
Ensimmäinen matkani

Noin vuoden ajan olen asunut Riihimäellä, 
yhtä kauan olen käynyt maanantain 
Rukousilloissa. Siellä sain kuulla 
vankilamatkoista Venäjälle ja sain 
luettavakseni Vera lehdyköitä.
   Viime joulun alla, ostellessani lahjoja 
perheellemme, tunsin mielessäni useita 
kertoja lauseen: ”minkä olette jättäneet 
tekemättä yhdelle näistä vähimmistä 
veljistäni, sen olette jättäneet tekemättä 
minulle.” - siis Vapahtajalleni! Rukouksista 
huolimatta en ymmärtänyt, mitä minun pitäisi 
tehdä, mutta ymmärsin, että se kyllä selviää.
    Ja selvisihän se. Tammikuun Vera lehdestä 
sain lukea, että Venäjän vankilamatkoille voi 
lähteä kuka tahansa, joka haluaa kertoa 
Jeesuksesta. Tunsin, että tämä koski minua, 
siellähän on niitä pienempiä veljiä, joita voin 
palvella. Kehottaahan Raamattukin meitä 
käymään katsomassa vankeja, leskiä, sairaita, 
siellä minua tarvitaan. Jos voisin välittää 
Jumalan rakkautta viemällä jotakin, mitä 
heiltä puuttuu ja puhua Jumalan rakkaudesta.
   Lähtö oli 29.3 noin klo 6. Pikku-Matin 
autossa meitä oli lisäkseni kuusi henkeä. 
Matka meni hyvin, tullistakin selviydyttiin 
Marjatan ansiosta, joka osasi herttaisesti 
lähestyä tullivirkailijaa, joka olisi halunnut 
tavaramme punnita ja matkamme keskeyttää. 
Vain kassi jogurttia jäi roskikseen.
   Viipurissa poikkesimme Kristillisessä 
keskuksessa ostamassa Lasten Raamattuja 
lastenkotiin ja joitain traktaatteja myös.
  Pietarissa olimme iltapäivällä. Ensiksi 
menimme Igorin toimistoon Ligovskille 
vaatesäkkien kera. Nina tulkkimme oli myös 
siellä meitä odottamassa. 
    Kävimme syömässä välillä ja sitten Pyhän 
Marian kirkolla Inkerin kirkon toimistoon 
veimme ”Inkerin kirkko” lehtiä Suomesta. 

Sitten kaupungin laidalle Anatolin 
ovea koputtelemaan, mutta eipä 
ollut kotona, eikä myöskään 
kukaan asuntolassa Granitnaja -kadulla.  
   Kun suunnitelmat näin kariutuivat 
lähdimme asunnolle Timurovskaja –kadulle 
katsomaan majapaikkaamme. Valja oli siellä 
jo meitä odottamassa. Valmistimme voileipiä 
seuraavaksi päiväksi vankilaan. Katsoimme 
valmiiksi yöpaikat, kävimme lähikaupoissa 
valmistimme iltapalaa ja pidimme 
iltahartauden.
    Seuraavana aamuna piti olla vankilan 
portilla klo 10 ja jouduimme lähtemään jo klo 
8 asunnolta sillä piti hakea myös 
musikanttimme Sergei Tsadunin asemalta 
mukaan. 
  Hän alkoi sitten soittaa kitaraa autossa, ja 
kaikki me autossa olimme ilonpidossa 
mukana: Valja, Marjatta, Paula, Martti, 
Kalervo, Nina ja Helena. Ylistin Jumalaa, 
vaikka sanoista en mitään ymmärtänytkään.
       Vankilan portin takana jouduttiin 
odottelemaan, tavarat vietiin tarkastettavaksi.
     Meidät ohjattiin kirjastoon. Pojat viipyivät 
jossain työssä ja odotellessamme tapasimme 
ortodoksikirkon sisaria. He olivat hyvin 
erikoisissa asuissa, vanhanaikaista huntua 
muistuttavat päähineet päässä ja pitkät 
esiliinat. Ajattelin heidän olevan nunnia, 
mutta näiden essujen alla heillä oli ihan 
tavalliset vaatteet. Nadesda kertoi miten he 
käyvät kerran kuukaudessa tässä Kolpinon 
vankilassa ja koettavat lääkitä ja hoitaa 
poikien haavoja ja muitakin vaivoja. Syyhy 
on pahin ongelma, sehän aiheuttaa 
sietämättömän kutinan ja leviää hyvin 
helposti pojasta toiseen. Raapimisen jäljet 
sitten tulehtuvat ja märkivät herkästi. Sisaret 
ovat käyttäneet niiden hoitoon antibiootteja, 
joita he ovat panneet haavoihin, heillä oli 
käytössää kolmea valmistetta. Ajattelin, että 
vähilläpä he selviävät koko vankilan 
lääkitsemisessä. Naiset kysyivät 
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mielipidettäni lääkkeistä kuultuaan, että olen 
sairaanhoitaja. He pyysivät myös apuamme 
poikien hoitoon, tarvittaisiin siteistä ja 
lääkkeistä lähtien kaikkea.
     Näillä sisarilla oli myös suunnitelma 
aloittaa pojille kolmivaiheista kokkikoulua, 
siihenkin tarvitaan kaikkea mahdollista, 
kattiloista ja helloista alkaen. Saimme heiltä 
listan heidän tarpeistaan. 
    Ortodokseilla oli alkamassa juuri 
ikoninmaalaustunti, sitä opettamaan tullut 
mies oli maalannut ne kaikki hienot ikonit, 
jotka täyttivät ortodoksien huoneen ja 
tsasounan alttareineen.
   Sitten poikia tapaamaan. Kaksi oli jo 
valmiina kun menimme luokkaan. Marjatta 
osasi sen verran kieltä, että he Paulan kanssa 
alkoivat keskustella heidän kanssaan. Vihdoin 
tuli seitsemän poikaa lisää, heille jaettiin 
Raamatut. Helena neuvoi miten Raamatusta 
löytyvät eri asiat. Luettiin Luukas 15, hyvästä 
paimenesta ja kadonneesta lampaasta, pojat 
lukivat vuorotellen, ne jotka osasivat. Sitten 
ovesta tuli lähes 30 poikaa. Sergei soitti ja 
lauloi ja pojat myöskin. Tunnelma oli 
lämmin, me muutkin saimme vuorollamme 
kertoa Jumalasta ja pojat kuuntelivat ihan 
hiljaa. Sitten aikamme loppui ja jaoimme 
kiireesti tuomisemme. Olin valmistanut 
kaikille pienet paketit, joissa oli pyyhe, 
saippua, hammasharja ja –tahna. Oli 
kuulemma hyvä lahja, juuri mitä tarvittiinkin. 
Ruokaa myöskin jaoimme, limsat, voileivät, 
jogurtit, kakunpalat, suklaapatukat. 
   Pikku-Matin autolla sitten Kolpinon 
lastenkotiin, missä meitä jo odotettiinkin. He 
saivat säkeittäin vaatteita ja korkean 
pakastimen, josta he olivat hyvin iloisia.
    Lapset ryntäsivät heti syliimme, jotkut 
katselivat ovelta, olivat kai liian isoja 
mielestään. Sergei aloitti soiton ja laulun, 
muutamia lasten leikkilauluja ja muutama 
hengellinenkin lopuksi. Valja puhui lapsille 
lämpöisesti. Hoitaja tarjosi vielä teetä ennen 
kuin lähdimme.
   Seuraava paikka oli Kansan Raamattuseuran 
katulasten vastaanottokoti. Valja on siellä 
työssä, hän hoitaa varastoa, jonne nytkin tuli 
taas lisää tavaraa säkeittäin. 

    Marjatta keskusteli vieressään olevan 13 
-vuotiaan nuoren miehen kanssa, tämä kertoi 
olevansa uskossa ja niin kai muutkin olivat! 
Martti puhui pojille koskettavasti kertoen 
omista poikavuosistaan, Nina tulkkasi. Hyvä 
mieli jäi tästäkin tapaamisesta.
   Valja ja Sergei jätettiin metroasemalle 
matkan varrella. Anatolin luo ajettiin 
uudelleen, nyt hän oli kotona. Jätimme 
hänelle parvisängyn, tavallisen sängyn ja 
patjoja ja keittiövälineitä.
    On Pietari melkoinen metropoli, liikenne 
on vilkasta, kadut ajoittain erittäin leveitä, 
risteykset valtavia. Hyvä kuljettaja siellä 
tarvitaan, Pikku-Matin taito oli kiitettävä. 
Paljon rukousta tarvitaan, sillä eihän se aina 
ole taidoista kiinni…
   Torstaiaamuna puuron ja kahvin jälkeen 
tavarat kasaan, siivousta ja auton nokka kohti 
Viipuria. 
    Kävimme Viipurin luterilaisessa kirkossa, 
siellä sattui olemaan juuri työntekijöiden 
hartaushetki ja yläkerrassa odotti meitä 
erinomaiset kahvitarjoilut.
   Dikonissa kävimme katsomassa katulapsille 
tarkoitettua toimintaa. Ruuanlaitto oli juuri 
menossa, muutama suomalainen 
vapaaehtoistyöntekijä siellä tavattiin ja 
muutamia lapsia.
   Viipurin torilta tehtiin kotiin tuliaisostokset, 
innokkaita kauppiaita ei puuttunut.
   Iltapäivällä olimme Riihimäellä. 
Kiitollisuudella muistan Taivaan Isää, joka 
suojeli matkamme ja kiitos kuuluu myös 
kaikille matkalla mukana olleille.

Paula Sandberg

   

Herra on lähettänyt minut ilmoittamaan 
köyhille hyvän sanoman, parantamaan 
ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan 
vangituille vapautusta.       Jes. 61:1



Auttajat rajalla

Olen Helmisen Annelin kanssa kahdestaan jo 
kolmena talvena kuljettanut avustuskuormia 
Suomenlahden etelärannalle, Pietarista länteen. 
Kohteina ovat 0-4 vuotiaiden lastenkoti 
Lomonosovissa, mielisairaala Sosnovy Borissa ja 
kouluikäisten kodittomien lasten kouluinternaatti 
(sisäoppilaitos) Lopukhinan kylässä. Matkat 
perille olemme tehneet yleensä kaksistaan, mutta 
matkaan pääsemiseksi olemme aina tarvinneet 
avustajia suuret joukot, koska henkeä kohden saa 
olla Venäjän tullissa kuormaa korkeintaan 50 kg. 
Matkoja olemme tehneet kuusi joka talvi.
   Riihimäen Idäntyöllä on välivarasto Venäjän 
puolella Vaalimaalta mentäessä. Vietävää tavaraa 
pitää aina ensin kerätä tänne välivarastoon, jotta 
perille päästäisiin täydellä kuormalla. Aluksi 
teimme niin, että lähdimme rajavarastokeikalle 
omalla viiden hengen joukolla ja tuplakuormalla. 
Kuormaa saimme silloin mukaan 500 kg. Puoli 
kuormaa jätettiin ensin Virojoella Laila Häsän 
autotalliin ja mentiin rajan yli. Tultiin takaisin ja 
vietiin autotallista toinen puoli kuormaa Venäjän 
puolelle. Siis kaksi kuormaa samana päivänä. Se 
oli aina kokopäivämatka, noin 500 km ja viisi 
henkilötyöpäivää.
  Toissatalvena Venäjän tullin säännöt taas 
kiristyivät. Oli luvallista viedä tavaraa enää 50 kg 
viikossa. Miten tulli pystyy tätä valvomaan, on 
toinen asia, mutta enää ei ole mahdollista mennä 
kahta kertaa samana päivänä tullista läpi. Tätäkin 
on kokeiltu ja kuorma jouduttiin tuomaan takaisin 
Riihimäelle.
  Mutta sitten löytyi apua. Anneli kysyi Lailalta, 
tiesikö hän Virolahdella tai lähiseudulla 
henkilöitä, joilla olisi viisumi ja jotka ehtisivät tai 
voisivat tulla avuksi rajanylitykseen. Tällaisia 
henkilöitä löytyi. Apuna olleet ihmiset soittelivat 
toisilleen ja auttajien joukko kasvoi. Nyt asia 
hoituu siten, että joku päivä ennen lähtöä Anneli 
lähettää tekstiviestin määrätyille henkilöille, 
milloin olemme tulossa ja montako henkeä 
toivotaan. Teemme kuorman sen mukaan, kuin on 
lähtijöitä.
  Edelleen käymme viiden hengen porukalla 
etukäteen rajavarastolla, mutta nämä rajan 
pinnassa asuvat auttajamme ovat kaikki kaikessa, 
jotta tämä työ on voinut jatkua entisessä 
laajuudessaan. Viimeksi käydessämme Sosnovy 
Borissa avustajia oli rajalla kahdeksan neljällä 
autolla. Niinpä saimme kuormaa lähes 800 kg.

  Olemme kiitollisia tästä avustajajoukosta. 
Yhteensä heitä on ollut jo pitkälti toistakymmentä 
henkilöä eri kerroilla meitä auttamassa.
    Arvostustamme lisää se, ettemme ole ainoita, 
joita he auttavat. Lisäksi heillä on omat 
säännölliset avustuskuljetuksensa rajan yli 
Kosemkinan seurakunnalle.
   Olemme kokeneet Annelin kanssa nämä 
avustuskohteet juuri meille annetuksi tehtäväksi. 
Herra on tarkoittanut, että tehtävä voi jatkua. 
Kiitos Herralle!   
Tapani Vanhala
    

Riihimäen Idäntyön ystävien yhteinen

BUSSIMATKA  PIETARIIN
12-15.08.2005

Tutustumme:
- valtavan miljoonakaupungin 

tavallisten ihmisten elämää kaduilla, 
toreilla, kaupoissa

- Todella upeita historiallisia 
nähtävyyksiä: Iisakin kirkko, Kirkko 
verenpäällä, mitä muuta? 

- Idäntyön avustuskohteisiin 
tutustumista

- Yöpyminen Timurovskaja -kadun 
matka-asunnolla joka tarkoittaa 
yhteisasumista. 

- Jotka haluavat, voivat asua hotellissa, 
omalla kustannuksellaan.

- Ilmoittautuessasi voit kertoa 
matkatoiveistasi, otamme ne 
huomioon

- Hankimme yhteisviisumin 
- Pääsymaksut kohteisiin jokainen 

maksaa itse
- Matkan hinta n. 120 €, johon sisältyy 

viisumi, ruokailut ( lounas, aamu- ja 
iltapala) ja matkat. Asunnolla 
yöpyminen sisältyy hintaan.

Sitovat ilmoittautumiset 15.7 mennessä 
Helenalle 0503734070

               LÄHDE MUKAAN!
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Keräystili:                        keräyslupa OKU 353 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
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sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi

 rahastonhoitaja Minna Huistinoja
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Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058
Ilomäki Mikko/ 0407587254
Jokinen Risto / 0503520105
Vanhala Tapani / 0400307475
Vesala Raija / 0407771239
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Shalom! 
Olen joukkoonne tullut, Jeesuksen ihmeisiin 
uskova opetuslapsi, Martti Tallberg. Olen 
syntynyt 1959 ja kotoisin Korsosta, Vantaalta. 
Tulin uskoon vuonna 1985, 26 vuotiaana, olen 
kadulta pelastunut.
Olen esirukousten lapsi, uskova äitini ja hänen 
seurakuntalaisensa rukoilivat herkeämättä minun 
ja sisarusteni puolesta. Me kaikki tarvitsemme 
esirukousta, minä erityisesti, koska en pystynyt 
hakemaan apua tai vastaanottamaan sitä 
ongelmiini. Alkoholismi, sekä lukuisat muut 
addiktiot piinasivat minua. Nuorena 14 –vuotiaana 
sorruin imppaamaan, kuten monet muut –70 luvun 
kasvatit, ja se oli tuhota elämäni. Isäni oli myös 
huolissaan minusta, nuorimmasta lapsestaan, 
sisarukseni olivat selvinneet työelämään 
vaikeuksistaan huolimatta. 
      Olin kuin lastu laineilla. Vapauduin kuitenkin 
kuin ihmeen kaupalla noista hirveistä myrkyistä, 
mutta tilalle tulikin alkoholi. Vaikka pääsin 
työelämään, en pystynyt hallitsemaan 
alkoholinkäyttöäni. Olin avuton uhri. 
     Huumekokeilut ja rikollisuus astuivat myös 
kuvioihin ja tietysti poliisit, pahoinpitelyt, 
ehdonalaiset tuomiot. Viimeinen oli täpärä 
pelastuminen ehdottomasta tuomiosta, olin jo 
ehtinyt olla tutkintavankeudessa ja vain 
asianajajan vaihtuminen (Jumalan johdatuksesta, 
ymmärsin myöhemmin) henkilöksi, joka ymmärsi 
minua ja näki mihin elämäni ajautuisi jos joutuisin 
vankilaan todellisten rikollisten seuraan. Tämä 
todisti minulle, että joku on tietoinen minusta, 
joku tarkkailee minua koko ajan. Kuka olet? 
Vihasin itseäni ja muita ihmisiä, miksi minulla on 
niin vaikeaa! Sielunvihollisen tarkoitus oli saada 
minut ansaan, mistä en voisi koskaan vapautua. 
Mutta jonka Poika, Jeesus, tekee vapaaksi, hän on 
todella vapaa! Tämä todella tarkoittaa 
ihmevapautta! Kaikkihan unelmoivat vapaudesta, 
mutta aika harva ihminen todella haluaa sitä 
Jeesukselta. 
            Tänään olen onnellinen. Tunnen Jeesuksen 
ja Jeesus tuntee minut. Hän on minut vapauttanut, 
Golgatalla se tehtiin. ”Se on täytetty!” Hän sovitti 
syntini ja lunasti minut, sain uudestisyntyä 
Jumalan perheeseen. Haluan palvella Jeesusta 
koko sydämestäni. Hän sanoi: ”Menkää kaikkeen 
maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni…”
Ja nyt minä sitten menen enkä meinaa. Halleluja!
       Tervehdys lukijoille! T :Mara 
                                                    

TARVITSETKO
- muutto- tai kuljetusapua
- pihamaan peruskunnostusta
- rakennusten purkamisapua
- talon ulkomaalausta  tms
Idäntyön miesporukka on valmiina 
palvelemaan sinua ja rahat tulevat 
suoraan Idäntyön hyväksi!
Soita Ristolle: 0503520105
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