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Kahvitarjoilu ja iloista yhdessäoloa 
                  

Tervetuloa!
PUHEENJOHTAJAN PALSTA:

Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto

      Nyt on taas ”rauha maassa”, kun 
pääsemme entiseen tapaan Venäjän 
vankiloihin!  Toki olemme koko ajan tietoisia 
siitä, että jokainen käynti on meille suotu 
etuoikeus  toistaiseksi – ja Jumalan armon 
osoitus!
Odotamme kovasti näkevämme jälleen 
rakkaat ystävämme erityisesti Metallostroissa 
ja  Gaasassa, mihin emme ole päässeet viime 
syyskuun jälkeen. 
     Venäjän presidentinvaalit ovat sekä 
huolestuttavaa että jännittävä asia. Toivomme 
ja rukoilemme, että Jumala johdattaisi asioita 
hyvään ja että köyhän kansan tilanne 
parantuisi vähitellen. Me teemme 
voitavamme, mutta kaikki on lopulta 
Korkeimman kädessä.
       Lapsilta lapsille –konsertti lähestyy. 
Toivomme kaikkien aktiivisuutta sen 
onnistumiseksi.  Lasten laulu on aina sydäntä 
lämmittävää; tulkaa kuuntelemaan ja ottakaa 
ystävännekin mukaan Marianpäivän 
konserttiin 9.3. klo 15.00 Kirkkopuiston 
seurakuntakotiin!  Lista-arpajaistemme 
pääpalkintona oleva upea nukke odottaa uutta 
kotia.
     Uudelle avustuskohteellemme Pyhän 
Olgan sairaalan äideille ja lapsille on 
Idäntyön hallitus päättänyt antaa 100 euron 
kuukausiavustuksen.  Suunnitteilla on myös 
perustaa Pietariin asuntola vapautuneille 

naisvangeille. Tähän ns. Lydia-projektiin 
haetaan parhaillaan avustuksia eri 
liikeyrityksiltä.
       Elämme parhaillaan kirkkomme 
paastonaikaa – noin 7 viikon aikaa ennen 
pääsiäisen ja ylösnousemuksen juhlaa. Tämä 
aika haastaa meitä miettimään, mikä on 
olennaista ja tärkeää elämässä ja uskossa. Se 
haastaa meitä jättämään pois turhia, 
ylimääräisiä tai vahingollisia tapojamme tai 
tottumuksiamme.  Se haastaa meitä 
varaamaan enemmän aikaa rukoukseen ja 
läheistemme huomioimiseen.  Se haastaa 
meitä osoittamaan sitä hyvää tahtoa muille, 
mitä Jumala on osoittanut meille. 
      Tämä aika on myös levähtämisen aikaa, 
kiireen hellittämisen aikaa. Sanoihan 
Jeesuskin oppilailleen aika ajoin: ”Tulkaa 
yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja 
levähtäkää vähän!”  Hän itse haluaa antaa 
meille levon ja sydämen rauhan.  Aina sen ei 
tarvitse merkitä ulkoista rauhaa, vaikka sekin 
on tärkeää.  Sydämen temppeliin voimme 
vetäytyä milloin ja missä vain.  Se on uskon 
salaisuus:  elää rauha sydämessä myös hälyn 
ja kiireen keskellä, turvakätkössä.
      Tärkeintä on kääntää katse Herraan – ja 
lähteä levosta liikkeelle.  ”Minun silmäni 
katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani 
ansasta.” (Ps.25:15)

                 Soili Juntumaa
 

Pyhän Olgan sairaalaan 
kuulumisia
Olemme käyneet Pyhän Olgan vähävaraisten 
perheiden lasten-sairaalassa säännöllisesti 
kerran kuukaudessa jo vuoden ajan! Koemme, 
että Jumala on avannut meille tärkeän ja 
hedelmällisen työkentän. Joulukokouksen 
aikana paikalla oli useampiakin työntekijöitä, 
selvästi näki, että oli kaipuu ja kiinnostus 
hengellisiin asioihin. Eräs hoitaja juoksi 
kyynelsilmin luoksemme lahjoittamaan uuden 
vuoden-kalenteria lahjaksi huokaisten, että 
heidän lapset paranevat sen seurauksena, kun 
me käymme siellä! Noin kuukausi sitten 
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kävimme Marinan kanssa tekemässä 
kuvamateriaalia seurakuntaan. 
Haastattelimme osastolla äitejä, ja he 
kertoivat, että apumme on tullut hyvin perille 
ja todella tarpeeseen (kiitos vs.sairaanhoitaja 
Ljubov´Borisevitchin!) Erityisesti kylvetys-
ammeet ovat tarpeellisia, kivuliaan hieronnan 
jälkeen lasta on hyvä kylvettää vedessä. 
Pääsimme käymään myös akuutti-osastolle, 
siellä näimme useita erittäin pieniä keskosia 
kaapeissaan. Joidenkin tila oli hyvin vakava. 
Rukoilimme erään kilon painoisen hiv-
positiivisen, keuhkotulehduksessa taistelevan 
pienokaisen puolesta aivan erityisesti. Lapsen 
äiti on narkomaani, mutta kuitenkin halukas 
pitämään lapsen. Rukoilimme vauvan eloon 
jäämisen puolesta, sekä keskosena syntymisen 
vaurioiden minimalisoimista (sarveiskalvojen 
kehitys, keuhkojen ja aivojen toiminta, kasvu 
ym.). Viime kerralla (18.2) saimme uutisia, 
että pienokainen on edelleen elossa ja taistelee 
hengestään! Parantumista ei vielä ollut 
tapahtunut. Viime kerralla pidimmekin sitten 
kokousta äideille Marinan ja Sashan kanssa, 
paikalla oli alle kymmenen äitiä lapsineen. 
Tapaamien oli hyvä, ja meitä jäätiin taas 
odottamaan. Jaoimme myös Raamattuja. 
Lähtiessämme eräs kokouksessa ollut hiv-
positiivinen äiti pyysi meidät eristettyyn 
huoneeseen, pyytäen rukousta nukkuvalle hiv-
positiiviselle, keuhkotulehduksessa 
makaavalle lapselleen. Polvistuimme 
nukkuvan pikkuisen sängyn viereen ja 
kannoimme hänet rukouksessa kaikkivaltiaan 
Taivaallisen Isän armon valtaistuimen eteen. 
Äiti rukoilee myös itse lapsensa puolesta 
(mikä on myös meidän ohjeemme heille!).   
      Tapasimme myös johtaja Vjacheslav 
Jurevichia pitkästä aikaa hänen huoneessaan. 
Hänen kanssaan meillä on lämpimät ja 
avoimet välit, josta olemme erittäin kiitollisia. 
Tällä hetkellä saamme työhömme sairaalassa 
kuukausittain tukea Idäntyöltä sekä 
Mirotvorets-kirkolta, sekä jonkin verran 
yksityisiä lahjoituksia. Ostamme 
kuukausittain sairaalaan jaettavaksi eri 
osastoille kertakäyttökäsineitä, 
desinfiointiainetta, vitamiineja sekä 
vastasyntyneiden vaippoja. Tällä hetkellä 
keräämme myös rahaa tukiliivien ostamiseen 

liikuntarajoitteisille lapsille. Mahdollisesti 
alamme tukea tiukimmassa tilanteessa olevia 
äitejä, ensin keskusteltuamme heidän 
kanssaan. Rukoillaan, että kylvetty siemen 
voisi itää näiden äitien sydämissä! Työ on 
Jumalan! 
           Siunaavin terveisin: Sanni-Maria
-------------------------------------------------------

Pietarin Guinnissa johtajan tapaamista 
odottamassa delegaatio Riihimäen 
Idäntyöstä, vasemmalta: yhdyshenkilömme 
Guinnissa, erittäin tarpeellinen 
puolestapuhujamme, eversti Natalia  
Nikolajevna Sidkova, Idäntyön 
puheenjohtaja, kirkkoherra Soile Juntumaa, 
dipl. Ins. Jukka Järvi ja tulkkimme Eleonora 
Skripina.
          Kuva: 21.1.08. Helena Jokinen
OLGAISTA OLOA – JA 
MENOA 
                                           Eeva Halme 
Johdanto 
Venäjän federaation oikeusministeriön 
Pietarin ja Leningradin alueen rangaistusten 
toimeenpanovirasto eli GUIN sai lokakuussa 
uudeksi osastonjohtajakseen eversti 
Vjatseslav Vladimirovits Rushakin. Hänen 
edellisessä työpaikassaan Kaliningradin 
alueella ei näkynyt vankiloissa sukkuloivia 
suomalaisryhmiä. Ilmiö oli hänelle 
ennentuntematon eikä noussut 
työhönperehtymislistan kärkipäähän. Niinpä 
kaikilta, Kouvolan, Lahden, Riihimäen ja 
Tampereen ryhmiltä sekä omalta 
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nummelalaiselta Pisara ry:ltämme evättiin 
vankilakäynnit sekä vaadittiin venäjäksi 
monenlaiset selvitykset, säännöt ja 
rekisteröintipaperit. Maininta 
humanitaarisesta avusta oli poistettava 
hakukaavakkeesta. Venäjän rikas federaatio ei 
tarvitse almuja. Lopuksi edellytettiin, että 
jokainen ryhmä lähettäisi edustajan tai kaksi 
Rushakin puntaroitaviksi. Ensimmäisenä ehti 
Lahden ryhmä suotuisin tuloksin. Johtajalla 
oli hyvä päivä. 

Matka 
        Torstaina 27.12. matkasin aamujunalla 
Pietariin. Suomalaisella opettajalla oli 
joululoma, kun taas venäläisen virkamiehen 
loma oli lauantaina alkamassa. Tapaamisaikaa 
ei edeltä annettu, mutta puolikkaan torstain ja 
kokonaisen perjantain arveltiin riittävän. 
Kouvolan jälkeen sain Eleonora-tulkilta 
viestin, ettei torstai sopinut johtajalle. 
         Matka taittui mukavasti ja tavarani 
vilkuttivat minulle ylähyllyltä. Herra 
Rushakille oli varattu joulukynttelikkö sekä 
aseman R-kioskin näyttävin suklaarasia. 
Lisäksi olin päättänyt tarjota Eleonoralle sekä 
kummipojalleni Denisille ja hänen Olga-
vaimolleen suomalaisen joulun pienoiskoossa. 
Pahvirasiassa oli pieni keinokuusi sekä 
nauhoja ja palloja. Matkalaukkuni painoi 15 
kiloa ja sisälsi henkilökohtaisten tavaroitteni 
ja pienten lahjojen lisäksi kylmäkassillisen 
tarjottavaa: reilun kinkkukimpaleen, lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, erilaisia makkaroita ja 
juustoja sekä joulutorttuja. Viime kesänä tosin 
alkoi liikkua tietoa, ettei maito- ja lihatuotteita 
saisi kuljettaa yli rajan, mutta tätä en ole vielä 
sisäistänyt. 
          Junamatka on siitä mukava, että 
tullitarkastus tapahtuu matkan aikana. 
Tavallisesti matkustajaa pyydetään vain 
osoittamaan, mitkä laukut ovat hänen, ja sillä 
selvä. Niinpä jännitys kohosi, kun venäläinen 
tullinainen alkoi haastatella takanani istuvaa 
nuorta Olga-nimistä matkustajaa: ”Oletteko 
Suomessa työssä vai oletteko lomamatkalla? 
Onko tavarat ostettu vai saatu? Kenelle ne 
ovat menossa? Ei kai ole ruokatavaraa, sitä ei 
saa olla!?” 
         Siinä hetkessä venäjänkielentaitoni 

katosi tipotiehensä. Kun virkailija ilmestyi 
selkäni takaa, nostin hajamielisesti katseeni 
kirjasta. Hän päätyi puhumaan englantia: ”Are 
those your things?” Nyökkäilin. Hän osoitti 
laatikkoa: ”What is that? Open it!” 
Kuuliaisesti nostin laatikon alas ja purin sieltä 
joulukuusen ja hopeanauhat. Vielä kouraisin 
laatikon pohjalta kiiltäviä kuusenpalloja ja 
katsoin virkailijaa kysyvästi. Hän huitaisi ja 
jatkoi matkaansa. 
      Tyttäreni oli sittemmin varmaan oikeassa 
todetessaan: ”Jos nainen matkustaa yksin ja 
hänellä on vain yksi matkalaukku, tulli tuskin 
odottaa hänen kuljettavan röyhelöpuseroiden, 
silkkipöksyjen ja meikkilaukkujen seassa 
kinkkuja ja lanttulaatikoita.” Mutta minäpä 
kuljetin.  
       Jouluateria onnistui oikein hyvin. 
       Perjantaiaamuna Eleonora soitti Pisaran 
asuntoon: ”Tule heti GUINiin! Voimme 
tavata Rushakin 10 ja 11 välillä.” Tarvitsin 
raitiovaunun ja kaksi metroa. Taksia en saanut 
vaikka yritin. Eleonora oli vastassa ja hoputti 
minua, mutta kun saavuimme perille kaksi 
minuuttia myöhässä, Rushak oli poistunut 
talosta. 
        Toimiston puolella aina yhtä kultaiset 
tuttumme eversti Natalia ja hänen apurinsa 
kapteeni Olga tarjosivat murukahvia ja 
keksejä. Siinä käytiin läpi lapsenlapset puolin 
ja toisin. Johtajan arveltiin palaavan joka 
tapauksessa ennen kuutta, joten toiveita oli. 
Sitä paitsi ei ollut ollenkaan varmaa, että 
hänellä olisi ollut aikaa tavata meitä, vaikka 
olisimme olleetkin ajoissa. Eikä hänellä ollut 
kovin hyvä päivä. 
         Äkkiä Natalia hoksasi, että meidän olisi 
aiheellista mennä tapaamaan herra Tippeliä 
aivan toiseen virastoon. Hänen työtään oli 
nimittäin tarkistaa vankiloissa käyvien taustat. 
Riihimäen ryhmä oli marraskuussa toimittanut 
suomalaisista yli 60 hengen yhteislistan 
seikkaperäisin tiedoin, mutta tarkemmin 
ajatellen kukaan ei tiennyt missä se oli. Ehkä 
Tippelillä. Ja ilman Tippelin hyväksymistä 
Rushak ei kuitenkaan myöntäisi meille 
kulkulupia. Tippelille soitettiin. Hän oli 
lähtenyt piipahtamaan Kolpinon 
poikavankilaan Pietarin ulkopuolelle eikä 
varmaankaan olisi paikalla ennen neljää. 
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Jätimme varmuuden vuoksi kynttelikön 
toimistoon, suklaat annoimme Natalialle ja 
Olgalle. 
         Kännykkäni piipitti, se oli mieheltäni: 
”Muista turistitulvan junaruuhka. Voipi olla 
lipuista ja palleista nuusaa.” Nyt kun meille 
oli selvinnyt, että lähtöni Suomeen joka 
tapauksessa siirtyisi lauantaihin, kävimme 
rautatieasemalla. Mieheni oli oikeassa. 
Vapaita paikkoja ei ollut koko viikonloppuna. 
Eleonora soitti läpi tietämänsä taksibussit, ja 
viidennestä firmasta löytyi tasan yksi vapaa 
paikka perjantai-illalle klo 23. Hyvä niin. 
         Hiljalleen laittauduimme bussilla ja 
metrolla Tippelin toimistoon sopivasti 
neljäksi. Keskuksenhoitaja Galina ilahtui 
seurasta ja istutti meidät työhuoneensa 
sohvaan. Tippelistä ei ollut sen tarkempaa 
tietoa. Käänsimme keskustelun 
osallistujalistaan, mutta sellaista ei ollut 
talossa näkynyt. Ei auttanut muu kuin yrittää 
tekstailla Riihimäelle. Aika riitti hyvin sekä 
asiainhoitoon että teenjuontiin. Välillä Galina 
surffaili eri televisiokanavilla, Eleonora soitti 
GUINiin ja muutama virkailija kävi 
kurkistamassa meitä. Oli kuulemma 
harvinaista, että odotushuoneesta kuului 
naurua, siellä istuvien asiat kun yleensä 
vetivät kasvot vakaviksi. Viimein Galinan 
pöydälle tulostui kaipaamamme luettelo. 
Eleonoralla oli onneksi laukussaan kopio 
venäläisten kävijöiden listasta. 
       Kello 18.30 Tippel tuli ja 18.40 hän meni. 
Galina tarttui asiain kulkuun. Hän meni 
osastopäällikkö Morosovin puheille, ja tämä 
otti meidät pikaisesti vastaan. Morosov 
silmäili luetteloja, lateli periaatteita ja 
vakuutti tutkivansa suurennuslasilla jokaisen 
kävijän, erityisesti venäläiset ja heidän 
taustansa, mutta tarpeen vaatiessa Interpolin 
kautta myös suomalaiset. Meille ei tarjoutunut 
mahdollisuutta sanoa sanastakaan väliin. 
       Kadulla kaksi täysin erilaista näkemystä 
kohtasivat. Minä katsoin matkani 
epäonnistuneen, kun taas Eleonora silmät 
loistaen kehui, miten hyvä onni meillä oli, 
kun pääsimme juuri tämän myönteisen 
johtajan puheille. Päätin uskoa Eleonoraa. 
        Menimme Eleonoralle syömään borssia. 
Taksibussi ilmoitti viivästyvänsä ja minä 

havaitsin hyvän tuurini vain jatkuvan. Sain 
kaikessa rauhassa lepäillä auton tuloon eli 
lähes puoli yhteen saakka. Muut yhdeksän 
matkustajaa oli ilmeisesti noudettu usean 
tunnin ajan eri puolilta Pietaria. Seuraava 
pysähdys oli näet jo kilometrin päässä ja 
huoltamon wc kiinnosti kaikkia. Viimeiseksi 
tulleena sain lisäksi näköalapaikan Juri-kuskin 
vierestä. Näkymät olivat tosin turhankin 
jännittävät, kun Juri ohitteli venäläisten 
lomalaisjonoja sakeasta pyrystä piittaamatta. 
Ei se mitään, mutustelin eväitäni ja suljin 
tarpeen tullen silmäni. 
Juri toi minut Enärantaan jo ennen 
aamuseitsemää. Hänellä olisi ollut myytävänä 
edullista tupakkaa, mutta ei tällä kertaa... 
        Niin sitten pääsin jatkamaan 
joululomaani kotoisissa ympyröissä. Rushakin 
tapaaminen jäi tulevaisuuteen, mutta 
venäläiset ystävät saapuivat joululomalle 
Suomeen. Igor ja Olga sekä Vitali ja Aljona 
lapsineen osallistuivat tyttärenpoikamme 
ristiäisiin. Lisäksi täällä kävi myös toinen 
kummipoikani Oleg sekä vaimonsa Olga.   

                                Eeva Halme
------------------------------------------------------- 

Olga-Helena Nikula Kolpinon lastenkodissa,  
jossa Misha on ottanut hänet omaksi  
rakkaaksi kummitädikseen
-------------------------------------------------------
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PITKÄSTÄ AIKAA 
Sablinossa ja Kolpinossa 8-10.2.07

      Hilda, Sanni-Maria, Anneli ja uutena Heli 
Virtanen, olimme lähdössä autollani Pietariin. 
Kun Anneli asuu Lahden seudulla ja Hilda 
Helsingissä, oli hieman ongelmia, miten 
matkareitti sovitetaan. Ympäri Etelä-Suomea 
reissaamiseen ei kannattaisi haaskata aikaa. 
Mennessä siis Hesan kautta, tullessa Lahden, 
ja Hilda ja Anneli vuoroin junalla 
loppumatkat! Matkat mennen tullen 
menivätkin ihan mukavasti, varsinkin kun 
Sanni-Maria ajoi osansa.
     Perjantaina ehdimme käydä 
Kollontaikadun asuntolassa, jossa tapasimme 
siellä asuvien miesten ja Andrei Peshkovin 
lisäksi myös Sasha Loginin. Hän oli tullut 
keskustelemaan naisten asuntola-asiasta. 
Mutta aika meni enimmäkseen siihen, kun 
hän kertoi vaikuttavasti vatsasyövästään ja 
siihen sopeutumisestaan. En ole kenenkään 
kuullut niin iloisesti kertovan näin vakavasta 
asiasta! Mutta hän pyysi rukoilemaan 
puolestaan.
       Sasha on tehnyt vaikuttavan uran 
vankilatuomiostaan huolimatta. Hän oli 
ensimmäinen Metallostroin 
vankilaseurakunnan johtaja. Hän oli toiminut 
lääkärinä ennen vankilaa ja sieltä päästyään 
suorittanut teologian opintoja ollen nyt viittä 
vaille tohtori. Samalla hän on ollut 
vapauduttuaan, vuodesta –96, Metallostroin 
kaupungin helluntaiseurakunnan johtavana 
pastorina. Siinä ohessa hän on vielä johtanut 
kongressikeskusta Pietarin keskustan 
tuntumassa, Tallinnakadulla. Siellä annetaan 
opetusta seurakuntien pastoreille ja 
vastuunkantajille. 

        Lauantaina suuntasimme Sablinoon 
pitkästä aikaa. Yllätyimme, kun sisään ei 
saanut viedä, ei tuliaisia vangeille, eikä 
käsilaukkuakaan, vain pelkän raamatun. 
Olimme varanneet naisille villasukkia 
jaettavaksemme sekä Tertun tekemiä, 
joululahjaksi tarkoitettuja pussukoita, joissa 
oli naisille kaikkea pientä ja tarpeellista. 
Tilatut silmälasit sentään kelpasivat. Lisäksi 
talossa riehui flunssa ja saimme vierailla vain 
sillä osastolla, jossa oltiin terveimpiä.
     Naisia kokoontui eteemme noin 
parikymmentä. Saimme kertoa siitä, mitä 
Jeesus meille merkitsee. Edessä istuva nuori 
tyttö puhui koko ajan itsekseen ja yritti häiritä 
tilaisuutta. Hänen silmänsä olivat kylmät ja 
tunteettomat. Koska minulla ei ollut 
puheenvuoroa täällä, oli mahdollista rukoilla 
hänen puolestaan koko ajan. Tilaisuuden 
ollessa lopuillaan evankelisen seurakunnan 
johtaja Svetlana pääsi tulemaan sinne ja 
keskusteli Sanni-Marian kanssa. Meillä oli 
annettu vain reilu tunti aikaa ja se loppui 
aivan liian pian.
      Käytävässä Sanni-Maria halasi tätä 
häiriköinyttä tyttöä pitkään. Näin, kuinka 
tytön silmät sulivat vihasta valtavaan 
rakkauden ja hyväksynnän nälkään ja 
täyttyivät kyynelillä.  Tytöllä oli juuri 
syntymäpäivä, ja saimme antaa autosta 
hänelle lahjat, jotka virkailija toimitti hänelle.
      Kolpinon lastenkodissa olimme tästä 
nopeasta vankilakäynnistä johtuen sovittua 
ajankohtaa paljon aikaisemmin. Muut lapset 
olivat uimahallissa, paitsi Misha, Roma ja 
Viktoria olivat paikalla. Heidän kanssaan 
keskustelu oli hyvin väkinäistä ja lapset 
esittivät hiukan hankalaa. Veimme taloon 70 
paria villasukkia, joita tuli siis lähes kaikille 
lapsille.

Kotimatkalla asunnolle veimmeLigovskin 
toimistoon kymmenkunta säkkiä vaatteita ja 
saimme jutella Igorin kanssa ihan kaikessa 
rauhassa. 
        Sunnuntaille jäi käynti Kolpinon 
poikavankilassa. Siellä saimme kokoontua 
uusitussa ruokasalissa, poikia tuli eteemme 
noin 60. 
    Puheita kuunneltiin tarkkaan, aluksi jotkut 
pojat yrittivät jutella keskenään, mutta 

isommat pojat osoittivat selvin merkein, että 
piti olla hiljaa. Otimme Raamatut esille, ja 
sieltä etsittiin Johanneksen evankeliumi ja 
pienoisevankeliumia lausuttiin ääneen useaan 
kertaan. Sillä oli suuri vaikutus poikiin. 
Puheiden aikana moni silmä oli kosteana. 
Lopuksi Sergei Tsadunin johti pojat 
rukoukseen ja Herran siunaukseen. 
     Olimme varautuneet ruokatarjoiluun noin 
30:lle pojalle, niin kuin aina ennenkin. Nyt 
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piti miettiä, miten jakaa nämä tuliaiset tälle 
joukolle. Jako ei ihan onnistunut, ja viimeiset 
jäivät, ikävä kyllä, vähemmälle.
    Lähtöhalaukset ja poikien iloiset kiitokset!

                                           Helena Jokinen
    

  

Riihimäen Idäntyön 15v juhlissa Riihimäen 
Keskuskirkossa 9.9.07 oikealta: Eeva Halme,  
Nummelasta, Anneli Helminen ja Juhani 
Helminen Hollolasta.

MATKA ISRAELIIN 
26.9.-3.10.08
 Jerusalem-Kuollutmeri-
Tiberias
Matkanjohtajana Eeva Halme
Matkanjärjestäjä Kinneret Tours, oppaana 
ja asiantuntijana Heikki Kangas

PE 26.9. Saapuminen Israeliin, Tel Aviv
LA 27.9. Jerusalem: Öljymäki, Getsemane, 
Via Dolorosa,Pyhän haudan kirkko, Yläsali, 
Kukonlaulun kirkko,Ramat Rachelin kibbutsi 
( näkymä Beetlehemiin), Puutarhahauta.
SU 28.9. Jerusalem: Vainojen museo (Jad 
Vashem), ajelu läntisessä Jerusalemissa, mm 
Knessetin alue, juutalainen tori (Mahane 
Jehuda) Itkumuuri.
MA 29.9. Jerusalemista Kuolleelle merelle, 
kelluntaa  meressä, Ahavan tehtaan myymälä, 
Masadan vuorilinnoitus, yöpyminen 
beduiiniteltassa Juudean vuoristossa.
TI 30.9. Siirtyminen Kuolleelta mereltä 
Tiberiaaseen, mm. kastepaikkaYardenit
KE 1.10.Tiberias, Kinneretin järven 
ympäristö, purjehdus Kinneretillä, 
vuorisaarnan vuori, Hiilivalkean 
ranta,Kapernaum, uinti Kinneretissä
TO 2.10.Tiberias, Sahne, Nasaretin 
raamattukylä
PE 3.10. ajo Karmel vuoren kautta 
lentokentälle, paluumatka.

 Venäläisille matkan hinta on 1150 € . 
Hintaan sisältyy retkipaketti, joka on 710 
€. Puolihoito.
    Matka on tarkoitettu erityisesti 
venäläisille ystävillemme, joille tämä 
mahdollisuus voisi aukaista Raamatun 
aivan eri tavalla, kuin ennen. 
Vetoamme teihin kaikkiin Idäntyön 
ihmisiin, että saisitte sydämellenne 
lähettää tälle matkalle monia 
venäläisiä ystäviämme tutustumaan 
tähän ihanaan maahan! 

    Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Eeva 
Halme 092245460, 0503522792, tai 
eeva.halme@yahoo.se
 

Metallostroi ja Gaaza 
22.-24.2.2008
         ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin 
Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy 
iankaikkisesti.” (Ps 125:1)  

Matkalla mukana olivat Jukka Järvi, Martti 
Tallberg, Soili Juntumaa, Taimi Pavlova 
tulkkina sekä allekirjoittanut tyttärensä Riia-

Teresan kanssa. Vaikka olimme sovitusti 
jättäneet vankilavierailuanomukset Guiniin jo 
kuukausi sitten, niitä ei oltu perjantaiaamuun 
mennessä vieläkään allekirjoitettu. 
Lähtiessämme emme tienneet vielä 
laisinkaan, saammeko luvat 
vankilavierailuihin vai emme. Totesimme 
kuitenkin kaikki yhteen ääneen, että jos niin 
käy, niin sitten Jumala on suunnitellut 
varallemme jotakin muuta tärkeää. 
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Venäjän puolelle saavuttuamme Taimi soitti 
Guiniin Natalialle, jolta saikin kuulla 
vankilalupamme olevan vielä allekirjoitusta 
vailla. Epävarmaa oli myös se, tulisiko luvan 
allekirjoittava johtaja laisinkaan töihin 
perjantaina. Koska meillä ei siis ollut kiire, 
päätimme käydä katsomassa Kronstadtia, joka 
on saari Pietarin länsipuolella. Tuuli meinasi 
viedä mukanaan, mietimmekin kuinka muilta 
onnistui käveleminen niin suorassa, kun meitä 
tuuli meinasi kirjaimellisesti lennättää. 
Kaupunki osoittautui kauniiksi talvisessa 
vaipassaan. Kuinkahan kaunis se mahtaakaan 
olla kesällä?

   Pietariin saavuttuamme menimme Guiniin 
viemään maaliskuun vankilavierailua varten 
lupa-anomuspapereita. Jukan ja Taimin 
tullessa sieltä takaisin, saimme kuulla lupien 
olleen allekirjoitettu. Herralle ylistys! 

Saavuimme  lauantaina jännittyneinä 
Metallostroihin, olihan edellisestä 
vierailustamme jo viisi kuukautta. 
Päästyämme sisälle 1,5 tunnin odottamisen 
jälkeen saimme todeta järjestyksen 
tiukentuneen aikaisempaan verrattuna. 
Vartijoita varusteineen näkyi aikaisempaa 
enemmän, turvallisuuskontrollia oli lisätty 
(mm. vankilan pihojenkin välissä 
metallinpaljastin ja vartijat). Emme myöskään 
saaneet puhua matkalla eivätkä vangit 
päässeet liikkumaan aikaisempaan tapaan 
alueiden välillä. Kokouksessa vartija otti ylös 
kaikkien vankien nimet. Monet aikaisemmista 
tutuista vangeista olivat saaneet siirron 
johonkin toiseen vankilaan. Entisiä 
Metallostroilaisia on noin 1000 ripoteltu 
vankiloihin pitkin laajaa Venäjän maata. 
Jumala lähettäköön heille suojelusenkeleitä ja 
varjelustaan!
  Saimme kuitenkin pitää kokouksen 
auditoriossa, jossa vankeja oli paikalla 16. 
Vartija oli lähes koko ajan läsnä 
kuuntelemassa. Niin vangit kuin vartijatkin 
tuntuivat olevan varuillaan. Soili ja Mara 
puhuivat, vangit tuntuivat imevän jokaisen 
kuulemansa sanan sisimpäänsä. Tuntui 
hyvältä nähdä, että suurin osa vangeista löysi 
nopeasti omista Raamatuistaan kohdat joita 

käsittelimme. Valeri luki ne ääneen varmuutta 
ja luottamusta herättävällä äänellään. Hyvä, 
että seurakunnassa on vastuuta jaettu ja 
useampi on siinä aktiivisesti mukana. Näin on 
myös uusien helpompi tulla. Lopussa 
esirukoilimme lähes kaikkien vankien 
puolesta. 
  Varsinainen koetinkivi meille oli tarkastajan 
paikalle tulo. Siinä olimme me kaikki (vangit, 
muut vartija ja me ryhmäläiset) ihmeissämme. 
Omasta puolestani voin sanoa säikähtäneeni 
kunnolla. Kaikki, teepakettien muoveja 
myöten, avattiin. Tarkastaja oli todella 
vihainen ja huusi. Siinä ei auttanut muiden 
vartijoiden selvittely-yrityksetkään. Lopulta 
lähdimme kaikki tavarat mukanamme takaisin 
lähtöpisteeseen eli ilmottaumisluukulle, jossa 
tavarat myös tarkastetaan. Myöhemmin illalla 
päivää purkaessamme totesimme saaneemme 
opetuksen toimia lain kirjaimen mukaisesti. 
Meidän on totisesti noudatettava seinille 
ilmestyneitä ohjeita ja listoja, jos haluamme 
jatkaa työtämme. Kuinka voisimmekaan 
opettaa toisille jotakin, jos itse rikomme 
sääntöjä tieten tahtoen? Emme mitenkään. 
Olkaamme siis kunnon esimerkkejä ja 
toimikaamme niin kuin puhumme Jumalan ja 
esivallan käskyjä noudattaen (Room.     13:1-4  ). 
Jos oli lauantai ihmetystä täynnä, niin 
sunnuntai antoi meille todellakin vahvistusta. 
Gaazassa saimme olla 2,5 tuntia naisten 
osastolla, joka oli muuttanut täysin 
remontoituihin isompiin tiloihin. Naisia oli 
paikalla aikaisempaa enemmän. Me kaikki 
puhuimme vuorollamme ja välillä lauloimme. 
Oikein aisti kuinka intensiivisesti naiset 
kuuntelivat sanomaamme Jumalasta. Vaikka 
puheet ovat tärkeitä, niin vähintään yhtä 
tärkeää on henkilökohtainen kontakti vankien 
kanssa. Heille on tärkeää saada tuntea 
olevansa yksilöitä, että he edes joskus ovat 
tärkeitä ja että heitä kuunnellaan. Koska aikaa 
oli normaalia enemmän, niin pystyimme 
vastaamaan kaikkien halukkaiden 
esirukouspyyntöihin. Saattoi todella tuntea 
sen, että Herran Pyhä Henki oli läsnä ja toimi 
kauttamme. 

   Itse koin hämmästystä ja suurta 
kiitollisuutta siitä, että minua pyydettiin 
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RI IHIM ÄEN  IDÄNTYÖ ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki
Faksi 019-762470

Keräyslupa  OKU 37 A
Voimassa 15.1.08-31.12.09

Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite  5050
lahjoitukset viite 5005

Vastuuhenkilöt:
Puheenjohtaja 
Soili Juntumaa 0505525529
  

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

Jäsenluettelo, osoitteisto
Jukka Järvi  0503828008

Rahastonhoitaja 
Mikko Ilomäki   0407587254

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

kotisivut:  

yhden naisen luokse, joka oli tiputuksessa 
sängyssään makaamassa. Hän oli niin 
huonokuntoinen, ettei kyennyt istumaan. Hän 
halusi keventää sydäntään ja lopulta kysyi, 
onko hänen puolestaan viimeksi rukoillut 
mies paikalla. Mies osoittautui Maraksi, joten 
pyysin häntä kanssani huoneeseen. Niin me 
yhdessä rukoilimme, minä samalla tulkaten, 
naisen puolesta. Näytti, että naisen silmiin 
nousi toivon pilkahdus. Samassa huoneessa 
oli myös sokea nainen, jota olimme 
rakkaudella taluttaen viety pesulle 
aikaisemmin. Rukoillessamme hänen 
puolestaan, hän alkoi itkeä. Hänestä huokui 
helpotus ja lämpö, häntä oli todellakin 
kosketettu. Hän halusi ottaa Jeesuksen 
vastaan. 
Rehellisyyden nimissä on sanottava työn 
olevan välillä rankkaa, kun liikuttuu ihmisten 
kohtaloista. Ja kun tuntee palan tulevan 
kurkkuun huomatessaan toisen alkavan itkeä 
tai tekevänsä uskon ratkaisunsa. Mutta 
samalla tämä on niin antoisaa juuri samoista 
syistä. Koenkin, että kun meille on suotu 
mahdollisuus vapaaehtoistyömme kautta 
toisten palvelemiseen niin monin tavoin, niin 
siihen sisältyy suunnaton siunaus. Olkaamme 
tästä kaikesta kiitollisia joka ikisenä päivänä.

-Kirsi Salminen-

Rukousaiheita:

- Aleksandr (Sasha) Login, paranemista 
syövästä

- uskovat vangit ja vankilaseurakunnat
- vapautuvien naisten 

asuntolasuunnitelman, Lydian, eteenpäin 
meneminen

- Sanni-Marian ja Aleksanderin häät 
(1.3.Pietarissa) ja avioliitto
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