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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
              Kaikella on aikansa
       Idäntyössä elämme uutta vaihetta. 
Aineellisen avun vienti on oleellisesti 
vähentynyt.  Onneksi evankeliumin 
ilosanomaa ei kuitenkaan tarvitse eikä voi 
vähentää eikä pienentää.  Se on aina 
mukanamme kaikessa täyteydessään – myös 
silloin kun meistä tuntuu siltä, että aikaa on 
liian vähän tai että ei ole tyytyväinen omaan 
osuuteensa vankilakäynneillä.  Kaikella on 
aikansa, sanoi jo Saarnaaja. ”Aika on syntyä 
ja aika on kuolla, aika istuttaa ja aika repiä 
maasta… aika on purkaa ja aika rakentaa, 
aika itkeä ja aika nauraa… aika heitellä kiviä 
ja aika ne kerätä… aika repäistä rikki ja aika 
ommella yhteen, aika olla vaiti ja aika puhua, 
aika rakastaa ja aika vihata, aika on sodalla ja 
aikansa rauhalla.”
Me elämme ajan rajallisuuden, syntymän ja 
kuoleman välissä ja keskellä. Toiset lähtevät, 
toiset tulevat.  Talven kuolemanhorroksen 
jälkeen meillä on taas ihana kevät, 
luomakunnan ylösnousemus!  
Tehkämme siis työtä niin kauan kuin meillä 
vielä on aikaa!  Kirkastukoon meidän 
polkumme kirkastumistaan sydänpäivään 
saakka.  Kerran aika lakkaa, kerran saamme 
Herramme armosta päästä laskemattoman 
auringon maahan, taivaan Isän kotiin.
                    Soili Juntumaa. puh. joht.
  Ps.)   Metallostroin vankilanjohtajan 
tapaaminen 18.5. kilpistyi siihen, että 
tapasimme ainoastaan nuoren varajohtajan 
Andrei Andrejevitsin sekä kasvatusjohtajan 
pienessä vartiokopissa noin 15 min ajan, 
seisten!

Rakkaat ystävämme ja tukijamme!
        Riihimäen Idäntyö on sitoutunut 
kustantamaan  Eeva Halmeen vetämälle 
Israelinmatkalle lokakuussa Igor ja Irina 
Smirnovin, sekä Andrei ja Marina 
Murugovin. Alennuksista huolimatta matka 
on kallis, noin 1400 € / henkilö. Tulee 
olemaan kova voimanponnistus saada kokoon 
nämä rahat, kun yhdistyksen säännölliset 
avustukset sekä juoksevat menotkin on 
hoidettava. Eeva Halmeen vetämä Pisara-
yhdistys Nummelassa kustantaa myös omia 
ystäviään matkalle. Venäläisiä on tälle 
matkalle lähdössä yhteensä noin kymmenen 
henkeä, suomalaisten lisäksi.
    Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että tämä 
matka on tarpeellinen ja hyvä kokemus näille 
meidän pastoreillemme ja heidän vaimoilleen. 
Matkan merkityksen silmien avaajana 
ymmärtää jokainen, joka on itse käynyt 
Pyhässä Maassa.
       Vetoammekin teihin, ystäviimme, että 
saisimme näiden rakkaittemme matkat 
maksettua. Osallistukaa varainhankintaan 
kirpputoreillamme, arpajaisissa, 
huutokaupoissa, lahjoituksin ja rukouksin! 
Luotamme teihin!  / HJ 

Idäntyön toimintaa kesällä:
- Kirpputori Idäntyön hyväksi joka 

lauantai klo 10-14 Keltaisen talon 
pihanurmella (säävaraus!) 

- Juppalan Kirppiksellä Idäntyön osasto 
numero 50. Käy ostoksilla tai lahjoita 
tavaraa myytäväksi! 

- Hyvän mielen tori Keltaisella talolla myy 
käsityötuotteita myös Idäntyön hyväksi.

- Arpajaislistoja on liikkeellä, arpoja voi 
ostaa tai ottaa koko listan myytäväkseen.

- Pappilan pidot 24.8. Rengon pappilan 
pihalla Idäntyön hyväksi. Tule syömään 
herkkuja hyvässä seurassa Idäntyön 
hyväksi!

- Matkat Pietariin joka kuukauden toinen 
viikonloppu  Sablinoon ja Kolpinoon, 
kolmas viikonloppu  Gaasan sairaalaan 
ja Metallostroihin. Ilmoittautua pitää 
vähintään kuukautta ennen matkaa!



Matka Pietariin 16-18.5 2008
    Jo vuoden 1995 tammikuusta lähtien olen 
käynyt Pietarin vankiloissa Idäntyön, silloisen 
tyrmäryhmän, mukana. Tämä oli samalla 
muistelojen matka, sillä viimeaikoina en ole 
ollut useinkaan mukana. 
      Riihimäen asemalta tuli kyytiimme Jukan 
autoon Olga Helena Nikula Tampereelta ja 
Hilda Taipale Helsingistä lisäksi 
riihimäkeläinen Raija Vesala haettiin kotoa. 
Lahdesta napattiin hollolalainen Anneli 
Helminen mukaan. 
Rajalla, Venäjän tullissa, meni harvinaisen 
nopeasti, tullimies vilkaisi vain kuljettajaa ja 
viittasi kädellään sanoen menkää ja puomi 
nousi. 
      Viipuri. Kadut siellä ovat yhtä huonossa 
kunnossa kuin ennenkin, ellei huonommassa, 
kuoppia riittää. Tärkein pysähdyspiste oli 
postitoimisto. Tällä kertaa Hilda sai 50 
kirjettä ja postitti 150 kirjettä ja kaksi 
pakettia. Niistä toinen oli ruokapaketti 
vapautuneelle Leonidille, joka on yksinäinen, 
sairas ja työtön. Tämä on sitä rakkauden 
evankeliumia etsivälle. Ympäri laajan 
Venäjän Hildalle tulee kirjeitä Viipurin 
postilokeroon ja lisäksi myös suoraan 
Suomeen. Hän on hoitanut kirjeenvaihtoa 
vankien ja vapautuneiden kanssa jo useita 
vuosia uskollisesti. Hän lupasi itsekin kertoa 
tästä työstä myöhemmin Veran lukijoille. 
Tämä on arvokasta työtä Herran elopellolla.  
       Kuolemanjärvi oli seuraava 
pysähdyspaikka. Jätimme Raija Vesalan 
tuliaisineen sinne, sukulaisten luo. Hän on 
uskollisesti jo vuosia auttanut ja evankelioinut 
näitä niin rakkaaksi tulleita serkun lapsia ja 
heidän perheitään. Tämäkin rakkauden 
evankeliumi on toiminut, he ovat tulleet 
uskoon ja raitistuneet samalla. Kiitos Herralle, 
tämä on tapahtunut, vaikka he eivät osaa 
suomea eikä Raija venäjää, sanakirja vain on 
apuna ellei ole tulkkia, usein ei.
      Terijoella, rantatietä ajaessamme saimme 
ihailla kauniita maisemia, vanhoja ja uusia 
huviloita ja kuuluisia hiekkarantoja, joita 
monet suomalaiset kaipauksella muistelevat.
       Pietarissa Guinniin ehdimme viime 
minuuteilla, mutta asiat tuli hoidettua. Ilon 
aihe on myös monipuolinen, hyvä kristillinen 

kirjakauppa keskustassa lähellä Nevskiä. 
Siellä ehdimme käydä ennen Sanni-Marian ja 
Sashan kodissaan tarjoamaa maukasta 
illallista. On suuri ilo ja etuoikeus kun on 
joukossamme suomalais- venäläinen 
ystäväperhe, joka auttaa ja hoitaa asioitamme 
ja vielä ruokkiikin nälkäisiä, väsyneitä 
matkalaisia. Kiitos Herralle heistä!
       Gaasan vankisairaalassa lauantaina 
aamupäivällä oli murhettakin, kun Anneli ei 
päässyt sisälle, sillä hänen nimensä oli listaan 
lisätty jälkeenpäin ja oli kyllä lupaus että hän 
pääsee, mutta ei nyt onnistunut. Ilon aiheita 
oli kun itse johtaja oli vastassa ja saimme 
runsaasti aikaa kahdella osastolla. Musikantti, 
pastori Sergei oli liittynyt seuraamme, samoin 
tulkki Ida. Miesten osastolla oli runsaasti 
miehiä kuuntelemassa ja monet kuulivat 
sanoman huoneisiinkin.Yksi kiitoksen aihe 
oli, kun halukkaat saivat Raamatun tai Uuden 
Testamentin itselleen omaksi. Sairaalassa 
vankeja on laajalta alueelta Venäjää, ja on 
mahdollista etteivät he saa omassa 
vankilassaan Sanaa, ei kirjoitettuna, eikä 
puhuttuna. Naisten osastolla monet naiset 
olivat jo odottamassa meitä ja he olivat 
innokkaasti mukana laulamassa, 
kuuntelemassa ja rukouksessa.
         Kolpinon lastenkoti oli seuraava 
vierailun kohde. Tutut lapset riensivät vastaan 
ja auttoivat tavaroiden kantamisessa sisälle. 
Tämä oli iloinen tapahtuma, kun siellä on 
kummilapsiakin, jotka odottavat syliä ja 
tuliasia. Olga- Helenakin sai pitkästä aikaa 
tavata "oman Mishansa". Lapset esittivät 
innostuneesti myös omaa ohjelmaa.
       Minulle ilonaihe oli tavata Andrei ja 
hänen perheensä. Ystävyys hänen kanssaan 
alkoi Metallostroin vankilassa kesällä 1995. 
Hän vapautui vuoden -99 lopussa. 
Vaikeuksien ja harharetkien jälkeen nyt on 
hyvin, sillä hänellä on  vaimo, poika (4v.) ja 
oma uusi koti ja lisäksi hyvä työpaikka. Tämä 
on suurta Herran armoa.
          Toinen ilonaihe oli, että Anneli sai 
tavata 7-vuotiaan Veronikan. Anneli on 
tuntenut hänet jo 5,5 vuotta. Syksyllä tyttö 
menee internaattiin. Nykyisin Veronika on 
ollut isomummon  hoidossa, koska äiti, isä, 
eikä äidin nykyinen mies eikä mummo pysty 



pitämään lapsesta huolta. Annelin apu on 
tämän lapsen kohdalla ollut merkityksellinen, 
lämmin rakkauden osoitus.
       Kollontaikadun asuntola on myös 
kiitoksen aihe ja siellä käydessä saimme 
tavata myös johtajapariskunnan, Andrei ja 
Ljuda Peskovin, jotka ovat uskollisesti 
auttaneet vapautuneita vankeja vuosikausia.
       Sunnuntaiaamuna Metallostroin vankilan 
portilla tapahtui harmillinen asia, kun Annelin 
lisäksi tulkki Valentina jäi portin 
ulkopuolelle, unohdettuaan passinsa kotiin. 
      Vankilan alueella on tapahtunut monia 
uudistuksia siitä, kun olin viimeksi käynyt. 
Hämmästyttävä ja murheellinen asia oli, kun 
emme menneetkään asuinalueen sisäpuolelle, 
kuten aina aikaisemmin käydessämme. 
Aiemmin vangit tulivat vastaan ja iloiten 
tervehdittiin kaikkia kulkijoita ja pyydettiin 
kokoukseen ja toiset kurkistelivat vain 
uteliaina ikkunoista. Nyt menimme 
ulkopihalla olevan rakennuksen toiseen 
kerrokseen, jossa oli mm. seurakunnan pieni 
huone ja kirjasto. Kirjastossa oli hyvin tilaa ja 
se oli laitettu meille kokouspaikaksi. Tähän 
päivään olimme saaneet mukaan myös Soili 
pastorin ja Sanni-Marian. Opetukset, 
todistukset ja laulut ovat niin tärkeitä tälle 
pienelle eristetylle seurakunnalle. Monet 
pyysivät esirukousta, kun on niin vaikeaa olla 
uskova tässä ympäristössä. Myös he toivoivat 
enemmän aikaa keskusteluun, sillä heillä on 
kysymyksiä ja tarvetta sielunhoitoon. 
         Ihmeiden ihme oli, kun vankilan uusi 
apulaisjohtaja Andrei Andrejevits halusi 
tavata meidät vartiokopissa! (aikaisemmat 
johtajat ovat ottaneet ryhmän vastaan omaan 
huoneeseensa) Kuitenkin nyt tavattiin ja 
meidät toivotettiin tervetulleeksi uudelleen. 
Työ voi jatkua, mutta rukousta tarvitaan! 
Kiitos esirukoilijoille.
         On myös ilo nähdä, että tässä idäntyön 
ryhmässä on nuoria innokkaita jatkajia, sillä 
työtä riittää, kunnes Herra saapuu.  
                                    Liisa Järvi

------------------------------------------------------

Pietarinmatkan kokemuksiani
       Haluan jakaa kanssanne pari kokemusta 
Venäjän matkaltamme 16.-18.5. 
     Olimme Kollontai-kadun asuntolassa. Eräs 
siellä asuva nuori mies vaikutti 
pahastuneelta, kun kukaan meistä 
suomalaisista ei tunnistanut häntä. Kysyin 
häneltä, missä olemme tavanneet. Hyvin 
loukkaantuneena hän kertoi nimensä ja että 
olimme olleet kirjeenvaihdossa. Hän oli ollut 
vankina Metallostroissa. Muistin hänet heti, 
kun kuulin hänen nimensä ja sanoin sen 
hänelle. Kerroin, että tapaan vuosittain satoja 
vankeja, joten on mahdotonta muistaa 
kaikkien ulkonäköä. Samalla joku kutsui 
häntä ja hän lähti huoneesta. 
        Viereeni istui Vladimir ja sanoi, että 
Kostja on loukkaantunut ja siksi lähti pois. 
Hän toisteli Kostjan loukkaantumista monta 
kertaa. Sitten hän käänsi asian siten, että minä 
ajattelin Kostjan olevan loukkaantunut. Se ei 
ollut totta, koska kuulin, kun häntä oli 
kutsuttu toiseen huoneeseen. Vladimir hoki 
syytöstään kunnes lopulta vaihtoi 
puheenaihetta hengellisiin asioihin. Hän puhui 
paljon eikä antanut minulle suunvuoroa. 
Olimme eri mieltä asioista ja hän syytti minua 
ymmärtämättömyydestä omia mielipiteitään 
kohtaan. Aina hänen vetäessään henkeä, minä 
ehdin sanoa jotain väliin. Meidän 
"keskustelumme" oli sangen kovaäänistä ja 
lopulta huomasin sen olevan täysin turhaa. 
Hän ei kuunnellut ollenkaan. 
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         Huomasin Kostjan tulevan takaisin ja 
menin hänen viereensä. Kostja sanoi 
edelleenkin loukkantuneella äänellä, että 
hänelle lähettämieni kirjeiden 
henkilökohtainen osuus oli ollut liian pieni ja 
hengellistä oli paljon. Selitin, että hänen 
esittämistään hengellisistä kysymyksistä sain 
aiheita uusiin kirjoituksiin, jotka sitten 
monistin kaikille. Kirjeenvaihtoni tarkoitus on 
auttaa ihmisiä ymmärtämään hengellisiä 
asioita ja opettaa elämään oikeanlaista 
kristityn elämää. Hänen kasvonsa kirkastuivat 
ja loukkaantunut ilme hävisi. Kunnia 
Jumalalle! Myös Vladimirin kanssa 
hyvästelimme ystävällisissä merkeissä. 
Keskuksen johtajan Andrein ansiosta löytyi 
sopu ja yhteisymmärrys välillemme. Andrei 
on hyvin viisas ja ymmärtäväinen veli 
Kristuksessa.
          Kotona matkan jälkeen pohdin pitkään 
keskustelua Vladimirin kanssa. Sen aikana en 
edes ehtinyt tulkata toisille, mitä sanoimme. 
Sanni-Maria auttoi keskustelun hengellisessä 
puolessa. Muut suomalaiset eivät 
ymmärtäneet, mitä sanottiin ja ihmettelivät 
käytöstämme. Miksi antauduin kovaääniseen 
väittelyyn hänen kanssaan? Miksi en pystynyt 
kontrolloimaan itseäni? Rukoilin Jumalaa. 
Hän palautti mieleeni lapsuusaikani. Kotona 
minua ei koskaan kuunneltu. Minäkin olisin 
halunnut puhua ja tulla kuulluksi. Veljeni 
puhuessa yritin saada huomiota huutamalla 
hänen päällensä. Tämä kokemus osoitti 
minulle, että tarvitsen itsetutkiskelua. Minun 
täytyy Kristuksen kanssa palata tuohon aikaan 
ja käsitellä kovaan ääneeni liittyvät asiat. 
Näillä matkoillakin Jumala kasvattaa meitä ja 
tekee työtään meissä.
          Haluan kertoa myös kokouksesta 
Metallostroissa, jossa koin saaneeni kirkastaa 
Kristusta. Aamulla heräsin kovaan 
päänsärkyyn. Aamupalan jälkeen puolestani 
rukoiltiin ja kipu lakkasi. Silti tunsin 
heikotusta ja päätä huimasi. Matkalla tulkki 
Valentina huomasi passinsa puuttuvan. Hän 
oli todella onneton, koska ei pääsisi mukaan 
kokoukseen. Ymmärsin, että minun pitäisi 
tulkata ja pyysin Jumalaa vahvistamaan 
minua fyysisesti, että jaksaisin tehdä sen. 
Kokouksessa olin rauhallinen ja varma. Olin 

kokonaan Jumalan käytössä ja alkaessani 
tulkata oikeat sanat vain tulivat suustani. 
Tulkkaaminen oli kevyttä eikä minun 
tarvinnut lainkaan ponnistella. Tuntui, kuin 
olisin laulanut ja sielussani tunsin suurta 
vapautta ja iloa. Se oli ihanaa. Kiitos meidän 
Herrallemme Jeesukselle Kristukselle! 
Puolitoista tuntia olin miesvankien edessä 
tulkkaamassa viittä suomalaista puhujaa, enkä 
tuntenut arkuutta ja pelkoa, kuten yleensä 
näissä tilanteissa. Heikotus oli poissa, iloitsin 
kuin lapsi ja kiitin Herraa Jumalaa. On 
suurenmoista olla työkaluna Jumalan käsissä. 
Täytyy vain antaa hänelle lupa. Olihan 
ulkopuolella autossa minulla koko ajan 
rukousvartio, ja näin Annelin ja Valentinan 
rukoukset kuultiin!
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         Kokouksen jälkeen vangit tulivat 
pyytämään esirukousta. Rukoilimme heidän 
puolestaan rakkaudella jakaen heidän 
taakkojaan. Koko sydämestäni rukoilin niiden 
kärsivien puolesta, jotka ovat omaa 
tyhmyyttään joutuneet vankilaan, koska eivät 
ole osanneet ottaa Jeesusta elämänsä johtoon. 
Nyt käymme kertomassa heille, miten sen voi 
tehdä. 

Sisarenne Kristuksessa, Hilda Taipale


