
 
VUODEN 2007 MATKOJA

Voit jo nyt varata kalenterissasi aikaa ja
lähteä mukaan evankeliumia julistamaan!

Sablinon matkat ovat kuukauden toisena
sunnuntaina. Lähtöpäivä perjantai.
Ilmoittautumiset Jormalle.

Gaasa- Metallostroi matkat ovat
kuukauden kolmantena sunnuntaina.
Lähtöpäivä perjantai. Ilmoittautumiset
Jukalle

Kolpinon matkat ovat epäsäänöllisesti:
29.-31.1., 14.-16.3., 5.-7.6. 18.-20.7., 7.-
9.8., 11.-13.9., 9.-11.10., 6.-8.11., 4.-6.12.
Ilmoittautumiset Helenalle.

Lebedevan matkat ilmoitetaan
myöhemmin.
Novgorodin alueen matkat samoin. 

Muista ilmoittautua viimeistään kahta
viikkoa ennen matkaa.
Tulijat otetaan  mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä, autojen
istuinpaikkojen määrä on rajallinen.
Vuoden 2007 alusta perimme jokaiselta
matkalle mukaan tulevalta 20 € / matka.
Näin saamme kuluja hiukan tasoitettua.
Ei ole kohtuullista että vain autojen
kuljettajat joutuvat matkoilla
maksumiehiksi.

Eikä kaikkia ole kutsuttu evankelistoiksi ja
myös kotimaassa voi tehdä paljon työn
onnistumiseksi.
Esirukoilijoita tarvitaan erityisesti.

Toteutuneet matkat
26.-28.9. Kolpinossa
       Heti vankilaan sisälle mennessä,
tapasimme pihalla Sablinon entisen
vankilanjohtajan, Valentin Lebedevin ja
saimme keskustella hänen kanssaan. Hän on
toiminut jo vuosia Kolpinon nuorisovankilan

ammattikoulun johtajaopettajana. Vankilaan
suunnitteilla ollut kokkikoulutus ei ole vielä
saanut lupia ammattitaitoisten opettajien
puuttuessa. Lebedev vaikutti kuitenkin
toiveikkaalta. 
     Meillä oli edessämme tällä kertaa ryhmä
poikia 2. osastosta. Kesti hetken aikaa, että
saimme heidät rauhoittumaan kuuntelemaan,
(jotkut jopa rauhoittuivat niin, että
nukahtivat!) meitä oli mukana Mara, Hilda,
Anneli, Taimi, Liisa Lankinen ja Helena.
Aloitimme jakamalla paperit, joihin toivottiin
jokaisen kirjoittavan käsityksensä, millainen
on Jumala. Kaikki pojat vastasivat, vieläpä
ihan asiallisesti. Jälkeenpäin Taimi käänsi ne
meille. Vielä keskustelimme aiheesta ja
muutamien suusta saimme kuulla, kuinka
Jumala on hyvä, oikeudenmukainen,
anteeksiantava….  
    Mukana oli poika, joka oli hiljattain tullut
vankilaan, hän osallistui aktiivisesti
keskusteluun. Hän halusi tulla myös eteen
rukoilemaan Maran kanssa syntisen rukousta.
Pian halusi toinenkin poika, kolmas, ja kohta
meillä oli luokan edessä kymmenen poikaa,
jotka halusivat tosissaan muutosta elämäänsä
Jeesuksen kanssa!
    Vankilan jälkeen kävimme lastenkodissa
jossa meitä oli odotettu kovasti, mutta olimme
nyt juuri myöhässä. Lapsilla oli nimittäin
liikuntapäivä ja kaikki olivat menossa
urheilukentälle. Ehdimme vain hieman jutella
pojan kanssa, joka oli vasta viikon ollut
lastenkodissa ja oli kovin aran ja surullisen
näköinen.
    Kävimme vielä Kollontaikadun asuntolassa
tapaamassa siellä asuvia miehiä.
     Muuten matka onnistui erinomaisesti,
mutta ensimmäisenä yönä autossa käyneet
varkaat veivät irroittamansa ikkunan kautta
parhaan osan tuliaisistamme. Lastenkotiin oli
varattu 80 paria uusia kenkiä, ne ja vankilaan
ja asuntolaan tarkoitetut herkut, kaikki oli
viety. Tarjoiluun piti ostaa kaikki uudelleen ja
onnistuimmekin löytämään kaupan joka oli
avoinna aamulla aikaisin. / Helena

1.-6.10. Samohvalovissa
Matkaa tehtiin kahdessa jaksossa, niin että
nukuttiin välillä Pietarissa, näin se tuntui
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lyhemmältä. Mukana olivat Raili, Kirsi ja Pia
Riihimäeltä, Anneli Lahdesta ja Valentina,
tulkkimme,  Pushkinista.
      Perillä työnjako onnistui loistavasti:
Anneli ja Raili opettivat ompelukurssilaisiaan,
Pia ja Kirsi hoitivat ruokapuolen ( ehtivät
myös navettaankin silloin tällöin) ja Helena
oli autokuskina. Naisia piti kuljettaa aamuin,
illoin Samohvalovin ja Holmin välillä,
ostoksia ja muuta…
      Samohvalovissa asui tällä hetkellä ne
kolme miestä, jotka sinne jäivät viime
käynnillämme: Misha, Sergei ja Andrei. Yksi
heistä oli päässyt irti tupakasta, muut vielä
kärvistelivät sen kanssa. Jumalan avulla
sanoivat selviävänsä päivästä toiseen ja
vahvistuvansa vähitellen.
      Kesän sadosta ei ollut juuri muuta jäljellä,
kuin pari haasiaa ja yksi pieni ladollinen
heiniä. Perunaa oli tullut vähemmän, kuin oli
istutettu, ne ja vihannekset oli jo syöty.
Omenoita, tomaatteja ja paprikoita oli
runsaasti,  säilöttäväksi asti. Miehet yrittivät
saada talteen polttopuita talvea varten,
liiterissä oli vain muutama kalikka.
     Naisten puolella ompeluopissa oli jälleen
samat innokkaat naiset, kuin aiemminkin:
Gulja, Irina, Tatjana, Lena, Ljuba, Nafisa,
sekä tytöt Zanna ja Diana. Poissa olivat
Natasha ”vauvalomalla” ja Valentinalla oli
muita asioita. Kaksi uutta rouvaa Staraja
Russasta oli tullut myös mukaan.
Paluumatkalla kävimme heidän kaunista
kirkkoaan katsomassa. Olga oli sikäläisen
baptistiseurakunnan papin rouva ja
kuoronjohtaja ja Jelena kuului seurakunnan
aktiiveihin.
    Tällä kerralla annoimme muutamalle
naiselle jo ommeltavaksi niitä alushousuja
vangeille, mistä alun perin tämä ompelukurssi
- idea sai alkunsa.     / Helena 
      
Matka Sablinon naisvankilaan 13.-
15.10.06
      Matkalla olivat mukana Jorman autossa
vaimoni Riitta ja minä, Erkki, sekä Martti
”Mara” Tallberg ja Valentina Liukkonen.
Rajanylitys sujui nopeasti. Viipurissa veimme
pyörätuoleja ja rollaattoreita Invalidiliiton
toimistoon. Varsinaiseen muurahaispesään

jouduimme kuitenkin  Pietariin keskustassa
suunnistettaessa Pyhän Marian kirkolle, jonka
yhteydessä olevaan Inkerin Kirkon toimistoon
meillä oli viemisinä Inkerin kirkon lehtiä,
jotka painetaan Suomessa. 
     Kirkossa on muotokuva rovasti Jalmari
Laurikkalasta, joka suoritti legendaarisen
elämäntyön Inkerin viimeisenä pappina ennen
sotia tavattoman vaikeissa olosuhteissa.
Suomeen palattuaan hän oli edeltäjäni
Hausjärven kirkkoherrana vuosina 1939-1952.
Hän ihmettelisi jos eläisi, miten vapaasti nyt
saadaan tehdä hengellistä työtä Venäjällä.
     Lauantaina aamusta lähdimme kohti
Sablinon naisvankilaa. Mukaan tulivat nyt
lisäksi Oleg Osipov, uusi tulkki, ja
laulajapappi Sergei Tsadunin. Sää oli nyt
sateinen ja jouduimme odottelemaan
kuraisella pihalla puolisen tuntia.
   Tilaisuutemme pidettiin kahvio-
kokoontumishuoneessa. Huone oli viileä ja
hämärä, välillä oli myös sähkökatkos.
Kuulijoita kerääntyi noin 60 henkeä, iältään
15-70 vuotiaita. Kuulijakunta oli harrasta, oli
sanan nälkää ja elämän uudistumistarvetta.     
       Jorma esitteli meidät ja Sergei aloitti
alkurukouksella ja laululla. Tilaisuuden ajan
kiersi kolme makeisrasiaa, kotikyläni Oitin S-
Market oli ne ystävällisesti lahjoittanut
tietäen, etteivät ne olleet tavanomaista
”peeärrää”. 
     Jorma puhui aiheenaan vertaus laupiaasta
samarialaisesta. Puhettaan hän elävöitti
omakohtaisella kokemuksellaan juuttuessaan
hissiin. Lähimmäisenrakkautta tarvitaan myös
vankilan kovassa maailmassa.
    Allekirjoittanut kertoi kesän muistoja
sorsapoikueesta, jonka emo loukkaantui ja
kuoli. Vaikka poikaset tuolloin jo osasivat
etsiä ruokansa ja uida, nekin saalistettiin yksi
toisensa jälkeen, kun varjelija puuttui.
Jokainen meistä tarvitsee Vapahtajaa ja
enkeleitten suojaa syntiä ja kiusauksia
vastaan. Viittasin myös tuntemaani
elinkautisvankiin, joka kertoi selvinneensä
uskon avulla. Suljettujen ovien takana hänelle
oli tullut erityisen rakkaaksi Ilmestyskirjasta
3:8.
Martti kertoi havaintovälineiden avulla
särkyneistä sydämistä, psyykkisistä
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vaikeuksista ja särkyneiden korjaajasta,
Jeesuksesta sekä syntisen rukouksesta.
      Valja puhui myös Jumalan varjeluksesta.
Hänelle näytti muodostuneen sydämellinen
hengen yhteys moneen vankiin työnsä
tuloksena. 
     Sergein aiheena oli Jeesuksen opetus: -
”joka teistä on synnitön, heittäköön
ensimmäisen kiven”.  Sergei johti laulua
kitaran säestyksellä. Loppurukouksiin, Isä
meidän ja Herran siunaus yhtyivät monet
vangit ristin merkkejä tehden. Vaimoni kertoi,
miten joidenkin katse ja valoisa
hymynhäivähdys kertoivat kiitollisuudesta
Lopuksi riitti halukkaita siunattaviksi ja
voideltaviksi. Mukana oli myös hengellistä
luettavaa, jota vangit saivat ottaa itselleen. 
     Puolitoistatuntinen vierailu oli ohi ja oli
meille ensikertalaisille vaikuttava kokemus.
   Sunnuntaina lähdimme klo 9 kotimatkalle,
pysähdyimme Viipurin torilla. Rajan ylitys
sujui valtavista rekkajonoista huolimatta
suhteellisen nopeasti. 
    Kiitollisia olimme Jorman turvallisesta
ajosta ja hyvästä autosta. Sablinosta toimme
vielä matkaterveisiä Jorman puolisolle
Raijalle.                /  rovasti Erkki Lepistö

Matka Pietariin 20.-22.10 2006-10-25
Gaasa- Metallostroi
      Matkaan lähtivät Jukka, Anneli, Lilja,
Hilda, Martti, Paula ja Sanni. Lisäksi Raijan
veimme Kuolemanjärvelle tapaamaan
sukulaisiaan. Auto oli tupaten täynnä, mutta
paljon vielä jäikin matkasta, mm.
Metallostroin ruokalaan pyydetyt tavarat.
    Olin sopinut Slava Shkrabaljukin kanssa
tapaamisen Kollontaikadun asuntolaan
kuudeksi joten menimme sinne suoraan.
Keskustelimme Liljan avulla Slavan kanssa
pitkään. Hänelle on järjestynyt hyvä
työpaikka ja hän on saanut huoneen
vuokrattua uskovaiselta perheeltä aivan
keskustan tuntumasta, Ligovski prospektilta.
Hän on myös löytänyt oman seurakunnan ja
häntä on pyydetty monenkin seurakunnan
ylistysryhmiin. Slavahan vapautui hieman yli
puoli vuotta sitten Metallostroista ja asui sen
jälkeen Idäntyön ylläpitämässä asuntolassa ja

nyt pääsee sitten jatkamaan elämää eteenpäin
niin kuin kuuluukin! Valtava ilo tuli sydämeen
kun katsoi hänen iloista olemusta! 
    Tällä välin muut olivat rukoilleet asuntolan
miesten puolesta ja keskustelleet heidän
kanssaan. Slava vielä johdatti meidät
ylistyshetkeen kitaran säestyksellä ja sitten
veimme Liljan Jelena-tyttären luo ja
menimme asunnolle. Paula vielä yllätti meidät
nopealla aterialla, sitten kävimme
tyytyväisinä nukkumaan.
      Lauantai- aamuna olimme hyvissä ajoin
liikkeellä, rukoilimme ennen Gaasaan menoa
siunausta kokouksille. Jakaannuimme kahteen
ryhmään miesten silmäosastolle ja naisten
osastolle, tulkkeina Lilja ja Liisa Lankinen.
Minä, Hilda, Anneli ja Lilja menimme
miesten silmäosastolle. Miehiä tuli melko
vähän tilaisuuteen verrattuna viime kertaan
mutta kerroimme heille hyvin selkeästi
evankeliumin, niin että jokainen varmasti
ymmärsi (erityisesti kiitos Hildan). Lopuksi
rukoilimme halukkaiden puolesta. Pyhä Henki
oli vahvasti läsnä, Liljakin vain itki kun
rukoilimme. Yksi sokea poika, Aleksandr,
antoi elämänsä Jeesukselle. Rukoillaan että
Herra avaisi silmät niin hengellisesti kuin
ruumiillisestikin. Hän voi sen tehdä. Varmasti
saivat nämä kokouksessa olleet miehet tuntea
Herran läsnäoloa ja rauhaa. Mm. Krestistä
tullut Zenja jäi vielä pitkään penkille
jatkamaan rukoilemista. Rukoillaan että
siemen itäisi.
      Jatkoimme matkaa ruokalaan syömään ja
tapaamaan ystäviämme. Igor Smirnov  toivoi
meiltä lämpimiä talvivaatteita ja kenkiä
yhdistykselleen, talven tullen kun
avuntarvitsijat lisääntyvät. Rukousaihe on että
Igorin yhdistykselle järjestyisi jostain auto.
     Tapasimme myös Kostja Shopinin joka tuli
vähissä vaatteissa ja kipeänä tapaamiseen.
Hänet oli irtisanottu työstä koska hänelle oli
tullut keuhkoputkentulehdus. Lääkkeitä
hänellä ei ollut varaa ostaa. Talvitakin, joka
hänelle oli aiemmin viety, hän oli vienyt
veljelleen vankilaan ajatelleen veljen
tarvitsevan sitä enemmän. Samaan aikaan
tapasimme Jukan kummipoikaa Andreita ja
kyselimme jos hän voisi järjestää Kostjalle
työtä. Ainakin pojat vaihtoivat yhteystiedot,
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rukoillaan että Kostjan elämäkin taas
järjestyisi. Hän on kuitenkin ollut raittiina sen
jälkeen kun vapautui Metallostroista kaksi
vuotta sitten ja elää tänä päivänä täysin
yhteiskuntakelpoisena.
Tapaamisen jälkeen hoitelimme asioita ja
Anneli kävi tapaamassa Veronikaa ja
baabuskaa, joka oli hyvin liikuttunut
tavaroista joita Anneli vei. Oli kuulemma
juuri aiemmin ajatellut tytön tarvitsevan
talvikengät, mutta surkutellen todennut ettei
hänellä ollut varaa kenkiin. Nyt Veronika sai
sitten uudet lämpimät talvikengät ja muutakin
lämpöistä.
Pääsimme vasta illalla takaisin asunnolle,
söimme makkarakeittoa ja teimme
valmisteluja seuraavan päivän Metallostroin
vierailuun.
     Aamulla olimme ennen yhdeksää
Metallostroissa. Mukaan tulivat myös Liisa
Lankinen, Viktor Ivanov sekä uusi tulkki
Hilma. Taivaan Isä lähetti jälleen kerran Irina
Vasiljevan, joka järjesti meidät suoraan sisälle
ilman kummempia tarkastuksia. 
    Seurakunnan miehet olivat saaneet
rukoushuoneen remontin kattoa vaille
valmiiksi ja siellä oli hyvin viihtyisää. Kiitos
heille jotka tukivat remonttia taloudellisesti!
Jumala siunatkoon lahjanne!
     Miehet olivat iloisia kuten aina nähdessään
meidät. Pidimme kokouksen ja rukoilimme
halukkaiden puolesta, joita olikin puolet
kokouksessa olleista, n. 20 miestä. Vieraat
jakaantuivat nyt inva- ja sairaalaosastoille,
minä ja Hilda jäimme keskustelemaan eräiden
seurakunnan miesten kanssa ilmaantuneista
erimielisyyksistä. Toivottavasti Herra
muuttaisi näiden miesten asennetta hieman
että he voisivat liittyä takaisin seurakunnan
toimintaan. Kun muut tulivat osastoilta,
miehet tarjosivat meille valmistamiaan blinejä
ja piirakoita sekä lahjoittivat meille laulun.
     Kotimatkalle kyytiin tuli vielä eräs rouva
muuttokuormansa kanssa sekä haimme Raijan
sukulaisten luota. Tullissa oli melko pitkät
jonot mutta pääsimme lopulta melko sujuvasti
tullista läpi. Jukka kuljetti taas turvallisesti
kotiin, kotona olimme myöhään yöllä.
(Gal.6:2)       /  Sanni-Maria     
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