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Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat  
meille, sinä siunaat ja autat meitä. Sinuun 
luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset  
meren rannat. Maan äärissä ihmiset  
pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.  
Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan 
riemuhuudon! Ps. 65: 2-6, 9

Harva suomalainen sukupolvi on saanut elää 
sellaisia maailmanhistoriallisia mullistuksia 
kuin omamme. Euroopan poliittinen kartta 
on muuttunut meidän aikanamme 
ratkaisevasti ja rajat lähialueillemme ovat 
avautuneet tavalla, josta emme uskaltaneet 
edes uneksia vielä pari vuosikymmentä 
sitten. Toki myös silloin on ollut niitä, jotka 
ovat uskaltaneet unelmoida ja rukoilla, että 
Jumala toisi sorretuille vapauden ja antaisi 
evankeliumin vapaasti tavoittaa 
ihmissydämet. Me, jotka olemme nyt täällä 
kirkossa, tiedämme, että Jumala on 
vastannut rukouksiin. Ovet ovat tänään auki, 
ennen kaikkea evankeliumille ja rakkauden 
töille. Se on merkinnyt meistä monille 
yllättävää työhaastetta. Kerron hieman, 
miten minä tulin vedetyksi mukaan. 
      Opiskeluaikana 1960-luvulla olin jonkin 
verran mukana ekumeenisissa yhteyksissä. 
Sen ohella minussa syntyi vaatimaton 
venäjänkielen harrastus ja kiinnostus 
Venäjän kulttuuriin, samoin Viroon ja viron 
kieleen.
         Samaan aikaan alkoi ilmetä 

mahdollisuuksia saada yhteyttä kristittyihin 
Venäjällä ja Virossa. Kosketukset heidän 
kanssaan olivat puhuttelevia. Minulle oli 
uudenlainen kokemus, että joku joutui 
uskonsa vuoksi kärsimään monin eri tavoin. 
Kommunismissa kristityt elivät 
puristuksessa, josta meillä suomalaisilla ei 
ollut minkäänlaista kokemusta. Heidän 
kohtaamisensa ja elämäntarinansa olivat 
jäivät soimaan mielessä. Tutustuminen 
inkeriläiseen Arvo Survoon oli tässä 
mielessä merkittävä asia. 
     Oma työni Kansan Raamattuseurassa 
rajoittui musiikkiin ja evankelioimiseen. 
Yhteydet rajan taakse eivät kuuluneet siihen 
suoranaisesti, mutta ne avautuivat minulle 
varsin erikoisella tavalla. 
     80-luvun lopulla tapasin Vivamossa 
amerikkalaisen papin, tohtori Dennis 
Pedersenin. Hän oli luterilaisen 
karismaattisen uudistusliikkeen johtomiehiä 
ja minulle jonkin verran tuttu entuudestaan. 
Hän oli palanut työssään loppuun ja tullut 
lepäämään Vivamoon. Ennen lähtöään hän 
halusi rukoilla kirkossa Tapio Aaltosen ja 
minun kanssani. Polvistuimme alttarille,  ja 
siunatessaan minua hän sanoi: Sinä tulet 
olemaan siunaukseksi vieraassa maassa. 
Kirkosta lähtiessämme ihmettelin Tapiolle: 
Mitä se Dennis mahtoi tarkoittaa? – 
Varmaan sulle tulee jokin reissu ulkomaille, 
arveli Tapsa.      
       Ei mennyt kuin muutama kuukausi, kun 
alkoi perestroika ja rajojen avautuminen. 
Klinu Loikkanen käynnisti Pietarissa 
vankilatyön ja Liisa ja Kjell Gerdin 
katulapsityön, Kalevi Lehtinen aloitti 
suurten missioiden sarjan, joka ulottui aina 
Uralin taakse, yhteistyö Inkeri kirkon kanssa 
syveni. Samoin eri puolilla Viroa aloitettiin 
seurakuntakoulutus ja missioiden sarja 
Leningradin mission rohkaisemana. 
       Suuri osa tästä vyöryn tapaan alkaneesta 
toiminnasta työnnettiin yllättäen vastuulleni, 
ja niin huomasin olevani esimiehenä asiassa, 
johon minulla ei ollut mitään luontaisia 
taipumuksia, koulutuksesta puhumattakaan. 
Dennis Pedersonin sanojen profeetallisuuden 
tajusin vasta, kun kohtasimme Missio 
Volgalla myöhemmin.   
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     Omat tunteeni idäntyössä vaihtuivat 
innostuksesta masennukseen, siinä itkettiin 
ja iloittiin. Yllätyttiin iloisesti ja petyttiin. 
Onneksi mukaan työhön tuli aina rauhallinen 
Tuija Pennanen tasoittavana ja harkitsevana. 
       Into tehdä jotain lähialueittemme 
seurakuntien, vankiloiden, erilaisten 
laitosten  ja ihmisten hyväksi synnytti 
Suomessa valtavan innostuksen, jota lehdistö 
ja televisio pitivät lämpimänä. Puhelin soi 
jatkuvasti kotona ja toimistossa. Kansassa oli 
syntynyt halu auttaa ja sellaista oli vaikea 
torjua. Elettiin hälytysvalmiudessa. Oli 
pakko improvisoida kaikkea, milloin 
rekkakuormallisia hedelmiä johonkin 
Pietarin vankilaan, milloin suomalaisen 
vanhainkodin koko irtaimisto Viroon. 
    Rajan yli tarkoitettua avustustavaraa alkoi 
virrata Vivamoon. Varastot ja käytävät olivat 
jatkuvasti täynnä laatikoita ja mustia 
vaatesäkkejä aivan työtoveriemme harmiksi 
asti. Onneksi seurakuntien ja yksityisten 
asiaan syttyneiden avustustoiminta tuli 
avuksi. Riihimäki oli tässä aivan 
korvaamattomana kumppanina. Oli suuri 
helpotus saada kertoa tavaran tarjoajille, että 
avustus menee parhaiten perille juuri 
Riihimäen kautta. Siellä on asiasta 
kokemusta ja kontakteja. Koimme, että 
Jumala on siunannut teitä kestävyydellä ja 
uskollisuudella. Me Vivamossa olemme 
saaneet keskittyä työalan suunnitteluun ja 
evankelioimis- ja koulutustapahtumien 
järjestämiseen. Nehän jatkuvat edelleen. 
Samoin jatkuu työ Venäjän katulasten ja 
vankien parissa.
     Olen ollut irti idäntyöstä kymmenisen 
vuotta ja pari vuotta kokonaan eläkkeellä 
Kansan Raamattuseuran palveluksesta. Sinä 
aikana on voinut pohtia mm. suhdetta 
Venäjään. Meillä suomalaisilla on 
omanlainen suhteemme, johon vaikuttavat 
yhteinen raja ja historiamme. Se on 
muovannut suhteen luonnetta, jolle vaikea 
löytää sanaa. Jos sanon että se on viha-
rakkaus-suhde, se ei täsmää. Mutta olen 
muistellut erästä kokousta Uralilla 
Jekaterinburgissa. Siellä oli koolla kristittyjä 
eri puolilta maailmaa. Ensimmäisenä iltana 
he saivat kertoa ensituntemuksiaan 

Venäjästä. Aika monet antoivat paikallisten 
ymmärtää, että Jumala oli johdattanut heidät 
aivan vihon viimeiseen maahan ja paikkaan, 
mutta kestettävä on! Suomalainen 
työtoverini puolestaan kertoi nöyrästi, 
kuinka Venäjä on meille suomalaisille tuttu, 
isäkin kävi jo siellä, tosin ase kourassa, 
mutta enää siihen ei ole tarvetta. Saamme 
nyt tulla ystävien pariin -ja Raamattu 
kourassa. Tähän oli helppo yhtyä.
     Päivän psalmi puhuu siitä, kuinka 
Jumalan suuret teot saavat riemuhuudon 
nousemaan idän ja lännen maista, siis koko 
maailmasta. Venäläinen runous kertoo 
paljon kansan kärsimyksestä, vähemmän 
ilosta. Eräässä Nekrasovin runossa kuvataan, 
kuinka kansan itku on vuolaampi kuin 
kevättulvien Volga. Olen kuitenkin nähnyt 
myös iloitsevan ja kiittävän Venäjän. 
Mielessäni on erityisesti vuoden 1991 
Missio Leningrad ja ne tuhannet, jotka 
jättäytyivät silloin rukouksessa Herralle. 
Sama pelastuneiden kiitos on noussut myös 
vankiloista, joissa on saatu julistaa armon 
evankeliumia. 
       Siinä on idäntyömme oikeutus ja sen 
paras vientitavara. Määräykset avustusten 
kuljettamisessa muuttuvat jatkuvasti, mutta 
evankeliumia saa viedä vapaasti. Sitä myös 
Venäjä eniten tarvitsee. Samoin me 
suomalaiset. Armon evankeliumi on elävää 
vettä, joka tuo ihmisille pysyvän avun – joka 
juo sitä, ei janoa milloinkaan. Ilman armoa 
me emme myöskään jaksa työssä, emme 
myöskään toisiamme. Me olemme 
evankeliuminkin julistajina vain ansiottomia 
palvelijoita. 
       Ihminen on kaikkialla sama, mutta niin 
on meidän Jumalammekin. Hän tekee 
sanansa kautta ihmeitä niin idässä kuin 
lännessä ja on nytkin elävänä keskellämme 

                                    Matti Kolehmainen  

     

Idäntyön veteraaneja ja työn 
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Muistamme kunnioittaen poisnukkuneita 
rakkaita työtovereitamme 
Bertta Karonen  
Nina Nesterova
Raija Holmroos
Jälleennäkemisen toivossa teitä kaivaten, 
me työtoverinne vielä täällä vaivassa.
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sankareita
kukitettiin 15 –v juhlassa.  Erityisesti 
kiiteltiin Helena ja Risto Jokista heidän 
panoksestaan Riihimäen Idäntyössä. 
Koko tämä työ alkoi vaatimattomasti 
heidän autotallistaan. 
    Muita idäntyöntekijöitäkin muistettiin 
kukkasin, vielä useammalle olisi voinut 
kukkia ja kiitoksia jakaa:
      Lilja Skibjuk, monivuotinen 
tulkkimme ja kirjeiden kääntäjämme, 
Metallostroin vankilan erityiskummi.
    Hilda Taipale, tekee valtavaa työtä 
satojen vankien kanssa 
kirjeenvaihdossa ja evankelistana
     Valentina Mitroskina, Vera 
Silivanova, Eleonora Skripina, Liisa 
Lankinen ja Ida Makarova, inkeriläiset 
tulkkimme, kaiken kestäviä ja aina 
valmiina palvelukseen.
     Sirkka Pietiläinen, Kaija Rantalainen 
ja Taimi Pavlova ovat tehneet valtavan 
työn hankkiessaan työlle rahoitusta  yli 
kymmenen vuoden aikana kirpputoreilta.
      Meri Puikkonen on ollut noin 
kymmenen vuotta eri tehtävissä 
rahastonhoitajasta vankien pakettien 
tekijäksi ja evankelistaksi.
      Terttu Tonteri, Anneli Helminen, Raili 
Ylä-Tuuhonen ovat antaneet 
käsityötaitonsa monin tavoin ja muutkin 
lahjansa idäntyölle.
    Tuomas Tonteri ansaitsee erikoisen 
kiitoksen valtavasta työpanoksesta 
varainhankinnassa miesten töissä: 
purku- ja rakennustalkoissa, muutoissa, 
lastaajana, laitteiden korjaajana ja 
kierrätyksen vastaavana.
Minni Huistinoja on suorittanut 
riveissämme ”kokemusperäisen 
kirjanpidon ja vankilateologian kurssin” 
ja luonut sivumme internetiin.
     Liisa Järvi, Kalervo Laurikainen, Mara 
Tallberg, ovat olleet monien matkojen 
evankelistoina.
Aune Pasanen, Paula Sandberg, 
Stanislawa Damoiseaux ja Toini Ihokas 
ovat uurastaneet monissa tehtävissä.
      Vesa Kunnas on ollut Reijo 
Loikkasen uskoontulosta asti mukana 

tämän työn eri vaiheissa, viime vuosina 
yhdessä Pertti Pohjanvuoren kanssa 
yhdistyksen tilintarkastajina.
     Eeva Halme on ollut työtoverimme ja 
nummelalaisen sisarjärjestön Pisara ry:n 
ryhmän kanssa rakentavassa 
yhteistyössä kanssamme.
      Pirkko ja Erkki Hirviriutta 
Kuusankoskella ovat vuosikausia 
keränneet meille tavaraa, askarrelleet 
myytävää ja vankilaan vietävää.
       Pietarin sisäasianministeriön 
vankeinhoidon kasvatusosaston johtajat 
( GUINN ) ja varsinkin 
yhteyshenkilömme eversti Natalia 
Nikolajevna Shidkova ja kapt. Olga 
Nikolajevna Jelagina ovat tulleet meille 
matkan varrella rakkaiksi ystäviksi ja 
luotettaviksi yhteistyökumppaneiksi. He 
antavat työllemme varauksettoman 
kiitoksen. 
   Alkuvuosien tärkein työkumppanimme 
oli Kansan Raamattuseura ja siellä 
erityisesti pastori Matti Kolehmainen ja 
Tuija Pennanen
   Riihimäen seurakunnan ja erityisesti 
kirkkoherra Kalervo Huttusen taustatuki 
on ollut koko ajan tämän työn 
selkärankana.
      Riihimäen Idäntyön hallitus kiittää 
kaikkia vuosien varrella tavalla tai 
toisella mukana olleita työpanoksesta, 
jota ei voi rahassa mitata. 
    Kiitos teille kaikille! Jumala itse 
maksaa teille vaivannäkönne ja antaa 
siunauksen elämäänne!

HERRALLE KIITOS –JUHLA!
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Riihimäen Idäntyö ry:n 15-vuotisjuhla 
Keskuskirkossa 9.9.07 oli todellinen Herralle 
kiitos –juhla!   Vaikka kiitimme monia 
ihmisiä heidän suurenmoisesta työstään 
yhdistyksessämme, suurin kiitos kaikui 
kuitenkin Herralle.  Helena on  erityisen 
kiitoksen ansainnut puheenjohtajamme, 
jonka panos on ollut uskomattoman suuri 
työssämme.  Helenan rinnalla on seissyt 
koko ajan Risto tehden erityisesti 
kotikentällä työtä omalla vaatimattomalla 
tavallaan. Heille halusimme antaa lahjaksi 
viikonlopun Vivamossa fysikaalisten 
hoitojen kera. Toivoin onnittelupuheessani, 
että he kerrankin hoitaisivat myös itseään ja 
toisiaan! 
Lisäksi monet muut ovat tehneet pyyteetöntä 
työtä Venäjän vankien hyväksi 
kirpputoreilla, varastolla, myyjäisissä, 
matkoilla jne.   Monia Idäntyön veteraaneja 
ja työntekijöitä  muistettiin kukkasin ja 
kiitoksin.  Heitä oli mm. Lilja ja Taimi, 
tulkkimme Eleonoora ja Liisa sekä Tuomas, 
Jukka, Kalervo, Meri ja Minni ja monet 
muut.  Lisäksi muistimme vieraitamme 
Pietarista: Metallostroin kasvatusjohtajaa, 
kahta Guinnin virkailijaa sekä toisen miestä, 
joka tekee työtä vapautuneiden vankien 
parissa.  Idäntyön kauneimpia hedelmiä ovat 
tietysti vapautuneet vangit, jotka ovat 
löytäneet paikkansa elämässä.  Igorin ja 
Andrein puheenvuorot työstään pastoreina 
Pietarissa oli väkevää todistusta Jumalan 
voimasta. Heidän laillaan myös Viktor toimii 
nykyään pastorina Pietarissa.     
Pirkon juontama tilaisuus oli 
lämminhenkinen ja Idäntyön ystäviä oli 
paikalla runsaasti.  Musiikkia esittivät 
Andrei ja Marina sekä Anton ja Renata.
Lopuksi  Matti Kolehmainen kertoi 
mielenkiintoisesti Venäjän vankilatyön 
alkuvaiheista Kansan Raamattuseuran 
piirissä.  Täytekakkukahvia olivat 
tarjoilemassa, Terttu, Kirsi ja Pia.  Sanni oli 
myymässä Vera-lehden  juhlanumeroa, mikä 
saatiin tehtyä ennätysajassa – kiitos siitä 
ennenkaikkea tiedottaja Riitta Hyövältille ja 
Helenalle! 
Kiitollisuuden sunnuntaina ylistys nousi 
ennen kaikkea Herrallemme, joka on 

siunannut työtämme näiden 15 vuoden 
aikana. Rukouksemme on, että tämä työ saisi 
jatkua edelleen Hänen voimassaan.  Sillä 
”Kun te tällä työllänne annatte todistuksen 
uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa 
siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne 
Kristuksen evankeliumille ja jaatte 
omastanne anteliaasti heille ja kaikille 
muillekin.” (2 Kor.9:13)
Juhlailossa mukana ollut
                             Soili Juntumaa
.-----------------------------------------------------

Matka Pyhän Olgan sairaalaan 
6.-8.9

Matkalle lähti Sanni-Maria, Jukka, 
uutena ryhmäläisenä Kirsi, sekä Kirsin 
tytär Riia-Teresa tutustumaan Pietariin. 
Jukka ja Kirsi olivat käyneet Manna-
avussa, ja tulivat hakemaan minua 
yliopistolta Kouvolasta. Jatkoimme 
matkaa iloisin mielin ja minä hyvin 
jännittyneenä, sillä Sashan (Aleksander 
Kirjunov, Metallostroin srk:n johtaja) 
oikeudenkäynti oli juuri parhaillaan 
menossa Pietarissa. 
Odotellessamme tullijonossa sain 
tekstiviestin: ...vapaudun.. pian! 
Halleluja! Siinä sitä ylisteltiin Herraa!!! 
Vihdoinkin! Mahtavaa!!! 
Tulliluukulla selvisi, että Jukalta oli 
mennyt viisumi vanhaksi! Ei muuta kuin 
kirjoittamaan valtakirjaa autolle, jotta 
minä voin siirtyä kuskiksi ja voisimme 
jatkaa matkaa. Paluumatkalle oli tulossa 
GUINN:ilaiset ja tulkkeja Idäntyön 15-v. 
juhlaan.
Kirsin toimiessa kartturina ja minä 
kuljettajana saimme hienosti hoidettua 
kaikki tarpeelliset asiat. Kävimme 
lastensairaalassa, sekä Sadovnikovan 
perheessä, jossa lapset olivat jälleen 
palanneet kouluun, hieman eri fiiliksillä 
kukin.. Pavlihin perhe ei valitettavasti 
ollut kotona. Aamulla menimme 
ensimmäisenä Marinalle, Riia-Teresa 
lupautui lapsenvahdiksi pikku-Andreille 
siksi aikaa kun kävimme sairaalassa. 
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Marinan ja Andrein kirkosta eräs 
Natasha tuli myös kanssamme.
Meidät otettiin taas ilomielin vastaan, 
sanoivat että valo tuli mukanamme! 
Amen! Jeesus on maailman valo! Ja me 
Hänen tuoksunsa tässä maailmassa :)
Halusimme välittömästi pitää tilaisuuden, 
vaikka sairaanhoitaja olisi halunnut 
näyttää paikkoja uusille vieraille. 
Tilaisuuteen tuli alussa noin 7 äitiä (tai 
isää). Oli ilahduttavaa nähdä jo tuttujakin 
kasvoja. Pienten lasten kanssa tilanne 
tietenkin eli koko ajan ja loppujen lopuksi 
paikalla oli vain kolme äitiä vauvoineen. 
Jokainen tuli kuitenkin kosketetuksi 
todistuksiemme kautta. Lopuksi vielä 
polvistuimme jokaisen pienokaisen 
kohdalle ja rukoilimme Taivaalliselta 
Isältä terveyttä. Se oli hyvin koskettavaa. 
Minua tämä käynti puhui erityisesti siitä, 
että olenko valmis kohtaamaan nämä 
äidit myös yksilöinä, osaisinko olla heille 
rinnallakulkija..? Herran haltuun nämä 
ajatukset, nämä ihmiset,  ja itseni 
kokonaan jätän. Rukoillaan yhdessä 
Pyhän Hengen parantavaa läsnäoloa 
Pyhän Olgan sairaalaan...
Paluumatkan kyytiin tulijoiden kanssa 
sovimme tapaamisen lauantai-aamuksi 
Grasdanskin metroasemalle. Siellä 
meitä odottivat ihanat tulkkimme Liisa ja 
Vera sekä GUINN:ista Olga Nikolajevna 
miehensä kanssa, toimittaja Sofia sekä 
Metallostroin kasvatusjohtaja Julia 
Anatoljevna. Tullissa jouduimme 
odottamaan monta tuntia, Suomessa 
kävimme vielä ihailemassa tsaarin 
kalamajaa Langinkoskea Kotkassa. 
Iltaseitsemän tienoissa saavuimme 
Keltaiselle talolle Helenan valmistamalle 
herkulliselle sienikeitolle ja paistille.
Lisääntyköön elämässämme Herran 
armo ja rauha sekä Jeesuksen 
Kristuksen tunteminen! Hänen kanssaan 
on hyvä. Amen. 
                        Sanni-Maria

PIETARIN MATKA 14.-16.9.2007 

Perjantaiaamuna kukonlaulun aikaan 
Helena Jokinen keräili matkalaisensa 
kyytiin: Terttu, Kirsi, Piia ja Pirkko 
Pietariin asti, Raija ja Lilja 
Kuolemanjärvelle viikonlopuksi, sekä 
Anneli Helminen Lahdesta. 
   Tavoitteena oli ehtiä Guinniin ennen 
sen sulkeutumista viikonlopuksi. Ja 
ehdimmehän me sinne 16.30. 
Huomasimme, että taloa pihoineen 
kunnostettiin kovasti. Riihimäelläkin 9.9 
vieraillut Olga Nikolajevna, 
yhteyshenkilömme, otti meidät 
ystävällisesti vastaan ja lupasi välittää 
lahjamme, hieno kahvinkeitin ja kahvia, 
ja korttimme uudelle johtajalle. Kortissa 
toivoimme yhteistyön viraston kanssa 
jatkuvan hyvissä merkeissä. Olgalta 
kuulimme, että toimintakulttuuri on 
muuttumassa: humanitaarista apua voi 
viedä entistä valikoidummin, entiset 
vangit eivät pääse kanssamme sisälle 
vankiloihin ja lupapaperit täytyy hakea 
vastedes henkilökohtaisesti Guinnista. 
     Meidät oli kutsuttu iltapalalle 
Murugoveille. Vastaanotto oli lämmin, 
uusi koti kaunis, Marinan ateria 
ylenpalttinen ja pieni Andrei - poika leikki 
innokkaasti. Samana päivänä 
vapautunut Sasha Kirjunov, 
Metallostroin vankilaseurakunnan 
johtaja, tuli sinne myös Sanni-Marian 
kanssa. 
        Lauantaiaamuna Gaazan 
vankisairaalassa jakauduimme kahdelle 
osastolle kahden tulkkimme Idan ja 
Valentinan kanssa. Koska myös Sanni, 
Piia ja Kirsi puhuvat venäjää saatoimme 
keskustella eri ihmisten kanssa ja 
rukoilla niiden puolesta, jotka pyysivät 
esirukousta. Naiset kuuntelivat hyvin 
intensiivisesti puheita, joita pidettiin 
useita. Edellisellä kerralla oli rukoiltu 
erään halvaantuneen naisen puolesta, 
joka nyt tuli esiin parantuneena! Eräs 
sisäelinvaivoista kärsinyt nainen oli 
myös silloin alkanut parantua ja monet 
tulleet uskoon! Iloissamme lähdimme 
sieltä tuntien, että sana meni eteenpäin 
sinäkin aamuna. Toisen ryhmän 
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vieraillessa silmätautiosastolla, sielläkin 
eräs Andrei oli antanut elämänsä 
Herralle.
       Emme tavoittaneet avustettavia 
perheitä kotoa, ainoastaan Annelin 
tunteman naisen, joka huolehtii 
tyttärentyttären tytärtään, koska pienen 
6 vuotiaan Veronikan äiti ja isoäiti eivät 
siihen kykene. Heillä oli kerrottavana 
hyviä uutisia: tyttö pääsee kouluun 
sisäoppilaitokseen ja isoisoäiti mukaan 
työntekijänä. Niin he pääsevät pois 
ympäristöstä, joka ei ole hyvä lapselle 
huumeidenkäytön vuoksi. Tyttö sai 
koulurepun ja vaatteita. 
      Kristillisestä kirjakaupasta teimme 
löytöjä Metallostroin uutta raamattupiiriä 
varten Täydensimme varastoja 
muutenkin sieltä. 
        Metallostroissa oli myös siunattu 
käynti. Miehet olivat valinneet 
keskuudestaan Vladimirin uudeksi 
johtajakseen. Korostimme sanan 
tutkimisen merkitystä, puhuimme 
raamattupiiristä ja siitä, miten heidän 
veljellisesti olisi hyvä jakaa tehtäviä ja 
vastuuta, ettei kenenkään tehtävä tulisi 
liian raskaaksi. Kun yhteinen kokous 
alkoi, sen aikana siunasimme Vladimirin 
uuteen tehtäväänsä apostolisella 
siunauksella, kättenpäällepanemisella ja 
yhteisellä Herran siunauksella. Helena 
oli sitä ennen puhunut vaikuttavasti 
Metallostroin vankilaseurakunnan 
johtajien historiasta alkaen vuodesta 
1993. Piakkoin väittelee ensimmäinen 
seurakunnanjohtaja Sasha Login 
teologian tohtoriksi, joku johtaja 
matkanvarrella on sortunut takaisin 
rikoksiin, mutta toiset toimivat nyt 
pastoreina tai auttamistyössä. Tätä 
puhetta kuunneltiin hiiskumatta. 18 
vuotias vanki Andrei tahtoi tehdä 
uskonratkaisun. Monet halusivat 
esirukousta nimeämiinsä vaikeuksiin. 
Sergei lauloi valloittavasti. Samoin me 
vieraat " Sinun varaasi kaiken laitan, 
täällä kestä ei mikään muu". 
     Invaosastolla käytimme monta 
puheenvuoroa. Helena kertoi Reijo 

Loikkasen tarinan. Neulan olisi voinut 
kuulla putoavan sen aikana. Vladimir tuli 
ilmoittamaan sinnekin raamattupiirin 
ajasta.
       Vierailu piti sisällään myös 
vastoinkäymisiä. Vihamielinen vartija oli 
tutkinut automme ja viemisemme. 
Samalla hän oli puukolla viiltänyt auki 
ruoka- ja vaatepaketteja sekä 
sattumanvaraisesti määrännyt, mitä voi 
antaa vangeille, mitä ei. Samassa 
yhteydessä oli kadonnut tuomisiamme. 
        Ilmeisesti humanitaarisen avun 
tulevaisuus on todellakin muuttumassa 
ja joudumme miettimään monia asioita 
uudestaan. 
      Mutta tämä ei voinut tehdä tyhjäksi 
sitä hyvää, mitä kokoontumisissa 
tapahtui. Jäämme rukoilemaan uuden 
seurakunnan vetäjän puolesta. 
Helppoahan hänellä ei ole. 
   Rukoillaan heidän puolestaan, jotka 
kääntyivät Jumalan puoleen 
vaikeuksineen. Ja tietysti koko tuon 
suuren laitoksen puolesta, jossa on 
2500 vankia sekä henkilökuntaa! 
      Koska jouduimme käymään vielä 
asunnolla, lähtömme kotimatkalle viipyi. 
Senpä vuoksi olimme Riihimäellä vasta 
pikkutunneilla. Kirsi osoittautui matkalla 
loistavaksi kartanlukijaksi. Suuri ilonaihe 
kaikenkaikkiaan ovat nämä nuoret, 
venäjänkielentaitoiset matkalaisemme.
      Jumala antakoon meille kaikille 
voimaa ja innostusta tähän 
vaivannäköön, joka ei todellakaan ole 
turhaa. 
                                             Pirkko Arola

Rukousaiheita:
- vankiloissa uskoontulleet
- Sergei ja Natasha Vosov perheineen

- varastomme tyhjentymistä Venäjälle tai 
Viroon

- Työmme rahoituksen vakiintumista 
Samohvalovissa 11. 
ompelukurssi 23.-28.9.
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      Lähdimme sunnuntaina iltapäivällä 
Pietariin, maanantaina aamusta sieltä kohti 
Novgorodia ja vieläkin eteenpäin, matkaa 
kertyy Samohvaloviin melkein 1000 km. 
Matkalla mukana olivat Helenan autolla 
Raili Ylä-Tuuhonen ja Anneli Helminen 
ompeluopettajiksi, Valentina Mitroskina ja 
Vera Silivanova tulkeiksi, Tanja kokki 
vietiin myös lomaltaan Pietarissa takaisin 
Samohvalovin keskukseen. Matkalla 
poikettiin jaloittelemaan Novgorodissa 
invalidikeskuksessa, jonne veimme 
pyörätuolin ja tietokoneen, sekä kävimme 
syömässä. Staraja Russassa käväisimme 
viemässä pastori Vladimirin kaipaaman 
kahvinkeittimen. 
   Hienolta tuntui taas lähestyä tuttuja, 
rakkaita paikkoja, Samohvalovia ja 
Pushtoskan maataloa. Siellä meidät otettiin 
avosylin vastaan, paikalla oli isäntäpari 
Sergei ja Irina, sekä talossa kuntoutumassa 
olevat Natasha, Aleksei ja kaksi muuta 
Sergeitä. Molemmat Andreit, jotka asuivat 
talossa aiemmin, olivat valitettavasti 
päättäneet lähteä koettamaan onneaan 
kylmään maailmaan.
     Talo oli kesän mentyäkin vielä siisti 
keväisen remontin jäljiltä, kesän leiriläiset 
eivät olleet saaneet tätä kauneutta vielä 
tuhottua. Sergei esitteli mielellään uusia 
paikkoja. Irina ja hän olivat menneet 
naimisiin heinäkuussa, he asuivat nyt taloa, 
joka oli ennen surkea, kallellaan oleva 
hirsiraunio. Nuorella parilla oli siellä nyt 
viihtyisä ja tilava koti. Vieressä oleva sauna 
oli myös kokenut muodonmuutoksen ja 
yhtenä iltana saimme nauttia sen taiasta, 
kyllä puhtaus tuntui mukavalta!.
     Aamu valkeni aurinkoisena. Keittiön 
haltijaksi tuli Pietarista tullut Tanja. Minulla 
ei ollut siellä tällä kertaa juuri muuta asiaa, 
kuin neuvoa kuinka tuomiani suomalaisia 
ruokia valmistettiin. Lähdin aamiaisen 
jälkeen hakemaan Holmista 
ompelukurssilaisia, Anneli ja Raili jäivät 
järjestelemään pöytiä ja tavaroita.
   Aamuhartauden jälkeen aloitimme työt 
taas tuttujen ystäviemme kanssa, oli Irina, 
Maria, Lena, Ljuba, Valentina, Zinaida, 

Diana-tyttö, Olga ja Jelena. Valentinalla oli 
vammainen tyttärensä mukanaan, tämä oli 
ollut kuulemma hänelle unohtumaton päivä. 
     Natasha Vosova ei päässyt mukaan, vaan 
pillahti itkuun, kun kävin hänen luonaan. 
Illalla otinkin Valentinan mukaani ja 
kävimme yhdessä keskustelemassa ja 
rukoilemassa koko perheen kanssa. Monia 
ongelmia olikin, Sergei oli saanut puukosta, 
ja oli ollut vähällä kuolla. Sergei teki siinä 
parannusta ja rukoiltiin yhdessä. Pienessä 
huoneessa neljä lasta kieppui iloisesti 
aikuisten ympärillä. Stass oli juuri noin 
vuoden vanha ja nyt oli viides lapsi 
ilmoittanut tulostaan. Oli ilonaihettakin 
sentään: talon toinen pää oli vapautunut, 
koska entiset asukkaat olivat vähitellen 
kaikki kuolleet viinaan, ja nyt se oli luvattu 
Vosoveille. Asunto oli tietenkin surkeassa 
kunnossa, mistä remonttiin rahat?
    Toisena iltana vierailtiin Guljan luona, 
joka ei päässyt kursseille. Siellä oli juuri 
vietetty neljä päivää aiemmin vanhimman 
pojan häitä. Kaikki lapset, kaikkiaan 
toistakymmentä, jotka olivat paikalla, 
kävivät meitä tervehtimässä.
    Ompelukurssi sujui hyvin, tuomamme 
ompelukoneet olivat tarpeeseen. Natasha, 
joka oli oikein hyvä remonttimies, oli myös 
erittäin hyvä ompelija. Heti ensitöikseen hän 
ompeli itselleen pyjaman, joka muistutti 
erehdyttävästi urheiluasua huppuineen ja 
kolmine raitoineen housunpunteissa. Hän 
tarvitsi siis koneen. Ljuban kone veteli myös 
viimeisiään, ja hän oli ikionnellinen saatuaan 
toisen tilalle. Diana -neiti ompeli 
ensimmäisenä päivänä yöpaidan ja 
loppupäivinä housut ja aloitteli hametta 
itselleen.
     Muut ompelivat ahkerasti hameita ja 
housuja itselleen ja lapsille, muovikankaasta 
tehtiin essuja. Klo 16.30 lähdin viemään 
heitä taas koteihinsa. Lupasivat kerätä meille 
karpaloitakin, mutta ei niitä mistään 
löytynytkään, ikävä kyllä. 
      Kaksi ja puoli päivää kurssi kesti, tiistai, 
keskiviikko ja torstai lounaaseen asti. Sitten 
piti jälleen pakata koneet autoon ja viedä 
naiset koteihinsa. Herraa jälleen ylistettiin 
ihanin lauluin ja rukouksin kuten muinakin 
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päivinä aamuin – illoin.
    Tuntui hyvältä jättää tämä talo karjoineen 
ja ihmisineen kaikkineen. Nyt siellä oli oikea 
meininki ja todella hyvä isäntäpari!
   Pikkuhiljaa lähdettiin iltapäivästä Pietariin 
ja seuraavana aamuna kotiinpäin. 
                       Helena Jokinen
    

SYKSYN 2007 TULEVAT MATKAT
12. – 14.10. Kolpino ja Sablino, Jorman 
autolla. Ilmoittaudu viim. 2.10. Jormalle
19. – 21.10. Metallostroi ja Gaasa, Jukan 
autolla. Ilmoittaudu viim. 9.10. Jukalle.

9. – 11.11. Kolpino ja Sablino, ilm. Jormalle 
viim. 30.10.
16. -  18. 11. Metallostroi ja Gaasa. Ilm. 
Jukalle viim. 6.11.

6. – 9. 12. Kolpino ja Sablino. Ilm. Jormalle 
viim. 27.11.
14. – 16.12. Metallostroi ja Gaasa, ilm. 
Jukalle viim. 4.12.

- Vuoden 2008 matkat seuraavassa Verassa
- Jos haluat matkoille, ilmoittaudu ajoissa, 
sillä matkat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos olet aivan 
uusi kävijä, tietosi pitäisi olla GUINNissa jo 
noin kuukausi ennen matkaa. Jukka Järvi 
vastaa näistä asioista

KUTSU JÄSENTALKOISIIN! 

Hyvä Idäntyön ystävä! 
   Kutsumme Sinua Idäntyön 15-vuotisjuhlan 
kunniaksi jäsenhankintatalkoisiin tavoitteena 
kaksinkertaistaa jäsenmäärä. Se voisi 
tapahtua esimerkiksi seuraavasti: Uhraa 5 € 
ja osta Veran juhlanumero. Mieti 
ystäväpiiriäsi, kuka voisi olla se, jolle 
lahjoittaisit lehden evästyksellä: Tutustu 
Riihimäen idäntyön toimintaan Veran avulla 
ja mieti, voisitko liittyä jäseneksemme, 
vaikka vain vuodeksi!
    Saat kuukausittain monistetun Vera 
lehdykän postitse tai sähköisesti 20 € 
jäsenmaksua vastaan. Näin pääset mukaan 
toimintaan, joka antaa uskoa, toivoa ja 
rakkautta monen ihmisen elämään.
    Lehteä voi tilata hallituksen jäseniltä.
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