
Idäntyön uutisia:     
Uusi kuntoutuskoti 
avataan!
Syyskuussa aloittaa 
toimintansa pieni vapautuvien vankien 
tukikoti Pietarissa.
    Aluksi toiminta alkaa kaksiossa, jossa 
voidaan majoittaa 4-5 miestä kerrallaan, 
kunnes he saavat elämänsä kuntoon.
    Paikan johtajaksi on lupautunut 
pietarilainen Andrei Peskov, joka on 
koulutukseltaan poliisi ja toimii nykyään 
vartijana. Hän on jo noin kymmenen vuoden 
aikana vieraillut Garjelovan vankilassa 
pitämässä raamattupiiriä ja siellä onkin 
noussut omaa evankelista seurakuntatoimintaa 
ja hyvin monet vangit tulleet uskoon. 
   Tämän kodin kustannuksista tulee 
kantamaan vastuuta Pisara yhdistys 
Nummelasta ja Riihimäen Idäntyö.
   

Kotimme Pietarissa on 
muuttanut.
    Lähes kahdeksan vuotta Idäntyöllä oli 
vuokrattuna matkalaistemme kodiksi kolmio 
Pietarissa Grasdanskij Prospektin varrella. 
Talossa aloitettiin keväällä suuri 
putkiremontti ja vuokranantajamme halusi sen 
lisäksi tehdä asunnossa myös euroremontin 
voidakseen myydä sen, ja meidän oli sen 
vuoksi muutettava pois. Vuokraemäntämme 
on rakentamassa esikaupunkialueella prameaa 
kolmekerroksista tiilitaloa ja tarvitsee rahaa 
siihen.
    Nina tulkkimme Pietarissa oli katsellut 
lehdistä ja tuttaviltaan vuokrattavia asuntoja, 
ja kävimme muutamaa asuntoa katsomassa. 
Oli jo viimeinen viikonloppu  kesäkuussa, 
muuttaa piti kuun vaihteeseen mennessä tai 
löytää ainakin paikka, mihin laittaa tavarat.

    Maanantai-aamuna 28.06 oli tarkoitus 
käydä vielä kahta asuntoa katsomassa,  mutta 
emme käyneet kuin ensimmäisessä, sillä 
teimme vuokrasopimuksen samantien! Asunto 
on siisti, tilava ja käytännöllinen, meille 
sopiva kolmio kuudennessa kerroksessa. 
Vuokra on 340 € / kk + puhelin ja sähkö, sen 
lisäksi jouduimme maksamaan välittäjälle 
kuukauden vuokran verran palkkiota, sekä nk. 
vakuutussumman 170 €, joka maksettiin 
mahdollisten vahinkojen varalta. Vuokrat ovat 
Pietarissa todella huippukalliit palkkatasoon 
verrattuna!
      Asunto sijaitsee Ulitsa Timurovskaja 30, 
pohjoisosassa Pietaria, kuten edellinenkin 
asuntomme, metroasemalle on noin kolme 
kilometriä, mutta bussilinjat ajavat myös 
tänne. Kaikenlaisia kauppoja, apteekki, 
partureita ja autoparkkialue ovat ihan lähellä.
     Onneksi meillä oli iso Pikku-Matin auto. 
Ajoimme entiseen osoitteeseen, pakkasimme 
siellä tavaramme, kannoimme ne autoon, 
siivosimme ja muutimme tavarat uuteen.
   Sitten saatoimme jo lähteä kotiin Suomeen. 

Iso rahalahjoitus lääkkeisiin!
Saimme 1000 euroa lahjoituksena ja 
nimetön lahjoittaja toivoi rahan käytettävän 
lääkkeisiin, koska oli tiedotuslehteämme 
lukiessaan ymmärtänyt niistä olevan pulaa. 
Työryhmämme teki päätöksen, jonka mukaan 
halusimme antaa koko summan Pietarin 
suuren vankilasairaala Gaasan tarpeisiin. 
   Lääkärimme Lilja Skibjuk soitti Gaasaan ja 
ylilääkäri lupasi toimittaa meille perjantaina 
13.8 lääkelistan, voidaksemme hakea lääkkeet 
tukkuapteekista, koska rahoja ei voitu jättää 
muulla tavoin vankilaan.
   Perjantaina sisäministeriön, GUIN: in, 
korkea-arvoinen virkailija soitti Nina 
tulkillemme ja pyysi meitä kiireesti 
keskustelemaan ministeriöön. Kävi ilmi, että 
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siellä olivat työntekijät närkästyneet 
kuultuaan, että sairaalaan oli tulossa suuri 
rahalahja, ja heille ministeriöön ei annettu 
mitään. Sisäministeriön vankeinhoidon osasto 
on meille todella tärkeä, saammehan sieltä 
luvat vankilakäynteihin, mutta emme 
ajatelleetkaan lahjoituksesta syntyvän tällaista 
reaktiota, koska sairaala on tämän ministeriön 
alainen laitos. 
   Tulkkimme Lilja keskusteli osaston johtajan 
kanssa tunnin verran puhelimessa asiasta. 
Johtaja esitti närkästyneenä listan osastonsa 
puutteista: tietokoneita ja niiden oheislaitteita 
tarvittaisiin kipeästi. Lilja osasi kauniisti 
selvittää, mistä meille yleensäkin tulot tulevat, 
kuinka tavalliset ihmiset ovat ne lahjoittaneet. 
Hän kertoi myös tästä tuhannesta eurosta ja 
sen lahjoittajan toiveesta. Tottakai upseeri 
ymmärsi, että halusimme noudattaa 
lahjoittajan toivomusta. Vähitellen Lilja sai 
hänen kiukkunsa laantumaan ja kohta he jo 
sopivat tapaamisesta Riihimäellä tämän 
virkailijan Suomen matkan aikana, tai ehkä 
kokonaan uudesta matkasta myöhemmin. 
Näin voisimme tutustua paremmin puolin ja 
toisin, hän voisi käydä varastollamme 
katsomassa ja keskustella johtoryhmämme 
kanssa.
    Puhelu päättyikin jo aivan ystävällisessä 
hengessä, kiitos lääkärimme Liljan.
   Suuret kiitokset tämän suuren summan 
nimettömälle lahjoittajalle! Uskomme, että 
lahjan merkitys vankisairaalan potilaille on 
todella tuntuva. Jumalan siunausta sinulle!

Tule mukaan toimintaan!
On todella riemullista todeta, että 
Idäntyöhömme mukaan tulee yhä 
uusia, aktiivisia ihmisiä. 
Sinäkin, joka vielä mietit paikkaasi elämässä 
ja Jumalan elopellolla, voit rohkeasti lähteä 
mukaan evankelistaksi vankiloihin ja 
ottamaan lapsia syliin lastenkoteihin. Jumalan 
voimalla ja rakkaudella voimme tehdä suuria 
näiden vähäosaisten hyväksi. 
    Ainoa pääsyvaatimus matkoillemme 
mukaan tulijoille on halu julistaa 
evankeliumia ja kohtuullinen kunto.   HJ

TV-UUTISIA VENÄJÄLTÄ 

 13.08.04
Muukalaisviha pyrkii pintaan Venäjällä

Rasismi  leviää  Venäjällä  nopeasti  ja 
väkivaltaisuuksiin  johtaen,  moskovalainen 
ihmisoikeusaktivisti  ja  -asiantuntija  Aleksandr 
Brod sanoo.
   Kyselyjen  mukaan  muukalaisvihaa  ilmenee 
eniten Moskovassa ja Pietarissa. Brod arvioi, että 
uusnatseja on 50000.
   Mielipidetiedusteluissa 42% vastaajista oli sitä 
mieltä,  että  juutalaisten  vaikutusvaltaa  pitäisi 
typistää.
    Kuusi  kymmenestä  katsoi  samaisessa 
kansallisessa  kyselyssä,  että  siirtolaisuutta 
Azerbaidzhanista,  Armeniasta ja  Georgiasta olisi 
syytä rajoittaa.                    AP.YLE24

________________________________________

Venäjän vankiloissa epäinhimilliset 
olot myös virallisesti
(24.04.04)
Venäjän rappeutuvissa, ylikansoitetuissa 
vankiloissa vallitsevat epäinhimilliset olot ja 
tuhannet vangit joutuvat alttiiksi taudeille ja 
kärsivät raa'asta kohtelusta, sanotaan Moskovassa 
tänään julkaistussa virallisessa raportissa. 
Presidentin alainen ihmisoikeuskomissio antaa 
selvityksessään synkän kuvan maan vankiloista, 
joista monet on rakennettu viime vuosisadalla. 
Epäinhimillisistä oloista kärsivät paitsi 
vankeuteen tuomitut henkilöt myös tutkintavangit, 
jotka katsotaan syyttömiksi niin kauan kunnes 
heidät todistetaan syyllisiksi. 
Venäjällä on kaiken kaikkiaan noin miljoona 
vankia, joista 280 000 on tutkintavankeudessa. 
Venäjän lain mukaan jokainen vanki on oikeutettu 
vähintään neljän neliömetrin tilaan, mutta monissa 
laitoksissa vangit saavat tyytyä vain yhden 
neliömetrin tilaan. Alkeelliset saniteettiolot ovat 
tehneet monista vankiloista todellisia 
tautipesäkkeitä. Niissä saattaa olla 
tuberkuloositapauksia esimerkiksi 17 prosenttia 
enemmän kuin Venäjällä keskimäärin. 
Komissio kehottaa vastuunalaisia ministeriöitä 
laatimaan tiukat säännöt kidutusten ja ankarien tai 
epäinhimillisten rangaistusten kieltämiseksi. 
(STT-AFP)



Venäjän lapsivankien asemaan 
vaaditaan parannusta 
 Lapsivankien parissa toimivat kansainväliset 
kristilliset järjestöt ovat vedonneet Venäjän 
viranomaisiin lapsien aseman parantamiseksi 
maan vankiloissa. Venäjän lapsivangit elävät 
järjestöjen mukaan kurjissa olosuhteissa vailla 
mitään oikeuksia. 
Ardatovin kaupungissa toimivan Sodeistvije-
järjestön papin Mihail Rezinin mukaan "Venäjän 
nykyinen vankilajärjestelmä ei paranna 
lapsivankeja vaan tuhoaa heistä kaiken sen 
hyvän, mikä heissä oli jäljellä ennen vankeutta". 
Venäjällä on vankilaolosuhteita vastaavissa 
suljetuissa laitoksissa 20 000 alle 16-vuotiasta 
vankia. Yli puolet heistä on tuomittu 
vapaudenmenetykseen varkauksista ja ryöstöistä. 
Ranskalaisen ekumenisen ACER-avustusjärjestön 
mukaan lapsivankien olosuhteet suljetuissa 
laitoksissa ovat neuvostoaikojen tasolla. 
Mielivaltainen kuri, kehno hygienia ja lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö ovat laitoksissa 
yleistä. 
Venäjän hallitus päätti viime vuonna 11 000 
lapsivangin armahtamisesta. Vankilaviranomaiset 
eivät ole kuitenkaan toistaiseksi panneet päätöstä 
toimeen. 
Kadulta vankilaan ja takaisin 
Lapsien parissa työskentelevä Sodeistvije-järjestö 
ehdottaa lapsivankiloiden muuttamista 
sosiaalikeskuksiksi. Järjestön mukaan nykyisessä 
järjestelmässä lasten on mahdotonta enää 
sopeutua takaisin normaaliin yhteiskuntaan. 
Toinen iso ongelma on järjestön mukaan 
vapautuvien lapsivankien heikko sosiaalinen 
asema. Suurimmalla osalla lapsista ei ole mitään 
yhteyttä vanhempiinsa vaan he päätyvät kadulle, 
mistä he ovat usein miten vankilaan tulleetkin. 
Sodeistvijen puheenjohtaja Valeri Abramkine 
tapasi keväällä presidentti Vladimir Putinin. 
Abramkine esitti presidentille, että hallitus ryhtyisi 
nopeasti toimiin lapsille tarkoitettujen 
erityislaitosten perustamiseksi. 
(©LogosMedia/Jyrki Härkönen) 

Kolpinon nuorten vankilassa

Olemme vankilan portilla Kolpinon 
teollisuusalueen perukoilla hiukan ennen kello 
kymmentä. Nina vie lupapaperit vartioon ja 
jäämme odottamaan. Meitä on tällä kerralla 
mukana Nina ja Taimi tulkkina, Sergei kitaristi, 
Kalervo, Meri, Anneli ja Helena. Puramme 
vankilaan menevät viemiset, paperilaatikot, 
kirjekuoret ja tarjoiluun tulevat ruokalaatikot 
autosta. Melkein tunnin odotettuamme saamme 
viedä ruokatavarat tarkastukseen ja sitten jo 
luovuttamaan passeja portin vartioon. 
   Meitä opastamaan tullut virkailija lupaa meille 
kokouspaikaksi koulun kirjaston, ja kuljemme 
vielä toisenkin portin kautta vankilan ruokalan ja 
keskuskentän ohi päätyrakennukseen. Matkalla 
näemme muutamia poikia, jotka rehvakkaasti 
tervehtivät meitä.
  Järjestelemme tuolit ja pöydät odotellessamme, 
ja pian pojat alkavatkin saapua. Ensimmäisenä 
tulevat Andrei ja hänen kaverinsa. He istuvat 
eteen ja alkavat heti tutusti keskustella 
kanssamme. Jotkut pojista ovat olleet vankilassa 
vasta muutamia viikkoja, ja kaikki he ovat vielä 
aivan lapsia, 14-18 vuotiaita. 
Vähitellen ovat kaikki 34 poikaa paikalla ja Sergei 
aloittaa tilaisuuden ristinmerkillä ja rukouksella, 
jotkut pojista seuraavat hänen esimerkkiään 
tehden ristinmerkin myös. Sergein 
mukaansatempaava musiikki saa pojat 
rauhoittumaan ja kaikkien huomio kiinnittyy vain 
siihen. Taimi huomauttaa, että pojat voivat kyllä 
riisua takkinsa, jos haluavat, nehän ovat heillä 
vain kohteliaisuussyystä yllä, sillä on kova helle. 
Helpotuksesta hymyillen pojat riisuvat 
työtakkinsa. 
Vuoron perään me vierailijat kerromme kukin 
omalla tavallamme Jumalan rakkaudesta ja Sergei 
laulaa koskettavia laulujaan väliin. Pojat 
kuuntelevat aivan rauhallisesti, jotkut ovat 
liikuttuneita. Joidenkin silmistä näen todella syvää 
kaipausta Jeesuksen puoleen, syvää rauhan ja 
anteeksiantamuksen janoa.
  Sergei puhuu, lopuksi kehottaen poikia lukemaan 
yhdessä " Isä meidän" rukouksen, johon lähes 
kaikki yhtyvät mukaan, vielä Sergei siunaa heidät 
Herran siunauksella.
  Hyvässä järjestyksessä jaamme vielä heille 
mehut, pullat, pizzat, jogurtit, karamellit. Jokainen 
saa myös hammasharjan ja -tahnaa. Ruokailun 
aikana keskustelemme poikien kanssa tulkkien 
välityksellä,. 

Sitä, joka uskoo Häneen ei tuomita, mutta 
se joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän 
ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.
Ja tuomio on tämä: valo on tullut 
maailmaan, mutta pahojen tekojensa 
tähden ihmiset ovat valinneet sen 
asemasta pimeyden.
                        Joh.3:18-19
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  Siihen aikamme loppuukin ja meitä tullaan 
hakemaan pois.                             HJ 
Vangin rukous

Tulen pimeästä 
ja valo paljastaa vasta:
sieluni sairastaa. 
Kurja elämäni vain vihaa,
ainaista pelkoa ja yksinäisyyttä.
Jeesus, ole minunkin Vapahtajani!

Kosketit minua
ja olen kuin tulessa!
Olen syyllinen,
tämä tuskani tunnustaa sen.
Koko sieluni pohjasta huudan:
Jeesus, ole minunkin Vapahtajani!

Tiedän vasta nyt:
Jeesus, sinua olen etsinyt
koko elämäni ajan.
En tiennyt rakkautta olevan,
nyt sen hellään lämpöön uppoan. 
Jeesus, kiitos minunkin Vapahtajani!

                                         HJ

Rukousaiheitamme sinunkin alttarillesi

• Rukoillaan Igor Smirnoville parantumista 
masennuksesta, Irina-vaimon selän 
paranemista sekä siunausta ja varjelusta 
heidän pienille lapsilleen Mishalle ja 
Mashalle.

• Rukoillaan Andrei Peskovin ja hänen 
vaimonsa Ljudan puolesta. Siunaa heitä, 
heidän lapsiaan ja kaikkia heidän töitään 
ja suunnitelmiaan.

• Rukoillaan uuden asunnottomien miesten 
tukikodin puolesta. Menestystä sen 
toiminnalle ja varjelusta sinne tuleville 
miehille.

• Rukoillaan Andrei Semskovin puolesta, 
että hän osaisi noudattaa Jumalan kutsua 
omassa elämässään loukkaamatta 
perhettään.

• Rukoillaan niiden Igorin seurakunnassa 
olevien uskovien puolesta, jotka Jumala 
on kutsunut toimimaan katulasten ja 
asunnottomien hyväksi. Rukoillaan heille 
voimia ja oikeita toimintatapoja.

• Rukoillaan Metallostroin vankilan 
evankelisen seurakunnan puolesta, jossa 
on seurakunnan johtaja vaihtumassa. 
Rukoillaan tälle pienelle seurakunnalle 
vahvaa, hengellistä, rehellistä johtajaa.

• Rukoillaan Slava Shulikovin puolesta, 
joka on koko ikänsä viettänyt vankiloissa 
ja siksi hänen on vaikea sopeutua 
normaaliin elämään, vaikka hengellisesti 
hän onkin vahvistunut.

• Rukoillaan nuorten vankien puolesta, 
oikeudenmukaista kohtelua vankilassa ja 
vapaudessa tulevaisuutta ja toivoa.

• Rukoillaan Idäntyölle lisää hengellisesti 
aktiivisia  autonkuljettajia ja evankelistoja 
toimimaan, kun vielä aika on.

• Idäntyön vastuuryhmälle, hallitukselle, 
viisautta hoitaa raha-asioita viisaasti, 
Jumalan tahdon mukaisesti.

• Kaikille Idäntyön tekijöille Jumalan 
ohjausta ja varjelusta!
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