
Veronika

      Veronika täytti kesäkuussa 4 vuotta. Hän 
asuu nyt Ulitsa Babuskinalla äitinsä isoäidin 
kanssa. Tutustuin häneen Vladimirin kautta, 
joka vapauduttuaan Metallostroin vankilasta 
meni asumaan Veronikan äidin, Viktorian, 
kanssa. Asunto on soluasunto, pieni huone ja 
osuus yhteiskeittiöön ja kylpyhuoneeseen 
kerrostalossa, jossa on toivottoman likainen ja 
roskainen porraskäytävä. Vladimir löysi pian 
työtä, samoin Viktorialla oli työ, Veronika 
vietti päivänsä normaalilasten tapaan 
lastentarhassa. Käydessäni heillä kaikki näytti 
olevan hyvin, perhe näytti onnelliselta. 
Vladimir piti Veronikaa aivan omana 
tyttönään. Puolitoista vuotta meni näin, en 
huomannut mitään normaalista poikkeavaa 
käynneilläni.
       Keväällä 2005 menin taas tulkki Liisan 
kanssa käymään heidän luonaan. Kotona oli 
vain isoisoäiti, joka halusi puhua ensin Liisan 
kanssa. Hän ei halunnut pahoittaa mieltäni 
ikävillä uutisilla. Selvisi, että Vladimir ja 
Viktoria käyttivät ja myivät huumeita, ja tällä 
hetkellä heidän olinpaikastaan ei ollut mitään 
tietoa. Kauheinta oli, että 3-vuotias Veronika 
oli heidän kanssaan. 
      Seuraavalla kerralla talon likaisessa 
portaikossa huomasin jo pois heitetyt 
huumeruiskut muun rojun joukossa. Kotona 
oli tällä kertaa isoisoäidin kanssa kotona nyt 
Veronikakin. Vladimir oli joutunut 
huumeiden takia uudelleen vankilaan. 
Viktoria asui jossain muualla, ehkä siksi, että 
naapurin 17-vuotias poika oli kuollut 
Viktorian myymiin huumeisiin, ja tämän äiti 
uhkasi tappaa Viktorian siitä hyvästä. 
         Pieni Veronika asuu nyt kahden 
isoisoäitinsä kanssa. Mummolla on pieni 
eläke, mutta sen lisäksi hän käy pesemässä 
aamuisin ravintolan lattioita ja saa näin vielä 
lisää tienestiä 300 ruplaa kuussa,  noin 8,5 € .  
05 /Anneli Helminen
       
       

Ompelukurssia opettamassa 
Samohvalovissa.

Maanantaina 26.9 lähdin ensimmäiselle 
Samohvalovin matkalleni. Helena ja Liisa 
lähtivät aamulla klo 5 Riihimäeltä, minut 
poimittiin mukaan Lahden asemalta. Matka ja 
tullitkin sujuivat hyvin, kiitos meitä rajalle 
avustamaan tulleelle kolmelle ystävälle.
    Pietarissa olimme sovittuun aikaan klo 14, 
kävimme syömässä ja noutamassa 
tulkiksemme Liisa Lankisen, kohtauspaikaksi 
määritellyn kioskin vihdoin selvittyä.
      Me neljä naista taitoimme matkaa 
lähtöpisteestä perille lähes 1000 km ja 
olimme pimeässä klo 23 Samohvalovissa ja 
aivan kypsiä sänkyyn. Minä olin istunut 
tavarakuorman joukossa niin, etten ollut 
nähnyt ympäröivästä maisemasta juuri mitään 
koko matkan aikana.
     Aamulla sitten heräilimme aurinkoisessa 
maalaismaisemassa, vanhassa talossa ilman 
mukavuuksia, ilman 
peseytymismahdollisuuksia, mutta sitä emme 
ehtineet kauan miettiä. Talo piti 
ensimmäiseksi siivota ja järjestää oppilaita 
vastaanottamaan. Aamiaisella kävimme tilan 
toisessa talossa, noin 200 m suoraan peltojen 
läpi polkua pitkin. Lämmin, ihana kesäaamu 
syyskuun lopulla! Nina Ivanovnalla oli puuro 
ja tee odottamassa.
     Helena lähti hakemaan meille oppilaita 
kurssillemme. Liisojen kanssa laitoin luokkaa 
valmiiksi, ompelukoneet esille ja jokaiseen 
sähköjohdot ja muut tarvikkeet. 
       Naisia piti jonkin verran odotella ja 
muutamat heistä lähtivät kurssille ehtimättä 
ilmoittaa siitä kenellekään. He olivat luulleet, 
että kurssi on peruutettu, koska tulkkimme 
Nina Nesterova oli sairastunut vakavasti. 
Saimme kurssillemme 6 naista, joista vain 
yhdellä oli ennestään kokemusta 
koneompelusta. Hänelläkin on tosin vain 
käsin pyöritettävä kone. Mielenkiintoista!
       Aloitimme aamuhartaudella kuten 
muinakin aamuina. Tutustuminen sähköisiin 
ompelukoneisiin aloitettiin pujottamalla 
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langat paikoilleen, puolaaminen, katsottiin 
erilaiset pistot. Useimmille vaikein asia oli 
jalkapainike, ensin ei uskallettu painaa sitä 
ollenkaan, ja kun vihdoin uskallettiin, 
harjoitustilkku loppui kesken, kun ei 
ollutkaan jarrua. 
      Opiskelijat saivat valita kankaan, josta 
tekivät ensimmäisiksi töikseen neulatyynyt. 
Tuli sydämen, neliön ja pallon muotoisia 
neulatyynyjä, näin päästiin alkuun. Jaettiin 
nuppineuloja ja mittanauhat, jotka nekin 
olivat uutta.
       Naisilla oli heti toiveita, mitä he halusivat 
tehdä. Natalja halusi tehdä 2,5 -vuotiaalle 
tyttärelleen mekon, Nadeshda, Lena ja Irina 
esiliinoja lapsenlapsilleen, Nadira halusi tehdä 
neulekankaisen puseron itselleen, Gulja 
pojalleen Bobjalle lokerikon koulutavaroille. 
Kaikille löytyi tuomistamme kankaista 
mieluiset. Ja vaatteita alkoi syntyä. Natalja ei 
ollut milloinkaan ommellut, hänelle piti 
näyttää, kuinka kankaasta pidetään kiinni kun 
sitä ohjataan. Ira taas osasi jo ommella, ja 
ryhtyi toimeen vauhdilla.
     Päivällä kävimme lounaalla ja jatkoimme 
taas. Kurssipäivä oli suunniteltu pidettävän 
klo 9-15,  mutta vasta klo 16 naiset 
huomasivat, että nyt pitää lopettaa ja lähteä 
lypsylle. Aika oli lentänyt kuin siivillä. 
Nadeshda ja Lena jäivät kanssamme yöksi, 
koska heillä oli kotiin yli 20 km:n matka. 
Vietimme yhteistä iltahartautta miesten 
kanssa ja söimme myöhäisen ilta-aterian. 
Unta ei tarvinnut nytkään kutsua.
      Keskiviikkoaamuna naiset tulivat taas 
innokkaina jatkamaan. Tänään naiset ottivat 
pareittain toisistaan mittoja ja sitten katsottiin 
miten niitä käytetään, kun etsitään sopivan 
kokoisia kaavoja. Kaavojen käyttöä opeteltiin, 
kankaiden ja lankojen valintaan kiinnitettiin 
huomiota. Mustalla värillä ei siis ommella 
punaista kangasta Lena!
     Gulja halusi tehdä pojalleen seuraavaksi 
lämpimän lakin, samettia, ja teddyä vuoriksi. 
Nadira sai puseronsa valmiiksi ja ryhtyi 
ompelemaan äidilleen mustia pitkiä housuja. 
Natalja valitsi itselleen hamekankaan, mutta 
silloin oli sanottava, että nyt en jaksa neuvoa 
enempää, jatketaan huomenna. Kello oli 
jälleen hurahtanut iltaan. Naiset olisivat 

jatkaneet vaikka yöhön, he olisivat halunneet 
tehdä vielä monia vaatteita. 
     Torstaiaamuna yllätimme naiset 
ilmoittamalla, että he saavat ompelukoneet 
kotiin käyttöönsä. Kerroimme myös, että 
kurssia jatketaan myöhemmin. Neuvoimme 
vetoketjun ompelua. Kaikki tarttuivat 
innokkaina töihinsä. Natalja leikkasi 
hameensa, toiset piirsivät kaavoja ja valitsivat 
kankaita. Vielä he saivat valita itselleen 
vetoketjuja, nappeja, ompelulankoja. Oli ilo 
antaa lahjoitettua tavaraa. Nadira ehti ainoana 
laittaa hameeseensa vetoketjun, vaikka 
muuten sekin jäi kesken. Hame oli tosi hyvän 
näköinen hänen yllään. 
     Jaoimme naisille vielä 
ompelutarvikerasiat, joissa oli kaikkea 
tarpeellista, jotta he voivat jatkaa ompelua 
kotona. Saksiakin riitti jokaiselle kahdet: 
pienet ompelusakset ja isommat kangassakset. 
Lounaan jälkeen veimme tyytyväisiä naisia 
kangassäkkeineen, tarvikkeineen ja koneineen 
koteihinsa. Natalja, joka koko kurssin ajan oli 
ollut hyvin arka, puhkesi kiittämään: Minä 
niin rukoilin Jumalaa, että tämä kurssi tulisi! 
Olen teille niin kiitollinen kaikesta opista! 
Tulkaa vielä!
     Koko tämän ajan vallitsi ihana kesä. Yöllä 
pihan perällä käydessä hämmästytti valtavan 
suuri ja kirkas tähtitaivas, missä kuu kellotti 
selällään. 
    Lähdimme loppusiivouksen jälkeen 
ajamaan Pietariin n. klo 16, matkalla ehti tulla 
pimeä ja sade. Jo klo 23 olimme Pietarissa, 
mutta kun kaikki mukanamme tulleet oli viety 
tavaroineen ovillensa, pääsimme asunnolle 
vasta klo 1,35 ja uni maittoi. Seuraavana 
aamuna jatkoimme sitten Suomeen.
       Käytössämme kurssilla oli Idäntyölle 
lahjoitettuja vanhoja ompelukoneita, joista 
toiset olivat jo erittäinkin iäkkäitä. Mistä 
löytyisi seuraavalle kurssille marraskuussa 
saumuri? Se olisi tarpeen, jos niitä 
alushousuja vangeille joku näistä naisista 
alkaisi ommella. Kaikki nämä naiset olivat 
hyvin köyhiä, ilman palkkatyötä, perheellisiä. 
      Todella antoisa ja mielenkiintoinen matka. 
Koimme Jumalan siunauksen ja turvan koko 
ajan.               05 / Anneli Helminen
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Kävimme Samohvalovissa elokuun 
alkupuolella. Itselleni käynti oli toinen tänä 
kesänä. Idäntyö oli paikasta vastaavan Igorin 
pyynnön perusteella avustanut kohdetta 
keväällä merkittävällä summalla. Hänen 
suunnitelmissaan oli maatila, jossa 
vapautuneet asunnottomat vangit voisivat 
asua, opetella työntekoon ja kuntoutua 
muutenkin. Keväällä kaikki näytti hyvältä. 
Miehiä oli kymmenkunta. Suunnitelmien 
mukaan kotieläimiä oli hankittu ja kauraa ja 
perunaa kylvetty.
       Mukana kuvioissa oli myös 
Pelastusarmeija Pietarista ja sen kautta oli 
luvassa lisää miehiä. Suunniteltiin vanhojen 
asuinrakennusten siirtämistä naapurustoon, 
jossa vanhoja kivijalkoja on valmiina. Näin 
saataisiin miehille lisää asuntoja. Samalla 
olisi mahdollisuus saada lisää peltoa käyttöön, 
koska se on sidottu asuntojen tekoon.
        Nyt tilanne oli toinen. Asukkaita ei ollut 
kuin kaksi miestä ja emäntä. Nämä miehet 
olivat asuneet talossa jo koko viime talven. 
Lisäksi paikalla oli Aleksei, joka vastaa talon 
peltoviljelypuolesta oman traktorinsa ja 
koneidensa avulla. Kaikki muut miehet olivat 
lähteneet pois eikä uusia ollut tullut tilalle. 
     Pelastusarmeija oli vetäytynyt pois 
vastuusta. Perusteluna oli, että sitoutuminen 
tällaiseen pitkäaikaiseen toimintaan ei kuulu 
järjestön toimintaideaan, he keskittyvät vain 
lyhytkestoisiin projekteihin.
       Kotieläimet oli hyvin hoidettu ja lehmät 
lypsettiin kolme kertaa päivässä, maidosta 
saatava tulo olikin jo merkittävä talouden 
perusta. Pelloilla kasvoi kauraa ja perunaa. 
Suuret kasvihuoneet oli hyvin hoidettu.  
       Mutta oikeastaan kaikki muut 
suunnitelmat   olivat rauenneet. Igor 
suunnitteli keväällä sahan hankintaa ja 
puutyöverstasta. Enää ei siitäkään puhuttu, 
työvoimaa ei ollut. 
       Riihimäen Idäntyössä oli varauduttu 
siihen, että Ulkoministeriöstä voitaisiin hakea 
lähialueyhteistyöhön myönnettäviä varoja ja 
käynnistettäisiin projekti Samohvalovin 
kehittämiseksi. Enää ei ainakaan tänä vuonna 
ollut pohjaa tällaisille suunnitelmille. 

       Toinenkin ongelma tuli selväksi. 
Projektissa tarvitaan yhteistyökumppani 
Venäjältä. Igor on pastori ja hänellä on oma 
seurakunta sekä Mirotvorets –järjestö 
Pietarissa, joka auttaa kadun ihmisiä, 
katulapsia ja pummeja. Ajatuksena oli, että 
tämä järjestö voisi olla 
yhteistyökumppaninamme. Kuitenkin 
edellytetään, että yhteistyökumppanin pitää 
olla rekisteröitynyt juridinen yksikkö. 
Mirotvorets -järjestöä ei ole virallisesti 
rekisteröity ja siksi se ei kelpaa kumppaniksi 
Ulkoministeriön hankkeissa.  
      Samohvalovia ei ole tarkoitus unohtaa, 
mutta tulevaisuus näyttää, mihin toimiin on 
tarvetta ja mahdollisuuksia.
        Heinätyökoneita isäntä kaipaili ensi 
kesäksi ja ainakin niittokone luvattiin viedä. 
Se oli tärkeyslistalla ensimmäisenä, sitten 
muutkin työkoneet traktoriin.
        Lähimmässä kylässä kävimme 
katsomassa paikallista vanhaa kulttuuritaloa. 
Ovet olivat lukossa, mutta yksi ikkuna puuttui 
kokonaan. Menimme siis ikkunasta sisään. 
Sisällä kaikki irtaimisto oli rikottu, mutta talo 
vaikutti terveeltä, kattokin oli kunnossa. 
Pinta-alaa rakennuksella on runsas sata 
neliömetriä. Igor oli hyvin kiinnostunut 
rakennuksesta ja myöhemmin hän ostikin sen. 
Siitä hän kaavailee tulevan kylään 
rukoushuoneen, kunhan se ensin 
peruskorjataan. Hanke on perusteltu, mutta 
epäselväksi kuitenkin jäi korjauksen rahoitus 
ja se, miten hän rukoushuoneen toiminnan 
aikoo järjestää, kun itse asuu Pietarissa.
     Kohde on lähellä Samohvalovia, mutta se 
on aivan erillinen hanke, eikä se mielestäni 
palvele niitä suunnitelmia, joita Igorilla ja 
Idäntyöllä on ollut Samohvalovin 
kehittämiseksi.  

  05 / Tapani Vanhala
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Minä teen uudelleen tälle kansalle 
ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja 
sen viisaiden viisaus häviää. 
                                           Jes. 29: 14
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Kiitos Teille, Idäntyön tukijat

        Riihimäen Idäntyö on toiminut jo 
toistakymmentä vuotta. Nykyään toiminta 
tapahtuu oman yhdistyksen nimissä, 
aikaisemmin toimimme Riihimäen 
seurakunnan nimissä, mutta silloinkin 
melko itsenäisesti.  Pääasialliset 
toimintamuodot  ovat evankeliointimatkat 
vankiloihin Pietarissa ja kauempanakin, 
vapautuneiden vankien avustaminen 
sekä humanitaarinen avustustoiminta. 
Tässä kohteena ovat vankiloiden lisäksi 
eri seurakunnat, lastenkodit ja sairaalat.
       Vankiloita, joissa käydään on 8, 
käyntimatkoja  Venäjällä kuukausittain 
keskimäärin 4 ja kävijöitä kuukaudessa 
15-25 henkeä. Lisäksi tulevat pelkät 
humanitaariset kuljetukset ja muut 
toiminnan vaatimat matkat. Kotimaassa 
tavaran keräily ja kirpputorin hoito 
vaativat myös paljon työtä ja työväkeä. 
     Vankilatyön tuloksista saimme lukea 
juuri hiljan Verasta, kun uskoon tulleet 
vangit ja entiset vangit kertoivat 
todistuspuheenvuorojaan. Olemme 
voineet olla monen henkilön kohdalla juuri 
se tarvittava sananviejä, jotta usko on 
voinut kirkastua.
      Tämä toiminta maksaa. Yhdistyksellä 
on vuokrattuna asunto Pietarissa 
matkalaisten majoitusta varten. 
Maksamme säännöllistä tukea tulkeille ja 
paikallisille evankelistoille Pietarissa. 
Riihimäellä on vuokrattuna Mattilan 
teollisuusalueelta varasto vaatteiden ja 
muun humanitaarisen tavaran lajittelua 
varten. Matkakilometrejä tulee tuhansia 
joka kuukausi, ja vaikka kilometrikorvaus 
on vain murto-osa valtion taksoista, 
summa on kuukausittain suuri.
     Työllä on ollut siunausta. Herra on 
meitä tukenut ja varjellut. 
Onnettomuuksia ei ole juurikaan ollut, ei 
liikenteessä eikä muutenkaan. Toiminnan 
vaatimat varat ovat aina löytyneet, vaikka 
monesti on tiukkaakin ollut. Kirpputorilta 
saatavien tulojen pienennyttyä Teidän, 
Arvoisat Riihimäen Idäntyö ry:n tukijat, 
Teidän panoksenne on ollut meille entistä 

tärkeämpää ja koko toiminnan A ja O. 
Haluamme kiittää Teitä kaikkia 
esirukouksista ja taloudellisista 
uhrauksistanne. Muistakaa meitä 
edelleen.
      Toimintamme on vakiintunut. Rajansa 
työlle asettavat niin henkilö- kuin 
voimavaratkin, sekä rahatilanne. Olemme 
oppineet elämään jatkuvassa 
niukkuudessa.
      Toivomme, että jaksatte kanssamme 
edelleen. Työmme tarvitsee jatkuvaa 
esirukoustanne emmekä ilman 
taloudellisia uhrauksiannekaan pitkälle 
pääse.
 Kiitos Teille!      
05/ Tapani Vanhala
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