
 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ  ry 

HEINÄ- JA ELOKUU 2014 VVee rr aa   
Talkootyön kliseitä ja opetuksia 
 

       Kuluneen kesäkuun aikana ovat yhdistyksemme porukat 

osallistuneet kiitettävällä tasolla erilaisiin talkootapahtumiin. 

Kaupunki ja muutamat yksityiset ovat osoittaneet meille 

muuttohommia, jotkut kärsivälliset meistä olivat lastaamassa 

Viroon lähtevää avustuskuormaa ja myyjäistyyppistä työtä-

kin päästiin tekemään juhannuksena Hirvijärvellä ja Pirkon 

synttäreillä juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna. Kiitokset 

kaikille mukana olleille avustanne! 

     Talkootöihin tai avustustyöhön yleensä osallistuva saa 

joskus palkakseen kuulla kliseitä, kuten: taivaspaikkaako, 

sitä ollaan tienaamassa tms. Toisaalta usein kuultu on sekin, 

että talkoolaista evästetään tekemään työtään levon kautta. 

Ensin mainittu näistä kliseistä haastaa meitä vanhurskautta-

misopin perusteiden selventämiseen ja toinen taas ahtaasti 

tulkittuna voi jonkun korvissa kuulostaa työn/vastuun vähät-

telyltä. Joskus muuten talkoopäivän ja virkistyspäivän ero 

voi olla häilyvä. Näin kävi ainakin juhannusaattona Hirvijär-

vellä, kun töiden ja saunomisten välissä jotkut ottivat no-

kosia, kuten minä. Mukavaa oli. 

        Mutta mitäs vastaisimme tekojen opista. Luther kirjoit-

taa tästä:  ”Evankeliumin totuus on tämä: meidän vanhurs-

kautemme tulee yksin uskosta, ilman lain tekoja. evanke-

liumin valheellista väärennöstä on tällainen opetus: meidät 

tosin vanhurskautetaan uskosta, mutta ei ilman lain tekoja. 

Valeapostolit julistivat evankeliumia liittämällä siihen tämän 

ehdon. Samaa ovat opettaneet oman aikamme sofistit: on 

uskottava Kristukseen, usko on pelastuksen pe-

rustus, mutta usko ei vanhurskauta ellei rakkaus 

anna sille muotoa. Tämä ei ole evankeliumin to-

tuutta, vaan evankeliumiksi naamioitua teesken-

telyä. Tosi evankeliumi on tätä: Teot tai rakkaus 

eivät ole uskon kaunistus eivätkä täydellistymä, 

vaan usko sinänsä on Jumalan lahja ja vaikutus 

ihmisen sydämessä”. 

       Emme siis tähtää töissämme oman sädeke-

hämme kaunistamiseen, vaan vielä Augsburgin 

tunnustusta (op.k. 20) vilkaisten toteamme, että 

hyviä tekoja teemme, koska ne ovat Jumalan tah-

don mukaisia ja hyvän tahdon ja oikeiden teko-

jen synnyttäjä on usko.  Katso vielä Efes. 2:8 ja 

Room. 5:1. 

Terveisin Jari-Pekka 
 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

             

            Lastenleiri lähenee! 
 
    Nyt on aika ilmoittautua Peltolan leiril-
le  5-10.8. keittiöön, tulkiksi, askarte-
luohjaajaksi tai muusikoksi. Näistä meil-
lä on pulaa vielä. Pieni, kertaluontoinen-
kin apu auttaa. 
    Voisitko lainata polkupyörääsi leiriläi-
selle? Tai ilmoittautua vierailun isäntä-
perheeksi lauantaina 9.8 ? Tai päivittäi-
siin autokuljetuksiin uimaan ja muualle? 
    Etsimme myös lainaksi 2-3 asuntovau-
nua leirille tulevien venäläisten kasvat-
tajien asunnoiksi.  
     Ota yhteyttä Jari-Pekka Koppiseen, 
hän on vastuussa leirin toiminnasta ja 
työntekijöistä. Taloudellista tukea tarvit-
semme myös. 
SUNNUNTAINA 10.8. TERVETULOA  
KAIKKI  LEIRIN PÄÄTÖSJUHLAAN  PEL-
TOLAAN KLO 15! 
 
Riihimäen Idäntyö avusti myös Kupanit-
san lastenleirille kesäkuun lopussa  Uusi 
Elämä keskuksen kouluikäiset lapset. 

Soili Lehtonen kokkina, Mikko Krohn ja 

Mikko Ilomäki avustavina asiantuntijoina 

kun Tapani Vanhala piti lomaa 



 

       Hei te kaikki Idäntyön ystävät ja tukijat, suuri kiitos 

teille mukanaolosta tässä työssä! 

    Riihimäen Idäntyö on toiminut Venäjällä kaikkein hei-

koimmissa oloissa olevien ihmisten auttamiseksi jo pari-

kymmentä vuotta. Näitä vähäosaisten ryhmiä, joita 

olemme voineet auttaa, ovat mm vangit, vankilasta va-

pautuneet, asunnottomat ja katulapset. Olemme voineet 

auttaa heitä kertomalla Jeesuksesta, rukoilemalla, asun-

toja järjestämällä, sekä vaate- ja muuna tarvikeapuna. Se 

ystävien joukko, joka on itse voinut olla vuosien mittaan 

mukana tässä työssä, on hyvin suuri. Vielä suurempi on 

kuitenkin se ystävien joukko, jotka ovat tukeneet tätä 

työtämme taloudellisesti ja rukouksin. Kiitos teille kai-

kille siitä! 

        

      Ajat kuitenkin muuttuvat. Suurin muutos toiminnas-

samme koettiin, kun ulkomaalaisten pääsy Pietarin van-

kiloihin kiellettiin jokin vuosi sitten.  Pietarin matkat 

vähenivät ja matkoilla mukana olleiden määrä väheni 

tuntuvasti. Yhdistyksenä jouduimme miettimään toimin-

tamme painopisteitä uudelleen. Venäjällä näiden hei-

koimmassa asemassa olevien ryhmien olot eivät ole mik-

sikään muuttuneet, ei ainakaan paremmiksi. Avuntarve 

on edelleen samanlainen ja kohteita, joissa ihmisille voi-

si kertoa Jeesuksesta, löytyy vaikka kuinka paljon. 

       Toimintamme onkin mukautunut uudessa tilanteessa 

siten, että me autamme heitä, jotka nykyään kertovat 

vangeille Jeesuksesta ja auttavat heitä sekä vankilasta 

vapautuneita niin asunnon löytämisessä, virallisten pape-

reiden kuntoon saamisessa, kuin vaateavussakin. Lisäksi 

avustamme vapautuvien vankien asuntolaa vuokrissa, 

narkomaanien kuntoutuskeskusta ja eräitä lastenkoteja. 

       Tämän ovat myös yhdistyksemme jäsenet ymmärtä-

neet ja hyväksyneet ja tulomme ovat olleet lievästi kas-

vusuunnassa kunnes tultiin tähän vuoteen. Esimerkiksi 

vuonna 2011 tulomme olivat 39 tuhatta, vuosina 2012 ja 

2013 ne olivat noin 46 tuhatta euroa. 

       

      Nyt tämä menossa oleva Venäjän ja Ukrainan kriisi 

on vaikuttanut jokaisen mieliin, epävarmuus ja pelko 

ovat lisääntyneet. Ja se on tuntunut suoraan myös Idän-

työn saamien avustusten määrissä. Meidän olisi tärkeä 

ymmärtää, että ne kohteet, joita me taloudellisesti ja 

työllämme tuemme, eivät mitenkään ole olleet aiheutta-

massa nykyistä kriisiä ja meidän pelkojamme Venäjää 

kohtaan. Päin vastoin nämä meidän avustuskohteemme 

ja ne ihmiset, joita  nämä auttavat, ovat niitä, jotka en-

simmäisinä ilman omaa syytään ovat lisää kärsimässä 

nykyisestä  tilanteesta. 

         Tärkeimmät avustuskohteemme lueteltiin viimeksi 

toukokuun Verassa. Tärkein on Pietarissa toimiva                   

Mirovorets-seurakunta. Sen johdossa ovat vankilassa 

uskoon tulleet ja sen jälkeen pastoreiksi itsensä lukeneet 

Igor Smirnov ja Andrei Murugov. Heidän seurakunnal-

leen on yhdistyksemme budjetista viime vuosina varat-

tu suurin yksittäinen avustussumma, yli 6000 euroa. 

Toiseksi suurin avustuskohde on ollut vapautuvien van-

kien miesten asuntolan ja naisten asuntolan vuokrat. Täl-

le vuodelle on tähän budjetoitu 4800 euroa. Lisäksi tu-

emme narkomaanien kuntoutuskeskusta Uusi Elämä, 

lasten turvakoteja sekä useampia lastenkoteja Pietarin 

alueella sekä mm Hilda Taipaleen erittäin laajaa evanke-

lioivaa kirjeenvaihtoa venäläisten vankien kanssa. 

        Kaikki nämä avustuskohteemme ovat sellaisia, jot-

ka todella auttavat yhteiskunnan heikoimpia ja tekevät 

katutason avustustyötä asunnottomien, sairaiden, työttö-

mien ja syrjäytyneiden keskuudessa ja evankeliumi levi-

ää heidän kauttaan. Toki lähetystyön tehtävänä on tehdä 

lähettäjät tarpeettomiksi ja työ kannattamaan itsenäisesti, 

mutta se ei voi tapahtua hallitsemattomasti. Seurakunnat, 

joita tuemme, ovat pieniä ja niiden jäsenet kantavat vas-

tuutaan ja maksavat omastaan yli kymmennystensä. He 

ovat täysin voimin sitoutuneet evankeliumin eteenpäin 

viemiseen, seurakunta ei ole heille pelkkä harrastus.  

Seurakuntien jäsenmäärien kasvua odotellessa me voim-

me auttaa heitä auttamaan muita.  

         Me saamme olla iloisia siitä, että olemme voineet 

sitoutua auttamaan näitä kohteita, kun tulomme ovat ol-

leet vakiintuneet ja säännölliset. Riihimäen Idäntyö on 

sitoutunut toimittamaan yhteistyökumppaneillemme Pie-

tariin kuukausittain yhteensä  keskimäärin 1750 euroa.  

Nyt tänä vuonna olemme joutuneet jättämään kaksi kuu-

kautta väliin, koska tulomme ovat alkuvuodesta vähenty-

neet radikaalisti.  Tämä on aiheuttanut yhteistyökump-

paneillemme suuria vaikeuksia, koska heilläkin on sään-

nölliset menot, joihin he ovat sitoutuneet.  

   

    Hyvät Idäntyön jäsenet ja ystävät. Meillä täällä Suo-

messa asiat ovat kuitenkin vielä melko hyvällä mallilla. 

Ainakin verrattuna niihin ihmisryhmiin, joiden elämää 

olemme vuosien ajan saaneet olla tukemassa. Idäntyön 

hallitus vetoaa Teihin. Toivomme, että rukousten lisäksi 

haluaisitte edelleen olla säännöllisesti mukana lahjoituk-

sin tukemassa näitä vähäosaisimpia siskojamme ja vel-

jiämme, heitä, jotka on meille annettu. Me toivomme, 

että pääsisimme takaisin samaan tulorytmiin kuin aikai-

semminkin ja että voisimme vielä kuroa umpeen alku-

vuoden vajauksen yhteistyökumppaneidemme työn tuke-

misessa. 

Herra siunatkoon meitä ja kaikkia avuntarvitsijoita. 

 

                                                 Tapani Vanhala 

 

Meitä tarvitaan edelleen! 

    Sillä tämä avustamispalvelus ei  
ainoastaan poista pyhien puutteita,  vaan 
käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle 

annettujen monien kiitosten kautta.  
2. Korintt.9:12 



 

     Olen sitä ikäpolvea, joka on kokenut viime sodan 

omakohtaisesti. Jatkosodassa menetin molemmat velje-

ni. Sodan jälkeisinä vuosina oli puutetta ihan tavallisis-

takin asioista, ruuasta, kankaista ja langoista ja asunto-

pula oli kova. Oli köyhyyttä mutta toivoa riitti.  

    Vuonna - 55 mieheni opiskeli venäjää, kun hänet 

määrättiin rautatieläisenä tehtäviin junissa, joilla Pork-

kalan aluetta tyhjennettiin. Mieheni toi tullessaan jos-

kus arbuusin ja kertoi, että toverit halusivat lähettää 

tuliaisia lapsille. Mieheni mielestä venäläiset olivat 

ystävällisiä ja hauskoja. Ne hallitsijat niitä sotia lietso-

vat, ei tavalliset pienet ihmiset. 

     Minulla on pieni eläke koska olin pitkään vain koti-

äitinä ja pienipalkkaisissa töissä, mutta haluan kuiten-

kin omalta osaltani olla tukemassa jäsenenä Idäntyötä. 

Rukouksin voin itsekin osallistua omakohtaisesti työ-

hön Jumalan Sanan levittämiseksi naapurimaihin, jota 

pidän tärkeänä.  

      Tervehdin samalla kaikkia teitä, jotka olette muka-

na samassa rintamassa, olkaa siunattuja Jeesuksen ni-

messä ja veressä.    

          Toivottaa Aili Vähätalo, 94 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idäntyön tukijoita 

   Se, että olen mukana Venäjälle suuntautuvassa työssä, voisi 

sanoa ehkä sattumien summaksi. Kerta kerran jälkeen olen 

vaimoni kanssa vain ”joutunut” tilanteisiin ja haasteisiin, jot-

ka ovat vieneet mukanaan. 

       Muutimme 5 vuotta sitten Hyvinkäältä Riihimäelle ja 

vähitellen olemme vaimoni Kaisan kanssa kotiutuneet tänne. 

Riihimäen Idäntyö tuli vähitellen tutuksi Vera-lehtien kautta. 

Riihimäen Idäntyön juhlakirja ” Yhteisen Taivaan alla” oli 

rohkaiseva selitys työstä, joka oli kantanut hyvää hedelmää. 

Oli sykähdyttävää lukea, kuinka niin moni vanki sai kokea 

Jumalan pelastava avun elämässään tuon työn kautta. Lähe-

tyksen historiassa on joskus tehty vuosikymmeniä työtä en-

nen ensimmäistäkään kristillistä kastetta. Tässä työssä oli 

niitetty satoa tosi nopeasti ihan tavallisten kristittyjen työn 

kautta. 

      Verasta luin Tapani Vanhalan juttuja Uusi Elämä-

keskuksesta  – rohkaisevia, mutta myös haasteellisia. Viime 

elokuussa hän kyseli auttamaan sadonkorjuussa, kun paikalli-

sia työmiehiä sieltä puuttui. Pääsimme punajuuripellolle ja 

pitämään aamu- ja iltahartauksia. Kuntoutettavat olivat ih-

meissään kun saivat meidät rinnalleen pellolle. 

      Saimme silloin tutustua keskuksen toimintaan ja se roh-

kaisi meitä. Ilmapiiri oli käsittämättömän positiivinen. Ihmi-

set olivat iloisia ja ystävällisiä toisilleen. Monet ystävät Suo-

mesta ovat katkaisseet yhteydet Uusi Elämä keskukseen ja 

ehkä siksi he kokivat tämän ystävyytemme niin tärkeäksi. 

Tuntuu, että Ukrainan kriisin myötä suomalaiset ovat hylkää-

mässä heidät. Kuitenkin siellä tehdään todella hyvää työtä 

entisten narkomaanien ja vankien hyväksi. Tämä kylvö on 

tuottanut hyvää satoa niin pelloilla kuin sydämissä. 

         Haluamme osaltamme olla tukemassa Uusi Elämä kes-

kusta ja Riihimäen Idäntyön tukemia seurakuntia, että ne voi-

sivat olla viemässä pelastuksen sanomaa venäläisille ja tuke-

massa hengellistä kasvua siellä. 

       Omalla kohdallamme matkat ovat tuoneet hyviä ja lähei-

siä suhteita uusiin mukaviin ihmisiin niin Suomessa kuin Ve-

näjällä. Tahtoisin rohkaista lukijoita mukaan matkoille ja 

tukemaan työtä rukouksin ja taloudellisestikin.   

        Rukoustuki matkoilla on ollut erityisen tärkeää – sen 

olemme usein saaneet havaita. 

                                              Hannu Tuunanen 

 

SAPATTI- ILTA  

PELTOLASSA 

5.9.2014 KLO 18 ALKAEN 

Puhujana Kari O. Niemi ICEJ 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 18 € 

Ilmoittaudu  Helenalle  0503734070 viim 1.9. 

Hannu ja Kaisa sekä Soili Lehtonen 

perunateatterissa Peltolassa  



 

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4   11100 Riihimäki 

Tili:  Oma säästöpankki Riihimäki  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   

Minna Huistinoja   minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243   

              

           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 alueel-

la. 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

PISARA ry 
Kaplja vody Pisara ry 

 
sisaryhdistyksemme Vihdin seu-

dulla täyttää tänä kesänä 15 

vuotta. 

   Eeva Halme ja sitten myöhem-

min Tarja Kauppinen ja muuta-

mia muita, aloittivat idäntyötä 

riihimäkeläisten porukassa. Suu-

ren innokkuuden ja monilukuis-

ten avustajien joukon kasvaessa 

tarvittiin jo omaa yhdistystä. 

   Vankilatyön ohella monet vammaislaitokset, internaatit 

ja lastenkodit tulivat heille tutuiksi. Yhteinen projektim-

me on ollut Laupias Samarialainen miestenkoti, jonka 

taloudellista apua olemme yhdessä kantaneet. 

    Tällä hetkellä Pisaralla toimii yhteisen lipun alla kolme 

ryhmää, Vihdin ryhmä, Espoon-Kouvolan ryhmä käy Vi-

ron vankiloissa, Pietarin alueen laitoksissa myös, Silta -

ryhmä Popovkan miestenkodissa ja muualla vastaavissa 

laitoksissa. Tarja Kauppinen käy ryhmineen vankiloissa 

Latviassakin. Lisäksi he tukevat Slava ja Nadja Kapi-

tonovin tekemää lapsityötä Ukrainassa. 

     Pekka ja Raili Ketolan navetan vintillä pidettiin synt-

täreiden kunniaksi  29.6. iloiset juhlat runsaan yleisön 

kera. Mukana olivat mm Pietarista Aleksei ja Ljudmila 

Kazakov, Ljudmila Peshkova, seurakuntalainen Lena, 

sekä pitkäaikainen tulkkimme Eleanora Skrypina.   

      Aluksi nautittiin kakkukahvit. Paikallinen mieskuoro 

esiintyi ja lauloi rakastetuimpia hengellisiä lauluja, Pisa-

ran primus motor ja puheenjohtaja Eeva Halme kertoi 

yhdistyksen historiasta, venäläiset vieraat kertoivat mies-

tenkodin nykytilanteesta. Tulliballaadi esitettiin sovitettu-

na paikallisille toimijoille. Jo sitä ennen otettiin vastaan 

lahjoituksia matkalle ja punnittiin viemisiä oikean tuntu-

man löytämiseksi. Olipa mukana hauskasti esitetty näy-

telmäkin Onko Jeesus mukana matkassa? Lopuksi myy-

tiin huutokaupalla Nazjan lasten turvakodin askartelutöi-

tä. 

     Sade ropisi kattoon koko kolmetuntisen  juhlan ajan 

lämpötilan ollessa 11 astetta. Pääskyset ruokkivat poi-

kasiaan kurkihirren alla. Yleisöllä ei ollut kiirettä minne-

kään.   HJ 

 

Yläkuvassa Eeva Halme 

 

 Alakuvassa :  

Ljudmila Peshkova vas., 

ja Eleonora tulkkaa Alek-

sei Kazakovia . 

(Valitettavasti muut kuva-

ni eivät vintin hämärässä 

onnistuneet.)   

SÄÄSTÖJÄ JA  HARKINTAA: 

 

    Riihimäen Idäntyön hallituksella on ollut mietittävä-

nä jälleen kerran säästötoimet. Koska yhdistyksemme 

menopuoli on jo melko timmissä kunnossa, on vaikea 

löytää säästöjä tukahduttamatta toimintaa kokonaan. 

Varasto pitää olla, auto samoin, vakuutukset pitää mak-

saa, jos aiomme edelleenkin toimittaa apua Venäjälle ja 

Viroon.  

     Tiedotuksesta löysimme ainoan kohteen, jossa voisi 

säästää. Vera lehti on värillisenä nykyaikaa, mustaval-

koisia monistelehtiä ei enää juuri esitehyllyissä näe. 

Mutta meidän on palattava niihin, voidaksemme toimit-

taa avustuksemme Venäjälle. Samoin pitää kovalla kä-

dellä karsia postitettavien määrää. Lehti menee tästä 

lähtien vain niille, joilta on tullut positiivista palau-

tetta vuoden sisällä eli jäsenmaksu tai lahjoitus. Jä-

senillekin lähetämme lehden mieluiten sähköpostina. 

     Tiedotuksen määrää ei saisi kuitenkaan supistaa. Nyt 

pitää ottaa käyttöön muitakin tapoja tiedottaa: juttuja eri 

lehdissä, jäsentiedotteet yhdistyspalstalle, erilaisia näyt-

telyjä, tapahtumia, konsertteja eri seurakunnissa. Niin 

että Idäntyö on näkyvillä, eikä jää unohduksiin. HJ 


