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LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

Valtava sukkalahjoitus
lastenkoteihin!

       Uuden vuoden alkupäivinä tuli Ristolle 
soitto Hyvinkäältä. Naisääni kertoo, että 
hän on kutonut lapsille Venäjälle sukkia, 
olisiko Idäntyöllä kanavia, miten viedä 
niitä perille. Risto lupasi hakea sukat.
     Perillä paljastuikin, että sukkia ei 
ollutkaan pelkästään pari muovikassillista, 
vaan 11 laatikollista ja vielä lisäksi keko 
virkattuja peitteitä! Autoon tuli niistä 
melkein parin kuution kuorma.
     Hämmästellen availimme laatikoita, 
kauniisti kudottuja sukkia, kaikki 
erivärisiä, erilaisin raidoin, niin ettei kahta 
samanlaista paria ollut, vaikka sukkia 
kaikkiaan oli noin 350 paria. Villaisia 
peitteitäkin oli 54 kpl. Voi vain miettiä, 
mitä oli tullut maksamaan jo pelkät 
langat.
      Kyllä nyt oli mistä jakaa lapsille, ja 
juuri kylmimpään aikaan!
     Tällaisen yllätyksen oli valmistanut, ei 
mikään neulekerho tai edes muutama 
kutoja, vaan yksi ainoa ahkera ihminen, 
Eila Toropainen. 
      Eila on harrastanut käsitöitä aivan 
nuoresta lähtien, siitä todistaa kodin 
seiniä koristavat kymmenet 
ristipistotaulut. Hän rakastaa villalangoilla 
maalaamista, ja näitä upeita tauluja on 
syntynyt noin kolmesataa. 
      Eila aloitti sukkien kutomisen, kun 
hänen omassa elämässään oli hyvin 
raskas ajanjakso, tuli avioero ja 
työttömyys. Hän tunsi sisällään halun 

auttaa muita ja ajatteli köyhiä lapsia. 
Silloin viikonloppuisin saattoi syntyä 10 
paria sukkia. Käsitöitä tehdessään hän 
unohti omat kipunsa ja vaivansa.
   Eilalla on kaksi tytärtä ja hän hoitaa 
lapsenlapsiaan kotona aamupäivisin.
    Räsymattokutomossa viime syksynä 
hän tapasi johdatuksesta erään ihmisen, 
jolta sai kuulla Idäntyöstä ja sai 
yhteystietomme. Toistasataa sukkaparia 
on vuosien mittaan jo matkannut 
Venäjälle, mutta nyt hän halusi lahjoittaa 
loputkin. Kaapit olivat jo niin täynnä.
     Eila on jäämässä eläkkeelle helmikuun 
lopussa. ” On hyvä, että nyt juuri sain 
nämä sukat toimitettua lapsille, tuntuu 
kuin nyt olisin elämäntehtäväni tehnyt.” 
    Olemme jakaneet sukkia nuorille pojille 
vankilaan ja Kolpinon lastenkotiin. Vielä 
riittää jakamista muihinkin paikkoihin, 
missä lapset palelevat. 
     Eila oli erittäin tyytyväinen ajatukseen, 
että Tsernobylin voimalaonnettomuuden 
vuoksi sairastavat lapset saisivat peitteet 
ja sukat lämpimikseen. Tapani saa 
toimittaa ne perille.

Eila Toropainen Hyvinkäältä
Kuva Helena Jokinen
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Inna ja Jevgeni  Venäjältä 
todistusvuorossa

Venäjällä sijaitsevan Kingiseppin 
huumehoitokeskuksen nimellä tunnetun 
yhteiskristillisen yhteisön nimi on virallisesti 
Uusi elämä  (Реабилитационный Центр 
"Новая Жизнь").  Se toimii kahdessa 
pisteessä Venäjällä lähellä Viron rajaa; 
Preobrazenka’n kylässä Luga-joen 
alasuistossa  ja Kotli’n  ( lue Katli) pienessä 
entisessä varuskuntakaupungissa, jotka 
sijaitsevat noin 40 kilometrin päässä toisistaan 
tarkemmin määriteltynä Leningradin piirissä 
ja Kingiseppin alueella.
Inkerin historiasta kiinnostuneille tiedoksi, 
että Luga-joki tunnettiin inkeriläisten 
keskuudessa nimellä Laukaanjoki,   Kotli 
tunnettiin  Kattila-nimellä  ja 
kommunistijohtaja Victor Kingiseppin 
mukaan vallankumouksen jälkeen uudelleen 
nimetty Kingisepp’in kaupunki tunnettiin 
ikivanhana Jaaman linnoituskaupunkina.
        Huumehoitokeskuksen asukasmäärä on 
pysynyt viime vuodet aika vakiona, noin  250 
asukkaassa, joista noin 90 on työntekijöitä ja 
160 hoitoa saamassa olevia narkomaaneja.  
Huumehoitokeskuksen työntekijöiden suuri 
luku selittyy osin sillä, että kellekään heistä ei 
makseta palkkaa ja lähes kaikki ovat entisiä 
narkomaaneja, jotka ovat innokkaita 
todistamaan, kuinka he Jumalan ja  rukouksen 
avuin ovat vapautuneet huumeista ja 
vakavistakin sairauksista.
        Maanantaina 23.01.2006 oli piskuisella 
laumalla tilaisuus  saada kuulla Riihimäen 
kirkossa, kun Uusi Elämä  keskuksessa 
päihdeongelmastaan  toipuneet Inna 
Korolova  ja Jevgeni Kovsov olivat 
todistamassa omasta parantumisestaan.

Jevgenin entiset ystävät kuolleet
         Jevgeni kertoi, miten he nykyisin 
kiertävät Innan kanssa Pietarissa ja sen 
ympäristössä kouluissa, vankiloissa, 
huumeklinikoilla ja muualla varoittamassa 
nuorisoa omakohtaisten kokemustensa 
perusteella huumekokeilujen seurauksista.

           Jevgeni käytti ja välitti vahvoja 
huumeita Kingiseppin kaupungissa kahdeksan 
vuoden ajan, mutta ei missään vaiheessa 
tuntenut elämänsä olevan mitenkään 
järjestyksessä. Hän halusi kerrassaan 
muutosta elämäänsä. Hän hakeutui hoitoon 
kaupungin huumeklinikoille, joissa lääkärit 
olivat ongelman suhteen aika alistuneen 
tuntuisia; ”Ei teitä voi kukaan auttaa”.
          Lopulta Jevgeni kuuli yhä uudestaan 
lähellä sijaitsevasta Uusi Elämä-keskuksesta 
ja sieltä hän löysi Jeesuksen elämäänsä, 
joskaan ei aivan helposti. Keskuksen ankarat 
säännöt tupakanpolton kieltämisineen ja 
alituinen puhuminen uskonasioista, jotka eivät 
Jevgeniä kiinnostaneet vähääkään, lopettivat 
ensi alkuun kaiken  yrittämishalun. Kuitenkin 
vähitellen Jevgeni huomasi ilokseen itsessään 
tapahtuneen  uskomattoman muutoksen. On 
olemassa leikkisä sanonta; Mistä huomaa, että 
narkkari valehtelee? Siitä, että hänen huulensa 
liikkuvat. Yht’äkkiä Jevgeni tiedosti, että 
hänen sanaansa voi luottaa ja siihen luotetaan. 
Tämä hämmentävä oivallus osoittautui 
oikotieksi Jeesuksen armon varaan, jossa hän 
on elänyt jo kahdeksan huumeetonta vuotta.
           Jevgenillä on hallussaan osoitekirja, 
jossa hänellä on kahdeksan vuoden takaa 
kaikkien ystäviensä yhteystiedot. Yli sata 
nimeä käsittävä luettelo henkilöistä, joilta saa 
ostaa huumeita, tai joille niitä voidaan myydä. 
Jevgenille tuli tavaksi  merkitä kunkin nimen 
kohdalle risti saatuaan kuulla näiden 
kuolemasta. Nyt osoitekirja on lähes täynnä 
ristejä. 

Innan yksiö hautakammiona
       Innan kertomus on aika tyypillinen 
huumenuoren historia. Hän rakastui 17-
vuotiaana erääseen mieheen, joka sittemmin 
osoittautui narkomaaniksi. Innan rakkaus 
mieheen oli nuoren ihmisen sokeaa rakkautta. 
Teki mieli jakaa miehen kanssa kaikki, aivan 
kaikki. Työ, harrastukset, ystävät, mutta myös 
huumeet, joiden käyttöä kesti noin seitsemän 
vuotta ilman, että kumpikaan koki käyttöä 
mitenkään ongelmalliseksi. Itse asiassa he 
eivät huomanneet, miten ongelmat alkoivat 
kasaantua. Huumeet muuttuivat vaivihkaa yhä 
väkevämmiksi ja sitä myöten kaikki 
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sosiaaliset taidot ja tavoitteet alkoivat 
unohtua. Ystäväpiiri muuttui pelkiksi 
huumeiden käyttäjiksi, työelämä ja opiskelu 
ei enää kiinnostanut. Näiden seitsemän 
vuoden jälkeen Innan mies, Sergei, joutui 
ensimmäisen kerran vankilaan ja silloin alkoi 
Innan sisäinen kello varoittaa: ”Jos näin 
jatkuu, olen minäkin pian vankilassa”. Inna 
hakeutui seitsemään eri kertaan 
huumeklinikoille hoitoon, mutta aina yhtä 
huonoin tuloksin. Huumeidenkäyttö vain 
paheni asteittain. Sergei pääsi välillä pois 
vankilasta joutuakseen sinne yhä uudestaan 
huumerikoksista. Jostain syystä Innaa ei 
koskaan vankilaan tuomittu. Innan 
elämänlaatu vain paheni. Nyt jo ystävätkin 
alkoivat karttaa häntä ja oma äiti ilmoitti, ettei 
jaksa enää katsella tyttärensä elämää ja lähti 
pois yhteisestä kodista, joka oli noin 14 
neliömetrin suuruinen yksiö. Hän hylkäsi 
tyttärensä, koska  ei kestänyt nähdä tyttärensä 
kulkevan kohti ennenaikaista hautaa..
           Innan elämä alkoi olla epätoivoista. 
Hän laihtui ja masentui. Itsemurhayrityksiä 
oli lukuisia, mutta Inna vain jatkoi 
piikittämistään. Tulehdukset eri puolella 
ruumista olivat kivuliaita. Inna ei ollut enää 
pitkään aikaan löytänyt kehostaan suonta, 
johon voisi myrkkyä ruiskuttaa ja niinpä hän 
etsi epätoivoisesti surkastuneesta kehostaan 
lihaksentynkää, johon vielä voisi piikittää.
Huumehoitoklinikan lääkärit olivat jo 
menettäneet toivonsa. He sanoivat Innalle, 
että 16 vuotta jatkunut huumeidenkäyttö on 
pilannut hänen elimistönsä niin, että 
lääketiede ei voi Innaa enää auttaa. Edessä on 
pikainen kuolema.
           Inna toivoikin elämältä vain pikaista 
loppua. Hän itki ja kärsi kuihtuneen ja 
kivuliaan ruumiinsa kanssa. Joka paikkaa 
särki ja tulehdukset  levisivät, mutta 
huumeiden käyttöä hän ei voinut jättää. Hän 
alkoi kutsua yksiötään hautakammiokseen, 
jossa hän aina tunsi olonsa ahdistuneeksi, 
ikään kuin joku tarkemmin määrittelemätön 
paha olisi vainonnut ja vartioinut  häntä joka 
hetki. Inna pelkäsi sammuttaa valoja, koska 
hän pelkäsi pimeää. Valot paloivat yötä 
päivää. Inna pelkäsi nukkumista. Painajaiset 
vaivasivat häntä alinomaa ja  toistuva 

valveuni oli, että heti, jos hän oli nukahtaa, 
tuo Paha alkoi vetää häntä väkisin johonkin 
pimeään kuoppaan. 
Eräänä päivänä konttasi Inna keittiönsä 
lattialla valmistettuaan itselleen päivän 
heroiiniannoksensa ja etsiessään kohtaa 
kehostaan, mihin vielä kykenisi likaisen 
piikkinsä pistämään. Inna itki fyysisestä 
tuskasta kipujensa vuoksi ja henkisestä 
tuskasta, kun ei tahtonut enää löytyä paikkaa, 
mihin piikin upottaa. Silloin hänen käsiinsä 
osui ikivanha, halkeillut ikoni. Siinä oli 
kuvattuna Jeesus ja ikonin yläosassa luki: 
”Sairaat hän parantaa ja alastomat vaatettaa”. 
Inna ei ollut koskaan ajatellut uskon asioita, 
mutta silloin häneen meni jokin, joka pani 
hänet rukoilemaan: ”Rakas Jumala, jos olet 
olemassa, päästä minut tästä kurjuudesta”.
Inna ei osaa  selittää, mitä tapahtui, mutta 
jotain alkoi tapahtua. Hän törmäsi jatkuvasti 
uskoviin ihmisiin.  Inna kuuli yhä  useammin 
eri yhteyksissä  puhuttavan Kristuksesta ja 
lopulta hän sai tietää Uusi Elämä-keskuksesta. 
Hän aloitti hoidon siellä kaikkiaan seitsemän 
eri kertaa, ennen kuin lopullinen muutos tuli. 
Siihen asti hän sortui yhä uudestaan 
piikittämään itseänsä niin, että huumeiden 
käyttö kesti hänen kohdallaan vielä puolitoista 
vuotta, kaiken kaikkiaan 18 vuotta.
Jäädessään lopulta pysyvästi  keskukseen, oli 
muutoinkin pienikokoinen Inna laihtunut 17 
kiloa alkuperäisestä painostaan ja hän 
muistutti olemukseltaan  keskitysleiriltä 
pelastunutta luurankoa enemmän kuin 
ihmistä. Keskuksessa oloaikanaan hän lihoi 
28 kiloa ja oli sen jälkeenkin hoikka.
           Tästä jatkui muiden  ihmeiden tie. Inna 
otti vastaan Jeesuksen vapahtajanaan. Innan 
suurimpia pelkoja toipumiskaudella oli ollut, 
miten hän selviäisi huumeitta sen jälkeen, kun 
Sergei vapautuu vankilasta. Inna harkitsi eroa 
ainoana järkevänä vaihtoehtona.
Seuraava ihme olikin, että Sergei oli 
vankilassa ottanut vankilalähettien työn 
hedelmänä vastaan Jeesuksen 
henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja tullut 
uskoon.
Käytyään kuntoutusjakson loppuun, oli Inna 
palannut klinikalle, jossa häntä oli hoidettu 
lukuisia kertoja. Hän kertoi lääkäreille 
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toipumisestaan, jota lääkärit eivät voineet 
mitenkään käsittää.  He antoivat Innalle luvan 
käydä kertomassa kaikille potilaille 
toipumiskertomuksensa.
Lääkärit sanoivat kuitenkin, että huumeet ovat 
tehneet tuhoavan tehtävänsä elimistössä 
jättäen Innaan  pysyvät jälkensä niin, että 
Sergein ja Innan on aivan turha haaveilla 
lapsen hankkimisesta. Se tulisi olemaan sula 
mahdottomuus.
        Tästä käynnistä klinikalla  on nyt 
yhdeksän vuotta. Nyt Innalla ja Sergeillä on 
täysin terve seitsemänvuotias  Vanja-poika.
        Puoli vuotta sitten hän palasi jälleen 
kerran klinikalle, jossa häntä oli usein 
hoidettu. Asiana oli, että Inna haaveili nyt 
ajokortin hankkimisesta. Venäjällä on 
mahdoton saada ajokorttia, jos hakija on 
käyttänyt todistettavasti pidemmän ajan 
huumeita. Niinpä Inna pyysi lääkäriltä, että 
voisivatko he kirjoittaa sellaisen todistuksen, 
että Inna olisi ollut vain neljä vuotta 
huumevieroituksessa, mikä olisi ehkä 
mahdollistanut ajokortin saamisen. Lääkäri 
vastasi, että se on täysin mahdotonta. Inna on 
ollut hoidossa heillä potilaskorttien mukaan 
15 vuotta ja muunlaista todistusta he eivät voi 
missään tapauksessa antaa.
Inna rukoili itsekseen Herraa auttamaan 
tässäkin asiassa ja niinpä hän sai luvan mennä 
puhumaan  asiansa laitoksen johtajalle. Inna 
kertoi hänelle Jumalan ihmetöistä kohdallaan.
Johtaja kaivoi Innan potilaskortin esiin, repi 
sen kappaleiksi ja sanoi: Inna, Sinä et ole 
koskaan ollut täällä päivääkään hoidossa.
Nyt Innalla on ajokortti ja hän pystyy sen 
avulla entistä paremmin levittämään 
huumeidenvastaista sanomaansa  paitsi 
Venäjällä, niin myös nyt ensi kertaa 
Suomessa.
On tunnettua, että Venäjällä asutaan melko 
ahtaasti. Innalla, Sergeillä, heidän lapsellaan 
ja perheeseen takaisin muuttaneella Innan 
äidillä oli käytettävissään  Innan yksiö, jota 
hän ei enää tosin kutsunut ruumishuoneeksi.
        Inna ja Sergei rukoilivat, että he saisivat 
käyttöönsä suuremman huoneiston, jos Herra 
niin hyväksi katsoisi. Ja katsoihan Hän. Ensin 
uskova ystävätär tarjosi hänelle kaksiota. 
Innaa häiritsi ystävättären asenne, jolla hän 

ikään kuin kerjäsi kunniaa itselleen, eikä 
Herralle. Niinpä Inna tokaisi ystävättärelleen: 
”Rukoilen Herralta isompaa asuntoa!” 
Ystävätär vastasi: ”Sinulla ei ole oikeutta 
pyytää Herralta mitään epärealistista. Inna 
vastasi: ”Itse voin tehdä kaikkea, mikä on 
realistista, Herra pystyy toteuttamaan sen, 
mikä on epärealistista”. Niinpä nyt koko 
Innan perheyhteisö asuu venäläisesti 
loistokkaasti kolmen huoneen ja keittiön 
käsittävässä asunnossaan Pietarissa jatkaen 
iloiten Herrassa  huumeiden vastaista työtään 

 Kirj. Matti Huunan-Seppälä

Riihimäen Keskuskirkossa 23.1. todistivat  
Jevgeni ja Inna, heidän keskellään tulkki Ida 
Makarova
Kuva Terho Pelkonen
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LAPSILTA LAPSILLE
hyväntekeväisyyskonsertti
Kirkkopuiston seurakuntakodissa

 5.3. klo 18, kahvit klo 17,30 alkaen

Riihimäen ja lähiseudun lapset esiintyvät 
Pietarin lasten hyväksi

Puhe Anneli Hokkanen
Juonto Tuula Portin

Pietarilaisia lastenkodin lapsia ottamassa 
vastaan lahjaa



 Tammikuun 2006 matkoja

Matka  Novgorod – Parfino  4-5.1.
     Aina ei vankilavierailut mene 
suunnitelmien mukaan. Suomesta oli matkalla 
Huunan-Seppälän ja Järven perheet  ja 
Venäjältä muusikko- evankelista Sergei 
Tsadunin ja tulkki Ida Makarova.  Lupa-
anomukset ja passin jäljennökset oli faksattu 
pari viikkoa aikaisemmin Novgorodin 
UINniin ja lisäksi soitettu sinne kysyen, että 
päivämäärät sopivat vaikka on jouluaika. 
Vastaus oli myöntävä. Sovittuna aikana 
olimme Parfinon vankilassa. Kukaan ei 
tiennyt tulostamme. Ystävämme 
kasvatusjohtaja Vasili Sergejevits  tuli 
lomaltaan paikalle, mutta koska lupa ei ollut 
tullut , hän ei voinut ottaa meitä sisälle. 
Meidän oli lähdettävä pois. Jätimme kuitenkin 
joululahjapusseja, jotka he lupasivat antaa 
työssä oleville vangeille. Illan ja yön olimme 
Baptistiseurakunnan vieraana. Heillä on pieni 
omakotitalo, jossa on kokoussali. Yhdessä 
voimme rukoilla ja ylistää Herraa. Koimme 
Pyhän Hengen siunaavan läsnäolon. 
Seuraavana päivänä Pankovkan vankilassa 
sama kohtalo…Ei sisälle. Täällä lisäksi 
sanottiin että Ortodoksikirkko hoitaa siellä 
kaikki messut, kasteet, opetukset ym. UINssa 
kaikki johtajat olivat joululomalla, joten 
sieltäkään ei saatu apua. Jälkeenpäin 
puhelimitse saimme tietää, että meidän 
paperit olivat juuttuneet FSB:hen (entinen 
KGB), joka ne viimeksi tarkastaa.
       Paluumatkalla Pietarissa Ida Makarova 
esitteli meille uuden avustuskohteen 
Cadovnikovan suurperheen, jonka isä kuoli 
kolme vuotta sitten. Kotona asuu 11 lasta, 
joista yksi on lapsenlapsi. 
                      Kirj.  Jukka ja Liisa Järvi

3.-4.1. Anneli ja Tapani veivät 
avustuskuorman Haapakankaan kirkolle 
Pietariin. Seurakunnan välityksellä 
vaatelähetys jaettiin kolmeen eri osoitteeseen: 
Bugrin kylänneuvoston kautta monilapsisten 
perheiden auttamiseen, Kuismalovon kylässä 
vanhainkotiin ja alueella asuvien 
Tshernobylin uhrien auttamiseen. Alueella 

asuu perheisiin huostaanotettuina kymmeniä 
Tshernobylin onnettomuusalueen lapsia ja 
nuoria. / Tapani Vanhala

10-12.1 Jorma ja Raija olivat asuntoautolla 
Pietarissa. Matkalla oli mukana heidän 
lisäkseen: tulkkina Taimi Pavlova ja Pietarista 
Valja Tserbakova ja Sergei Tsadunin. 
       Perjantaina he tapasivat GUINnin 
virkailijan, ystävämme Natalia Sidkovan, 
jolle piti viedä patja, mutta auton kyydissä 
ollut runkopatja ei ollutkaan hänelle sopiva. 
Valjan sänky oli juuri hajonnut, joten hän sai 
siitä patjan itselleen.
  Lauantaina oli vuorossa Sablinon vankila. 
Saliin kokoontuvista naisvangeista lähes 
puolet oli uusia kasvoja. Samoin evankelisen 
seurakunnan naisista oli jälleen vapautunut 
monta. Jorma todistaa mielellään naisille, että 
kannattaa uskoa Jumalaan, joka muuttaa 
ihmisen elämän. Riidan ja väkivallan tilalle 
tulee halu auttaa ja ymmärtää toisia. 
Vankilaviranomaisetkin näkevät muutoksen ja 
antavat puollon vangin vapauttamiseksi.
   Raija kertoi sairaudestaan naisille, jotka 
ovatkin olleet hänen esirukoilijoitaan koko 
ajan. Rukouksen voimasta puhuttiin 
muutenkin. Monet vangeista halusivat antaa 
elämänsä Jeesukselle.
    Lauantaina paluumatkalla Raija ja Jorma 
poikkesivat Viipurissa tapaamassa 
kummipoikaansa Vladimiria ja Moskojevitsin 
perhettä, jonka tyttären opintoja Pushkinissa 
Riihimäen Rotarit tukevat. Tytön viimeisen 
vuoden yliopisto- opinnot olisivat jääneet 
kesken ilman tätä tukea, koska tytön isä 
invalidisoitui.    / Helena Jokinen

17.-18.1. Anneli ja Tapani veivät 
avustuskuorman Lomonosoviin pienten lasten 
kotiin. Laitoksessa asuu lähes sata 0-4-
vuotiasta huostaanotettua lasta. Laitoksessa 
on erikseen myös HIV-lasten osasto. Yhteistä 
kaikille lapsille on, että vanhemmista ei ole 
tietoa tai he ovat vankilassa tai lapset on 
huostaanotettu vanhempien alkoholismin 
vuoksi.               / Tapani Vanhala 
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17-19. 1. Kolpinon matkalla olivat Helena 
Jokinen ja Marita Leivo, Pietarista tuli 
mukaan Taimi Pavlova ja Valja Tserbakova.
    Heti Pietariin tultuamme kohtasimme 
Siperian talven, viima oli viiltävä ja pakkasta 
noin 30 astetta koko ajan. 
    Kävimme tiistaina tapaamassa Igorin 
seurakunnan toimistossa siellä vierailemassa 
olevia vapautuneita ystäviämme: Antonia, 
Alekseita ja Sergeitä. He kertoivat kaikki 
saaneensa työtä ja asuivat itse 
vuokraamissaan yhden huoneen asunnoissa. 
Lämpimiä vaatteita ja vuodevaatteita vain 
kaipasivat. Jätimme toimistoon myös 
tavaroita Kostja Repinille ja Vasiljevin 
perheelle, he hakevat ne myöhemmin sieltä. 
      Teimme ruokaostokset seuraavan päivän 
vankilaa varten ja illalla asunnolla tapasimme 
vielä Oleg Pestrikovin, joka on alkanut käydä 
jehovantodistajien kokouksissa.
    Keskiviikkona oli käynti Kolpinon 
vankilassa. Meillä oli tälle kerralle 
kuvauslupa, ja otinkin pojista paljon kuvia. 
Luokassa oli  30 poikaa, joille julistimme 
evankeliumia ja tarjosimme herkkuja. 
Lopuksi jaoimme vielä jokaiselle villasukat, 
joista he olivat erittäin onnellisia.
    Lastenkodissa tapasimme omaa 
ryhmäämme ja Valja piti heille pyhäkoulua. 
Veimme kaikille lapsille myös villasukat. 
Johtajatar oli niistä  erittäin iloinen, kyynel 
nousi hänelle  silmänurkkaan kun kerroimme, 
että eräs nainen oli ne kaikki neulonut lahjaksi 
orvoille lapsille. Hän kertoi myös, että 
edellisellä kerralla viemämme sisätossut he 
olivat antaneet lapsille uudenvuodenlahjoiksi.
      Illaksi ehdimme vielä Granitnajan 
asuntolaan tapaamaan siellä asuvia miehiä. 
Valera oli saanut jo jalkaproteesin ja esitteli 
sitä ylpeänä. Gafar ja Viktor olivat saaneet 
vuokrattua omat asunnot ja heidän tilallaan 
asuntolassa asuivat nyt Dima ja Slava. Igor 
tuli sinne meitä tapaamaan. Raamattupiiriä 
vetämään tullut Stass ja kaikki uudet miehet 
kertoivat elämästään kovin koskettavasti.
     Aamusta lähdimme kohti Suomea ja 
ennätysajassa olimme rajalla, jossa muita ei 
näkynyt kovan pakkasen takia. 
    Manna-avussa olimme jo klo 12.30 
hakemassa seuraavalle Jukan matkalle 

viemisiä. Suomessa pakkasta olikin paljon 
vähemmän, siinä 20 asteen tienoilla./ Helena

Tyytyväisiä sukkien saajia Kolpinon 
vankilan osastolla, mukana kuvassa 
myöskin Valja.

20.1.06 – 22.1.06
Perjantaina
Lähtiessä Riihimäeltä oli Jukka, Paula, Marita 
sekä  Anneli joka otettiin Lahdesta. Meillä oli 
runsaasti ruokia ja muuta tavaraa, mutta 
Venäjän tullista selvisimme sujuvasti kun 
meiltä pyydettiin kyytiä yhdelle ihmiselle 
tullilta seuraavaan kylään.
       Pietarissa kävimme Cadovnikovan 
perheessä, Aleksejevan perheessä ja 
Prosvessenia prospektin metron vieressä 
olevassa kirjakaupassa. Valja tuli asunnolle 
illalla.
     Lauantaina
Pakkasta oli runsaasti ja Jukan auton 
käynnistin moottorin puhti ei riittänyt vaikka 
kaapeleilla otettiin toisesta autosta lisävirtaa. 
Lähti kun löytyi sopiva maasturi, joka veti sen 
käyntiin. 
      Gaasaan oli tullut tulkkimme Liisa 
Lankinen miehensä tuomana. Siellä olimme 
naisten kirurgisella osastolla ja miesten 
silmäosastolla. Tilaisuudet olivat 

6



mielestämme hyviä, vaikka miesten osaston 
käytävä oli kylmä. Puhuimme Jumalan 
rakkaudesta.
        Nina oli kutsunut meidät kotiinsa 
Pietarhoviin syömään, jotta Tanjan ei 
tarvitsisi tulla kaupunkiin hakemaan meiltä 
tuliaisia. Senjälkeen kävimme ostoksilla.
      Sunnuntaina
Lauantai-iltana Jukka jätti auton asunnon 
eteen ja kävi sitä yöllä käyttämässä, joten se 
lähti kiltisti käyntiin aamulla.
        Liisa Lankinen tuli Proletarskaja 
metrolle ja Viktor Ivanov seuraavalle 
metrolle. Metallostroin tilaisuudet olivat 
normaalisti seurakunnassa ja invaosastolla.
        Kotimatkalla Pietarissa Jukka osti 
muoviset seinäpanelit kotiinsa WC:n 
remonttia varten ja kävimme vielä uudestaan 
Sadovnikovalla koska auton pohjalla oli vielä 
heille sopivia ruokia, joita emme täydestä 
autosta olleet perjantaina löytäneet.
          Viipurissa kävimme Aliisalla ja 
ostoksilla uudessa Karuselli-tavaratalossa.
          Marita jäi Leikkariin, josta poika hänet 
haki ja Lahteen jätimme Annelin miehensä ja 
Valjan sulhasensa kyytiin.                   
                                        Kirj. Jukka Järvi 

Lastenkodin ikkunaan oli kirpeänä 
pakkaspäivänä (-30) sekä pakkanen, 
että lapset tehneet kuvioitaan.

Juoposta pastoriksi

        Neuvostoliiton aikana  nuori Nikolai 
Aleksejev oli jo alkoholisoitunut niin että 
viina kuului jokapäiväiseen elämään sekä 
työssä kuin kotona. Hän ja hänen perheensä 
asuivat Parfinossa (n.125km Novgorodista 
etelään) Äiti ja täti olivat uskovia ja 
rukoilivat pojan puolesta, että tämä 
pelastuisi. He kuuluivat Baptisti 
seurakuntaan ja siihen aikaan  kokoukset 
olivat vain kodeissa. Sinne lähetettiin aina 
urkkijoita paljastamaan mitä siellä tapahtuu. 
Nikolaikin oli komennettu monta kertaa 
tehtävään, mutta hän vain raportoi –ei siellä 
mitään pahaa puhuttu-.
         Miehen holtiton elämä vei hänet 
ainakin kolme kertaa vakavaan kuoleman 
vaaraan. Kerran Nikolai oli lähtenyt 
kuorma-autolla viemään sukulaistaan 
lääkäriin ja matkalla hän näki nuoren 
veljensä kavereineen. He olivat juuri 
koulunsa lopettaneet. Hän otti heidät kyytiin 
auton lavalle. Risteyksessä, jossa piti 
kääntyä oikealle, hänen autonsa suistui 
ojaan ja kaatui. Viinan johdosta oli liikaa 
nopeutta. Hänen ainoa veljensä kuoli heti, 
mutta toisille ei tapahtunut mitään 
vakavampaa ja potilaskin tuli ”terveeksi” 
säikähdyksestä. Tämä toi suuren kaaoksen 
hänen elämäänsä. Itse syytökset piinasivat 
itsemurha haluun asti. Oikeuden tuomio oli 
5 vuotta vankeutta kuoleman 
tuottamuksesta. Se väheni kuitenkin kahteen 
vuoteen käytännössä. Vankilassa hän tapasi 
uskovia vankeja ja kiinnostus Jumalaan 
heräsi. Elämän suuntaa oli vaikea itse 
muuttaa, joten hänen elämässään ei vielä 
tapahtunut muutosta, vaikka Jumala oli 
selvästi hänet pysäyttänyt muulloinkin. 
          Kerran jokilaivalla humalaisena 
työssä ollessaan hän horjahti reunan yli 
virtaavaan veteen ja veneen alle. Sattumalta 
rannalla joku näki tapahtuman ja riensi 
apuun vetäen tukinuittajien keksillä hänet 
maalle. Hän pelastui varmalta hukkumiselta. 
Joskus oli tapahtunut, että viinan aiheuttama 
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tukehtumiskuolema oli ollut lähellä, ellei 
joku olisi tullut auttamaan. 
            Sitten Nikolain setä oli tullut uskoon 
ja vei hänet hengelliseen kokoukseen 
naapuri kaupunkiin. Siellä oli Moskovasta 
vieraileva saarnamies puhumassa. Hänen 
sanansa osuivat suoraan Nikolain 
sydämeen. Hän itki tuskissaan syntejään, 
hän sai tunnustaa ne ja kokea 
synninpäästön. Nyt hän oli saanut kaikki 
syntinsä anteeksi, uudestisyntynyt Jumalan 
lapseksi, joten vapauttava ilo täytti 
sydämen. Askelkin oli niin kevyt kuin olisi 
leijaillut ilmassa kotimatkalla. Tästä alkoi 
uusi tie. Viina ja tupakka jäi kertaheitolla 
heti pois. Jumalan Sanan valtava nälkä vei 
hänet uudestaan ja uudestaan kirkkoon ja 
kokouksiin oppimaan lisää. Silloin oli 
Neuvostoliiton hajoamisen aika jolloin 
myös hengellisen vapauden kasvu alkoi 
Venäjällä.
Vuonna 1989 Nikolai vapautui vankilasta, 
1990 hän tuli uskoon, vuodesta1994 hän on 
ollut Baptisti seurakunnan pastori 
Parfinossa. Hänellä on ihana, ystävällinen, 
vieraanvarainen vaimo, Valentina. Nikolai 
on joskus käynyt vankilassa 
evankelioimassa, mutta sitten ovet olivat 
sulkeutuneet. Nyt meidän kanssamme hän 
on päässyt uudelleen vankilaan kertomaan 
ilosanomaa siitä Herrasta, joka on tehnyt 
suuria hänenkin kohdallaan ja hänen 
sisaretkin olivat tulleet uskoon. Kunnia 
Jumalalle!           Kirj. Liisa Järvi Vapaaehtoisia työntekijöitä 

kaivataan!

- Kirpputorityö kaipaa edelleen 
tekijäänsä, tai tekijöitänsä.

- Vankilapakettien tekoon tarvittaisiin 
työryhmää 

- On perustettu käsityökerho, jota vetää 
ja ideoi käsityön ammattilaisia. Heidän 
johdollaan alkaa kokoontua 
askarteluillat, joissa voidaan tehdä 
mm. valmistelevia töitä 
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