
JYRKÄNTEEN PARTAALLA
Seisoin reunalla jyrkänteen 
ja katsoin pelästynein silmin
kun alas syöksyy ihminen.
Ojensin hänelle käteni,
hän tarttui siihen kiinni
- ja veti mukanaan.
Ohi meni suuri väkijoukko,
huusin heidän puoleensa
kyynelin, kivussa, tuskassa:
Hyvät ihmiset, auttakaa meitä,
pelastakaa kuolemalta!
He menivät ohi,
huomaamatta meitä.
Tuskassani huusin Jumalan puoleen
rukoillen:
Sinä asut tässä maailmassa,
näet toisin silmin,
Auta meitä, pelasta kuolemalta!
Aivan kuin olisi kuullut huutoni
hän pelotta kätensä ojensi,
kuolemalta pelasti.
Kaukaisuuteen kadotessaan
Hän minulle kuiskasi:
Usko minuun ja rohkeasti
kulje eteenpäin.

Zenja Venediktova.
        Mareva, Novgorodin alue
 käännös Lilja Skibjuk

Zenja asuu pienessä kylässä maaseudulla, missä ei 
ole mitään työpaikkoja tarjolla. Perhe elää kahden 
vuohen, pienen kasvimaan ja 600 ruplan lapsilisän 
turvin. ( noin 17 € )
Zenja on kirjoittanut runon syksyllä 2003, kun 
hänen puolisonsa jäi työnhakumatkalla Pietariin 
juopottelemaan ja katosi. Pienen lapsensa kanssa 
hän on jotenkuten tullut toimeen yli talven.

UUTISIA 

* Pieni vapautuvien vankien tukikoti Pietarissa 
on aloittanut toimintansa osoitteessa Ulitsa 
Granitnaja Dom 56, asunto 73, neljännessä 
kerroksessa. Asunnossa pitää tehdä remonttia, 
maalausta, tapetointia, kylpyhuoneen laatoitusta 
ym. Sitä tulevat tekemään kodin ensimmäiset 
asukkaat uskovien veljien avustuksella.
   Monia miehiä olisikin jo asuntoon jonottamassa, 
mutta valinta jätetään Andrei ja Ljudmila 
Peshkovin harkintaan.
   Tämä on pieni alku, mutta toivottavasti saamme 
nähdä vielä monien muidenkin vastaavien kotien 
avautuvan.

 * Reijo Loikkanen on kuollut.                        
Tämä idäntyömmehän on alkanut aikoinaan 
Reijon aloitteesta, hänen pyydettyään meitä v-92 
keräämään vaatteita lähetettäväksi vapautuville 
vangeille. Vuotta myöhemmin kävimme 
ensimmäisen kerran hänen kanssaan pietarilaisissa 
vankiloissa, ja siitä lähti vähitellen liikkeelle 
Riihimäen Idäntyö.
   Reijo sairasteli paljon viimeisinä vuosinaan, 
eikä enää kyennyt täysipainoiseen työhön, mutta 
hänen panoksensa Suomen ja varsinkin Venäjän 
vankiloiden hengellisessä työssä oli hyvin 
merkittävää ja uranuurtavaa.                     
   Hyvin monia ryhmiä Suomesta käy edelleen 
hänen viitoittamallaan tiellä Venäjällä.

* Anneli Helminen, ystävämme ja työtoverimme 
Hollolassa, täytti juuri pyöreitä vuosia ja 
juhlimme niitä seurojen merkeissä Miekkiössä.
   Kiitos Anneli esimerkistäsi vähäosaisten 
auttajana ja evankelistana! Hyviä matkoja Sinulle 
Venäjällä edelleenkin!

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA
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VENÄLÄISEN SYSTEEMIN 
KIEMUROISSA
    
     Viktor Tsistjakov vapautui Metallostroin 
vankilasta vajaa vuosi sitten joulukuussa. Hän sai 
heti työtä, ensin vain huonosti palkattua, 
väliaikaista työtä, mutta saatuaan passin kuntoon, 
hän saa jo hieman parempaa palkkaa, siis noin 
3000 - 3500 ruplaa / kk ( noin vajaa 100 € )
    Viktorille jäi rikoksestaan maksettavaksi kanne, 
korvaus tuottamastaan vahingosta, se on 53 000 
ruplaa (noin 1600 €). Hän maksaisi sitä näillä 
palkoilla pari vuotta, vaikka voisi koko palkkansa 
laittaa sen lyhentämiseen. Jatkuvasti paikallinen 
poliisi pelottelee häntä, että ellei hän maksa 
kannetta, hänet vangitaan. Mikä on toisaalta hyvin 
outoa, koska vankila-aika ei mitenkään pienennä 
kannetta ja vankilassa ei voi ansaita mitään! 
Viktor kysyi asiaa asianajajalta, joka antoi neuvon 
lyhentää velkaa vähitellen, vaikka vain pieniäkin 
summia, silloin poliisi ei voisi puuttua asiaan. 
Tilanne on kuitenkin hyvin painostava.
    Viktor on kirjoilla maaseudulla Hatsinan 
alueella, Puudostissa. Hänellä on sisarensa kanssa 
yhteinen asunto kerrostalossa, kaksi huonetta ja 
keittiö, ehkä noin 25-30 neliötä. Sisar asuu 
miehensä kanssa toisessa huoneessa, ja Viktor 
toisessa. Vankilasta vapauduttuaan hän joutui 
vielä maksamaan vankeusaikana kerääntyneet 
vuokrat, useita tuhansia ruplia. 
    Viime talvena Viktor tutustui samassa talossa 
asuvaan Alesjaan ja heistä tuli pari. He olisivat 
halunneet mennä naimisiinkin, mutta Alesja on 
syntynyt Uzbekistanissa, ja hänen pitäisi saada 
sieltä syntymätodistus ja esteettömyystodistus. Ne 
pitää käydä itse henkilökohtaisesti hakemassa 
sieltä, matkalippu maksaisi 200 $! Ja mikä 
ihmeellisintä, Alesjan vanhemmat ovat ihan 
venäläisiä, ja äiti asuu nytkin tyttären kanssa 
samassa talossa Puudostissa.
   Alesja odottaa nyt vauvaa, poikaa, jonka pitäisi 
syntyä joulukuussa. Hänellä on ollut paljon 
vaikeuksia raskauden alusta asti ja hän on siksi 
joutunut olemaan usein muutamia päiviä 
kerrallaan sairaalassa. Koska hän on 
"ulkomaalainen", hän joutuu maksamaan 
korotettua sairaalamaksua, 700 ruplaa/ vrk. 
Samoin tietysti muutkin terveydenhoitoon liittyvät 
asiat maksavat hänelle enemmän. Viktorin 
palkasta nämä maksut nielevät huomattavan 
summan, ja he ovatkin joutuneet monesti olemaan 
ilman ruokaa, vaikka Viktor tekee nyt osittain 
kahta työtä. 

   Olemme voineet auttaa tätä perhettä viemällä 
vauvalle vaunut ja muita tarvikkeita, astioita, 
liinavaatteita. Viime kuussa annoimme myös 
kanteen maksamiseen 100 €.
 Viktor esitti kysymyksen: Miten tässä valtiossa 
voi rehellisesti eläen selvitä?

Valera Lisitsa oli palelluttanut varpaansa ja 
vasemman käden sormenpäät yli neljä vuotta 
sitten kalareissulla, muutamaa päivää myöhemmin 
hänet vangittiin. 
   Moneen otteeseen vankila-aikana lääkäri 
määräsi hänet vankisairaalaan leikattavaksi 
paleltumien takia, mutta aina hänet palautettiin 
sieltä takaisin osastolleen ilman toimenpiteitä. 
Kivut olivat tietysti kovat, sillä kuolio alkoi edetä. 
Tämän vuoden alussa jalka piti poistaa jo lähes 
kokonaan, samoin yksi sormista. Sekin tapahtui 
vasta kun maksoimme leikkauksen kulut 
vankisairaalaan. Elokuussa hänet vapautettiin 
jalkapuolena ehdonalaiseen vapauteen.
   Valera on ollut naimisissa, mutta vankeusaikana 
vaimo otti hänestä eron ja poisti hänet samalla 
kirjoilta heidän asunnostaan. Siispä nyt 
vapauduttuaan hän ei ole missään asunnossa 
kirjoilla, mikä tarkoittaa, että hän on pummi. Hän 
ei saa passia eikä terveyspalveluja, työn ja 
asunnon saanti on myös jotensakin mahdotonta. 
Joidenkin ystävän ystävien kautta hän vuokrasi 
vapauduttuaan väliaikaisen asunnon, josta piti 
maksaa vuokraa vuorokaudesta 1000 ruplaa! 
Viiden vuorokauden kuluttua eräs ystävä otti 
hänet luokseen asumaan ja lainasi rahat edellisen 
tilapäisasunnon vuokraan: 5000 ruplaa ( = 140 € )!
   Valeralla on myös selvittämättömiä kanteita 
maksettavanaan, 53000 ruplaa ja 78000 ruplaa 
(yhteensä siis noin 3700 € ). Aivan mielettömiä 
summia maksettavaksi pienistä palkoista, jos hän 
yleensäkään saa proteesin hankittuaankaan mitään 
työtä. 
   Nyt Valera asuu tuttavien luona pienessä 
yksiössä tilapäisesti, ja on jo saanut tilapäisen 
passinkin Ljuda Peshkovan ansiosta. 
Jalkaproteesia hän joutuu odottamaan kunnes 
hänellä on virallinen passi. Rahallakin sellaisen 
toki saisi ostaa, mutta proteesin hinta on korkea 
ilman passia olevalle.
    Sisukkaasti hän kainalosauvojensa ja ystävänsä 
avulla kiertää virastoja ja hankkii tarvittavia 
papereita saadakseen elämänsä taas hallintaansa.
  / HJ 



Kotimme Pietarissa
Poimintoja päiväkirjasta

1.12.96 Meillä on nyt oma asunto Pietarissa! Sen 
osoite on Grasdanskij Prospekt 125/20 . 
Kiertolaisuus on päättynyt.
6.12.96 Vietimme itsenäisyyspäivää Tihvinissä. 
Olimme vankilassa myös yötä, söimme 
vankilaruokaa. Todelliset linnanjuhlat! Kaikille 
meistä tämä oli ensimmäinen yö vankilassa, Nina 
ja Bertta olivat oikein lukkojen takana, mutta 
onneksi joku tuli heidät päästämään vapaaksi ja 
saimme heidät tulkeiksemme.
Pidimme neljä tilaisuutta peräkkäin: nuorille 
pojille, kaksi naisille ja vielä aamulla työssä 
oleville miehille.
Naisten sellit ovat tosi ahtaat: 29 naista 
kymmenen kerrossänkyä ja 18 neliötä.
Pääsiäislomalla 27-31.3.97
Tutkimme Eremitaasia
kävimme Iisakin kirkossa,
kurkkasimme Smolnaan,
samoilimme Piskarevskin hautausmaalla,
tutkimme Voiton aukiolla sodan jälkiä
ajelimme ees sun taas -ja taas.
Seikkailimme Nevskillä,
tukat pantiin Pietarin malliin.
Söimme hyvin, eräiden mielestä liikaakin.
Kävimme rikkaiden tavaratalojen runsaudessa
köyhien toreilla niukkuudessa.
Mariinski teatterissa katsomassa Giselleä.
Illan tähti oli näyttämöllä 
uniltaan herännyt Koshka - kissa 
Tuliaisiksi kotiin veimme suolakurkkuja, 
smetanaa, hunajaa, teetä ja leipää myös, tuoreita 
sipulin versoja, marinoituja valkosipuleita ja 
tuoretta tilliä torilta. Kevät on tulossa. 
13.4.97 Tulimme myöhään yöllä 11.4 ja kävimme 
seuraavana päivänä Alavoisten turvakodissa, 
maksoimme emännälle vuokran ja hän oli 
tyytyväinen.
25-27.7.97
- Vankisairaala, Arsenalnaja, Metallostroi
- Jukka tullissa koko päivän
- Ljudmilan luona kylässä
- Kadirovien tapaaminen
- Olegille paketti Krestyyn, siinäkin vierähti 5 

tuntia.
11.12. 97 Vuosi Grasdanskia! Kuinka tulimme 
aikaisemmin toimeen ilman!
Pieni ryhmä liikkeellä, vaikutusalueena koko 
Pietari (= Helena kuskina), mutta löysimme 
joihinkin kohteisiin perillekin; Kresty: jätimme 
paketteja luukulta, Sisäasianministeriö = GUIN. 

Peter Lutohinin mummolle paketteja, KRS:n 
tyttökoti: säkkejä, konsulaatti ( Tonjalle viisumi) 
29.12.97-6.1.98 Hyvää Uutta Vuotta!
Tulimme Eevan uudella autolla!
30.12 Kolmen tunnin yöunien jälkeen sovittuihin 
tapaamisiin: Liteini Pr 44: Pelastusarmeijan 
avustuskeskus, Krestyyn paketteja, GUVD, 
kristillinen kirjakauppa, Ninalla Pietarhovissa.
31.12 Novgorodiin, lunta sateli. Dima Moisejevan 
perhettä katsomassa ( tulimme viime hetkellä, 
seurue oli jo koolla, mutta pulloa ei oltu vielä 
korkattu), hiukan myös keskiaikaista linnoitusta 
ihailimme. Paluumatkalla syömässä Kolpinossa 
Bertan siskon luona. Ehdimme vielä illaksi 
Pietariin Ljudan ja Mashan luo, siellä olivat uutta 
vuotta vastaanottamassa myös tuttumme 
Sablinosta Elsa ja Lena.
1.1.98 Lebedevan nuorten osasto klo 10. 
Näytettiin venäjänkielistä Jeesus-filmiä, annettiin 
pehmoleluja pojille halausta vastaan.
Illalla Pargalovon piispan, Diman,  uudessa 
kirkossa Jumalanpalveluksessa.
2.1.98 Kronstadtissa Valentinan luona, ym
3.1. Sablinon naistenvankilassa näytettiin kaksi 
kertaa Jeesus-filmi, välillä sähkökatkos ja muita 
keskeytyksiä.
Kävimme ensi kerran Nevski Pr. 88 tutustumassa 
vapautuvien vankien tukikotiin, kuultiin 
asukkaiden koskettavia tarinoita.
4.1. Garjelovan vankila: esitettiin filmi pienessä 
tilassa, Eeva oli huolehtinut kaikille tuliaiset
Käväistiin taas erään evankelisen seurakunnan 
kokouksessa
5.1. Arsenalnajan naisvankila. Esitettiin filmi 
kahdelle salilliselle naisia, käytiin sairaalasellit ja 
äiti-lapsiosastot, vietiin jouluhyvää. 
Kasvatusjohtaja Kadirov oli kanssamme. 
6.1 Metallostroin vankilassa jälleen Jeesus-filmi ja 
rönsyävää seurustelua ja lahjojen jakoa sen 
jälkeen. Asunnolle jäävät vielä Jukka ja Liisa ja 
Johanna, muut lähtivät jo kotiin.
6.2. 98
Aamulla klo 6 saavuimme asunnolle, koko yö 
tehtiin matkaa, pakkasta on yli 20 astetta.
Lauantaina lähdimme Tihviniin ( 280 km 
Pietarista) Jorman asuntoautolla ja pakettiautolla, 
täydet lastit. Hyvä vastaanotto oli jälleen. 
Poikkesimme myös lasten vastaanottokodissa.
Sunnuntaina kotiin
17-19.4.98 Silmissä vain pyörii kasvoja, tilanteita, 
elämäntarinoita….
- vankilat Lebedeva, Kolpino, Sablino, Kresty
- Dima S, Vera ja Katja, Olga, Pavel ja Masha.
Kristus on ylösnoussut!
Totisesti on!



RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry                  Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki
Keräystili:                        keräyslupa OKU 353 A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite:  5050
lahjoitukset  viite: lahjoitus
Varasto Sepänkatu 5           gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan
Puheenjohtaja
Helena Jokinen / 0503734070
e-mail: risto@jokinen.com
 sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi
 Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058 
Jokinen Risto / 0503520105
Järvi Liisa / 0503405106
Puikkonen Meri / 0503669492
Vesala Raija / 0407771239

2-4.10.98
- aamusta  liikkeelle: Huumevieroituskoti 

Uljanovkassa, Kaunotar-Galinan luona, Peter 
Lutohinille häälahjat, GUIN, tapasimme 
Helmiä ja Juraa, Nevski 88 asuntolassa vain 
Dennis kotona

- yöllä oli käynyt varkaita autossa: LA puhelin 
vietiin, yhdet haalarit ja Olegin paketit.

- Asunnon puhelin ei toimi
- Oven lukko meni rikki lopullisesti
- Sekaannuksia ja muistamattomuutta 

kotitarpeiksi
- Tapasimme yllättäen Misha Kryglovin 

kadulla ja hän tuli vieraaksemme
- Vankilat Lebedeva ja Sablino menivät hyvin
- Veimme paljon vaatteita poikakotiin
- Jukka ja Nina kävivät Slantsissa asti ja veivät 

monelle apua matkalla
- Igor mukana Sablinossa, piti hyvän puheen
3-6.12.98
Tulimme väsyneinä mutta onnellisina, selvisimme 
tullimiehestä jälleen. Paljon hyvää tavaraa 
tarvitseville yli rajan!
Haimme Ninan Pietarhovista, siellä kävimme 
katsomassa 9-lapsista perhettä (osa adoptoituja): 
leluja, luistimia,ruokaa, vaatteita, kenkiä. 
Simonovin perheen kuudelle lapselle samoin 
kaikkea kivaa. Andreille vaatekassit ja ruokaa, 
GUIN:nista haimme tarvittavat paperit ja veimme 
virkailijoiden lapsille 70 joulupussia, joissa oli 
pehmoleluja ja makeisia.
26.2-2.3.99
Yli viisi tuntia tullissa Johannan kanssa, mutta 
tulimme läpi
Sablinon luukulle jätimme 31pakettia vapautuville 
naisille, Uljankassa ”Nuoret huumeita vastaan” 
huumevalistustilaisuus koululaisille. Entiset 
narkomaanit esiintyivät vakuuttavasti.
Metallostroissa ”avoimet sydämet” keskustelu.
Kolpinossa hyvä tilaisuus, pojat kuuntelivat.
Muita tapaamisia: kahdessa monilapsisessa 
perheessä, torilta tavaraa vankien paketeihin, 
ompelimme postipaketteja kiinni Ninalla, 
kävimme Olgalla, suomalaisella mummolla ja 
Peter Lutohinilla.
8-13.4.99
Tulimme täyden kuorman kanssa yli rajan!
Sablinon luukulle 62:lle naiselle pussit, pesukone 
ja vuodevaatteita monilapsiseen  perheeseen, 
Vankisairaala Gaasa, illalla Varttimäessä seurat.
Sunn. Kolpinossa, myös Igor, Nevski 88, ruokaa 
ja vaatteita sinne. Ommeltiin valmiiksi monta 
postipakettia, vietiin ne postiin, sekä viisi pakettia 

suoraan perille perheisiin. Klo 23 kaikki 
suoritettu!
Aamulla Valjalle Kronstadtiin käymään ja sitten 
kotiin!
11.3.00 klo 2.30 saapuivat Liisa ja Jorma, Nina ja 
Andrei olivatkin jo paikalla. Vähän nukuttiin, 
aamulla tuli Igor. Käytiin KRS:n rakenteilla 
olevassa päivätoimintakeskuksessa ja 
poikakodissa, vietiin sähköhella ja vessanpönttö 
ym. Postitettiin kirjeitä, käytiin Ninalla 
tankkaamassa, saatettiin presidentti Putin 
Pietarhovista, sekä Englannin pankin pääjohtaja. 
Käytiin myös ensikodissa, vietiin vauvanvaatteita. 
Käytiin Peshkoveilla ja lopuksi myös Igorin 
seurakunnassa. Lähtö kotiin aikaisin aamusta.
2.5.00 Vihdoin kotona!
Edellisestä käynnistäni on vierähtänyt melkein 
puoli vuotta, ja mitä kaikkea sen mukana. Ensin 
kuljeskelin kaikki huoneet ja kävin tuijottamassa 
maisemaa joka ikkunasta. Tutulta, haikealta ja 
keväältä näyttää, puut hiirenkorvalla ja nurmi 
vihreää!
31.5.00
Nina täällä, Andrei myös, ja Jorma ja Liisakin 
saapuivat n. klo 22. Aamulla Nina ja Jorma 
asioilla kaupungilla.
Arsenalnajan vankila klo 15. Ensin työläisnaiset, 
iso selli, yhdeksän halusi seurata Jeesusta. Sitten 
vielä työmiesten osasto.
 Suomalainen Marko, joka oli lusinut Krestissä, ei 
päässytkään tullista, vaan piti palata takaisin 
Pietariin. Uusi virastokierros ja seuraavana 
päivänä uusi yritys rajalle.
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