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PIENI  KIITOSNURKKA 

 Kiitos Taivaan Isä, että kesä vihdoinkin tulee! 

 Kiitos, että siunaat työtämme, mutta annat myös 

lepoa ja virkistystä omillesi 

 Kiitos, että kaikki kasvaa ja kehittyy sinun ar-

mosi auringon alla.  

 Olet runsaasti siunannut pienet leiviskämme ja 

näytät niissä kunniasi, ylistys Sinulle! 

 Kiitos läsnäolostasi joka päivä, siunauksestasi 

kaikissa asioissa. 

 Kiitos, että siunaat kesän lastenleirit ja annat 

niihin vapaaehtoisia eri tehtäviin 

 Kiitos, että siunaat niin että nämä kovia koke-

neet lapset ja nuoret voisivat kohdata leireillä 

Vapahtajan! 

 Kiitos, että täytät kaikki tarpeemme ja siunaat 

kylvömme 

 

 

PUHEENJOHTAJALTA  
 

      Vaikka kirkkovuodessa vietämme vielä pääsiäi-

sen aikaa aina Helluntaihin asti, saattaisi Pääsiäisen 

toivottaminen tutuille kyllä tässä vaiheessa kevättä 

aiheuttaa hiukan hölmistystä kuulijoissa, toisaalta 

voisi myös kehkeyttää keskustelua. Pääsiäisen sano-

ma itsessään ei kuitenkaan pääse vanhenemaan. 

Kuolema on voitettu! Jeesus on kuolemallaan ja 

ylösnousemuksellaan ottanut kantaakseen sen mikä 

oli meidän ja lahjoittanut meille sen mikä oli Hä-

nen. 

       Tänä pääsiäisenä jäin miettimään pääsiäiskerto-

muksista erityisesti kohtaa, jossa Jeesus kohtaa kul-

kijat Emmauksen tiellä. Kuultuaan Jeesuksen ope-

tusta vanhasta testamentista, Sana sai koskettaa kul-

kijain sydämiä ja ne saivat tulla hoidetuiksi. Sen 

jälkeen kulkijoille tulikin tarve pyytää Jeesusta jää-

mään luokseen.  Saarnattu, sydämiin sulautuva Sana 

tuo varmuutta ja luottamusta uskossaan epävarmoil-

le, tänäänkin.  Jeesus on siinä läsnä. 

      Jeesushan toki lupautui jäämään kulkijoiden luo, 

siunasi sitten vielä ruuankin. Näin pääsiäisajan vielä 

ollessa voisikin mielessään, kääntää tutun ruokaru-

kouksen,   ”siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luo-

namme”, Emmauksen tien tapahtumia vastaavaan 

muotoon:  ”Jää Jeesus luoksemme, siunaa myös 

ruokamme. 

     Tästä pääsemmekin siihen, että jos haluat leipoa 

idäntyölle esim. sämpylöitä tai pullaa maanantain 

kahvituksiin tai muihin tilaisuuksiin, niin myös sel-

lainen avustaminen on mahdollista ja tarpeen, kulu-

ja keventämään. 

Isän taskuun, Pojan laskuun. 

 

                            Puh.joht Jari-Pekka Koppinen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 

Helenan kummityttö Marta on saanut tytön 

3.4. ja  hänen nimensä on Diana. Kolmi-

vuotias isoveli Nikita on ylpeä siskostaan 

Metallostroin vankilassa olim-

me tavanneet Dmitri Krivorutskon  ja olin hänen kanssaan 

kirjeenvaihdossa, kunnes hän vapautui 2008. Noin vuosi sitten 

Dima löysi minut Facebookista ja nyt vihdoin tapasimme. Al-

kajaisiksi Dima sanoi, että nyt saatte kuulla, kuinka lähetys-

työnne vankiloissa on kasvanut hedelmää. Dima on pienen 

seurakunnan pappina Kirovskissa, noin 40 km Pietarista itään. 

Hänellä on vaimo, Vera, joka opiskelee juristiksi ja noin 3 v 

tyttö. Facebookissa oli paljon  kuvia seurakunnan avustustoi-

minnasta  ja perheestä. Dima muisti erityisellä lämmöllä Lilja 

Skibjukia, jota hän toivoi vielä tapaavansa. 

 Tässä kuvassa myös Anatoli Diman seurakunnasta ja tulkki 

Ida Makarova. 

Sergei Razov kuljetti meitä seuraavana päi-

vänä eri kohteisiin Pietarissa. Hän lupasi 

viedä meitä messiaanisten juutalaisten kes-

kukseen ja yllättäen olimme osoitteessa Pad-

voiskavakatu 50! Vanhoille Idäntyön puur-

tajille tämä osoite oli hyvin tuttu, perustim-

me sinne v 2001 miesten kuntoutuskodin 

Igor Smirnovin johdolla. Kuljetimme sinne 

aikoinaan ahkerasti remonttitarvikkeita, ruo-

kaa, huonekaluja ja vaatteita. Paikka oli sil-

loin ollut entinen kemiallinen pe-

sula ja remonttia tehtiin pari vuot-

ta. Kun kaikki oli lopulta kunnos-

sa, vuokraaja kaappasi sen itsel-

leen. Nyt näimme, että paikka toi-

mii edelleen miesten kuntoutusko-

tina, Novaja Nadeshda, Uusi Toi-

vo, ja siellä asui 17 miestä. Sen 

lisäksi johdossa oleva juutalainen 

pariskunta järjesti siellä jumalan-

palveluksia ja sapattijuhlia ja lau-

luja laulettiin myös hepreaksi.  

     Oli suuri ilo nähdä tämä kaikki 

Jumalan työ! 

 

Helena Jokinen 

 

Pietarissa matkalla, poikkeuksellisesti arkena käytän-

nön syistä, Helena Jokinen, Lisa Klenberg ja tulkki 

Ida Makarova 23.-25.4. 

 ILOISIA UUTISIA! 

Ylempi kuva: Razovin pariskunta keskustele-

massa Sergei ja Sveta Davidovichin kanssa, 

taustalla kodin ohjaaja ja asukas Aleksei Pad-

voiskava 50 ovella. 

 

Vieressä Novaja Nadeshda-keskuksen johtaja 

Sergei Davidovich, jonka olemme kutsuneet 

syyskuussa vietettävälle sapattiaterialle puhu-

maan 



 

Pietarin Lastensuojeluyhdistyksen Nadeshda –

kodin pienimmät pojat seurasivat muiden tavoin her-

paantumatta, kun Sergei Razov kertoi elämänta-

rinaansa ja pastori Igor Smirnov ryhmänsä kanssa 

täydensi sanomaa. Nämä vaikeat aiheet: vanhempien 

tuhoisa alkoholinkäyttö, rikokset, huumeet ja perhei-

den särkyminen on näille lapsille tuttuja, koettuja asi-

oita. On hyvä kuulla, että näillä tarinoilla voi olla 

myös onnellinen loppu. 

     Kuvissa näkyvät pojat ja tytöt, yhteensä 30, ovat 

tulossa heinäkuussa Idäntyön leirille jos vain viisumit 

saadaan ajoissa. 

Leirin ajankohdan nyt varmistuttua:15.-22.7. voimme  

ruveta suunnittelemaan päiväohjelmia. Riihimäen 

Kotikirkon äiti-lapsipiiri on luvannut apuaan hengel-

listen ohjelmien, askartelun, yms järjestämisessä.  

Tarvitsemme: urheiluvälineitä, jalkapalloja, väri-

kyniä, pyyhkeitä, lakanoita, hygieniatarvikkeita, yms. 

 

Sergei Razov ja vaimonsa Nadja Uusi Elämä keskuk-

sen uuden toimiston ovella. Kellarin 900 neliöön 

kunnostetaan kuntoutukseen tulevien haastatteluun, 

vanhempien tapaamisiin, valistustoimintaan ja hen-

gellisiin tilaisuuksiin toimintatiloja.   

   Edellisenä yönä Sergei oli vienyt sairaalaan kuole-

maisillaan olevan narkomaanin, nuoren miehen, joka 

asui avonaisessa kellaritilassa aivan heidän kotinsa 

lähellä. Tämän kaltaisista paikoista useat narkomaa-

nit ovat tulleet kuoleman porteilta Uuden Elämän 

keskuksiin ja löytäneet Jeesuksen ja uuden alun elä-

määnsä. Niinkuin Novaja Nadeshda –kodissa Pad-

voiskavalla  Aleksei (alakuvassa). 



 
           Sapatin juhlaa Peltolassa 
 
 

   Ebenezer mainitaan Samuelin kirjassa ja nimi 

tarkoittaa: Tähän asti on Herra auttanut     

  Jerusalemin rukouskongressin aikana vuonna 

1991, keskellä Persianlahden sotaa, kun 120 

esirukoilijaa oli kokoontunut eri maista rukoi-

lemaan Israelin puolesta, Herra puhui Gustav ja 

Elsa Schellerille, että nyt oli aika tuoda Hänen 

kansansa kotiin hajoavasta Neuvostoliitosta. 

Sitä ajankohtaa ei kukaan muu olisi valinnut! 

   Näin syntyi Ebenezer Emergency Fund to-

teuttamaan pakanauskovien avulla ja tuella juu-

talaisten paluumuuttoa Israeliin. Toimintaa on 

monissa maissa ympäri maailman, mutta Suo-

men osalta työ on ollut pysähdyksissä vuosia. 

Juuri nyt toimintaa ollaan virittämässä uudel-

leen. 

    Ebenezer-järjestön Suomen osaston tulevia 

johtoryhmän jäseniä vieraili sapattiaterialla 

Peltolassa 19.4. 

    Yläkuvassa tulevan johtoryhmän rukoustyön 

johtaja Tuulikki Huovinen siunaa Jumalan sa-

nalla sapattileivän ja viinin. Alakuvassa Andy 

Ernst, tuleva Suomen osaston puheenjohtaja, 

puhuu sapattiaterialla ja häntä tulkkaa Outi 

Lyytikäinen. Outi ja Hannu Lyytikäinen ovat 

myöskin tulossa johtoryhmään. 

   Sapattiateria oli sanomaltaan runsaalle kuuli-

jakunnalle merkittävä. Kuulimme, kuinka pro-

fetiat täyttyvät ja juuri nyt tarvitaan uskollisia 

esirukoilijoita. Meitä haastettiin rukoilemaan 

alijan puolesta, että juutalaiset kaikkialta maail-

masta palaisivat oikeaan kotimaahansa. Toinen 

tärkeä aihe oli, että Suomessa nousisi uusi su-

kupolvi rakastamaan Israelia ja toimimaan juu-

talaisten hyväksi. Ei tarvinnut kuin katsoa ym-

pärilleen, niin huomasi, että Herran sotajoukko 

oli kovin harmaantunutta. Me tarvitsemme 

nuorta sukupolvea jatkamaan työtä Israelin hy-

väksi! 

   Tämä on nyt meidän suuri tehtävämme. Pe-

rustetaan rukousryhmiä ja rukoillaan ahkerasti 

näiden aiheiden puolesta.  

Voisimme ottaa tavaksemme rukoilla joka ilta 

ja perjantaisin sapatin alkaessa.       

 

Helena Jokinen 



RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

Vuoden 2012 tilinpäätöksen lukuja 

 
Toimintamme päättyneenä vuonna 2012 kasvoi liikevaihdollisesti  huomattavasti verrattuna 

edellisvuoteen. Toimintamme menot olivat n. 47000 euroa ja tulot n. 46000 euroa, kun ne vuon-

na 2011 olivat noin 38000 euroa. Silti teimme n.1000 euron tappiollisen tuloksen, joten hyviä 

tulonlähteitä toiminnan kattamiseen täytyy yhä kehittää ja kehitellä ehkä uusiakin.  

Ohessa joitakin lukuja toiminnasta: 

Menopuolella eniten kasvoivat: 

Matkakulut esim. Eestin matkojen lisääntymisen johdosta 

Uusi Elämä - keskuksen tuen määrä 

Varastojen vuokrakulut Makasiinin tulon myötä 

Veran painatuskulut lisääntyivät myös jonkin verran 

Tulopuolen lisäyksiin kuuluivat: 

Kirpputoritoiminnan myynnin huima lisääntyminen Makasiini myymälän ansiosta. Tulot muo-

dostivat n. 12700e 

Jäsenmaksuissa ja matkojen osallistumismaksuissa oli niin ikään hiukan kasvua 

Tulopuolella jäimme hiukan jälkeen edellis-

vuoden kolehtituotoista. 

Menopuolella vähennystä saatiin Venäjän 

asunnon vuokrakulujen jakamisesta Pisara 

Ry:n kanssa 

 

Avustuskohteittemme rahalliset tukimenot: 

Igor Smirnovin seurakuntatyö 6400 e 

Uusi Elämä -keskus 3278 e 

Hildan kirjeenvaihto 1520 e 

Miesten tukikoti 3700 e 

Muut tuet/avustukset yksityishenkilöille ja 

laitoksille 3142 e 

                              Jari-Pekka Koppinen 

 

  

 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Yläkuvassa: 

Nykyinen puheenjohtaja Jari

-Pekka Koppinen ja rahas-

tonhoitaja Mikko Ilomäki 

 

Alakuvassa: 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

Kevätkokouksen osanottajia  

27.4. 2013 Sipusaaren srk-

kodissa Sipusaarentie 31, 

Riihimäki 



Riihimäen Idäntyö ry 
Toimintakertomus vuodelta 2012 
 
 
A. Toiminnan kohteet 
1. Pastori Igor Smirnovin ja hänen seurakun-
tansa Mirotvoretsin avustustyötä Pietarissa tu-
ettu kuukausittain. Seurakunta on perustanut 
tytärseurakuntia Pskovin alueelle, sekä Koivu-
sin kylään Leningradin alueelle ja Morhovaan 
Novgorodin alueelle, kyliin, missä aikaisemmin 
ei ole ollut minkäänlaista seurakuntatoimintaa. 
Seurakunta kokoontuu Pietarissa luterilaisen 
Mikaelinkirkon yläkerrassa, mutta avustustoi-
mintaa varten on vuokrattua tiloja Obvuodnava-
kadun varrelta, jossa autetaan köyhiä perheitä, 
pummeja ja katulapsia. Pyhän Olgan lasten in-
validisairaala ja sen hylättyjenlastenosasto on 
myös vakituisen avun kohteena. 
2. Vapautuneiden miesten kuntoutuskotia 
”Laupias samarialainen” Jaroslavskij Prospektil-
la  tuettu kuukausittain. Kotia johtaa Andrei ja 
Ljuda Peshkov, apuna pastori Aleksei Kazakov 
sekä heidän Uusi Sato seurakuntansa. Varoja 
kerätään naisten kuntoutuskodin perustamisek-
si 
3.  Samohvalovin kuntoutuskotia tuettu mar-
raskuuhun asti, siellä johtajina toimivat Sergei 
ja Irina Milov. Vuoden aikana siellä valmistui 
uusi navetta, vesijohto ja kirkkorakennus, pää-
talossa aloitettiin remonttia. 
4. Novgorodin invalidikeskusta tuettu lahjoituk-
sin ja sieltä on vierailtu Riihimäellä. Johtajana 
toimii Dimitry Svagin, joka toimi isäntänä Novd-
gorodissa turistimatkallamme elokuussa. 
5. Uusi Elämä keskusta Kotlissa ja Preob-
rasenkassa tuettu ja toimitettu apua. Tapani  
Vanhala käynyt n. kerran kuukaudessa ja/tai 
sieltä on haettu tavaraa varastoistamme, lähin-
nä kodinkoneita asukkaiden asuntoihin. 
6. Viroon on viety avustuskuormia eri kohteisiin 
varattomille jaettavaksi, vaatteita, huonekaluja, 
kodin tarvikkeita ym. 
7. Tuettu Tsernobylin uhrien ja invalidien avus-
tusjärjestöä Pietarin alueella vaateavustuksin. 
     
 
B. Toimintatavat 
8. Evankelioimis- ja avustusmatkat omin autoin 
Venäjälle n. 35 kertaa, yhteensä noin 12000 kg 
humanitääristä apua, Viroon 8 kertaa pakettiau-
tolla, sekä 3 kuorma-autokuormaa, sekä annet-
tu eri hakijoille, yht. noin 30000 kg. 
9. Tsernobylin uhrien ja invalidien avustusjär 

 
 
jestön kuljettajat ovat hakeneet Jorma Holmroo-
sin varastosta n. 40000 kg vaatteita. 
10. Varastointia: tavaran lajittelupiste Makasii-
nissa Kylänraitti 3, Tapani Vanhalan päävaras-
tot, Jorma Holmroosin ja Risto ja Helena Joki-
sen välivarastot, rajavarasto Venäjän puolella 
Vaalimaalla. 
11. Varojen hankintatoimintaa mm. kirpputorit 
Makasiini (helmikuusta lähtien) ja pöytiä kirppu-
torilla Juppalassa (lokakuun loppuun asti), käsi-
työkerhon myyntiä Granitin aukiolla kesällä, 
myyjäiset, sapattiateriat, Sanan- ja rukouksenil-
tojen kahvitus ja kolehdit, muutot ja kuljetukset. 
12. Kirjeenvaihtoa venäjänkielisten vankien ja 
vapautuneiden kanssa uskon perusasioista, Hil-
da Taipale. Hän vastaanottaa ja vastaa keski-
määrin 200 kirjeeseen / kk. 
13. Vapaaehtoisten työntekijöiden rekrytointia 
Sanan ja rukouksen illoissa ja Makasiinissa, 
järjestetty työntekijöiden yhteistyö- ja virkistys-
toimintaa. 
 14. Työstä tiedottaminen: tiedotuslehti Vera, 
Minna Huistinojan elvyttämät nettisivut: 
www.riihimaenidantyo.fi  ja Idäntyön sivut face-
bookissa, Helena Jokinen julkaisi kirjoittamansa 
Idäntyön historiikin ”Yhteisen taivaan alla” juuri 
20 v juhliin ja paikallislehdissä ollut muutamia 
juttuja Idäntyöstä. 
 
Tapahtumat 
15. Matkat Viipuriin ja Pietariin kuukausittain, 
matkat Sieverskin, Lopuhinkan ja Lugan lasten-
koteihin sekä Uusi Elämä keskukseen, kolme 
matkaa Samohvaloviin ja Morhovaan, turisti-
matka elokuussa Novgorodin ja Pskovin alueil-
le, mukana 16 henkeä. 
16. Hallituksen kokoukset n. kerran kuukaudes-
sa, yht 11 kertaa sekä kevätkokous 29.4. ja 
syyskokous 4.11. 
17. Idäntyön käsityökerho on kokoontunut joka 
toinen tiistai talvikautena. 
18. Helmikuussa avattiin Makasiini, lahjoitusta-
varoiden vastaanotto- ja lajittelupiste ja kirppu-
torimyymälä, Kylänraitti 3.  
19. Keskuskirkossa 20 v juhla ja valokuvanäyt-
tely jäsenille, venäläisille ystäville ja yleisölle 
9.9. Mukana juhlassa n 250 henkeä. Puhujina 
juhlassa mm khra Sirpa Viherä, khra Kalervo 
Huttunen, lehtori Eeva Halme Pisara ry, rovasti 
Yrjö Niemi, sekä venäläiset yhteistyökumppanit. 
Loppuylistykseksi Jouni Pajunen johdatti kaikki 
israelilaiseen piiritanssiin ympäri kirkon. Helena 
Jokinen sai juhlassa Seurakuntaliiton hopeisen 

http://www.riihimaenidantyo.fi/


ansiomerkin vapaaehtoistyöstään. 
20.  Kirjaston aulassa syys-lokakuun ajan va-
lokuvanäyttely ”Idäntyötä 20 vuotta”. 
21.  Sapattiateriaa vietetty Sipusaaren srk-
kodissa 14.9. Puhujana Karmel –yhdistyksestä 
Petri Kauhanen. Toisen kerran Sapattiateria 
samassa paikassa 16.11. Puhujina IRR-TV:n 
juutalaistyöstä Pirjo ja Vladimir Karttunen. Mu-
kana kummallakin kerralla 45 henkeä. 
22. Vapaaehtoisille työntekijöille Uudenvuoden 
lounas 1.1. Sipusaaressa, mukana 48 henkeä, 
Virkistyspäivä Raili Salon mökillä 19.8. Muka-
na 16 henkeä. Makasiinissa tavattu ystäviä 
kahvikupin äärellä. 
 
D. Vapaaehtoiset työntekijät 
Vuoden 2012 hallitus: puh.joht. Helena Joki-
nen, siht. Tapani Vanhala, rahastonhoitaja Jari
-Pekka Koppinen, Risto Jokinen, Tuulikki Huo-
vinen, Lisa Klenberg, Pirkko Arola, Sanni-
Maria Seppänen-Kirjunova, Heli Virtanen.  
Tilien- ja toiminnantarkastajina Vesa Kunnas 
ja Rauno Tuominen. 
- erilaisissa talkootehtävissä ollut 70 henkeä 
- käsityökerhossa 12 henkeä  
- varasto, kirpputori, lastaus, ym tehtävät n. 20 

henkeä 
- kuljettajat, matkustajat, evankelistat Venäjälle 

ja Viroon n. 20 henkeä 
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita vuoden 

lopussa 87 henkeä   
                                                                                    

Sihteeri Helena Jokinen  

Yläkuvassa: Morhovassa, Novgorodin 

alueella käymme avustamassa köyhiä 

perheitä ja tukemassa  Igor Smirnovin 

seurakunnan Mirotvoretsin  tekemää seu-

rakuntatoimintaa. Ky-

lissä on paljon lapsia, 

mm tämä leskiäiti, Na-

talia Vozova, jolla on 7 

lasta 

 

Alakuvassa: 

Pietarissa Mirotvorets 

seurakunnan Jumalan-

palveluksen  aluksi siu-

nataan paikalla olevat 

lapset, jotka sen jälkeen 

menevät pyhäkouluun 

saarnan ajaksi. 

Kuvassa vasemmalla 

pastori Igor Smirnov 

lastensa Marian, Pave-

lin ja Mihailin kanssa 



OI IHANA KESÄ! 

Riihimäen Idäntyön alkukesän toimintaa: 

 

1. Vierailu Ruoveden seurakuntaan 3.5. Lähdem-

me ajoissa aamulla, katselemme nähtävyyksiä, 

syömme jossakin ja illalla kerromme seurakunnas-

sa Riihimäen Idäntyön toiminnasta. Autossa on vie-

lä vapaita paikkoja.  

 

2. Matka Morhovaan. Lähdemme 8.5. iltapäivällä, 

paluu la 11.5. Käymme tapaamassa ystäviä kaukai-

sella maaseudulla. Muutama paikka vapaana. Hinta 

200 € 

 

3. Matka Eestiin, Maardun avovankilaan 9.5. Päi-

vän matkalla luodaan suhteita vankilaviranomaisiin 

ja julistetaan evankeliumia. Omalla kustannuksella 

ja firman autolla. 

 

4. Pietariin 17.-19.5.  Vielä mahtuu mukaan, mie-

lenkiintoisia kohteita jälleen, 70 € 

 

5. Viipuriin 1.6. Lähtijöiden toiveiden mukaan 

kohteita, hinta 20 € 

 

6. Sapattiateria Peltolassa, 14.6. puhujana Richard 

Jyrgen Ebenezer –järjestöstä, hinta 15 € 

 

7. Sansan kesäpäivät Hyvinkäällä 14.-16.6. Meiltä 

mukana soppatykki ja kysellään siksi apulaisia  

ruuanjakoon! 

 

8. Sanan Suvipäivät Lohjalla 14.-16.6. 

 

9. Pietariin 14.-16.6. , 70 € 

 

10. Lastenleiri Virossa 22.-26.6. Osallistumme 

paikallisten järjestämälle lastenleirille avustaen 

käytännön työssä. Viedään ruokaa, telttoja, makuu-

pusseja, urheiluvälineitä, vaatteita, piirustustarvik-

keita, yms. Leirille on tulossa 106 lasta. Matka 

omalla kustannuksella. 

 

11. Pietarilaisten lasten leiri Peltolassa 15.-22.7. 

 

12. Heinäkuussa ei ole vakituisia Viipurin tai Pie-

tarin matkoja. 

 

Matkat toteutuvat jos on lähtijöitä ja autonkuljetta-

ja. Muutama matka on jouduttu keväällä peruutta-

maan näiden puuttuessa. 

Ilmoittautumiset Lisa Klenberg 0404147893 

                                                  lisa@klenberg.fi 

  

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     

      
Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 
 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki Avoinna: ti-pe 12-18 

                                                      la-su 12-15 

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 
 

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                         jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  

                          herijok@elisanet.fi 

Rah.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 

                           mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055  

                              jokisenristo@gmail.com 

Lisa Klenberg   0404147893   lisa@klenberg.fi 

Minna Huistinoja   

                          minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus Helena Jokinen 
 

Lisa Klenberg Tapanin varastolla viime kesänä 


