
SIELUNHOIDON ABC

Sielunhoitokurssi Riihimäellä 21.4.07
Temppelikatu 9 Auditorio, 3. Krs
Opettajina rovastit 
Pirkko Arola ja Soili Juntumaa

       9.30 aloitus 
-     Mitä sielunhoito on? 
- Mikä siinä auttaa?
- Vuorovaikutuksen syntyminen ja sen

esteitä
- Tavallisimpia vankilassa esiin tulevia

kysymyksiä
11.30 ruokailu

-  Syyllisyys ja sen lääkkeitä
- Vaikea lapsuus ja erilaiset riippuvuudet

14.00 kahvi
- Terve ja sairas uskonnollisuus
- Suhde Jumalaan.
-  Evankeliumin julistaminen ja

uskoontulo.
- Oma jälkihoito vankilakäyntien jälkeen.

16.30 loppusiunaus ja päätös

Sisältää ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia

Kurssi on ilmainen. 
Ruokailun takia ilmoittautuminen on
välttämätön. Helena 0503734070
Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta
kiinnostuneet!

Lapsilta lapsille konsertissa 11.3.07 esiintyi
Hämeenlinnasta Aurora-kuoro

Vologdan matka 5-10.3.07

Lähdimme, Järven Jukka ja minä, Anneli,
aamulla kello 6 kohti Vaalimaata, auton
lastasimme jo illalla. Lajusen Erkki tuli
avustajaksi.
     Pietarissa tulkkimme Eleonoora Skripina
odotti meitä kotonaan lämpimän keiton
kanssa. Tihvinin lastenkodissa meitä jo
odotettiin. Pian tulivat myös Staraja
Russasta pastori Vladimir Kozlov vaimonsa
Olgan kanssa. Näin oli ryhmämme koossa.
Iltapalan jälkeen lapset esittivät meille
naistenpäivä runoja, Olga opetti lapsille
laululeikin Jeesuksesta. Johtaja Tamara
Kosenkova kertoi tytöstä, joka painautui
kainalooni, että hän on vasta tullut
lastenkotiin.
    Aamulla joimme teetä ja klo 5.30
lähdimme matkaan.
     Seksnan vankilassa numero 12 aloitimme
evankelioimistilaisuuden ja kuulijoita oli
noin 30 vankia, sekä vartijat, ja meidät
vastaan ottanut virkailija, Sergei. Jaoimme
Uusia Testamentteja ja kirjekuoria, kuten
jokaisessa vankilassa. Miehet halusivat vielä
keskustella, mutta meidän täytyi lähteä. Jäi
45 minuuttia aikaa ruokailuun ja
siirtymiseen vankilaan no 17. Ruokala,
jonka löysimme, oli suljettu. Söimme siis
eväitämme autossa ja näin olimme klo 15.30

Baptistipastori Vladimir Kozlov ja vaimo
Olga  Staraja Russasta. He olivat Annelin
kanssa pitkällä matkalla Vologdan
vankiloissa 

vankila 17:ssa  ilmoittautumassa, kuten oli
sovittu.
   Todella Sanan nälkäisiä kuulijoita.
Vladimir ja Olga lauloivat aluksi, sekä
puheenvuorojen välissä. Jokainen halusi 
Uuden Testamentin ja kirjekuoren. Pastori
Timur odotti ulkona jo, mutta oli vaikea
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lähteä, kun vangit yhä halusivat keskustella.
Timur sai tavarat, jotka heille olin varannut,
aikaa heidän luonaan vierailuun ei tällä
matkalla löytynyt.
     Matka jatkui Strisnevon kylään.
Halusimme ehtiä perille ennen pimeää,
koska emme Jukan  kanssa olleet varmoja
reiteistä.  Igor ja Irina Novikov ottivat
meidät sydämellisesti vastaan. Ruoka
maistui. Yösija löytyi jokaiselle ja uni
maittoi.
      Kello 6 lähdimme Vologdaan, jonne
saavuimme kello 9, kuten oli sovittu.
Poplaskaja Appolinasja Aleksandrovna ja
Natalia  Konasova odottivat meitä GUINnin
edessä. 
    Ensin naistenvankilaan, jossa kaikki
tavarat piti antaa virkailijoiden jaettavaksi.
Tilaisuudessa klubi oli aivan täynnä.
Vladimir kysyi, kuka haluaa antaa elämänsä
Jeesukselle? Paljon käsiä nousi. Ja aina sama
kysymys: koska tulette uudestaan?
Palasimme GUIniin, joimme teetä ja
keskustelimme päivän jatkosta.
     Seuraavaksi vankilasairaalaan, jossa
kasvatusjohtaja Aleksei Prjakov odotti jo
ulkona. Keskustelimme, ja annoin Natalialle
ja Alekseille syyskuussa ottamani valokuvat,
joista he kovin kiittelivät.
      Menimme pitämään tilaisuutta sairaalan
työvangeille, joista vain muutamat olivat
olleet syyskuussa kuuntelemassa. Tilaisuus
päättyi taas kysymykseen; kuka haluaa antaa
elämänsä Jeesukselle. Melkein kaikkien
kädet nousivat. Täällä, niin kuin
naisvankilassakin, Olga käytti
puheenvuoron. Hän oli ensimmäisellä
vankilamatkallaan.

Sovimme seuraavasta aamusta Appolinasjan
kanssa. Etsimme käsityökaupan, paljon
hienoja nypläystöitä. Saimme ajo-ohjeet
museoon, josta voin ostaa kummitytölleni
Katjalle Räimälään nypylöitä, ne olivat vain
32 ruplaa kappale. Keskiviikko-päivä
hämärtyi ja oli aika palata Strisnevoon, jossa
Irinalla oli taas valmiina ruoka. Igor, Irina ja
heidän tyttärensä Viktoria, joka pitää
pyhäkoulua heidän kodissaan kokoontuvassa
seurakunnassa, kertoivat kylän seuroista ja
rukoilimme, kuten joka ilta.
      Torstaina vierailimme nuorisovankilassa,
joka on 40 km etelään Vologdasta. Tässä
vankilassa on 14-21 vuotiaita poikia 300.
Johtaja otti meidät sydämellisesti vastaan ja
onnitteli naistenpäivän johdosta. Katsoimme
kuvia vankilasta ja kuulimme mitä pojat
tekevät ja opiskelevat vankilassa.
Tilaisuuteen kokoontui noin 200 poikaa,
hartaina he kuuntelivat ja yhtyivät
loppurukoukseen. Jaoimme hammasharjoja,
johtaja kirjekuoria, joista hän keskusteli
jokaisen kanssa ensin. Kaikkea oli liian
vähän, onneksi autossa oli yksi laatikollinen
Uusia Testamentteja lisää. Pojat esittivät
toiveita; saippuaa, shampoota, kenkiä,
lenkkareita, sukkia, tummia t-paitoja,
jalkapallo, DVD-soitin, englanti-venäjä
sanakirja, filmi Suomesta, lattiaharja, (pojat
kilpailevat mikä selli on siistein mutta ei ole
millä siivota), tyttöjen kuvia. Tätä kysyin
johtajalta, että kirjoitanko, kyllä, hän vastasi.
Olimme ensimmäiset ulkomaalaiset joita
pojat näkivät.
      Menimme takaisin johtajan huoneeseen
ja saimme naistenpäivän kunniaksi teen
kanssa täytekakkua. Johtaja saattoi meidät
autolle ja sama pyyntö: tulkaa uudestaan. Jos
Jumala suo, menemme. Jäi tunne, että siellä
halutaan tehdä poikien hyväksi kaikki
mahdollinen.
     Palasimme Vologdaan, veimme
Appolinasjan GUINniin ja hyvästelimme.
Hän varoitti meitä menemästä Saarelle,
koska tie on huono eikä siellä kukaan auta
meitä. Menimme taas Vologdan museoon,
joka on niin mielenkiintoinen, että olimme
siellä sulkemisaikaan asti. Vielä yöksi
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Strisnevoon.
     Aikaisin aamulla lähdimme kohti Saaren
elinkautisvankilaa. Ajettuamme noin 100 km
mietimme, joko pitää kääntyä päätieltä.
Tienhaarassa seisoi poliisiauto ja miliisit
neuvoivat tien, näin matka jatkui.
Tarvitessamme apua, paikalla oli aina
”enkeli”, joka auttoi. 
    Päästyämme Saarelle virkailija Sergei vei
minut ensin johtajan huoneeseen. Johtaja
kysyi, mitä me haluamme? Kaikki
järjestyisi. Ensin lounaalle, keitto ja lämmin
ruoka 5 hengelle maksoi 220 ruplaa eli noin
6 euroa.
    Sitten oli evankelioimistilaisuus työtä
tekeville vangeille. Pieni huone tuli aivan
täyteen miehiä. Menimme yhdelle
elinkautisosastolle, jossa ystäväni Viktor oli.
Yllätin Viktorin, saimmehan Moskovasta
luvan vierailuun niin myöhään, ettei kirje
hänelle olisi ehtinyt perille.    
     Vladimir ja Olga lauloivat sellien
käytävällä, niin kaikki nekin vangit kuulivat,
joiden kanssa emme ehtineet keskustella,
koska vain yksi ovi avattiin kerrallaan.
   Poistuessamme Saarelta vartija tarjoutui
ajamaan auton ensimmäiselle sillalle ja me 
naiset rukoilimme. Onnistuneesti matka 
jatkui lähelle Tihviniä, kunnes huonon tien
takia autonrengas rikkoutui. Jukka ja
Vladimir vaihtoivat renkaan, mutta siinä oli
liian vähän ilmaa, ja Venäjän huoltoasemilta
ei saa sellaista palvelua. Tien vieressä
rekkamiehet korjasivat  rengastaan, heillä oli
kompressori. Totesin, etten ole ennen nähnyt
mustahuppuista enkeliä. 
     Saavuimme Tihvinin lastenkotiin
keskiyöllä, siellä oli iltapala odottamassa.
    Aamulla vasta klo 8 lähdimme kohti
Pietaria ja Vladimir ja Olga palasivat Staraja
Russaan. Veimme Eleonooran Pietarissa
kotiinsa ja hän tarjosi meille taas keittoa,
joten jaksoimme Jukan kanssa jatkaa matkaa
Suomeen. Tulleissa ei ollut muita kulkijoita,
näin lauantai-iltana, joten olin kotona jo klo
19. Matka oli raskas, mutta antoisa,
Jumalalle kiitos ryhmästämme, joka lupasi
lähteä uudestaankin!
    Kiitos kaikille esirukoilijoille ja

enkeleille. 
                                 Anneli Helminen

Sanni-Maria kainalossaan Viktoria ja
Anastasia Kolpinon lastenkodissa

       

Matka Kolpinoon 13.-16.3.

Matkaan lähdettiin vanhaan tapaan klo 5
tiistai-aamuna, ensin kyytiin Ninel
Peltosaaresta, sitten Sanni-Maria
Hyvinkäältä, Kristiina Pakilasta ja Hilda
Laajasalosta. Siinä vaiheessa Sanni-Maria
huomasi, että puhelin oli jäänyt kotiin.
Päätimme siis kiepsauttaa Hyvinkään kautta.
Sannin kotipihasta lähdettäessä auto ei enää
startannutkaan! Onneksi siinä oli iso
alamäki, ja saimme auton käyntiin. Risto sai
tilattua autonkorjaajan vielä samana päivänä
klo 12, joten tulimme Jokisille ja jäimme
odottelemaan. Launosiin sitten laturin
vaihtoon, siinä meni pari tuntia ( ja 195 € )
leppoisasti. Ja niin taas lähdettiin Pietaria
kohden, tällä kertaa Lahden kautta.
Salpakankaalla piti jo poiketa tankkaamaan.
Auto ei lähtenyt taaskaan uudelleen
käyntiin! Sitkeät naiset taas työntämään!
Viestittelin Terholle jo aiemminkin, ja
kysyin mahdollisuutta lainata autoa, nyt
kysyin uudelleen. Ja hän suostui! Niin
takaisin Riihimäelle auton vaihtoon!
   Hupaisinta tässä oli, että autoni oli
katsastettu juuri maanantaina, ja sitä varten
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sitä oli remontoitu noin 800 euron edestä.
No, laturia ei oltu vaihdettu.
     Lähdimme Riihimäeltä kolmannen kerran
klo 16 iloisen mielialan vallitessa. Olimme
saaneet hyvän auton ajettavaksemme!
Pietarissa olimme sitten yömyöhällä. 
    Aamulla aikaisin haimme mukaamme
jälleen Sergei-musikantin ja Liisa- tulkin.
Ostokset vankilaa ja lastenkotia varten
tehtiin myös vasta nyt.
   Kolpinon vankilassa kiipesimme tällä
kertaa viidenteen kerrokseen, siellä emme
olleet aiemmin käyneetkään. Tilaisuus oli
väkevä ja pojat kosketettuja. Erityisesti
Kristiinan väkevä puhe osui heihin. Vielä
hiukan lisäaikaa, ja olisimme voineet
rukoilla kaikkien halukkaiden puolesta! 
   Ruokailuun mennessä järjestin vielä uusia
rahanmenoja lyömällä auton oven kiinni,
kun avaimet olivat vielä sisällä autossa.
Saimme apua siihen, mutta palvelu maksoi
2000 r, eli noin 60 €. Se kerättiin
matkalaisten kolehtina.
    Ruokailun jälkeen  menimme
invalidikeskukseen. Ensin ukkoja tuli
paikalle vain muutama. Heillä oli ollut juuri
pari päivää sitten eläkkeensaantipäivä, ja
talon tavan mukaan, hoitajat olivat
järjestäneet halukkaille miehille viinaa näillä
rahoilla. Vähitellen, Sergein musiikin
kuuluessa käytävillä, miehet kuitenkin
saapuivat tilaisuuteen. Monet olivat täälläkin
hyvin kosketettuja sanomastamme.
     Sitten lastenkotiin! Siellä jaoimme
lapsille myöskin mehuja, pullia, banaaneja ja
keksejä. Kristiina näytti laitteillaan hienon
lastenfilmin Jeesuksen elämästä. Siitä sitten
keskusteltiin ja samalla sylitettiin niin
montaa kullanmurua, kuin ehdittiin.
Johtajatar tarjosi meille lopuksi ruokaa ja
teetä, söimme kukin vatsojemme
vetoisuuden mukaan. Liisa ja Sergei
palautettiin hakupaikkoihinsa.
    Illalla tapasimme vielä asunnolla
emäntäämme, jolle maksoimme kahden
kuukauden vuokran, maaliskuun vuokra kun
oli näin myöhässä. Ja sänkyyn! Kyllä
olimme väsyneitä.
     Otimme yhden päivän lisää reissuumme,

että ehtisimme käydä myöskin Kollontain
asuntolassa tapaamassa siellä asuvia veljiä.
Koska he olivat kuitenkin kaikki päivällä
työssä, meillä oli aikaa käydä tapaamassa
Igor-lähettiämme, kerrankin hänen
kotonaan. Tapasimme vaimo Irinan ja pienen
Pavel-pojan, 4 kk, myös kotona, Misha ja
Masha olivat lastentarhassa, valitettavasti.
Pasha oli nukkunut yön huonosti, hänellä on
monenlaisia allergioita. Keskustelimme ja
rukoilimme  yhdessä, Pashakin rauhoittui,
eikä puhelimetkaan soineet. Saimme viettää
todella rauhallisen ja siunatun hetken
yhdessä.
      Illaksi  riensimme Kollontai-kadun
asuntolaan, siellä jo tiesivätkin odottaa
meitä. Keskustelimme teekupin äärellä.
Viereisessä narkomaanien keskuksessa oli
alkamassa raamattuilta. Kävimme
kyselemässä. jospa heille sopisikin tänään
filmi-ilta. Neuvottelun tuloksena näytimme
näille narkomaaneille ja entisille
narkomaaneille saman piirretyn filmin, kuin
eilen lastenkodin lapsille. Se taisi olla juuri
sopiva näillekin katsojille. Johtava ”pastori”
pyysi vielä Kristiinaa puhumaan. Jumala
siunasi tämänkin puheen niin, että se upposi
kuulijoihin, kuin kuuma veitsi voihin.
   Aamusta sitten kotiinpäin Hildan kanssa,
Sanni-Maria ja Kristiina jäivät odottamaan
toista ryhmää, joiden kanssa he olivat
menossa Gaasaan ja Metallostroihin.
Viipurissa Hilda postitti kirjeitään ja löysi
lokerostaan uusia. Postin luona tapasimme
myös Jukan autolla Pietariin matkaavan
toisen ryhmämme.
     Oli todella siunattu matka, Jumala teki
suuria! Ei ihme, että vastustus matkaan
lähtiessä oli niin kova.
                Helena Jokinen

 
VARJELUS MATKALLAMME 16-18.3.07 

Matka Pietarin Metallostroin ja Gaazan
vankiloihin oli jälleen koskettava ja paljon
antava.  Menomatka meni sutjakkaasti,
olimme jo n. klo 14 Pietarissa. Mennessä
tapasimme Helenan ja Hildan Viipurissa. He
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olivat tulossa kaksistaan kotiinpäin, Sanni-
Maria ja Kristiina olivat jääneet Pietariin  He
odottivat meitä hyvin siivotussa
asunnossamme Pietarissa valmiin ruoan
kanssa. Kirsi hoiti tällä matkalla raha-asioita
ja miettimisen aihetta saimme, kun tulkit
olivat nostaneet taksojaan, kaikki sujui
kuitenkin hyvin. Mietimme illalla valmiiksi
seuraavan päivän ohjelman sekä kunkin
tehtävät.  
     Käynti Gaazassa meni niin, kuin
ennenkin: jakaannuimme kahteen ryhmään
ja Sergei sukkuloi kitaransa kanssa vuoroin
naisten ja vuoroin miesten
silmätautiosastolla.  Naisten osastolla oli
harvinaisen paljon väkeä paikalla.  Veimme
myös tuliaisia kaikille. Kirsi ja Piia, Tertun
avustuksella, kunnostautuivat tuliaisten
hankkimisessa ja pakkaamisessa niin, että
kaikki paikalla olijat saivat paketin. 
    Gaazan jälkeen vierailu Sadovnikovin 10-
lapsisessa perheessä oli uskomaton
kokemus!  Lapset pienimpiä myöten istuivat
kiltisti kuin ihmisen mieli.
Toisellakymmenellä oleva pojat olivat
kohteliaita ja avuliaita. He asuivat 12.
kerroksessa valtavassa kivitalokolosissa.  On
vaikea ymmärtää, että pienten lasten kanssa
leskiäiti voi selvitä näissä olosuhteissa.  He
kaikki vaikuttivat kuitenkin iloisilta ja
tyytyväisiltä. Ikkunalla viherkasvit
kukoistivat.  Perheen äiti käy paikallisessa
helluntaiseurakunnassa ja varmasti usko on
antanut hänelle voimaa jaksaa eteenpäin.
Rukoilimme 16-vuotiaan tyttären puolesta,
joka sairasti vaikeaa keliakiaa; ollut pari
vuotta sitten hoidossa Suomessa.
Pyysimme, että Herramme siunaisi tätä
tyttöä niin, että hän saisi kaiken tarvittavan
hoidon ja parantuisi kokonaan, jos
mahdollista!  
      Metallostroissa vietimme jälleen pyhää
ehtoollista ja ”poikia” oli paljon paikalla.
Pian tarvitsemme suuremmat tilat, jos näin
jatkuu!  Mutta siitä kiitämme Herraa, joka
kaiken vaikuttaa Hengellään. Tosin meidän
on ryhdistäydyttävä aikataulujen suhteen;
nyt olimme lähdössä myöhässä ja vartijat
joutuivat odottamaan. Seurakunnan johtaja

Sasha oli saanut sakkoja meidän
vuoksemme!  Näin ei saa enää tapahtua,
koska silloin on vaara, että ovet sulkeutuvat
kokonaan meidän huolimattomuutemme
tähden. Yritetään siis kaikki todella pitäytyä
aikatauluissa sekä vankilan säännöissä.
Myös valokuvaaminen on kiellettyä ulkona
tai ilman etukäteislupaa. Ovathan kaikki
tästä tietoisia?!
       Itse sain taas iloita Diman tapaamisesta.
Hänellä on huhtikuussa oikeudenkäynti,
jossa päätetään mahdollisesta ehdollisesta.
Se tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että hän
voisi vapautua ennen ensi marraskuuta,
jolloin on hänen alkuperäinen
vapautumisaikansa.  Kaikki on Herran
kädessä.
     Sunnuntaiaamuna lähtö asunnolta oli taas
tukalaa, kun piti yrittää olla hiljaa ja saada
kaikki omatkin tavarat hilattua hissillä ja
rappusia alas täpötäyteen autoon.  Sergei
lähtikin vankilaan metrolla nähtyään
tilanteen ”toivottomuuden”!
    Se toivomus minulla onkin jatkoa
ajatellen, että yritettäisiin edes hieman
vähentää tavaramäärää. Nytkin sitä oli
kattoon asti ja sylintäydeltä kasseja ja
pussukoita.  Entä mitenkähän on
turvallisuutemme laita, kun tavarat eivät ole
millään kiinni ja olemme kuin sillit
suolassa?!  Jatkossa voimme kyllä hakea
omat tavaramme vasta Metallostroissa
käynnin jälkeen, jotta sunnuntaiaamujen
”tömistelyt” eivät häiritsisi liikaa talon muita
asukkaita.
     Paluumatka sujui oikein hyvin
Vaalimaalle asti, jolloin alkoi räntäsade,
pimeni ja nollakelissä ajoimme lähivaloilla
urissa sekä sivutuuli haittasi.
Allekirjoittanut ajoi vielä ohi Kouvolan, kun
valoristeyksen jälkeen automme yhtäkkiä
luisui vastaantulevan kaistalle ja penkkaan,
sieltä yli tien toisen puolen penkkaan ja
sitten pysähtyi poikittain tielle. Jumalan
kiitos rekka-autoja ei silloin näkynyt,
muutoin olisi voinut käydä tosi pahasti!
Kauempana tulevat pikkuautot pysähtyivät
odottamaan, että pääsimme pois tieltä.
Ja Lilja huudahti: ”Kiitos Herralle! Enkelit
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varjelivat meitä!” Niin todella uskon, sillä
mitään en olisi voinut tehdä, jos joku auto
olisi tullut vastaan. Jukka siirtyi kuljettajan
paikalle ja pääsimme puolenyön aikaan
turvallisesti kotiin. Voimme vain sanoa, että
lähdemme taas matkaan, jos elämme ja jos
Herra suo. Hän suokoon meille armossaan
vielä monta hyvää ja siunattua matkaa
vankiloihin niiden ihmisten luokse, jotka
meidän on määrä kohdata.
  Sydämellinen kiitos kaikille teille ihanille
matkakumppaneille! Ja ennen kaikkea, kiitos
Herralle!    

                                Soili Juntumaa

Igor Smirnovin vaimo Irina pienen Pavel-
pojan kanssa. Igor on nykyaikainen
perheenisä, joka hoitaa aktiivisesti lapsiaan.
Irina on kuitenkin kotona kaiket päivät, kun
Igorilla taas on paljon työtä seurakuntiensa

ja avustettaviensa kanssa. Rukoillaan
molempien puolesta, että jaksavat! 

Autojen kulut Venäjän matkoilla

     Kuten tunnettua, yleensä työnantaja
korvaa oman auton käytöstä 43 senttiä/km.
Me, Riihimäen idäntyössä mukana olleet
autoilijat, olemme toistaiseksi perineet
kuitenkin vain 10 senttiä/km. Jorma
Holmroos, Jukka Järvi, Tapani Vanhala ja
Helena Jokinen maksavat idäntyötä näin
omasta pussistaan. Ikävä kyllä, olemme
alkaneet ikääntyä, samoin kuin automme,
joten uusia kuljettajia pitäisi saada matkoille
ajokoulutukseen. Pietari on suuri kaupunki,
sen kartan opetteleminen ei käy hetkessä. 
    Ja jos haluamme uusia autoilijoita, meillä
pitäisi olla varaa maksaa autoilijoille
reilummin.
     Seuraavassa, joitakin ajatuksia asiasta.
     Polttoaine maksaa nykyään Venäjällä
noin 17 ruplaa/l eli noin puolet siitä mitä
Suomessa. Niinpä tietysti pyrimme ajamaan
tyhjällä tankilla Venäjälle ja täydellä tankilla
Suomeen. Jos matka on vain Pietariin, se ei
aiheuta polttoainekuluja vaan tienaamme sen
mitä matkojen välillä käytämme Suomessa,
edellyttäen, että emme aja paljon Suomessa,
ja matkat ovat sopivin väliajoin. Jos ajamme
Venäjällä enemmän kuin yhden tankillisen
niin se ei korvaannu sillä, että saamme
halpaa polttoainetta Suomeen, vaan maksaa
noin 5 senttiä/km
      Autot aiheuttavat kuitenkin myös muita
kuluja kuin polttoaineet.   
      Idäntyötä varten olemme hankkineet
isommat autot, kuin mihin meillä muuten
olisi tarve. 
       Auto kuluu, eli auton arvo putoaa, ei
ainoastaan vuosimallien vaihtumisen vuoksi,
vaan myös ruostumisen ja kaikenlaisten
pienten ja suurten vaurioiden vuoksi
vuosittain. 
     Pieniä lommoja, jotka eivät haittaa
käyttöä, ei mielestäni kannata korjata.

Olen ostanut neljä autoa idäntyötä
varten. 

ostettu                                                 käytössä  

kevät -96 Fiat Ducato –87          3 vuotta
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syksy -98 Mitsubishi Spacewagon –88
                                   1 vuoden

syksy -00 Mersu Cityvan 100D –91
                                                        2,5 vuotta

syksy –03 VW Transporter Carsport 98
                                  4,5 vuotta

Yhteensä                                              11 vuotta  

  Arvioisin, että olen käyttänyt näiden neljän
auton ostoon nykyrahaa yhteensä ehkä noin
30 000 € ja niillä olen ajanut kohta 300 000
km, joten auton arvon putoaminen on ollut
noin, 10 senttiä/km. Jos autot olisivat olleet
uudempia, autojen hinnan putoaminen olisi
ehkä ainakin kaksi kertaa suurempaa.
       Korjaukset: Lähes joka matkan jälkeen
on jotain korjattavaa autossa. Vähintään on
auto pestävä, koska Venäjän teitä suolataan
voimakkaasti.  
      Korjauksien hinnat vaihtelevat suuresti.
Pahimmillaan autoa ei kannata enää korjata,
vaan edessä on uuden auton osto. Näin on
minulla ollut jo Idäntyön historian aikana
kolme .kertaa, kuten edellinen taulukko
kertoo. Olen kuitenkin ostanut kaikki autoni
käytettyinä, joten tappio ei ole ollut
ylivoimainen.
      Korjausten hinnat vaihtelevat senkin
vuoksi, että toisilla on mahdollisuus tehdä
osan korjauksista itse, kuten minä, kun taas
toiset joutuvat teettämään kaikki korjaukset
vieraalla. Toisaalta, jos autot ovat uudempia,
korjauksia on odotettavissa vähemmän.
     Autojen korjaukset, ainakin jos ne olisi
teettänyt vieraalla, ovat myös ehkä noin 10
senttiä/km.
      Seuraavia maksuja laskettaessa olen
laskenut, että Pietarin matkoja olisi 20 kertaa
/ vuosi, kukin matka noin 1000 km.
       Ajoneuvovero eli dieselvero on
nykyiselle autolleni  ( pikkubussi) 788 € /
vuosi. Siis laskelmassani 20 000 km = 4
senttiä/km
    Suomalainen liikennevakuutus on 270 €
/ vuosi eli  / 20 000 km = 1,4 senttiä/km
     Venäläinen liikennevakuutus on 5148

rupl / vuosi (riippuu auton painosta) = 0,8
senttiä/km
    Kaskoa, eli oman auton kolarivahinkoja
korvaavaa vapaaehtoista vakuutusta en ole
ottanut, koska siinä on korkea omavastuu ja
se on kallis vuosimaksuiltaan. Se ei
kuitenkaan korvaa kulumista, joka aiheuttaa
enimmät korjaukset, eikä tietääkseni
Venäjällä sattuneita vahinkoja. Pidän
edullisempana toimia itse omana
vakuutusyhtiönäni. Ne lommot, mitä olen
toisille aiheuttanut, olen maksanut paikalla
heti. Venäläiset tyytyvät pieniin korvauksiin
verrattuna suomalaisiin
korjauskustannuksiin.
     Kaksi tapausta on, joissa kaskosta olisi
ollut hyötyä.
Kerran Fiat Ducaton eteen hyppäsi
maantiellä eräs alkoholisti, joka oli jo
aiemmin poliisille kertonut, että halusi tehdä
itsemurhan, ja nyt onnistui siinä. Auton
korjausta ei kukaan korvannut, sillä
alkoholistilla ei ollut varoja eikä vakuutusta.
Vakuutusyhtiö korvaa, jos syyllinen jää
tuntemattomaksi. Valtio korvaa
hirvivahingoista, mutta ei tällaista. 
    Toisen kerran eräälle norjalaiselle jouduin
kerran maksamaan norjalaisen taksan
mukaan. 
     Kummallakaan kerralla minä en ollut
ajamassa, vaan autoa ajoi vapaaehtoinen
kuljettaja joka teki töitä idäntyön hyväksi.
Minä auton omistajana sain vastata
seurauksista. Niinpä hyvin vastahakoisesti
luovutan autoa toisten ajettavaksi.
      Yhteensä nämä kolarikustannukset olivat
ehkä noin 4000 € eli 1,3 senttiä/km
       Parkkimaksut. Venäjällä joudumme
kaupungeissa yöpyessämme jättämään auton
yöksi maksulliselle, vartioidulle
parkkipaikalle. Se maksaa tavallista Pietarin
matkaa kohden yleensä noin 200 ruplaa (100
ruplaa /yö) eli laskettuna  0,7 senttiä /km.
Varkaiden vähemmän hellävarainen autojen
käsittely Pietarissa, on osoittautunut
kalliimmaksi, joten tässä ei kannata säästää.
     Renkaat kuluvat, mutta paljonko ne ovat
aiheuttaneet kustannuksia, siitä ei minulla
ole käsitystä. Eräs riihimäkeläinen
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rengasliike on huolehtinut, että olen saanut
renkaat ja vanteet ymmärtääkseni hyvinkin
edullisesti idäntyötä varten. Tätä laskelmaa
varten veikkaan, että rengaskustannukset
olisivat 0,5 senttiä/km
     Kahta talvea enempää ei samoilla
renkailla juuri ajella, kesärenkaat kuluvat
myös yllättävän nopeasti.
     Öljyt olen vaihtanut itse. Tämä on etu
heihin nähden, jotka vaihdattavat öljyn
huoltoasemilla tai korjaamolla. Veikkaan
tähänkin nyt 0,5 senttiä/km. 

 Öljynvaihto huoltamossa maksaa noin 50

€ / kerta suodattimineen.
      Rajalla on Venäjälle mentäessä
maksettava vielä 103 ruplaa ( 3 € ) autoa ja
matkaa kohden. Sen maksaa kuljettaja. Siitä
saamme laskelmaamme  0,1 senttiä/km.
     Yhteensä tässä luetellut kustannukset
ovat 34,5 senttiä/km, eli näissä laskelmissa
kulut 6900 € / vuosi, jos ajaa 20000 km/v
    Jos käyttää uutta autoa ja  haluaa sitä pitää
uuden veroisena, niin verottajan hyväksymä
43 senttiä ei varmaan riitäkään. Minä
tunnetusti pihinä olen yrittänyt etsiä
halvimmat ratkaisut ja päädyin tässäkin
laskemassani halvempiin menoihin.
Kuitenkin on selvää, että 10 senttiä / km
laskuttaminen on hyväntekeväisyyttä.

  Toistaiseksi korkeampiin taksoihin

Idäntyössä ei ole kuitenkaan varaa.
                          Jukka Järvi
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