
Lahjaksi olette saaneet
lahjaksi antakaa

HUHTIKUU 2006  Riihimäen Idäntyö ry

Tulevia
2006 matkoja Venäjälle

Kun haluat jollekin matkalle, ilmoittaudu itse 
ryhmän vetäjälle hyvissä ajoin, viimeistään 
kaksi viikkoa ennen matkaa. Tai jos tulet 
mukaan ensimmäistä kertaa vankilaan, sinun 
pitää antaa yhteystietosi ja syntymäaikasi 
kuukautta ennen matkaa.
  Olette tervetulleita mukaan kertomaan 
Jeesuksesta!

Huhtikuu
7-9.4. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
11-13.4. Kolpino, Helena Jokinen
14-16.4. Sablino, Jorma Holmroos
18-21.4. Novgorod, Jukka Järvi

Toukokuu 
5-7.5. Lebedeva, Arja Kasurinen 
12-14. pv. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
16-19.5. Novgorod, Jukka Järvi
19.21.5. Sablino, Jorma Holmroos
24-28.5. Kolpino, Helena Jokinen

Kesäkuu
5-9.6. Samohvaloviin, Helena Jokinen
9-11.6. Sablino, Jorma Holmroos
16-18.6. Lebedeva, Arja Kasurinen
23-25.6. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi

Heinäkuu
7-9.7. Sablino, Jorma Holmroos
11-13.7. Kolpino, Helena Jokinen
14-16.7. Novgorod, Jukka Järvi
17-21.7. Samohvaloviin, Helena Jokinen
18-23.7. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi

Elokuu
11-13.8. Sablino, Jorma Holmroos
15-17.8. Kolpino, Helena Jokinen
18-20.8. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
25-27.8. Lebedeva, Arja Kasurinen
28.8.-1.9. Samohvaloviin, Helena Jokinen

Syyskuu
8-10.9. Sablino, Jorma Holmroos
15-17.9. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
26.28.9. Kolpino, Helena Jokinen

Lokakuu
2-6.10. Samohvaloviin, Helena Jokinen
6-8.10. Sablino, Jorma Holmroos
13-15.10. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi

Marraskuu
3-7.11. Sablino, Jorma Holmroos
7-9.11. Kolpino, Helena Jokinen
17-19.11. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
20-24.11. Samohvaloviin, Helena Jokinen

Joulukuu
1-3.12. Sablino, Jorma Holmroos
15-17.12. Gaasa-Metallostroi, Jukka Järvi
19-21.12. Kolpino, Helena Jokinen

 
Keltaisessa talossa käsityökerhoa vetää 
Terttu Tonteri  yhdessä Raili Ylä-Tuuhosen 
kanssa. Tervetuloa mukaan ja ostoksille  
Idäntyön hyväksi!
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 RIIHIMÄEN   IDÄNTYÖ   ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Yleistä: 
Yhdistyksen toiminta jatkui vakiintuneissa 
muodoissaan. Yhdistys on perustettu 
tekemään evankeliointi-  ja humanitaarista 
avustustyötä Pietarissa ja Venäjän 
lähialueilla.  
    Vankiloihin tehtävät evankelioimismatkat 
olivat yhdistyksen tärkein toimintamuoto.  
Kohteina olivat eri vankilat Pietarissa ja sen 
ympäristössä ja Novgorodissa. 
      Avustuskohteisiin vankiloiden lisäksi 
kuului kuntoutuskeskuksen ylläpito Granitnij 
kadulla, kuntoutuskeskus Samohvalovissa, 
Novgorodin alueella, sekä lastenkoteja, 
sairaaloita, seurakuntia ja yksityisiä perheitä.

Hallitus:
Helena Jokinen, puheenjohtaja, Jukka Järvi, 
sihteeri, Minna Huistinoja, rahastonhoitaja, 
Mikko Ilomäki, Raija Vesala, Jorma 
Holmroos, Raija Holmroos, Risto Jokinen, 
Tapani Vanhala.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.
Tilintarkastajat: Pertti Pohjanvuori ja Vesa 
Kunnas

Toimintaa:
Vankilassakäyntimatkoja tehtiin etukäteen 
laaditun suunnitelman mukaisesti 
keskimäärin kolme -neljä joka kuukausi. 
Matkat tehtiin yleensä jäsenten omilla 
pikkubusseilla. Vankilamatkoja kertyi 
yhteensä 44, 
      Vangeille on viety henkilökohtaisina 
avustuksina vaatteita, kenkiä, ruokaa, 
keittiötarvikkeita, vuodevaatteita. Vankiloille 
on viety paperia, teknillisiä laitteita, kenkiä, 
vaatteita. Kolpinoon lahjoitettu 300 € 
syyhylääkkeisiin. 
     Evankelioimisryhmän koko vaihteli 4 -12 
henkeä. Kohteina olivat Metallostroin, 
Sablinon, Lebedevan, Arsenalnajan, 
Kolpinon, ja Tihvinän vankilat Pietarin 
alueella, Parfinon ja Pankovkan vankilat 
Novgorodin alueella.  
     Vankiloissa käyminen edellyttää Venäjän 

viranomaisten hyväksyntää. Tämän vuoksi on 
pidetty yhteyksiä venäläisiin kumppaneihin 
Pietarin sisäasiainministeriössä. Virkailijoita 
on muistettu juhla- ja merkkipäivinä. Sieltä 
ollut lyhyellä vierailulla 4-6.8. Riihimäellä 
Natalia Sidkova.
       Vankien kanssa käydään runsasta 
kirjeenvaihtoa.
       Vakituisia avustuskohteita ovat olleet 
pastori Igor Smirnov Pietarissa ja hänen 
seurakuntansa johtama työ köyhien ja 
vankilasta vapautuneiden parissa 
Mirotvorets-järjestön nimissä sekä 
kuntoutuskodin ylläpito (vuokra ja ruoka) 
Granitnij-kadulla vankilasta vapautuneille. 
Keskuksessa on vierailtu noin kerran 
kuukaudessa ja viety tarvikkeita ja ruokaa.
       Samohvalovissa, Novgorodin alueella on 
Igor Smirnovin johtama, vapautuneille 
asunnottomille vangeille kuntoutuspaikka, 
maatila, jonka kehittämisessä yhdistys on 
ollut mukana 4500 euron summalla. Kesällä 
siellä on ollut kuntoutusleiri yhdessä Pietarin 
Pelastusarmeijan kanssa, siellä oli 5-20 
osanottajaa.
      Syksyllä aloitettiin Idäntyön ompelukurssit 
lähiseudun naisille. 
Samohvalovissa käyty 3 kertaa,
       Volhovan kaupungissa lastenkoti, 
huumevieroituskeskus ja helluntaiseurakunta, 
joissa Jevgenija ja Aleksander Harlamovin 
toimesta vierailtu ja viety apua 4 kertaa.  
        Humanitaarista apua on toimitettu 
lastenkoteihin Kolpinossa, Lomonosovissa, 
Lopuhinkassa ja Parfinossa. Lisäksi on 
avustettu katulapsityötä tekeviä järjestöjä, 
mm Kansan Raamattuseuraa ja Pietarin 
lastensuojelusäätiötä. Apua on toimitettu 
mielisairaalaan Sosnovy  Borissa ja lisäksi on 
tuettu vaihtuvia kohteita, monia yksityisiä 
köyhiä perheitä, vanhuksia ja lapsia. 
        Suomessa on kerätty ja lajiteltu 
vaatetavaraa, kenkiä ja kodin tarvikkeita. 
Tätä toimintaa varten yhdistyksellä on 
vuokrattuna varasto Sepänkatu 5. Siellä on 
työskennellyt työvoimatoimistosta saatuja 
pitkäaikaistyöttömiä työharjoittelijoina, yht. 
noin 12 henkeä eri pituisia jaksoja. 
       Venäjälle viennin lisäksi tavaraa on 
toimitettu Viroon ja Valkovenäjälle. 
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Varastosta ovat itse hakeneet tavaraa 
säännöllisesti Pietarin Invalidit ja Sosnovy 
Boryn lastenkoti
Omin kuljetuksin on viety tavaraa suoraan 
kohteisiin tai ensin välivarastoon 
Rajavarastolle. 
        Suomessa tavaraa varastolle on haettu 
Emmauksista Tehtaankadulta ja 
Lauttasaaresta, Savitaipaleen Lähetystorilta, 
Kuusankoskelta, sekä pienempiä eriä 
muualtakin. Muutaman kerran on saatu 
tavaraa mm. Nummelasta, Lohjalta, 
Raumalta, Tampereelta, Turusta ja 
Valkeakoskelta. 

Talous:
Avustustoiminta, kilometrikorvaukset, varasto 
ja vuokra-asunto ja tukiasunto Pietarissa ym.
vaativat paljon rahaa. 
         Toimintaansa yhdistys rahoittaa 
saatujen lahjoitusten ja jäsenmaksujen lisäksi 
kirpputoritoiminnalla, osallistumalla 
myyjäisiin, ja järjestämällä erilaisia 
tilaisuuksia.
Mm. Hyvän mielen Pääsiäistori 14-28.3. 
Lapsilta Lapsille konsertti 27.2. Venäläinen 
ilta 29.10. Sanan Suvipäivillä myyntiä 
Nokialla 17-19.6. Kierrätystapahtuma 17.9. 
Kierrätyskeskuksen pihalla, Riihimäki 
päivänä leivonnais- ym myyntiä Keltaisella 
talolla, Onnenpyörän pyöritystä Kimaran 
edessä 29.10. Keltainen talo, käsityö- ja 
matkamuistomyyntiä heinäkuusta alkaen. 
Kahvituksia: kirkkokahvit 22.5. 
Hautausmaajuhla 21.8. Ulla Kuisman 60 v. 
päivät 24.9, juhlalounas, perhetapahtumissa 
16.10. ja 13.11. Kirkkopuistossa 
kahvitus. 
      Evankelistakurssi 11-12.11. 
Temppelikadulla, opettajana 
Hannu Päivänsalo. Koulutus oli 
tarkoitettu kaikille Idäntyössä 
mukana oleville, sekä kaikille 
muillekin halukkaille ja järjestetty 
yhdessä seurakunnan 
evankelioimistyöryhmän kanssa. 
Idäntyön osuutena oli valmistaa 
ruoka ja kahvitarjoilut. 
      Tulkkeja on ollut käytössä 
Suomesta: Lilja Skibjuk, Taimi 

Pavlova, Pirkko Leppänen. 
Pietarista: Nina Nesterova, Lisa Lankinen, 
Ida Makarova, Valentina Mitroshkina, 
Aleksander Terentjev, Maire Savenko ja 
Aleksander Ikko.
Muita avustajia Venäjältä: Sergei Tsadunin, 
Valja Thserbakova, Viktor Ivanov, Igor
Smirnov sekä Andrei Murugov.
Vapaaehtoisia työntekijöitä monissa eri 
tehtävissä toiminut Suomessa ja Venäjällä 
aktiivisesti noin 50-60 henkeä.
         Työn tunnetuksi tekemiseksi julkaistaan 
kuukausittain omaa Vera (Usko)-lehteä ja 
netti-sivuja: www.riihimaenidantyo.fi, 
vieraillaan eri tilaisuuksissa kertomassa 
työstä.
     Jäsenilleen yhdistys on tarjonnut yhteisiä 
tilaisuuksia, Rukouskokoukset joka 
kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 19 
Temppelikadun takkahuoneessa,  perinteinen 
Uudenvuoden lounas 1.1. Sipusaaren 
seurakuntakodissa, sekä  osittain 
seurakunnan tarjoama virkistyspäivä 
Hirvijärvellä 28.8.  
                                                          TV / HJ
 Muistithan:
Idäntyön kevätkokous on 5.4. klo 19 
Keltaisessa talossa, tervetuloa!
  
Riihimäen Idäntyön hallitus kokouksessaan 
22.3.06
Vas. Raija Vesala, Tapani Vanhala, Risto 
Jokinen, Jukka Järvi, Helena Jokinen, Mikko 
Ilomäki, Jorma Holmroos ja Raija Holmroos.
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Maaliskuun toteutuneet matkat

Rajavarastokeikalla
23.2. teimme taas rajavarastokeikan. Tämä on 
jo ainakin kolmas talvi, kun Anneli Helminen 
ja Tapani Vanhala kuljettavat humanitaarisen 
avun kuormia Pietarin länsipuolelle 
lastenkoteihin ja mielisairaalaan Sosnovy 
Boryyn. 
Jotta kuorma on mennessä täynnä, on ensin 
vietävä osa kuormasta Venäjän tullista läpi 
välivarastoon. Niin teimme nytkin. Autossa 
oli 500 kg tavaraa ja omia lähtijöitä oli viisi. 
Valentin Skibjuk, Eduard Tytsenok ja Raija 
Vesala olivat tällä kerralla Annelin ja Tapanin 
apuna. Lisäksi olimme tilanneet ja saaneet 
rajalle viisi suomalaista avustajaa. He ovat 
lähellä rajaa asuvia ihmisiä, joiden 
palvelutehtävänä on auttaa kauempaa tulevia 
saamaan avustustavaraa rajasta yli.
   Puolet kuormasta jaettiin avustajien autoihin 
ja mentiin letkana tulliin. Venäjän tullimies 
murisi suurta kuormaamme. Oli näytettävä 
hänelle lastenkodista saamamme paperi, jossa 
lastenkodin johtaja pyytää Riihimäen 
Idäntyötä toimittaman heille vaatetavaraa ja 
kenkiä. Se auttoi taas. 
     Kotimatkalla jonotimme neljä tuntia 
Venäjän tullijonossa. Maassa oli jokin suuri 
juhlapäivä, pitkä vapaa viikonloppu ja väkeä 
tulossa Suomeen tien täydeltä. Tämä matka 
kesti 15 tuntia, hieman normaalia pidempi.
Tämä oli viimeinen matka, kun vielä oli 
voimassa 50 kg:n sääntö. Maaliskuun alusta 
lähtien on lupa viedä vain 35 kiloa kerrallaan 
ja vain yhden kerran kuussa, kun virallinen 
sääntö on nyt ollut 50 kg kerran viikossa. 
Tosin käyntikertoja ei juuri ole valvottu.
Nämä uudet vientisäännökset ovat hyvin suuri 
uhka ja huolenaihe myös Riihimäen Idäntyön 
avustustyölle. Miten avustustyötä voidaan 
tehdä tästä eteenpäin, se ei vielä ole selvillä, 
mutta juuri nyt näyttää hyvin huolestuttavalta.
                                     Tapani Vanhala

Kolpinoon !
Helenan kyyti lähtee yleensä liikkeelle 
aamulla klo 5, mutta tällä kertaa, 28.2., oli 
toisin. Anneli Helminen tuli junalla Lahdesta, 
Riihimäelle ja koska Martti Tallbergin piti 

saada viisumi klo 12 Hesasta, ajoimme silloin 
sinne. Tapasimme Maran ja hän sai viisumin, 
mutta se astuikin voimaan vasta seuraavana 
päivänä! Ei voinut muuta, kuin jättää hänet ja 
jatkaa matkaa kohti Porvoota. 
     Auto kylmeni kylmenemistään, ja sitten 
huomasin, että moottorin lämpötilan osoitin 
näytti huippulukemia! Auto seis, ja soitto 
kotipuoleen, mitä tehdään. 
    Nesteen lisäyksen jälkeen auto toimi taas, 
kuten pitikin, mutta emme uskaltaneet 
kuitenkaan sillä suoraan lähteä matkaan.
     Lähetin viestin Valjalle Pietariin, pyysin 
häntä ottamaan selvää, voisimmeko mennä 
vankilaan torstaina, päivää myöhemmin, kuin 
luvassamme luki. Pian tuli tekstiviesti; sopii! 
Seuraavaksi kysyin Martilta, lähteekö hän 
seuraavana päivänä kanssamme, ja hänelle 
sopi. Siis uusi matkan aloitus seuraavana 
aamuna!
    Matka keskiviikkona onnistui hyvin, 
olimme Pietarissa illansuussa, toimitimme 
ostokset vankilaa varten. Illalla asunnolle 
tulivat Andrei Peskov, Igor Smirnov ja 
asunnon emäntä, joille kaikille suoritimme 
sovitut maksut ja avustukset.
   Torstaina otimme kyytiimme tulkkimme 
Lisa Lankisen. Vankilassa kaikki sujui erittäin 
hyvin. Sovittiin ensimmäiseksi poikien 
kanssa, että ne, jotka eivät halua kuunnella, 
menevät heti pois, ja ne, jotka jäävät, ovat 
hiljaa. Näin tapahtui, ja saimme edestakaisin 
juoksemisen kuriin. 
Mara, Anneli ja Valentina puhuivat, ja pojat 
etsivät raamatuistaan jälleen kohdat, joista 
puhuttiin, ja näin Sana tuli eläväksi ja sitä 
kuunneltiin.
Jaoimme kuumaa kaakaota, pullia, jogurttia, 
banaanit, ym.
      Lastenkodissa emme tavanneet 
ryhmäämme, melkein kaikki lapset olivat 
jossain harrastuksissa ja johtaja hoitelemassa 
matkustusasiakirjoja. Seuraavana päivänä 
johtajan autolla oli tulossa sieltä Riihimäelle 6 
lasta ja naisopettaja vieraiksemme 
viikonlopuksi. 
     Kävimme tullessamme keskustassa Igorin 
seurakunnan toimistossa viemässä sinne 
muutamille miehille vaatekasseja. Tapasimme 
siellä Viktor Ivanovin, ja jo kasvoista näkyi, 
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että jotakin suurta oli tapahtunut. Viktor on 
mennyt kihloihin ja häät tulevat heinäkuussa!
Tanja on lahjakas ja, kuvasta päätellen, hyvin 
kaunis ekonomian opiskelija. Ei ihme, että 
sulhanen aivan sädehti.
      Istuimme hetken mukana kokoontuneessa 
raamattupiirissä. Vielä piti noutaa Valjan 
asunnolta hänen tavaroitaan mukaan Suomeen 
ja niin painuimme yöpuulle. 
      Aamulla 3.3. Suomea kohden. 
Kuusankoskella poikkesimme jälleen 
viettämässä juhlahetkeä Pirkko ja Erkki 
Hirviriutan kahvipöydän ääressä. Pirkko oli 
ostanut ”halvalla” Luhdan kankaita ja 
kuminauhaa meille Samohvaloviin 
ompelukurssille.                / Helena Jokinen 

Sablinoon!
Jorma Holmroosin asuntoautolla lähti 
perjantaina 10.3. Riihimäeltä kohti Pietaria 
Jorman lisäksi tulkki Taimi Pavlova, Tapani 
Vanhala, Arja Kasurinen ja Arto Saari. 
Pietarista tuli mukaan lisäksi Igor Smirnov ja 
Tiina Liukkonen. Tulli meni niin nopeasti, 
etteivät hitaimmat ehtineet edes jännittää.
   Varsinainen työpäivä alkoi lauantaina, kun 
suunnistettiin kohti Sablinon naisvankilaa. 
    Tunnelma tilaisuudessa oli tavanomaisen 
välitön. Protestanttinen liike ja seurakunta on 
elävä ja kasvava, uusia ihmisiä oli tullut 
jälleen mukaan toimintaan. Vankilassa on 
myös ortodoksikirkko keskellä vankilan 
pihaa. Siellä käy batjuska säännöllisesti ja he 
kokoontuvat sunnuntaisin klo 10 omaan 
jumalanpalvelukseensa.  
     Illaksi suunnistimme kaupungin toiselle 
laidalle, Pietarin pohjoispuolelle, 
Varttimäkeen.( Vanha suomalainen nimi on 
ollut Vartiomäki) Arja on käynyt siellä jo 
vuosia säännöllisesti tapaamassa siellä asuvia 
uskovia, suomalaisia ja venäläisiä. Usein on 
pidetty seuroja ja tarjottu kaikille mukaan 
tulleille juhla-ateria ja jotain kotiin 
viemisiäkin. Nyt tultiin vain tapaamaan ja 
tuomaan syntyneelle vauvalle vaatteita ja 
muuta.
Seuraavana, sunnuntaiaamuna, suunnistimme 
kauppojen kautta kotiin.  JH/HJ
   

Samohvaloviin!
12.3. nousin Helenan autoon Lahdessa klo 
21,45. Raili Ylä-Tuuhosen ja Terttu Tonterin 
viisumit tulevat voimaan vasta 13.3. ja 
olimme päättäneet ylittää rajan juuri silloin, 
vuorokauden vaihtuessa. Vasta rajalla 
muistimme, että Venäjän aika onkin tunnin 
edellä, olisimme voineet olla liikkeellä jo 
hieman aiemmin. Tullialueella ei ollut muita, 
ja vaikka takaovea ei saatu auki, pääsimme 
tavaroinemme kivutta jatkamaan. Asunnolle 
tulimme noin klo 4, eikä tuutulauluja kaivattu.
      Kello herätti seitsemältä, ja olimme 
pirteitä kuin koko yön nukkuneina, klo 10 
olimme sovitusti Igorin toimistolla, josta 
kyytiimme tulivat tulkkimme Vera Silivanova 
ja Valentina Mitroshkina, sekä Igor Smirnov 
ja Semjon Semjonovits. Pitkä matka voi 
alkaa.
       Novgorodissa jaloittelimme, kävimme 
pikaisesti tutustumassa sen Kremliin, yli 
tuhannen vuoden vanhaan linnoitukseen, 
ikiaikaiseen kauppapaikkaan ja Sofian 
kirkkoon. Auto oli poliisivartioinnissa, kun 
palasimme, turhaan Igor oli ollut siitä 
huolissaan.
    Staraja Russassa kävimme syömässä ja 
viereisessä vaatekaupassa muotia 
katsastamassa.
     Ilta alkoi hämärtyä, kun saavuimme 
Holmiin. Semjon, joka oli torkkunut 
etupenkillä välissämme, virkosi viimein ja 
katseli innoissaan kotipuolen maisemia, kun 
klo 20 olimme perillä Samohvalovissa. 
”Sauna on kylmä” hän totesi pettyneenä, kun 
ajoimme siitä ohi. Ehdimme sopivasti 
iltahartauteen. Päästyämme vihdoin omaan 
taloomme, joka oli lämmin ja siivottu, 
pujahdimme makuupusseihimme eikä unta 
tarvinnut nytkään odotella.
   14.3. aamulla kiireesti aamuhartauteen 
toiseen taloon, sen aikana Helena laittoi 
aamiaisen. Helena lähti hakemaan kurssilaisia 
ompelukoneineen, Railin ja Tertun kanssa 
laitoimme luokkaa valmiiksi. Meillä oli 
mukana 2 saumuriakin, sekä 2 uutta konetta, 
mutta toinen niistä ei suostunutkaan 
yhteistyöhön, erikoispuolat menivät rikki.
       Iloiset kurssilaiset: Ljuba, Lena, Ira, 
Natasha, Nafisa, Gulja, Sergei, sekä uudet: 
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Tanja ja Adel, halasivat meitä kiitollisina 
tullessaan. Lyhyt aamuhartaus ja työhön.
    Valittiin kankaita, piirrettiin kaavoja. Oli 
hyvä, että meitä ”opeja” oli kolme ja kaksi 
tulkkia. Työn touhussa ei lainkaan huomattu 
ajankulkua, kunnes Helena tuli hakemaan 
syömään. Yhdeksän hengen autossa oli 
joillain reissuilla 16 henkeä. Tertun ja Railin 
kanssa mielellämme kävelimmekin kirkkaassa 
auringonpaisteessa talosta toiseen.
    Keskiviikkona Tanjalla oli Sanna tyttärensä 
mukanaan, Terttu neuvoi häntä nallenpää-
neulatyynyn teossa. Naiset ompelivat 
aamutakkeja, hameita, puseroita, yöpaitaa, ja 
kotona ommeltaviksi leikattiin housupukuja, 
liivi, ym. Sergei oli melko taitava ompelija, 
hän oli jo itsekseen ommellut itselleen ja 
toiselle Sergeille työhousut, sekä pienelle 
lapselleen puvun. Hän oppi nopeasti 
laittamaan langat saumuriin ja näytti 
neuvovan naisiakin työssä. Välillä hänen piti 
kuitenkin lämmittää uuneja. 
    Illalla, vuoteita tehdessämme olimme 
koonneet ylimääräisiä vuodevaatteita 
uuninpankolle. Syömästä tullessamme koko 
mökki oli täynnä savua ja kun naiset 
aikailematta sieppasivat nämä vaatteet ja 
heittivät ulos, alimmaiset olivat jo liekeissä. 
Vain muutama minuutti, ja koko hirsitalo olisi 
palanut poroksi! Siinä olisi mennyt meidänkin 
tavaramme, passeja myöten. Kiitos Jumalalle, 
että varjeli meitä, kiitos myös esirukoilijoille! 
Toinen vakava onnettomuus oli lähellä, kun 
tulkkimme Valja kaatui jäisellä rapulla ja 
loukkasi itseänsä, muttei onneksi kuitenkaan 
vakavasti.
    Saumurilla ompelussa riitti oppimista. 
Raililla oli täysi työ saada kaikki koneet 
tekemään hyvää pistoa, langatkaan eivät aina 
olleet oikein. Mutta olihan edistytty jo kovasti 
alusta, jolloin jokainen kurssilainen näki vasta 
ensimmäisen kerran elämässään 
sähköompelukoneen. Ensin jalkapainiketta 
painettiin niin, että tilkku loppui heti kesken.
    Seuraavanakin aamuna oli jälleen lisää 
väkeä tulossa mukaan, Sannalla oli Viktoria 
tyttö mukanaan ja vielä Valentinakin, jolla on 
vammaiset tyttäret, tuli katsomaan kurssia. 
Hänelle ei enää kuitenkaan riittänyt 
ompelukonetta, joitakin tarvikkeita hänellekin 

kuitenkin jaettiin ja siemeniä, niin kuin 
muillekin. Niistä naiset olivat erittäin 
onnellisia, samoin langoista ja puikoista.
     Sitä iloa ja kiitollisia katseita, kun 
jaoimme lahjaksi saatua tavaraa! Saumurit 
jaoimme niin, että Holmin kylälle tuli toinen, 
Lenan hoiviin ja muidenkin naisten käyttöön, 
toinen jäi taloon Sergeille. Siellä sitä voivat 
tulla käyttämään kylällä asuvat naiset. Sergei 
olisi myös apuna teknisissä ongelmissa.
     Torstaina iltapäivällä Helena lähti viemään 
kiitollisia oppilaita kotiinsa tavaroineen. Me 
keräsimme sillä aikaa tähteeksi jääneet 
tarvikkeet varastoon, jonka Sergei oli 
järjestänyt ja tehnyt uusia hyllyjäkin. 
     Sergei täytti kurssin aikana 22 v. ja hän 
valmisti juhlan kunniaksi ”Bloff” –nimistä 
tuhtia uzbekistanilaista ruokaa. Tämä 
nuorimies oli valmistanut myös hienon 
pöydän kokoushuoneeseen. Monitaitoinen, 
ahkera kaveri.
     Lähdimme Pietaria kohden klo 16, ja 
ennen puoltayötä taisimme olla jo kotona 
Timurovskajalla. 
       Seuraavana päivänä lähdimme kotiin, 
kuitenkin vasta herättyämme. 
                       Anneli Helminen

 Sergei, 22v. ompelee saumurilla 14.3.

 Matka  Gaasa – Metallostroi 17-19.3.06
    Perjantaina aamulla Riihimäeltä oli 
lähdössä Liisa ja Jukka Järvi sekä Paula 
Sandberg klo 6.30. Pietariin tyttärensä luo 
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kyläilemään lähti myös Valentin Skibjuk. 
Vantaalta haimme kyytiin vielä Martti 
Tallbergin. Vaalimaalla tapasimme, kuten oli 
sovittu, kolme saattajaa, jotka ottivat osan 
kuormastamme autoihinsa.
      Viipurin uudessa Karuselli-tavaratalossa 
tapasimme Helena Jokisen, Terttu Tonterin ja 
Raili Ylä-Tuuhosen jotka olivat palaamassa 
Samovahlovista. Olimme miettineet, että 
missähän he tulevat vastaan, mutta Jumala 
järjesti, että pääsimme tapaamaan heitä 
kasvoista kasvoihin.
      Seuraavaksi kävimme Metallostroin 
vankilassa olevan Sergei Inukovan äitiä ja 
mummoa katsomassa Viipurissa. Heiltä 
saimme tuliaisia hänelle vietäväksi. Hänellä 
on 25–vuotis syntymäpäivä muistaakseni 
20.3.06. Tupakkaa emme kuitenkaan ottaneet 
viedäksemme.
       Viipurissa veimme myös Jukan 
kummitytölle Aliisalle hänen toivomansa 
Paula Sandbergin lahjoittaman 
ompelukoneen. Aliisalla oli joku 
hengitystiesairaus, joka kuulema vaatii 
leikkausta. Sen johdosta saa rukoilla.
      Pietarissa jätimme Valentinin Jelena-
tyttären asunnon luo ja kävimme Lebedeva-
kadun kristillisessä kirjakaupassa. 
        Sadodnikovan perheelle oli varattu iso 
kassillinen ruokia. Emme olleet ilmoittaneet 
tulostamme, mutta olohuone oli siistinä kuten 
tavallista ja pikkutytöt taas sohvalla rivissä. 
Tanja, isoin kotona olevista tytöistä oli 
kauniiksi pukeutunut ja lähtikin ulos ennen 
meidän lähtöämme. Asunto oli lämmin ja 
tunnelma myös. Kovin kauaa emme 
kuitenkaan viipyneet kun ei ollut minua 
parempaa tulkkiakaan paikalla.
      Perheessä on iso, laiha koira, joka on aina 
viety piiloon ja sanottu, että se voi purra 
vieraita. Nyt se kuitenkin ehti nuuhkaista 
minua. Se on hyvä, että sitten vastakin tuntee 
minut.
     Timurovskajan asunnolla oli odottamassa 
Samovalovista tullut Andrei Zemskov ja siellä 
käyneet Anneli Helminen ja Vera Silivanova. 
Hänet näin nyt ensimmäistä kertaa ja hän oli 
tulossa tulkiksemme vankiloihin.
    Lauantai aamuna olimme ajoissa Gaasan 
vankisairaalassa. Mukana olivat eilisten 

lisäksi vielä Tiina Liukkonen (entinen 
Valentina Thserbakova). Andreillekin 
järjestyi sisäänpääsy vaikka nimi ei ollut 
listoilla. Ehdotin, että voisimme käydä 
tavallisten kahden tutun osaston lisäksi 
jossain kolmannessa osastossakin. 
     Naisten osastolla oli monia uusia potilaita, 
joita emme olleet tavanneet aiemmin. 
Puheemme kuunneltiin tarkkaavaisesti ja 
lopuksi rukoilimme joidenkin halukkaiden 
puolesta.
      Meille uusi osasto oli miesten kirurginen 
osasto, jossa ei kuulemma ollut raamatusta 
puhuvia vieraita miesmuistiin käynyt. 
Puheissa aloitimmekin alkeista. Meitä 
kiiteltiin, että tulimme. Jaettavia kirjoja emme 
olleet varanneet tarpeeksi. Eräs mies muisteli 
nähneensä minut Murmanskissa vankilassa, 
vaikka siitä on monta vuotta kun kävin siellä.
      Miesten silmäosastollakin kiinnostuneita 
kuuntelijoita oli runsaasti. Se nuori mies, joka 
oli kysellyt Hyrkäs-nimisiä sukulaisiaan 
Suomesta oli ilmeisesti vapautunut tai siirretty 
toiseen vankilaan.. Minulla oli huono 
omatunto kun en ollut hoitanut hänen asiaansa 
aikanaan.
      Viivyimme Gaasassa noin klo 15 asti, eli 
noin 5 tuntia, sillä meille ei oltu sanottu 
mitään määräaikoja, eikä meitä hätyytelty 
missään vaiheessa. Saimme siirtyä osastolta 
toiselle ilman opasta. Tällaiseen olimme 
tottuneet vain Metallostroissa.
      Igorin toimistolle veimme sinne 
osoitettuja tavaroita. Siellä tapasimme Igorin 
apulaisen Mikael Blogatein. Kuultuaan 
työstämme hän kertoi, että hänellekin 
Suomesta tuomamme vaatteet olivat 
aikoinaan kirjaimellisesti elintärkeitä.
    Seuraavaksi kävimme Annelin 
kummityttöä Veronikaa ja häntä hoitavaa 
isomummoa katsomassa. Tapasimme myös 
Veronikan äidin, huumeita käyttävän 
Viktorian. Nyt hän oli kohtelias ja 
vieraanvarainen suostui puhumaan meille, 
toisin kuin joskus aiemmin. 
      Illalla kävin vielä Tiinan kanssa 
Aleksejevalla, hyvin toimeen tulevassa 
taiteilijaperheessä. Heidän Anja tyttärensä 
suunnittelee matkustavansa kieltä oppimaan 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry                  Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili:                        keräyslupa OKU1456A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite:  5050
lahjoitukset viite: 5005

Varasto Sepänkatu 5                 gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina soita alla oleviin numeroihin.

Vastuuhenkilöt:
Puheenjohtaja
Helena Jokinen  0503734070
e-mail: risto.jokinen@pp4.inet.fi

 Sihteeri: Tapani Vanhala   0400307475
e-mail: tapani.vanhala@kolumbus.fi

Jäsenluettelo, osoitteisto
Jukka Järvi  0503828008
e-mail: jjukka@kolumbus.fi

 Rahastonhoitaja Mikko Ilomäki   0407587254
mikkoilo@surfeu.fi

Websivujen ylläpito: Minni Huistinoja  0407636795
minna.huistinoja@kolumbus.fi

Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058
Jokinen Risto / 0503520105
Vesala Raija / 0407771239

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi

     KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT!
      TOTISESTI YLÖSNOUSSUT!

Jeesus sanoo: ”Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman 
minua te ette voi mitään tehdä” Joh.15:5

         SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ!

kotiapulaiseksi Englannissa asuvan tyttäreni 
perheeseen.
       Sunnuntaina menimme Metallostroihin. 
Liisa ja Andrei menivät pastori Kosylevin 
seurakuntaan jumalanpalvelukseen, koska 
Andrein nimi ei ollut vankilaan menevien 
listalla. Viktor Ivanov liittyi heidän sijastaan 
seuraamme. 
     Metallostroissa  vankilan psykologi Irina 
oli vastassa ja hoiti meidät ennätyksellisen 
nopeasti sisään. Auton kuormakin oli purettu 
jo ennen kymmentä. 
      Kun me suomalaiset ja Tiina olimme 
puhuneet Metallostroin seurakunnassa ja 
olimme lähdössä invaosastolle eräs 
ensikertalainen vanki esitti kysymyksen, mitä 
hänen pitää tehdä ollakseen Jumalalle 
kelvollinen, kun on syntinen. Kun olimme 
vastanneet hänelle, niin yhdessä rukoilimme 
hänen puolestaan. Yllätys, yllätys! Syntyi 
rukousjono, jossa ehkä seitsemän miestä 
pyysi rukousta kukin puolestaan. Tällaista ei 
miesvankiloissa yleensä näe, sillä miehet 
arastelevat toisiaan, eivätkä tavallisesti edes 
nosta kättään pyydettäessä.  
     Invaosastolla oli herttaisia kissanpentuja, 
jotka veivät osan huomiosta. Paula olisi 
tuonut yhden Suomeen, jos olisi mahdollista. 
Huoneen perällä urheilija, joka oli pyytänyt 
pingismailoja ja palloja, sai ne. Nyt hän toivoi 
seuraavaksi jalkapalloja.
     Ulospääsyämme vankilasta hidasti joku 
vierailija, jolla syntyi erimielisyyttä passeja 
luovuttavan virkailijan kanssa.
      Andrei jäi Timurovskajalle toistaiseksi 
asumaan       
      Suomeen ajaessamme autossa oli Anneli, 
Jukka ja Liisa, Martti, Paula ja Valentin. 
Riihimäellä .Martti ehti viimeiseen Helsinkiin 
menevään junaan täpärästi.
                                            Jukka Järvi

Lapsilta lapsille –konsertti 5.3. onnistui  
hyvin. Tässä etupenkissä venäläiset  
vieraamme Kolpinon lastenkodista.
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