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Riihimäen Idäntyön kuulumisia helmikuu 2005

Riihimäkisten tulliballadi
(sävel: Saku Sammakko)

1. Helena venäjänmatkallaan, trallaa trallaa
Jorma venäjänmatkallaan…
Jukka venäjänmatkallaan
Ohjaili täpötäyttä autoaan trallaa…

2. Hän Venäjän tulliin saapuessaan, daadaa
ja tarkastukseen joutuessaan…
ja tullimiehen kohdatessaan
pyysi leiman lappuun laittamaan, daadaa…

3. Mutta tullimies lastia katsoessaan, ahaa ahaa
Tavaraa tuimana tutkiessaan…
Ja kuorman määrää mittaissaan
sanoi: ”liikoja lähdit kuskaamaan” ahaa…

4. Vaan Helena tuohon arveli, no jaa, no jaa
Jormapa verkkaan lausahti…
Ja Jukka partaansa mutisi
et ”nää on valkattu tarkasti” no jaa, no jaa…

5. ”Ei ruokaa pruukata punnita, eiks vaan, eiks 
vaan

        ja suurin osa on lahjoja…
        ja lapsille mitä nyt vaatetta
        ja hieman sairaalatarpeita” eiks vaan…

6. Tullimies siihen urahti: nilsjaa, nilsjaa
Ja palautusta jo uhkaili…
Sitten jonnekin katosi
vaan ykskaks paperin leimasi, davai, 
pasaluista!

7. Helena Pietariin kaahatessaan trallaa, trallaa
Jorma tihvininmatkallaan…
ja Jukka kohti Novgorodiaan
Hän ohjaili täpötäyttä autoaan, trallaa, 
halleluja!

Eeva Halme 1.1.2005
Ensiesitys Idäntyön Uudenvuoden lounaalla 
Sipusaaren seurakuntakodissa

SIITÄ JOHDATUKSESTA….

    Olimme saapuneet perjantaina 14.1 hyvissä 
ajoin Pikku-Matin bussilla Pietariin, 
tulomatka oli joutunut tosi nopeasti. Olimme 
jo ehtineet käydä  Komarovien perheessä, 
Igorin toimistossa Ligovskilla ja syömässä, ja 
vielä tulimme Ladoskajan asemalle Ninaa 
vastaan tunnin etuajassa. Saatuamme Ninan 
kyytiin poikkesimme ruokakaupassa 
vankilavierailuja varten. Tarkoituksena oli 
myös vielä illalla käydä katsomassa, mitä 
asuntolan miehille kuuluu. 
    Emme ehtineet  kaupalta kuin pari sataa 
metriä, kun yhtäkkiä kuului kolahdus ja 
bussin vaihteet lakkasivat toimimasta. Matti 
sai auton ohjattua kuitenkin lähemmäs tien 
reunaa. Miehet tutkimaan tilannetta. Vika 
viittasi auton peräpäähän, vetoakseliin. Ei siis 
mikään pikkuvika, jota voidaan ruveta tässä 
korjaamaan. Puhelimet kuumina lähetimme 
kukin tekstiviestejä kaikille, joilla voisi olla 
edes jonkinlaisia yhteyksiä autojen 
korjaukseen tai hinaukseen tai edes meidän 
kuljettamiseemme Pietarissa. Toiset muistivat 
kaikki rukoilevat ystävänsä ja lähettivät 
rukousavunpyyntöjä.
   Mietimme, mitä voi tehdä. Matkustajat ehkä 
onnistuisivat käymään yleisillä 
kulkuneuvoilla jopa vankiloissa, mutta miten 
saada tavarat kulkemaan! Toinen isompi 
kysymys oli vielä, miten saada hinattua linja-
auto Suomeen. Kenellekään ei tullut edes 
mieleen, että matka päättyisi tähän.
    Jormalta tuli lopulta viesti, että hän yrittää 
saada jonkun tulemaan meitä kuljettamaan. 
    Niin sitten jätimme Matin autoonsa sitä 
vartioimaan ja lepäämään, ja lähdimme jalan 
ja bussikyydillä asunnollemme. 
     Ja monet, monet ystävämme ja 
tuntemattomatkin rukoilivat puolestamme! 
Me olimme aivan kuin pumpulissa.
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   Sillä aikaa Seppo Peltopuro, maansiirtoalan 
yrittäjä Lopelta, oli käymässä kaupassa 
Riihimäellä, ja hetken mielijohteesta hän 
päätti mennä katsomaan Jormaa hänen 
liikkeeseensä. Siellä Jorma oli juuri saanut 
tekstiviestin tilanteesta, kun Seppo astui 
sisälle puotiin. Jorma kysyi heti, voisiko 
Seppo lähteä Pietariin pieneen 
pelastusoperaatioon. Sepolla ”sattui” olemaan 
juuri nyt aikaa, voimassaoleva viisumi ja 
sopiva auto. Hän ei ollut milloinkaan käynyt 
Pietarissa, joten Raijan piti lähteä hänelle 
oppaaksi. Ja noin parin tunnin kuluttua tästä 
he olivat jo tien päällä, kohti Pietaria, kello oli 
silloin noin 20,30.
    Aamulla klo 4 he kömpivät Pietarin 
asuntoomme kuudenteen kerrokseen 
nukkuakseen vielä kolme tuntia ennen uutta 
työpäivää.
   Aamutoimien jälkeen olimme hyvissä ajoin 
valmiina lähtemään matkaan, ensin piti hakea 
Matin autosta kuitenkin Gaasan sairaalaan ja 
muihin päivän kohteisiin varatut tavarat. 
   Matti pyysi Seppoa vetämään linja-auton 
ihan tienreunaan,  mutta muuttikin mielensä 
kun köyttä kiinnitettiin, ja halusi, että linja-
auto vedettäisiinkin Timurovskaja kadulle, 
lähelle asuntoamme. Niin tapahtuikin, Sepon 
pakettiauto veti Matin linja-autoa pitkin 
Grasdanski- katua Prosvessenijalle, missä 
risteyksessä suoraan tuleva johdinauto oli 
törmätä Matin linja-autoon, mutta älysi viime 
hetkellä väistää. Auto oli jo kääntymässä 
köyden päässä viimeistä, neljättä risteystä, 
kun autossa kuului räsähdys ja matkanteko 
päättyi siihen. Taka-akseli oli kokonaan 
poikki ja takapyörä oli irronnut kaarteessa, 
auto oli kallellaan keskellä tietä. Köysi 
irrotettiin, ja ruvettiin uudelleen miettimään 
hinausvaihtoehtoja. Slava Pavlov oli tullut 
Kolpinosta autollaan kuljettamaan osaa 
porukkaa, koska kaikki eivät Sepon autoon 
mahtuneet, ja hän tiesi jonkun venäläisen 
hinausauton ja se lupasikin tulla. 
     Niin me lähdimme kohti vankilasairaala 
Gaasaa Pikku-Matin jäädessä autonsa luokse 
kadulle. Saimme matkalla viestin, että hän on 
tilannut hinausauton Lappeenrannasta ja 
venäläisen auton voi peruuttaa. Seppo ja Raija 
jättivät meidät vankilan portille ja palasivat 

Matin autolle siirtämään siinä olevat loput 
tavarat Sepon autoon. 
    Vankilassa meillä oli aivan onnistuneet 
tilaisuudet kummallakin osastolla, jossa 
kävimme, mitkään huolet eivät meitä 
häirinneet.
     Iltapäivällä kävimme syömässä ja sen 
jälkeen Granitnaja-kadun asuntolassa 
tapaamassa Valeraa. Kävimme myös 
katsomassa Anatoli Melnikovia, joka asusteli 
poikansa kanssa eräässä palovaurioituneessa 
talonmiehen varastossa. Siitä pitäisi saada 
siisti asunto, ja siihen tarvitaan laastia ja 
maalia ainakin ensimmäiseksi, huonekaluja ja 
kodin tarvikkeita toiseksi.  
    Huomasimme heti, että olemme saaneet 
laatukuljettajan, ammattilaisen, eikä 
autossakaan ollut moittimista. Seppo muisti 
kadun sitä kerran ajettuaan, ja suuren 
kaupungin hahmottaminen kävi nopeasti. No, 
hän kertoi ajaneensa monissa 
suurkaupungeissa aiemmin työkseen, New 
Yorkissa ja muissakin miljoonakaupungeissa. 
    Kun jo olimme jälleen lähestymässä 
Pietarissa kotikulmia, saimme viestin Matilta, 
että hän on matkalla Suomeen linja-auto 
hinauksessa. Jälkeenpäin saimme kuulla, että 
hinaus Lappeenrantaan maksoi alennuksetkin 
huomioon ottaen vielä 1000 euroa, lisäksi 
hänelle tulevat tietysti vielä auton 
korjauskustannukset. Uskon kuitenkin, että 
Matinkin murheet ovat Jumalan hallinnassa, 
näin hän itsekin kokee.
    Seuraavakin päivä meni aivan kohdalleen, 
Slavan autoa tarvittiin vielä mennen tullen, 
meitähän oli tulkkien ja avustajien kanssa 12 
henkeä, ja Sepon auto oli seitsemälle 
rekisteröity. Nina sai järjestettyä Sepolle 
luvan ajaa vankilaan sisään tavaroineen, 
vaikka hän ei ollutkaan listoilla. Kaikki meni 
siis todella hyvin!
  Metallostroin vankilassa meillä oli 
tilaisuudet kolmella osastolla ja Pyhä Henki 
oli läsnä.
      Kiitos Jumalalle kaikesta johdatuksesta, 
varjeluksesta ja käytännön avusta matkan 
aikana! Kiitos esirukoilijoille rukoussaatosta 
matkallamme!
HJ
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 Hyväntekeväisyyskonsertti 
Pietarin katulasten ja lastenkotilasten 
hyväksi

        LAPSILTA  LAPSILLE

Kirkkopuiston seurakuntakodissa 
su 27.2.05. klo 18   Riihimäellä           
                
                Ohjelma 10 € 

       Kahvitarjoilu alkaa  17.30

              Järjestää Riihimäen Idäntyö ry

VÄHÄSSÄ USKOLLINEN

Heti uskoon tultuamme rippikoululeirillä 
lauloimme aivan tosissamme: “Ottaos Herra 
mun käteni heikot, suo niiden palvella sua! 
Vie viinitarhaasi työhön ja siellä kasvata 
armossa mua. Sinua vain palvelen ain, onnen 
ja vapauden luonasi sain!” 
  Hyvin monet ihmiset kaipaavat 
uskoontultuaan omaa tehtävää Jumalalta.
(Fil.4:6) 
   Ihminen etsii ja rukoilee tätä Jumalan 
ihmeellistä kutsumusta ja tehtävää Jumalan 
valtakunnan työssä, eikä huomaa, että se voi 
olla aivan lähellä. Usein kutsumus saattaa 
alkaa aivan pienen pienistä tehtävistä ja 
uskollisuudesta niissä, mutta me haluaisimme 
olla ensimmäiseksi joukkojen johtajia ja 
supersankareita. (Matt. 25:21) 
  Joku taas epäröi ja odottaa tulevansa jonakin 
päivänä niin vahvaksi, ehjäksi, synnittömäksi 
ja hengelliseksi, että kelpaa Jumalan käyttöön. 
Mutta Jumala odottaa vain, että saa sinulle 
osoittaa armoaan ja käyttää sinua 
heikkouksinesi toisia heikkoja kohtaamaan. 
(1.Kor.1:28)
Kun siis kuulet sen pienenpienen äänen, älä 
epäröi, ota se vastaan Jumalan kutsuna ja tee 
parhaasi.(Luuk.22:25-27) HJ

TERVEISIÄ 
KOODAUSVIIDAKOSTA

  Viime vuonna syntyi ajatus yhdistyksen 
Internetsivujen uusimisesta. Olen niitä rustannut 
ennenkin, niin innostuin ottamaan haasteen 
vastaan. 
  Internetsivut ovat meille erittäin tärkeä ja hyvä 
kanava kertoa toiminnastamme ja siksi onkin 
erityisen tärkeää satsata sivuihin. Internetsivujen 
tekeminen on aina haasteellista ja ongelmitta siinä 
ei selviä koskaan. On koetettava saada sivuista 
hyvännäköiset ja toimivat, mutta silti 
yksinkertaiset. Sivuja ei voi ahtaa täyteen tietoa, 
koska se rajoittaa toimivuutta. Viimeistelyyn 
menee paljon aikaa, aina vastaan tulee 
toimimattomia linkkejä tai tekstissä asiavirheitä. 
Suurimman ongelman sivujen kanssa tuottaa aina 
kehykset. Omalla koneellani sivut saattavat näkyä 
kuten pitääkin, mutta kun joka koneessa on 
asetukset aina vähän erilaiset, niin sivutkin 
näkyvät eri tavalla. Tästä johtuu, jos jostakin 
kohdasta saattaa jäädä tekstiä ikään kuin 
pimentoon 
  Sivujen ulkoasun idea tuli Suomen väreistä. 
Halusin korostaa yhdistyksemme suomalaisuutta, 
samasta syystä päädyin kannattamaan 
yhdistykselle fi – tunnusta internetsivujen 
osoitteeseen. Toimintamme on kansainvälistä, 
joten ajatellen etenkin yhteistyökumppaneitamme 
on erityisen tärkeää saada sivumme käännettyä 
venäjäksi. Suurin osa sivustosta tullaan kuluvan 
vuoden alkupuolella tekemään vielä venäjän 
lisäksi myös englanniksi. Verat ja todennäköisesti 
kuvagalleria tulevat pysymään vain 
suomenkielisinä, mutta venäjänkielisiä kirjeitä 
tullaan julkaisemaan sivuilla venäjänkielisellä 
osuudella. 
  Vieraskirja toimii siten, että palaute tulee 
sähköpostitse allekirjoittaneelle, ja lisäilen sitten 
muutaman kerran viikossa vieraskirjaan tullutta 
palautetta sivuille. Vieraskirjan kautta tulleisiin 
kysymyksiin vastaamme mahdollisimman 
pikaisesti. Käyttäkää vieraskirjaa! Meille on 
tärkeää saada palautetta, koska hyvät sivut elävät 
ja toimivat. Siksi onkin ideana saada meidän 
sivuista nopea tiedonkulkukanava, josta selkeästi 
ja helposti löytää etsimänsä. 
  Kiitos yhdistyksen väelle taustatuesta ja Laku 
Jokiselle piirtämästään enkelistä. 
  Tammikuisena sunnuntaina 2005 työsopistaan 
kirjoittelee webmasterinna Minni
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JUMALA LUO AVUN 
VERKOSTOJA 
    Nämä pienet keskukset ovat nousseet 
vastikään ja aivan tyhjästä, vain jonkun 
köyhän Jumalan ihmisen aloitteesta.

Tukiasuntola ”Usko, toivo ja rakkaus”
Riihimäen Idäntyön ylläpitämä asuntola 
Granitnaja-kadun varrella Pietarissa majoittaa 
tällä hetkellä kolme asukasta. Kaikki miehet 
ovat olleet  vankilassa, mutta yksi heistä oli 
elänyt vankilan jälkeen kadulla jo pari vuotta 
pummina. Hän on siis vailla minkäänlaisia 
papereita, omaisia tai ystäviä. Miehet 
harjoittelevat työntekoa asuntolan johtajan, 
Andrei Peskovin, seurakunnan, ”Vera” 
(=usko), omistaman kirkkorakennuksen 
peruskorjaustyössä. 
  Valera ei voi osallistua muiden asukkaiden 
tavoin työntekoon, koska hän ei ole vielä 
saanut jalkaproteesia. Asuntolassa on 
meneillään myös remonttia: ikkunanpuitteet 
ja ovet on maalattu, keittiön lattian risa 
linoleumi on vaihdettu uuteen. Lattioiden 
hionta koneella ja lakkaus on aloitettu 
loppupuolella tammikuuta.
   Remontin keskelle pölähti esiin parvi 
lutikoita, jotka kiusasivat miehiä öisin. 
Onneksi ne saatiin myrkytettyä ja tämä vaiva 
on ainakin toistaiseksi poissa. 

Samohvalov
Tukikoti kaukana maaseudulla, noin 1000 km 
meidän kotioviltamme, toimii edelleen 
tukipisteenä asunnottomille miehille. Nyt 
näyttää siltä että toiminta jatkuu siellä Igor 
Smirnovin alaisuudessa ja yhteistyössä 
Pelastusarmeijan kanssa. Tällä hetkellä 
Samohvalovissa on majoittuneena  neljä 
miestä. Maaseutu olisi todella hyvä paikka 
kuntoutua, mutta koska työtä ei ole saatavilla, 
kovin suuria ryhmiä ei voi ajatellakaan 
talviaikaan asumaan yhteen. Kesällä tulevat 
peltotyöt, jotka antavat tarpeellista puuhaa. 
Silloin sinne voidaan taas asuttaa 20 – 30 
miestä kuntoutumaan.

Mirotvorets
”Rauhantuoja” järjestö aloitteli toimintaansa 
Pietarissa viime vuonna keväällä erään 
vapautuneen vangin aloitteesta Igor 
Smirnovin seurakunnassa. Se toimii 
kaikenlaisessa kriisissä olevien ihmisten 
auttamiseksi Pietarissa. Työn kohteena ovat 
erityisesti pummit, katulapset ja köyhät 
perheet. Avustustyössä on kolme tukipistettä 
Pietarissa, joista jaetaan vaateapua, tuetaan 
tarvittavien dokumenttien hankinnassa ja 
terveydenhoitopalveluissa ja annetaan 
keskusteluapua. 
Idäntyömme on toimittanut jaettavaksi 
vaatteita ja kenkiä ja tukeneet tätä työtä 100 € 
kuukaudessa. Työtä olisi vielä paljon 
enemmän, kuin sitä ehditään nykyisillä 
resursseilla tehdä, puutetta on sekä rahasta, 
että työvoimasta. Mutta tilanteessa edetään 
sitä mukaa, kuin voimia riittää.

Luga
Entinen Metallostroin vanki, Nikolai 
Fominskoi, seurakuntansa pastorin tukemana, 
on aloittanut vapauduttuaan viime syyskesällä 
avustustyötä omalla paikkakunnallaan 
Lugassa, joka on Pietarista etelään noin 120 
km. Hän on perustanut Reb-keskuksen 
(rehabilitointikeskus), joka tarjoaa apua 
kurjissa oloissa asuville. Olemme toimittaneet 
hänelle vasta hieman vaatteita ja lakanoita, 
mutta pitäisi lähitulevaisuudessa käydä 
katsomassa tilannetta paikan päällä ja miettiä, 
mitä voimme jatkossa tehdä hänen avukseen.

Volhov
On noin 300 km Pietarista koilliseen ja siellä 
toimii myös sikäläisen seurakunnan ”Tie 
Jumalan luo” ja sen johtavan pastorin, Dima 
Volkovin, toimesta keskus narkomaanien 
auttamiseksi. Se on toiminut lähes kolme 
vuotta ja siellä asuu tällä hetkellä 6 miestä. 
Olemme voineet tukea tätä paikkaa 
Riihimäellä asuvan Harlamovin perheen 
kautta. Zenja Harlamova on itse tullut uskoon 
Volhovissa ja parantunut syövästä, samoin 
hänen miehensä  Sasha alkoholismista. He 
ovat olleet mukana perustamassa tätä Reb-
keskusta ja toimivat sen hyväksi Suomesta 
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käsin. Pari kertaa kuukaudessa he käyvät 
viemässä sinne, ja muillekin tarvitseville, 
vaatteita ja ruokaa. / HJ

saajan
tili-
numero

Rengon Säästöpankki 
426211-233876

Tilisiirto

saaja
Riihimäen Idäntyö ry
Koivukatu 21   11710 Riihimäki

maksaja

allekirjoitus viite
nro

5050
tililtä 
nro

eräpv 15.03.05          20             euroa

VOIT LIITTYÄ 
KANNATUSRENKAASEEMME
tukemaan työtämme

Kannatusrenkaaseemme kuuluu noin 160 
postiosoitetta ja muutamia 
sähköpostiosoitteita, lisäksi jaamme lehteä 
Riihimäen seurakunnan Rukousillassa sekä 
varastossamme Sepänkadulla asioiville, 
yhteensä noin 300 kpl.

Kannatusrenkaan jäsenmaksu on 20 € 
vuodessa

Kannattajamme saavat Vera lehdykän, joka 
ilmestyy kerran kuukaudessa. Siitä he voivat 
lukea työmme kohteista, tapahtumista, 
tavoitteista ja tuloksista.

Tuemme pietarilaisen pastorin Igor Smirnovin 
työtä maksamalla hänen palkkansa ja 
tukemalla Mirotvorets järjestön työtä. 
Ylläpidämme vapautuneiden miesten 
asuntolaa maksamalla sen vuokran ja 
ruokakulut. Tuemme hengellistä työtä Pietarin 
alueen muutamassa vankilassa.

 Riihimäen Idäntyön kaikki työntekijät ovat 
vapaaehtoisia, kukaan ei siis saa palkkaa 
työstään Idäntyön hyväksi.  

RUKOILLAAN YHDESSÄ!

* Kiitos Jumalalle Idäntyön vuodesta 2004! 
Se oli suurenmoinen rukousvastausten vuosi: 
- asuntola asunnottomille miehille sai 

uuden paikan ja johtajan
- saimme työntekijöillemme hyvän 

tukikohdan, kodin Pietarissa 
Timurovskaja kadulla

- olemme saaneet nuoria, innokkaita 
ihmisiä työhömme 

- siunaus on ollut raha-asioissamme
- Jumala on varjellut liikenteessä 

*  Kiitos Jumalalle uudesta 
yhteistyökumppanistamme: Maailman 
Lääkärit -järjestöstä, joka tekee työtä 
Venäjällä katulasten ja lastenkotilasten 
hyväksi!
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* Kiitos Jumalalle uusista evankelistoista, 
uusista käsipareista varastolla!

* Kiitos Jumalalle lukemattomista uskollisista 
työn tukijoista!

*  Mutta vielä: tavaran vienti Venäjälle 
kangertelee, rukoillaan sen alkavan sujua, 
uusia hakijoita, uusia hakulupia 
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 Riihimäen Idäntyön 
HALLITUS 2005

  Nämä henkilöt hoitavat Riihimäen Idäntyö 
ry:n asioita valittuina hallitukseen tälle 
vuodelle 2005.
  Hallitus toivoo työhönsä esirukouksianne, 
niin että Idäntyön asiat hoidettaisiin Jumalan 
tahdon mukaisesti, avuntarvitsijoiden 
parhaaksi. 
    Hallituksen jäsenten puhelinnumerot  ovat 
takasivulla, ja s-postia voi lähettää myös.

Puheenjohtaja Helena Jokinen
Osa-aikaeläkeläinen, Riihimäen seurakunnan 
suntio, siis kolme viikkoa työssä 
seurakunnassa ja kolme eläkkeellä. 
   Idäntyö vie hyvin kaiken vapaa-ajan, 
tarvitaanhan: työnjohtajaa varastolla, Vera-
lehdykän toimitusta, kirjeenvaihtoa, Venäjän 
matkoja, erilaisia projekteja, hallituksen 
asioiden valmistelua….

Sihteeri Jukka Järvi
on eläkkeellä oleva Hämeen 
ammattikorkeakoulun lehtori, insinööri. Täytti 
70 vuotta 31.1.05!
Hän toimii autonkuljettajana monilla 
matkoilla ja huoltaa ja korjaa itse autonsa, 
sekä hoitaa yhdistyksen sihteerin tehtäviä: 
kokousten pöytäkirjat, kannatusrenkaan 
osoitteiston ylläpito, tilien päivitys yhdessä 
rahastonhoitajan kanssa. 

Rahastonhoitajamme Minni Huistinoja 
on ylityöllistetty työtön opiskelija, ryhmän 
kuopus, joka mielellään tekee opettajien 
sijaisuuksia. Hoitaa kirjanpitomme, maksaa 
laskumme, tekee tilimme, on rakentanut 
nettisivumme ja ylläpitää niitä. Joskus kun 
stressi yllättää, hän lähtee kanssamme 
hermolomalle Pietariin vankiloihin.

Jorma Holmroos
kultaseppä ja liikkeenomistaja sekä 
huonekalujen entisöinnin opettaja 
kansalaisopistossa ja ammattikoululla. 
Suuresta työmäärästään huolimatta aikaa 
riittää Idäntyön matkoihin lähes joka toinen 
viikonloppu. 

Raija Holmroos
on osa-aikaeläkkeellä oleva lastenhoitaja, joka 
hoiti lapsia aiemmin perhepäivähoitajana 
kotona. Hän on Riihimäen seurakunnan 
kirkkovaltuuston varajäsen. Jorman 
uskollinen sihteeri ja huoltaja heidän 
matkoillaan asuntoautollaan Venäjällä.

Risto Jokinen
on työssä Riihimäen seurakunnassa 
hautausmaan työntekijänä. Hän hoitaa 
Idäntyön kotimaankuljetuksia, joita riittää 
lähes joka päivälle, niin että niitä pitää jakaa 
muillekin. Säännöllisesti haetaan tavaraa 
tietyistä kohteista mm. Helsingistä, mutta 
myös muualla, ympäri eteläistä Suomea. 

Raija Vesala
on eläkkeellä oleva kirjanpitäjä ja Riihimäen 
seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen. Hän on 
toiminut ansiokkaasti jo kymmenen vuoden 
ajan kymmenien venäläisten sukulaistensa 
hyväksi. Hän hoitaa myös kirpputoritilitykset 
viikoittain pankkiin ja toimii asiantuntijana 
kirjanpitoon ja tilienhoitoon liittyvissä 
asioissa. 

Tapani Vanhala
on uusi hallituksen jäsen, maanviljelijä ja 
mehiläishoitaja. Hän on kulkenut Venäjällä jo 
kymmenen vuoden ajan, ensin Villa-Inkerin 
projekteissa inkeriläisten vanhusten hyväksi. 
Viime vuosina hän toiminut voimakkaasti 
Karjalassa olevan Sodderin seurakunnan 
hyväksi, mutta vienyt apua myös 
lastenkoteihin ja mielisairaaloihin, mm. 
Sosnovy Boriin.

Mikko Ilomäki
on myös uusi hallituksen jäsen Tervakoskelta. Mikko 
on ollut vuosia työmme tukijoita tuoden silloin tällöin 
tavaraa varastolle, viime aikoina hän on ollut myös 
mukana joillakin matkoilla. Hänellä on vaimo Minna ja 
lähes kuusivuotias poika Kalle ja hän on vuorotyössä 
muovikalvoja valmistavassa tehtaassa. Mikko edustaa 
helluntaiseurakuntaa. 
/ HJ
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29.06.01 Näissä vaikeissa olosuhteissa, josta 
kaaos on ehkä oikea sana, työ, jota täällä 
tehdään, on vieläkin arvokkaampaa, kuin olin 
kuvitellut. Narkomaanit, jotka ovat kaikkein 
alinta kastia tässä yhteiskunnassa, ovat 
osaltaan saaneet mahdollisuuden, jonka jotkut 
heistä ovat lunastaneet lupaamalla tehdä 
elämänsä ja päivänsä laupeudentöitä. 
Vaikeissa oloissa, kiusauksienkin keskellä, he 
ovat valinneet tien, joka on heidät pelastanut. 
Elävänä esimerkkinä mielessäni on 
nuorisopastori, joka odottaa perheenlisää 
syyskuussa, siitä siunauksesta, jonka vähinkin 
saa osakseen.
  Kaikki tällä matkalla näkemäni ja kokemani 
on ollut oppia ja ojennusta siitä, että ulkoiset 
olosuhteet tai opinkappaleet tai arvoasteikot, 
eivät ole este pelastumiselle tai Jumalan 
toiminnalle. Kun sydän on valmis ja usko 
vilpitön, voi vuorikin siirtyä, sairas parantua, 
rampa kävellä, sokea nähdä. Kiittäen 
kokemuksesta, siunausta työllenne.

10.08.01 Fornosovassa  tilaisuudessamme oli 
lämmin ilmapiiri, sen aisti siellä joka hetki. 
Jouduimme odottamaan ulkona aluksi kaksi 
tuntia, sitten pääsimme vankilaan sisään. 
Sydämellinen oli tilaisuus, veljet soittivat 
sähkökitaroilla, rukoilimme seisaalleen 
nousten. Igor aloitti, sen jälkeen Sergei lauloi 
niin kauniisti, kaikki olivat liikuttuneita. 
Sitten jokainen meistä vuorollaan sai korottaa 
Kristusta kertoen elämästään, minkä Herra 
antoi. Olin ensimmäistä kertaa tässä 
vankilassa, painui mieleen tämä tilaisuus, 
muistan rukouksin kaikkia paikalla olleita.

11-13.09 Ja taas tuomassa tavaraa paikkoihin, 
joissa niitä ei lainkaan kaivattu! Toimme 
kulmasohvan Turku kadun ”Jumalan tie” –
kotiin. Sattui vain niin ikävästi, että siellä oli 
yksi huone tyhjennetty tavarasta 
keskihuoneeseen remontin takia, ja ahtaus oli 
ennen sohvan tuloakin aikamoinen. Kotona 
oli vain Vitali, joka ylpeänä esitteli 
kustantamiamme uusia hampaitaan ja 

dokumenttejaan. Igorin äiti oli hermostunut jo 
aikaisemmin heille säilytykseen viedyistä 
lehdistä. Nyt haimme ne kiltisti pois.   
  Keskiviikkona Kolpinon vankilassa Igorin ja 
Sergein kanssa. Oli yllättäen komissiopäivä 
joillekin onnellisille, joilla on toivoa päästä 
pois vankilasta, muut pojat olivat 
ammattikoulussa, joten meille jäi vain 
kahdeksan poikaa, jotka toimivat osastoillaan 
"isoisina". Heidän kanssaan tutkimme 
raamattua ja joimme synttärikaakaot 17 vuotta 
täyttävän Ivanin kunniaksi. Keskustelimme 
uuden kasvatusjohtajan kanssa tilanteesta ja 
hän lupasi meille poikia seuraavalle kerralle. 
Onhan keskiviikko vierailupäivämme 
nimenomaan vankilan pyynnöstä.
Siverskissä kävimme tapaamassa Tatjanaa 
(vapautunut Arsenalnajasta) kolmine 
lapsineen, joista vanhimmalla oli 5 v. 
synttärit. 
Kaikenlaista asiantynkää oli myös sinne ja 
tänne, mutta lopulta päädyimme tänne, 
-onneksi! Takana on kaksi 16 tuntista 
työpäivää + puhdetyöt (= voileipien ja 
kaakaon valmistus Kolpinoon), patterit alkaa 
jo hiipua. Aamulla klo 7.30 paikallista aikaa 
tulee Igor neuvottelemaan, kun ei milloinkaan 
muulloin ole aikaa. Sitten lähdemme kotia 
kohden.
     Saimme jotain sekavia tekstiviestejä 
kotimaasta ja Ninan tytär Tanja soitti myös ja 
kertoi, että New Yorkissa on tapahtunut 
jotakin hirveää. Joku pilvenpiirtäjä oli 
syttynyt tuleen lentokoneen törmäyksestä ja 
ihmiset olivat hyppineet ikkunoista ulos. 
Kotona saamme varmaan tietää tarkemmin, 
mitä todella on tapahtunut, nämä 
tiedonsirpaleet eivät vaikuttaneet uskottavilta.

30.11-2.12.01 Saavuimme asunnolle puoli 
neljältä läpi yön ajettuamme. Aamulla 
seurueeseemme liittyivät Eleonora ja Sergei ja 
matka jatkui Sablinoon. Takaisintulomatkalla 
asuntoautosta katkesi vetoakseli keskellä 
vilkasliikenteistä tietä. Eleonora ja Raija 
lähtivät metrolle ja keskustaan hakemaan 
apua sisäministeriöstä. Jormalle koitti ansaittu 
lepohetki, hän vaipuikin välittömästi uneen. 
Me muut odottelimme neljä tuntia autossa, 
joka huojahteli isojen rekkojen pyyhkiessä ohi 
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molemmin puolin. Mustalla ministeriön 
Volgalla kuljettaja palautti Eleonoran ja 
Raijan, perässä tullut kuorma-auto otti 
asuntoauton hinaukseen, ja niin meidät vietiin 
Arsenalnajan vankilan autokorjaamoon. 
Vangit tekivät siellä hyvää työtä ilman 
merkkikorjaamojen varaosia ja auto tuli 
kuntoon. Raija tarjoili korjaajille autossa 
perunamuusia ja lihapullia.  Ja niin matka 
jatkui taas, nyt olemme lähdössä Viipuriin ja 
Suomeen.

15.12.01 Oltiin täällä Pietarissa erittäin 
mielenkiintoisella, jopa jossain mielessä 
järkyttävälläkin opintomatkalla. ”Hätä ja 
tuska maailman suurempi on kuin 
luullahan…” Vain Vapahtajamme Jeesus 
Kristus tuo valon maailmaan.

12-14.02.02 Kärsivällisyyden testausta jälleen 
tullissa, muuten kaikki hyvin.
Tällä matkalla:
- postiin kaksi muovikassillista Hildan 

kirjeitä vangeille, satoja!
- ostettiin kirjekuoria vangeille
- Aljoshan perheelle lastenvaunut ja 

muutakin, Dunaiskij pr.
- Katjalle pesukone
- Vitali Jegoroville keittiötarvikkeita
- Padvoiskavan kotiin liinavaatteita, 

vaatteita ja ruokaa miehille
- Igorin pienokaiselle vauvanvaatteita
- Innan ja Koljan perheelle vaatteita, leluja, 

ruokaa
- Kolpinon luukulle kolmelle vapautuvalle 

pussit, pöytään tarjoilut, synttärilahjat
- Sablinon luukulle 28:lle naiselle pussit
- Tonjan naapurille takki, kengät, 

lastenvaatteita

15-17-02.02 Lauantaipäivän kokemuksia: 
Vankilaan kiirehtivät 9 henkeä juuttuivat 
hissin vangiksi. Kekseliäät  veljet mursivat 
turvalukot auki ja pääsimme pinteestä. 
Ehdimme vankisairaalaankin ajoissa. Toinen 
muistettava tapaus sattui ruokalassa, kun 
lähtiessämme unohdimme sinne yhden 
matkustajistamme, mutta haimme hänet kyllä 
talteen myöhemmin. Matkan kohteita: 

Viipurissa Tonjalla, Alimin luona, Uljanovin 
perheessä, vankisairaalassa: naistenosasto, 
silmätautiosasto, Metallostroissa myös 
tubiosastolla
- ja sitten kotiin.

15-18.03.02 Jukka Järven autokuorma jälleen 
vauhdissa. Perjantaina pitkästä aikaa kolme 
tuntia tullijonossa. Perillä asunnossa klo 02,30 
ja aamulla ylös klo 7. Rajavarastosta auto tuli 
niin täyteen, että pullisteli, matkustajat 
säkkien päällä tai sylikkäin. Sablinon 
kokouksessa lauantaina halleluja-tunnelmaa 
Sergein tahdissa, parin vangin todistukset. 
Huomenna sunnuntaina menemme 
Metallostroihin ja ma-aamusta kotiin.
17.03.02. Oli taas riemullista ja vaiherikasta 
eloa täällä vieraalla maalla. Tänään kävimme 
Metallostroissa ja parasta siellä oli nähdä 
seurakuntalaisia runsaslukuisesti paikalla 
ylistämässä Herraa kanssamme./ HJ 
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