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Kesän tulevat matkat
Kesäkuu

31.5.-3.6. Pietariin Jukan ja Sannin kanssa, Pyhän Olgan sairaala, ym
. 
5-7.6. Kolpinoon Helenan kanssa

9-10.6. Jorman kanssa ainakin Viipuriin, ehkä myös Sablinoon.

15-17.6. Gaasa ja Metallostroi, Jukan kanssa.

22.-24.6. Arjan kanssa Lebedevaan ym.

Heinäkuu

7-8.7. Jorman kanssa Sablinoon

13.-15.7. Jukan kyydillä Gaasa ja Metallostroi

17.-19.7. Helenan autolla Kolpinoon

Elokuu

7.-9.8. Helenan kanssa Kolpinoon

10.-13.8. Jukan autolla Gaasa ja Metallostroi

18.-19.8. Jorman autolla Sablinoon.

24.-26.8. Arjan kanssa Lebedevaan

PIETARIN     MATKA  11-13.5.07  

Mukana Jukka Järvi kuljettajana, Liisa Järvi,  Raija Vesala, Kirsi Salminen, Soili Juntumaa;
matkustajina Jelena ja Toini.  Perillä kanssamme yöpyi myös muusikkoevankelista Sergei.
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AURINKOMME YLÖSNOUSI!
Toukokuun matkan saimme nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä alkukesän tuoksujen ja
kukkien keskellä! Lähtijöitä oli nyt tavallista vähemmän, mutta kuormaa taas

tavallistakin enemmän!  Joka tapauksessa kaikki mahtuivat mukaan, kun
tiivistettiin ja tiivistettiin.  Jukka ja Soili ajoivat; Soili opetteli Pietarissa
ajamista ja kartanlukua.  Kävimme myös Guinn`issa viemässä
konttoritarvikkeita, jotka jätimme vahtimestarille toimitettavaksi

eteenpäin.  Asunnolle pääsimme hyvissä ajoin:  Liisa meni kampaajalle,
Kirsi ja Soili järjestelivät paketteja ja kävivät vielä lähikaupoilla. Jukka vei

matkalaisia tahoilleen.
Gaasan vankisairaalan naistenosastolla oli mukana tavallista enemmän naisia (noin 12 henk.)  He
kuuntelivat herpaantumattomasti Soilin ja Kirsin puheita ja erityisesti Sergein laulua ja puhetta
Venäjän armeijan juhla-asussa!  Sergei oli menossa laulukilpailuun, siksi hänellä oli upea sotisopa
päällä.  Rukoilimme ja siunasimme kaikki erikseen, sillä kysyttäessä kaikki naiset halusivat
henkilökohtaista siunausta.  Viereisessä huoneessa sängyllä istuva (jalat surkastuneet) nuori nainen
toivoi myös esirukousta; Ida-tulkkimme rukoili hänen puolestaan ja nainen otti Jeesuksen vastaan!
Kävi ilmi, että naisen vanhemmat asuvat lähellä Idaa, joka lupasi viedä tämän äidille terveisiä.
Ihmeellinen Jumalan johdatus!
    Sadovnikovin perheen tapaaminen oli taas koskettavaa!  Lapset olivat odottaneet meitä aamusta
asti (tulimme vasta myöhään iltapäivällä) parhaimpiinsa pukeutuneina.  Heitä huvitti, kun  Soili
yritti laskea kymmeneen venäjänkielellä!  Ja pikkutytöt istuivat Jukan, Raijan ja muiden syleissä
vuorotellen! Lauloimme yhdessä, rukoilimme ja siunasimme toisemme ennen lähtöä. Jäi hyvä mieli
kaikesta puutteesta huolimatta.
Metallostroin vankilaan mennessä meidät tarkastettiin kolmen vartijan voimin (2 miestä ja 1 nainen)
todella perusteellisesti käsilaukkuja ja kenkiä myöten! Ainoastaan Viktorin käteen seurakuntaan
vietäväksi annettu vanha videolaite ei mennyt läpi. Otimme sen tullessa takaisin.  Ensimmäisellä
portilla oli jo poikia vastassa, myös ”minun” Dimani!  Hänellä on toukokuulla komissio, mikä
päättää hänen vapautumisensa aikaistamisesta.  Odotan jännityksellä viestiä siitä, miten on käynyt.
Sasha Kirunoville vein puollon vapautumisesta, niinikään komissiota varten.  Koska päätimme
odottaa automme lastin purkamista ennen kokousta, pääsimme aloittamaan ulkoilmatilaisuuden
vasta klo 11 jälkeen.  
     Tilaisuudessa soitti vankilaseurakunnan bändi useita kertoja Sashan ollessa solistina.  Soili johti
tilaisuuden, missä hänen lisäkseen puhuivat Liisa, Kirsi, Sergei ja Viktor.  Alussa penkeillä istui
noin 100 miestä, mutta koko ajan tuli lisää, myös läheiseen ruokalaan  matkalla olleet pysähtyivät
kuuntelemaan. Lopulta paikalla oli yhteensä ehkä 200-300 miestä.  Rauta-aidan takana myös
invaosaston miehet kuuntelivat puheita ja musiikkia.  Itse puhuin heille Jumalan suuresta
rakkaudesta ja kasteen armosta.  Ne, jotka on kastettu, saavat luottaa Jumalan uskollisuuteen. Ne,
joita ei ole kastettu, voivat myös uskoa itsensä Jumalan huomaan tuhlaajapojan tavoin.  Kukaan ei
ole toivoton tapaus, siitä todisti väkevästi myös Viktor, jota kuunneltiin hiiskumatta.
Kohtalotoverin todistus on vaikuttava.  Hän on elävä esimerkki Jumalan voimasta.
Tulomatkalla puhuimme siitä, että jatkossa pyrimme antamaan  järjestelmällistä opetusta,
rippikoulun tavoin. Vankilassa tarvitaan tervettä opetusta uskon perusasioista, että he voivat kasvaa
ja vahvistua uskossaan. 
    Lähtö oli taas niin kuin aina, haikea . Varsinkin minulle, koska pääsen seuraavan kerran
vankilamatkalle vasta elokuulla.  Menemme jälleen pyynnöstäni Gaasaan ja Metallostroihin
elokuun 11-12 pnä, jolloin olen juuri lopettanut kielikurssini Pietarissa.  Silloin voi myös nuori
Andrei, joka pyysi ottamaan itsestään kuvan, olla jo vapaa. Jumala suokoon, että niin olisi!
       Kävimme vielä asunnolta hakemassa omat tavaramme ja lähdimme kotimatkalle. Poikkesimme
katsomaan Viipurintien varrella olevan vanhan Lintulan luostarin rappiotilassa olevia rakennuksia.
Päärakennuksessa asuu Ukrainasta tulleita ihmisiä surkeissa olosuhteissa.  Kappelirakennuksesta on
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jäljellä vain kivijalka. Voi vain kuvitella, millainen se on ollut silloin, kun luostari on toiminut.
Heinävedelle sotien aikana muuttanut Lintulan luostari on saanut vanhan maatalon päärakennuksen
lisäksi jo monta uudisrakennusta. Siellä käy nykyään paljon matkailijoita sekä talkoolaisia. Sekä
Uuden Valamon että Lintulan luostarit Heinävedellä elävät nyt uutta kukoistusaikaa.
     Viipurissa tapasimme vielä Alisan. Jukka ja Kirsi keskustelivat hänen kanssaan pitkään
aiemmista erimielisyyksistä. Sopu ja ymmärrys löytyi molemmin puolin, kiitos Herralle!
      Tällä matkalla minulle itselleni alkoi elää Jeremian kirjan sanat: ”Minulle on omat
suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra…..Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon…Minä
käännän teidän kohtalonne…” (Jer.29)
     Tähän sanaan luottaen, toivossa eläen jatkamme tätä työtä, jonka olemme Herralta saaneet.  Sillä
”Aurinkomme ylösnousi, paistaa voitto vuorelta… Elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa”!
                                       Soili Juntumaa

HALIMATKA 24.-27.5.

      Matkalle oli ilmoitus internetissä, sekä Idäntyön sivuilla, että Kristiina Keravuoren seurakunnan
sivuilla, siksi osanottajia olikin tulossa ihan Vaasaa myöten. Meitä oli mukana matkalla: Helena
-kuljettaja, Kristiina -matkanjohtaja, Hilda -tulkki, Raakkel, Lola, Matti, Olli, Raili, Paula. Kaikki
halukkaat eivät mahtuneet mukaan, autossa kun on vain 9 paikkaa. Kymmenes, Tuula, saatiin
mukaan seuraavan aamun bussilta Pietarissa.
     Matkan ohjelma oli lähtiessä vielä monelta osin avoin, mutta tyhjiä kohtia ei totisesti päiviin
jäänyt.
    Torstaina mennessä poikkesimme jättämään Hildan 136 kirjettä Viipurin postiin. Siihen kului
aikaa pari tuntia, joten sillä aikaa ehdimme tutustua Lahden Diakoniaopiston ylläpitämään
Dikoniin, joka on perustettu auttamaan katulapsia ja muitakin lapsia, joilla on kotona vaikeuksia.
Lapset olivat juuri elokuvissa, paikalla oli vain kolme pienintä ja nuori katukauppias, joka osasi
verraten hyvin suomea. Ukrainasta tulleelle mustalaisperheelle ostettiin yhteisillä varoilla myös isot
ruokakassit paikallisesta kaupasta. – Ruokailun jälkeen jatkoimme Pietariin, jossa olimme noin klo
19,30.
     Seuraavana aamuna, perjantaina, tutustuimme upeaan, historialliseen keskustaan vain auton
ikkunoista, kävimme taiteilijain kaupassa ja Kirjatalossa Nevskin varrella, jossa kävimme myös
kahvilla. 
   Ensimmäinen kohteemme oli Novozerkaskij 49/20, eri seurakunnallisten tahojen ylläpitämä lasten
vastaanottokoti. Siellä oli eri ikäisiä lapsia nyt 16. Meille esiteltiin jokainen huone, ja talon
toiminnasta kertoili nuori lasten kasvattaja. Heiveröinen, suorastaan vauvamainen, 6 v tyttö
roikkuen koko ajan hänen sylissään. Kristinan laitteilla näytimme lapsille piirretyn filmin
”Kadonnut lammas”.
    Koska olimme kovin lähellä Idäntyön vakituista avustuskohdetta, miesten vastaanottokotia
Kollontai-kadulla, päätimme käydä sielläkin. Kaikki miehet olivat vielä työssä, mutta viereisessä
”Avoimet sydämet”, entisten huumenuorten keskuksessa, oli muutama henkilö paikalla. Nuori äiti,
kesken ruuanlaittonsa, kertoili meille innoissaan englanninkielellä keskuksen toiminnasta. Hänellä,
hänen miehellään ja lapsellaan on kaikilla hiv, mutta hän uskoo, että Jumala kykenee pitämään
heidät terveenä. Tämä iloinen ja Jumalaan luottavainen ilmapiiri tarttui täältä meihinkin, jotka
olimme tulleet vain katsomaan. 
     Vielä ajattelimme poiketa Novorossiskaja 18 koulukodissa katsomassa, ottavatko vielä meitä
vastaan sinne, vaikka kello oli jo lähes 19. Pienen hämmästelyn jälkeen pääsimme sisään ja lapset
kerääntyivät katsomaan jälleen piirrettyä filmiä ” Talo kalliolla”.
Sen jälkeen vielä rukoiltiin yhdessä ja halittiin koko kirjava porukka.
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     Tässä laitoksessa on 36 kouluikäistä lasta, jotka kaikki olivat psyykkisesti ja / tai fyysisesti
vammaisia. Neljännessä kerroksessa heillä on koululuokat, kolmannessa nukkumistilat, toinen
kerros on ryhmähuoneita, alakerrassa juhlasali, ruokasali, kansliat. Saimme tutustua lasten
oleskelukerrokseen, jossa on aivan uudet huonekalut ja tietokoneet. Kuri tuntui olevan melko
tiukkaa. Henkilökuntaa tässä laitoksessa on enemmän kuin lapsia, pitäähän olla opettajia,
kasvattajia, keittiöväkeä, terveydenhoitohenkilökuntaa. Perjantai 25.5. oli ollut yleisesti viimeinen
koulupäivä. Lasten kassit oli jo pakattu valmiiksi kolmen kuukauden leirille, joka heillä suuntautui
etelään, Mustanmeren rannalle.
     Lauantaiaamu asunnolla herättyä aloitettiin kakulla, olihan Paulan syntymäpäivä, hän täytti
peräti 23 v., ja juhlallisuuksia riitti pitkin päivää. 
     Tänään lähdettiin Pietarin ohikulkutietä Kolpinoon. Matka joutui niin nopeasti, että ehdimme
myös tutustua yhteen Kolpinon kirkoista, jossa valmistauduttiin helluntain, Troitsan; viettoon.
Vieläkin jäi aikaa, joten päätimme käydä tutustumassa sikäläiseen huumeista vapautuneiden
keskukseen. Pienen etsiskelyn jälkeen se löytyikin ja saimme tutustua toimintaan. Sieltä löytyi
myös toivorikkaita ja onnellisia ihmisiä, jotka toisiaan tukien, Jumalan avulla, olivat jättäneet
entisen elämän. Siellä oli paikkoja sekä miehille, että naisille ja myös kolme perhettä pienine
lapsineen asui siellä. Paikan vastaavana on Venjamin Issajev, joka on kuulemma piispasta
seuraava.(?)
   Olimme juuri sovittuun aikaan, klo 13 Kolpinon lastenkodissa. Siellä oli paljon tuttuja lapsia,
jotka iloiten juoksivat meitä tervehtimään. Suuri osa lapsista oli kuitenkin tapaamassa perheitään ja
sukulaisiaan, olihan koulu juuri päättynyt, ja lapset lähdössä kolmen kuukauden leirille. 
Taas kokoonnuimme katsomaan filmiä, tällä kertaa se oli ” Tuhlaajapoika”. Lopuksi rukoiltiin ja
halittiin. Hiukan haikea olo, koko kesänä emme tapaa näitä lapsia, kuten joka kuukausi talvisin.
     Tulimme Pietarin keskustaan, aikomuksenamme kierrellä omin jaloin joitakin nähtävyyksiä
katsomassa. Siellä olikin tosi hulina menossa, oli Pietarin 304 vuotispäivä! Nevskillä oli ollut juuri
suuri paraati, ja katuja suljettuna, joten oli vaikea päästä minnekään. Kiersin koko keskustan alueen
ja tulimme Fontanka-kanavalle, lähelle ”Kirkko veren päällä”. Siellä astuimme kanavalaivaan, josta
oli hyvät näkymät tunnin ajan keskeisiin nähtävyyksiin ja helteisen päivän jälkeen vilpoinen tuuli
tuntui mukavalta. Vaikka oli jo ilta, väkeä oli paljon liikkeellä.
    Sunnuntaina nousimme jo varhain, päivälle oli paljon ohjelmaa. Suuntasimme kohti Pietarhovia
ja sen upea palatsi pääsi yllättämään monet ryhmästämme. Oli kultaa ja loistoa, valtava puisto
suihkulähteineen ja patsaineen, paviljonkeja ja huvimajoja. Puolentoista tunnin aikana näimme
kaikesta tästä vain murto-osan.
   Pietarhovista jatkoimme Lomonosoviin, sen pientenlasten lastenkotiin. Talo oli edelleen ulkoa
yhtä kummitusmainen, kuin viimeksi käydessäni kymmenen vuotta sitten, mutta sisällä oli huoneita
remontoitukin. Vammaisia lapsia on tässä kodissa noin sata, kaikki alle kouluikäisiä. Täällä saimme
sylitellä kovasti näitä pieniä orpoja, joista tosin jotkut vierastivat meitä. Ikävä kyllä, oli juuri lasten
päiväunien alkamisaika, emmekä voineet olla kauempaa. Näimme myös pikkuisen, jolla oli vaikeita
hengitysongelmia ja meille sanottiin lapsen olevan kuolemaisillaan. Kovin ristiriitaisin tuntein ja
särkynein sydämin tulimme sieltä ulos. 
     Lomonosovin satamassa odottelimme lauttaa ja jatkoimme sen saavuttua matkaa vesitse
Kronstadtiin. Juuri tämä osuus Lomonosovista Kronstadtiin on kokonaan vielä tekemättä Pietarin
patovallista. Etsimme ruokapaikan ja ruokailtuamme jatkoimme saaren toiselta puolelta lähtevää
patovallia pitkin mantereelle. Tien rakentaminen oli jäänyt Neuvostoliiton ajalta kesken, kun siinä
oli todettu suuria virheitä, mutta nyt töitä jatkettiin vauhdilla. Tämä tie meren yli on osa Pietaria
kiertävää ohitustietä. 
    Ja vauhdilla kohti Viipuria! Silti myöhästyimme 18,20 lähtevästä autosta, jolla Kristinan piti
matkustaa. Seuraavien autojen ja junien odotteluun olisi mennyt tuntikausia. Ajoimme siis vain
kohti rajaa, ja erään kaupan luona hän saikin liftikyydin rajan yli. Tapasimme Kristiinan jälleen
Suomen puolella, ja hän siirtyikin kuljettajaksi.
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry           Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili:                  keräyslupa  OKU 150 A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite  5050
lahjoitukset viite 5005

Varasto Sepänkatu 5          gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-14
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
mikko.ilomaki@phnet.fi

Holmroos Jorma  0400433819
Vesala Raija  0407771239
Juntumaa Soili 0505525529 
Arola Pirkko  0505266121 
Seppänen Sanni Maria 0400823755 

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi
 

      Pasilan aseman tienoilla tuli sitten hyvästien hetket tämän ryhmän kesken.
Lola sanoi, että jos joku kysyy, minkälainen matka oli, niin sanoo, että kysy vasta viikon päästä, on
niin paljon sulateltavaa!
                                           Helena Jokinen
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