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Käsitellään mm. vuoden 2008 tulo- ja 
menoarvio, toimintasuunnitelma ja 
henkilövalinnat. 
Keskustelua Idäntyön ajankohtaisista asioista, 
kahvitarjoilu.

                   Tervetuloa!

Vankilavierailut katkolla
Syyskuun Gaasan- Metallostroin  matkan jälkeen 
emme ole voineet tehdä vierailuja vankiloihin. 
GUIN:issa, vankiloiden ylihallinnossa Pietarissa, 
on vaihtunut ylin johtaja, sekä myös monia muita 
korkeita virkamiehiä. Uusi johtaja Vladimir 
Malentsuk haluaa anoa Moskovasta 
vankilavierailuihimme periaatteellisen luvan. 
      Tätä lupaa varten olemme lähettämässä 
venäjäksi käännetyt sääntömme ja 
rekisteripaperimme ylihallintoon, joka toimittaa 
ne edelleen Moskovaan.
   Jotakin vaaleja saamme vielä odotella, ja 
päätöksen vankilavierailujen jatkosta saamme 
2.12. Toivottavasti myönteisen! 
     Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan tämän asian 
puolesta, että vankilaevankeliointi saisi jatkua! 

Sepänkadun varaston vuokrasopimus 
päättyy vuodenvaihteessa

  Idäntyön nykyinen hallitus on päättänyt 
lopettaa tämän ison varaston vuokrauksen 
Riihimäellä. Pääsyynä on viennin vaikeutuminen 
Venäjälle.
   Meille on tullut tavaraa, lähinnä vaatteita ja 
kenkiä, noin pari pakettiautokuormaa / viikko. Se 
on lajiteltu eri kohteisiin: lapsille, vankiloihin, 
sairaalaan jne. Lajitellut säkit on kerätty omaan 
nurkkaansa, joka on ollut aina täynnä. Parin 
vuoden ajan on ollut selvää viennin hiipumista. 
Aikaisemmin meiltä hakivat monet venäläiset 
avustusjärjestöt tavaraa, ja voitiin itsekin viedä 
suurempia määriä kerrallaan. Olemme nyt 
vieneet jonkin verran Viroon Venäjän suunnan 
vaikeutuessa, mutta meren ylitys tekee tästä 
viennistä kallista. 
    Varaston pito on lisäksi hyvin kallista, vuokra, 
lämpö, sähkö ja pakkaustarvikkeet tekevät noin 
1000 €/ kk ja hinnat ovat nousussa koko ajan. 
Kirpputoritulot sen sijaan pienenevät jatkuvasti.
    Etsimme pienempää, hyvin, hyvin halpaa 
varastotilaa pitempiaikaista säilytystä vaativille 
tavaroille. Muuten keräämme tavaraa omiin 
nurkkiimme vain juuri sen, mitä pystymme 
viemään itse.
   Avun tarvitsijat eivät ole kuitenkaan 
loppuneet! Juuri nyt köyhien ja rikkaiden välinen 
ero Venäjällä on tosi huimaava ja sosiaaliturva 
olematon. Köyhiä perheitä riittää, kaduilla ja 
laitoksissa elää edelleen hylättyjä lapsia, ja moni 
vapautuu vankilasta tyhjän päälle. Kaikki he 
odottavat lämmintä ihmistä vierelleen ja 
lämpimiä vaatteita ylleen.
     Katsotaan, miten meitä johdatetaan tästä 
eteenpäin. / HJ

Kirjeenvaihdossa vankien kanssa

       Kihlauksensa ovat julkaisseet
Sanni-Maria Seppänen +Aleksandr Kirjunov
Pietarissa. 
       Kihlaus siunattiin Sajus Hristianskij,
Kristittyjen yhteys, kirkossa  28.10.2007 
              Onnittelemme nuorta paria!             



Muutin Virosta paluumuuttajana Suomeen 
toukokuussa 1994 silloin 9-vuotiaan poikani 
kanssa. Syksyllä kirjoitin ensimmäisen kirjeeni 
venäläiselle vangille, Viktorille. Olin työttömänä 
ja vietin aikaa Roihuvuoren kirkon 
vaatevarastolla tekemässä postipaketteja Venäjän 
köyhille ja vangeille. Osoitteita tuli aina vain 
lisää. En ehtinyt enkä jaksanut kirjoittaa 
jokaiselle erikseen ja sain luvan  kopioida 
kirjeitä seurakunnan toimistossa. Aihe oli aina 
hengellinen: miten Jeesus pelasti minut ja antoi 
uuden elämän, miten kasvoin henkisesti. Joka 
kirjeessä oli oma elämäntarinani. Kirjoitin, miten 
Jumala muutti äkkipikaisen ja väkivaltaisen 
juopon rakastavaksi lähimmäisiä ja myös 
vihamiehiä kohtaan. Vuonna 1995 menin 
naimisiin täällä tapaamani uskovan miehen, 
Taiston, kanssa, joka on koko ajan ollut tärkein 
tukijani työssäni.
      Vuosina 1998-2002 matkustin Venäjän 
vankiloissa ja lastenkodeissa kertomassa 
ihmisille, mitä Jumala on tehnyt minulle. Kerroin 
kärsiville, että heilläkin on toivo muuttua ja 
ottamalla vastaan Jeesus Kristus tulla taivaan 
valtakunnasta osallisiksi.
        Syksyllä 2002 sairastuin vakavaan 
masennukseen. 10 vuotta olin nukkunut vain 3-5 
tuntia vuorokaudessa. Olin töissä siivoojana ja 
kerran kuussa vielä matkustin Venäjälle 
mukanani aina kaksi muovikassillista 
kirjoittamiani kirjeitä. Uuvuin. Toipuminen ja 
palautuminen tapahtui hitaasti. Vuonna 2006, 9. 
maaliskuuta Jumala puhui sydämelleni, että on 
aika taas lähteä Venäjälle vankiloihin… ja 
tapaamaan ystäviä. 
      Pystyn taas kirjoittamaan kirjeitä. Sain 
lahjoituksena kopiokoneen. Suomalaiset ystävät 
tuovat minulle paperia kotiin ja antavat rahaa 
kopioväreihin. Oma eläkkeeni on niin pieni, ettei 
se riittäisi. Jumala hoitaa asian itse! Näin olen 
valmis tekemään taivaan valtakunnan työtä.
      Mitä minulle kirjoitetaan? Kiitosta tulee joka 
kirjeestä. 1."Sinun kirjeesi, Hilda, virkistävät." ja 
2. "Kiitän Herraa, että Hän palautti sinut meille 
opettajaksi, oppaaksi ja evankeliumin tuojaksi. 
Sinä autat ihmisiä. Sinä olit kuin kesän 
ensimmäinen pääskynen elämässäni." 3. 
"Arvostan kirjeenvaihtoamme ja elän kirjeidesi 
avulla" ja  4."Meillä ei ole seurakuntaa. Sinun 
kirjeesi auttavat minua henkisessä kasvussa ja 
seisomaan vahvasti elämässä. Myös aikuiset 
lapseni ja ystäväni lukevat kirjeitäsi. He haluavat 

kirjoittaa sinulle. Sinun kirjeesi, Hilda, ovat kuin 
valo ja ne auttavat meitä jatkamaan elämää. 
Meille on tärkeintä saada hengellistä ruokaa." 
5."Jokainen ihminen kaipaa pelastusta 
syntielämästä. Sinun kirjeistäsi olen saanut 
hengellistä tietoa. Herra auttaa minua kestämään 
vaikeat tilanteet elämässä." 6."Sinun kirjeesi ovat 
täynnä osanottoa ja rakkautta. Niistä saan 
opetusta ja ne ovat mielenkiintoisia. Joka kirjeen 
luen useamman kerran läpi, sieltä löydän 
kaikkea, mitä tarvitsen elämässä. Kiitos, Hilda, 
sinusta on tullut minulle kuin sukulainen." 
7."Sinun kirjeesi ovat kuin elävät uskonelämän 
kirjat. Niiden kautta minulla on tapahtunut 
mielenmuutos ja kaikki järjestyy itsestään 
pikkuhiljaa. Ajatuksenikin ovat muuttuneet." 8. 
"Odotan aina malttamattomasti  kirjeitäsi ja 
annan niitä luettavaksi seurakuntalaisille, välillä 
luen osan kirjeestä seurakunnan kokouksessakin. 
Tykkään saada kirjeitäsi/saarnojasi." 9. "Ole 
varovainen (sairauden jälkeen) ettet ylikuormita 
itseäsi. Sinun kirjeitäsi tarvitaan ja niiden kautta 
pelastuu vielä monta sielua. Herra auttakoon 
sinua kaikissa tehtävissäsi, koska se on Jumalalle 
mieluista." 10. "Sinun kirjeesi auttavat, ettei 
meidän tarvitse pettyä Vapahtajaamme. Kiitos 
niille ihmisille, jotka auttavat kopioiden 
tekemisessä. Sinun kirjeesi auttavat paljon 
ihmisiä täällä Venäjällä." 11. "Luen kirjeitäsi 
seurakunnassa. Tulkaa käymään!" 12. "Vaikka 
kirjeesi on kopioitu, koen ja ymmärrän, että ne 
ovat henkilökohtaisesti minulle. Jumala puhuu 
sinun kirjeidesi kautta minulle. Useamman 
kerran olen tullut niiden kautta synnintuntoon ja 
saanut vastauksia tuskallisiin kysymyksiini." 13. 
"Kiitos hyväntahtoisista sanoista, sain valtavan 
voiman jatkaa elämää." 14. "Paljon kiitoksia 
kirjeistä, niissä on paljon hyvyyttä, rakkautta, 
huomaavaisuutta ja evästystä totuuden tielle." 
15. "Sinun kirjeistäsi saan tietoa ja rauhaa, sitä 
täällä (vankilassa) tarvitaan." 16."Tahdon sanoa, 
että sinulla on ansiokas palvelu Jumalalle. Sinä 
kirjoitat omasta elämästäsi ja siitä tulee ilmi, 
millainen Jumala on. Sinun henkilökohtaisen 
todistuksesi kautta vastaat ihmisille heidän 
kysymyksiinsä."
      Novgorodin alueella eräässä seurakunnassa 
kirjeeni on laitettu yhteen ja niitä annetaan 
luettavaksi kuin kirjaa.
       Jos tulee kyse siitä, kannattaako 
kirjeenvaihtoa jatkaa, on vastaus itsestään selvä. 



Tottakai täytyy jatkaa ja auttaa ihmisiä sillä 
lahjalla, jonka Jumala on antanut.
      Kopioiden lisäksi vastaan jokaiselle 
henkilökohtaisesti. Tämä on sielunhoitoa ja 
ihmiset luottavat minuun. Olen saanut sellaista 
tietoa, mistä he eivät ole edes omalle äidilleen 
kertoneet. Rukoilen jokaisen ihmisen puolesta, 
jolle kirjoitan. Rakastan valtavasti jokaista ja 
toivon pelkkää hyvää ja pelastusta saatanan 
käsistä. Koen, että olen löytänyt oman paikkani 
elämässä. Kiitos Herralle! Jumalan siunausta 
kaikille!                     Hilda Taipale

Novgorodin alueen vankiloissa
          Suomesta monet ryhmät ovat tehneet 
vankilatyötä jo vuosikausia Pietarin alueella, 
joten syntyi ajatus mennä vähän kauemmaksikin. 
Ryhmämme ensimmäinen vierailu Novgorodin 
UIN:nissa 3.9.2004, oli johtajien tapaaminen, 
työmme esittely ja neuvottelu vierailuista heidän 
alueensa vankiloihin. Hyvät suhteet heidän 
kanssaan ovat jatkuneet.
  Pian, 27.10.2004, meillä olikin ensimmäinen 
vierailu Parfinon vankilaan. Pioneerityö alkoi, 
sillä muita ryhmiä ei siellä vieraillut. Nyt 
kuitenkin ovet ovat sulkeutuneet.  Viimeinen 
vierailu oli 27.11.2006. Tähän pariin vuoteen 
mahtui 10 vankilamatkaa, joka kerran 
Parfinossa, kolme kertaa Pankovkassa ja kerran 
Valdaissa.
    Alkuaikoina tulkkimme Nina Nesterova oli 
todella hyvä auttaja ja innoittaja työn alkuun 
saamiseksi. Myös alusta lähtien mukana oli 
Pietarista Valentina Sherbakova, nykyisin 
Liukkonen. Hän oli uskollinen, palavasieluinen 
evankelista ja sielunhoitaja vangeille. Hän oli 
myös kirjeenvaihdossa monien vankien kanssa. 
Avioiduttuaan ja muutettuaan Suomeen, hän oli 
pois parilta matkalta. Lämpimät kiitokset ja 
Taivaan Isän runsasta siunausta Valjalle, 
rakkaalle uskonsisarelle! Uskon että kyllä Herra 
häntä vielä käyttää työssään.
      Ryhmämme toinen innostunut, 
palavasieluinen evankelista oli Andrei Murugov. 
Tämä oli hänelle, entiselle vangille, 
kutsumustyö. Innostavaa musiikkia ja sanaa toi 
alkuaikoina Sergei Tsadunin, myöhemmin 
Sergei Odnorob. Pastori Nikolai Parfinosta oli 
myös mukana vankilassa. Kukaan näistä 
venäläisistä ei olisi päässyt vankilaan 
julistamaan evankeliumia ilman suomalaisten 
ryhmää. Matkoilla oli mukana Suomesta 
vaihtelevasti 1-3 henkilöä, kerran tai kahdesti. 
Liisa ja Matti Huunan-Seppälät olivat 
”sydämensä tänne menettäneet” ja olivat 
useammin mukana. Siunausta heille!
   Emme tiedä tuloksista matkoistamme, mutta 
Raamatun sanan mukaan Sana ei tyhjänä palaja. 
Olemme vieneet vankiloihin satoja kirjoja, 
Raamattuja, Uusia Testamentteja, laulukirjoja, 
muita hengellisiä kirjoja ja traktaatteja. 
Uskomme, että Pyhä Henki tekee työtä Sanan 
kautta joidenkin sydämissä.
Herra elää! Hän voi myös avata ovet uudelleen 
toisten ihmisten kautta. Liisa Järvi

                       
                 ISRAELIIN 2008
    Oletko käynyt ikimuistoisella matkalla 
Israelissa?
Olet nähnyt Jerusalemin ja muut pyhät paikat 
omin silmin ja kokenut kuinka raamattu on 
siellä alkanut elää sinulle uudella tavalla. Olet 
ehkä alkanut ymmärtää myös paremmin 
Jumalan kansaa ja sen historiaa.

    Ensi syksynä Eeva Halme on järjestämässä 
jälleen matkan Israeliin. 
  -  Ja tällä kerralla hän haluaa viedä sinne 
heitä, jotka eivät ole siellä milloinkaan käyneet, 
erityisesti monia venäläisiä ystäviämme!
Monet heistä eivät voi ajatellakaan kallista 
matkaa ulkomaille, vaikka nyt olisikin aikaa 
säästää varoja siihen.
    Mutta mehän voimme tulla avuksi!

   Perustamme tilin, johon halukkaat voivat 
laittaa rahaa heille, joiden he toivovat pääsevän 
matkalle Pyhään Maahan.
   Siis jos sinulla on halua tähän matka-
avustukseen, vaikka Igorin ja Irinan, Andrein ja 
Marinan, Viktorin ja Natashan tai jonkun 
muun, matkan puolesta, laita roposi Idäntyön 
tilille viitenumerolla 5180!
   Koska viisumit ja monet muut asiat vaativat 
valmistelua jo hyvissä ajoin, sinun rahalahjasi 
tai tieto sitoumuksestasi avustukseen tulisi olla 
tiedossa tammikuun 2008 loppuun mennessä.
   Kaikille matkakumppaneille heidän kanssaan 
avautuu varmasti uudet näköalat Jumalan 
maailmaan. 
                        - ja antaessaan saa!
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  Hylätyt lapset ry 

toimii Suomessa auttaen Pietarin alueella 
sairaaloihin ja kaduille hylättyjä lapsia ja muita 
avuntarvitsijoita. Heillä on internetissä sivut, 
jotka toimivat hyvin aktiivisesti kanavana heidän 
ja heidän työstään kiinnostuneiden ihmisten 
välillä. He ilmoittavat tarpeistaan ja monesti 
juuri äidit lähettävät heille näitä tarvikkeita tai 
rahaa niiden hankkimiseksi.
   Yhdistys on toiminut vain noin vuoden, mutta 
saanut jo paljon hyvää aikaan. Heitä helpottaa 
huomattavasti se, että nämä toimijat, Aleksandra, 
Anastasia, Inna, Natashat ja monet muut, 
puhuvat venäjää äidinkielenään. He ovat selvillä 
myöskin venäläisestä toimintakulttuurista.
    Aleksandran kanssa sovittiin yhteisestä 
matkasta 26-28.10. Gatsinaan (suom.Hatsinaan) 
synnytyssairaalaan, ja tapaamaan ” Lämmin 
koti” yhdistyksen ja ”Pro Life” , abortinvastaisen 
järjestön edustajia, Lomonosovin lastenkotiin 
sekä seuraavana päivänä Arsenalnajan vankilan 
äiti-lapsiosastolle.
    Heitä oli matkassa Aleksandran lisäksi 
Natasha, Inna ja toinen Natasha. Meidän Sanni-
Mariamme tuli mukaan lauantaina Pietarista. 
Auto oli aivan tupaten täynnä ihania lasten 
vaatteita ja leluja. Apteekeista käytiin 
ostelemassa niiden varastot tyhjiksi siteistä ja 
vauvojen vaipoista. Jostain kaupasta löytyi jopa 
vauvoille ruokia.
   Vankiloihin ei pääse?! Ilmeisesti Guinnin 
luvilla ei pääsekään, mutta entisen vangin, 
nykyisen arvostetun pastorin, Jan Volkovin 
paperilla pääsi! Siinä auttoi kyllä sekin, että 
vankilan johtaja ajoi Volgallaan juuri portista 
ulos, kun menimme, ja virkailija sai hänen 
nimensä paperiin!
  Saimme pitää pienen tuokion äideille lapsineen 
ja viedä heille tarvikkeita ja ruokia. 
   Kaikkein eniten jäivät mieleen Lomonosovin 
lasten kasvot ja heidän hoitajiensa tyly käytös 
lapsia kohtaan. Hoitajia pitäisi lastenkodissa olla 
yksi kuutta lasta kohden lain mukaan, mutta 
käytännössä  heitä on yksi 16 lasta kohden. Ja 
lapset ovat vammaisia! Valtio ei myönnä 
enempiin hoitajien palkkoihin rahaa ja kuka 
palkatta työskentelisi. Näin meille kerrottiin. 
    Erityisesti mieleeni jäi ruma, noin kaksi 
-kolme vuotiaan kokoinen poika siinä sängyssä, 
jossa viime kerralla käydessäni toukokuussa oli 
kouristellut vikisevä, kuoleva lapsi. Tämä poika 

itki surullista,valittavaa itkua. Kun menin lähelle, 
hän pelkäsi käsiäni ja väisti niitä. Olisin silittänyt 
vain hänen päätään ja käsiään. Juttelin ja kerroin, 
että hänellä oli enkeli vierellään joka hetki. 
Lopulta hän alkoi kuunnella minua ja kun 
suukottelin hänen käsiään ja poskeaan, hän alkoi 
hymyillä niin kauniisti, valo syttyi hänen 
silmiinsä. Juteltiin siinä, hän kujerteli omia 
asioitaan. Kun taputin, hänkin taputti, kun 
naksuttelin suutani, niin hänkin, kun heilutin… 
Ja sitten piti jättää hänet.
     Hylätyt lapset ry toivoisi meistä 
yhteistyökumppaneita, varsinkin juuri 
kuljetustehtäviin. Ja mielelläni haluaisinkin 
tehdä juuri tätä työtä, mutta sama ongelma on 
meilläkin, puute kuljettajista.
 Mutta Herralla on varmaan vastaus tähänkin 
pulmaan. Meille ja heille.  Helena Jokinen 
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