
Parfinon vankilaan 
tutustumassa

Jukka ja Liisa Järven kanssa saimme  oman 
Liisani kanssa  tilaisuuden tutustua Parfinon 
vankilaan 24.2.2005. Vankila sijaitsee 
Parfinon kaupungin alueella noin 125 km. 
etelään Novgorodista ja vain noin 20 km:n 
päässä Staraja Russa –nimistä kaupunkia, 
joka on  eräs Venäjän vanhimpia kaupunkeja. 
Asutusta Staraja Rusa’ssa, kuten nimi 
aiemmin kuului, on ollut jo 1000-luvulla 
ennen Kristusta, mutta kaupungiksi se 
perustettiin suolateollisuuden varaan hyvien 
vesireittien varteen 1100 luvulla jKr. 
Kaupunki oli 1400-luvulla Venäjän 4. suurin 
kaupunki Moskovan, Pskovin (Pihkova) ja 
Novgorodin jälkeen. Nykyisinkin se on 
kukoistava teollisuus- ja 
terveyskylpyläkaupunki suolapitoisine 
lähteineen. Kaupungissa on nykyisellään n. 
45.000 asukasta.
Parfinon vankila on arkkitehtuuriltaan 
normaali venäläinen vankila muodostuen 
matalista harmaatiilisistä rakennuksista 
vahvojen betonimuurien sisällä. Muurien 
päällä kiemurtelee lankaverkko, joka 
muistuttaa tiheää piikkilankaa, mutta piikkien 
sijalla on  kaksiteräiset partaveitsen terävät 
metalliluiskat. Varmuuden turvaamiseksi aita 
on lisäksi sähköistetty.
Vankila toimi aiemmin avovankilana jossa 
kärsivät rangaistustaan etupäässä rattijuopot.
Vankila muutettiin noin 10 vuotta sitten 
kovan kurin vankilaksi, joka nimi kertoo 
melkein kaiken.
Vankeja on 1000-1200 joista vankilanjohtaja 
Vladimir Gennadijevits’in mukaan n. 300-

400 on uskonnoltaan muslimeja ja vain 30-40 
kristittyjä.
Tästä voitaisiin vetää tilastollinen 
johtopäätös, että muslimit ovat kristittyjä 
rikollisempaa  ainesta, koskapa Venäjän 143.7 
miljoonaisesta kansasta vain 3 prosenttia on 
muslimeita ja 54 prosenttia kuuluu Venäjän 
ortodoksiseen kirkkoon.
Käsitykseni mukaan  pääsyvaatimuksena 
vankeinhoitolaitoksen korkeampiin virkoihin 
Venäjällä on sotilasarvo. Niinpä rohkenen 
olettaa, että vankilanjohtaja Vladimir 
Gennadijevits on myös sotilasarvoltaan 
vähintään eversti. Gennadijevits esitteli meille 
selvästikin ylpeänä vankilansa 
toimintaperiaatteita. Pieni osa vangeista on 
luottovankeja, jotka käyvät metsätöissä 
vankilan ulkopuolella. Nämä miehet avustavat 
muun muassa Parfinon vanhainkotia 
vastaamalla  laitoksen lämmitykseen 
tarvittavasta polttopuuhuollosta.
Sisällä laitoksessa työskentelevät ovat 
etupäässä henkirikokseen syyllistyneitä 
rikoksenuusijoita, jotka pääosin ovat kotoisin 
Novgorodin seudulta, mutta laitos toimii 
sijoituspaikkana myös Moskovassa 
läpikulkumatkallaan raskaisiin rikoksiin 
syyllistyneille entisen Neuvostoliiton muiden 
kansallisuuksien edustajille. 
Laitoksessa tehdään hyvin monipuolisia töitä. 
Vankilassa on erikoistuttu museoajoneuvojen 
entisöintiin ja autojen korjaamiseen yleensä, 
mikä koitui Jukan siunaukseksi hänen 
edellisellä matkallaan auton hajotessa aivan 
vankilan portilla. Lisäksi vankilassa 
kasvatetaan ja tuotetaan mm. broilereita. 
Isosta omasta leipomosta riittää leipää myös 
myyntiin  Parfinon kaupungille ja erityisesti 
avustetaan paikallista lastenkotia paitsi 
elintarvikkeilla niin myös vaatelahjoituksin.
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Vierailun kohokohta oli luonnollisesti 
pitämämme evankeliointitilaisuus vankilan 
ruokalassa.
Meitä suomalaisia avustivat tuttuun tapaan 
Sergei puheineen ja kitaroineen sekä Valja 
elävine puheineen. Nina toimi mainiona 
tulkkinamme. Tilaisuuteen osallistui varovasti 
arvioiden n. 150 vankia. Ymmärtääksemme 
läsnäolomme oli noteerattu niin korkealle, 
että Novgorodin televisio oli tullut tekemään 
juttua vierailustamme. Vaikka Venäjällä 
nykyisin on aavistettavissa tiettyä rajojen 
sulkeutumista evankeliumin 
levittämismahdollisuuksien suhteen, olimme 
Ilosanomamme kanssa selvästi tervetulleita 
vieraita. Pitkä matka tuntuisi tällä hetkellä 
olevan ainoa käytännön este evankeliumin 
levittämiselle moniinkin vankiloihin 
Novgorodin alueella.
Edellisellä matkalla Parfinoon oli ollut 
mukana myös pastori Seppo Juntunen. Jukka 
Järvi kertoi meille,  että sillä vierailulla 
vankilan kasvatusjohtaja oli sanonut 
kokouksen jälkeen, että hänkin olisi toivonut 
rukoilua  puolestansa, mutta ei hän voinut sitä 
tehdä vankien nähden. Asia kyllä oli hoitunut. 

Tilaisuuden jälkeen kasvatusjohtaja, eversti 
Vasili Ubagov esitteli meille vankilan 
erityisen rehabilisatio-osaston, johon vanki 
voi päästä sovittamaan rangaistuksensa 
loppuajan, kahdesta viikosta puoleen vuoteen. 
Osaston olot on järjestetty mahdollisimman 
kodinomaisiksi, niinpä yhdessä huoneessa on 
vain noin kuusi vankia.
Vangeilla on yhteisen olohuoneen lisäksi 
käytössään suuri keittiö, jossa he voivat 
järjestää vaikkapa syntymäpäiväjuhlia.
Osaston tarkoituksena on kaikin puolin pyrkiä 
sopeuttamaan vapautuvat vangit tulevaan 
siviilielämään.

Vankilanjohtaja Vladimir Gennadijevits oli 
varsin vakuuttava antaen sen mielikuvan, että 
Parfinon vankila on esimerkillinen vankila 
Venäjällä ja varsin edustuskelpoinen se 
puitteiltaankin on.
Kuitenkin ajatusta jäi kaivertamaan epäilys, 
että paljonko Venäjällä on jäljellä 
neuvostoaikaista tarvetta tehdä järjestelmää 

ylistävää, näkyvää propagandaa puhein, ilman 
sen suurempia tekoja.
Tahdomme kuitenkin uskoa vankilasta parasta 
ja jätimme laitoksen lämpimin tuntein, 
isäntiemme vieraanvaraisuudesta kiitollisina. 

Vierailun jälkeen veimme muusikkomme 
Sergei Tsadunin’in kotiinsa Lugan 
kaupunkiin, joka sijaitsee 84 kilometriä 
Novgorodista länteen päin. Sergeimme on 
tehnyt erikoisen ammatinvalinnan sotilaasta, 
joka on palvellut neuvostoarmeijan upseerina 
mm. Saksassa ja Afganistanin sodassa, 
Inkerin kirkon diakoniksi. 

Asunnollamme Pietarin Timurovskaja –
kadulla olimme kahden aikaan aamuyöstä. 

Eräänlaista paikallista ajattelua kuvaamaan 
tähän lopuksi novgorodilaisen 
huoltoasemanpitäjän vastaus 
kysymykseemme, onko Novgorodin ja Lugan 
välillä huoltoasemaa? Kyllä pitäisi olla, oli 
vastaus.
Kokemuksesta viisastuneena tankkasimme 
auton heti täyteen todetaksemme 84 km:n 
ajon jälkeen, että kyllä siellä tosiaan pitäisi 
olla vähintään yksi huoltoasema.

Matti Huunan-Seppälä
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RUKOUSAIHEITA:

- Igorin maaseutuprojektille menestystä 
ja myönteisiä kokemuksia yrittämisestä

- Idäntyön vastuunkantajien ja 
vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen 
ja hengellisen kasvun puolesta.

- Lisää innostuneita vastuun ja 
työmäärän jakajia idäntyöhön



SLAVA BOGU!

Tervehdys kaikille Veeran lukijoille!
 Koska olen ollut Riihimäen idäntyössä 
mukana vasta noin puoli vuotta kerron aluksi 
vähän itsestäni. Olen 37 vuotta vanha ja 
kotoisin Satakunnasta Harjavallasta. 
Perheemme asuu tällä hetkellä Riihimäellä, 
jossa olemme asuneet vuodesta 1992 lähtien. 
Perheeseeni kuulu Tiina-vaimo ja lapset Toni 
13-v, Sonja 11-v, Niko 5-v ja tyttövauva 4 
viikkoa. Olen ammatiltani poliisi ja tehnyt 
poliisin töitä kohta 15 vuotta. Tällä hetkellä 
työskentelen Keski-Uudenmaan poliisissa 
tutkinnanjohtajana.
Olen tullut uskoon toukokuussa 2001 
Hausjärven Oitissa, eräässä hengellisessä 
tilaisuudessa ja saanut ottaa Jeesuksen 
Kristuksen vastaan henkilökohtaisena 
vapahtajanani. Heti uskoontuloni myötä sain 
sydämelleni lähetyskutsun ja erityisesti 
evankeliumin viemisen Venäjälle. Tätä kutsua 
vahvisti myös muiden uskovien kautta tulleet 
sanat Venäjällä tehtävästä työstä. En vielä 
tällöin ollut kuullut Riihimäen idäntyöstä 
enkä heidän tekemistään evankelioimis- / 
avustusmatkoistaan Venäjälle. Innokkaana 
nuorena uskovaisena odotin, koska Jumala 
lähettää minut Venäjälle työhönsä 
kutsumuksensa mukaisesti. Yritin välillä jopa 
itsekin järjestellä asioita niin, että pääsisin 
siihen työhön johon koin Jumalan minua 
kutsuvan. Omat suunnitelmat eivät riittäneet, 
vaan aikaa kului lähes kolme vuotta, kunnes 
eräs Idäntyössä pitkään mukana ollut uskova 
veli pyysi minua mukaan. Koin tällöin, että 
vasta nyt on oikea aika. Olen huomannut 
uskossa oloaikanani, että asiat eivät aina mene 
meidän omien suunnitelmiemme mukaan, 
vaan Jumalalla on oma aikataulunsa ja 
keinonsa toteuttaa Hänen suunnitelmaansa. 
Ensimmäisen Venäjän matkani tein elokuussa 
2004, jolloin menimme Pietariin Pikku-Matin 
bussilla. Tällöin vierailimme Gaazan 
vankisairaalaassa ja Metallostroin 
miesvankilassa. Matkalla huomasin, kuinka 
Jumala armossaan on Idäntyön kautta avannut 
ovia evankeliumin julistamiseen vangituille ja 
muille vähäosaisille. Ensimmäisellä kerralla 

tunsin itseni aika pieneksi ja 
kykenemättömäksi tekemään mitään näiden 
ihmisten hyväksi, kunnes ymmärsin, että me 
emme voi tehdä muuta kuin julistaa 
evankeliumia ja kylvää sanaa. Jumala on 
sanassaan luvannut antaa kasvun ja huolehtia 
myös muista asioista. Tärkeintä on, että 
käydään säännöllisesti tapaamassa näitä 
vaikeissa oloissa eläviä lähimmäisiämme ja 
annamme sitä, mitä itsekin olemme lahjaksi 
saaneet. Iloista antajaa Jumala on luvannut 
siunata.
Matkat ovat monesti melko rankkoja ja 
kestävät usean päivän. Matkalle lähdetään 
usein aikaisin aamulla (n klo 05.00) ja ne 
kestävät yleensä perjantaista sunnuntaihin. 
Ihaillen katson niitä vanhempia "veteraaneja", 
jotka ovat jaksaneet uurastaa jo usean vuoden 
aikana ja ovat uskollisesti lähteneet matkalle 
kerta toisensa jälkeen. Mutta onhan se niin, 
että Jumala odottaa meiltä vain kuuliaisuutta 
ja uskollisuutta ja antaa kaiken sen tarvittavan 
voiman Pyhän Henkensä kautta, mitä tähän 
työhön tarvitaan. 
Olen nyt saanut Jumalan armosta käydä neljä 
kertaa Pietarissa ja olen huomannut, kuinka 
Jumala on aina ihmeellisesti pitänyt huolta 
meistä kaikista ja rukousten kautta olemme 
selvinneet rajamuodollisuuksista ja muista 
viranomaiskontrolleista ihmeellisellä tavalla 
läpi. Herra on luvannut johdattaa niitä, jotka 
rukouksin kulkevat. Erittäin tärkeänä pidän 
niiden useiden uskovien veljien ja sisarten 
esirukouksia, jotka muistavat näitä matkoja 
koti-Suomesta käsin. Näillä rukouksilla 
pehmitetään Venäjän maaperää ja tehdään se 
otolliseksi vastaanottamaan Jumalan sanaa. 
Rukoukset kantavat ja varjelevat myös niitä, 
jotka näitä matkoja tekevät. Muistetaan 
Venäjän vähäosaisia edelleen rukouksin ja 
rukoillaan lisää työmiehiä myös Venäjän 
työhön. Slava Bogu! Kunnia Jumalalle!

terv Jukka Hertell
   

Toinen pahantekijöistä sanoi: Jeesus, 
muista minua, kun tulet 
valtakuntaasi.” Jeesus vastasi: 
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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: www.riihimaenidantyo.fi

”Totisesti, jo tänään olet minun 
kanssani paratiisissa.” Luuk.23:42-43
Tyttö kanalasta

Tapasin sinut tyttö pieni
Lomanosovin lastenkodissa.
Olit yksi monista,
joka halusi istua sylissäni.
Sinusta meille kerrottiin
kanalasta sinut löydettiin,
kanat oli ihosi kaiken nokkineet,
vain sinisilmäsi säästäneet.
Poskiesi pehmeys hymykuoppainen,
hymy, joka loisti myös silmistäsi,
kosketti sisintäni.
Nyt olet kaksivuotias,
äitisi jo viisitoista.
Ei hän sinusta voisikaan huolehtia,
niin kuin tämä koti, 
jossa olet yksi sadasta kahdeksasta.
Kuitenkin toivoisin sinulle 
oman kodin, äidin ja isän.
Uskon enkelin suojelleen
sinua kanalassa,
kun sinut löydettiin elossa.
Elämälläsi on tarkoitus,
Siinä auttakoon Herran johdatus.

Anneli Helminen

Vetoomus! 

Jos sinulla on käyttökuntoisia tietokoneita, 
ja / tai niiden oheislaitteita, tulostimia, 
skannereita tms. voisitko harkita niiden 
lahjoittamista Idäntyön kautta Parfinon 
vankilalle Novgorodin alueella!
Vankiloiden määrärahat ovat pieniä ja 
tietokoneita aletaan niihin vasta hankkia. 
Samoin niitä tarvitaan vankien 
opetustarkoitukseen.
Vankiloiden viranomaiset ovat korkeasti 
koulutettuja, mutta palkat ovat erittäin 
pienet ja työ raskasta. Siksi on hyvä 
muistaa myös heitä vierailujen yhteydessä 
lahjoin ja tuliaisin Suomesta.

 Lahjoitusten avulla vankilan ovet pysyvät 
paremmin auki evankelioimistyölle!

Ilmoittele tietokoneista Liisa Järvi 
0503405106 tai Jukka Järvi 0503828008
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Riihimäen Idäntyö ry

              KEVÄTKOKOUS

Sipusaaren seurakuntakodissa 
24.4.2005 klo 14

Esillä vuoden 2004 tilit, tilintarkastajien 
lausunto, vuosikertomus vuodelta 2004, 
Igorin projektin tilannearvio, sekä muut 
esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa kokoukseen kaikki Idäntyön 
asioista kiinnostuneet!

Riihimäen Idäntyö ry
Hallitus 
Helena Jokinen, puh. joht.
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