
 -Matka Keski Venäjälle

Itselläni oli mahdollisuus vierailla joulukuun 
alussa Keski-Venäjällä. Tarkemmin sanottuna 
Marin, Tatarstanin, Udmurtian ja Bashkirian 
eli Bashkortostanin tasavalloissa. Tämä on 
lähetystyöntekijä Juha Väliahon ja hänen 
vaimonsa Anun työmaata. Tasavallat 
muodostavat pääosan Uralin rovastikunnasta, 
Juha Väliaho toimii myös lääninrovastina.
Meitä oli kolmen hengen ryhmä ja matkamme 
kesti yhdeksän päivää. Riihimäeltä yöksi 
junaan ja aamulla olimme Moskovassa. Siellä 
odottelimme iltaan ja jatkoimme taas yöllä 
toisella junalla Joshkar-Olaan, Marin 
tasavallan pääkaupunkiin, jossa on myös 
rovastikunnan keskus. Junamatkaa sinne 
kertyi yli 2000 km.
Inkerin seurakuntien ja seurakuntalaisten 
määrä kasvaa koko ajan Juha Väliahonkin 
alueella. Kaikki toiminta rahoitetaan 
pääasiassa Suomesta. Tämä on tulevaisuutta 
ajatellen yhteinen huolenaihe suurimmalle 
osalle Inkerin kirkon seurakuntia ja siihen 
etsitään erilaisia paikallisia ratkaisuja. 
Bashkiriassa tuotetaan paljon hunajaa ja sillä 
on parhaan hunajan maine Venäjällä. Tältä 
pohjalta Juha Väliaho on suunnitellut 
mahdollisuutta kehittää alueen 
mehiläistarhausta ja siten ihmisille 
toimeentuloa. Lisäksi suunnitelmissa on 
hankkia alueelle hunajanpakkaamo, josta 
myös seurakuntatoiminta saisi tuottoja. 
Näihin asioihin olimme matkalla 
perehtymässä.
Matkustimme autolla Joshkar-Olasta itään 
Tatarstanin lävitse Bashkiriaan, Birskin 
kaupunkiin. Matka oli 800 km, ylitimme 
Volgan, mutta Ural-vuoristo jäi näkemättä, se 
sijaitsee vielä 100 km itään. Maasto oli hyvin 
kumpuilevaa, jyrkkiä, pitkiä ylämäkiä ja 
alamäkiä vuoron perään. Tiiviisti rakennetut 
kylät sijaitsivat aina laaksoissa tuulilta 

suojassa. Talvi oli parempi, kuin meillä 
joulukuun alussa, yhtenä aamuna oli pakkasta 
35 astetta. Matkalla oli metsiä vaihtelevasti, 
toisin paikoin ei lainkaan. Lehtipuumetsät 
olivat yleisesti lehmus- ja tammimetsiä. 
Maatalous oli alueella hyvin yleistä ja laajaa, 
maaseudun ihmiset köyhiä. Maalla asutaan 
vanhoissa hirsitaloissa, myös kaupunkien 
omakotialueet ovat täynnä samanlaisia 
hirsitaloja.
Juha ja Anu Väliaho ovat aloittaneet 
varsinaisen lähetystyön Joshkar-Olasta 1993. 
Juhalta on juuri ilmestynyt kirja, jossa hän 
tarkasti kuvailee alueen suomensukuisia 
kansoja, niiden historiaa sekä lähetystyön 
etenemistä runsaan kymmenen vuoden 
aikana. Suosittelen luettavaksi. Täytyy vain 
todeta, että Juha ja Anu ovat saaneet astua 
edeltä valmistelluissa askelissa tässä työssään. 
Vaikeuksia on ollut paljon, mutta yhdessä 
suomalaisten ystävien ja paikallisten 
vastuunkantajien kanssa, työ on edennyt 
vahvasti. Suomen Lähetysseuralla on ollut 
vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana, kun 
uusia seurakuntia ja kappeliseurakuntia varten 
on jatkuvasti pitänyt olla ostamassa kirkoksi 
taloa toisensa jälkeen. Venäjällä hengellinen 
ryhmä on lahko, jos sillä ei ole omaa kirkkoa, 
vaikka pientäkin.
                                             Tapani Vanhala
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Aleksanderille

Kenelle kirjoitan, teitä en tunne,
sille, ken Jumalaa ylistää.
Te luoksemme saavuitte, viivyitte meillä
ja takaisin menitte elämäänne omaan.
Ja me odottamaan jäimme,
kunnes Jumala jälleen käskee.
Teille kirjoitan, miten kärsin
ilman rahaa ja välittämistä – no, toivon ja 
odotan.
Voihan joku minutkin muistaa alentuen,
joku voi anteeksi antaa ja tulla.
Teille kärsimykseni tarpeeton on,
mehän vankeja olemme vain.
Ei kukaan tarvitse meitä.

Jos ken oli itse vanki, hän ymmärtää
ja saattaa anteeksi antaa.
Me uskomme Jumalaan, rukoilemme
ja kirkkoon saavumme Raamatun kanssa.
Antakaa anteeksi syntimme, antakaa,
tuetta olemme toivottomat
me pahan maailman unohtamat.
Yksin Jumalaa tarvitsemme.

Ei kukaan tekojamme voi ymmärtää.
Suokoon Jumala, että hätämme koskettaa 
teitä.
Me kärsimme rukoillen, lukien,
lauluin, Jumalaa ylistäen.
Ne, jotka ennen rakastivat
nyt meidät unohtivat, pettivät tyystin.
Vieraiden kanssa jouduin eloa oppimaan.
Minä tunnen itseni, kulunut, hävettävä.
Siitä minulle syyttäjäkin omisti likaisen 
puheen.
Miten elää eteenpäin, selittäkää!
Minä uskon Jumalaan, rukouksen voimaan.
Tarvitsen Hänen ymmärrystään enemmän.
Ottakaa minut, anteeksi antain,
Repikää käsistä pahan.
Älkää antako saada minua kiinni!
Auttakaa, muistakaa, kirjoittakaa!

Vladimir Zembah, vankila no.16. 
Kääntänyt Kerttu Loikkanen

 Uusia kirjeenvaihtoystäviä 
!kaivataan

Metallostroin vankilassa on herätystä, jonka 
seurauksena monia nuoria miehiä on tullut 
uskoon.
   Monet heistä kaipaisivat hengellisen elämän 
kysymysten ja maailman tapahtumien 
pohdintaan kirjeenvaihtoystäviä. Me vanhat 
konkarit olemme kirjoitelleet heille, ja 
ovathan he siitäkin kiitollisia, mutta eräs 
heistä kysyi juuri: millainen seurakunta teillä 
on, onko siellä lainkaan nuoria?
   Vankien kanssa kirjeenvaihto voi olla hyvin 
antoisaa. Voi tutustua uuteen kiinnostavaan 
ihmiseen, jonka kanssa voi jakaa iloja ja 
suruja, voi tukea hengellisessä kasvussa, voi 
siis olla suureksi avuksi yhdelle ihmiselle! Ja 
sehän taas riittää vaikka koko elämän 
tehtäväksi. Monet näistä vangeista ovat 
eläneet hyvin suppeassa elämänpiirissä 
jengeissä kadulla eikä vankila-aika myöskään 
avaa näköaloja. 
  Kirje kuukaudessa on helppo toteuttaa, 
hitaan postikulun takia useampaan kirjeeseen 
ei tarvitse varautuakaan. On kyllä tulkkeja, 
jotka kääntävät kirjeet mennen tullen. 
   Kyllä vanhojakin tietysti tarvitaan, heillä on 
elämänkokemusta ja hengellistä viisautta, sitä 
osataan arvostaa näissä piireissä ja sillä on 
kysyntää. 
Eikä tämä koske vain miesvankeja, samoin 
monet naiset kaipaavat kanssakulkijaa 
kirjeenvaihtoystävästä. 
Olisiko tässä sinun mahdollisuutesi? 
Ota yhteyttä, jos tämä sinua kiinnostaa! 
Tämän lehdykän takasivulla on yhteystietoja, 
kerromme mielellämme lisää.

 
Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte 
itsekin heidän kanssaan vangittuina, 
muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan 
teillä itsellännekin ruumis.   Hepr. 
13:3



 :Uusia tuulia
  IGORIN PROJEKTI

Kevään myötä uusia suunnitelmia on 
itämässä.
   Lähettimme Pietarissa, pastori Igor 
Smirnov, haluaa kehittää Samohvalovin 
maatalon taloutta omavaraisemmaksi, jopa 
tuloja tuottavaksi. Samoin hän 
johtoryhmineen ovat miettineet oman 
seurakuntansa ja avustustyönsä kannatukseksi 
tulon lähteitä. Heillä on näitä toiveita siksi, 
etteivät he olisi täysin ulkopuolisten 
avustusten varassa. Igorin johtamalta 
seurakunnalta loppuu myös vähitellen 
Koreasta tähän saakka tullut tuki vuoden 
loppuun mennessä. 
    Samohvalovin maatila sijaitsee Novgorodin 
alueella ja se on hyvin pieni, vain 2-3 
hehtaaria ja sekin koloradokuoriaisten 
saastuttamaa maata. Siellä on kaksi 
asuinrakennusta, joissa asuu näin talvisin 
neljä miestä, mutta kesäksi sinne muuttaa 
Pietarista yli kaksikymmentä entistä vankia 
tai narkomaania työskentelemään ja 
kuntoutumaan hengellisen sanoman äärellä. 
Pelloilla on aikaisemmin viljelty vain omaan 
käyttöön perunaa ja kaalia ja luonnonheinää 
eläimille, joita ovat kaksi lehmää, pari vuohta 
ja muutamia kanoja. Peltoa on saatavilla lisää, 
mutta esimerkiksi raskaita konekustannuksia 
ei voi ajatella. Samoin Suomessa selviönä 
pidettyä maatalouden tuotannon jatkojalostus- 
tai myyntikanavajärjestelmää ei ole. 
Työntekijöitä tulee olemaan varmasti 
riittävästi, mutta suurin osa heistä on 
kaupunkilaisia, joilla ei ole pienintäkään 
käsitystä karjankasvatuksesta, 
maanviljelyksestä, eipä juuri työnteostakaan.
   Sähköpostina Igor lähetti Idäntyölle juuri 
laskelmia porsaiden- ja vasikoiden 
kasvatuksesta. Paperilla luvut näyttivät ihan 
kannattavilta, mutta esimerkiksi eläinten tilat 
vaativat jonkin verran kunnostusta, ne ovat 
kylmät ja hatarat. 
   Se, miksi Igor haluaa tukeamme tähän 
projektiin on se, että heillä ei ole muuta 
mahdollisuutta saada rahoitusta hankkeilleen. 
Igor ehdotti meille, että maksaisimme heidän 

loppuvuoden  avustuksensa yhdellä kertaa (10 
kk = 4500 € ) Sillä rahalla tuotanto pääsisi 
alkuun.
    Se tarkoittaisi käytännössä, että Igorin 
perheellekin tarkoitetut avustukset olisivat 
sidottu tähän projektiin, joka tuottaa tuloksia 
vasta syksyllä. Muuta hän ei kuitenkaan 
uskaltanut ehdottaa, koska hänkin tietää, 
miten pienistä puroista ja monesti kovalla 
työllä tulomme muodostuvat
  Syksyllä hän on laskenut projektista tulevan 
voittoa yhteensä 1770 €, sekä kaksi emakkoa, 
jotka jätetään jatkamaan sukua seuraavaan 
kesään.
     Venäjällä on tänä päivänä mahdollisuus 
saada pankistakin lainaa, mutta se on todella 
kallista rahaa, eikä siksi tule kysymykseen.
    Igor Smirnovilla olisi myös tiedossa 
yhteydet tukkien tuotantoon, raamisahan 
hankkimiseen ja myyntikanavat laudoille. 
Tämä hanke toisi nopeammin tuottoa, mutta 
tuotannon aloitus on kalliimpi. 
    Mietittävänä on myös huonekalutuotantoa, 
josta on jonkin verran kokemustakin. 
     Idäntyön hallitus suhtautuu näihin 
hankkeisiin tottakai myönteisesti. Kaikkein 
parasta olisi tietysti, että vankilasta 
vapautuneille olisi työtä, seurakunnalla olisi 
toimiinsa oma rahoitus ja vapautuneiden 
asuntolat peittäisivät omat kulunsa työllään.
    Ainoa mutta on se, että Idäntyön kassassa 
ei ole irrottaa tällä hetkellä näin isoa summaa. 
Hankkeen rahoitus pitää nimittäin järjestää jo 
maaliskuun aikana, jotta porsaat ja vasikat 
ehtivät kasvaa syksyyn mennessä 
teuraspainoon.

     Rakkaat kannattajamme ja avustustyön 
ystävät! Vetoamme teihin, rukoilkaa näiden 
suunnitelmien puolesta! Igor tarvitsee paljon 
viisautta, hyviä kumppaneita ja paljon tukea 
näiden projektien päällikkönä. 
     Ja jos mahdollista on, asettukaa tukemaan 
Igorin pyrkimyksiä myös taloudellisesti, sillä 
tavoin, kuin Herra teitä kehottaa.
    
Tavoitteena on siis saada kokoon Igorin 
projektia varten 4500 € maaliskuun loppuun 
mennessä!



RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry                  Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili:                        keräyslupa OKU 142 A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite:  5050
lahjoitukset viite: 5005

Varasto Sepänkatu 5           gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Vastuuhenkilöt:
puheenjohtaja
Helena Jokinen / 0503734070
e-mail: risto@jokinen.com
 
sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi

 rahastonhoitaja Minna Huistinoja
minna.huistinoja@luukku.com

Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058
Ilomäki Mikko/ 0407587254
Jokinen Risto / 0503520105
Vanhala Tapani / 0400307475
Vesala Raija / 0407771239

Sivut internetissä: ww.riihimaenidantyo.fi

 Hengellinen vankilatyö
Venäjällä

    Reijo Loikkanen aloitti hengellistä työtä 
Pietarin alueen vankiloissa 1992, sitä ennen ei 
juuri mitään sellaista oltu tehty. Hengellisen 
sanoman julistukseen hän liitti heti alusta 
alkaen humanitäärisen avustustyön raamatun 
sanan mukaisesti.
    Vangeilla oli tuolloin vielä kaikkialla 
tummat vankilan univormut. Hyvin 
rajoitetusti oli mahdollisuus saada omaisilta 
paketteja tai tavata heitä. Ruoka oli kehnoa ja 
ajoittain, vuoden -95 tienoilla, vankiloissa 
nähtiin jopa nälkää. 
   Näiden sitä seuranneiden vuosien aikana on 
vankiloihin tulleet mahdollisuus opiskella, 
suorittaa ammattitutkintoja, perhetapaamiset, 
vankien omaisten toimikunnat, psykologit ja 
vankiloiden ortodoksiset kirkkorakennukset, 
ja niissä vierailevat batjuskat. Monessa 
vankilassa on annettu lupa evankeliselle 
toiminnalle ja heidän vieraileville 
pastoreilleen sekä suomalaisille ryhmille. 
     Edelleen tänään vankiloissa istuu ihmisiä, 
joilla ei ole varaa pitää yllä yhteyksiä 
omaisiin tai omaisia ei edes ole. 
Hyvin monet ihmiset eivät tiedä vieläkään, 
että synnit saa anteeksi, että Jumala välittää ja 
rakastaa kaikkia ihmisiä.
    Tämä sanoma on Idäntyön tärkein 
vieminen. Tosin viemme vankiloihin edelleen 
tositarpeeseen lämpimiä vaatteita ja hieman 
vaihteluakin vankilan köyhään ruokavalioon, 
sekä erilaisia laitteita vankiloiden tarpeisiin, 
wc-laitteita, tietokoneita, televisioita.
   Meille vankiloihin pääsy on tärkeää, ja siksi 
pidämme yllä hyviä suhteita vankiloiden 
johtajiin ja vankilahallinnon ylimpään johtoon 
Pietarin sisäministeriön vankeinhoidon 
osastolla. Olemme mm. kutsuneet heitä 
Suomeen vieraiksemme ja muistamme heitä 
merkkipäivinä. 
    Viime aikoina olemme saaneet viestejä 
Moskovasta ja Vologdan alueelta, että 
vankiloiden ovet ovat siellä sulkeutuneet 
evankeliumin levittämiseltä. Kiellon takana 
voi olla ortodoksikirkko, mutta myös 
korkeiden vankilaviranomaisten penseä 
suhtautuminen asiaan.    HJ

Renata Truhantina ja Anton Truhantin
Petroskoista esiintyivät 
hyväntekeväisyyskonsertissamme 27.2. 
Anton on kasvanutkin Petroskoissa, hänen äitinsä 
on suomalainen. Neljä vuotiaana hän sai Bertta 
tädiltä hanurin ja soitti sillä heti korvakuulolta 
kuulemiaan kappaleita ja näin hänen 
lahjakkuutensa tuli ilmi. Bertta osti pienen viulun 
ja poika pantiin opiskelemaan musiikkia. Anton 
onkin suorittanut kaikki mahdolliset opinnot ja 
tutkinnot viulun soitossa. Hän soittaa toistasataa 
vuotta vanhaa viulua, jonka hän on itse uudelleen 
rakentanut.
Renata on syntyjään juutalainen Tashkentista, ja 
siellä hän myös opiskellut sellon soittoa. Hän sai 
ostaa aivan ihmeellisesti satavuotiaan soittimensa 
kuolevalta muusikolta.
Pariskunta asuu tällä hetkellä Petroskoissa, jonka 
sinfoniaorkesterissa he soittavat. Se ei kuitenkaan 
elätä perhettä ja Anton ajaa sen lisäksi 
ambulanssia. Tällä hetkellä he ovat opiskelleet 
suomea ja muuttaakseen tänne.
Antonilla ja Renatalla on noin vuoden ikäinen tytär 
Sofia.                          HJ
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