
Raijan muistolle
    Rakas ystävämme ja pitkäaikainen
työtoverimme Raija Holmroos sai kutsun
Taivaan kotiin 1.2.07
    Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Jorma,
lapset Juha, Marko ja Annukka, äiti ja isä,
sisarukset perheineen, sekä lukuisa sukulais-
ja ystäväjoukko.
   Raija toimi monia vuosia kotonaan
perhepäivähoitajana, tehden pitkiä työpäiviä.
Samoin puoliso Jorma on yksityisyrittäjä ja
toimii vielä ammattikoulussa iltaopettajana.
Heillä on ollut kuitenkin aikaa tehdä matkoja
Venäjälle. Aluksi he kävivät tutustumassa
lastenkoteihin Viipurissa vuodesta –94 alkaen.
Kun sitten Riihimäen Idäntyön matkat
alkoivat, Raija oli alusta lähtien evankelistana
vankilamatkoilla ja Jorman mukana
kuljettamassa tavaraa avustuskohteisiin.
Tähän työhön antoi intoa se, että he olivat
tulleet omassa elämässään käännekohtaan pari
vuotta aiemmin, ja olivat lähteneet
seuraamaan Kristusta. Jorman ja Raijan
erityiskohteena on ollut vuosikaudet
erityisesti Sablinon naisvankila. Joinakin
vuosina he kävivät siellä kaksi kertaa
kuukaudessa. Monet naiset ovat kohdanneet
Jumalan kirkkauden heidän työnsä kautta.
    Idäntyön hallitukseen Raija kuului alusta
lähtien. Venäläisten arvovieraitten kestitsijänä
hän oli vertaansa vailla: loimulohi ja
maukkaat salaatit olivat hänen bravuurinsa. 
    Raijalla oli myös kaksi jo aikuisikään
ehtinyttä  ”ottopoikaa”, joita hän
kärsivällisesti tuki ja auttoi uuteen,
päihteettömään elämään.
    Pari vuotta sitten Raijalla todettiin syöpä,
joka oli maksassa ja haimassa, eikä voitu siksi
leikata. Hän alkoi saada rankkoja
hoitojaksoja. Me ystävät olimme
huolissamme, mutta hän ilmoitti topakasti,
ettei saa hössöttää. Tärkeintä on, että Jumala
puhuttelee tämän kautta hänen sukuaan, niin
että he tulevat uskoon!
     Kun Jorma ja Annukka olivat viimeistä
kertaa Raijan luona, hän oli herännyt

koomasta ja viime sanoikseen sanonut:” isä,
isä, isä.”  Taivaallinen Isä tuli häntä
noutamaan kotiin.                Helena Jokinen
                                   

Riihimäen Idäntyö ry
Kevätkokous 28.4. 07 klo 17

Keltaisella talolla, Pohj. Asemakatu 5
Käsitellään: tilit, vastuuvapauden myönt.
hallitukselle ym sääntöjen määräämät
asiat.
                Kahvitarjoilu.
                Tervetuloa!
      
Riihimäen Idäntyö ry, hallitus

Kollontaikadun asuntola.

Riihimäen Idäntyö ry ylläpitää Kollontaikatu
27 Pietarissa asuntolaa vankilasta
vapautuneille, asunnottomille, uskoville
miehille. Asuntola sijaitsee tavallisen
kerrostalon ensimmäisen kerroksen
huoneistossa. Se on vuokrattu kaupungilta
samaan kauppaan, kuin viereisen ison salin
tilat narkomaanien hengelliselle keskukselle.
Salista puuttuukin vesipiste ja wc-tilat, joten
yhteistoimintaa on siinä suhteessa jatkuvasti.
Asuintiloissa on toiminut aiemmin baari,
mutta paikka ehti olla kauan tyhjänä.
    Ensimmäiseksi asukkaat tekivät huoneissa
remonttia. Molemmat huoneet on tapetoitu,
lattiapäällyste uusittu, wc-kylpyhuonetilat
laitettu jonkinlaiseen käyttökuntoon
pikkuriikkisen keittiön perällä.
Porraskäytävään on myös rakennettu
väliseinä, ihmisten ennakkoluulojen takia,
niin että narkomaanisaliin ja asuntolaamme
on näin muodostunut oma sisäänkäynti. 
    Riihimäen Idäntyölle tämä on jo neljäs
osoite, missä ylläpidämme asuntolaa tähän
tarkoitukseen. Ensimmäinen perustettiin 2001
tammikuussa Turkukadulle, sen jälkeen on
toimittu Padvoiskavakadun ja
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Granitnajakadun erilaisissa tiloissa. Yleensä
on juuri saatu tehtyä remontti, isompi tai
pienempi, kun vuokraajamme on tarvinnut
tilat omaan käyttöönsä. Kollontaikadulle
muutettiin viime vuoden helmi-maaliskuun
vaihteessa. 
     Idäntyö maksaa paikan vuokran, sekä
ruoka- ja kulurahaa miesten tarpeisiin. Andrei
Peskov on paikan johtaja, joka vastaa miesten
hengellisestä kasvatuksesta ja järjestyksestä
yhdessä vaimonsa Ljudan kanssa. Andreille
palkan maksaa Nummelan vastaava järjestö
Pisara ry. 
    Andrei toimitti vuodenvaihteen jälkeen
listan miehistä, jotka olivat asuneet
asuntolassa viime vuoden aikana. Listassa
kerrottiin, mistä miehet olivat tulleet tänne
asumaan, ja kenen pyynnöstä, mistä päivästä
ja mihin asti olivat asuneet asuntolassa, mitä
he olivat saaneet avustuksina, minkä
seurakunnan olivat löytäneet omakseen,
minne olivat asuntolan jälkeen muuttaneet.
     Oli mielenkiintoista seurata kaikkien
näiden 22 miehen selviytymiskertomuksia.
Useimmille aika asuntolassa merkitsi työn
löytymistä, henkilökohtaisten paperien,
dokumenttien, saamista, oman seurakunnan
löytymistä ja lopulta oman asunnon saamista
ja itsenäistä, normaalia elämää. Näin kävi
suurimmalle osalle asukkaista. Vain kuusi
miestä joutui luopumaan paikastaan
juopottelun vuoksi. Kaksi heistä lankesi jo
ensimmäisinä päivinä, lopuille neljälle
taistelua kesti kuukauden verran.
    Miehet ovat asuneet asuntolassa noin 1,5
kk – 19 kk. Suurin osa on saanut Peskovien
toimesta työtä jo ihan alkuvaiheessa. Sitä
pidetään tärkeänä itsetunnonkin takia.
Ammattitaidottomille, vankilasta
vapautuneille on tarjolla työtä vartijoina,
kantajina, rakennustyömiehinä. Työ on hyvin
raskasta ja pienipalkkaista.
      Terveydenhoidon kustannukset tulevat
hyvin kalliiksi, jos ei ole dokumentteja, jotka
osoittavat Venäjän kansalaisuuden.
Henkilökohtaisten papereiden uudistus
tapahtui kolme- neljä vuotta sitten, ja siksi
monellakaan vankilasta vapautuvalla ne eivät
ole kunnossa.  Kaikille asuntolassa asuneille
miehille Ljuda Peskov joutui hankkimaan

uudet paperit.
    Käymme asuntolassa tervehtimässä
asukkaita vähintään kerran kuukaudessa,
yleensä Kolpinon matkan yhteydessä.
Viemme tuliaisia, kyselemme tarpeita ja
kuulumisia, pidämme yhteisen laulu- ja
rukoushetken. Usein vierailemme myös
viereisessä entisten narkomaanien salissa,
jossa myös tapaamme todella onnellisia
ihmisiä.
    Nämä miehet kyllä ymmärtävät, millaisen
lottovoiton ovat saaneet, päästessään asumaan
asuntolaan. Toinen vaihtoehto kun olisi
kylmät kadut.
                                   Helena Jokinen 

Helmikuun toteutuneet matkat

Kolpinon matkalla 30.1.-1.2.
Tiistai 30.1.
Lähdin Helsingistä Laajasalon kautta kohti
Haminaa. Laajasalosta otin mukaani Hildan.
Helena tuli Lahden kautta Annelin kanssa ja
tapasimme Haminassa, josta jatkoimme
yhdellä autolla.
     Hilda tekee mahtavaa ja siunattua työtä
kirjeenvaihdossa vankien kanssa ympäri
Venäjää. On paljon vankeja joilla ei ole
sukulaisia eikä tuttavia eikä ketään jonka
kanssa keskustella, varsinkaan hengellisistä
asioista. 
   Viipurin postitoimistossa vierähtää pari
tuntia, kun Hilda vie kirjoittamansa kirjeet
postitettavaksi. Ne punnitaan jokainen
erikseen ja liimataan painon mukaiset merkit,
Hildalle tulleet kirjeet saa eri paikasta, samoin
kuoret ja postimerkit ovat omalla luukullaan
Ja niitä saa aina joskus ostaakin, mutta ei liian
suuria määriä kerrallaan, pitää jäädä
seuraavillekin ostajille. Hauskaa ja
uskomatonta touhua!
    Viipurista ajoin Pietariin ja Helena siirtyi
kuskiksi. Pietari on hänelle tuttu kaupunki.
Jätimme kaksi matkustajaa pois kyydistämme
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ja he olivat Ninel ja Andrei. Ninel tuli
katsomaan sukulaisiaan ja Andrei palasi
Suomen vierailultaan.
   Igorin toimisto oli ensimmäinen kohteemme
ja sinne jätimme pari vaatesäkkiä. Igorin
toimistossa asustaa kaksi koditonta miestä ja
he auttoivat meitä säkkien kantamisessa.
Igorkin tuli paikalle ja hänelle annettiin
avustusrahat. Jaettiin kuulumisia, juotiin teetä.
      Kävimme syömässä ja sitten suuntasimme
Kollontain asuntolaan missä asuu entisiä
alkoholisteja ja vankilakundeja. Heitä on
siellä 7 henkeä. Andrei Peskov, paikan isäntä,
tuli myös tapaamaan meitä.
   Toimme heille vaatteita, kenkiä, lakanoita ja
ruokaa ja myös heille annettiin rahaa vuokraa
ja ruokaa varten. Istuimme heidän kanssaan
iltateellä ja rukoilimme. Matkamme aiheeksi
muodostui Lontoosta, St Pietarin kirkosta
ostamani I Am The Light of the World
(Holman Hunt). maalauksen aihe Siinä Jeesus
koputtaa oveen. Ovi on meidän sydämemme.
Kun me sen avaamme, tulee Hän
sydämeemme asumaan. 
     Yhdellä näistä asukeista on valtavaa vihaa
vankilassa kohtaamiaan vartijoita kohtaan ja
siihen me rukoilimme Jumalan anteeksiantoa
ja rakkautta tilalle.
      Annoimme myös viereiseen entisten
narkomaanien kirkkoon muutamia
vaatesäkkejä.
      Asunnolle ajoimme ruokakaupan kautta.
Ostimme vankilaan pientä purtavaa.
       Asunnolla tapasimme vuokraemännän,
jolla oli paljon huolia. Vessasta oli
poissaollessamme valunut vettä alakertaan ja
aiheuttanut vahinkoa ja nyt oli korvausten
maksun aika. Naapurit olivat myös valittaneet
hänelle, että  pidämme melua ja
tömistelemme asunnolla myöhään yöllä ja
aikaisin aamulla. Lopulta pääsimme
nukkumaan..
     Keskiviikko 31.1 
Aamulla aikaisin ylös. Olimme ajoissa
hakemassa Sergeitä mukaamme Kolpinon
nuorisovankilaan. Oli vankilan 35 vuotisjuhla
kutsuvieraille ja näin emme päässeetkään
sinne, vaan meidät käskettiin tulemaan
uudestaan n. klo 15.00. 
   Lähdimme tutustumaan asuntolaan, jossa oli

invalideja, entisiä vankeja ja kodittomia
miehiä. Tiesimme, että vanha ystävämme
Valera asuu täällä.. Tutustuimme aluksi
henkilökunnan kanssa ja sitten pidimme
miehille kokouksen. Rukoillessamme Pyhä
Henki oli läsnä ja näin kuinka monet näistä
miehistä kokivat jotain Jumalalta. Upea
vierailu näiden miesten luona, pyysivät meitä
vierailemaan uudestaan. 
     Täältä olimme menossa orpokotiin, mutta
lapset olivat vielä koulussa joten lähdimme
syömään.
     Ruokailun jälkeen palasimme vankilaan.
Saimme vieläkin tunnin odottaa sisäänpääsyä.
Vartijoita ei näkynyt, taisivat olla
juhlahumussa jossain muualla. Nyt meidän
kanssamme oli  noin 65 nuorta, joista noin 15
oli meille ennestään tuttua. Rukoilimme ja
lauloimme, pojat olivat vapautuneita.
Pyhä Henki kuljetti ja tarinamme jatkui,
Jumalan valosta ja sen seuraamisesta.
  Vankilan kovuus, taistelu vallasta ja
asemasta vankien kesken, näkyi joidenkin
kasvoilla ruhjeina, tuuppimisena, jopa
nyrkiniskuna. Muutamien lasten silmistä oli
ilo ja elämänhalu kadonnut sitten viime
näkemän. Tilalle oli tullut pelkoa, alistumista
tai uhmaa. Mutta näemme myös, että he
kokevat Jumalan läsnäolon. He haluavat
muutosta elämäänsä ja sydämessään he
tietävät, että se todella voi tapahtua Jumalan
avulla.
     Poistuimme vankilasta pimeän aikaan.
Saavuimme orpokotiin ja kello oli melkein
19.00. Vietimme lasten kanssa mukavan
hetken ja sitten heidän pitikin jo mennä
iltateelle ja nukkumaan. Saimme myös teetä
johtajan huoneessa, sitten lähdimme viemään
Sergeitä junalle ja Liisaa kotiin.
Mahtava päivä
Torstai 1.2.
     Siivosimme asunnon ja sitten menoksi
Suomeen. Viipurissa pysähdyimme Tonjan
kotona, veimme hänelle ruokaa ja
vaihdoimme kuulumisia.
   Rajanylitys oli joustava ja rajakahvien
jälkeen ajoimme Haminaan missä autoni
odotti meitä. Pakkasta oli ollut yli 20 astetta
kolme päivää, joten auto ei käynnistynyt,
ennen kuin saimme lisää virtaa kahden
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avuliaan miehen avulla. Tunti vierähti auton
kimpussa, mutta sitten pääsimme ajamaan
takaisin kotiin.
Mahtava matka.
                            Kristina Keravuori

Samohvalovissa 5-9.2.
Suomesta matkalle lähtivät maanantaina
Anneli Helminen ja Raili Ylä-Tuuhonen,
Helenan autolla. Piti ottaa rajalla ”kilotyttö”,
kun tavaraa oli sen verran, ettei ihan
kolmistaan siitä selvitty. 
   Yötä olimme Pietarissa asunnolla, tiistaina
aamusta varhain lähdimme noutamaan lisää
väkeä: Igor Smirnov ja Sergei Milonov tulivat
mukaan, Sergei jäädäkseen kolmeksi
vuodeksi Samohvaloviin, sekä tulkit Valentina
Mitroskina ja Eleonora Skripina.     
      Matkalla poikkesimme Novgorodissa
Invalidikeskuksessa, joka teki vaikutuksen,
positiivisesti. Sen olivat perustaneet nuoret
invalidit itse noin viisi vuotta sitten. Keskus
järjestää toimintaa paikkakunnan invalideille,
joita on noin 120. Yhteisiä tapahtumia ja
juhlia, harrastusmahdollisuuksia, koulutusta.
Tietokonekursseja on jo järjestetty, heillä on
Ruotsista saatuja vanhoja koneita. Kellarissa,
erittäin heikkokuntoisessa, haisevassa tilassa
oli naisten ompeluluokka. Siellä ommellaan
vaatteita, joilla saadaan tuloja, joilla voidaan
ostaa tarvikkeita ja ommella vielä lisää…..
Tarvittaisiin vain halpoja materiaaleja, jottei
kaikkea tarvitsisi ostaa, sekä lisää
ompelukoneita. -  Katseet kääntyivät siis
meidän puoleemme.
     Olimme perillä Samohvalovissa noin klo
18, ja ryhdyimme jakamaan tavaroita
kuormastamme eri kohteisiinsa. Miehet
lähtivät toiseen taloon uuneja lämmittämään,
että tarkenivat siellä nukkua.
    Kuten edellisellä kerralla, nytkin pidimme
kiertokoulua ompeluoppilaillemme. Kävimme
seuraavana päivänä lähes kaikkien
ompelukurssilaistemme kotona huoltamassa
koneita ja opastamassa ompelukoneen niksejä
naisille. Raililta tämä sujui erinomaisesti.
Veimme tällä matkalla taas yhden
ompelukoneen ja kaksi saumuria entisten
tilalle tai lisäksi. Nyt kaikilla alkaa olla

jonkinlaiset koneet. 
     Pidimme myös lähes joka kodissa
rukoushetken, missä olivat avainasemassa
tulkkimme Valja ja Eleonora, sekä Sergei,
joka toimi kuljettajanamme.( Igor oli juossut
asioita toimittamaan.)
     Pyhä Henki oli edeltä valmistanut nämä
kohtaamiset ja tunsimme riemua ja yhteyttä.
Viime käyntimme jälkeen Zinaidan usko oli
lähtenyt väkevään kasvuun ja Sergei Vozov
oli vahvistunut perheenisän roolissaan ja
hengellisessä kasvussaan. Vaimo Natasa oli
hyvin tyytyväinen. 
        Ikäviäkin uutisia oli: ison perheen äiti,
Gulja, oli ollut sairaalassa, 11 vuotiaan
Sannan jalat olivat halvaantuneet kaatumisen
seurauksena,  ja toisen samanikäisen tytön,
Viktorian, lonkka oli murtunut. Nämä
tytöthän ovat myös olleet
ompelukurssillamme. Rukoilethan näiden
perheiden puolesta!
    Seuraavana aamuna lähdimme sitten jo
paluumatkalle Staraja Russan kautta. Jotain
outoja ääniä alkoi kuulua autosta Pietarin
ruuhkan läpi ajettaessa. Pelotti sen verran, että
rukoilin palavasti Jumalan apua, ettei
ainakaan tähän jäätäisi, vaan päästäisiin
kunnialla Suomeen. Hiukan jännitin myös,
miten auto aamulla käynnistyy, kun luvattiin
pakkasta noin 30 astetta. Samohvalovissa
saattoi pitää lämmitysjohtoa yöllä, eikä kova
pakkanen haitannut. - Pelko oli turhaa, auto
lähti hyvin käymään aamulla kun lähdimme
kohti Suomea.
       Juuri kun jarrutin viimeiseen
passintarkastukseen Venäjän puolella, kuului
kauhea rohahdus ja seuraava rytkähdys
tapahtui juuri rajapuomien välissä. Avasin
oven ja kurkistin, etupyörä ei pyörinyt
lainkaan. Mutta lumisella tiellä luistelimme
eteenpäin sen kolmisensataa metriä, niin että
olimme tullialueella. Sitten haimme
rajamiehet apuun, he vetivät automme sivuun
parkkialueelle. Sanoivat vielä, että vikana
taitaa olla irronnut jarrulevy, joka jumittaa.
Toinen takapyöräkin oli omituisen tyhjä.
   Saimme tilattua korjaajan, hän tulisi
kolmen, neljän tunnin päästä. Leiriydyimme
siis tulliasemalle, otimme eväät esiin ja taisin
ottaa pitkälläni pienet ( ? ) nokosetkin
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matkustajavirran kulkiessa ohitsemme.
Lopulta korjausmies tuli, irrotti jumittuneen
jarrupalan, joka oli kulunut pellin ohueksi,
laittoi uuden jarrupalan ja kiinnitti kaiken
paikalleen. Takarengas piti vielä irrottaa ja
käydä täyttämässä, se oli myös tyhjennyt.
Saatoimme taas jatkaa matkaa! Sovimme
tapaavamme korjausmiehen kanssa Rajahovin
pihalla, pankkiautomaatilta piti nostaa hänelle
rahaa. Automaatilla oli hieman jonoa. Kun
tulin sitten korjausmiehemme auton luo, hän
oli juuri peruuttamassa pois. Hän oli
kadottanut meidät näköpiiristään ja luullut,
että petimme hänet. Maksaessani olimme
molemmat tyytyväisiä.
     Joskus on aivan mahtavaa kokea Jumalan
huolenpitoa näin kirjaimellisesti ja
konkreettisesti!
                               Helena Jokinen
  

Gaasan- Metallostroin matka 16-18.2.07  

Jukan ja Tapanin autoilla
Vankiloissa  mukana Jukka, Sanni, Tapani,
Kirsi, Piia, Martti (Tallberg), Kristiina
(Keravuori), Terttu (Tonteri), Soili -  sekä
matkalla Raija (Vesala), Renata Truhankin ja
Toini. Asunnolla yöpyivät toisena yönä myös
Ida ja Sergei.

JUMALAN HULLUJEN IHANA MATKA
Meitä oli jälleen matkalla joukko vanhoja ja
uusia Idäntyön ystäviä ja  paljon tavaraa -
kuten aina! Matkan johtajana oli Sanni-Maria
ja aikataulussa pysyttiinkin suhteellisen hyvin
koko ajan. Raha-asioista huolehti Soili. Myös
asunto tuli siivottua, vaikka sunnuntaiaamuna
varmaan naapureiden mielestä
”tömistelimme”, kun 10 ihmistä yritti hiipiä
kassien ja pussien kanssa ja sulloa ne autoon!
Lisäksi Tapanin 100 kg hunajaa ja kaikkien
matkatavarat piti siirtää Jukan autoon
vankilassa käynnin ajaksi. Kuiskaten
puhuminen tuntui olevan ylivoimaista minulle
ja monille muillekin!  Selvisimme kuitenkin
kaikesta jälleen kerran Herramme avulla.
       Minulle tämä matka oli monella tavoin
erilainen:  tutustuminen Marttiin ja
Kristiinaan oli sekä hämmentävää että

innostavaa;  Herran ehtoollisen vietto oli
hyvin koskettava tilanne minulle ja meille
kaikille; käynti Kelton koulutuskeskuksessa ja
kirkossa oli todella mielenkiintoista.  
    Martin into saarnata sanaa sekä sopivalla
että sopimattomalla hetkellä oli aluksi
hämmentävää, mutta hänen aitoutensa ja
huumorinsa sulatti minut täysin! Hänen lähes
taukoamaton puheensa, rukouksensa, laulunsa
ja naurunsa oli vailla vertaa!
Kyllä ”Jumalan hulluja” todella tarvitaan –
olemme vain eri tavoin ”hulluja”!  Koko
evankeliumin työ on maailmalle hullutusta,
mutta meille se on Herralta saatu kutsumus ja
voima.  
      Kristiinalla oli luterilaisittain katsottuna
hyvin erikoinen kutsumus.  Hänen spontaani,
Hengen johdatuksessa tehtävä työnsä eri
puolilla maailmaa vaatii todella rohkeutta ja
”hulluutta”!  Hän oli  kaikessa
rauhallisuudessaan ”villi ja vapaa”!  Koin
hänenkin kanssaan ihmeellistä hengen
yhteyttä erilaisuudesta huolimatta.  Kyllä
Jumalan ihmisten moninaisuus on suurta
rikkautta, me saamme tehdä työtä ”sovitetussa
erilaisuudessa”.  Minulle luterilaiselle ja
”oikeaoppiselle” papille tämä matka oli
erityisen oppimisen paikka!
       Ehtoollisenvietto Metallostroissa herätti
tunteita jo etukäteen.  Keskustelimme
vakavasti siitä, voivatko myös ne, jotka eivät
ole uskossa, osallistua ehtoolliseen.
Päädyimme siihen, että kaikki ne, jotka
uskoivat Jeesukseen tai kaipasivat sitä,
toivotettiin tervetulleeksi ehtoolliselle. Kukin
tutkikoon sydämessään itseään.  Halusimme
toisaalta tehdä kynnyksen mahdollisimman
matalaksi osoituksena Herramme
ehdottomasta rakkaudesta heitäkin kohtaan.
Selitin heille kahteen kertaan, mitä
ehtoollinen merkitsee kristityille.  Mukana oli
todella sekalainen seurakunta: ortodokseja,
vapaakirkollisia, kastamattomia tai  lähes
kaikesta kristillisyydestä tietämättömiä.  He
olivat kuitenkin tulleet kuulemaan sanomaa
Jeesuksesta, he tarvitsivat Kristuksen armoa,
toivoa ja rakkautta elämäänsä. Mielessäni soi
laulun sanat:  ”Kaikki saavat tulla armoa
omistamaan….”  Ja lähes kaikki aamupäivän
kokoukseen osallistuneet tulivat!  Näytti siltä,
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että heitä oli jopa enemmän koolla.  Helenan
leipomat ehtoollisleivät Kristus-
monogrammilla varustettuina sekä
rypälemehu olivat meille Kristuksen tosi
ruumis ja tosi veri.
     Pidimme siis ehtoollistilaisuuden erikseen,
osastoilla käymisen jälkeen siksi, että sinne
tuleminen vaati uuttaa aktiivisuutta, eikä ollut
itsestäänselvyys.
     Myös vankilaseurakunnan johtaja, Sasha,
oli hyvin kosketettu ehtoollisesta, missä hän
jakoi viinin, minä leivän.  Kun ihmisellä on
hätä – niin kuin on aina kun on vankilassa,
sairaana tai kärsivänä – ei oikeaoppisuus ole
tärkeää. Tärkeintä on, että tavalla tai toisella
Herramme saa koskettaa ihmisiä.
         Kovat pakkaset ovat koetelleet
Metallostroin asukkaita:  parakkien lämpötila
on voinut laskea jopa 10-15 C-asteeseen.  Voi
vain kuvitella, että heidän on nukuttava kaikki
vaatteet päällä, jotta tarkenevat jotenkin.
Kummipoikani Diman kädet olivat aivan
punaiset – kuulemma joskus paleltuneet – niin
kuin monen muunkin.  Keittolevy, jonka ostin
hänelle, joutui virkailijan käsiin, koska niitä ei
kuulemma saa viedä palovaaran vuoksi. Mutta
miten ihmeessä he sitten tekevät ruokaa ym.?
Toivon ja rukoilen, että se kuitenkin päätyisi
siihen käyttöön vankilaan, mitä varten sen
ostin, eikä virkailijoiden koteihin!  Dima oli
hyvin iloinen siitä, että  hänellä oli
perhetapaaminen (2 vrk) äidin kanssa, mikä
alkoi käyntimme jälkeen. Hän odottaa
vapautumistaan marraskuulla – mikä on jo
niin pian, mutta kuitenkin monta pitkää
kuukautta pitää vielä kärsiä ”vilua ja nälkää”.
Kirsi vei lääkkeitä omalle kummipojalleen,
joka sairastaa aidsia.  Tuo poika (nimeä en
muista!) oli  laiha ja voimattoman oloinen,
mutta silmät loistivat  tapaamisemme aikana.
Antakoon Herramme hänelle sen toivon ja
rauhan, mikä vie myös kuoleman yli taivaan
kotiin.  -  Sasha Arhipovin silmiin oli myös
palannut ilo.  Jumalalle kiitos, että  hän on
päässyt katkeruutensa yli ja tullut takaisin
seurakuntaan. 
       Tapanin kanssa (toinen porukka oli Jukan
autolla Murugoveilla, Igorin toimistossa ym.)
kävimme lauantai-iltapäivällä Kelton
koulutuskeskuksessa, mikä oli tosi

mielenkiintoista nähdä, onhan se ollut Inkerin
kirkon pääpaikkana ja piispankirkkona
pitkään. Tutustuimme pappisseminaariin,
vanhainkotiin ja kirkkoon Tapanin papiksi
valmistuvan ystävän kanssa.
       Jokainen matka vahvistaa omaa
kutsumustani juuri tähän työhön. Saakoon
Herra lisätä joukkoamme ja intoamme niin
kauan, kuin vielä aikaa on!

Soili Juntumaa, myös yksi ”Jumalan hullu”!

Matka 23-25.2. lastensairaalaan

Matkaan lähtivät  Jukka ja Sanni-Maria.
Matkan tarkoituksena oli käydä tutustumassa
Pyhän Olgan sairaalan vauvojen osastoon
sekä käydä tervehtimässä Sadovnikovan
perhettä, sekä viedä molemmille avustusta.
Rajalla meitä auttoi Jukan kolme ystävää ja
pääsimme jälleen taas hyvin tullista, kiitos
Herralle!  Poikkesimme Viipurissa Jukan
kummityttöä Alisaa tervehtimässä. Marta-
sisko oli juuri edellisenä päivänä vapautunut
vankilasta! Keskustelimme tyttöjen kanssa
vähän aikaa. Toivottavasti Marta nyt pysyisi
kuivilla alkoholista ja muista ongelmista, hän
on vasta 20-v.!
    Lauantai-aamuna Pietarissa haimme kyytiin
Vera-tulkin ja Marina Murugovin, pastori-
Andrein vaimon. Marina oli kuullut, että
lastensairaalaan tarvitaan apua ja järjesti
meille tapaamisen sairaalan vastaavan
lääkärin Djetkov Vjacheslav Jurevichin
kanssa. Hän otti meidät ystävällisesti ja
vieraanvaraisesti vastaan, jutustelimme
teepöydässä.    
      Pyhän Olgan- sairaalaan tulee lapsia
Leningradin piirin neljältä alueelta. Tänne
tulevat hylätyt vauvat, vastasyntyneille on 35
paikkaa, jotka ovat aina täynnä. Vauvat ovat
sairaalassa 1-2 kk, jonka jälkeen heidät
siirretään pienten lasten lastenkoteihin. Jos on
tarvetta, heidät tuodaan myöhemmin
uudestaan sairaalaan hoitoon. Itse sairaala oli
paljon suurempi, me kävimme katsomassa
vain yhtä osastoa, jossa oli vastasyntyneitä.
Siellä tuhisi parhaillaan 3 hylättyä
vastasyntynyttä pienessä huoneessa. Kouristi
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sydäntä katsoa heitä. Näillä pikkuisilla ei ole
vanhempia huolehtimassa eikä ketään joka
heitä rakastaisi, paitsi Jeesus.
. Sairaalassa on 12 erilaista osastoa, sekä mm.
uimala, hieronta, sähköhoito. Jukka muisteli
kuulleensa, että sairaalassa oli kaikkiaan 700
paikkaa. Myös leikkauksia tehdään enemmän
kuin aiemmin. Lapsista 70%  on invalideja.
Paikka vaikutti siistiltä, vaikkakin
alkeelliselta ja karulta. Pyysivät meitä
tuomaan kertakäyttöhanskoja, vaippoja ym.!
    Tarkoituksena olisi avata Idäntyössä tili
näitä pienokaisia varten. 
    Meille näytettiin myös sairaalan pieni
ortodoksi-kappeli ja kerrottiin että siellä
kastetaan lapsia sekä pidetään joka sunnuntai
jumalanpalvelusta. 
Sairaalakäynnin jälkeen Marina kutsui meidät
kotiinsa syömään. Tämän jälkeen meillä oli
tarkoitus mennä Sadovnikoville, mutta he
eivät olleet kotona. Menimme Jukan
ystäväperheen ateljeelle, jossa keskustelimme
perheen äidin Margaretan kanssa heidän
mahdollisesta opintomatkasta Suomeen (ovat
koko perhe taiteilijoita ja pitävät taidekoulua
Pietarissa), sekä tietysti ihastelimme upeita
taidekäsitöitä. 
Sunnuntaina menimme tutustumaan Igor
Smirnovin seurakuntaan. Venäläiseen tapaan
desibelit olivat huikeat ja korvatulpat olisi
ollut tarpeen, mutta kokemus oli hyvä. Oli
valtava ilo nähdä ystävämme, entiset
Metallostroin vangit; Igor Smirnov, Andrei
Murugov ja Viktor Ivanov palvelemassa
täpötäyttä kirkkosalia seurakunnan
vanhimpina! Igor saarnasi hyvin ja ymmärsin
paljon, Pyhä Henki oli läsnä. Muistivat
mainita työmmekin ainakin kolme kertaa
kokouksen aikana. Ikähaarukka oli mukavan
vaihteleva, nuoria paljon mutta myös
vanhempia, ja lapsia paljon. Lapsille oli
pyhäkoulu kokouksen ajaksi. 
     Kokouksen jälkeen menimme vihdoin
Sadovnikoville. Äiti kertoi että lapset ovat
kovasti jo odottaneet meitä. Siellähän ne
kullannuput taas odottivatkin meitä kiltisti
rivissä sohvalla. Äiti-Ira on yksinhuoltaja,
mies kuoli muutama vuosi sitten
aivoveritulppaan. Äiti on kyllä uskossa ja
kuuluu helluntaiseurakuntaan. Hän on oikein

sympaattinen ja valoisa ihminen. Tekemistä
riittää, sillä lapsia on yhteensä 10, joista 9
omaa, ja yksi lapsenlapsi Oksana 5v., joka on
erityisesti minun sydämen valloittanut
pyrkimällä aina syliini. Muut lapset ovat
Pavlik 5v., Nadja 6v., Diona 8v., Igor 10v.,
Kostja 13v., Roma 15v., Anja 16v., Oleg 18 v.
ja Tanja 20v. Sadovnikovalla on aina ilo
käydä sillä lapset ovat hyväkäytöksisiä ja
siellä on aina siistiä, lapset ovat hyvin
puettuja ja tukat aina pestyjä, vaikka ovatkin
kovin laihoja. Äiti on ollut todella kiitollinen
avustamme sillä puutetta on aivan kaikesta.
Leskeneläke ei ole kummoinen Venäjällä.
      Kun pääsimme asunnolle meillä oli
kamala nälkä, söimme ja lepäilimme, aamulla
lähdimme kotiin. Ajoimme vielä Jelenan
kautta. Kotona Suomessa olimme iltapäivällä.
                             Sanni Maria Seppänen

 Muisti- ja rukouslistaa:

- Käsityökerho  parillisilla viikoilla 
(seuraava 6.3.) Keltaisella talolla klo 14.

-   Kristittyjen Pääsiäisateria 9.4.
-   Sielunhoitokurssi 21.4. Muista
ilmoittautua!

Näihin kaikkiin tapahtumiin odotamme uusia
ja vanhoja vapaaehtoisia työntekijöitä
palvelemaan ja iloitsemaan siitä, että
antaessaan saa. 

Olet tervetullut mukaan Idäntyöhön! 
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