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Tule kiittämään Jumalaa näistä
vuosista ja Hänen armollisesta
johdatuksestaan tässä yhteisessä
työssä.

Tilaisuudessa on saatavissa myös
juuri silloin ilmestyvä 24-
sivuinen, värikäs juhlajulkaisu

             15-Vera

Gaasa-Metallostroin matka
13.7.-15.7.
Jukan auto oli täpösen täynnä, niin ihmisiä, kuin
tavaraakin, kun se ilmestyi Vantaalle hakemaan
Tallbergin Maraa ja Sirpaa, joka muuten lähti
ensimmäistä kertaa Riihimäen Idäntyön matkalle.
Autossa oli Jukan, Piian ja Kirsin lisäksi vieraita
Novgorodin Parfinosta, pastori Nikolai vaimonsa
ja yhden seurakuntalaisen kanssa, sekä nuori Irina
Murugov. Hän oli ollut Riihimäellä vierailulla

toisella autolla yhdessä miehensä, lapsensa ja
kolmen muun henkilön kanssa, mutta siinä
autossa oli vain viisi paikkaa. Otettiin vielä sopu
mukaan, niin hyvin mahduttiin!
     Suunnattiin ensin kohti Porvoota, missä
esiteltiin vieraille nähtävyyksiä, sekä Kotkassa
samoin, Langinkosken keisarillisella
kalastusmajallakin käytiin.
    Rajalla jouduimme vähän odottelemaan, mutta
rukoillen ja laulaen hengellisiä lauluja kaikki
sujui. Sää oli ollut poutainen tähän asti, mutta
sade oli alkamassa.
   Viipuri ohitettiin ohikulkutietä eikä yltyvä sade
haitannut matkantekoa. Perillä Pietarissa Sanni
odotteli lihakeitto kuumana ja sitten läksimme
ostamaan viimeiset tuliaiset Metallostroihin
lähelle Timurovskajan asuntoa avatusta uudesta,
nykyaikaisesta Okei supermarketista. Pidimme
vielä iltahartauden ja rukoushetken.
   Aamulla matkaamme liittyi kaksi Sergeitä
kitaroineen sekä Iida tulkki. Sisäministeriöstä,
GUINNista ei ollut tullut allekirjoitettua lupaa,
mutta pääsimme siitä huolimatta Sannin ansiosta
sisään, mutta vain naisten osastolle. Koimme silti
Pyhän Hengen johdatusta ja läsnäoloa. Sanni
esitteli meidät potilaille, joita kokoontui noin
kymmenkunta. Sanni, Sergeit, Mara ja Sirpa
saivat tilaisuuden jakaa, mitä Herra oli heille
antanut näitä kuulijoita varten. Erään nuoren
naisen saimme johdattaa uskoon, hän pyysi
esirukousta myös halvaantuneen isänsä puolesta.
Iloa tuotti myös potilas, joka oli ollut
halvaantunut, ja jonka puolesta oli rukoiltu pari
kuukautta aikaisemmin; hän oli alkanut parantua,
ja käveli jo keppiä apuna käyttäen. Hän tahtoi
esirukousta. Monen potilaan kasvoilla näkyi
uuden, Jumalan antaman toivon herättämä valoisa
ilme. Evankeliumi on tehnyt tehtävänsä ja monet
rukoukset on kuultu, Herra tekee työtään
täälläkin. Tunsimme olevamme armoitettuja
välikappaleita tällä työsaralla.
     Ruokailun jälkeen suunnistimme Nevskille
tarkoituksena käydä kirjakaupassa, mutta sadevesi
oli tullut sisään kellaritilassa olevaan kauppaan ja
sitä oltiin tyhjentämässä. Marian kirkossa
käväistiin, Sirpa ei ollut nähnyt sitä 90-luvun alun
jälkeen, jolloin se oli ollut kovasti toisenlainen.
Sadovnikovin perhettä kävimme myös
tapaamassa, siellä on kymmenen lasta. Anja
niminen tyttö oli seuraavana päivänä lähdössä
kanssamme Suomeen Kirsin perheen vieraaksi.    
    Pesukonetta tämä äiti kaipaisi, pyykkiä tulee
paljon!



    Nuoreen ortodoksiperheeseen kävimme vielä
viemässä vauvanruokia. Noin 1,5 vuotias
pikkuinen huusi leikkikehässä, kun äiti sylitteli
muutaman kuukauden ikäistä vauvaa, jolla oli
ollut vaikeuksia elämän alkuvaiheissa. Tämä
perhe tarvitsisi kipeästi jääkaappia.
      Timurovskajan asunnolla haukattiin vielä
iltapalaa ja keittiössä syntyi ylistys- ja
rukoushetki. Pyhä Henki innoitti meitä kiitoksen
kanssa rukoilemaan sunnuntaikokouksen puolesta,
että kaikki onnistuisi. Rakkaat lukijat, vetoamme
teihin, muistakaa rukouksissanne erityisesti näitä
vankiloita!
      Aamulla veisasimme autossa aamuvirren, ja
jätimme rukoillen päivän Herran kasvojen eteen. 
      Auto pääsi sisään tavaroineen ennätysajassa,
me odottelimme hieman kauemmin sisäänpääsyä.
Sannin ja vankilaseurakunnan johtajan Sasha
Kirjunovin johdattelemana tulimme vankila-
alueella seurakunnan huoneeseen, joka on koulun
tilojen yhteydessä. Ensi askeleista lähtien
tunsimme olevamme tervetulleita. Tämän
vankilan, kolonian, alueella asustelee noin 2000
vankia, osa työskentelee vankilan
huonekalutehtaassa tai monissa muissa vankilan
tehtävissä. Paikka on kuuluisa likaisesta vedestä ja
huonosta hygieniastaan, rakennukset näyttävät
huonokuntoisilta. Täällä nämä miehet suorittavat
tuomioitaan, jotka yleisesti ovat kovempia kuin
Suomessa.
     Sirpa tunsi rukoukset kuulluiksi astuessaan
ensi kertaa tänne todistamaan Jeesuksen
anteeksiantamuksesta ja rakkaudesta näille kovia
kokeneille veljille.
     Epävakaisen sään vuoksi ulos suunniteltu
kokous piti peruuttaa, ja aluksi kokoonnuttiin
luokassa, kuulijoita oli ehkä noin
kolmekymmentä. Sergein kitara sai avukseen
sähköbassokitaristin ja rumpalin. Sanni-Maria
esitteli ryhmämme. Sergei aloitti musiikilla, sitten
Mara sai todistaa Jeesuksen lahjoittamasta
vapauttavasta voimasta ja rohkaisi, että Jeesus on
pian tulossa noutamaan omansa Taivaan kotiin.
Sirpa todisti samoin Pyhän Hengen
voittovoimasta, mikä voi kääntää epäonnistumisen
voitoksi. Se kaikki pohjautuu Jeesuksen
ristinkuoleman valmistamaan syntien
anteeksiantoon. Jukka puhui vielä Jumalan
antamista lahjoista, käsistä, jaloista, kaikenlaisesta
lahjakkuudesta ja siitä, että Jumala tahtoo meidän
käyttävän niitä hyvän tekemiseen Hänen
kunniakseen. Sergei julisti vielä, mitä hän oli
saanut sydämelleen. Vielä jäi aikaa rukoukseen

halukkaiden puolesta. Parantumista kaivattiin,
samoin voimaa vapautumistilanteeseen. Myös
uskoa etsittiin ja mitä kaikkea rukoiltavaksi tullut
nuori mies kaipasikaan murtuessaan kyyneliin.
Jeesuksen nimessä saimme julistaa hänelle synnit
anteeksiannetuiksi. Kehoitin Marttia halaamaan
häntä, ja kyynelin hän sai vastaanottaa, mitä Herra
siinä antoi.
      Invalidiosaston ilmapiiri ei ollut kovin
vastaanottavainen, kuitenkin suurin osa
etäämmälle kuuntelemaan jääneistä miehistä
seurasi julistusta. Sergei aloitti jälleen laululla,
sitten Mara sai julistaa sanaa. Kirsillä oli myös
puheenvuoro ja aika kului nopeasti. Lyhyesti
ennätettiin rukoilla parin vangin puolesta, kun jo
oli lähdettävä. 
      Seurakunnan huoneessa Andrei oli
valmistanut meille kuumia pelmeneitä, ruoka
maistui ja olimme liikuttuneita tästä
huolenpidosta. Kello läheni jo kolmea, mutta
ehdimme vielä rukoilla kaikkien läsnäolevien
vankien puolesta ja voimakas Pyhän Hengen
läsnäolo valtasi koko huoneen. Jätimme
jäähyväiset ja meitä käteltiin ja kiiteltiin monelta
taholta.
    Haimme tavaramme asunnolta, Anja mukaan ja
sitten olimmekin jo kotimatkalla Suomeen. Vielä
ehdimme käydä katsomassa Lintulan luostarin
jäänteitä. Rajalla autojono näytti toivottoman
pitkältä, mutta vain toista tuntia odoteltuamme
pääsimme rajasta yli.
    Jumalan lapsen elämä on ihmeitä täynnä, mutta
Idäntyön matkat ovat vielä aivan erityislaatuisia!
Esirukoilijoita ja matkatovereita kiittäen   
                                  Sirpa ja Mara

  
    

HELENAN MATKASSA PIETARISSA
   18.-19.7.2007

 Matkalla mukana: Helena Jokinen, Hilda Taipale,
Lilja Skibjuk matkalla Petroskoihin, Pietarista
Aleksei Koshjulev vaimonsa Jelenan kanssa
kotimatkalla pappeinkokouksesta Ruotsista, sekä
Raija ja Lars Pajuniemi
      Edellisestä käynnistämme Pietarissa oli
kulunut jo lähes kahdeksan vuotta. Viime
vuosikymmenellä meillä oli säännöllinen yhteys
puolin ja toisin Pietarissa vankilatyötä tehneisiin



tahoihin seitsemän vuoden ajan. Vuosikymmenen
vaihtuessa yhteys Pietariin kuitenkin jäi syrjään
täällä kotimaassa auenneiden uusien
työhaasteiden johdosta. 
     Matkan lähdön taustalla oli Jumalan kuluneen
kesän aikana sydämellemme laskema kysymys,
mitä Aleksander ”Sasha” Loginille mahtaa
nykyisin kuulua? Hänet tulimme tuntemaan
Metallostroin vankilan ”seurakunnan” johtajana
ollessamme edellisen kerran Helenan kanssa
Pietarissa elokuussa 1995. Tuolla matkalla Jumala
laski Sashan sydämellemme ja olimme kiinteässä
yhteydessä hänen kanssaan 1990-luvun loppuun
saakka.
      Matkaan lähtiessä rukouksenamme oli, että
jotenkin näkisimme ja ymmärtäisimme sen, mitä
Jumala haluaa matkan aikana näyttää 
       Pietariin saavuimme alkuillasta. Silmämme
olivat hämmästyksestä soikeina. Jo ennestään
kulttuurihistoriallisesti kaunis kaupunki oli pessyt
aivan totaalisesti kasvonsa. Uusia teitä ja katuja
sekä taloja oli rakennettu viime käyntimme
jälkeen hurjasti. Autokanta oli uusiutunut. Ihmiset
olivat hymyileviä ja tuntui, että heidän
itsetuntonsa oli vahvistunut. Huomasimme
seuraavana päivänä, että tämä sama kehitys tuntui
ulottuneen jopa vankilan muurien sisäpuolelle.
Siellä porraskäytävät ja työntekijöiden työhuoneet
olivat saaneet aiemman harmaan värin sijaan
paikoin muitakin värejä pintaansa.
      Torstai 19.7. oli mielenkiintoinen päivä.
Matkamme pääkohde oli Kolpinon vankila. Sinne
saavuttuamme saimme kuulla, että Helenan
vankilan viranomaisille lähettämä faksi ei ollut
tullut perille. Vaikutti siltä, että portti tulisi
pysymään meiltä suljettuna. Jumala on kuitenkin
elävä ja voimallinen. Hän johdatti portille
Helenalle ja idäntyön konkareille tutun vankilan
johtoportaasta korkean työntekijän, jolle tuntui
olevan kunnia-asia järjestää riihimäkeläiset sisään.
Ja näin tapahtui. Kiitos Herralle!   
     Vankilassa järjestimme tilaisuuden
kolmellekymmenelle orpopojalle. Lauloimme,
todistimme Herramme rakkaudesta ja
suunnitelmasta kunkin meidän elämämme varalle.
Ennen tarjoiluhetkeä keskustelimme vielä poikien
kanssa kymmenen hengen ryhmissä pitämäni
puheen aiheen pohjalta. Yhteinen kokemuksemme
oli, että tämä ryhmäkeskustelutilanne oli toimiva.
Pääsimme poikia lähelle ja saatoimme
henkilökohtaisella tasolla kuulla heiltä kultakin
jotakin heidän elämästään. Rukouksenamme oli,
että voisimme antaa pojille edes pienen väläyksen

siitä, että he ovat kukin persoonia ja että olemme
heistä yksilöinä kiinnostuneita. Toivottavasti tämä
toisi pojille kokemuksen siitä, että Jumala
rakastaa heitä jokaista henkilökohtaisesti. 
      Paluumatkalla Kolpinosta Pietariin
poikkesimme invalidikodissa viemässä heille
kyydissämme olleita välineitä ja tarvikkeita.
Tämän jälkeen tarkoituksenamme oli käväistä
Nevskij Prospektilla sijaitsevassa kristillisessä
kirjakaupassa sekä vapautuneiden vankien
asuntolassa. Pietarin ydinkeskustan ruuhkassa
seistessämme ja madellessamme Hilda tunsi
pientä syyllisyyttä siitä, että hänen
toivomuksestaan olimme menossa juuri tuohon
kauppaan. Mutta Hildan murhe oli aiheeton. Sillä
kun astuimme sisään kristilliseen kirjakauppaan
Sasha Login seisoi ilmielävänä erään hyllyn
luona. Molemminpuolinen jälleentapaamisen ilo
täytti tuon hetken. Jumala, joka oli laskenut
yhteydenoton Sashaan sydämellemme, järjesti itse
tapaamisemme. Tätä tunnetta vahvisti vielä
Sashan kertomus siitä, miten hän oli tullut
johdatetuksi kyseisenä torstai-iltapäivänä tuohon
kauppaan. 
          Päällimmäisten kuulumisten vaihtamisen ja
muutaman Sashan soittaman puhelun jälkeen hän
muutti illan suunnitelmiaan ja lyöttäytyi
matkaamme. Tällä olikin Jumalan tarkoittama
merkitys matkamme edistymisille. Sen tulimme
konkreettisesti huomaamaan.
      Jatkaessamme matkaamme Nevskij Prospektin
ruuhkassa Helenan Toyota Hi-Ace bussi, jolla
olimme liikkeellä, ylikuumeni ja moottori
kiehautti vedet ilmoille. Niinpä sitten seisoimme
kadun laidassa ihmetellen tapahtunutta. Sasha
ripeänä käytännön miehenä alkoi nopeasti
kuitenkin järjestellä tilannetta pitäen samalla yllä
tervettä huumoria. Jonkin ajan kuluttua
huomasimmekin sitten olevamme hinauksessa ja
matkalla kohti Tallinskaja Ulitsalla sijaitsevaa
hengellistä seminaaria, jossa Sasha toimii
opettajana oman seurakuntatyönsä ohessa. Sinne
Sasha kutsui myös Kollontaikadun asuntolan
esimiehen Andrei Peskovin ja asukkaan Sashan,
joita olimme alun perin lähteneet asuntolaan
tapaamaan. Sashan johdolla tutustuimme
seminaarin tiloihin ja toimintaan. Päivän
päätteeksi saimme jättää automme seminaarin
aidatulle pihalle ja lähteä Idäntyön asunnolle
Sashan järjestämällä taksikyydillä.
     Heräsimme perjantai-aamuun pohtien sitä, että
palaammeko Suomeen Hi-Acella vai linja-autolla
jättäen Toyotan Pietariin korjattavaksi.



Tutustuttuamme lähemmin tilanteeseen
päädyimme siihen, että otamme riskin ja
suuntaamme Hi-Acen keulan kohti Suomea.
Niinpä lähdimme seminaarin korealaisen
pastorivieraan rukouksen ja siunauksen saattelema
kotimatkalle käyden sitä ennen vielä
vapautuneiden vankien asuntolassa, jonne
jätimme loput avustuskuormassa olleista
tavaroista. Niinpä me ”ensikertalaiset” saimme
nähdä vielä tuon asuntolankin ja samalla
narkomaanien keskuksen. 
       Tämän jälkeen matka eteni neljän moottorin
jäähdyttelypysähdyksen ja veden lisäämisen
jaksottamana siten, että Riihimäelle ehdimme
juuri ennen vuorokauden vaihtumista lauantaiksi.
Teknisistä murheista johtuen matka eteni hitaasti,
mutta ihmeellisellä tavalla pääsimme molemmista
tulleista läpi kuin heittämällä. Meitä matkan hidas
eteneminen ei harmittanut, vaan se antoi
erinomaisen mahdollisuuden tutustua ja
keskustella sekä Hildan että Helenan kanssa.
      Matka antoi meille hengellisesti paljon.
Jumala näytti jälleen, miten hän käytännön tasolla
järjestää asioita siten, että hänen tarkoituksensa
pääsee toteutumaan. Matkan myötä pääsimme
myös päivittämään tietomme Pietarista. Emme
osaa kuitenkaan konkreettisesti vielä tässä ja nyt
vastata kysymykseen matkan tarkoituksesta.
Oman työmme antamasta taustasta johtuen
pohdimme, miten saattaa vapautuneet uskovat
vangit seurakuntayhteyteen, jotta he eivät jäisi
kuljeskelemaan hengellisesti kodittomina. Samoin
kyselemme, voisivatko suomalaiset ja venäläiset
tahot mahdollisesti toimia yhdessä jonakin
päivänä vankilatyön saralla. Innoissamme olemme
tietenkin Jumalan järjestämästä mahdollisuudesta
tavata Sasha. Tutustuisimme nimittäin
mielellämme tarkemmin Pietarissa toimivien
seurakuntien arkipäivään ja toimintatapoihin, jos
se on Jumalan tarkoitus. Ne tehtävät ja verkostot,
joissa Aleksander ”Sasha” Login Pietarin seudulla
toimii, tuntuisi antavan tähän oivan
mahdollisuuden. Otaksumme, että pietarilaisilla
olisi annettavana meille suomalaisille
hengelliseen työhön sellaisia näköaloja, joita me
kipeästi tarvitsisimme organisoidessamme
seurakuntiemme elämää vastaamaan mm.
nykypäivän yhteisöllisyyden ja tavoittavan työn
tarpeita. Jäämme kyselemään ja rukoilemaan,
ettemme kulkisi niiden asioiden ja tehtävien
ohitse, jotka Jumala on meille itse kullekin jo
edeltä valmistanut (Ef 2:10).
     Kiitämme matkasta Helenaa ja

matkakumppaneitamme sekä toivotamme 15-
vuotisjuhlaa viettävälle Riihimäen idäntyölle
Kaikkivaltiaan Herramme johdatusta lainaten
apostolin sanoja ”Rakkaus ohjatkoon elämäänne,
onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut
meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä
tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle” (Ef 5:2).

                    Raija ja Lars Pajuniemi


