
Kuulumisia 
 

     On vierähtänyt pari kuukautta edellisestä Verasta. 

Tässä välissä olemme olleet työllistettyjä 2 leirin ja yh-

den kesäjuhlan (Sansa) järjestelyissä. 

    Kesäkuun lopussa olimme poikani ja isäni kanssa 

mukana Virossa lastenleirillä. Se oli mielenkiintoinen 

katsaus sikäläiseen kristilliseen lapsityöhön. Emme 

osallistuneet ohjelmapuoleen, vaan toimimme avustus-

tarvikkeiden ja leirin majoitusten järjestelyissä. 

     Hiljattain päättynyt Karhin leiri, Pietarin tukikotien 

nuorille sen sijaan oli ohjelmallisestikin omaa kä-

sialaamme. Leirin järjestelyissä oli paljon hyvää, mutta 

parannettavaakin jäi. Onnistuneen leirin järjestely vaatii 

paljon työtä ja suunnittelua. Nyt saatu kokemus on 

avuksi, mikäli saamme mahdollisuuden järjestää vastaa-

via leirejä jatkossakin. Ennen kaikkea on kuitenkin syy-

tä kiittää Taivaan Isää, että olemme onnistuneet vie-

mään kunnialla läpi nämä vaativat työmaat ja voimme 

luottaa Hänen sanaansa, ettei tekemämme työ ole ollut 

turhaa (1.Kor.15:58). Kiitämme Isää myös siitä, että 

saimme liudan avustajia mukaan leireille, niin puhujik-

si, ohjelman suunnitteluun, askartelujen ohjaamisiin, 

kuljetuksiin, perhevierailujen ylläpitoon kuin keittiö-

apuunkin. Lämmin kiitos kaikille teille ja hienoa,  

 

 

 

 

 

että olette luomassa uskoa yhdistyksen toimintamahdol-

lisuuksiin jatkossakin. 

      Viime talvena yhdistyksessämme kyseltiin uusien 

työnäkyjen perään. Oikein mitään konkreettista ei ollut 

silloin esittää, mutta nyt näyttää siltä, että uutta sarkaa 

on sittenkin löytynyt. Itselle kesän aikana on vahvistu-

nut ajatus toimintamme viemiseksi muun toiminnan 

ohella suuntaan, jossa pyrimme huomioimaan täällä 

Suomessa jo asuvia venäläisiä ja virolaisia. Viron leirin 

ansiosta olemme saaneet hyvän kontaktin tällaisen toi-

minnan eteenpäin viemiseksi Nissin seurakunnan Heik-

ki Ylösestä. Katsotaan miten asiat tämän suhteen voisi-

vat mahdollistua. 

               Siunattua loppukesää, Jari-Pekka Koppinen 

Riihimäen Idäntyö ry 

 

Elokuu 2013 VeraVera  

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Karhin Peltolassa pidettiin pietarilaisten lasten leiri 15.-

22.7. Tässä kuvassa suurin osa osallistujista. 

Lisää kuvia netissä Idäntyön www-sivuilla ja facebookissa 

Muistutus: 
 Idäntyön perinteinen VIRKISTYSPÄIVÄ on 17.8. 
Kesijärvellä Yhteislähtö klo 12 Makasiinilta tai hae-
taan matkan varrelta jos niin sovitaan. Soppaa, 
saunomista, hauskaa seuraa ja kaunista luontoa 
                       Ilmoittaudu: Helena 0503734070  



 

 

Leiri pidettiin keski-Virossa Massun kylässä. Leirin järjes-

täjinä olivat läntisen Harjumaan seurakunnat. Leirin opetuk-

sellisena teemana oli Matka luvattuun maahan (4. Moos.). 

Lapsia opastettiin leirillä luovuuteen (maalaus luonnonvä-

reillä) ja omatoimisuuteen (astiat pestiin itse). Säät suosivat 

leiriaikaa ja koska uiu (uinti) -paikkaa ei ollut, leirillä vir-

kistäydyttiin puutarhaletkun vesiruiskulla. Lasten suosiota 

nauttivat nuotiokokon kanssa touhuilu ja pihaleikit, joista 

monet olivat omatoimisia. Leirillä lapsille opetettiin, Nissin 

srk:n kanttorin toimesta, monia lauluja ja toisena leiri-iltana 

jo virittelimme itse lipunlaskuun marssittaessa laulua: 

”Jeesuse armastus on nii vörratu, Jeesuse armastus on nii 

vörratu”. Olisi hauskaa päästä mukaan tälle leirille ensi 

vuonnakin ja vaikka isommalla lapsiryhmällä.  

    Riihimäen idäntyötä pyydettiin kiittämään avustustarvik-

keista ja tavaroista, joita sinne veimme. 

    Jari-Pekka Koppinen 

     Leiristä oli puhuttu jo talvella, olisiko se meille mah-

dollista järjestää, mutta päätettiin vasta huhtikuussa, joten 

kaikki valmistelut tapahtuivat ennätystahdissa. Leirin ve-

täjät ja tulkit varmistuivat vasta tämän jälkeen. Valitetta-

vasti yhtään venäläisten ja suomalaisten ohjaajien yhteistä 

neuvonpitoa ei mahtunut aikatauluihin. Osittain siksi ve-

näläiset ohjelmat ja laulut jäivät käyttämättä. Mutta suo-

malaiset ohjaajat olivat aktiivisia, ohjelmakokouksia oli 

kolme kertaa ja niissä suunniteltiin leirin ääriviivat. 

    Leiripaikka, Peltola, ei myöskään ollut majoittanut näin 

paljon väkeä yhdellä kertaa. Oli varustettava vuodevaattei-

ta ja sänkyjä 50:lle ja sitä varten tarvittiin jopa uusi liina-

vaatehuone. Ylätalon vintti piti siivota ja kalustaa poikia 

varten. Lisäksi wc- ja suihkutilat oli jo muutenkin pakko 

remontoida. Jumala lähetti onneksi ammattimiehiä asialle, 

mutta silti vasta leirin alkajaispäivänä remontti valmistui. 

Putkimies poistui juuri ennen kuin pietarilaisten bussi ajoi 

pihaan ja Mikko kiinnitti vielä peiliä vessan seinään.  

      Etukäteisjännitystä aiheutti myös keittiö, työvoimasta 

oli pulaa, samoin alkuun aineksista. Ruokalista selveni 

päivä kerrallaan, kun Jumala lähetti apulaisiaan kassien 

kera. Tuoreita pullia riitti joka päivälle ja lapset kiittivät 

hyvästä ruuasta. Eräs lahjoittaja sanoi, että voihan sitä olla 

itse vähän vähemmällä jonkun aikaa, että voi auttaa näitä 

lapsia. 

       Marjo hoiti leirinjohtajan tehtävät tottuneesti ja hänen 

monet ystävänsä ja kollegansa avustivat ohjelmissa ja as-

karteluissa. Marina Murugova joutui jäämään syrjään oh-

jelmavastuusta, koska heidän kolme lastaan sairasti fluns-

saa vuoron perään. Sen sijaan Andrei otti selkeän vastuun 

ja oli tärkeä johtaja varsinkin poikien kohdalla. Jo aivan 

aluksi leirillä auttamaan tarjoutunut Kotikirkon äiti-

lapsipiiri oli palvelualttiudessaan merkittävä. Nappi ja 

Helmi hoitivat karvaisen tehtävänsä lasten ulkoiluttajina ja 

lähiterapeutteina.  

      Päivä alkoi klo 7.30. kun leirin vastuuhenkilöt ko-

koontuivat rukoilemaan. Siinä samalla selvitettiin päivän 

ohjelma ja kunkin henkilön osuus siinä. Kahdeksasta alka-

en heräteltiin lapsia aamiaiselle ja klo 9 alkoi aamuhartaus 

nuotiopaikalla ulkona tai huonolla säällä sisällä. Siitä siir-

ryttiin päivän teemaan, opetuksen ja kädentaitojen pariin. 

Noin klo 12 syötiin lounasta ja sen jälkeen lähdettiin päi-

vän retkelle, jonne otettiin eväät mukaan.  

     Ensimmäinen retki tehtiin Launosiin kotieläintilalle, 

jossa saatiin taputella hevosia ja lehmiä ja kaikilla oli niin 

mukavaa. Parina päivänä suunnattiin Riihimäen maauima-

laan, jossa myös saunottiin. Uimala oli hyvin mieleinen 

paikka, hyvä hyppytorni, liukumäki ja lämpimät suihkut.  

     Mikroautorata oli erään päivän ohjelmassa myös, mutta 

sinä päivänä satoi, joten ajaminen olisi ollut liian vaaral-

lista. Niin valittiin toinen vaihtoehto, mentiin vierailulle 

Lipen hoivakotiin Turkhaudalle. Siellä ryhmämme otet-

tiinkin lämpimästi vastaan, tarjolla oli makkaranpaistoa ja 

muita herkkuja, taisi olla erään asukkaan syntymäpäivä-

kakkuakin. Nuoremme saivat kokeilla karaokelaitteita ja 

muita musiikkivehkeitä, kuntolaitteita ja katsella asukkai-

den oloja. –Ja tykkäsivät kovasti. 

      Parasta oli kuitenkin vierailupäivä perheissä. Olimme 

saaneet vierailupaikkoja niin, että kaksi lasta oli kussakin 

perheessä vierailemassa. Pari perhettä näistä oli    

Viron lastenleiri 25-27.6. 

Kuvat Viron leiriltä Jari-Pekka Koppinen 

 Peltolan lastenleiri 15.-22.7. 



    meille ennestään tuntemattomia ja Jari-Pekka vieraili niis-

sä etukäteen tutustumismielessä. Joillekin lapsille oli järjes-

tetty ihan loistavaa ohjelmaa, ratsastusta tai paikallisia mark-

kinoita, metsäretkiä tai jalkapalloa. Ihan kaikki lapset olivat 

kuitenkin tykänneet juuri siitä omasta perheestä, jossa olivat 

käyneet, se oli paras!  

      Hengellistä antia saatiin kuulla monella kielellä ja moni-

en ryhmien suulla. Joka päivä kävi vierailijoita eri seurakun-

nista, viesti oli joka kerran sama: kannattaa tulla Jeesuksen 

opetuslapseksi, saa ilon ja rauhan sydämeen. Opetuksessa 

olisikin pitänyt päivittäin panostaa siihen, että lapset olisivat 

Raamatunkertomusten perusteella tutustuneet tähän Jeesuk-

seen paremmin. Yksi tytöistä jätti elämänsä Jeesukselle, hän 

oli sitä harkinnut jo pitkään. Muiden kohdalla kylvö jäi itä-

mään. Varmasti nuoret pysyvät kauan meidän rukoustemme 

kohteena, olemmehan oppineet heitä rakastamaan. 

    Sunnuntain juhlaan oli saapunut niin paljon väkeä kuin 

tupaan mahtui. Tytöt esittivät oman ”konserttinsa”, lauluja ja 

liikuntaesityksiä, vapautuneesti. Toukokuussa he olivat tul-

leet toiseksi Pietarin nuorten modernin tanssin sarjassa. Ko-

reografian tähän voittoisaan esitykseen oli tehnyt yksi tytöis-

tä, Margarita tai vain Rita, joka kohta täyttää 18 v. Tämä 

tanssiesitys nähtiin myös tässä juhlassa, hiukan eri esittäjin. 

Jokainen leiriläinen sai Jari-Pekka Koppisen kädestä leiridip-

lomin ja tyttökodin johtaja Alla Amelichkina piti puheen,  

Jumalan hullut musiikkiyhtye esiintyi. Juhla päättyi notku-

vaan juhlakahvipöytään jossa jäätelö ja mansikat kruunasivat 

nautinnon. 

      Kaikki lapset, joita odotimme leirille eivät päässeet tule-

maan. Nadeshda-kodissa on kaikkiaan 15 poikaa, leirille tuli 

heistä neljä. Sen sijaan tuli kaksi jo aikuista poikaa. Tyttöjä 

on Masha-kodissa 18 ja vain 10 pääsi tulemaan. Kysymys on 

Venäjän jäykästä ja monimutkaisesta byrokratiasta. 

     Kun lapset lopulta katosivat bussiin ja jäimme heille vil-

kuttamaan tuli haikea olo. Tottakai näemme heitä Pietarissa 

heti syyskuusta lähtien…. 

    Entä ensi vuonna, näemmekö heitä leirillä Peltolassa? 
 

 

Kuvissa: 

1.) vasemmalta Vera 15, Rita 17, Nastja 15 ja Anna 15 v 

2.) Sergei 15 ja Sasha 15, takana näkyy myös Ruslan 20 v, 

joka opiskelee poliisiksi 

3.) Andrei Murugov kertoo luomisesta ja syntiinlankeemuk-

sesta. Hän odotti, että pojista joko Andrei ja Petja (sylissä) 

olisi halunnut tämän kertoa. (Facebookissa Marina on ladan-

nut videon, missä Petja innokkaasti kertoo Raamatunkerto-

muksia) Takana on sinä iltana vieraillut Riihimäen Kotikir-

kon nuortenryhmä. 

4.) Aina iloiset ja innokkaat leirin tulkit Nataliya Elmgren, 

Ida Makarova ja Stina Piironen. 

     Nataliya on leirillä poikansa Filipin kanssa. He asuvat 

suomenruotsalaisella alueella ja poika oppii kolmea kieltä 

yhtäaikaa. Nataliya on asunut Suomessa jo 16 vuotta. 

     Ida on tullut Pietarista Suomeen asumaan noin pari vuotta 

sitten, hän on inkerinsuomalaisia ja toiminut kauan monien 

suomalaisten ryhmien tulkkina. 

     Stina on kotoisin ruotsinkieliseltä alueelta, mutta kielten-

opettajana puhuu monia kieliä. Tällä kertaa tarvittiin eniten 

venäjää ja suomea. Hänen tyttärensä Liisa on adoptoitu Ve-

näjältä ja hänelle tämä leiri oli mukava venäjän kielikylpy. 
 

Helena Jokinen 
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Peltolan omistajat: Riitta ja Elo Suomela 

 

Tilojen kunnostus: Hämeen vuokrakone, Timo Prinkkilä, Kullervo Vä-

hätalo, Vesa Ahola, Janne Saarikko, Mikko ja Maria Krohn, Jari-

Pekka Koppinen, Risto ja Helena Jokinen 

 

Leirivastuu: Marjo Salminen, Jari-Pekka Koppinen, Andrei ja Marina 

Murugov perheineen, sekä venäläiset  johtajat  Alla Amelichkina ja 

Svetlana Nasedkina ja kasvattajat Svetlana, Ljudmila ja Tanja 

 

Tulkit ja avustajat: Stina ja Liisa Piironen, Ida Makarova, Nataliya  

ja Filip Elmgren, Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova, Lilja ja Daniel ja 

Aleksandr Kirjunov, Lisa Klenberg sekä Nappi ja Helmi 

 

Keittiö: Pia Hyle, Helena Jokinen, Soili Lehtonen 

 

Ruokalahjoitukset; Hämeenlinnan osuusmeijeri Arla, Kari 

Yli-Uotila, Raili Salo, Terttu Korsman, Tapio Mäenpää, 

Esko Utriainen, Tapani Vanhala, Mikko Ilomäki, Matti 

Järvinen, Uskonyhteys -Fellowship –seurakunta ja Kari 

Kettunen, Rengon Raamattupiiri  

 

Muut lahjoitukset: Riihimäen kaupunki, uimala; Kopiopa-

ja, Hämeen vuokrakone, Launosten kotieläinpiha 

 

Muita lahjoituksia: Kantapankki, Riihimäki; Eija Seuna, 

Tuulikki Holopainen, Sinikka Peltola, Pirkko ja Pauli Aro-

la, Markku Paananen, Raimo Hynynen ja monet muut 

 

Päivittäinen kuljetusapu: Vesa Kunnas, Heidi Antinsalo, 

Hannele Saari, Rauno Tuominen, Raimo Virekunnas, Jen-

ni Uusitalo ja leirin vetäjiä 

 

Ohjelmaa suorittamassa: Kotikirkon äiti-lapsipiiri, Juma-

lan hullut musiikkiyhtye, Elina Uusitalo ja Matias Unta-

mo, Maria Reinikka, Heli Sihvo, Susanna Sovio, Jenni Iso-

Pietilä, Gustavo Mendoza ja Ruslan Rzajev, Riihimäen 

Helluntaiseurakunnan nuoret,  

 

Vierailuperheet: Innaset, Tikkaset, Salmiset, Kunnakset, 

Antinsalot, Sipilät, Oittiset, Tuomiset, Koppiset ja Koppi-

set 

 

                         Kaikille SUURI KIITOS! 

 

 

 
 

 - Marjo sanoi ennen leiriä, että kyllä Jumala huolehtii ja 

antaa ruokkimisihmeen, niin että jää 12 koria ylikin.  

Ja niin tapahtui. 

Kiitämme teitä kaikkia, joiden 

ansiosta leiri onnistui: 

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  

ELO– SYYSKUU avoinna ma-pe klo 12-17 

 
                                                       

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 

        Kiitos Marjo Salminen! 


