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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
 

VeraVeraVera   

 

 

TOUKOKUU  2015 

 

                                           Tervehdys Ystävät 

 

        Päällimmäisinä ajatuksissa tällä hetkellä on juuri tekemämme matka Uusi 

Elämä-keskukseen. 

        Tämä Venäjällä Suomenlahden eteläpuolella toimiva kristillinen narkomaani-

en kuntoutuskeskus on noussut Idäntyön ehkä tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi 

ja avustuskohteeksi. Satunnaisia yhteyksiä sinne on ollut aikaisemminkin, mutta 

noin viisi vuotta sitten alkanut yhteydenpito on tällä hetkellä jokaviikkoista. Me 

käymme siellä harvoin, mutta he käyvät tällä hetkellä Suomesta hakemassa meiltä 

elintarvikkeita ja muuta avustustavaraa joka viikko. Meillä on välietappi Haminas-

sa.  Me viemme tavarat sinne ja he hakevat ne sieltä  8-10 hengen joukolla eteen-

päin. 

        Poliittisista syistä Venäjälle määrätyt pakotteet ja vastapakotteet tuntuvat ko-

ko maassa. Niin myös Uusi elämä-keskuksessa. Heillä on ollut iso joukko sponso-

reita, jotka ovat tukeneet heitä. Nyt monet ovat joutuneet lopettamaan apunsa tai 

ovat menneet konkurssiin. Heidän oma hotellinsa oli aikaisemmin heille tärkein 

tulonlähde. Tällä hetkellä hotelli toimii 50 prosentin käyttöasteella. 

       Taloudellisesti Uusi Elämä-keskus on hyvin tiukoilla. Toisaalta he ovat juuri 

tehneet Moskovassa uuden  kymmenen vuoden vuokrasopimuksen  näistä  Kotlin 

eli Kattilan kylässä sijaitsevista maa-alueista ja rakennuksista, joka on heidän suu-

rin toimintapisteensä. Toivottavasti tämä rauhoittaa heidän elämäänsä sekä paikal-

lisia viranomaisia, jotka ovat yrittäneet häätää heitä sieltä pois. 

 

       Meillä on kesällä kaksi suurta leiriä Peltolassa venäläisille lapsille ja aikuisil-

lekin. Toinen niistä on Uusi Elämä-keskuksen henkilökunnan perheleiri. Heillä 

leirille tulon valmistelut ovat jo pitkällä. Ensiksi heidän pitää hankkia kaikille pas-

sit ja se vie aikaa. Tulijoita on ilmoittautunut yli 40. Lopullinen tulijoiden määrä 

selviää myöhemmin, ilmeisesti joukko pienenee jonkin verran. 

Leiri on viikolla 27, kesä-heinäkuun vaihteessa. He tulevat omilla kuljetuksilla. 

 

       Heinä-elokuun vaihteessa, 31.7.-2.8.15  on Hengen Uudistuksen kesäjuhla 

Valkeakoskella. Olemme lupautuneet järjestämään ruokailun siellä koko juhlien 

ajan, kuten teimme kaksi vuotta sitten Lohjallakin. Merkitkääpä ajankohta kalente-

riinne, tarvitsemme taas talkooväkeä ison joukon. 

       Samoin Pietarin lastenkotilasten leirille Peltolaan 4.-10.8.15 tarvitsemme tal-

kooapua mm keittiölle. 

 

        Näin kevään ja kesän odotuksessa on mieli taas toivoa täynnä. Siunatkoon 

Luojamme tulevan kesän niin maan antimien ja   runsaan sadon puolesta kuin tule-

vien tapahtumien onnistumisenkin  puolesta. 

 

         "Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi 

kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa." 

Joh 15:4 

                                                              Puheenjohtaja Tapani Vanhala 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

TÄSSÄ LEHDESSÄ: 

 

1. puheenjohtajalta 

 

2. Jukka Järven muisto 

 

4. Morhovan matkalla 

 

5. Rukousaiheita 

 

5. Lastaustalkoot 

 

6. Matka Uusi Elämä   

    keskukseen 

 

7. Kevätkokouksessa  

    käsitellyt v 2014 tilit 

 

8. Ilmoituksia: 

 Uusi Elämä keskus 20 v 

  matkalle mukaan! 

 

  Talkoisiin Peltolaan! 

 

 8. Riihimäen Idäntyö   

     ry yhteystiedot 
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 Ystävämme Jukka Järvi on poissa  
 

   Olemme menettäneet hyvän ystävän ja rakastetun työtoverin, Jukka 

Henrik Järvi, 80 v. sai kutsun Iankaikkisuuteen 31.3. 2015. 

     Tutustuin Liisa ja Jukka Järveen seurakunnan ”Se löytyy” kampanjan 

yhteydessä 1981 ja kävimme mieheni Riston kanssa jonkun aikaa heidän 

raamattupiirissään sen jälkeen. 

     Jukalla oli halu viedä evankeliumia eteenpäin ja sitä hän toteutti mo-

nella tavoin: toimimalla aktiivina seurakunnassa, kuulumalla Gideonei-

hin, viemällä salaa 80 -luvulla raamattuja Neuvostoliittoon, lähetystyössä 

alkeellisen mumujeheimon parissa Nigeriassa 1985– 1986. Jukka ja Liisa 

kuuluivat Rukousiltojen kantajoukkoon siitä asti kun niitä alettiin viettää 

30 vuotta sitten Riihimäen kirkossa. 

      Idäntyö alkoi Venäjän rajojen avauduttua ja Reijo Loikkasen aloitet-

tua vankilaevankelistana Pietarin alueella ja inkeriläisten kohtaloiden 

paljastuttua suomalaisille 1992. Se alkoi ensin vain avustusten keräykse-

nä, mutta muuttui nopeasti käynneiksi paikan päällä julistamassa Jumalan 

Sanaa. Ensimmäisillä vankilamatkoilla oli mukana ensin Liisa, mutta pian 

Tyrmäryhmään alkoi liittyä myös miehiä. Jukka oli valmis kuljettamaan 

aluksi tavaraa vankiloihin, lastenkoteihin, sairaaloihin, yksityisiin perhei-

siin. Pietarissa hän antoi remonttiapua, teki muuttoja, kuljetti kaupunki-

laislapsia uimaan rannoille.  

       Aluksi Jukan matkoja ja Idäntyön kuljetuksia haittasi huomattavasti 

työ lehtorina Teknillisellä koululla, mutta hän jäi 1996 osa-aikaeläkkeelle 

ja myöhemmin eläkkeelle. Kolmentoista vuoden ajan hän kuljetti kuukau-

sittain ryhmää vankiloihin, yleensä ne olivat vankilat Metallostroi ja Gaa-

sa. Muut ryhmät kävivät toisissa vankiloissa. Lilja Skibjuk uskollisine 

apulaisineen teki valtavan työn joka kuukausi pakaten vankiloihin viemi-

siksi vaatteita, kenkiä, ruokaa, kulloistenkin toiveiden, tarpeiden ja mah-

dollisuuksien mukaan. Lähtöä edeltävänä päivänä lastattiin porukalla pun-

nitut ja tarkkaan merkityt paketit ja nyssykät Jukan autoon. Evankelista-

ryhmä joutui pakkautumaan autoon, joka oli jo valmiiksi aivan täynnä, 

mutta syliin mahtui vielä. Venäjän tullissa oli joka kerran sanomista tava-

ran paljoudesta, mutta Jukan tyynet selitykset ”Normalna!” tai 

Liljan tunteikas puhetulva auttoivat kerta toisensa jälkeen pää-

semään Venäjälle, saatteena: ”Tämä on viimeinen kerta!” Nais-

ten käsilaukkujen piti olla suuria, että niissä saattoi viedä sitten 

vielä mahdollisimman paljon erilaisia viemisiä vangeille portil-

la vankilaviranomaisten silmien editse. Jukka oli sillä välin van-

kilassa auton ja kuorman tarkastuksessa, jossa siinäkin oli omat 

riskinsä, ettei menettäisi yhtään kalliista kuormasta. Onneksi 

Jukalla oli asiaan rento ote ja lujat hermot. Vankilassa uskovat 

veljet keräsivät kaikki kiinnostuneet Sanan kuuloon, julistettiin 

evankeliumia, laulettiin ja koettiin Hengen yhteyttä. Lopuksi 

juotiin teetä ja keskusteltiin vankien kanssa. 

    Metallostroihin, tähän isoon 2500 miehen vankilaan, Jukka ja 

me kumppanit veimme lavuaareja, wc-istuimia, maaleja, kaake-

leita, valaisimia, huopia, sähköpattereita, kopiopaperia, kontto-

rituoleja, tietokoneita ja niiden oheislaitteita, todella monenlai-

sia tarvikkeita!  

    Vankien lisäksi käytiin katsomassa vankien omaisia kodeissa ja  lastenkodeissa. 

Tällaisella matkallaan Jukka tapasi kummityttönsä Alisan v 1996 Viipurissa Ka-

lininan lastenkodissa. Alisa oli silloin  viisivuotias tytöntyllerö, jonka äiti oli Sab-

linon vankilassa ja siskot myös lastenkodeissa. Jukka piti huolta Alisasta vielä 

senkin jälkeen kun äiti palasi vankilasta ja kun tyttö itsenäistyi ja perusti oman 

kodin, aina näihin päiviin asti. Muutenkin Jukka rakasti lapsia  

Jukka kotona 2007 

Jukka ja Alisa 2006 Viipurissa 

Pietarissa 2006 Jukan au-

ton vierellä, vas. Lilja Skib-

juk, Jukka, Sanni Seppä-

nen, Lisa Langinen, Sergei 

Tsadunin ja Valentina Mit-

roshkina 



3  

ja monet venäläiset perheet saivat kokea maistiaisia siitä.   

     Jukalle autoilu oli suurta herkkua ja vaikeat tilanteet tai 

autossa ilmenneet viat olivat vain pieni lisämauste. Joskus 

nämä yllätykset tulivat matkakumppaneidenkin osalle, aina-

kin niinä kertoina, kun hinattiin Jukan autoa kotiin tai Jukan 

viisumi todettiin rajalla vanhentuneeksi.  

     Jukka oli seikkailija ja keksijä, jolle valmiit aikataulut ja 

reitit olivat vain ehdotus, jonka voi toteuttaa toisinkin. Oiko-

teiden etsintä vei joskus näkemään uusia maisemia, mutta 

usein myös umpikujia.  

    Jukan sadoista matkoista monet suuntautuivat myös kau-

emmas Pietarista, vankilamatkoja tehtiin Tihviniin ja Belo-

morskin alueelle Segesaan, Vologdan elinkautisvankilaan 

Anneli Helmisen kanssa ja Novgorodin alueen vankiloihin 

Liisan järjestämillä matkoilla. Muiden ryhmien kuljettajana 

Jukka kävi Solovetskissä, Murmanskissa, Vienan Karjalassa, 

Sodderissa, kauimpana Venäjällä Jukka kävi Joskar Olassa 

viemässä kirkkoon tuolit Hyvinkäältä. 

     Idäntyö vei Jukan ja Liisan niin kokonaisvaltaisesti, että jo 

aikuistuneet lapset, Henriikka, Teppo ja Anu, valittivat, että 

se ei ollut enää harrastus vaan vei heiltä vanhemmat koko-

naan. 

     Jukka oli Riihimäen Idäntyön sihteerinä vuodesta 1996 

alkaen vuoteen 2009 asti. Yhdistys Riihimäen Idäntyö ry pe-

rustettiin vasta 2004 alussa, sitä ennen toimimme Riihimäen 

seurakunnan Idäntyö nimisenä seurakunnan alaisuudessa, jos-

sa hoidettiin mm tilit. Johtoryhmänä toimi tällöin Jukka ja 

Liisa Järvi, Jorma ja Raija Holmroos, sekä Helena ja Risto 

Jokinen.  

      Jukalla todettiin Venäjältä saatu vaikea MRD tuberku-

loosi v. 2008 ja sen lääkitys oli niin kova, että se vei miehen 

voimat, mielen sekaisin ja lopulta kuulon. Sairaalajaksot ja 

Liisan kotihoito vuorottelivat puolitoista vuotta. Sitten vih-

doin todettiin, että tubi oli voitettu! Jukka sai ajokortin 2011 

takaisin ja muutaman vuoden hän oli jälleen perheen auton-

kuljettaja. Parkinsonin tauti kuitenkin eteni, niin että voimat 

vähenivät vähitellen. 

     Me ystävät opimme tuntemaan Jukan miehenä, joka ei 

osannut valehdella, oli aina valmis auttamaan muita, löysi 

aina mahdolliset uimapaikat, arkailematta ilmaisi uskonsa 

kenelle tahansa, uskalsi tehdä oman mielensä mukaan, vaikka 

oli ensin kuuntelevinaan muiden neuvoja. Meillä on paljon 

oppimista hänestä. Monia tarinoita hänestä riittääkin, hän on 

ollut legenda jo eläessään. 

     Jukan hautajaiset pidettiin 10.4. ensin Kappelikirkossa, 

jossa rovasti Raimo Virekunnas siunasi hänet haudan lepoon 

tutuin seremonioin ja omaiset ja ystävät kävivät sytyttämässä 

kynttilät hänet arkkunsa äärelle. Kuoro lauloi, tyttärenpoika 

soitti viululla, kuulimme Kari Majarannan  urkumusiikkia. 

Lehmustien juhlatalossa saimme nauttia tarjoilusta, hauskois-

ta ja koskettavista puheista, Jukan vuosikymmenet valokuva-

näyttelystä. Lastenlasten paperilennokeissa oli kuvia Jukan 

taipaleelta ja niitä lennätettiin ympäriinsä.  

Oli iloiset hautajaiset.  

Jälleennäkemisen toivossa, Jukka!                 

                                                              Helena Jokinen 

         

     Metallostroin vankilassa 1995, Toinen va-

semmalta Andrei, Jukan ja Liisan kummipoika 

   Jukka ja 

Uljanovin 

perheen    

  lapsia       

   1999 

2009 

Jukka ja Liisa Sapattiaterialla Keltaisella talolla 
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Matkalla Morhovassa 2.-6.4. 
 

  Aiemmin kävimme Novgorodin alueen kylissä, Mor-

hovassa, Samohvalovissa  ja Holmin pikkukaupungis-

sa,  jopa neljä kertaa vuodessa viemässä avustuksia 

köyhiin perheisiin. Käynnit ovat harvenneet koska mat-

kalle lähtijät ovat vähentyneet ja matka on pitkä, lähes 

1000 km Riihimäeltä.  

    Avuntarvetta maaseudulla riittää, työpaikkoja on tar-

jolla hyvin vähän ja ihmiset elävät täällä lähes pienten 

eläkkeiden, lapsilisien, kotieläinten ja kasvimaiden tur-

vin. Joka torpassa onkin lehmä tai vuohi, kanoja tai 

muita kotieläimiä tuomassa elantoa. 

    Saimmekin tutustua monipuolisesti maaseudun eläi-

mistöön Ronjan (aivan juuri 11 v) kanssa, joka kävi 

halaamassa ja taputtamassa kaikki, jotka sai käden ulot-

tuville. Ankkoja ja kalkkunoita piti kuitenkin varoa, ne 

olivat hyvin kiukkuisia. 

    Irina ja Sergei Milovin luona heidän vierastalossaan 

saimme majoittua ja nauttia Irinan keittiön herkkuruo-

kia. Sergeillä oli ollut sairauskohtaus pari viikkoa aiem-

min, hän oli käynyt kuoleman rajoilla haima- ja maksa-

tulehduksen takia. Vieläkin hän oli kalpea ja antoi suo-

siolla ylistyksen johdon Irinalle aamu ja iltahartauksis-

sa.  

   Olimme tapamme mukaan ostaneet runsaat ruokakas-

sit tuttujen perheisiin ja tuomamme vaatteet ja kengät 

jäivät Jana ja Aleksei Martynenkon jaettavaksi perheil-

le.  

    Järjestimme lauantaiksi Morhovan kylän rukoushuo-

neessa seurat, jonne järjestimme runsaan tarjoilun. Seu-

roihin tuli noin neljäkymmentä henkeä, joista noin puo-

let lapsia. Musiikkia johti Anatolij Krjukovin rinnalla 

Guljan tytär Nelja, joka on juristina Novgorodissa. Py-

häkoululaiset esittivät laululeikin. Laulujen sanat hei-

jastettiin videotykillä seinälle, kuten isommissakin pai-

koissa. Puheiden ja laulujen jälkeen nautittiin kirkko-

kahvit tai paremminkin teet. 

   Gulja Mirzamehdovan perheessä on viisi uutta kas-

vattilasta samasta perheestä. He ovat tulleet vuoden-

vaihteen tienoilla ja näyttivät jo kotiutuneen perheeseen 

ja seurakuntaan. Zinaidaa emme tavanneet, hän oli 

työssä myös lauantaina, mutta hänen kasvattipoikiaan 

kävimme katsomassa. 

   Vosovien perhe, äiti Natasha ja seitsemän lasta, eivät 

enää käy seurakunnan tilaisuuksissa. Suuri televisio ja 

tietokoneet näyttivät tulleen taloon, eivätkä isommat 

lapset tulleet edes meitä tervehtimään. 

    Paluumatkalla poikkesimme katsomassa jälleen Il-

men-järven ja upean Novgorodin Kremlin. 

    Varmaan haisimme vielä kotiin tullessa navetalle, 

mutta eihän se haitannut. Terveisiä vaan maalta!  

Toivoo: Kira ja Ronja Salminen, Raija Saari ja Helena 

Jokinen. Tulkkina Oleg Osipov ja mukana pastori Igor 

Smirnov.                                           Helena Jokinen 
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Edellisen sivun kuvat, ylhäältä:  

1. Jaana ja Aleksei Martynenko joulukuussa syntyneen 

poikansa Venjaminin kanssa. Kaksoissisko menehtyi 

synnytyksessä ja vanhemmilla on tarkoitus adoptoida 

tyttövauva. 

2. Gulja istumassa parin lapsenlapsen ja uusien kasvat-

tilasten kanssa Morhovan rukoushuoneessa ennen seu-

rojen alkua. 

3. Ronja pääsi myös ratsastamaan Aleksei Martynen-

kon kolmivuotiaalla hevosella, ilman satulaa. 

4. Lauantaiaamuna maa oli valkoisena lumesta kun 

riensimme aamuhartauteen ja aamupalalle vaikka olim-

me matkustaneet koko edellisen päivän etelän suun-

taan. Haikaraurokset olivat jo tulleet valloittamaan pe-

siä ja ruokamaita mutta vielä oli melko viileät säät. 

RUKOILEMME YHDESSÄ 
 

 Idäntyön kaikkien vapaaehtoisten puolesta, että 

Isä siunaisi juuri sitä työsarkaa, missä kukin to-

teuttaa  kutsumustaan 

 

 Jumalan varjelusta ja siunausta kaikille matkoille 

 

 Vahvista kiusausten keskellä kaikkia veljiä ja si-

saria avustuskohteissa ja täällä kotosuomessa Py-

hällä Hengelläsi 

 

 Vahvista Hengelläsi kaikkia johtavassa asemassa 

olevia,  pastoreita, ryhmänjohtajia, matkanjohta-

jia, anna oikeaa nöyryyttä sinun Sanasi edessä. 

 

 Etsi Jeesus kaikkia eksyneitä, tuo takaisin tielle. 

 

 Anna Herramme Idäntyölle kaikki tarvittavat in-

nokkaat työntekijät Makasiiniin, kesän leireille, 

kesäjuhliin, matkoille. 

 

 Siunaa Rakas Isämme kesän toiminta, kaikki va-

paaehtoiset 

 

 Anna Isä kaikille virvoittava kesä ja myös lomaa 

 

 Kiitos Jumalalle runsaasta siunauksesta ja varje-

luksesta tähän päivään asti! 

 

 

 

      Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä her-
jaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunat-
kaa. Siihen teidät on kutsuttukin, että siunauk-
sen perisitte. 
1.Piet. 3:9 

Autokuorma apua Eestiin 

     Saimme vihdoin täpötäyteen varastoon vähennystä, 

kun eestiläinen auto kurvasi Peltolaan 15.4. tavaraa nou-

tamaan. Lastaushommissa olivat mukana: Hannu Tuuna-

nen, Rauno Tuominen, Tenho Hiltunen, Tuomo Tonteri, 

Vesa Kunnas, Jari-Pekka Koppinen,  Kullervo Vähätalo, 

Jorma Ala-Heikkilä, Terho Pelkonen, Risto Hiipakka, 

Tapani Vanhala ja eestiläinen autonkuljettaja.  

     Paljon kiitoksia kaikille aikaansa ja voimiaan uhran-

neille työntekijöille! 

      Varasto jäi talkoiden jäljiltä vielä sekavaan tilaan ja 

pitäisi saada järjestykseen ennen seuraavia säkkikuormia 

Makasiinilta. Vakituinen työntekijä, eli Risto Jokinen, 

kun on vielä pari kuukautta sairaslomalla. 

     Kuormallinen huonekaluja, vaatteita ja astioita matka-

si lahden taakse pastori Heiki Pöldarun  Rakveren vapaa-

seurakuntaan.  Seurakunta on kustantanut meille nyt jo 

neljännen autokuorman. Tavaroista saamillaan varoilla 

seurakunta on voinut remontoida kirkon ja rukoushuo-

neen. 

Kuva Rauno Tuominen  

 Центр социальной помощи "Новая надежда" 

И снова акция! В это воскресенье 26 апреля в Санкт-

Петербурге возле метро Дыбенко состоится антинаркотическая 

акция. Под названием "Мы выбираем жизнь". В этой акции 

будут учавствовать волонтеры из центра социальной помощи 

"Новая надежда", при поддержке администрации Невского 

района и МОМО муниципального образования 

муниципального округа "Оккервиль". Наша молодежь готовит 

программу которая должна вселить в сердца стремление и 

желание к трезвому образу жизни. Надежду для тех кого 

коснулась проблема наркомании и алкоголизма, рассказы 

ребят которые оказались в прошлом в зависимости наркотиков 

и алкоголя. Будем рады если вы не останетесь равнодушными 

к социальным проблемам нашего общества и примите участие 

в деле спасения тех кто оказался на обочине.  

тел. для справок 8 (921) 794-23-25 

https://www.facebook.com/hatikva.spb?fref=nf
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18.-20.04.2015 

matka Uusi Elämä-keskukseen 

 
     Kävimme jälleen Uusi Elämä-keskuksessa Tapani, 

Hannu ja minä. Vastaanotto oli tosi sydämellinen. Mei-

tä oli odotettu. Olimme mukana aamu- ja iltahartauk-

sissa ja Hannu piti lapsille pyhäkoulun. Olemme tulleet 

jo aika tutuksi monien käyntien myötä. Saimme rukoil-

la taas useamman ihmisen puolesta, ja moni tuli kerto-

maan, että edellisten kertojen jälkeen he ovat saaneet 

vastauksia rukouksiin - joskus ihan ihmeellisellä taval-

la. Kiitos teille esirukoilijat, jotka olette muistaneet tätä 

työtä. Ne rukoukset ovat yhdessä vaikuttamassa näiden 

ihmisten elämässä! Emme tulisi toimeen ilman niitä. 

Töitä siellä on kovasti ja sillä on tervehdyttävä vaiku-

tus hoidettavien elämään. 

      Ilo on siinäkin, että siellä on nyt enemmän kuntou-

tuvia, kuin pitkään aikaan, 140 kerrottiin. Tästä henki-

lökunta on kiitollinen. 

       Peipposten ja muiden muuttolintujen iloinen laulu 

soi viereisessä metsikössä vaikka siellä satoikin räntää 

ja lunta niin, että maa oli välillä valkoisena.  

       Uusi elämä kasvaa luonnossa, kuten Jumalan Sa-

na, jota siellä kylvetään näiden ihmisten sydämiin.  

Kasvihuoneissa oli pieniä taimia kasvamassa ruukuissa 

ja lavoilla. Asuintalon alakerran huoneessa kasvoi pal-

jon kukkien ja erilaisten maustekasvien taimia. Pelto-

töihin on määrä käydä alkavalla viikolla.  

      Vaikeuksia heillä on ollut paljon. Monilla on saira-

uksia ja keskuksen talouskin on ollut tiukalla. Monet 

sponsorit ovat jättäneet heidät ja vaikka ruuan tuonti 

Suomesta on vaikeaa, sen varassa on monesti oltu. On 

suurta Jumalan armoa, että he ovat päässeet eteenpäin 

ja nyt näyttävät jo asiat vähän helpottuvan, kun ovat 

saamassa kymmenen vuoden vuokrasopimuksen eteen-

päin. Kiitos Herralle! 

       Saamme rukoilla edelleen näiden ystävien puoles-

ta, että Jeesus siunaisi heitä ja antaisi maan tuottaa run-

sasta satoa. Siinähän toteutuu jo Raamatun alkulehdillä 

Jumalan ihmisille antama tehtävä viljellä ja varjella 

maata. 

        Oli todella mieliin painuva matka. Pyyntöjä tuli 

useammalta: Kiitos kun kävitte. Älkää unohtako meitä. 

Tulettehan uudelleen. 

                                              Kaisa Tuunanen 
 

1. Kaisa Tuunanen ja Larissa Ostahin tarkastelemassa 

tulevia kesäkukkia 

2. Hannu pitää pyhäkoulua keskuksen lapsille. 

3. Uusi Elämä keskuksen pyhäkoululaiset 

4. Kaalintaimet hyvässä kasvussa. 

 

Tämän sivun kuvat Kaisa ja Hannu Tuunanen 
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     RAHASTONHOITAJAN 

     mietelmiä tilikirjojen äärellä  
 

    Vuosi 2014 oli erikoinen, ihmeellinen vuosi. Alkuvuo-

si painittiin rahavaikeuksien kanssa, maksuja siirrettiin 

eteenpäin ja välillä tappiomielialakin nousi pintaan. Lop-

puvuodesta saimme aivan yllättäen pari isoa työtehtävää, 

joiden ansiosta rahahuolet saatiin unohtaa. Laskut ja 

avustukset saatiin lopulta maksettua!  

      Lahjoitukset yhdistykselle  vuonna 2014 olivat samaa 

luokkaa kuin ennenkin, vaikka nekin alkuvuodesta näytti-

vät vähentyneen. Kirpputorit ovat hieman menettämässä 

suosiotaan takavuosista.  

     Yhdistyksen kuluja on karsittu mm. Venäjän varastos-

ta ja -asunnosta on luovuttu. Veran painatuksessa olem-

me löytäneet ratkaisun, joka säästää huomattavasti meno-

ja, postituskuluja on vähennetty.  

      Tilikauden tulos oli ylijäämäinen joten rahaa jäi pesä-

munaksi Peltolassa järjestettävien lastenleirien kuljetus-

kustannuksiin. 

     Edelleen tarvitaan lahjoituksia ja osallistumista va-

rainhankintaan että voimme jatkaa tehtävämme toteutta-

mista vähäosaisten auttamisessa. Olemme halunneet aut-

taa erityisessä kriisitilanteessa olevia ihmisiä Venäjällä ja 

Virossa. Pakistanin köyhille kristityille asti olemme voi-

neet osoittaa apuamme! 

     Tilanne Venäjällä on ollut joillekin niin vaikea asia, 

ettei halua enää lahjoittaa siellä tehtävään työhön. Tosi-

asia kuitenkin on, että ihmiset, jotka siellä ovat avun tar-

peessa, eivät ole syypäitä tilanteeseen, vaan he ovat myös 

uhreja. Ja jos evankelioimiselle ovet ovat sulkeutumassa, 

nythän pitäisi ponnistaa vielä kaikin voimin! 

     Rahastonhoitajan toiveena olisi tietenkin nähdä tiliot-

teessa vielä enemmän lahjoituksia ja kolehteja. Jäsen-

maksu on myös oivallinen keino osoittaa kiinnostustaan 

ja osallistumistaan Idäntyön kohteisiin.  

     Pienikin apu silloin tällöin auttaa myös Idäntyön halli-

tusta ja vastuunkantajia jaksamaan ja jopa levähtämään 

välillä. 

 

Siunattua kesän odotusta kaikille! 

Mikko Ilomäki  

 

 

Riihimäen Idäntyö ry  kevätkokous  
on pidetty 12.4. Peltolassa 

 

    Melko vähäisen jäsenistön ja hallituksen voimin pi-

dimme Idäntyön yhdistyksen vuosittaisen kevätkokouk-

sen, jossa tarkastellaan edellisen vuoden tilejä ja toi-

mintaa. Tilien ja toiminnantarkastajien, Vesa Kunnas ja 

Rauno Tuominen, lausunto oli myönteinen ja kokous 

myönsi hallitukselle vastuuvapauden. 

Tässä hieman poimintoja luvuista: 

  

Menot: 

Matkustus ja auton kulut, yht                   8816  € 

Avustukset yht.                                      18809   

Vuokrat yht                                              9968 

Kopiointi, postitus ja Veran kulut            2879 

Pankki, vakuutus, internet,                       1320 

Leirikulut                                                  3541    

Tulojen hankkimisen kulut                       6081  

Poistot                                                      2150     

Kaikki menot yhteensä                53733  €       

 

 

Tulot: 

Lahjoitukset yht                                   15724  € 

Jäsenmaksut                                           1650 

Kolehdit                                                 5551     

Kirpputorit                                           13032  

Tilaisuudet, myyjäiset                         12236  

Kierrätys, talkoot                                   7730   

Osallistumismaksut matkoille               1760  

Auton myynti                                        1000 

Kaikki tulot yhteensä        58 911  € 

 

 

Kirjanpidon tase 31.12.2014 

 

Vastaavaa                 loppusaldo                   loppusaldo 

1000 kassa                         -0, 92                           34,01 

1050 koneet, kalusto           0,00                        1500,00 

1100 pankkitili              7771,88                          795,99 

1200 matkaennakot             0,00                              0,00 

1300 saatavat                   568,33                              0,00 

1400 siirtosaamiset              0,00                              0,00 

Vastaavaa                      8339,29                         2330,00 

  

Vastattavaa 

2000 velat                     1381,34                           550,27 

2100 ed. tilik. ylijäämä 1779,73                         2779,33 

2200 tilikauden ylij.      8339,29                         2330,00 

 

Allekirj. edellisen vuoden hallituksen jäsenet: Jari-

Pekka Koppinen, Mikko Ilomäki, Helena Jokinen, Ta-

pani Vanhala, Mikko Krohn, Hannu Tuunanen, Risto 

Jokinen, Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viestinä 5050 

Lahjoitukset: viestikenttään 5005 

tai yksilöity kohde ( esim lapsityö, Uusi Elämä, tms) 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 

 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475     

                                         tapani.vanhala@kolumbus.fi                                               

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Jari-Pekka Koppinen 0500715908    

                                      jari-pekka.koppinen@elisanet.fi          

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo  

Risto Jokinen 0403527055   

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. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus 

Hengen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

SAPATTIATERIA   

 PELTOLASSA 
Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

 

 Pe  8.5. klo 18 

 Puhujana Petri Kauhanen 

Ajankohtaisia  kuulumisia Outi Lyytikäinen 

Musiikkia Juanita Hoffren 

 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 

 

TERVETULOA! 
     Uusi Elämä-keskus 20 vuotta  
 

    Juhlat pidetään 5.-7.6.15 Pietarissa ja Kotlissa 

Teemme matkan 6.-8.6.15.   

 6.6.  olemme mukana juhlissa Kolizei-areenalla 

Pietarissa, Nevski Prospekt 100  

 7.6. Uusi Elämä-keskuksessa Kotlissa.  

Yöpyminen molempina öinä Kotlissa. Kotiin palaam-

me 8.6. Matkan hinta 80 euroa.  

Mahdollisuus antaa lahjoitus Uusi Elämä-keskuksen 

työhön. 

 

Pikaiset ilmoittautumiset Tapani Vanhalalle. 
0400307475  tai    tapani.vanhala@kolumbus.fi  

  

Kesäksi on tulossa Peltolaan paljon toimintaa 
 

TALKOOPÄIVÄT  PELTOLASSA 
                   Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

lauantaina 9.5. ja 23.5. 

  
  Aloitamme talkoopäivät klo 12 lounaalla, kahvitauko 

on klo 14.30 ja iltanuotiotilaisuus klo 18 alkaen   
 

   Valittavana on erilaisia tehtäviä: 

mankelointia, ikkunoiden pesua,  

vintin järjestelyä , 

komeroiden rakentamista, yhden oven kääntäminen, 

huonekalujen siirtoja, kuivien oksien sahaamista 

 

   Kumpanakin talkoopäivänä otamme tietenkin sään 

huomioon ja toimimme sen mukaan. 

 

Odotamme runsasta osanottoa talkoopäiviin, siten on 

paljon hauskempaa tehdä töitä,  

kaikki ovat tervetulleet! 

 

Ilmoittaudu ruokailun takia viimeistään edellisenä päi-

vänä Helenalle 0503734070 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

