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Idäntyö saa uudet www-sivut
joulukuun alkupäivinä ne tulevat 
julkaistavaksi internetissä. Sivut on 
suunnitellut ja valmistanut Minni Huistinoja.
On hyvä, kun saamme sivumme ajan tasalle ja 
tiedot työstämme kaiken kansan nähtäville. 
Sivujen osoite on: www.riihimaenidantyo.fi

Idäntyön oma rintamerkki,
ristiä kantava enkeli, on myös näinä päivinä 
valmis. Tilasimme näitä rintamerkkejä 
Pietarhovin kunniamerkkitehtaasta 500 kpl ja 
myymme niitä 5 € / kpl.
Olimme ottaneet jo aiemmin leimaamme 
tämän enkeliaiheen, jonka alkuperäinen malli 
on Eremitaasin aukion obeliskin huipulla. 
Enkelin toinen käsi pitelee ristiä ja toinen 
osoittaa taivaaseen. Enkelipatsas on todistanut 
tällä aukiolla monia traagisia tapahtumia.
Merkin on piirtänyt mallista Lauri Jokinen 
(muitakin hänen hienoja piirroksiaan voi 
käydä ihailemassa sivulla: www.lakujokinen.fi)

Hyvän Mielen Tori on auki
edelleen jouluun asti. Tulkaa tekemään 
jouluisia ostoksia monipuolisesta tarjonnasta. 
Myytävänä myös Pietarin vankiloiden ja 
vammaisten lasten askartelutuotteita. 

 

Yksi monista matkoista. 

    Lähdimme hyvissä ajoin aamulla 19.11 
Riihimäeltä Pikku-Matin linja-autolla. Helena oli 
jo valmiiksi mukana klo 4.40 startatessa, sitten 
kyytiin tulivat vuorollaan Raija, Meri, Lilja, Aune, 
Jukka ja Natalia, Lahdesta mukaan tulivat Anneli 
ja Nina. Pakkasta oli lähes 10 astetta ja taivas 
tähtinen. Kuorma oli lastattu edellisenä päivänä ja 
sitä oli kertynytkin matkalle reippaasti, 
avustuskohteita oli monta. 
    Suomen rajalle saavuimme reilun kolmen 
tunnin kuluttua lähdöstä ja Venäjän rajallakaan ei 
ollut tungosta. Leimautimme passimme ja Pikku-
Matti jäi odottamaan auton tullitarkastusta. 
Tullimies kiipesi autoon ja ilmaisi välittömästi 
tyytymättömyytensä: ”Takaisin Suomeen! Liikaa 
tavaraa, saa olla vain 50 kg matkustajaa kohden.” 
Hetken mietittyään hän määräsi auton tavaroineen 
punnitukseen. Matti kurvasi tullialueen toiselle 
puolen, mutta eihän hänen iso bussinsa mahtunut 
lähellekään punnitushallia. Hetken päästä tuli 
tullimies paikalle hyvin nyrpeän näköisenä. 
Vilkaistuaan autoon hän ykskantaan ilmoitti, että 
meillä saa olla vain 50 kg henkilöä kohden, ja 
meillä on liikaa tavaraa. Lilja alkoi kertoa, minne 
kaikkialle olemme menossa, kuinka monia ihmisiä 
tapaamme, kuinka meitä  odotetaan ja vaatteista 
on pulaa vankiloissa. Joka asiaan virkailija vain 
totesi lyhyesti: ”Silti saa olla vain 50 kg henkilöä 
kohden tavaraa!” Samalla he kulkivat ympäri 
autoa tarkastaen joka luukun sisällyksen ja 
tullimies pudisteli päätään. Matkustajat rukoilivat 
palavasti matkan jatkumisen puolesta, vaikka 
synkältä näytti. Viimeisellä luukulla Lilja sanoi, 
että emme ole mitään bisnesmiehiä ja viemme 
vain köyhille tavaraa. Mies löi luukun kiinni, 
katsoi meitä yhtä kiukkuisena, kuin aiemminkin, 
mutta sanoi Pikku-Matille: Mene leimauttamaan 
passisi, menkää!”
   Olimme liikuttuneita ja onnellisia siitä, että 
Jumala näin konkreettisesti auttoi meitä tässä 
tilanteessa ja lauloimme ylistyslaulua Hänelle 
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jatkaessamme matkaamme. Ymmärsimme, että 
tämä oli armoa!
   Viipurin jälkeen käännyimme Suomenlahden 
rantaan johtavalle tielle ja jätimme Raijan 
kasseineen Kuolemanjärvelle sukulaistensa luokse 
viikonlopuksi selviytymään ilman tulkkia. Natalia 
jäi pois Sistroretskissä, mennen myöskin äitiään 
katsomaan. Pietarissa veimme tulkkimme Ninan 
metroasemalle, hän oli menossa kotiin yöksi 
kahden viikon Suomessa vietetyn loman jälkeen. 
Omalle asunnollemme päästyä valmistimme 
ruokaa yhteisistä eväistä ja etsimme kullekin 
yösijan. Teimme ostoksia vankiloita varten 
lähikaupassa ja naiset menivät kampaamoon, kuka 
lyhentämään, kuka kihartamaan hiuksiaan.
  Lauantaina vuorossa oli vankisairaala Gaasa, 
haimme tulkki Ninan ja musikanttimme Sergei 
Tsaduninin Moskovan rautatieasemalta mukaan. 
Klo 10 paikallista aikaa olimme vankilan portilla 
kuten pitikin ja melko nopeasti meidät haettiin 
sisään vankilaan. Tavaraa oli vain noin 10 säkkiä 
ja laatikkoa, kannoimme ne sisään ja 
kuljettajamme Pikku-Mattikin pääsi osastoille 
kanssamme. Jakaannuimme kahteen ryhmään, 
toiset menivät Ninan kanssa naisten osastolle, 
toiset Liljan kanssa miesten silmätautien osastolle, 
Sergei kitaroineen meni vuorotellen kumpaankin.
    Naiset kerääntyivät kuuntelemaan, kun Sergei 
alkoi laulaa. Jokainen meistä puhui vuorollaan, 
sitten otimme Raamatut esille. Opastimme naisia 
lyhyesti Raamatun historiaan ja sisältöön, 
etsimme yhdessä heidän kanssaan kertomuksen 
tuhlaajapojasta, sekä Joh.3:16 ja kertasimme 
niiden sisällön. Ainoastaan yksi naisista löysi 
Raamatustaan nopeasti nämä kohdat ja osasi 
vastata kysymyksiinkin, muut lehteilivät kirjojen 
sivuja epävarmasti. Kun Sergei sitten käytti myös 
Raamatun tekstiä puheessaan, innolla he etsivät 
senkin kohdan Raamatuistaan. Kun sanottiin, että 
Raamatut saa palauttaa tai pitää, vain yksi 
palautti.
      Silmätautiosastolla on hyvin monenkuntoisia 
ja ikäisiä potilaita, hyvin vanhojakin miehiä. 
Osasto on täynnä, käytävälläkin on monta sänkyä, 
ja siinä, käytävän päässä, kokousta pidettiin. 
Sanankuuloon riennettiin huoneista ja kaikki 
kuuntelivat hartaina. Puheiden jälkeen aloitettiin 
rukouspalvelu ja vasta silloin Sergei kitaroineen 
tuli naisten osastolta. Hän alkoi soittaa hiljaa kun 
toiset rukoilivat. Jukka asettui polvilleen 
rukoukseen jokaisen rujon vangin eteen 
vuorollaan, siunaten heitä, ja se liikutti sekä 
vankeja, että oman ryhmän jäseniä kyyneliin. 
    Vankilan jälkeen oli muutamia tapaamisia ja 
tehtäviä. Arttur Fedorovin perheelle vietiin 

paketteja Kingisepin linja-autolle, ja sitten 
menimme ruokalaan Ligovskin varrelle syömään. 
Sinnekin oli sovittu pari tapaamista, ensin tulivat 
Aleksei Provorov, joka on vapautunut pari 
kuukautta sitten ja  hänen ystävänsä Tanja. He 
kertoivat menneensä kihloihin ja 18.12 tulevien 
häidensä suunnitelmista. He kertoivat haluavansa 
sellaiset häät, joissa uskomattomilla ystävillä on 
tilaisuus kuulla Jumalasta. Alkoholia ei tarjoilla, 
vaikka se onkin perin syvälle juurtunut venäläinen 
tapa. Oikein innostuimme kun pukuja 
suunniteltiin. He odottavat meiltä apua sekä 
morsiamen, että sulhasen vaatteisiin, sekä 
tarjoiluun, köyhiä kun ovat. Toisena meitä 
tapaamaan tulivat Jelena ja Sergei Goldsher, jotka 
ovat juutalaisia. Sergeillä on ollut hieman parempi 
kausi, hänhän sairastaa skitsofreniaa, mutta Jelena 
huolehtii  kuitenkin käytännössä yksin perheen 
arjesta, heillä on kolme poikaa. 
   Oglindan perhettä emme lainkaan tavanneet, 
jätimme heidän tuliaisensa naapureille. Sergei 
Starostinille veimme kummilta Suomesta ison 
kassillisen herkkuja. 
   Illan pimetessä palasimme turvalliseen 
kotisatamaan Timurovskaja- kadulle. Silloin alkoi 
pikkuhiljaa selvitä, että huomiselle sunnuntaille ei 
ole lainkaan lupapaperia vankilaan! Jukka Järvi 
oli kyllä faksannut paperin allekirjoitettavaksi 
Guinniin, mutta Metallostroihin asti se ei ollut 
saapunut. Nina ja Lilja soittelivat sinne ja tänne 
yrittäen tavoittaa sellaisen henkilön, joka voisi 
meille antaa apua tässä asiassa. Vasta lähes 
puolenyön aikoihin Nina tavoitti Natalian, joka on 
korkea-arvoinen virkailija Guinnissa, 
sisäasiainministeriön vankeinhoidon osastolla. 
Hänen kanssaan sovittiin, että Järven Jukka lähtee 
autollaan Ninan kanssa aamulla häntä hakemaan 
kotoa, ja he menevät Guinniin etsimään tätä 
allekirjoitettua paperia. 
        Seuraavana aamuna piti nousta tuntia 
aiemmin, olihan Metallostroin vankila Pietarin 
eteläpuolella. Proletarskajan metroasemalla 
pysähdyimme ottamaan kyytiin tulkkimme Liisa 
Lankisen, sekä Viktor Ivanovin, joka reilu vuosi 
sitten vapautui tästä vankilasta, ja on nyt sinne 
menossa ensimmäistä kertaa sen jälkeen. Ennen 
Viktoria saapuivat Jukan kyydillä pysäkille Nina 
ja Natalia sekä se tärkeä lupapaperi! Kaikki 
kunnossa! Jukka lähti autollaan siitä ensin 
Natalian kanssa ostoksille, sen jälkeen Uljanovin 
perheen luokse, ja sitten kotiin Suomeen. Me 
muut ajelimme riemusaatossa Metallostroihin.
   Vankilaan sisään pääsimme ennätysajassa, 
apulaisjohtaja Andrei Vladimirovits odotti meitä 
ja oli järjestänyt kaiken valmiiksi. Ajoimme Matin 



autolla koko vankila-alueen halki suoraan 
kirjaston ovelle. Tavarat purettiin järjestyksessä 
kasvatusjohtaja Julja Anatoljevnan valvovan 
silmän alla myöhemmin jaettaviksi, tarjoilut vain 
vietiin seurakunnan kokoushuoneeseen.
   Aloittelimme tilaisuutta heti, vaikka vähän 
miehiä oli vasta paikalla, tulimmehan luentosaliin 
aikaisemmin kuin tavallisesti. Seurakuntaa johtaa 
tällä hetkellä Sasha ja hänen oikea kätensä, 
lämminkatseinen Slava, joka oli jo kitaroineen 
paikalla. Miehet aloittivat ylistyksen ja 
moniäänisyydestä huolimatta se nousi suoraan 
sydämistä ja Pyhän Hengen läsnäolo tuntui 
voimakkaana. Kahden kitaran lisäksi laulua 
säestettiin aikaisemmin tuomallamme 
sähköpianolla. Väkeä alkoi kertyä vähitellen. 
Anneli huomioi ensimmäistä kertaa seurakunnan 
kokoukseen tulleet miehet, joita oli yhdeksän, he 
saivat vuoron esittäytyä ensimmäiseksi. 
Suomalaiset vieraat, jotka olivat myöhemmin 
menossa toisille osastoille, puhuivat ensin. Viktor 
oli innokkaana odottamassa omaa 
puheenvuoroaan.
    Myöhemmin ryhmä jakautui kolmeen, 
tuberkuloosiosastolle, invalidiosastolle ja joku jäi 
edelleen seurakuntaankin. 
     Tubiosastolla oli jälleen hyvin kylmä, 
hengitysilma nousi huuruina. Ruokasalissa oli 
sinne mennessämme ikkuna auki, ja lunta oli 
satanut lattialle, siinä se pikkuhiljaa suli. 
Tubiosastolla on noin 60 miestä, heistä 15 oli 
paikalla. Siellä kokoontuvan seurakunnan 
johtajakin oli sairaana, eikä voinut tulla. Mutta 
tilaisuus oli lämmin.
   Invalidiosastolla kaikki 23 miestä kokoontuivat 
kuuntelemaan ja osallistumaan yhteiseen 
hartauteen. Tunnelma oli lämmin ja harras. 
Monelle pitkän elämän ajan uskon asiat olivat 
olleet täysin vieraita, nyt ne otettiin vastaan 
iloiten. Heillä oli myöskin valmistettuna lahjoja 
suomalaisille, omin käsin tehtyjä lippaita ja 
valokuvakehyksiä jokaiselle.
  Määräajan päättyessä klo 14.30 kaikki palasivat 
jälleen luokkahuoneeseen. Siellä miehet istuivat 
vieläkin neljän tunnin kokouksen jälkeen 
paikoillaan odottaen lisää! Siunasimme toinen 
toisemme ja lähdimme.
   Andrei Vladimirovits odotti meitä vielä, joten 
piti kiivetä johtajien rakennuksen ylimpään 
kerrokseen hänen kanssaan neuvottelemaan. 
Vankilan psykiatrin huoneeseen kaivattiin kaikkea 
mahdollista matoista ja huonekaluista lähtien 
radionauhuriin ja tietokoneeseen. Johtaja odotti 
myös pöydälleen tietokonetta.

    Pisaran ryhmä oli käynyt tällä välin 
Metallostroin avovankilassa, joka on vasta 
perustettu, pitämässä hengellistä tilaisuutta.
    Vielä etsittiin kadonnutta lammasta, entistä 
Annelin kirjeenvaihtoystävää, mutta ei löytynyt. 
   Suomenasemalle klo 17 Pietariin jätettiin Nina 
ja otettiin kyytiin Natalia. 
     Noin seitsemän tuntia myöhemmin olimmekin 
jo Pikku-Matin kuljettamina Riihimäellä.   HJ
      
        
      
   
Aleksandr Arhipovin kirje 
vankilasta

Ilolla tervehdin teitä Helena ja lähellä olevia sisaria ja 
veljiä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.
   Olen kiitollinen Jumalalle mahdollisuudesta kirjoittaa 
teille ja kertoa elämästäni. Nimeni on Aleksandr ja olen 
syntynyt 26.07.82  Kirovskissa, Leningradin alueella.
    Entinen elämäni muistutti maanmiehenne Reijo 
Loikkasen elämää, jota hän kuvasi kirjassaan ”Klinu”. 
Huolimatta nuoresta iästäni olen vankilassa jo kolmatta 
kertaa. Viime kerran olin vapaana kesällä 2001. Sitä 
ennen kärsin tuomiotani alaikäisten vankisiirtolassa 
Kolpinossa. Minulla oli jo siellä mahdollisuus kuulla 
suomalaisten sisarien ja veljien kertomuksia ja lauluja 
Jeesuksesta Kristuksesta. Silloin vielä en Häntä oppinut 
tuntemaan, joku vielä piti minua kiinni entisessä. Vasta 
nyt, ollessani Jeesuksen kanssa, näen että kaikki ne 
puheet ja laulut olivat minulle välttämättömiä, kuin 
perusta tulevaisuudelle. Juuri siksi olen koko 
sydämestäni kiitollinen Pelastajalleni Jeesukselle 
Kristukselle kaikkien teidän suomalaisten sisarien ja 
veljien työstä Venäjän vankiloissa. Siunatkoon teitä 
kaikkia Herra teidän hyvästä, tärkeästä, Jeesuksen 
mielen mukaisesta työstänne! Rukoilemme teidän 
puolestanne.
     Olen vakuuttunut siitä, että elämässä ei ole sattumia, 
kaikella on tarkoituksensa.
     Vapauduttuani jatkoin kuitenkin moraalitonta 
elämääni siihen asti, kun minut kolmannen kerran 
vangittiin, tällä kertaa sain 10 vuoden kovan kurin 
vankilatuomion varkauksista ja ryöstöistä. Vuoden olin 
ensin tutkintovankilassa Krestissä ja siellä samassa 
sellissä istui kanssani satanisti. Kaikki sellissä tekivät 
pilaa hänestä, pitivät jopa mielipuolena, mutta minä 
olin kiinnostunut hänen ajatuksistaan. Noin kaksi 
kuukautta olimme yhdessä ja koko tämän ajan hän 
yritti saada minua hyväksymään oman likaisen 
ideologiansa. Pahinta oli, että minä kuuntelin häntä. 
Myöhemmin minut vietiin Viipurin vankilaan ja siellä 
jatkoin mietiskelyäni siitä, mitä tämä saatananpalvoja 
minulle oli opettanut. Siellä minulle myös tarjoutui 
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mahdollisuus lukea kirja ”Klinu”, mutta pidin sitä 
epätodellisena.
     Myöhemmin jouduin vankilaan 500 km Pietarista, 
Pskovin (Pihkovan) alueelle. Siellä ollessani olin jo 
valmis etsimään totuutta, luin filosofiaa, okkultismia, 
menin etäopiskelukurssille ”Ihminen ja uskonto” ja 
vielä opiskelin kirjeellisesti raamattukoulussa 
”Emmaus”. Tutkiessani Raamattua, sydämeni oli 
kylmä, koska en tuntenut Jeesusta Kristusta, enkä 
voinut nähdä totuutta sen sivuilta.
      Lopuksi ajauduin pohdinnoissani umpikujaan, 
sellaisiin sokkeloihin, ettei ulospääsyä näyttänyt 
löytyvän. Saatana kuiskutteli, että minun pitää kuolla ja 
sitten selviää, missä on totuus ja missä valhe. Maan 
päällä oli mielestäni  kaikki sekaisin ja kaaoksessa, 
mistään ei voinut saada selvää. Kuoleman ajatukset 
eivät olleet ainoita pahoja ajatuksia, mitä saatana 
minulle syötti, mutta en halua enää mennä 
yksityiskohtiin ja niitä muistella.
     Joulukuussa 2003 Venäjän lainsäädäntöön tehtiin 
muutoksia, ja sen mukaisesti minun tuomiostani 
vähennettiin 1,5 vuotta ja kova kuri vaihdettiin yleiseen 
kuriin. Tämän takia jouduin muuttamaan Metallostroin 
vankilaan, jossa nyt olen. Jumala järjesti niin, että tulin 
kristilliseen seurakuntaan, jossa oli eräs minulle tuttu. 
Viikon verran kävin kokouksissakin, mutta sanoisinko, 
että kylmällä sydämellä.
  Uudestisyntyminen tapahtui 20.09.2004. Päivää sitä 
ennen vankilassa vierailivat sisaret ja veljet Suomesta, 
hehän käyvät täällä joka kuukausi, ylistys Jumalalle! 
Tilaisuuden jälkeen me kaverimme kanssa 
keskustelimme seurakunnan johtajasta Aleksanterista, 
arvostelimme häntä kylmästi. Ajattelimme, että kaikki 
kirkkokunnat on perustettu ihmisten petkuttamiseksi ja 
harhaanjohtamiseksi. Sisimmässäni joku sanoi, ettei se 
ole näin. Muistui mieleeni suomalaisten sisarien ilosta 
ja rakkaudesta loistavat kasvot, voiko sellaista olla 
ilman Jumalaa? Näiden pohdintojen aikaan meitä 
kutsuttiin katsomaan TV-ohjelmaa ”Siunaus” OTV 
kanavalta. Olin shokissa. Tässä ohjelmassa juontaja 
Olga Golikova kertoi juuri siitä, mitkä minun elämäni 
kysymykset olivat sillä hetkellä. Minut valtasi sellainen 
hengellinen olotila, mitä ei voi verrata mihinkään. 
Tuntui, että tämän kaikenhan minä tiesin jo 
aikaisemmin ja nyt TV:ssä minua vain siitä 
muistutetaan Ohjelman jälkeen Aleksandr ryhtyi 
puhumaan meille kaikesta siitä, mitä kaverini kanssa 
olimme juuri puhuneet, sana sanalta, epäuskosta, 
kieroudesta, vääristä mielipiteistä. Myöhemmin 
ymmärsin, Jumala puhui meille hänen kauttaan. Kaiken 
tapahtuneen jälkeen en saanut unta ennen kuin kello 
viisi aamulla. Mietiskelin kaikkea tapahtunutta, omaa 
elämääni, nykytilannetta, olin järkyttynyt. Tämän 
mietiskelyni tuloksena valitsin Jeesuksen Kristuksen 
elämäni Herraksi. Seuraavana päivänä heräsin toisena 
ihmisenä, en kiroillut, tupakkaa ei tehnyt mieli. Tämä 
kaikki tapahtui näin lyhyessä ajassa, ihmeellistä! 
Kunnia Jumalalle!
    Nyt luen Jumalan Sanaa ja tutkin sitä. Uskovat 
kokoontuvat joka päivä ylistämään Herraa kitaroin ja 

lauluin, katsomme hengellisiä videoita, kuuntelemme 
kasetteja, keskustelemme Jumalasta. Vankilassa meillä 
on aikaa olla näin yhdessä ja kasvaa hengellisesti. 
Vapaudessa tulee olemaan vaikeampaa, siellä uskovat 
tapaavat toisiaan vain kerran viikossa ja on paljon 
muita asioita, jotka vievät ajan.
  Minä kiitän Herraa, että meillä on kaikki näin hyvin, 
on mahdollisuus kokoontua ja joka päivä yhdessä 
ylistää Jumalaa ja vahvistua hengellisesti ennen 
vapautumista.
    Helena, olisi pieni pyyntö, jospa teillä olisi tiedossa 
joku uskovainen nuori, tyttö tai poika, joka haluaisi 
kirjoitella minun kanssani,  olisin siitä hyvin iloinen. 
Kirjoittaisin niin kovin mielelläni, tarvitsen juuri 
sellaista ajatusten vaihtoa ja elämänpiirin laajentumista. 
Kiitän teitä etukäteen avusta!
Tapahtukoon kaikessa Jumalan tahto, ei minun, olkoon 
Hänen nimensä siunattu ikuisesti ! Amen!
   Siunatkoon teitä Herra! Rukoilen puolestanne. 
Vastausta odottaen Aleksandr Arhipov 
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