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KARJALAN MATKALTA
       
       Heinäkuun puolivälissä lähdimme neljän
hengen ryhmällä Karjalaan. Kohde oli
minulle perinteinen Sodderin seurakunnan
alue Petroskoin ja Suojärven valtatien
puolivälissä. Mukana olivat Anneli
Hämäläinen Helsingistä ja hänen
kummipoikansa  Serjosha (Sergei -nimen
hellittelymuoto) serkkuineen. Serjosha oli
ollut  jalkaproteesiaan venytyttämässä
Suomessa. Tämän proteesin on kummitäti
Anneli kustantanut. Aikaisemmin kuljimme
Karjalaan aina Värtsilän kautta, mutta jo parin
vuoden ajan sikäläinen Venäjän tulli ei ole
sallinut suomalaisten viedä avustustavaraa
rajan yli. Siksi nytkin menimme Vaalimaan
kautta. Olin tilannut rajalle kuusi avustajaa,
sillä meillä oli kohtuullinen kuorma.
Sattui vain niin, että sinä päivänä Venäjän tulli
tarkisti passit ja kolmella avustajalla oli liian
tuore leima. Sääntöhän on, että avustus- eli
lahjatavaraa saa viedä 35 kg kerran
kuukaudessa, mutta edellistä käyntiä ei juuri
valvota. Meitä oli neljä autoa ja 10 henkeä
sivuun ajatettuna. Tulli ilmoitti, että meillä on
liikaa tavaraa ja se maksaa 200 euroa.
Vaihtoehtoja ei ollut, joten maksaa piti.
    Normaalireittimme kulkee  Kannaksen
poikki Käkisalmeen ja Sortavalaan ja sieltä
Kolatselän kautta kohti Essoilaa. Matka ei ole
paljoa pidempi kuin Värtsilän kautta, mutta
todella huonoa tietä on paljon. 850 kilometrin
matkaan meni aikaa 21 tuntia tulleineen. 
      Varsinkaan Karjalassa ei juuri huomaa,
että Venäjä on rikas maa ja rikastuu
öljytuloillaan koko ajan. Teiden kunto
heikkenee jatkuvasti, ihmisten asuinoloissa ei
ole mitään parannuksia ja työttömyys vain
lisääntyy ja sen myötä alkoholismin tuomat

ongelmat. Tähän on erityisesti vaikuttanut
viime aikoina se, että metsätöihin on hyvin
lyhyessä ajassa tulleet monitoimikoneet ja
ennen niin työvoimavaltaiselta alalta
työpaikat ovat hävinneet murto-osaan.
      Tällä matkalla kävimme kahdessa
kohteessa. Matroosassa on Karjalan
mielisairaala ja vierailimme sen
terapiaosastolla. Viimeksi, kun kävimme
siellä talvella, meille kerrottiin, että ulkona
lumitöissä olevien miesten pitää vuorotella,
koska talvikenkiä ei ole kaikille. Nyt kun
veimme talvikenkiä, kysyttiin, onko
saappaita? Osaston miehistä kahdeksan on
sovhoosin navetalla töissä, mutta saappaita ei
ole. Lupasimme ensi kerralla. Osastolla on
suuri käsityösali naisille. Ompelukoneita on
ehkä 10. Miehille on lisäksi täydellinen
puutyöverstas. Näissä tehdään vaatteita ja
puutöitä sekä omaan taloon, että myyntiin,
mutta materiaaleista on pulaa. Jätimme
lankoja ja kankaita sekä suuren määrän
palapelejä terapiavälineiksi.
       Toinen kohteemme oli Suojärven piirin
puolella Veskelyksen kylässä sijaitseva
lastenkoti. Paikka on Vuosaaren seurakunnan
ystävyyskohde. Sodderin seurakunnan
toiminta on laajentunut tähän kylään
paikallisten uskovien mummojen välityksellä.
Alkuun oli Suojärven ortodoksipapin kanssa
sanomista, mutta mummot saivat hänet
vakuuttuneeksi, että raamattu on sama ja että
oikein opetetaan. Kylässä asuva noin 60-
vuotias liikuntakyvytön invalidinainen pitää
pyhäkoulua kolmessa vuorossa joka
viikonvaihde. Pyhäkoululaisia on 60 ja asunto
on pieni, joten on pitänyt jakaa lapset
ryhmiin, yksi ryhmä lauantaisin ja kaksi
sunnuntaisin. Opettajan sisar laittaa aina teet
ja ruuat, niin että tyhjin vatsoin ei
pyhäkoulusta tarvitse kotiin lähteä.
      Lastenkodissa on 30 poikaa ja 10 tyttöä
Suojärven piirin alueelta. Suurimman riemun
aiheuttivat  skeittilaudat ja pienet potkulaudat
jotka oli tänne lahjoitettu.
    Tulkkinamme on joka kerta
inkerinsuomalainen Irina Zaitseva. Jo
neuvostoaikana hän kuuli unessa äänen: Ota
vastaan Pyhä Henki. Hän ihmetteli kauan,
mitä se tarkoittaa. Hän oli opettajana
Naistenjärvellä ja matkaa luterilaiseen
kirkkoon Petroskoihin oli yli sata kilometriä.
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Pitääkö käydä kirkossa enemmän, vai mitä se
tarkoittaa. Nyt eläkkeellä hän asuu Metsälän
kylässä ja Sodderin kirkolle on kymmenen
kilometriä. Hänen kotonaan, vanhassa
karjalaispirtissä, järjestetään oman kylän
jumalanpalvelukset, hän pitää kotonaan
raamattupiiriä ja pyhäkoulua. Oma tytär pitää
pyhäkoulua Essoilassa, ja hän on ollut
rohkaisemassa edellä mainittua Veskelyksen
kylän pyhäkoulunopettajaa hänen ryhtyessään
lapsia opettamaan. Lisäksi hän on aina
suomalaisten tulkkina kirkolla leirien aikana
ja muissa  isommissa tilaisuuksissa.  
        Joukkoomme kuulunut nuorimies
Serjosha Shuvalainen on kokenut kovia jo
lapsuudessaan. Niin kuin niin moni muukin
nuori ja lapsi Venäjällä. Vanhuksista
puhumattakaan. Isä poltti kotitalon lasten
ollessa pieniä. Nyt isä on tyrmässä. Äiti kuoli
väkivallan uhrina pojan silmien edessä, kun
hän oli noin kymmenvuotias. Näistä asioista
pojalla on vieläkin ongelmia. Sitten iski
luuydinsyöpä ja jalka piti amputoida. Poika
puhui jo itsemurhasta. Onneksi Anneli oli
tällä välin johdatettu hänelle kummiksi.
Äidiksi sanottiin Annelia sairaalassakin, kun
odotettiin, että äiti ehtii paikalle ennen kuin
pojan jalka amputoidaan. Isovanhempien
luona on hyvä asua, mutta ei heillä ole
aloitekykyä ajatella ja hoitaa pojan asioita.
Annelin ansiota on, että poika on
kuntoutumassa henkisestikin. Hän on saanut
tenttimällä hoitaa peruskoulun loppuun
kotoaan, mutta tulevaisuus oli kokonaan auki.
     Tällä matkalla Serjosha ja Anneli kävivät
Irinan kanssa Prääsän sosiaalijohtajan luona.
Siellä luvattiin, että poika saa suorittaa myös
lukion ensi talvena kotoaan tenttimällä. Lukio
on naapurikylässä 25 kilometrin päässä
Essoilassa. Koska liikenneyhteyksiä ei ole,
niin Sodderin kylänkin nuoret käyvät lukion
asumalla viikot koulun asuntolassa ja tulevat
vain viikonvaihteiksi kotiin.
                             Tapani Vanhala
-------------------------------------------------------

MATKAILU AVARTAA
       
    Sain tilaisuuden opiskella venäjän kieltä
Pietarissa 30.7.-9.8.07.  Kielikurssi pidettiin
Smolnan, entisen luostarin, upeissa
rakennuksissa, jonne kuljin päivittäin metrolla

Timurovskajan asunnolta. 
       Kurssin aikana tapasin Pietarissa
toukokuussa vankilasta vapautuneen Dimitrin.
Hän asuu äitinsä kanssa Pietarin itäpuolen
lähiössä suuressa kerrostalossa.  Sannin (joka
myös oli kielikurssilla) kanssa kävimme häntä
tapaamassa. Elena-äiti tarjosi meille hyvää
ruokaa, katselimme valokuvia ja iloitsimme
Diman vapaudesta ja kauniista kodista.
Työpaikka oli lähellä ja oma auto olivat myös
suuria ilon aiheita. Dima vei meidät äitinsä
kanssa  ajelulle Pietarin keskustaan
katsomaan Nevan suuria suihkulähteitä.
Seuraavana päivänä Dima tuli vielä kanssani
Marian kirkkoon, missä suomalaisen messun
jälkeen olimme venäjänkielisessä messussa.
Seuraavana lauantaina 11.8. Gazan
vankilasairaalassa käynnin jälkeen tapasimme
vielä Diman Ligovskin ruokalassa.  Sieltä
menimme ostamaan hänelle uuden
nahkakantisen, vetoketjullisen Raamatun sekä
venäjä-englanti – sanakirjan sekä
pehmeäkantisen venäjä-englanti –Uuden
Testamentin. Sanoin Diman äidille, että hänen
poikansa oli avannut minun sydämeni
Venäjän vangeille.  Toivon ja rukoilen, että
Dima pääsee elämässään eteenpäin eikä
unohda Jumalaa, joka hänelle antoi voimaa
kestää raskaan vankila-ajan.  Herran häntä ja
äitiään siunatkoon!
      Kielikurssini jälkeisenä perjantaina
Timurovskajalle saapuivat Jukka, Sanni,
Martti ja Sirpa.  Lauantaina Gazan vankilan
naisten ja miesten osastoilla oli koskettavat
tilaisuudet.  Ihmiset olivat uskomattoman
vastaanottavaisia ja monet halusivat tulla
rukoiltavaksi.  Erityisesti Martti rukoili
voimallisesti monen puolesta.  Naisten
osastolla saimme siunata kuolevan nuoren
naisen taivasmatkalle.  Hän oli valmis uskossa
kuolemaan – ja nousemaan ikuiseen elämään.
        Metallostroihin menimme kolmisin:
Jukka, Sanni ja Soili. Seuraamme liittyi
Sergei ja Viktor (se toinen!) sekä tulkkimme
Liisa.  Kokouksessa myös vankilan
seurakunnan johtaja Sasha puhui ja lauloi
väkevästi.  Kävimme myös invalidiosastolla,
missä rukoilimme heidän puolestaan.  Joku
toivoi itselleen kaularistiä, toinen vaatteita ja
kenkiä, joku lääkkeitä. Sanoimme, että
yritämme hankkia sen, minkä voimme.
   Metallostroihin pääsimme sisään yllättävän
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nopeasti, mutta auton ulospääsyä piti odottaa
yli tunti!  Sen tunnin aikana keskustelin Liisa-
tulkin kanssa hänelle tärkeistä asioista.
Jokaisella meillä on tarve saada kuuntelija!  
     Sadovnikovin perheessä käynti jäi lyhyeksi
kovan kuumuuden vuoksi. Pikkutytöt olivat
kovin onnellisia Sannin tuomista puseroista,
mitkä he heti pukivat päällensä!  Myös Anja
oli todella vahvistunut ja kasvanut sitten
viime näkemän. Olihan hän ollut heinäkuussa
2 viikkoa Suomessa hyvässä hoidossa Kirsi
Salmisen perheessä.  Yritimme ehdottaa
äidille ulkoilua lasten kanssa, mutta se ei
sopinut lähestyvän ruoka-ajan vuoksi.  Kesän
kuumuudessa nuo lapset todella tarvitsisivat
enemmän ulkonaoloa ja virkistystä uimisesta
ja luonnosta.
      Kotimatka meni sujuvasti Jukan ajaessa ja
meidän muiden (myös Toini mukana!)
torkkuessa takana!  Poikkesimme taas
Viipurissa Alisan kahvilassa ja mustikoitakin
ostimme tienvarsimyyjiltä kotiin vietäväksi.
        ”Herra hankkii oikeuden sorretuille,
nälkäisille hän antaa leipää.
Herra päästää vangitut kahleista, hän antaa
sokeille näön
Ja nostaa maahan painetut jaloilleen…”    
                                             (Ps.146:7-8)

Ps. Tuomasmessussa Tampereen Aleksanterin
kirkossa 19.8.07 kerättiin raha- ja
sukkakolehti Venäjän vangeille Riihimäen
Idäntyön kautta.
   Villasukkapareja kertyi yhteensä lähes 180
kpl.  Pirkko Arola piti koskettavan saarnan,
Olga-Helena Nikula piti kolehtipuheen.
Kolehdin siunaamisessa luin seuraavan
rukouksen:
   ”Herra, siunaa kaikki ne kädet, jotka ovat
kutoneet nämä sukat Venäjän vankien
hyväksi.  Siunaa kaikki ne jalat, joita nämä
sukat saavat lämmittää. Siunaa ne kädet,
jotka vievät nämä perille niille, joilla on vilu
jaloissa ja sydämessä. Ole kaikkien
vangittujen lähellä ja anna heidän kokea, että
heitä rakastetaan.  Anna heille luottamus
siihen, että uskossa Sinuun löytyy toivo,
vaikka toivoa ei olisi.  Anna heidän löytää
rauha  Sinussa.  Aamen.”
                                   Soili Juntumaa
_____________________________________

SABLINON ja KOLPINON VANKILOISSA
17-19.8.
          Jorma Holmroosin kuljettamana
asuntoautolla oltiin liikkeellä: Taimi Pavlova,
Jorman vakiotulkki, Sanni-Maria Seppänen ja
Helena Jokinen. Anneli Helminen haettiin
Lahdesta vielä mukaan. Matka sujui
rattoisasti, raja ylitettiin joutuin ja yllättävän
nopeasti olimme Pietarissa.
     Sanni-Maria ja Helena lähtivät käymään
metrokyydillä Kollontaikodin asuntolassa
viemässä ruokatuliaiset, etteivät ne ehtisi
pilaantua. Andrei Peskov vaimonsa Ljudan
kanssa oli tullut meitä tapaamaan sinne.
Kotona oli tällä kertaa vain Sasha, uusia
asukkaita oli jälleen tulossa muutaman päivän
kuluttua. Juttelimme pieniä kuulumisia
pöydän ääressä arbuuseja ja hunajameloneja
syöden. Kävimme myös tervehtimässä
huumekeskuksen saliin kokoontuneita
ihmisiä.
     Aamulla olimme valmiina lähtöön, vaikka
joillekin oli yllätys että kahteen vankilaan
ollaan menossa. Matkan varrelta poimittiin
tulkiksi vielä Liisa Lankinen ja muusikko
Sergei Tsadunin. Poikkesimme myös
ruokaostoksilla Kolpinon poikia varten.
Olimme klo 10 Kolpinon portilla
tuomisiemme kanssa: tietokone, paperia, 50
huopaa ja ruokatarjoilut. 
     Pääsimme tällä kertaa osastolle 2, koska
meitä saattamaan tullut upseeri oli sen osaston
kasvattaja. Emme saaneet rajattua poikien
määrää kolmeenkymmeneen, vaan sisään tuli
noin 45 poikaa, siis lähes koko kerroksen
väki. Tarjoilu riitti kuitenkin kaikille ja Paulan
tekemät tuliaispussit otettiin iloiten vastaan.
    Aluksi pidimme puheita ja Sergei lauloi ja
yritti saada pojatkin mukaan taputtamaan ja
laulamaan kertosäettä. Pojat katselivat vain
alta kulmiensa. Vasta kun kolmen kovimman
kundin nähtiin taputtavan, toisetkin uskalsivat
tulla mukaan.
   Puheiden jälkeen jakaannuimme ryhmiin
keskustelemaan. Sanni-Maria ja Sergei ottivat
14 poikaa ympärilleen, Jorma, Anneli ja Liisa
samoin, Helenalla ja Taimilla oli myös oma
ryhmänsä.  Ensin tutustuttiin puolin ja toisin,
nimet tosin eivät kertakuulemalta jääneet
muistiin, monet kasvot kuitenkin.    
     Helenan ja Taimin ryhmässä pojat olivat
olleet vankilassa vasta 2-6 kk. Kyselimme,
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kuinka moni oli kuullut uskonasioista ennen
vankila-aikaa, ja näistä 15 pojasta vain viisi
oli! Niinpä aloimme tentata: millainen on
Jumala, kuka on Jeesus, miksi Jeesus kuoli,
miten saa synnit anteeksi..? Muutamat pojat
olivat todella innokkaana mukana
keskustelussa, aremmat seisoivat (meille ei
riittänyt tuoleja) ihan hiljaa, yksi poika yritti
häiriköidä kääntämällä keskustelua muihin
asioihin. Eräs pojista oli erityisen
kiinnostunut ja hänen kanssaan olisi pitänyt
jatkaa vielä syvemmälle, tuntui siltä. Ehkä
sitten seuraavalla kerralla. Tarjosimme
lopuksi pojille limsaa, jogurttia ja muuta
hyvää. 
    Sitten suoraan Sablinon naisvankilaan.
Tuomisiamme ei ensin haluttu ottaa vastaan,
mutta ilmeisesti tietokone ja paperi oli
kuitenkin tarpeen  ja vaatteet menivät siinä
sivussa sisään. Meitä vastassa oli nuori
naisupseeri, joka oli hyvin ystävällinen ja
lopuksi hän halusi esitellä meille vankien
kaunistettuja makuusaleja. Naiset olivat
tapetoineet ja pastellivärisin ikkunaverhoin
sisustaneet jokaisen sellin kauniiksi. Vain
rautaiset kerrossängyt olivat entisensä, kapeat
ja kovat. Henkilökohtaisia tavaroita saattoi
säilyttää, kuten ennenkin, vain pienen
yöpöytäkaapin verran.
       Tilaisuuteen ”sudaruskassa” tuli noin
viisikymmentä naista, useimmat kuuntelivat
hyvin kiinnostuneina. Sergei lauluineen oli
erikoissuosiossa. Lyhyen tilaisuuden jälkeen
muutamat tulivat rukoiltaviksi tai pyyntöineen
silmälaseista. Jorma jakoi kaikille saippuat.   
       Saimme myös lisäaikaa tutustuaksemme
tässä vankilassa kokoontuvaan
protestanttiseen seurakuntaan. Pidimme
heidän rukoushuoneessaan laulu- ja
rukoushetken. Svetlana on jo vuosia ollut
tämän pienen seurakunnan johtajana ja  5-7
naista kokoontuu joka päivä tutkimaan
yhdessä raamattua ja rukoilemaan. Saimme
kuulla, että vankilassa vierailee viikoittain
ryhmä ”Elämän Lähde” seurakunnasta. 
    Vankilan pihalla oli paljon naisia osa
toimettomina, osa puuhastelemassa jotakin.
Kaikilla oli vankilan univormu: sininen hame
ja jakku, ruudullinen pusero ja huivi, työasuna
ruudullinen hame. Kunpa heille kaikille
syntyisi halu kohdata Vapahtaja!
    Sanni halusi vielä jäädä asioita hoitamaan

Pietariin, me muut lähdimme seuraavana
aamuna kotimatkalle.
                                  Helena Jokinen


