
LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA

Riihimäen Idäntyön kuulumisia tammikuu 2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden   2005     vankilamatkat  

Matkoille on annettu ryhmänimet, useimmiten 
matkanjohtajan mukaan. 
Matkoille voi ilmoittautua kuka tahansa, joka 
haluaa kertoa Jeesuksesta. Itse pitää hankkia 
viisumi. Ilmoittautuminen  pitää tehdä ajoissa, 
noin kuukausi ennen matkaa, suoraan ryhmän 
johtajalle. 

Tammikuu
4-6. Kolpinon nuorisovankila, lastenkoti 
Helenan ryhmä
7-9.  Arsenalnaja ja Sablinon naisvankilat 
Jorman ryhmä
14-16 Gaasan vankisairaala ja Metallostroi 
Merin ryhmä

Helmikuu
4-6.         Novgorodin vankila     Jukan ryhmä
11-13      Arsenalnaja, Sablino    Jorman 
18-20      Gaasa, Metallostroi      Merin 
22-24       Kolpino                       Helenan 

Maaliskuu
18-20       Gaasa, Metallostroi     Merin 
25-27       Tihvinä, Sablino          Jorman 
29-31       Kolpino                       Helenan

Huhtikuu
1-3          Novgorodin vankila      Jukan 
8-10        Arsenalnaja, Sablino     Jorman 
15-17      Gaasa, Metallostroi       Merin 
28-30       Lebedeva                      Arjan 

Toukokuu
6-9           Arsenalnaja, Sablino    Jorman 
10-12       Kolpino                         Helenan
13-15       Gaasa, Metallostroi       Merin 
27-29       Lebedeva                       Arjan 

Kesäkuu
3-5            Arsenalnaja, Sablino    Jorman 
10-12        Novgorod                    Jukan 
17-19        Gaasa, Metallostroi      Merin
21-23         Kolpino                       Helenan 

Heinäkuu
1-3             Lebedeva                   Arjan 
8-10           Tihvinä, Sablino        Jorman 
15-17         Gaasa, Metallostroi   Merin 

Elokuu
2-4         Kolpino                         Helenan
5-7         Novgorod                      Jukan 
12-14     Arsenalnaja, Sablino     Jorman 
9-21       Gaasa, Metallostroi       Merin 
26-28     Lebedeva                       Arjan 

Syyskuu
13-15     Kolpino                            Helenan 
16-18     Gaasa, Metallostroi          Merin 
 23-25    Arsenalnaja, Sablino        Jorman
 30-2.10  Lebedeva                         Arjan 

Lokakuu
7-9         Novgorod                         Jukan 
4-16       Gaasa, Metallostroi          Merin 
21-23     Arsenalnaja, Sablino        Jorman
25-27      Kolpino                            Helenan
28-30      Lebedeva                         Arjan 

Marraskuu
4-6          Arsenalnaja, Sablino        Jorman 
8-10        Kolpino                            Helenan 
18-20      Gaasa, Metallostroi          Merin 

Joulukuu
3-6           Tihvinä, Sablino               Jorman
9-11         Novgorod                         Jukan 
13-15       Kolpino                            Helenan
16-18       Gaasa, Metallostroi          Merin 

1



Rakkaat veljet ja sisaret 
Kristuksessa!

Onnittelen teitä Joulun - Kristuksen syntymän 
- ja Uuden Vuoden 2005 johdosta!

Tänäänkin haluan kanssanne iloita siitä, että 
on täyttynyt Raamatun sana:
”Mutta enkeli sanoi heille: ´Älkää pelätkö! 
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra.”
Luuk1:10-11.
Ja nyt tänä päivänä me tunnemme Hänet ja 
voimme iloita Hänessä.

Toivon teille kaikille Jumalan siunausta 
kaikilla elämän alueilla ja ne siunaukset 
otetaan vain uskossa vastaan. Ja silloin se 
elämä, jonka Jumala meille lahjoitti, alkaa 
säteillä meissä valaisten kaiken 
ympärillämme, ja ihmiset meidät nähdessään 
ylistävät Taivaallista Isäämme. Olkaamme 
lujia Herrassa, pysykäämme rakkaudessa, 
ilossa, rauhassa ja totuudessa, jotka antaa 
meille Herramme Jeesus Kristus.

Vuosi 2004 oli täyteyden vuosi, mutta vuonna 
2005 siunaus tulee valumaan yli laitojen. 
Terveyttä Teille ja Jumalan Siunausta!
Rauhalla ja rakkaudella teitä rakastava 
veljenne Aleksandr     
Metallostroin vankilassa 25.12.04

Näihin Aleksanderin sanoihin yhtyen 
me kaikki Idäntyön hallituksessa 
haluamme toivottaa teille, meidän 
rakkaamme, tukijamme ja ystävämme, 
Taivaallisen Isän runsasta siunausta, 
Jeesuksen läsnäoloa jokaiseen 
päiväänne ja Pyhän Hengen voimaa 
arkeenne ja juhliinne vuodelle 2005!

ENSIKERTALAISEN SILMIN

Olen kovin kiitollinen Jumalalle, kun sain 
mahdollisuuden vierailla kahdessa 
venäläisessä vankilassa viime vuoden 
joulukuussa. Kun kuulin tästä 
mahdollisuudesta päästä mukaan, en 
hetkeäkään epäillyt lähtöäni, sydämeni täyttyi 
ilosta, kiitollisuudesta, hämmennyksestäkin. 
Sain kokea Jumalan, Isän, suurta armoa ja 
rakkautta kun Hän kertoi tästä 
suunnitelmastaan. Halusin lähteä mukaan 
tuntemattomille teille luottaen Jeesuksen 
matkakumppanuuteen ja huolenpitoon.
     Matka oli elämäni ensimmäinen Venäjälle, 
ensimmäinen vierailu koskaan myös 
vankilaan. Mielikuvia niin maasta kuin 
vankilasta toki oli, mutta todellisuus on aivan 
toista, kuin kuvitella saatoin. Ulkoiset puitteet 
ehkä mielikuvin vielä sain kiinni, mutta 
todellisen arjen, köyhyyden, likaisuuden, 
hädän ja turvattomuuden tunsin vasta, kun sen 
kohtasin. Kuitenkin tuon sisällä näin paljon 
kaunista, sain kuvan hyvin vieraanvaraisista ja 
ystävällisistä, kiitollisista ihmisistä. Se aitous, 
jonka näissä venäläisissä sisarissa ja veljissä 
näin, oli ihailtavaa ja kaunista. Oma 
turhamaisuuteni paljasti itsensä monissa 
kohdin.
      Sydämeni tuntee suunnatonta iloa siitä 
halusta ja ikävästä rukoukseen, joka on viime 
vuosien aikana vain kasvanut kasvamistaan. 
Olen kovin kiitollinen siitä. Haluan rukoilla 
ihmisten puolesta, tiedostaen samalla sen 
vaikeuden, suuri tuska ja valtava ilo näyttää 
kietoutuvan toisiinsa yhä enemmän.
      Ensimmäisenä päivänä saimme ryhmän 
kanssa vierailla venäläisessä naisvankilassa, 
pidimme siellä pienimuotoisen tilaisuuden 
ehkä noin 20:lle vangille. Tilaisuus 
järjestettiin pienessä sellissä, johon oli 
majoitettu kymmenen vankia, ahtaus oli 
ahdistava. Ajatukset yksityisyydestä ja 
ihmisarvosta nousivat ensimmäisinä pintaan, 
siellä ne tuntuivat olevan ihan tuntemattomia 
käsityksiä. Joka hetki kun kohtasin vangin 
silmästä silmään, huomasin pohtivani syytä 
miksi hän tuomiotaan istuu. Sääli ja rakkaus 
valtasi sydämeni. Sain olla todistamassa 
Jeesuksesta, kertoa heille, miten oma elämäni 
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uskon myötä muuttui. Naiset kuuntelivat 
hyvin tarkasti. Oli ihanaa saada olla heidän 
puolellaan, heitä varten ja huomasin heidän 
tietävän sen.
       Seuraavana päivänä vierailimme 
Parfiinossa, kovan kurin miesvankilassa, 
siellä meidät vastaanotti arviolta noin 150 
vankia. Tilaisuus järjestettiin vankilan 
ruokasalissa, sama kylmyys ja kolkkous 
sielläkin. Vankien olosuhteet molemmissa 
vankiloissa äärettömän kurjat, niin kuin 
epäilemättä kaikkialla Venäjän vankiloissa. 
Olin hyvin hämmentynyt kaikista niistä 
tarpeista, joita heillä oli, pala kirjepaperia ja 
kirjekuori oli hyvin odotettu tuliainen. En 
olisi voinut kuvitellakaan, miten vaikeaa 
heille on saada yhteyttä omaisiinsa juuri 
tuollaisten puutteiden vuoksi. Raamatut, joita 
idäntyön tekijät heille lahjoittivat, loppuivat 
kesken. Sanan jano oli mitä ilmeisin.
      Molemmilla kerroilla sain olla mukana 
palvelemassa, rukoilemassa heidän 
puolestaan. Tehtävä ei kuitenkaan ollut 
helppo, vankien tietämättömyys Jeesuksesta, 
arkuus ja hämmentyneisyys rukousta kohtaan 
näkyi. Myös pelko, niin toisia vankeja, kuin 
vartijoitakin kohtaan näkyi siinä, ettei miehet 
aluksi uskaltautuneet tulla rukoiltavaksi. Jäin 
pohtimaan vankilan sisäistä taistelua 
kovuudesta, heikkouden peittelystä. 
Pelkäävätkö he menettävänsä viimeisenkin 
otteen itsestään ja siksi kontrolloivat ja 
vahtivat toisiaan? Se salaisuus, että voima 
tulee täydelliseksi heikkoudessa, ei ollut 
heille avautunut. Kuitenkin näiden 
yksinäisten, surullisten, lohduttomien 
katseiden takaa näkyi nälkää, suurta kaipausta 
rakkauteen. Häpeä ja sairaudet kahlitsevat 
vankilankin sisällä
     Jumala kuitenkin rohkaisi, niin meitä 
rukoilijoita, kuin vankejakin. Naiset kertoivat 
miehiä rohkeammin sairauksistaan, miehet 
halusivat rohkaistuttuaan rukoiltavaksi, olla 
Jumalan edessä melkeinpä sanomatta 
sanaakaan. Ei ollut väliä, miten ihmiset 
Jumalan eteen tulivat, Isä itse halusi tulla 
lastaan vastaan. Hän tuntee sydämemme 
paremmin, kuin me itse, ja se näkyi suurena 
armona ja rakkautena. Jumala oli läsnä 
murtaen pelkoja, tuomassa lohdutusta, 

parantamassa sairaita ja ennen kaikkea 
tuomassa näille vangeille lupaamaansa 
vapautta, anteeksiantoa.
       Oli kovin iloinen eräästä nuoresta 
miesvangista, joka uskalsi tulla koko joukon 
eteen todistamaan selkänsä parantuneen 
rukouksen jälkeen. Tuon nuoren miehen 
todistus rohkaisi muita vankeja hyvin paljon. 
Pyhä Henki vaikutti voimallisesti tuoden 
miesten keskuuteen valtavan janon, hetkessä 
koko joukko vankeja ryntäsi salin eteen 
jonottamaan omaa vuoroaan rukoukseen. Se 
oli suuri ihme! Kovien kasvojen takaa näkyi 
kauniita sydämiä. Olin onnellinen nähdessäni 
vankien kasvoilta iloa, vapautuneisuutta, 
helpotusta. Jumala oli kertonut heille suuresta 
rakkaudestaan.
     Olisin halunnut viettää kummassakin 
vankilassa enemmän aikaa vankien kanssa, 
tiukasti rajoitettu aika häiritsi aluksi kovin. 
Miesvankilassa saimmekin vielä lisäaikaa, 
kiitos Herralle! Ymmärsin kuitenkin, ettei 
Jumala ole riippuvainen ajasta, Hän kohtaa 
lapsensa nopeassakin rukouksessa.
     Elän toivossa saada vielä uuden 
mahdollisuuden Venäjän vankiloihin. Tämä 
matka oli kaikkinensa minulle itsellenikin 
hyvin parantavaa, sain tuntea suurta rakkautta 
ja myötätuntoa vankeja kohtaan. On 
surullista, kuinka monet vangit ajautuvat 
vapauduttuaan nopeasti takaisin rikoksen 
kierteisiin. Heillä ei ole minkäänlaista 
turvaverkostoa, ei ruokaa, ei asuntoa, ei 
vaatteita, ei ihmisiä, jotka heidät vielä huolisi. 
Monille vankila on ainoa vaihtoehto elämään. 
Tämä tosiasia järkyttää, siksi pyydänkin sinua 
muistamaan näitä vankeja rukouksissasi. 
Jumala kutsuu meitä, sinua ja minua, 
raivaamaan Hänelle tietä. Hän antaa vesien 
virrata janoavalle. Hän avaa purot kuivaan 
maahan (Jes. 44:3). Kiitos Jumalalle, Hän ei 
jätä kesken aloittamaansa työtä!
  
Sari Ryhänen 
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JÄRVEN JUKKA TUOMITTIIN 
12 VUODEKSI KAKOLAAN!
   Ei hätää sillä Järven Jukka oli tullut uskoon ja kärsi 
rangaistustaan silloin, kun Mathilda Wrede kävi häntä 
tapaamassa Kakolassa 8.4.1885. Jukka on varmasti 
päässyt jo taivaan kotiin.
      Paljon muutakin mielenkiintoista löytyy Mathilda 
Wreden elämäkerrasta, ken sen vain onnistuu käsiinsä 
saamaan. Sen on kirjoittanut Ester Ståhlberg, 
presidentti K.J.Ståhlbergin puoliso sen jälkeen kun 
hänen ensimmäinen vaimonsa Hedwig oli kuollut. 
Avioliitto ei kuulu olleen erityisen onnellinen johtuen 
Ståhlbergin tyttärien vihamielisestä suhtautumisesta 
äitipuoleensa.
      Varsin mielenkiintoisia yksityiskohtia löytyy 
Wreden elämäkerrasta Etelä-Pohjalaisten rallatusten 
hahmoista, kuten Ison-Talon Antista, Rannanjärvestä ja 
Kauhavan rumasta fallesmannista.
       He liittyivät olennaisesti Mathilda Wreden 
historiaan. Mathildan isä, vaasalainen kuvernööri 
Wrede päätti palauttaa kurin Kauhavalle, Alahärmään 
ja Ylihärmään.  Hän palkkasi tehtävään Kauhavan 
rumaksi fallesmanniksi ainoan vapaaehtoisen,  itse 
asiassa komean ja harteikkaan kanslisti Adolf 
Hägglundin.
      ”Pukkilan Jaska se Kauhavalta” ei kuulu tähän 
juttuun muuta kuin yleissivistyksen kannalta. Hän oli 
niitä harvoja Siperiaan karkotettuja, jotka 
pakomatkallaan takaisin Suomeen onnistuivat siinä 
henkeään menettämättä. Muutoin juttu liittyy 
nykypäivään sikäli, että nykyisin Siperiaan karkotetaan 
vain ne, jotka voidaan karkottaa. Siis 
ulkomaalaisperäiset vangit, jotka ovat syyllistyneet 
johonkin törkeään rikokseen kuten taponyritykseen tai 
huumausainerikokseen Suomessa. Karkotetaan siitä 
huolimatta, vaikka he olisivat tulleet vanhempiensa 
mukana Suomeen alaikäisinä ja karkotuksen jälkeen 
kaikki omaiset jäävät Suomeen mahdollista puolisoa ja 
lapsia myöten. Melkoinen lisärangaistus 
suomalaisperäisiin nähden. Monet heistä lähetettäneen 
Tshetsheniaan tai muualle tykin ruoaksi, koska heillä ei 
ole omaisia Venäjällä. Ainakin tämä mahdollisuus on 
olemassa.
      Matti Haapoja oli puolestaan toinen Siperiasta 
karkaamaan onnistunut ja johon Mathildalla oli 
mahdollisuus tehdä vaikutuksensa. Matti tahtoi takaisin 
Siperiaan vaikka väkisin ja kun pyyntöön ei suostuttu, 
tappoi hän itsensä Kakolassa oman käden kautta.
     Etelä-Pohjanmaan kurinpalautusta seurasi kolmen 
vuoden pituiset  kuulut Härmän käräjät, joiden 
seurauksena osa edellä manituista vesseleistä 
passitettiin seuraavaksi 12 vuodeksi  Vaasan vankilan 
kautta, kuka Kakolaan, kuka minnekin.
     Mathilda Wrede muistelee noita aikoja 
lainatakseni hänen elämäkertansa kirjoittajan Ester 
Ståhlbergin sanoja:
      ”Hän ihmetteli aina uudestaan sitä, että nuo 
rautoihin kytketyt miehet olivat tavallisia ihmisiä. 

Ulkopuoliset olettivat, että heissä kaikissa oli erikoinen 
rosvon leima. Sellaisiakin oli, mutta useimmat olivat 
kuin varjossa kasvaneita. Heidän kertoessaan 
lapsuudestaan oli selvää,  ettei monella ollut lapsuutta 
ollutkaan eikä sanottavaa nuoruuttakaan. Aina samaa 
harmaata toivottomuutta alusta loppuun. Kun eivät 
vanhemmat huolehtineet heistä, miksei yhteiskunta 
astunut tilalle?”
Mathildan isäkin tunnusti useimpien tapausten liittyvän 
siihen, että huolenpito oli puuttunut kehitysvuosina. 
”Kurjan lapsuuden jälkeen lähetettiin ihmiset varhain 
kerjuutielle, josta oli vain askel rikollisuuteen.”.
    Siis ei mitään uutta auringon alla? Varhaisen 
puuttumisen periaatetta kaivattiin 100 vuotta sitten ja 
sitä kaivataan tänäänkin. Silloin tie johti 
vankilakierteeseen kerjuun kautta.
      Tänä päivänä päästään vankilakierteeseen 
kerjuutien sijasta  peruskoulusta säälistä annetun 
päästötodistuksen kanssa. Kun kaikki on jo valmiiksi 
solmussa, on todennäköinen ammatti huumekauppa tai 
muu rikollisuus. Siihen ei ole pakko sisältyä edes omaa 
käyttöä. Nämä rikolliset ovat itse asiassa myös omien 
rikostensa uhreja.
Pääsääntöisesti he ylivelkaantuvat toivottomasti 
rikostensa seurauksena. Vastuu heistä on heidän 
kotikunnillaan, mutta vastuuta ei voida kantaa kun ei 
ole rahaa.
Käytännössä vastuu mielestäni näyttää siirtyvän yhä 
enemmän kolmannelle sektorille, jota  edustaa myös 
Riihimäen Idäntyö, jonka  toiminnassa asiakkaita ei 
käsitellä tavarana vaan ihmisinä.
      Niin käsittelivät Wredetkin Isontalon Anttia. 
Mathilda Wrede ystävystyi Antin kanssa ja kun Antti 
vapautui Kakolasta, määräsi isä Wrede hänet 
ylläpitämään järjestystä Vaasan markkinoilla, eikä 
Antti pettänyt luottamusta. Hän oli saanut luottamusta 
ja rakkautta osakseen. Kuri säilyi erinomaisesti, koska 
kaikki markkinavieraat pelkäsivät järjestyksenvalvojaa.
       On ihmeellistä nähdä Venäjälläkin, kuinka 
Jumalan käsi ulottuu kaikkialle ja kuinka hän kuulee 
rukoukset. Kun viimeksi kävimme Jorman ryhmänä 
Sablinossa, jossa taas oli toista sataa kuulijaa 
naisvankilan juhlasalissa. Eräs vanki itki jo valmiiksi 
tullessamme. Edellisellä  kerralla käydessämme oli 
hänen  puolestaan rukoiltu, koska hän ei ollut kuullut 
pojastaan mitään ja pelkäsi tämän kuolleen. Pian 
käynnin jälkeen poika oli ottanut yhteyttä, eikä siihen 
voinut olla muuta syytä kuin inhimillisesti katsoen 
ihme. Nainen itki ilosta.
   Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala on rakkaus. 
Itsenäisyypäivänä vierailimme Tihvinin vankilassa ja 
alkaneeksi vuodeksi 2005 toivotamme kaikille 
siunattua Uutta Vuotta ja esirukouksia työmme 
puolesta.

Matti Huunan-Seppälä
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Ensimmäinen vankilamatkamme
Tammikuussa 1995

Olin syksyllä –94 Vivamossa Idäntyön 
päivillä, illalla huoneessa keskustelin ystäväni 
Leenan kanssa. Kerroin halustani lähteä 
Pietarin vankiloihin, kaksi kertaa olin siellä 
käynyt ystävieni ja Reijo Loikkasen kanssa, 
mutta nyt ei kukaan näyttänyt olevan halukas 
lähtemään. Leena sanoi, että minun pitää nyt 
vain itse järjestää matka. 
    Viides tammikuuta olimme sitten lähdössä! 
Rukousillassa olin kertonut matkasta ja 
mukaan ilmoittautui neljä henkeä Riihimäeltä: 
Pirjo, Eeva-Liisa, Terho ja Sidi, sekä Merita 
Tampereelta ja Leena Helsingistä. Olimme 
lähdössä Einon Folkkarilla, hänen piti olla 
tottunut kuljettaja, käynyt Venäjällä monet 
kerrat. Juuri ennen lähtöä kävi ilmi, ettei hän 
ollut käynyt Pietarissa vielä kertaakaan! 
    Viemisiä olimme varanneet jonkin verran, 
katulapsille lämpimiä vaatteita, makeisia ja 
keksejä vankien joulupusseihin pantavaksi ja 
naisvangeille terveyssiteitä. Tavaraa oli niin 
paljon, että istuimme limittäin, jalkoja ei 
voinut liikuttaakaan, sylit oli täynnä tavaraa. 
Mutta osasimme perille Pietariin ja löysimme 
Reijo Loikkasen perustaman Pyhän Veljeyden 
vapautuneiden vankien avustuskeskuksen, 
jota olimme aikoneet pitää tukikohtana. Siellä 
meitä otti vastaan Ester Mihailova ja Ljuba. 
Valmistimme itse ruokamme tuomistamme 
aineista toimiston keittiössä, teimme iltaisin 
seuraavan päivän joululahjapusseja. Yösijaksi 
olimme vuokranneet seinän takaa entisen 
junan makuuvaunun hyttejä. Niissä oli 
kylmää, pimeää ja ahdasta, peseytymistiloja ei 
ollut. Toimiston ulko-oven venäläinen lukko 
valtavine avaimineen ja omine systeemeineen 
aamuin, illoin pimeässä käytävässä oli oma 
kokemuksensa.
   Vierailimme Sablinon naisvankilassa 
inkeriläisten tulkkien kanssa. Huone oli 
tupaten täynnä naisia, nuoria ja vanhoja, he 
kuuntelivat likaiset, venäläiset toppatakit 
yllään. Vaikka kylmää oli kaikkialla, 
tutustuimme lämpimiin uskoviin vankeihin. 
Saimme kuulla heidän liikuttavia 
kertomuksiaan elämästään ja uskoontulostaan. 
Jaoimme keksejä ja makeisia suorastaan 

henkemme uhalla, sillä kaikki naiset 
hyökkäsivät kimppuumme kun avasimme 
pussit. Vartijat tulivat onneksi apuun.
    Metallostroissa pidimme kokousta 
hyytävän kylmässä klubirakennuksessa, 
pidimme vaatimattomia puheita ja lauloimme 
suomeksi muutaman laulun. Mutta meidät 
otettiin hyvin avoimesti ja lämpimästi 
vastaan. Rukoilimme tulkkien kanssa monien 
puolesta. Saimme kuulla Sergei Velikasovin 
ja Sasha Loginin hengellistä musiikkia, jota 
he olivat itse tehneet, laulut oli kirjoitettu 
käsin pieneen vihkoon. 
    Vankiloiden johtajat ottivat myös meidät 
vastaan ja Sablinossa meille tarjottiin 
henkilökunnan kerroksessa ateria. Sen aikana 
johtaja Lebedev kertoi, kuinka koko vankilan 
ilmapiiri oli muuttunut sen jälkeen kun Reijo 
oli aloittanut siellä hengellisen työn.
    Kansan Raamattuseuran lähetin, Liisa 
Gerdinin kanssa saimme tutustua 
katulapsityöhön ja pääsimme jakamaan 
pienelle katulasten ryhmälle kenkiä, kintaita 
ja villasukkia, sekä tietenkin karamelleja. 
Näiden pienten lasten kohtalo kylmillä 
kaduilla oli puhuttelevaa, heitä kohdeltiin 
täällä kuin kulkukoiria.
     Usein matkassa oli mukana tulkkejamme, 
joten osasimme paikasta toiseen heidän 
neuvoillaan. Ei Pietari kaikille heillekään 
selvä ollut, kulkivathan he normaalisti 
enimmäkseen metrolla. Matkanteko oli 
kuitenkin ilman heitä epätoivoista katujen 
nimien tavaamista, oikeiden reittien etsimistä 
ja riitelyä kadunkulmissa. Erään toivottoman 
eksymisen jälkeen kuski hyppäsi autosta ulos 
ja hyppi hattunsa päällä. Mutta sitten taas 
jatkettiin matkaa ja lopulta osattiin 
majapaikkaankin.
    Ensimmäisenä iltana keskustelimme päivän 
tapahtumista, olimme hyvin kosketettuja 
vankilavierailun jälkeen. Toimiston ovelle 
ilmestyi tuntematon, suomalainen mies. Hän 
ilmoitti meille suoraan, että tänne ei  kannata 
tulla etsimään elämyksiä. Tänne pitää tulla 
uudelleen ja uudelleen julistamaan 
evankeliumia, nyt kun ovet ovat avoinna.
 Ja niin me sitten teimme.                      
 HJ
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Tämän hetken uutisia

- Aleksei  Provorov on vihitty Tanjansa 
kanssa 18.12. Häissä oli juhlimassa ja 
Idäntyötä edustamassa Kalervo 
Laurikainen ja Liisa ja Jukka Järvi.

- Viktor Ivanovin veli katosi kotoaan jo 
syyskuussa, eikä hänestä ole sen jälkeen 
mitään havaintoja. Veli oli kunnollinen 
nuori mies ja hänen katoamisensa on 
aiheuttanut lähipiirissä pelkoa ja monia 
kysymyksiä.

- Granitnaja-kadun asuntolassa, jota 
avustuksillamme ylläpidämme, aloittelee 
uutta, parempaa vuotta kaksi vankilasta 
vapautunutta miestä. Valera on jo meille 
ennestään tuttu, olemme avustaneet häntä 
hänen paleltumavammojensa leikkausten 
ja muiden ongelmien hoidossa. Toinen 
kaveri on nuori, hiljainen Sergei, joka on 
vapautunut Fornosovan vankilasta. Hän 
täysin orpo eikä hänellä ole ketään 
sukulaisia, hän on elänyt lastenkodissa 
lapsuutensa.

- Igor on käynyt Samohvalovin kodissa 
kaukana Novgorodin alueen maaseudulla. 
Hänen uutisensa sieltä ovat kovin 
rohkaisevia: paikka on edelleen juuri siinä 
tehtävässä ja sellaisessa kunnossa, kun sen 
jätimme syksyllä -03, työmme ei ole 
mennyt hukkaan! Talvisydämen siellä 
asuu neljä vankilasta vapautunutta miestä. 
Igor oli ottanut sieltä kuvia, ja internetissä 
sivuiltamme voitte lähiaikoina nähdä niitä. 

- Sergei Vosov on vapautunut vankilasta 
perheensä luokse Morhovassa. Heillä on 
kolme pientä lasta eikä mitään 
työmahdollisuuksia siellä maaseudulla. 
He elävät pelkästään vuohen, kasvimaan 
ja lapsilisien varassa.

MIROTVORETS,

 Rauhantuoja, on nimeltään Igor Smirnovin 
järjestö, joka tekee työtä narkomaanien, 
katulasten, asunnottomien ja köyhien 
perheiden sekä entisten vankien parissa. Igor 
lähettää yhdistyksen työstä selonteon kerran 
kuukaudessa. 
    Marraskuun kirjeessä Igor kertoi, kuinka 
työ on mennyt hyvin eteenpäin, he ovat 
voineet auttaa yhä useampia ihmisiä. Meiltä 
saadun vaateavun lisäksi he auttavat ihmisiä 
saamaan välttämättömät dokumenttinsa 
kuntoon, antavat lääkeavustuksia, jakavat 
saippuaa.
  Lokakuussa oli Pietarissa seminaari ”Isien 
koulu”, johon osallistui yli 60 henkilöä. 
Seminaarissa käsiteltiin isien merkitystä 
perheissä, koska katsotaan että suurin osa 
perheiden ongelmista venäläisessä 
yhteiskunnassa johtuu heikosta 
avioliittoinstituutiosta ja isän tehtävän 
laiminlyönnistä perheissä. Seminaariin 
osallistuneet jatkavat opetusta tästä aiheesta 
omissa yhteyksissään, se koetaan tärkeänä. 
    Rauhantuoja- yhdistys on tutustunut 
aktiivisesti myös muihin avustustyötä tekeviin 
järjestöihin Pietarissa, mm. Pelastusarmeijan 
toimintaan, se tekee paljon hyvää työtä 
ongelmaisten ihmisten parissa. Monenlaista 
yhteistyötä heidän kanssaan on suunnitteilla.
   Monet Mirotvorets -yhdistyksen avun 
piirissä olleista on jo tervehtynyt niin, että he 
pystyvät elämään normaalia elämää ilman 
tukea. Avun tarvitsijoita on kuitenkin aina 
enemmän ja enemmän ja työ ei lopu. Olemme 
voineet antaa taloudellista tukea työhön, 
mutta paikalliset ihmiset taistelevat paikan 
päällä ihmisten elämän ongelmien kanssa 
uhraten loputtomasti aikaansa ja voimiaan. 
   Muistetaan ystävät, työntekijöitä rukouksin, 
että taakoille tulee sopivasti kantajia, niin ettei 
kukaan rasitu liikaa työtaakan alla!    
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Pietarin kotimme päiväkirjasta
/ osa 2

11-13.7.98 Tulimme Suomesta myöhään illalla. 
Matkustaessa meni koko päivä, kun tullissa 
venähti taas aikaa. Leena ja Tonja jätettiin 
Viipuriin, Pietariin tulivat siis Eeva, Tarja ja 
Johanna.
Aamulla pirteinä Garjelovaan, Denis tuli mukaan. 
Tavattiin tuttuja ja tuntemattomia, sekä sisällä, 
että ulkona avovankilassa. Tämän jälkeen 
erkanimme, Tarjan kanssa kuljailimme 
kaupungilla, muut menivät Kadiroveille kylään.
Seuraavana aamuna Arsenalnajaan, vierailtiin 
kahdessa sellissä ja tilaisuudet olivat hyvin 
lämminhenkisiä. Sen jälkeen Eeva ja Denis 
suuntasivat Garjelovista vapautuneen Jevgenin 
luo, me muut lähdemme kohti Viipuria, Jukka ja 
Liisa Suomeen, me, Tarja ja Johanna, vielä 
päiväksi katselemaan tuttuja paikkoja näin 
kesäaikaan.
19.7.00 Aamulla klo 6 perillä, tullijonossa meni 7 
tuntia! Mukanamme on teltta, makuupussit, 
kaasugrilli, ym asiaankuuluvaa. Olemme 
tutustumassa Kannaksen-Karjalaan seuraten 
suomalaisten sotilaiden matkaa esi-isiemme 
kirjeenvaihdon ja sota-arkistojen karttojen 
mukaan aina Ääniselle saakka. Ensimmäinen ”yö” 
turvallisesti täällä, aamulla jatkamme 
seikkailumielellä kohti tuntemattomia seutuja. 
22.7.00. Sopu sijaa antaa - asunnon tehot testattu! 
Asunnossa Esan kotkalaisjoukkue ja Jatun 
somerolaisjoukkue, yhteensä 15 henkeä. Tulos: 
asunto on hyvä!
17-20.8.00  Matkalla kahdessa naisvankilassa, 
narkomaanien hoitokodissa ja poikien 
orpokodissa. Kiitos Herralle, että olen saanut olla 
mukana!
26 -28.08.00 Tulimme illalla kahdella autolla, ja 
vielä kaksi peräkärryllistä täynnä tavaraa!
Klo 10 Metallostroi, iltapäivällä tapasimme 
Igorin, Oleg Romanov ei ollut kotona, kävimme 
myös Toksovan kirkolla. Liisa, Lilja ja Meri 
olivat  myös käymässä Metallostroin 
englanninkielen opettajalla sekä Andrein 
työpaikalla, jossa hän myös asuu.
Maanantaina Arsenalnajan sellissä no 76, sekä 
työläisnaisten sellissä, siellä 30 naista. Lisäksi 
hoidimme 2900 ruplan lääkeostokset kuppa- ja 
syfilispotilaiden hoitoon Arsenalnajan lääkärin 
kanssa.
Kävimme Siltakeskuksessa, joka auttaa 
ottolapsiperheitä.

Seuraavana päivänä kävimme Liisa Lankisella 
kahvilla.
28.8.00 Kaikenlaista johdatusta! Ihmeellinen on 
Herra! Kävimme Olegin kotona, vaimo oli töissä 
ensimmäistä päivää. Viktorin isän tapasimme, veli 
oli töissä. Andrei Murugovin veljen luona 
kävimme, vain viehättävä vaimo oli kotona 
vauvan kanssa, äiti ja hänen miehensäkin olivat 
työssä. Veimme vähän vaatteita ja ruokaa näihin 
koteihin.
Kun saavuimme asunnolle, oli nälkä kurnimassa, 
mutta ei hätää! Andrei ja Oleg olivat valmistaneet 
maittavan aterian, joten me neljä nälkäistä 
pääsimme heti nauttimaan valmiin pöydän 
antimista.
Kiitos matkakumppaneille ja Taivaan Isälle!
18.9.00 Kaikkea ihanaa olemme saaneet kokea, 
aurinkoisten päivien lisäksi. Kirkko Verenpäällä, 
kanavaristeilyllä, Jekaterinan palatsi Pushkinossa, 
kaunista Nevan kaupunkia olemme nähneet. 
Tytöt ovat kampaamon jälkeen niin kauniita, ettei 
heitä lasketa varmaankaan tullista läpi Suomeen!
02.12.00 Arsenalnajassa jälleen, selleissä 7 ja 5. 
Kiitos Herralle, joka on avannut portit ja naisten 
sydämet. Kiitos, että olen saanut olla Jorman, 
Raijan, Ninan ja Sergein mukana.
1-3.1.01 Kolpinon omalla osastolla, osasto 1. 
Pojat käyttäytyivät mallikelpoisesti ja osallistuivat 
jopa heille ennestään tuntemattomiin lauluihin. 
Meillä oli Joulun kunniaksi (Venäjällä 7.1.) 
juhlatarjoilu ja lahjapussit kaikille: saippua, 
pyyhe, sukat, villasukat, t-paita, suklaapatukka, 
kirjekuori + paperia + kynä, kalsarit, villapaita. 
Kalsareita ihmeteltiin ja venyteltiin, useimmat 
näkivät varmaan ensi kertaa suomalaiset pitkät 
kalsarit. Muuten oli ihan mukavaa tavaraa, ilmeitä 
oli kiva katsoa, kun aukoivat pussejaan. 
Kävimme myös Uljankan huumevierotuskodissa 
ja saimme siellä nopeasti teetä ja lämpimiä piiraita 
eteemme. Johtaja Sergei vaimoineen oli myös 
paikalla. Lauloimme yhdessä.
GUINnissa, sisäministeriössä, käväisimme myös 
hakemassa Tihvinin lupapaperin, upseerit Olga ja 
Natalia olivat meitä iloiten vastassa.
Igor on jälleen palautettu sairaalaan, Sergei Lugan 
junaan ja Nina kotiin, aamusta mekin palaamme 
omille lähtöpaikoillemme Viipurin Tonjan ja 
Kuusankosken Hirviriutan kautta.
16.02.01 Auto täynnä ja mieli virkeänä, olemme 
menossa Kolpinon lisäksi Lugaan. Viipurin ja 
Pietarin välillä oli todella vakava "vähältä piti" 
-tilanne, mutta ihmeellisesti Jumala varjeli. 
Kolpinossa meillä oli tosi hyvä kolme tuntia 
poikiemme kanssa. Jatkoimme siitä matkaa 
suoraan Lugaan ja veimme kuorman vaatteita 
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Sergein kirkkoon, käväisimme myös vanhaa 
ystäväämme Zenjaa katsomassa. Yötä olimme 
Sergein luona, Galinan herkuista nautittiin. 
Aamusta lähdimme kotiin ja meillä oli pikkuisen 
ongelmia, kaikki pyörät eivät pyörineet niin kuin 
pitäisi. Poikkesimme Siverskissä ja Hatsinassa 
parissa perheessä. Ninalle saavuttuamme saimme 
heti paikalle korjausmiehet. Tuomio: takapyörän 
jouset poikki! Osia joudumme odottamaan 
huomiseen, joten nyt on aikaa levätä. Hyvä näin, 
kaikesta huolimatta Jumala siunasi ja varjeli 
tämänkin matkan!
22.02.01 Viime matkasta vielä sen verran, etteivät 
ne koettelemukset vielä siihen jääneet; - rajalla 
lakkasivat vaihteet toimimasta!
Tonjan ja Kalervon palavat rukoukset kuultiin ja 
osa vaihteista toimi niin, että pääsimme kotiin. 
Risto vei auton huoltoon seuraavana päivänä, 
kytkinvaijeri oli enää jonkun säikeen vahvuinen.
     Olemme tällä matkalla nyt ainoastaan tavaraa 
tuomassa, Tonjan tyttöjen vauvoille sängyt, 
poikakotiin vaatteita ja ruokaa, muutamiin 
perheisiin sängyt ja vuodevaatteet, kenkiä ja 
talvivaatteita. Postiasiat Nina kanssa ja kiireesti 
kotiin!
Niin, meitä pyydettiin auttamaan erästä 
mielisairaalaa, jonka olosuhteet ovat kuulemma 
aivan epäinhimilliset. Alan kerätä nyt sinne 
vaatteita.
1.4.01 Koska minulle kerrottiin, että 
ensikertalaisen velvollisuus on kirjoittaa 
päiväkirjaa, niin kirjoitan. Näissä piireissä uskon, 
että kyseessä ei ole salakavaluus, vaan puhtaasti 
tapa! En ole kysellyt, miten päädyin Helsingistä 
Jorman ja Raijan seurassa tänne ja siksi en aio 
siitä kertoakaan. Jumala järjestää ja käyttää siinä 
usein ihmisiä! Kiitän nöyrästi matkan virallista 
suojelijaa Jeesusta Kristusta, joka on neljäntenä 
ryhmässämme.
Oli ilo nähdä aitoa rauhaa ja sydämen iloa 
narkomaanikodissa, jossa puutteen keskellä 
laulettiin, hymyiltiin ja juotiin teetä kultaisista 
kupeista. Sablinossa oli salin täydeltä kuulijoita, 
kuunnellen hiirenhiljaa. Jeesus oli valmis 
nostamaan yhdenkin kadonneen lampaan sadan 
joukosta harteilleen, nyt niitä löytyi kolme! 
6.4.01 Perjantai-iltana, Ninan palattua Vologdan 
vankilamatkalta, kävimme Jaroslavskij Prospektin 
lastenkodissa. Veimme sinne 46 säkillistä 
vaatteita, maitojauhetta ja leipää. Kodissa on 175 
lasta ja hyvä ilmapiiri. Aleksein pikkuveli Artjom, 
10 v, on juuri tässä lastenkodissa ja tapasimme 
tämän miellyttävän nuoren miehen.
4-6.6.01 Olemme juhlamielellä ja häämatkalla. 
Irina ja Igor vihittiin ensin avioliittopalatsissa ja 

parin tunnin ostosreissun jälkeen ( = 
juhlatarjoilu hankittiin nyt vasta!) myös kirkossa 
papin ja seurakunnan edessä. Mieli on kiitosta 
täynnä! Ihana juhla tässä vaikeassa maailmassa! 
Hääjuhlien jälkeen veimme nuorenparin kotiinsa. 
   Tapasimme Helena Karpovan, joka ottaa Vitali 
Jegorovin siipiensä suojaan, sekä Galina 
Didenkan, joka taas puolestaan on vuokrannut 
kellarihuoneiston katulasten ja narkomaanien 
auttamiseksi. Asunto olisi hyvän remontin ja 
tukiryhmän tarpeessa. Emme luvanneet 
mitään, vain pitää mielemme avoinna Jumalan 
johdatukselle.
Kävimme myös "Jumalan tie" tukiasunnolla 
ystäviämme tapaamassa, maksamassa 
vuokran ja veimme myös sinne pesukoneen. 
Yksi huone oli tapetoitu, ovia korjattu ja 
maalattu. Hyvältä näytti!
Pietarin asunnon päiväkirjasta 2 / HJ
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