
LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA
                                                 ELOKUU  2006
                     Riihimäen Idäntyö ry:n kuulumisia 

Hirvijärvellä Riihimäen Idäntyön 

              VIRKISTYSPÄIVÄ
                     27.08.06

 Lähdemme yhteiskyydeillä messun jälkeen
Keskuskirkon mäeltä, noin klo 11.20 Hirvijärvelle  
     Siellä meitä odottaa lounas, saunat,
makkaranpaistoa ja hauskaa ohjelmaa.
    Ota mukaan tarvittavat varusteet ja rentoa mieltä!
   Mukaan kutsutaan KAIKKI  Riihimäen Idäntyön
entiset ja nykyiset vapaaehtoiset ja työharjoittelijat.
   Paluu  Riihimäelle ehkä klo 19-20

Ilmottaudu Helenalle 20.8 mennessä
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Ninaa muistellen

Rakas ystävämme ja tulkkimme Nina 
Mihailovna Nesterova on poissa, hän muutti 
Taivaan kotiin 2.7. 06. 
      Lukuisat ystävät ja työtoverit sekä 
Suomessa, että Venäjällä jäivät häntä 
kaipaamaan, oma perhe Pietarhovissa sekä 
sisar ja muut sukulaiset. Hautajaiset lähipiirin 
läsnäollessa olivat 5.7.06. Aleksandrovskan 
hautausmaalla lähellä Pietaria ja 
muistotilaisuus kotona Pietarhovissa.
     Nina oli inkeriläisen Skuoritsan kylän 
tyttöjä, Vatiska omaa sukuaan ja syntynyt 
29.6.31. Hänen Mikko-isänsä rakentama 
Jyrkälän kotitalo on kylässä vieläkin jäljellä, 
vaikka muuten kylä onkin rujoutunut ja sen 
vehreä kauneus vain muisto. 
Lapsuusvuosinaan Nina oli mukana 
kuljettamassa kylältä Pietarin kaupunkilaisille 
maataloustuotteita. 
      Neuvostoliiton uskonvainoissa myös 
Ninan isä vangittiin v. –38 käteltyään pappia. 
Nina kävi yhdessä Liisa-äidin kanssa 
viemässä hänelle paketteja Krestin vankilan 
luukulle. Pian isästä ei enää saatu mitään 
tietoja. Vasta – 70 luvulla Mikko Vatiskan 
maine palautettiin ja kerrottiin hänen 
saaneensa surmansa pari vuotta vangitsemisen 
jälkeen. 
       He olivat inkeriläisen syntyperänsä 
perusteella kansanvihollisia, kulakkeja ja 
tsuhnia. 
      Maailmansodan syttyessä koko eteläinen 
Inkerinmaa oli sotatoimialuetta, mutta kansaa 
ei evakuoitu pois sodan jaloista, eikä 
minkäänlaista ruokahuoltoakaan järjestetty. 
Ihmiset elivät nälässä ja puutteessa, paeten 
taisteluita ja peläten vihollisia. Saksalaiset 
alkoivat tultuaan alueelle kuitenkin järjestää 
inkeriläisille kuljetuksia Viron kautta 
Suomeen vuonna –43. Myös Vatiskan perhe, 
äiti-Liisa, isosisko Aino, veli Juho ja Nina 
tulivat toisten mukana laivalla Suomeen, 
ensin Hankoon leirille ja myöhemmin 
Tampereelle. Äiti, Aino ja myöhemmin 
Juhokin olivat työssä verkatehtaalla, Nina 
kävi Tuomiokirkon koulua. Elämä sujui 
muuten rauhallisesti tämän reilun puolentoista 

vuoden ajan, ainoastaan se, että heitä 
haukuttiin ryssäksi, oli Ninasta ikävää.
       Kun inkeriläiset pakkoluovutettiin 
Suomesta v –45, jotkut jäivät Suomeen tai 
pakenivat Ruotsiin, mutta Liisa – äiti toivoi 
vielä tapaavansa rakasta puolisoaan Mikkoa, 
ja niin he lähtivät takaisin Neuvostoliittoon. 
Heidät luvattiin palauttaa kotiseudulle, mutta 
vietiinkin kauas Keski-Venäjälle. Sieltä 
palattiin joidenkin vuosien jälkeen kuitenkin 
salaa lähemmäs kotikontuja Taitsiin, lähelle 
Pietaria. Elämä asettui uomilleen. Ninan 
koulu jäi muuttojen takia kesken ja hän meni 
työhön. Hän ehti olla monenlaisessa työssä, 
kunnes tuli postin palvelukseen ja eteni siellä, 
viimeksi hän oli Pietarhovin pääpostin 
konttorinjohtajana, josta jäi eläkkeelle.
     
      Vuonna – 54 Nina avioitui venäläisen 
tehtaantyöläisen Jevgeni Nesterovin kanssa ja 
heille syntyi kaksi tytärtä, Irina ja Tatjana. 
Irina on nyt Sosnovy Borissa 
matematiikanopettajana ja hänellä on tytär 
Lisa ja poika Artjom. Tatjana on 
konttorityöntekijä ja hänellä on kaksi poikaa 
Vladimir ja Anton. 
       Äitinsä kanssa Nina puhui suomea koko 
ajan äidin kuolemaan asti v –84, ja näin 
hänellä säilyi suomenkieli. Kun sitten Reijo 
Loikkanen v –92 etsi lehti-ilmoituksella 
suomenkieltä taitavia tulkkeja Pietarista, Nina 
ilmoittautui heti ja samoin hänen ystävänsä 
Bertta Karonen. Näin hän tuli vankilatyöhön 
mukaan, vaikka omaiset estelivätkin, etteikö
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 se nyt riittänyt, kun isä vangittiin. Aluksi työ 
oli myös vaatteiden lajittelua vankilasta 
vapautuvien avustuskeskuksessa ”Pyhä 
Veljeys”, jonka Reijo Loikkanen perusti, 
mutta yhä enemmän tulkin ja oppaan työt 
veivät aikaa. Nina oli ensimmäisenä 
kartanlukijana, kun venäläiset autot alkoivat 
hakea tavaraa Suomesta. Vuonna –92 tai –93 
Nina oli Vivamossa evankelistakurssilla.
         Tuhkasta nouseva oma kirkko Tyrössä, 
Martyskinassa, Pietarin eteläpuolella, tarvitsi 
myös toimeliaita ihmisiä monenlaisiin 
tehtäviin ja Nina oli eturivissä mukana 
kaikessa. Vuonna – 95 toukokuussa 
vietettiinkin tämän upean kirkon 
uudelleenvihkimisjuhlia. Malmin ja 
Pitäjänmäen ystävyysseurakunnat tarvitsivat 
myös hänen taitojaan, kun inkeriläisten 
avustustyö oli kiinnostavimmillaan. Ryhmiä 
Suomesta oli usein liikkeellä tutustumassa 
paikan päällä inkeriläisten elämään.
     Vuonna –92 oli Ninalle ikimuistettava 
Malmin seurakunnan järjestämä matka 
Siperiaan. Mukana oli Inkerin piispa Leino 
Hassinen, pääsihteeri Isto Pihkala, eri 
seurakuntien pastoreita ja vastuunkantajia 
Suomesta, sekä inkeriläisiä. Tältä matkalta 
hänelle jäi paljon ystäviä ja ihania muistoja. 
      Lukemattomat inkeriläisten ja Venäjän 
köyhien avustustyöstä kiinnostuneiden ryhmät 
tulivat tuntemaan Nina Mihailovnan alttiista 
ja kokonaisvaltaisesta palvelusta tulkkina ja 
matkojen oppaana.      
         Vuodesta –95 Riihimäen Idäntyön 
ryhmä otti Ninan vakituiseksi tulkikseen ja 
asioidensa hoitajaksi Pietarissa. Tässä 
tehtävässä hän oli vakavasta sairaudestaan 
huolimatta loppuun asti. Nina oli rohkea 
esitaistelija, jota ilman Riihimäen Idäntyö ei 
olisi milloinkaan vankila- ja avustustyötä 
alkanutkaan. Monissa yllättävissä ja oudoissa 
tilanteissa vieraalla maalla olimme täysin 
hänen asiantuntemuksensa ja neuvokkuutensa 
varassa.
        Ikävä kyllä Nina ei ehtinyt sanella 
muistojaan nauhalle, vaikka sitä oli 
suunniteltu. Hänen kalenteriensa 
muistiinpanoista kyllä voisi lukea vuosien 
aikana tapahtuneet tärkeät asiat tältä 
historialliselta ajanjaksolta.

       Ninan työsaran äkillinen päättyminen on 
meille luotettavan työtoverin ja ystävän raskas 
menetys. Olemme niin paljosta Ninalle 
kiitollisuudenvelassa. 
      Kiitos Jumalalle, kun saamme hänet vielä 
tavata siellä Isän luona. 
                         Helena Jokinen
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___________________________________

Heinäkuun
toteutuneita matkoja

Hautajaiset ja häät

Menomatka
Tiistaina 4.7.illalla läksimme Riihimäeltä 
ollaksemme klo 23 Vaalimaalla. Näin koska 
Paulan viisumi astui voimaan vasta 5.7. klo 
00 Venäjän aikaa. Rajanylitys ei tuottanut 
ongelmia. Mukana olivat Lilja, Meri, Paula, 
Liisa ja Jukka.  
     Olimme liikkeellä ensin vain tullaksemme 
Viktorin häihin, mutta matkan tarkoitus 
muuttui, kun Ninan kuolinviesti saapui. 
Hautajaiset olivat kolmen päivän päästä siitä, 
kuten tapana oli, ja päivä osui häiden aattoon.
      Timurovskajalla asunnossamme olimme 
noin klo 3 yöllä.

Nina Nesterovan viimeiset hetket.
        Nina oli kuollut sunnuntaina 2.7. illalla 
noin klo 21. Hän oli ollut Vera Silivanovan 
kanssa Vasilin saarella kylässä. Vielä piti 
käydä rahanvaihtopisteessa vaihtamassa 
euroja rupliksi ennen lähtöä metrolla Baltian 
asemalle ja sieltä junalla Pietarhoviin kotiin. 
Nuo jäivät tekemättä kun Nina oli sanonut 
Veralle voivansa huonosti ja viisi askelta vielä 
käveltyään Veran käsikynkässä oli 
lyyhistynyt jalkakäytävälle. Joku mies oli 
pysähtynyt ja kysynyt Veralta, että miksi ette 
tee mitään. Kun Vera ei tiennyt mitä tehdä, oli 
mies ruvennut antamaan Ninalle 
tekohengitystä. Paikalle pysähtyi myös 
poliisiauto, josta poliisit olivat tilanneet 
ambulanssin. He joutuivat soittamaan useita 
soittoja ennen kuin ambulanssi oli lähtenyt 
tulemaan. Vera oli seurannut mukana 
sairaalaan, jossa oli todettu Nina kuolleeksi.

Nina Nesterovan ruumiinsiunaus ja 
hautaus.
       Keskiviikkona 5.7.aamulla klo 9.30 oli 
määrä alkaa ruumissaatto sairaalasta Pietarista 

hautausmaalle. Meidän piti vielä viedä Meri 
ja Paula häitä valmistelemaan juhlapaikalle ja 
hakea Liisa Lankinen Pulkovskajalta. Niinpä 
me, Lilja, Liisa ja Jukka ajoimme käymättä 
saaton lähtöpisteessä, suoraan hautausmaalle 
ja sinnekin ehdimme vasta siunaustilaisuuden 
alettua. Paikka oli Taitsin kylän 
pohjoispuolella olevan Aleksandrovskan 
hautausmaa.
         Siunaustilaisuuden ajan arkku oli 
avonaisena ja Nina kukitettuna arkussa. 
Arkku oli pukkien päällä avoimen haudan 
edessä. Saattoväki: omaiset, sukulaisia, 
ystäviä, työtovereita, pappi ja Tyrön 
seurakunnan kanttori olivat tiiviisti arkun 
ympärillä, n.30 henkeä. Kukat laskettiin 
arkkuun vainajan rinnan päälle. Arkku oli 
ulkoapäin tumman punainen ja sisältä 
valkoinen.
      Tilaisuus oli hyvin levollinen ja kiireetön. 
Suru ja kaipaus saivat rauhassa tulla esiin 
sanoin ja kyynelin. Lauluja laulettiin ja 
puheita pidettiin runsaasti. Enimmät laulut 
laulettiin suomeksi ja enimmät puheet 
pidettiin tai ainakin tulkattiin Venäjäksi.
      Kaikkien suomalaisten ystävien puolesta 
toimme puheessamme syvän surun ja 
kaipauksen ja kiitoksen sanat rakkaan 
ystävämme muistoksi. Nina oli 
esimerkillisellä tavalla neuvonut ja opettanut 
meitä tuntemaan inkeriläisten ja venäläisten 
tapoja, tapahtumia, paikkoja, katuja ja teitä ja 
ensisijaisesti auttanut ja palvellut tulkkina, 
aina innokkaana uusiin haasteisiin.
     Viimeksi lauloimme ”Sun haltuus rakas 
isäni”. 
       Tilaisuuden aikana haudankaivajat 
likaisissa työasuissaan suurentelivat hautaa 
arkun mittojen mukaiseksi. Hauta oli vain 
runsaan metrin syvyinen.
        Kun puheet oli pidetty, enimmät kukat 
kerättiin arkusta, Niinan kasvot peitettiin 
valkoisella liinalla ja haudankaivajat panivat 
arkun kannen paikalleen ja naulasivat sen 
arkussa olevien säppien lisäksi. Tämän 
jälkeen he nostivat arkun hautaan. Se tapahtui 
aika nopeasti, melkein pudottamalla.
          Pappi heitti kolme kertaa maata arkun 
päälle ja lausui tutut sanat ”Maasta sinä olet 
tullut ja maaksi sinä olet tuleva.” Sen jälkeen 
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hautajaisvieraat heittivät kukin oman osansa 
hiekkaa ja haudankaivajat peittivät haudan ja 
tekivät kummun. Kummulle pantiin 
kertakäyttömukeja ja muovipulloja pystyyn ja 
niihin vettä ja arkulta kerätyt kukat. Näin 
kauniit kukat säilyvät tuoreena ja näyttävinä 
kauemmin. Olihan nyt aurinkoinen 
hellepäivä. Kummun päähän pystytettiin 
myös puinen risti. Ristissä oli lappu, jossa oli 
vainajan nimi. Ristin juurelle asetettiin myös 
muutama seppele.
        Seuraavaksi ajoimme Pietarhoviin, 
Ninan kotiin, jossa oli pitkä ruokapöytä 
katettu. Siellä pidimme vielä puheita ja 
lauloimmekin jonkun laulun. Alkuruokana oli 
salaatit, sitten lihaa ja perunaa ja jälkiruokana 
räiskäleitä mehun ja limsan kera. 
Vodkapullokin oli pöydässä, mutta se jäi 
koskemattomaksi. Täällä oli ehkä runsaat 
parikymmentä henkilöä.
      Juhlan jälkeen toimme joitakin vieraita 
Pietariin ja haimme Merin ja Paulan 
Transportnajakatu 12 seurakuntasalista. 

Viktorin ja Natashan häät.
Torstaina 6.7. olimme aamulla Transportnaja 
kadun salilla valmistelmassa häitä ja sieltä 
ajoimme virallisiin vihkiäisiin Ne olivat 
samassa palatsissa kuin Andrei Murugovinkin 
häät. Kirkollisen vihkimisen Igor Smirnov 
suoritti Marian kirkossa. Tämä oli Igor 
Smirnovin ensimmäinen vihkitoimitus. 
Tämän jälkeen vieraita kuvattiin eri 
kokoonpanoissa nuoren parin seurassa. 
Hääpari kävi tavanmukaisesti monessa 
paikassa Pietarin keskustassa kuvauttamassa 
itsensä. Me menimme kuitenkin edeltä jo taas 
Transportnajakadun salille.
    Häistä enemmän Merin kirjoittamana.

Kotimatka
         Perjantaina 7.7. aamulla otimme Anna 
Aleksejevan Pietarista. Hänen oli määrä 
samana iltana lentää Tampereelta Lontooseen 
opiskelemaan englantia tyttäremme Henriikan 
perheessä. 
       Viipurissa tapasimme Jukan kummitytön 
Aliisan ja sisarensa Anjan. Se hoitokoti, johon 
Aliisa oli vapaaehtoisesti mennyt oli 
lahtelaisten ylläpitämä Dikoni. Se on hyvä 

paikka Aliisalle, kun hänelle ei ollut sijaa 
sisartensa luona.
                               Jukka Järvi 

Viktorin ja Natalian häät

Olin Pietarissa kummipoikani Viktorin ja 
Natalian häissä.
 Mieleeni pulpahti väkisinkin eräät toiset häät, 
ne joissa Vapahtaja oli itse läsnä vaeltaessaan 
maanpäällä. Ehkä Hän kävi useissakin häissä, 
mutta ainakin tästä yhdestä tapahtumasta 
kerrotaan Pyhän kirjan sivuilla. Mitä tekikään 
siellä äiti Maria: hän luotti Poikaansa ja halusi 
tuoda Jeesuksen esille. Näin tänäänkin me 
äidit hätäilemme: onko Jeesus mukana 
siunaamassa.? – Ja Hän on kuin onkin 
paikalla myös näissä häissä Pyhän Henkensä 
kautta!
   Rakas Viktor oli löytänyt sen oikean, omien 
sanojensa mukaan, maailman kauneimman 
tytön! Ja todella kaunis oli morsian 
valkoisessa, pitkässä puvussa ja lyhyessä, 
asuun sopivassa hunnussa, kukkakimppu 
kädessä, hymyilevänä. Ensi kertaa näen hänet, 
oi, kuinka on herttainen! Osasipa Viktor 
yllättää! Komea oli toki sulhanenkin mustassa 
puvussaan, hillittynä, vapautuneen oloisena.
    Avioliittopalatsissa tapahtui virallinen 
osuus, Suomessa sanottaisiin 
siviilivihkiminen. Kieltä en ymmärtänyt, 
mutta etukäteen oli jo kerrottu kaikki, niin 
että oli helppo seurata. Lopuksi onnittelut ja 
kukat. Kaikki videoitiin.
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 Kättentaputusten saattelemana nuori pari 
käveli odottavaan autoon. Me muutkin 
riensimme Pyhän Marian luterilaiselle 
kirkolle ja siellä tapahtui kristillinen 
vihkiminen. Näky oli todella kaunis, kun 
Viktor ja Natalia astelivat kirkon käytävää 
käsi kädessä. Me äidit siunasimme heidät 
ennen vihkimistä, Natalian äiti ensin Viktorin 
ja sitten tyttärensä, sitten minä ensin Natalian 
ja sitten Viktorin. Näin haluttiin osoittaa 
kunnioitusta vanhemmille. Igor Smirnov oli 
pastorina vihkimässä ystäväänsä ja piti 
kauniin puheen. Niin kaksi uskovaa nuorta 
yhdisti elämänsä Herran kasvojen edessä 
seurakunnan todistaessa tilaisuutta.
    Koin, että saamme todella kulkea edellä 
valmistettua tietä Taivaallisen Isän johdossa. 
Me suomalaiset lauloimme lopuksi nuorelle 
avioparille virren ”Kiitos sulle Jumalani..”  Se 
ei ehkä mennyt kovin korkeatasoisesti, mutta 
sydämestä.
  Oi, kuinka he näyttivät onnellisilta, mieli 
herkistyi yhteisestä ilosta, ja silmiä piti 
pyyhkiä.  Taas halaukset, onnittelut, 
rutistukset ja valokuvaus. Sen jälkeen me 
vieraat juhlapaikalle Raamattukoulun tiloihin 
ja perinteen mukaisesti nuoripari kiertämään 
kaupungin merkittäville paikoille 
kuvattaviksi.
  Nuoret seurakuntalaiset olivat järjestäneet 
iloista yllätysohjelmaa puheineen. Nuoripari 
otettiin vastaan kunniakujaa myöten, 
ruusunlehtien leijaillessa tuoksuen.
    Alkupuheen piti pastori, ja ajatuksissani 
yhdyin täysin hänen sanoihinsa. Pöydät 
notkuivat hedelmiä, erilaisia salaatteja, 
alkoholittomia juomia. Ilta oli riemullinen.
     Oi, kuinka tahdoinkaan sulkea tämän 
uuden perheen, Natalian ja Viktorin, 
Taivaallisen Isän hellien käsien huomaan, 
Hänen, joka on avioliiton asettanut ihmisille 
iloksi ja turvaksi koko elämän ajaksi.
    Sydämellinen kiitos kaikille esirukoilijoille 
ja paikan päällä olleille ikimuistettavasta 
tapahtumasta. Te kaikki teitte siitä juhlan. 
Herra siunatkoon meitä jokaista!
              Nyt jään odottamaan heidän 
elokuista tuloaan Suomeen. Viktor tulee 
edesmenneen inkeriläisen äitinsä kotimaahan 
kauniin vaimonsa kanssa tervehtimään 

serkkujaan Salossa ja Helsingissä. Samalla 
kertaa tulee myös meidän rakastamamme 
Andrei Murugov vaimonsa ja 
esikoistyttärensä kanssa tänne Riihimäelle. 
Heille se onkin ensivisiitti Suomeen.
                          
                      Meri Puikkonen

Viktor ja Natalia lupaavat Pyhän Marian 
kirkossa Jumalan edessä palvella ja rakastaa 
toisiaan.

Häävalmisteluja!

Saimme sulhaselta luvan tehdä kahvipöydän 
leivonnaiset. Teimme valmiiksi Suomessa 
kuivat kakut, pullakranssin, lihapiirakat, 
vohvelit. Täytekakun päätimme tehdä vasta 
Pietarissa. Kakkupohja oli jo tehty, mutta 
täyttäminen ja koristelu tapahtuivat 
Timurovskajan kodissa keskiviikkoiltana. 
Kakku oli tarkoitettu 60:lle hengelle, joten sen 
piti olla melko suuri. Sille ei meinannut 
löytyäkään tarpeeksi suurta tarjoilualustaa, 
joten kavennettiin hieman. Puoleen yöhön asti 
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sitä taiteiltiin valmiiksi, ja sitten se ei sopinut 
jääkaappiin! Valmista kakkua ei voinut enää 
kavennella ja oli melko kuuma sää. 
Laitoimme sen vaan sitten pakastimeen ja ovi 
kun ei mahtunut kiinni se jäi vähän 
raolleen….
      Aamulla vietiin kakku juhlapaikalle, eikä 
se sielläkään sopinut mihinkään kylmään! 
Toiveena oli, että sentään säilyisi 
juhlapöytään asti. Kerma ja heinäkuun helle 
ovat huono yhdistelmä.
        Vihkiparin ystävät kattoivat pöydät 
hedelmävadein, salaatein, tekivät voileivät. 
Seremonioiden jälkeen saatiin nauttia näistä 
herkuista. Täytekakun leikkaaminen onnistui 
vihkiparilta suomalaisittain, mutta Viktorin 
asemesta taisi Natalia nopeammin polkaista 
jalkaa vallan merkiksi.
      Ja kaikesta huolimatta kakku oli erittäin 
hyvää ja sitä jäi jäljelle vain murunen 
koristeena olleen hääparin alla.
   ” Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi, 
jospa oisit saanut olla mukana…”
              Paula Sandberg

Kolpinossa 11-13.7.

 Matkalla olivat mukana Hilda, Tiina, Taimi 
ja Helena, Helenan autolla.
     Tiistaipäivä meni hiukan kiville, kun hyvin 
aikaisesta aamuherätyksestä huolimatta 
jouduimme jäämään päiväruuhkaa 
odottelemaan rajalle, koska Helena passi ja 
viisumi tulivatkin vasta klo 12 jälkeen 
Rajahoviin. Tästä viivytyksestä johtuen emme 
ehtineet juuri muuta matkan lisäksi päivän 
mittaan toimittaa, kun käydä kaupassa 
seuraavan päivän vankilaa varten. Hiuksia 
käytiin kuitenkin leikkauttamassa.
     Kolpinoon tulivat lisäksemme Sergei 
kitaroineen, sekä Viktor Ivanov, itsekin 
entinen vanki. Aluksi vankilan johtaja kutsui 
meidät luokseen ja kauniiden puheiden 
päätteeksi halusi meiltä vedenkeitintä 
vastaavan summan. Se tulisi uuteen, 
remontoituun poikien tapaamishuoneeseen. 
Tullessamme sisään vankilaan, olimme juuri 
nähneet siellä purkutöissä ahertavia 
vankipoikia. Mitä siinä muu auttoi, kuin 

suostua ja onneksi Tiinalla oli sopiva summa. 
      Matkaa jatkaessamme ulkona Tiina 
potkaisi ostamamme jalkapallon pyörimään 
tyhjälle kentälle ja heti sen perään riennettiin 
riemukiljunnan saattelemana.
     Saimme tutustua nyt kolmanteen 
joukkueeseen ylimmässä kerroksessa. Ihan 
samanlaisia, kunnon poikia sielläkin näytti 
olevan. Edestakaisin kävelyä emme vaan 
tahtoneet saada kuriin, vaikka meillä oli 
ovenvartijakin.
   Tilaisuus oli hyvä, vaikka huoneen 
kuumuudessa hikivirrat juoksivat noroina 
pitkin poskia ja selkää. Pojat kuuntelivat 
musiikkia ja puheita, etsivät raamatunkohtia 
ja osallistuivat jopa lopulta lauluunkin. Kaikki 
olivat kiinnostuneita asiastamme, monet 
olivat sanomasta kosketettuja. Viimeksi 
tarjosimme pojille limsat, jogurtit, pullat, 
omenat ja suklaata. 
    Mieli oli hyvä poistuessamme vankilasta, 
vaikka aika jäi siellä kovin lyhyeksi.
   Lähellä vankilaa oli Kolpinon ja Pushkinin 
alueen vankilasta vapautuneille asuntola, 
kaupungin ylläpitämä. Siellä oli johtaja, 
apulaisjohtaja, päivystäjiä, keittäjä, ja ehkä 
vielä muitakin työntekijöitä. Asukkaita 
mahtuisi 70, mutta parhaimmillaan siellä on 
yöpynyt vain 17 miestä. Kaikki oli siistiä ja 
hyvässä järjestyksessä. Yksi asukki kuudesta 
miehestä oli paikalla. Tämä Volodja oli 
vapautunut Metallostroista viimeksi ja oli 
koko ikänsä kiertänyt vankiloita. Hänellä ei 
ollut mitään paikkaa, eikä ketään omaisia 
enää jäljellä.   Olimme varautuneet jättämään 
tänne vaatteita miehille, mutta apulaisjohtaja 
vakuutti, ettei siellä mitään tarvita. 
Jälkeenpäin saimme kuulla, että apu olisi ollut 
kuitenkin tarpeen. Seuraavalla kerralla sitten. 
Nämä säkit menivät nyt Igorin seurakunnan 
toimistoon Mirotvoretsin järjestön jaettavaksi. 
     Onkohan vastaavia laitoksia muillakin 
paikkakunnilla?
       Tämän jälkeen kävimme syömässä ja 
sitten oli vuorossa Viktorin tuoreen vaimon 
tavaroiden muutto uuteen kotiin. 
    Suuren kaupungin halki ei tarvitse 
montaakaan kertaa ajaa, kun siihen menee jo 
koko päivä. Niin meillä kävikin.
   Aamulla Lilja Petroskoin junalta ja Tonja 
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uusine viisumeineen Viipurista, ja Suomeen!  
               Helena Jokinen

Matka Laatokalle

      Tiistaina 18.7. Jukan 12 vuotta nuorempi 
sisko,Terhen Järvi-Kääriäinen, Jukka ja Liisa 
Järvi ja Raija Vesala ajoimme Viipuriin. 
Siellä saimme Dikonista kyytiimme Jukan 
kummitytön, Aliisan. 
      Olimme menossa ensin Kurkijoelle 
Terhenen yllyttämänä. Ajoimme Vuoksen 
eteläpuolista reittiä Käkisalmeen ja sieltä 
Kurkijoen Tervuun. Siellä oli Jukan ja 
Terhenen isoäidin vanhemmilla vuosisadan 
vaihteessa ollut iso Tervun maatila. Sen 
päärakennus oli 30-luvulla ollut lastenkotina.  
     Terhen oli tutkinut Järven suvun vaiheita 
ja hänellä oli vanhoja karttoja ja valokuvia 
paikasta. Nyt kävimme katsomassa millainen 
paikka oli nykyään. Tervun kylä kyllä löytyi, 
mutta päärakennus, sittemmin lastenkoti ei 
ollut enää ilmeisesti olemassa.
       Seuraavaksi ajoimme Tervusta 
Elisenvaaraan pohjoista reittiä ja sieltä 
Ketrovaaraan Raijan sukulaisiin yöksi. Sinne 
jätimme myös suuren osan kuormasta.
      Keskiviikkona 19.7. aamulla ajoimme 
ensin Kurkijoen museoon. Siellä oli nuori 
Liisa-opas, joka iloitsi että sai tilaisuuden 
harjoitella suomen kieltä. Hiitolasta löysimme 
lastenkodin, jonne jätimme loput tuliaisista. 
Lapset olivat leirillä, mutta henkilökunta teki 
maalausremonttia.
     Käkisalmen pohjoispuolella halusimme 
nähdä Laatokan rantaa. Pysähdyimme 
varakkaan näköisen kesämökin kohdalle. 
Muualla ranta oli ryteikköinen ja siksi 
kävelimme rantaan mökin pihan kautta. 
Kysyimme isännältä luvan siihen ja hän 
kutsuikin meidät teelle. Hän oli hyvin 
ystävällinen ja jutteli avoimesti. Jätimme 
heille uudet testamentit.
      Viipuriin ajoimme vaihteeksi 
pohjoisempaa reittiä ja pysähdyimme 
Antreassa Raijan  entisen kotitalon kohdalla. 
Tervehdimme talon nykyisiä asukkaita.
Kotiin tulimme samana iltana, vaikka veimme 
Terhenen Tikkurilaan.

                                   Jukka Järvi
  

Gaasa ja Metallostroi 
22-23.7.06
Perjantaina 21.7. lähtivät vankilaan menevät 
Lilja Skibjuk, Helena Jokinen ja kuljettajana 
Jukka Järvi sekä matkustajina Toini Ihokas ja 
Bertta Ertte klo 5 aamulla Riihimäeltä. Tullit 
läpäisimme ilman jonoja ihan sujuvasti.
        Olimme  jo klo 10.15 Viipurin 
Karusellissä. Viipurista löysimme Dikonista 
taas Aliisan joka pyysi päästä taas mukaan. 
Olin kertonut hänelle, että vankilavierailujen 
ajan hän joutuu kuljeksimaan yksin. Jukka 
allekirjoitti anomuspaperin, jossa lupasi 
palauttaa tytön sunnuntai-iltana.Ensin 
jätimme Bertta Erten Terijoen 
Maladosnojeen. 
        Pietarissa Suomen asemalle jätimme 
Toinin ja kävimme ostoksilla. Seuraavaksi 
ajoimme Timurovskajalle jossa Lilja laittoi 
aterian.
       Lauantaina 22.7. aamulla Gaasaan. Aliisa 
jäi kaupungille. Sergein juna oli myöhässä 
mutta hän ilmaantui jalkaisin vankilaan ennen 
kuin pääsimme sisään. Meitä oli siis vain 
neljä ja vierailimme osastoilla kaikki yhdessä, 
tutuilla naisten osastolla ja miesten 
silmäosastolla. Sergei piti alku- ja 
loppurukoukset ja lauloi puheiden välillä. 
Helena ja minä puhuimme rakkaudesta ja 
anteeksiantamisesta, josta aina riittää 
puhumista ja Lilja tulkkasi.
         Gaasan jälkeen meitä odotti Ligovski 
prospektin kahvilassa sekä Aliisa, että pirteä 
rouva Ninel Figon. Hänet olin jo kerran 
tavannut Vivamossa. Hänen vanhempansa 
olivat Suomesta Venäjälle muuttaneita. Hän 
suunnitteli Suomeen, ehkä Riihimäelle 
muuttamista.
      Syötyämme yritimme näyttää Aliisalle 
Pietarin nähtävyyksiä, mutta totesimme, että 
hän on koulun luokkaretkillä jo nähnyt kaikki 
normaalit kohteet. Isot tavaratalot olivat 
kuitenkin uusia hänelle. Niinpä kävimme 
Viipuri Sosseen uudessa Lentassa ja 
Prosvessenia prospektin metroaseman 
viereisessä tavaratalossa. Aliisan toiveena oli 
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löytää farmarihousut ja hänen mieleisensä 
housut löytyivätkin lopulta. Tosin Jukan 
niukka budjetti joutui koetukselle.
        Sunnuntaina 23.7. aamulla jätimme 
Aliisan Suomen asemalle. Varmuuden vuoksi, 
kuten edellisenäkin päivänä, jätin hänelle 
puhelimeni. Viktor Ivanov tuli kyytiin 
Rybatskojen metrolta. 
       Metallostroissa auton tarkastus oli aika 
tarkka ja virkailijat halusivat antaa osan 
ruuista töitä tekeville luottovangeille. Ruokia 
oli runsaasti, että niistä riittikin jaettavaksi.
        Metallostroin seurakunnassa Viktor sai 
runsaasti aikaa kun Lilja selvitti muita asioita. 
Kun saimme tulkin paikalle puhuimme 
suunnilleen samoja asioita kuin Gaasassakin. 
Seurakunnan johtaja Aleksander Kirjunov oli 
pysynyt paikallaan, vaikka viimeksi oli 
uhannut luopua tehtävästään joidenkin riitojen 
vuoksi. Kiitos Herralle, että ongelmat olivat 
ratkenneet.
       Invaosastolla oli tehty remonttia 
asuinsalissa ja miehet osallistuivat aktiivisesti 
tilaisuuteen. Kuulokoje sai yhden miehen 
onnelliseksi. Sairaalaan meillä ei ollut enää 
aikaa ehtiäksemme kolmelta ulos.
        Suomen asemalla Aliisa löytyi heti, 
mutta itkevänä. Kännykkäni oli ryöstetty 
häneltä juuri ennen tuloamme. Aliisan huuto 
oli saanut erään vartijan juoksemaan 
ryöstäjän, nuoren miehen perään, mutta hän ei 
ollut saanut varasta kiinni.
       Kyytiin tulivat myös Toini ja hänen 
poikansa sekä Jelena Skibjuk. 
       Seuraavaksi haettiin Bertta Terijoelta. 
Siellä olikin kahvit meitä odottamassa Bertan 
ystäväsisarusten asunnossa. Uimaan emme 
jääneet vaikka ilta oli lämmin ja aurinkoinen, 
vaan veimme Aliisan Viipuriin ja muut 
kiireen vilkkaan Riihimäelle, jossa olimme 
puolen yön aikoihin.
                                 Jukka Järvi

  
Tavattavissa
 Riihimäellä ystävämme Viktor Ivanov 
vaimonsa Natalian kanssa, sekä Andrei 
Murugov vaimonsa Marinan ja pikku 
tyttärensä kanssa 6-12.8. eri tilaisuuksissa 

Tervetuloa tutustumaan heihin!
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