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Puheenjohtajalta:

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA!
Elämme pääsiäisen, juhlien juhlan aikaa! 
Maailmanhistorian suurin asia tapahtui, kun 
Herramme voitti kuoleman vallan. 
Ylösnousemususko synnytti kristinuskon ja pitää 
sen yhä yllä. Aina uudestaan sama ihme 
tapahtuu, kun ihminen löytää uskon ja toivon 
elämäänsä, uudestisyntyy.  Tätä ihmettä me 
saamme seurata aina silloin, kun Jeesus tulee 
”läpi lukkojenkin” ihmisen elämään.
       Tämän ihmeen todistajina me saimme olla 
myös helmi- ja maaliskuun matkoillamme, kun 
monet Metallostroin miehistä halusivat avata 
sydämensä Herralle.  Se koskettaa aina niin 
syvältä, kun vangittu sydän murtuu ja avautuu 
rakkaudelle.  Muistan  nuoren pojan, joka halusi 
antaa elämänsä Herralle ja sen toisen, joka itki 
melkein koko tilaisuutemme ajan.  Emme tiedä 
heidän tarinaansa, mutta saimme olla 
todistamassa sitä, kuinka Pyhä Henki kosketti 
heitä voimallaan.   
      Ja mielessäni soi pääsiäisvirren sanat: ”Kuka 
tuskaani hiljaa koskettaa? Läpi lukkojenkin 
Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut 
on!” 
       Oli liikuttavaa nähdä myös Sadovnikovin 
perheen lasten ilo, kun he lauloivat Sergein 
kanssa innolla tuttua laulua ja rukoilivat 
kanssamme.
        Suokoon hyvä Jumala , että he kaikki 
voisivat löytää elämäänsä kestävän pohjan 
uskosta!  Samoin toivomme ja rukoilemme, että 
Sashan ja Sannin uusi kaunis pieni koti saisi olla 
heille todellinen rakkauden ja onnen tyyssija.

   Pitkäaikainen vuokralaisemme Sanna on 
todellinen helmi. Hän pitää hyvää huolta 
Timurovskaja-kadun asunnostamme ja on kuin 
”kala vedessä” myös silloin, kun ryhmämme 
tulee kaikkien kassiensa ja asioittensa kanssa 
taloon!
    Matkat Venäjälle ovat yllätyksellisiä. Ne ovat 
myös sekä fyysisesti, että henkisesti koettelevia. 
Siksi on tärkeää tunnistaa omat voimavaransa ja 
kuunnella itseään. Tärkeää on myös keskinäinen 
vuorovaikutuksemme, että se voisi olla 
rakentavaa ja työtämme eteenpäin vievää.
   ” Pyhä Henki luo juhlan sydämiin. Läpi  
lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista  
Hän noussut on!”
                                  Soili Juntumaa

 

Sanni-Marian ja Aleksandr ( Sasha )  
Kirjunovin häät vietettiin 1.3. Pietarissa,  
ensin avioliittopalatsissa virallinen osuus,  
sitten Inkerin pääkirkossa, Pyhän Marian 
kirkossa Igor Smirnov vihki heidät  
juhlallisesti. Tilaisuus oli hyvin hengellinen  
ja koskettava. Kirkon alakerrassa vietettiin  
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sitten hyvin iloiset juhlat pitkän ruokapöydän 
ääressä.

Matka Kolpinoon, Sablinoon ja 
lastenkotiin 7.−9.3.2008

       Maaliskuun toisena viikonloppuna 
Riihimäen idäntyön Pietarin ja sen ympäristön 
eri lähetyskohteisiin tehty matka oli omalta 
osaltani ensimmäinen laatuaan. Olin kuullut 
työstä Sanni-Marialta, jonka kanssa opiskelimme 
lähes vuoden samassa koulussa ja osittain 
samoilla tunneillakin, kiinnostuin työstä ja nyt 
pääsin siis itse ensimmäistä kertaa matkalle 
mukaan. Aiemmin olen käynyt Venäjällä Love 
for Kids -lastenleireillä sekä muutoin 
”huvimatkoilla”. Opiskelen myös Venäjää 
yliopistossa nyt kolmatta vuotta, joten kielikin 
taittuu jotenkuten. Venäjä, sen kieli, kulttuuri, 
ihmiset ja tietysti − ennen kaikkea − Jeesuksesta 
ja Hänen rakkaudestaan kertominen ihmisille 
ovat aina olleet sydäntäni lähellä, joten olin 
uudesta työmahdollisuudesta hyvin innoissani.
      Matka onnistui mielestäni kaikin puolin 
erittäin hyvin. Suomesta meitä lähti matkaan 
minun lisäkseni ryhmän johtaja Helena, osa-
aikainen tulkki Hilda sekä Heli. Perjantaina 
iltapäivällä ensi töiksemme saavuttuamme 
Pietariin kävimme yhdistyksen ylläpitämällä 
miesten yhteisasunnolla, jossa paikalla oli kolme 
miestä (joiden nimiä en valitettavasti enää 
muista). Juttelimme heidän kanssaan ehkä 
puolitoista tuntia, joimme teetä ja söimme 
Helenan leipomia hyviä pullia. Jutteluhetki oli 
varsin antoisa. Asunnolla asui tuolloin 
kuulemma neljä miestä, joista yksi ei 
käydessämme sattunut olemaan paikalla. Tämän 
jälkeen kävimme yhdistyksen asunnon lähellä 
olevassa Okei-kaupassa ostamassa tykötarpeita 
itsellemme ja viemisiä ja lahjoja 
vierailupaikkoihin. Sitten menimme asunnolle, ja 
koska oli jo melko myöhä, kaikki rupesivatkin 
piakkoin nukkumaan. Asunto oli mielestäni 
todella hieno, tilava ja viihtyisä.
     Lauantaina kävimme Sablinon naisvankilassa. 
Matkalla vankilaan seuraamme liittyivät Lugan 
kaupungissa asuva Sergei, taitava kitaristi, 
laulaja ja raamatunopettaja, sekä Pushkinissa 
asuva 79-vuotias tulkkimme Valentina, vireä, 
viisas, suurenmoinen, elämässään koviakin 
kokenut, väkevä uskon nainen. Sergei ja 

Valentina ovatkin työssä kuulemma jo tuttuja 
henkilöitä. 
      Vankilassa käynti oli erittäin koskettava ja 
liikuttava kokemus. Pidimme tilaisuuden, jossa 
ensin rukoiltiin yhdessä. Sitten jokainen esitteli 
itsensä, piti pienen puheen ja kenties luki 
muutaman raamatunkohdan. Tämän jälkeen 
Helena piti pidemmän puheen, jossa hän käytti 
apuna Raamatun tapahtumista kertovia kuvia. 
Puhe oli erittäin hyvä ja koskettava, ja siinä tuli 
esille useita keskeisiä raamatunkohtia. Myös 
Sergei piti pidemmän puheen. Alussa, puheiden 
välissä ja lopussa Sergei myös lauloi ja soitti 
joitakin hengellisiä lauluja. Lauloimme yhdessä 
myös Herra, kädelläsi -laulun venäjäksi, ja se 
toivottiinkin lopuksi vielä uudestaan. 
Katsoessani naisia tilaisuuden aikana näin, 
kuinka useiden silmät olivat kyynelissä. Olin 
itsekin vähällä purskahtaa itkuun. Vuodatin 
kokouksen aikana runsaasti hiljaisia kyyneleitä. 
Meille luvattiin kokousaikaa ensin puolitoista 
tuntia, mutta se venyi hyvinkin kahdeksi 
tunniksi. Lopuksi jaoimme kaikille naisille 
suklaapatukan.
      Kahvilassa syömämme aterian jälkeen 
suuntasimme lastenkotiin. Tätä vierailua olin 
odottanut matkalta kenties kaikkein eniten. 
Lapsia ilmaantui paikalle 5−7. Suurimman osan 
ajasta vietimme poikien kanssa; vasta lopuksi 
paikalle tuli pari tyttöäkin. 10−13-vuotiaat pojat 
olivat, kuten arvata saattaa, todella ihania, iloisia 
ja sympaattisia. Lauloimme yhdessä ja Helena 
piti täälläkin puheen, mutta ihanat velikullat 
olivat niin leikkisällä tuulella, ettei 
kuuntelemisesta tahtonut tulla oikein mitään! 
Pojat olivat todella verrattomia. Erityisesti 
mieleeni jäi tummaihoinen Roma-poika, joka 
vaikutti erittäin herkältä ja kenties hiukan 
melankoliseltakin, mutta samalla erittäin 
suurisydämiseltä, avoimelta ja lämpöä ja 
rakkautta kaipaavalta. Kaiken kaikkiaan tuntui, 
että lapset kaipasivat ensi sijassa, totta kai 
evankeliumia ja ilosanomaa Jeesuksesta, mutta 
myös yksinkertaisesti rakastavien aikuisten 
läheisyyttä, lämpöä ja yhdessäoloa. Lapsillekin 
annoimme lehtiöt, suklaapatukat ja muita pikku 
lahjoja.
       Sunnuntaina ohjelmassa oli ensin käynti 
Kolpinon poikavankilassa. Myös tämä vierailu 
oli erittäin koskettava. Kokous toteutettiin 
likimain samassa järjestyksessä kuin 
Sablinossakin. Sergei tosin piti täällä varsin 
pitkän puheen. Kaikki pojat kuuntelivat kokousta 
erittäin tarkkaavaisina ja kiinnostuneina, ja oli 
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mielenkiintoista, että täälläkin yhteislauluna 
laulamamme Herra, kädelläsi toivottiin 
kokouksen lopuksi uudelleen! Kuten 
Sablinossakin, täälläkin käytin oman 
puheenvuoroni oman uskoontulotodistukseni 
kertomiseen sekä luin Joh. 10:10:n ja puhuin 
siitä hiukan. Jae ja siinä oleva lupaus on 
mielestäni suunnattoman tärkeä ja upea. 
Jaoimme pojille läksiäisiksi mehua ja 
konvehteja.
      Tämän jälkeen suunnistimmekin jo kotia 
kohti. Niin meno- kuin paluumatkallakin 
rajamuodollisuudet ja muut käytännön asiat 
sujuivat ongelmitta, kiitos Herralle siitä! Ja 
ennen kaikkea kiitos Herralle taas yhdestä 
upeasta Hänen Pyhän Henkensä johdattamasta ja 
täyttämästä matkasta! Tulkoon näitä vielä paljon 
lisää, ja toivottavasti saan itsekin olla jatkossakin 
mahdollisimman paljon mukana!
     Lopuksi haluaisin vielä jakaa kaksi upeaa 
raamatunpaikkaa, jotka tulivat mieleeni ja 
koskettivat minua erityisesti matkan tiimoilta. Ne 
koskevat mielestäni aivan erityisellä tavalla 
jokaista Venäjän lähetystyössä tavalla tai toisella 
− rukouksin, varoin, matkoille osallistumalla tai 
muulla työpanoksellaan − mukana olevaa! Ole 
siunattu ja uskollinen omassa panostuksessasi 
Jumalan työssä!

     Herran, Herran Henki on minun päälläni,  
sillä hän on voidellut minut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan 
särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille  
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan 
Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme 
kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia  
murheellisia, panemaan Siionin murheellisten  
päähän − antamaan heille − juhlapäähineen 
tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan,  
ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja 
heidän nimensä on oleva ”vanhurskauden 
tammet”, ”Herran istutus”, hänen kirkkautensa 
ilmoitukseksi. Jes. 61:1−3

 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan 
jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa  
hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo 
Siionille: ”Sinun Jumalasi on kuningas!” Herra 
paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen 
nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä 
meidän Jumalamme autuuden. Jes. 52: 7, 10

                              Annika Ikonen

METALLOSTROIN JA GAASAN MATKA 
14. – 16. 3. 2008

Lähdimme Metallostroin ja Gaasan 
vankilamatkalle varhain 14.3. Riihimäeltä. 
Lisäkseni lähtivät Juka Järven kyydillä Soili 
Juntumaa, Kirsi Salminen, tulkkimme Liisa 
Lankinen, joka oli Suomessa käymässä sekä 
Toini Ihokas, joka oli mukanamme mennen 
tullen Pietariin ja takaisin. Kävimme vielä 
Vantaalta hakemassa Martti Tallbergin. Sää oli 
hyvä, matka meni keskustellen ja välillä 
laulaenkin mukavasti ja rajanylityskin sujui 
ongelmitta. 
       Menomatkalla poikkesimme Viipuriin 
postiin ja jouduimme parhaaseen ruuhka-aikaan 
Pietarin keskustaan, missä oli Guinnissa käynti. 
Kävimme Sanni-Marian ja Sashan luona 
tervehtimässä heitä. Heillä on oikein kiva yksiö 
keskustan alueella. Se oli kalustettuna vuokrattu, 
joten he olivat päässeet asumaan sinne suoraan. 
Asunnosta tulee aivan ihana pikkukoti nuorelle 
parille, kun saavat lisää kaappitilaa tavaroille ja 
verhot ikkunoihin. Sasha oli saanut heidän 
autonsa korjattua ja he olivat sillä lähdössä 
hakemaan joitain yhdistyksen asunnolle jääneitä 
lahjojaan. Auto kuitenkin sammui ja yritimme 
saada sen käyntiin ensin pelkän rukouksen 
voimalla ja sitten yritimme myös työntää sen 
käyntiin, mutta se ei vain suostunut 
yhteistyöhön. Osa matkalaisista oli lähtenyt jo 
Jukan mukana ja minä jäin Sanni-Marian, 
Sashan ja Martin kanssa pihalle, mutta metrolla 
sitten matkustimme perille asunnollemme. Meni 
melko myöhään, mutta pääsimme kuitenkin 
turvallisesti perille lepäämään ja keräämään 
voimia seuraavaan päivään.
       Lauantaiaamuna oli aikainen herätys ja 
lähtö. Rengas oli tyhjentynyt yöllä ja miehet 
vaihtoivat ripeästi vararenkaan tyhjenneen tilalle 
– pääsimme silti lähtemään riittävän ajoissa. 
Haimme Liisan ja Valentina Mitroskinan 
tulkeiksi sekä Sergei Tsaduninin kitaroineen 
mukaan. Ehdimme Metallostroihin sovittuun 
aikaan. Sanni-Maria ja Sasha olivat saaneet 
auton aamulla käyntiin – tosin vetämällä - ja 
tulivat sillä Metallostroihin ja toimittivat 
tuliaisemme ja heidän tuomisensa perille 
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vankilaan. Meille annettiin vajaat pari tuntia 
aikaa. Vankeja oli tullut kokoustilaan neljätoista 
ja yksi vartija oli koko ajan mukana. Pidimme 
kokouksen, josta muodostui mielestäni hyvin 
koskettava tilaisuus. Ensin oli 
todistuspuheenvuoroja ja Soili piti oikein hyvän 
puheen, Sergei lauloi aina välissä. Jollakin oli 
kyyneleet silmissä, puheet olivat koskettaneet 
häntä. Loppuun varattiin aikaa henkilökohtaiseen 
rukoukseen ja monta miestä tulikin eteen ja 
halusivat puolestaan rukoiltavan ja niin 
rukoilimme. Yksi vanki halusi ottaa Jeesuksen 
vastaan pelastajanaan, kiitos Herralle! Lopuksi 
he tarjosivat meille teetä.
     Sunnuntaina lähdimme kohti Gaasaa, mutta 
emme päässeet lainkaan sisälle, koska jokin 
lupapaperi puuttui. Niin suunnitelmamme 
muuttui – lähdimmekin kokoukseen, jossa Igor 
saarnasi alkuylistyksen jälkeen. Jouduimme 
lähtemään sieltä kesken tilaisuuden, koska Soili 
ja Kirsi olivat sillä välin sopimassaan 
tapaamisessa ja heidät sekä Toini piti hakea 
sovittuun aikaan. Olisi ollut mukava olla 
kokouksessa loppuun asti, varsinkin, kun itse 
olin ensimmäistä kertaa Venäjällä uskovien 
kokouksessa. Enpä 20 v. sitten olisi uskonut 
sellaisen päivät koittavan! Mutta Jumalalle 
kaikki on mahdollista!
       Kotimatkalla tulimme taas Viipurin kautta. 
Jukka kävi tapaamassa kummityttöään Alisaa ja 
hänen äitiään Tonjaa, joka pienten ongelmien 
jälkeen lähti mukanamme Suomeen. Matka 
kotiinpäin rajanylityksineen sujui taas hyvin. 
Tosin minun kannaltani tapahtui kurja juttu siksi, 
että passini ensimmäinen sivu irtosi niin paljon, 
että Suomen puolen rajaviranomaiset kehottivat 
uusimaan passini. Harmi, kun viisumini olisi 
voimassa vielä 2 kk.  Matkalla Mara luki 
Tonjalle Raamattua ja keskusteli hänen kanssaan 
pitkään; Tonja vaikutti iloiselta ja tyytyväiseltä, 
että oli päässyt mukaan. Veimme Maran 
Vantaalle ja Tonjan Helsinkiin ja me muut 
tulimme Riihimäelle.    
     Tämä oli minulle ensimmäinen Metallostroin-
Gaasan -matka ja koska olin nimenomaan 
halunnut tutustua myös näihin vankiloihin, oli 
minulle suuri pettymys, ettemme päässeet 
lainkaan Gaasaan sisälle. Aiemmin helmi- ja 
maaliskuussa olin kahdella Sablinon ja Kolpinon 
matkalla Helenan ja ryhmän mukana. Viime 
keväänä hankin vuoden viisumin, kun lähdin 
Jukan kyydillä käydäkseni Venäjällä 
sukuloimassa. Äitini oli inkeriläinen ja koko 
hänen sukunsa jäi Venäjälle, mutta hän pääsi 

Suomeen v. 1943. Ajattelin viisumia 
hankkiessani, että haluan myös tutustua 
Idäntyöhön ja käydä vankilamatkoillakin ja 
niinpä sitten lähdin näille matkoille. Nyt matkani 
ainakin vähäksi aikaa jäävät tauolle passini ja 
viisumin uusimisen tähden.
     Olen kokenut kaikki matkat siunattuina 
mahdollisuuksina olla kertomassa vangeille 
Jumalan armosta Jeesuksen tähden – siinä meillä 
kaikilla on ainoastaan mahdollisuus pelastua, 
olemme sitten ”vapaalla jalalla” tai vankeina. 
Jumalan armo kuuluu kaikille ja Jumalan edessä 
kaikki ihmiset ovat syntisiä, jotka tarvitsevat 
pelastusta. Jumalan lupaus on, ettei yksikään, 
joka Jeesukseen uskoo joudu kadotukseen. Hän 
on kuollut puolestamme, mutta Hän nousi 
kuolleista ja elää - niin mekin saamme elää!
  
Heli Virtanen
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