
   
 Metallostroin vierailu

Ryhmämme vierailee Metallostroin 
vankilassa joka kuukauden kolmas 
viikonloppu säännöllisesti. Tulemme 
vierailupäivänä vankilan portille klo 10. 
Sisään meno vankilaan voi sujua nopeasti tai 
se voi kestää tuntejakin, silloin tietysti sisällä 
käytettävissä oleva aika lyhenee. Vierailun 
keston takaraja on aina klo 14.30, silloin on 
poistuttava vankilasta. Kokous kestää siis 
noin 2,5 – 4 tuntia. Eikä siinä ole yhtään 
minuuttia liikaa aikaa!
  Kokoonnumme vankilan koulun tiloissa, 
jossa on myös kirjasto ja evankelisen 
seurakunnan pieni rukoushuone.
    Tultuamme luokka yleensä täyttyy 
miehistä ja pidämme seuroja: rukousta, 
laulua, puheita ja teetarjoilut. Mukana on 
uskovia miehiä, mutta aina joukkoon eksyy 
myös uskosta osattomia, siksi pelastussanoma 
on aina vahvasti esillä. Luokkahuoneessa on 
kaikki järjestetty valmiiksi vierailuamme 
varten, pöydät on asetettu keskelle riviin, 
niiden äärellä istuvat miehet, vierailijat 
istuvat opettajanpöydän takana luokan edessä. 
Pöydät on peitetty valkoisin liinoin 
( lakanoin!) juhlan kunniaksi, ja edessä 
palavat kynttilät.
    Takaosassa on erikseen pöytä alempaan 
kastiin kuuluville miehille. Siellä istuvat ne, 
jotka ovat, tai ovat olleet, vankilassa 
hyväksikäytettyjä, tai ovat seksuaalirikoksista 
tuomittuja. He eivät voi syödä samassa 
pöydässä muiden kanssa. 
   Yhteisen aloituksen jälkeen osa ryhmästä 
vierailee myös tuberkuloosiosastolla, ja 
toinen osa invalidiosastolla. Näissä paikoissa 
pidetään samanlaisia seuroja. Tubiosastolla 
kokoonnutaan osaston ruokasalissa, 
invalidiosastolla sen ainoassa huoneessa, 
ahtaudessa, noin kahdenkymmenen sängyn 
välissä.   HJ
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Vieraillessamme Metallostroissa jakaannuimme 
jälleen  tubiosastolle ja invalidiosastolle.
    Invalidiosastolle menevien joukon tulkkina oli 
Lilja, muut olivat Raija, Anneli, Jukka, Kalervo. 
Jo mennessään osastolle he huomasivat, että 
eteisen katosta suorastaan suihkusi vettä, ja lattia 
oli myös asuinhuoneessa kosteana. Huoneen 
katossa oli suuri keltainen läiskä, joka tiputteli 
vettä.
   Osastolla asuu noin 20 rujoa miestä, monet 
heistä eivät voi liikkua normaalisti, sairauksien tai 
jäsenten puuttumisen vuoksi. Heidän olonsa ovat 
huonot, koska he eivät pysty pitämään puoliaan 
vankilan ankarassa elämässä.
   Evankeliumin sanoma Jumalasta, joka rakastaa 
kaikkia, nimenomaan heikkoja ja kurjia, ja pitää 
heidän puoliaan, otettiin janoten vastaan. 
Seurakunnan kitaristi Slava tuli myös mukaan ja 
elävöitti musiikillaan tilaisuutta. Aika vaan oli 
kovin lyhyt jälleen, kaikkien halukkaiden puolesta 
ei ehditty rukoilla, piti jo lähteä.
  Pois lähtiessä  Raijan kirjeystävä, joka on niitä 
takapenkin poikia, alimpaan kastiin kuuluvia, 
pyysi heitä tulemaan katsomaan asuntoaan ja 
siellä asuvaa kaveria. Raija ei uskaltanut lähteä, 
mutta Lilja meni Juran jäljessä osaston toiseen 
kerrokseen. Siellä oli betoniseinäinen, kostea 
koppi, ehkä kolme metriä kertaa kaksi metriä, 
jonne mahtui juuri kerrossänky ja tavallinen 
sänky. Siellä istui lähes paljaalla sängyllään 
surkea olento, jonka molemmat kädet olivat 
katkaistu ranteesta poikki. Jura häntä syötti ja puki 
ja piti huolta muutenkin. Kopin kolmas mies oli 
myös näitä hyljeksittyjä. 
   Siinä tilanteessa Lilja kyseli tarkemmin heidän 
tilanteestaan ja puhui heille lohduttavasti. 
Myöhemmin, kuin pahana painajaisena, hänen 
mieleensä palautui yhä uudelleen tämän pienen 
hyljeksittyjen ryhmän olosuhteet, miten he elivät 
huonommin kuin koirat. HJ
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 Kolpinon terveysongelmia 

   Viime huhtikuussa Kolpinon 
nuorisovankilassa käydessämme tapasimme 
ensi kertaa siellä vakituisesti vierailevat 
ortodoksiset laupeudensisaret. Saimme kuulla, 
että he joka viikko käydessään vankilassa 
hoitavat poikien sairauksia ja vammoja. He 
pyysivät meitä auttamaan heidän työtään, he 
tarvitsisivat lääkkeitä ja siteitä.
    Kävimme tapaamassa Nadeshda-sisarta 
Pietarissa, Litenanta Smitta-kadun luostarissa 
11.5 ja hän kertoi meille tarkemmin Kolpinon 
tilanteesta. Hän itse on ammatiltaan opettaja, 
mutta on tässä vapaaehtoistyössään vankilassa 
joutunut perehtymään jonkin verran 
sairaanhoitoon. Sisaret olivat jo vuosia sitten 
saaneet luvan tulla auttamaan vankilaan, 
kunhan eivät kerro sen tilanteesta 
ulkopuolisille.  
   Lääke- ja sidetarpeita vankilan lääkärikin 
tulee pyytämään usein laupeudensisarilta, 
aivan kuin vankilan omia määrärahoja näihin 
ei olisi lainkaan. Muutkin vankilan omat 
toimet poikien terveyden hyväksi ovat olleet 
hyvin vaatimattomia ja sattumanvaraisia. 
   Vankilassa leviää syyhy, joka on hyvin 
tarttuvaa. Sen aiheuttaa pienenpienet 
syyhypunkit, jotka kaivaessaan käytäviä 
ihoon aiheuttavat sietämätöntä kutinaa. Kun 
sitten ihoa raavitaan, syntyy likaisuudesta 
ihotulehduksia ja märkiviä haavoja. 
Hoitamattomina ne ovat tuskallisia eivätkä 
koskaan parane itsestään. 
   Tarvittaisiin syyhylääkkeitä ehdottomasti 
kaikille pojille yhtä aikaa ja tulehduksien 
hoitoon antibiootteja. Uusia alushousujakin 
tarvittaisiin. Pestessään ainoita omiaan, pojat 
lainailevat toisiltaan alushousuja ja näinkin 
syyhy leviää.

 

Sisaret olivat kerran vieneet vankilaan 
ihotautilääkärin sisareksi 

pukeutuneena. Tämä lääkäri oli tutkinut 
poikia ja nähnyt, miten tauti oli laajasti 
levinnyt. Pahimmillaan syyhy oli aiheuttanut 
pojille märkärupea eri puolille kehoa, 
varsinkin sukupuolielimiin, nivustaipeisiin ja 
takapuoleen. Itkien lääkäri oli tullut ulos 
vankilasta.
    Nadeshda -sisarella on myös kristillisellä 
radiokanavalla oma ohjelma, jossa hän oli 
kertonut tilanteesta  nimettömästi ”eräässä 
laitoksessa” ja on saanut jonkin verran 
lahjoituksia työhön. Hän näytti meille 
kansiota, johon oli kirjattu kaikki 
yhteydenotot ja rahasummat. Hän kertoi, ettei 
suinkaan rikkaat auta, vaan summat kertyvät 
köyhiltä mummoilta, jotka antavat omasta 
elämisestään. 
    Annoimme Idäntyön lahjana Nadeshdalle 
Kolpinon poikien hoitamiseen 4000 ruplaa. 
Vankilan lääkärille olimme antaneet 7000 
ruplaa,  mikä Nadeshdaa kuultuamme tuntui 
liian suurelta. 
      Seuraavalla kerralla saamme kuitin 
ostetuista lääkkeistä vankilan lääkäriltä. 
Yritämme yhdessä valvoa, että ne rahat 
käytetään poikien hyväksi.
                                                  05 / HJ
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Rukousaiheita vankiloista:

- Metallostroin vankilan johdon hyvin 
halveksiva suhtautuminen ”vankisikoihin”, 
joille ei suotaisi mitään hyvää

- Metallostroin vankilassa mafia hallitsee 
vankeja  väkivallan ja terrorin avulla, ja osa 
virkailijoista hyväksyy sen hiljaisesti.

- Seurakunnan nykyinen johtaja, Sasha, 
vapautuu pian Metallostroista, samoin 
hänen kakkosmiehensä, kitaristi Slava. 
Rukoillaan uuden, tulevan johtajan 
puolesta, että hän toimisi Jumalan Hengen 
voimassa ja viisaudessa.

- Kolpinon poikien tervehtyminen syyhystä

- Kaikissa vankiloissa kaivataan herätystä ja 
rohkeita johtajia seurakuntaryhmiin. 

SAMOHVALOVISSA

Talon porteissa oli suuret vaakunat, joissa luki 
venäjäksi Pelastusarmeija. Olimme 
tulleet perille Samohvaloviin. Matkaa 
Riihimäeltä kertyi lähes 1000 kilometriä. 
Täällä sijaitsee asunnottomien 
kuntoutuskeskus, johon olimme tulleet 
tutustumaan. Paikan asukit ovat tulleet 
Pietarista, paikallisen Pelastusarmeijan kautta. 
Yövyimme tässä vanhassa hirsisessä 
maalaistalossa  koko porukka: Helena, Jukka 
ja Tapani sekä tulkkimme Nina. Joukkoomme 
olivat Pietarista tulleet lisäksi Igor, Andrei ja 
Viktor.                                   
     Samohvalov on entinen maalaiskylä 
Novgorodista etelään, lähellä Holmin pientä
kaupunkia. Kylässä on jäljellä enää vain tämä 
yksi talo, mutta muita entisiä asuinpaikkoja ja 
talojen kivijalkoja oli läheisyydessä useitakin 
nähtävissä. Vieressä on heti toinen pieni kylä, 
jossa rakennuksia on jäljellä enemmänkin. 
    Niinpä siirryimme aamulla naapuritaloon 

noin 300 metrin päähän. Tähän taloon ja sen 
pihapiiriin on pääasiassa keskittynyt 
kuntoutuskeskuksen koko toiminta. Talo oli 
rakennettu sementtitiilistä. Pihapiiriin kuului 
joukko muita rakennuksia. Paikalle oli 
siirretty ikkunaton hirsirakennus, josta miehet 
suunnittelivat talveksi navettaa. Melko 
kookkaita kasvihuoneita oli kaksi, oli 
kasvimaa ja halkovaja. Samaan 
kokonaisuuteen kuului kaksi huonokuntoista 
sovhoosiaikaista suurta navettaa. Niitä 
voidaan käyttää vain kesänavettoina. Toinen 
oli keskuksen käytössä ja toinen oli 
paikallisen fermerin eli yksityisviljelijän 
käytössä. Kunnossa oleva sauna löytyi 
kolmannen talon pihasta.
     Miehiä asui talossa tällä hetkellä yhdeksän, 
suurin osa heistä on kuntoutujia. Talvella 
heitä on ollut neljä  ja kesäksi heitä on tulossa 
parisenkymmentä. Lisäksi heillä oli yksi 
nainen keittäjänä. Hän sanoi rakastavansa tätä 
paikkaa ja haluavansa tulla tänne aina 
uudestaan. Vaikka puitteet olivat 
vaatimattomat, siis todella köyhät, 
rakennukset kauttaaltaan rappiotilassa ja 
lähiseudun pellot kaikki viljelemättä, talossa 
ja sen asukkaiden keskuudessa oli aivan 
erilainen tunnelma. Kaikki olivat uskovia. He 
kaikki olivat työn touhussa ja näkyi selvästi, 
että he olivat sitoutuneet paikan kehittämiseen 
ja oman ravintohuoltonsa turvaamiseen. 
Miehet tulivat hyvin toimeen keskenään, aina 
ei kuulemma ole ollut niin.
      Koko paikan isä on Igor Smirnov, 
pappisvihkimystä vaille valmis pastori. Hän 
on ideoinut tällä vuodelle Samohvaloviin 
maaseutuprojektin, jonka tavoitteina on antaa 
vapautuneille asunnottomille vangeille asunto 
ja työpaikka kuntoutusluontoisesti. Toinen 
tavoite on, että asukkaat huolehtivat itse 
omasta toimeentulostaan. Ensin on kyse 
ruokahuollosta. 
   Riihimäen Idäntyö on jo kauan tukenut 
Igoria hänen projekteissaan vapautuneiden 
vankien auttamiseksi. Jo talvella Igor kysyi 
Idäntyön  mahdollisuuksia tukea 
suunnittelemaansa maaseutuprojektia. Idäntyö 
on rahoittanut projektia 4 500 eurolla. Tosin 
tämä ei ole ylimääräistä tukea vaan se on 
Igorin omasta palkkiosta pois, hän on sen itse 
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näin halunnut.
     Tällä hetkellä talossa oli neljä lehmää, 
neljä vasikkaa ja neljä porsasta, joista yksi
kasvatetaan emakoksi. Lisäksi siellä on 
lammas, kaksi karitsaa, seitsemän 
kanaa, kananpoikia ja kukko. Lehmät 
lypsetään kolme kertaa päivässä. Kello 15.00 
lypsyn jälkeen kysyin, paljonko tuli maitoa. 
Lypsäjäpoika mietti hetken ja vastasi 26 
litraa. Lehmät ja vasikat olivat laitumella 
yhdessä naapurin lehmien kanssa. Alunperin 
oli tarkoitus hankkia eläimiä heti 
enemmänkin, mutta navettakysymys rajoitti 
alkuperäisiä suunnitelmia.
     Talon maatalousvastaavana on Aleksei, 
jolla on oma koti ja pieni maapaikka pienen
matkan päässä. Hänellä on pieni traktori ja 
tarvittavat maatalouskoneet. Hän oli kylvänyt 
jo kauraakin noin hehtaarin verran. Vaikka 
alueen pellot ovat viljelemättä, on niiden 
käyttöönottoon saatava lupa paikalliselta 
hallinnolta. Heillä oli parhaillaan pyyntö 
hallinnasta vireillä, ja lupa allekirjoitettiin 
käyntiämme seuraavana maanantaina. 
Peltomaata saadaan haltuun sopimuksella 
rakentaa asuintaloja tiettyjä hehtaareja 
kohden. Suunnitelmissa on nyt kolme taloa, 
joista ensimmäisen pitäisi valmistua vuoden 
loppuun mennessä. Nämä talot lahjoitetaan 
miehille, jotka haluavat jäädä kylälle 
asumaan, mieluimmin perheineen. Näin 
saadaan kristitty kylä kasvamaan. 
    Igor suunnittelee, että kylälle pitää saada 
myös tuottavaa työtä. Sinne voitaisiin hankkia 
saha, jolla sahattaisiin lautoja ja muuta 
puutavaraa. Edelleen hän suunnittelee 
hankittavaksi puuntyöstökoneita ja 
puusepänfirmaa huonekalujen valmistusta 
varten, tai trukkilavojen tekoa varten, jos
ammattitaito ei heti muuhun riitä. 
Trukkilavoilla on Venäjällä kova kysyntä. 
Keskustelimme näistä asioista vilkkaasti, sillä 
Idäntyön tavoitteena on selvittää, olisiko 
Ulkoministeriöstä saatavissa 
lähialueyhteistyötukea tällaiseen projektiin, 
joka loisi työpaikkoja ja kuntouttaisi 
asunnottomia takaisin työelämään.
     Paikka on myös hengellisen työn keskus. 
Päivittäin ovat aamu- ja iltahartaudet,
usein myös raamattutunteja. Ennen 

lähtöämme talossa pidettiin hartaus- ja 
ylistystilaisuus. Paikan isäntä Sergei soitti ja 
lauloi ja kaikki miehet lauloivat mukana. 
Tilaisuus oli hyvin vaikuttava. 
Samohvalovissa oli ilo käydä.
     Tätä kohdetta kannattaa muistaa 
rukouksin. Se on Pyhän Hengen työtä. Siellä 
on valmis kohde olemassa, jonka edelleen 
kehittymistä voimme kukin omilla 
tavoillamme edistää. Kohde ja sen nykyinen 
toiminta ovat syntyneet paikallisin voimin. Se 
on silloin varmemmalla pohjalla kuin 
ulkopuolisten aloitteesta alkanut toiminta.
     Sellaisia jokapäiväisempiä tarpeita ja 
puutteita, joissa kenties voisimme auttaa ovat 
mm työkalut: tarvitaan lapioita, kirveitä, 
heinähankoja, talikoita, viikatteita, 
puutarhatyövälineitä, nauloja, vasaroita, 
sahoja, moottorisaha ym. 
                                         Tapani Vanhala
 
Samohvalovin taika

Vielä ollessani kaukana,
ajaessamme läpi kaupunkien, 
halki hiljaisen maaseudun,
minut valtasi jälleen
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lumovoima Samohvalovin

Ja olihan siellä kaikki:
pääskyset, käet kukkumassa,
tuomet kukkimassa,
lehmät laitumella
ja niin avara taivas!

Uskovat veljet ja sisaret
yhdessä rintamassa
tehden arkista työtä 
tulevaisuuden hyväksi.
Taivutellen mahdotonta
mahdolliseksi, 
siitä, mitä ei ole,
kasvattaa suurta,
Jumalan pyynnöstä.              05/H
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