
 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

TAMMIKUU 2014 VeraVeraVera   
Riihimäen idäntyön toiminnasta 
 

Vuoden aluksi voisi olla paikallaan valottaa Riihimäen idäntyön toiminnan periaatteita ja muuta kenties yleisesti 

kiinnostavaa asiaan liittyen. Esittelen tällä kertaa asiaa haastattelemalla itseäni, sillä silloin saa mieleisiä vasta-

uksia . Lisää selviää näistä Vera- lehdistä vuoden mittaan. 

Keitä toiminnassa on mukana? 

J-P K: Vapaaehtoisia ympäri Suomen, suurimmalta osin kuitenkin Riihimäen seudulta. Toiminta kumpuaa 

kristillisestä uskosta, mutta emme järjestönä edusta mitään tiettyä suuntaa kristillisessä kentässä. 

Saavatko toiminnassa olevat palkkaa tai palkkioita työstään yhdistyksessä? 

      J-P K: Yhdistys ei maksa kenellekään palkkaa tai palkkioita. Erilaisia työsuorituksia olemme joutuneet osta-

maan ulkopuolisilta mm. autonkorjauksia ja kuljetuksia. 

Millaista toimintaa on varattuna vuodelle 2014? 

      J-P K: Kuten muualta lehdestämme voit lukea tullaan mm. viimekesäinen nuorten leiri  Karhissa uusimaan. 

Uutena työmuotona tulee sanajumalanpalveluksen järjestäminen Viron kielellä Riihimäellä. Tuo on tarkoitus 

pitää 16.3 Keskuskirkossa. Toki jatkamme aiemmilta vuosilta syntyneiden seurakuntayhteyksiemme tukemista 

Venäjällä. 

Ketkä vastaavat Riihimäen idäntyön toiminnan suuntauksista? 

      J-P K: Ensisijaisesti kuukausittain kokoontuva yhdistyksen hallitus, johon tällä hetkellä kuuluu 9 jäsentä. 

Heidän yhteystietonsa ovat joka lehdessä näkyvillä. Toki myös ”kansalaistasolta” nousevat innoitukset voivat 

olla vaikuttamassa siihen, mitä päätämme tehdä. Varsinkin, jos ne edustavat yhteistä linjaa. Vaikuttaminen on-

kin oikeastaan helppoa. 

Miten toimintaa rahoitetaan? 

      J-P K: Pääosin lahjoitusvaroin ja kolehdein. Oma Riihimäellä Kylänraitti 3:ssa toimiva kirpputorimme Ma-

kasiini toimii sekin kannattavasti tuoden tuloja yhdistykselle. Jäsenmaksut on myös yksi tärkeä tulonlähde ja 

helppo tuen muoto. Pienistä puroista tulomme etupäässä kertyvät, joskus tarvitaan isompia rahavirtoja.  Sanotta-

koon vielä, että yhdistyksemme on voittoa tuottamaton, jolloin kaikki tulot budjetoidaan työmme hyväksi. Kuu-

kausimenot ovat keskimäärin 3300 €, tuloja pitäisi karttua samassa suhteessa. 

                                                                                                                Terveisin Jari-Pekka Koppinen pj. 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



Pietarin matka joulukuussa 
 

Pitkästä aikaa pääsin minäkin lähtemään Venäjälle 

Joulukuun 3.  viikonloppuna tehdyllä matkalla. Mu-

kaan Riihimäeltä lähti Kira Salminen, Ronja tyttärensä 

kanssa. Pietariin oli jo aiemmin omalla kyydillä men-

nyt Lisa Klenberg. 

Kiran erinomaiset kartanluku- ja ajo-organisoinnit oli-

vat tulkkaustaidon ohella tärkeät näin ensikertalaisena, 

kuskin ominaisuudessa, volkkarilla suurkaupungissa 

suhatessa. 

Perjantaina emme juuri muuta kerinneet, kuin toimia 

joulupukin apulaisena vieden Mirotvoretsin paketit 

Murugovien kotiin. Murugoveille muuten syntyi mat-

kamme aikana 14.12. tyttölapsi ja siten tapasimmekin 

vain isä-Andrein lapsineen Marinan ollessa sairaalassa. 

Lauantaiaamuna suuntasimme Kelttoon ja sen vuonna 

1992 rakennettuun luterilaiseen kirkkoon. Pääsimme 

kahvittelemaan siellä Inkerin kirkon papeista Aleksei 

Uimosen ja Ivan Laptevin kanssa. Keskustelimme seu-

rakuntien toiminnasta Pietarin alueella ja kerroimme 

lyhyesti omasta toiminnastamme. Mietimme missä 

voisimme mahdollisesti olla mukana tukemassa heidän 

toimintaansa. Mielekkäimmäksi yhteistyö mahdolli-

suudeksi todettiin osallistuminen Inkerin kirkon lähe-

tystyömuotona olevien lastenleirien järjestelyihin. Eri-

tyisesti kiinnostuksemme kohdistui ensi kesänä Ku-

panitsan seudulla pidettävää Suomi-teemaista leiriä 

kohtaan, jossa ajatuksena on muun opetuksen ohella 

tuoda Suomen kieltä tutummaksi. He olivat myös kiin-

nostuneita Suomessa vieraillessaan pistäytymään mei-

dänkin varastollamme Riihimäellä avustustavaroita 

hakemassa. Aleksein kanssa jutellessa kävi selväksi, 

että tuttu suomalainen huumori pelaa hänen kohdal-

laan. Selvisi myös, että hänen isän sukunsa on kotoisin 

Jaakkimasta, kuten omanikin. Tilaisuuden lopuksi vie-

lä rukoilimme yhdessä Ivanin johdolla, Aleksein tulka-

tessa ja saimme näinkin kokea keskinäistä yhteyttä. 

Iltapäivällä menimme sitten Masha-kotiin lähelle Suo-

men asemaa, tapaamaan tyttöjen ja poikien asuntoloi-

den johtoa sekä yhteyshenkilönä toimineen Pietarin 

katulapset ry:n Keijo Parkkusen . Keskustelumme tar-

koituksena oli selvittää miten edetä oman Peltolassa 

pidettävän kesäleirimme järjestelyissä. Ensinnäkin sel-

visi, että tarvetta tällaiselle leirille on. Nuoret ovat tu-

lossa mielellään Suomeen ensi kesänäkin. Toin esiin 

sen ajatuksen, että pitäisimme ehkä sittenkin hieman 

lyhyemmän viisipäiväisen leirin ja sen, että keskittäi-

simme opetusosuuden yhteen raamattupiiri tyyppiseen 

tuntiin/päivä. Kustannusten jaosta kuopiolaisten toimi-

joiden kanssa on aikomus myös käydä keskustelua 

piakkoin. Kutsut tulee lähettää mielellään jo tammi-

kuussa. Eli tähän leiritoiminnan suuntaan olisimme 

työssämme menossa tulevana vuonnakin. Leiriorgani-

saation kokoaminen tulisi aloittaa mahdollisimman 

pian. Suljemme rukouksiin toiveet innokkaista talkoo-

laisista, yhteystyökumppaneista ja järjestelyjen ideoin-

nin puolesta. 

Viime kesän leiriltä tuttuja kasvoja tuli nähtyä sekä 

Masha-kodissa, että myöhemmin käytyämme poikien 

asuntolassa Nadesda-kodissa. Hymyt tuli vaihdettua, 

trastuitit sanottua ja lisäksi jaoin nuorille venäjänkieli-

siä kristillisiä nuorten-lehtiä nimeltään Vybor (suom. 

Nuotta), joita olin tilannut läjän matkalle mukaan. Na-

desda kodin hallituksen pj:n Pavelin kanssa keskustel-

lessamme selvisi, että toiminta pyörii pienellä tappiolla 

joka kuukausi mitä tulee yhteiskunnallisiin menoihin 

(sähköt, vedet tms.). Toistaiseksi toiminta on kuitenkin 

saanut jatkua, mutta Pavel on alkanut etsiä pienempiä 

tiloja Nadesda -kodille kulujen vähentämiseksi. 

Sunnuntaina sitten ajelimme kotiin ensin käytyämme 

viemässä paketteja Uusi sato seurakuntaan ja vietyäm-

me Raijan joulupaketit sukulaisille Kuolemajärvellä. 

                                                  Jari-Pekka Koppinen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Jari-Pekka Koppisen kuvat:  

1. Jaakkiman poikia, Aleksei Uimonen ja Jari-Pekka   

2. Nadeshda kodin poikia, joista osa on meille tuttuja 

viime kesän leiriltä.  



Apua Eestiin 
 

     Idäntyölle on jo kauan tullut lahjoituksina vaateta-

varaa paljon enemmän, kuin omilla kuljetuksilla on 

voitu eteenpäin viedä. Tämä tarkoittaa siis omia mat-

koja Venäjälle sekä Eestiin, mutta tähän sisältyvät 

myös venäläisten ja eestiläisten itse meiltä Riihimäeltä 

hakemat avustuskuormat. Heidän käyntinsä ovat jo 

jatkuneet vuosia ja jatkuvat edelleen. 

      Kun Venäjälle ei ilman Moskovasta hankittavia 

lupia voi suuria kuormia viedä, vientikohteeksi on si-

ten muodostunut Eesti. Sekä Venäjällä että Eestissä on 

ongelmana, että heillä ei  lähihistoriasta johtuen ole 

seurakunnissakaan  samanlaista diakoniaosaamista ja 

lähimmäisten auttamiskykyä  kuin meillä Suomessa. 

Siksi vientikohteet, jotka ovat aina olleet seurakuntia,  

on etukäteen pitänyt yrittää selvittää siten, että  ne pys-

tyvät asiallisesti hoitamaan esimerkiksi  8000 kilon 

vaatekuorman jakelun. Ratkaisuna vaatejakeluun heillä 

on yleensä kirpputori. Vanha totuus on, että jos tava-

rasta joutuu maksamaan pienenkin summan, sitä ei 

hamstrata samalla tavoin jos kaiken saisi ilmaiseksi. 

Samalla seurakunta saa siitä kipeästi tarvitsemiaan tu-

loja. 

       Idäntyön varastojen tyhjentämistä Eestiin viemällä 

on tehty jo ainakin neljän vuoden ajan. Kohteina ovat 

olleet eri kirkkokuntien seurakunnat: Viljandiin 1 

kuorma, Tarttoon 2 kuormaa, Narvaan 3 kuormaa ja 

tänä vuonna Rakvereen kaksi kuormaa. Edellisten vuo-

sien kuormat ovat olleet arviolta 8 tonnia kerrallaan  ja 

tämän vuoden kaksi kuormaa, ensimmäinen 12 tonnia 

ja toinen marraskuussa lähtenyt ehkä lähes 20 tonnia. 

Mukana on aina ollut myös jonkin verran huonekaluja.    

         Tämä "ylimääräinen" vaatetavara on Idäntyölle 

myös kustannuskysymys, 1000 - 2000 euroa vuosit-

tain, koska joudumme itse maksamaan kuljetukset.  

Mutta voimme lohduttautua sillä,  että nämäkin vaate-

lahjoitukset menevät todelliseen tarpeeseen. Vähäosai-

sia riittää Eestissäkin runsaasti, varsinkin Itä-Eestissä. 

                                          Tapani Vanhala 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Terveisia Rakveren Vapaaseurakunnasta  

Huudavan Ääni 

      Kiitos teille paljon niistä vaateista sekä 

huonekaluista, mikä on tullut kaksi iso rekkallista 

vuodena 2013. 

Siitä on saatu välineet, että kesästä alkaen on uusittu 

ja lämmitetty seurakunnan talon katto sekä isompi 

osuus ulkoseinistä, vaihdettu ikkunat. 

Talvella ovat työt kesketty, mutta ensi vuonna ne taas 

jatkuvat. Suunitelmassa ovat vielä ulkoseinien 

lopettaminen, sisätyöt, lattialämmitys, sisäviimistely. 

Kirpputorin kautta ovat tulleet varat korjaustyön 

kustannukseksi ihmeelisella tavalla, alkaen siitä 

kunnes aloitettiin suunitelmat. Nähdään siinä Herran 

johdatusta ja tukea. 

Kiitos paljon teidän avusta tiedäen että teidän 

vaivaannäkönne Herassa ei ole turha. 

 

Jumala siunatkoon teidät uudena vuodena runsaasti 

kaikessa, mitä tarvitsette. 

 

Heiki Põldaru, pastori 

Eestintyön lähetysiltaan 6.11. oli Jari-Pekka Koppisen 

kutsumana tullut vieraiksi Nissin kirkkoherra Lea 

Jants-Ylönen sekä suomalainen puolisonsa Heikki 

Ylönen ja tytär. He kertoivat silloin Viron hengellises-

tä tilanteesta. Jari-Pekka tutustui heidän seurakuntaan-

sa kesällä lastenleirillä ja sai siellä kipinän yhteistyö-

hön Eestin suuntaan.  

       Aiemmin on Tapani jo availlut näitä reittejä Ees-

tiin. Tallinnassa Suppiköök vähävaraisille, Anu ja Juha 

Väliahon aloittama seurakuntatyö Sauressa, sekä 

Maardun vankilasta vapautuvien auttamistyö ovat ol-

leet näiden eri seurakuntiin osoitettujen isojen vaate-

kuormien lisäksi hänen avustustyönsä kohteita. 

    Kirkkoherra Raimo Virekunnas (kuvassa oik.) oli 

tehnyt rajojen avauduttua valtavan työn vapaaehtoisi-

neen Riihimäen ystävyyskaupungin Viru-Jaakobin 

seurakuntatyön uudelleen nostamisessa 90-luvulla.   

Alkuvuoden Idäntyön matkoja: 
 
 - Matka Morhovaan 1.-8.1. 2014, kulj Sasha 
Kirjunov 
- Matka Uusi Elämä keskukseen Kotliin n. 15.1. 
Tapani Vanhala 
- Viipuriin 1.2. Kulj. Sasha Kharlamov 
-  Pietariin 14.-16.2. 
 
Yleensä kk:n toinen la Viipuriin ja kolmas viikon-
loppu Pietariin, jos on kuljettaja ja lähtijöitä 
       Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 



Kiitos ahkerille auttajille! 

    Joulukuun alussa valmistimme paketteja venäläisille 

lapsille 270 kpl. Suurin osa pakettiin laitettavista tava-

roista oli ystävällisten ihmisten lahjoituksia, joita olim-

me pitkin vuotta keränneet varastoon. Jouduimme os-

tamaan myös jonkun verran kyniä, vihkoja, makeisia. 

  Sukkia ja kintaita kertyi jälleen kunnioitettavia mää-

riä, niitä riitti joka pakettiin. Pieniä kokoja lahjoitimme  

lisäksi Pyhän Olgan sairaalaan 60 paria. 

     Pidimme paketointitalkoita neljänä päivänä ja kos-

ka meillä oli hyvät tilat, työ joutui nopeasti. Kaikkiaan 

18 talkoolaista oli paketoimassa lahjoja. 

   Sydämelliset kiitokset kaikille aikaansa ja varojansa 

uhranneille, saimme monta lasta iloiseksi! 

Myllypuron Inkerikerhon draamaryhmä kävi esittä-

mässä koskettavasti ensimmäisen joulun tapahtumat 

16.12. Sanan ja rukouksen illassa. Kerhon vetäjänä 

toimii Lilja Skibjuk, Riihimäen Idäntyön veteraani. 

Kuvassa Tuula Savander ojentaa kiitoskukkansa. 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     
     Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 

 

Kantapankki 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 
                                                 

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 
 

Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus  Helena Jokinen 

Aija Avnery kertoo tuoreita terveisiä 3 kk:n työru-

peamaltaan järjestössä Silta Israeliin. Se tekee ar-

vokasta avustustyöstä kadulla elävien naisten 

(huumeidenkäyttäjiä, prostituoituja ym) parissa lä-

hellä Tel Avivia.  

Musiikkia Risto Rinkkala 

 

Ilmoittaudu viim 4.2. menn. Helena 0503734070 

SAPATTI-ILTA PELTOLASSA 
Riihimäentie 4310  

7.2.2014 klo 18 

Ateria15 € 

Valtakunnallinen Ylistys ja rukouspäivä Riihimäellä 

18.1.2014 alkaen klo 10 ja päättyy klo 18 alkavaan 

Sanan ja rukouksen iltaan. Marko Huhtala, Reijo Tela-

ranta, Mikko Matikainen, Kalervo Huttunen, Petri 

Kauhanen, Markku Ylipää, Verkkoperät, ym 

        Katso tarkemmin: www.hengenuudistus.fi 

Maanantaina Sanan ja rukouksen illassa 13.1. Keskuskirkossa  

aiheena työ Israelissa, puhujina Kyllikki Koskela ja Heli Virta-

nen mm. 


