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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

 SEIKKAILUJA IHMEMAASSA – 
Matka Guinniin 21-22.1.08

Matkamme Guinnin *) uuden johtajan 
puheille oli todellinen seikkailu! Odotimme 
audienssia joulusta asti ja vihdoin 20.1. illalla 
pääsimme matkaan. Lisäkseni mukana olivat 
Jukka autonkuljettajana, Helena ja Taimi  ja 
Hilda. Pietarissa seuraamme liittyivät vielä 
Eleonora tulkkina sekä Sanni-Maria.  Lyhyen 
yöunen jälkeen (saavuimme Pietariin n. klo 
03 yöllä Venäjän aikaa) lähdimme 
toiveikkaina kohti Guinnia.  Itse olin 
varustautunut papinpaidalla ja isolla 
kaularistillä, korkonilkkureilla (koska 
venäläiset naiset kulkevat lähes poikkeuksetta 
piikkikorkokengillä!) sekä tekoturkilla (koska 
jokaisella venäläisellä, hyvässä asemassa 
olevalla naisella pitää olla turkki!! Minulla 
tosin vain tekoturkki allergiani ja 
rahanpuutteen vuoksi!)  Kaiken huipuksi 
ostimme suuren kukkakimpun venäläiseen 
tapaan; Helena oli jo hankkinut muut tuliaiset 
(kukkamaljakko, suklaata ym.)
Guinnissa meitä oli vastassa vanha tuttu 
virkailija Natalia, jonka työhuoneeseen 
meidät ensiksi ohjattiin.  Hän yritti tavoittaa 
vankeinhoito-osaston johtajaa  Vjatseslav 
Vladimirovits Russakia, mutta turhaan. 
Hänellä oli yllättäen (venäläiseen tapaan!) 
vielä tärkeämpi kokous iltaan asti.  Natalia 

lupasi yrittää tavoittaa hänet vielä illalla – he 
tekevät kaikki pitkää päivää.  Tosin kultainen 
eversti Natalia kertoi jo meille, että kaikki 
luvat on allekirjoitettu ja kunnossa. Kuitenkin 
johtaja Russak haluaa vielä tavata meidät 
henkilökohtaisesti.
   Juttelimme hyvän aikaa Natalian kanssa ja 
hän tarjosi meille murukahvia keksien kera 
(taas venäläiseen tapaan!).  Johtajalle 
tarkoitetun kukkakimpun annoimme hänelle. 
Muut lahjat jätimme odottamaan hänen 
huoneeseensa ja lähdimme pettyneinä pois, 
vaikka muutoin olimmekin helpottuneina 
luvastamme käydä jälleen vankiloissa.
Päivällä kävimme Kolpinon lastenkodissa, 
missä meillä oli hyvä ja yllättävän rauhallinen 
tuokio ”lastemme” kanssa.  Lauloimme ja 
leikimme yhdessä ”Yksi pieni elefantti marssi 
näin aurinkoista tietä eteenpäin…”  , johon 
saimme kaikki lapset mukaan!  Kerroimme 
heille taas Taivaan Isästä, joka pitää huolta 
jokaisesta ja rakastaa kaikkia lapsiaan.  Vein 
myös Olga-Helenan terveiset ”hänen” 
Mishalleen ja olin iloinen tavatessani myös 
”minun” Romani.  Päätimme monistaa 
venäjänkielisiä lastenlauluja seuraavaksi 
kerraksi, jotta voimme  laulaa ja leikkiä 
paremmin kaikki yhdessä.
Sanni-Maria yritti tavoittaa Sadovnikovin 
perhettä, mutta ovea ei avattu. Pohdimme 
perheen äidin mahdollista masennusta ja 
perheen kokonaistilannetta. Päätimme 
ehdottaa Eleonoralle, joka asuu lähellä, että 
hän kävisi heitä katsomassa ja veisi meidän 
avustuksemme perille säännöllisesti.
Tapasimme  myös Sanni-Marian Sashan, 
onnellisen sulhasmiehen, ja keskustelimme 
heidän tulevien häidensä järjestelyistä. Häät 
ovat siis 1.3. Toivomme heille paljon, paljon 
onnea ja Taivaan Isän runsasta siunausta 
yhteiseen elämään!  
   Illansuussa, ajaessamme Pietarin kehätiellä 
kohti asuntoamme, saimme odotetun viestin 
Eleonoran kautta: Heti Guinniin!  Lähdimme 
uudestaan kohti keskustaa, missä vielä puolen 
tunnin odotuksen jälkeen tapasimme johtaja 
Russakin. Helena esitteli minut Idäntyön 
uutena puheenjohtajana ja hän kyseli 
kiinnostuneena, mitä ja miten teemme 
vankilatyötä.  Hilda oli aluksi tulkkina ennen 
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Elonoran tuloa. Vaikka tapaamisemme oli 
lyhyt, se oli lämminhenkinen ja hyvä. 
Saimme taas vahvistusta siihen, että kun 
Herra on kanssamme, hänen työnsä etenee 
vaikeuksista huolimatta.
Puhkesimme tulomatkalla ylistyslauluun, niin 
kuin tapamme on!
Tiistain kotimatkalla poikkesimme Viipurissa 
postissa ja Alisan kahvilassa. Myös Soili ja 
Sanni olivat autonkuljettajina jonkin matkaa 
”pehmitettyämme” Jukan antamaan paikkansa 
hetkeksi muille!  Jokaiselle on myös lepo 
tärkeää, erityisesti autonkuljettajalle, jo 
turvallisuussyistä.  Kuljettajan jaksaminen ja 
auton kuluminen Venäjän matkoilla puhutti 
meitä paljon.
Vaikka Jukka sai vielä ”siunatuksi lopuksi” 
sakot (ohitus sulkuviivan alueella!) ennen 
Vaalimaata;  se ei kuitenkaan himmentänyt 
iloamme onnistuneesta matkasta!  ”Hän antaa 
enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä 
kuljet.” ( Ps.91:12)  Tämän saimme jälleen 
tuntea, vaikka meidänkin on kannettava toki 
oma vastuumme turvallisesta ajosta.
Tästä on hyvä taas jatkaa!  Siunausta kaikille 
tuleviin matkoihin ja tapaamisiin!
                          Soili Juntumaa , puh.joht.

*) GUINN, nykyisin  ГУФСИН = Venäjän 
Federaation oikeusministeriön, Pietarin ja 
Leningradin alueen, rangaistusten 
toimeenpanovirasto 

__________________________________

___________________________________

Jukka Järvi hoitelee Riihimäen Idäntyön 
jäsenluetteloita ja yhdessä 
rahastonhoitajamme Mikko Ilomäen kanssa 
he yrittävät selvittää, kuka on maksanut 
jäsenmaksunsa vuosittain. 

 Jäsenmaksumme suuruus on 20 € / vuosi, 
sen viitenumero maksettaessa on 5050. Olisi 

suositeltavaa, että maksaisitte sen erikseen 
muista maksuista. 
Lahjoituksen viite on 5005 maksettaessa 
pankkiin.

 Meillä on muutamia jäsenmaksunsa 
maksaneita, lahjoituksiakin tilillemme usein 
laittaneita, mutta joista meillä ei ole osoite- 
eikä henkilötietoja! Nämä tiedot eivät 
valitettavasti välity pankin tilisiirtolomakkeen 
kautta, vaan ne pitäisi lähettää meille 
erikseen. 
Emme valitettavasti voi heitä siksi liittää 
jäsenluetteloihimme. 

 Mukavinta tilien hoitajan kannalta olisi, jos 
jäsenet voisivat maksaa jäsenmaksunsa 
maaliskuun loppuun mennessä, ne löytyisivät 
siten helposti muiden maksujen joukosta. 

 Tänä vuonna kaikille jäsenmaksunsa 
maaliskuun loppuun mennessä maksaneille 
postitamme kotiin Idäntyön juhlanumeron!

 Julistamme myös jäsenhankintakampanjan! 
Jos tiedät joitakin ihmisiä jotka voisivat liittyä 
Idäntyön jäseniksi, ota asia puheeksi heidän 
kanssaan ja ilmoita meille heidän 
yhteystietonsa maaliskuun loppuun mennessä. 
Lähetämme myös kaikille uusille jäsenille 
juhlanumeron postitse! 

 Kaikki te, joille tulee kuukausittain joko 
postitse tai meilinä Vera, voisitteko harkita 
yhdistyksemme jäsenyyttä!? 

 Toivomme teiltä työhömme myös 
parannus- ja muutosehdotuksia tai 
kommentteja. Olisi mukava kuulla 
enemmänkin teidän, kannattajiemme, 
mielipiteitä!

 Kiitos teille kaikille uskollisille ja 
innostuneille työmme tukijoille! Toivotamme 
teille Jumalan siunausta ja kiitämme 
esirukouksistanne ja uhrauksistanne!

               Riihimäen Idäntyön hallitus 2008 
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Armolahjat apuna 
esirukouspalvelussa –
koulutuspäivä 23.2. klo 10 – 16 
Temppelikatu 9 auditoriossa. 

Kouluttajina Petri Kauhanen ja Heljä 
Markkula Hengen uudistus 
kirkossamme ry:stä. 

Lounas ja kahvi 10 €.
Kolehti Hengen Uudistus 
Kirkossamme ry:lle

 Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon puh. 7481 
viimeistään 20.2.

Suunnitellut vankilakäynnit 
Pietarin alueen vankiloissa vuonna 2008

Саблино Sablino / naistenvankila
Колпино Kolpino / poikien vankila 
Matka joka kuukauden toisena viikonloppuna

8.-10.2.
7.- 9.3.
11.-13.4. 
9.-11.5.
6.- 8..6
11.-13.7.
8.-10.8.
12.-14.9.
10.-12.10.
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                     LAPSILTA 
                     LAPSILLE

Konsertti
Riihimäen Kirkkopuiston 
seurakuntakodissa 9.3.08 klo 15 
alkaen.

Ohjelmassa mm. Hyvinkään 
lapsikuorojen esityksiä, johtajanaan 
kanttori Marjut Sipakko.

Tilaisuuden aikana arvotaan Idäntyön 
lista-arpajaisten palkinnot. 
  Päävoittona on Eija Okadigbon 
lahjoittama reborn vauvanukke, jonka 
arvo on yli 300 €, sekä muita hyviä 
voittoja.

Pääsymaksu:  aikuiset 7 €
                       perheet 10 € 

          Mehu- ja kahvitarjoilu

                    Tervetuloa!
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7.-9.11.
5.-7.12.

Гааза Gaasa / vankisairaala 
Металлострой  Metallostroi / miesten 
vankila
Pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas 
viikonloppu muutamin poikkeuksin.
  
22.- 24.2. 
14.- 16.3. 
18.- 20.4.
16.- 18.5. 
13.- 15.6. 
18.- 20.7. 
15.- 17.8. 
19.- 21.9. 
17.- 19.10
14. - 16.11. 
12. - 14.12.

Mahdollisista muutoksista ilmoitamme 
hyvissä ajoin Verassa.

Matkalle mukaan vaan!

   Otamme mukaan matkoille ensisijaisesti 
heitä, joilla on halu kertoa evankeliumia 
vangeille, lastenkotilapsille ja muille 
vähäosaisille! 

     Jos sinulla on vielä jotakin erityislahjoja: 
osaat venäjää, osaat soittaa ja laulaa, olet 
terveysalan ammattilainen, olet kokenut 
autonkuljettaja ja / tai omistat pikkubussin, 
olet toivelistallamme!

    Haluamme myös henkilökohtaisesti 
tutustua jo ennen matkaa jokaiseen uuteen 
mukaantulijaan.

   Matkojen ajankohdat määräytyvät vankila-
aikataulujen ympärille, mutta joka matkalla 
käydään myös lastenkodissa, miesten 
asuntolassa ja perheissä. Lisäksi toki tehdään 
erikseen muitakin matkoja.
 

   Matkan hinta Pietariin Idäntyön kuljettajien 
autoilla on edestakaisin 20 €. Sen lisäksi voit 
varautua yhteisten ruokailujen ja tuliaisten 
kuluihin.
   Yöpyminen yhteismajoituksessa Idäntyön 
Timurovskij Prosp. asunnolla on ilmaista, 
mutta omat lakanat pitää olla.

   Matkavarusteet pitää miettiä tarkkaan, sään 
ja muiden olosuhteiden mukaan. Mitään 
turhaa ei kannata ottaa mukaan. Jokainen 
matkustaja saa viedä rajan yli vain 35 kg 
tavaraa / kk ja siihen sisältyvät kaikki 
matkatavarat. - Toisimme mielellämme 
autettavillemmekin mahdollisimman paljon!

Jos haluat mukaan, sinun pitää ilmoittautua 
viimeistään viisi viikkoa ennen matkaa. Näin 
siksi, että meidän on vietävä lupa-anomus 
sisäasianministeriöön jo edeltävän kuukauden 
vankilamatkalla. Metallostroi-Gaasa matkalle 
ilmoittaudutaan Jukka Järvelle, Sablino-
Kolpino matkalle Helena Jokiselle.

 Jos olet lähdössä ensimmäistä kertaa, sinun 
pitää ilmoittaa kaksi kuukautta ennen matkaa 
tietosi: koko nimi, syntymäaika ja – paikka, 
passin numero, voimassaoloaika ja myöntäjä 
ja nykyinen osoite, sekä toimittaa passin 
kopio (vaikka faksina: 019-762470). Nämä 
tiedot välitämme Pietarin 
vankilaviranomaisille. Muihin 
vierailukohteisiin ei tietenkään tarvita lupia. 

  Viisumin hankinnassa voit katsoa 
internetistä www.lahialuematkat.fi , josta 
löydät ohjeet, hinnat ja kaavakkeet viisumin 
hakemiseen. Passin pitää olla riittävän pitkään 
voimassa. Tarkista se ensimmäiseksi.
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http://www.lahialuematkat.fi/


RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki
Faksi 019-762470

Keräystili: keräyslupa  OKU 37 A
Voimassa 10.1.08-31.12.09

Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite  5050
lahjoitukset viite 5005

Vastuuhenkilöt:
Puheenjohtaja 
Soili Juntumaa 0505525529
soili.juntumaa@evl.fi

 Sihteeri: 
Tapani Vanhala   0400307475
 tapani.vanhala@kolumbus.fi

Jäsenluettelo, osoitteisto
Jukka Järvi  0503828008
jjukka@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja 
Mikko Ilomäki   0407587254
mikko.ilomaki@phnet.fi

Arola Pirkko  0505266121 
Jokinen Helena 0503734070
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi
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