
Lahjaksi olette saannet lahjaksi antakaa            Riihimäen Idäntyö ry                  HEINÄKUU 2008

      Rengon pappilassa 24.8.2008
      Klo 14 alkaen

Pappilan pihalla puiden alla, pitkien 
pöytien ääressä nautitun aterian lisäksi 
hauskoja puheita ja ohjelmaa

  ” Pappilan aitan aarteita” –myymälä 
avoinna, arpajaiset, luontopolku –
  Vieraiden toivotaan pukeutuvan vanhan 
ajan asuihin 
    Sateen sattuessa teltassa

   Hinta 10 € / hlö, perhealennus

  Autokyytejä kaipaavat ilmoittautukaa:
                                         0503734070
                     Tervetuloa!

Järjestää Rengon srk ja Riih.Idäntyö ry

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KATSOKAA KEDON KUKKIA

On keskikesän aika.  Kaikki kukkii, kukoistaa ja 
loistaa.  Me saamme katsella Herramme kehotuksen 
mukaan kedon kukkia ja taivaan lintuja ja nauttia 
kesälomasta, lämmöstä ja levosta. Toivon mukaan 
kaikki saavat siitä osansa!
Kesäkuun Verassa kirjoitin syntymästä ja 
kuolemasta. Mielessäni oli huhtikuussa tapahtunut 
ensimmäisen mieheni ja vanhimman poikani isän 
kuolema vain 60-vuotiaana. Hyvä Jumala antakoon 
hänelle ikuisen levon siinä Isän kodissa missä ei 
enää ole syntiä eikä syyllisiä silmiä…Jouduin 
kuoleman surun ankaraan kouluun.  Siinä oli ihmisen 
tuhka, lähes kämmeneen mahtuva kasa.  Vain sekö 
meistä jää jäljelle?  Miten on mahdollista, että 
Jumala voisi kerran herättää tuhan?  Järkeni 
pysähtyy tähän, edemmäksi en pääse. Uskoni on 
kovalla koetuksella: tässäkö on kaikki?    
Samaan aikaan Herramme antoi ihanan lahjan ja 
”mummuuden” minulle, kun toinen poikani sai 
suloiset kaksostytöt toukokuun puolessavälissä. 
Elämän ihme on käsittämätön. Vuosi sitten ei tässä 
maailmankaikkeudessa ollut mitään tietoa kahdesta 
pienestä ihmisen lapsesta, jotka nyt ovat 
keskuudessamme.  En voi sitä ymmärtää, en 
syntymää enkä kuolemaa.  Syntymä, ihmislapsen 
syntyminen ”olemattomuudesta olemaan” on yhtä 
suuri ihme kuin ylösnousemus!
   Samoin kuin Herramme luo meidän kauttamme 
uutta elämää, Hän kerran ylösnousemuksen aamuna 
luo meidät, jotka olemme vain maan tomua, 
uudestaan.  Elämän salaisuuden edessä sanat 
loppuvat, jää vain ihmettely ja kiitollisuus kaiken 
hyvän Antajaa kohtaan.
       Jumala luo uutta jokaisessa ihmisessä, joka 
löytää anteeksiantamuksen armon ja uskon. Se on 
aina yhtä suuri ihme, ja erityisesti vankiloissa, missä 
monen elämä on täynnä kuoleman pimeyttä.
Uskon varassa teemme työtä kuoleman varjon 
maassa, missä polkumme kirkastuu kirkastumistaan 
sydänpäivään saakka Raamatun lupauksen mukaan! 
      Kypsyttelemme vapautuneiden naisvankien 
asuntolahanketta, sille on todella tarvetta. 

Rukoillaan, että Herra johdattaisi luotettavan ja 
uskovan ihmisen johtamaan asuntolaa.
      Pappilan pidot Rengon pappilan pihamaalla ovat 
tulossa! Upeat mainokset ovat jo jaossa ja 
talkoolaisia on löytynyt. Rukoillaan pidoille 
siunausta ja ihmisille intoa järjestelyissä.
Itse olen lomilla heinäkuun (paitsi Renko-viikon 
töissä 17-25.7.) ja elokuulla taas, mutta sähköpostit 
ja tekstiviestit kulkevat! 
   Herramme kehoittaa pyhään huolettomuuteen: 
Katsokaa kedon kukkia! 
                                           Soili Juntumaa, pj.
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ON MERI NIIN SUURI JA PURTEMME 
PIENI……          laulaa J.Löytty

  Olen ollut mukana kolmatta kertaa, ja 
haluankin tässä vähän esittäytyä sekä avata 
tuntojani tämän tevehdykseni puitteissa.
    Minulta on mennyt suurin osa matkoista vain 
katselemalla ja perässä menemällä. Muuta
kun ei osaa, ennen kuin on päässyt jonkin verran 
sisään. Yksinkertaisesti tunnistamaan paikkojen 
ja ihmisten nimiä, tapoja ja faktoja, milloin 
missäkin mitenkin tulisi toimia. Opetella 
olemaan avuksi oikeaan aikaan.
     Kunnioitan suuresti sitä veteraaniporukkaa, 
joka on vuosikausia itseään ja varojaan 
säästelemättä aurannut mahdollisuuden siihen, 
mitä tänään on mahdollista tehdä Idäntyössä. 
Hyvin aralla mielellä olen, että en ketään 
loukkaisi enkä “olisi tietävinäni”, vaan kysyisin, 
ja niin olen tehnytkin, vaikkakin monet tilanteet 
toki tulevat usein yllättäen.
     Jotenkin minulla on noussut ajatus toinen 
toistemme puolesta rukoilemisesta, toistemme
siunaamisesta silloinkin, kun emme ole 
välttämättä kasvokkain. Että rakkauden Henki 
keskellämme entisestäänkin kasvaisi ja näkyisi.
     Se ei tietenkään pois sulje realistista asioiden 
käsittelyä ja tarkempaakin asioiden pohdiskelua 
ja vastuuta. Päin vastoin sehän luo selkeyttä ja 
varmuutta kaikkeen.
      Venäjällä ei liene mikään aina niin “selkeää 
tai varmaa”, vuosia matkanneet sen tiennevät,
jos ketkä, ja aina olette jotakin keksineet ja 
ennen kaikkea Herrassa toimineet. Se, minkä 
Pyhä Henki meissä vaikuttaa rukouksen kautta, 
on jo mielestäni tie, todistus ja sanaton kosketus 
ihmisille, joita matkoillamme tapaamme. Sillä  
Hän on ensin rakastanut meitä 1. Joh.4:19.
      Ajattelen ehkä itseni voimakkaasti yhdeksi 
teistä, ja Idäntyön ystävät, joita olen tavannut,
ovat kasvonpiirteineen ja nimineen muistissani. 
Rakkaudella kaikkia teitä ajattelen. Ja lämpimän 
kotoisasti minua on ohjeistettu, välillä hyvinkin 
kohti, mutta niinhän sitä varmimmin oppii.  
      Jo heti ensi käyntini jälkeen huomasin, 
kuinka niin sanotusti natsasi. Välillä näytti siltä, 
että paikkani on olla kotijoukoissa, mikä on 
kylläkin se kantajajoukko, kiitos heistä. Mutta 
lähtöön kävi mieleni, ja aina, kun sain Vera-
lehden ja kuulin uutisia matkoista, olin aivan 
kuin tulessa. Nyt mukana kulkeminen on 
mahdollista, kiitos Jumalalle!
     Varmaan kaikkien tiedossa on se tuen ja 
ohjauksen sekä keskustelun tarve, mikä joka 

puolelta tulee kuulluksi. Rukoillaan ajankäytön 
suhteen senkin asian puolesta.
     Olen myös kovasti kysellyt ja toivonut 
vapautuvien naisten tukiasuntohankkeen 
toteutuvan, edes jossakin muodossa. Se on 
ollut sydämelläni, ja rukoilen sen puolesta, itse 
asiassa näen sen jo sydämeni silmin, se on siellä 
valmiina. Jumala antakoon kaasua ja jarrua 
sopivasti tätä hanketta miettiessämme.
       Rakas “Mishani”; kun hänet toukokuussa 
Kolpinon lastenkodissa tapasin, kaikki ei 
kuitenkaan ollut ihan ok. Hän ei ollut 
kanssamme koko aikana, kun olimme muiden 
lasten kanssa seurustelutilassa. Hän istui yksin 
aulassa neljännessä kerroksessa, ja kun Hildan 
kanssa menimme hänen luokseen, hän sanoi, 
ettei voi liikkua käytävillä ja muualla, kun 
hänellä ei ollut sisätossuja, vain ulkokengät. 
Jotakin muutakin oli, aavistan sen. Nyt hän on 
kesäksi lähdössä leirille, joten syksyllä hänet 
taas näen.
     Todella ihanaa oli myös nähdä Sanni-Marian 
ja Sashan yhteistyötä, ja heti saavuttuamme 
Pietariin he halusivat meidät syömään. 
Siunatkoon Herramme heitä kaikessa.
      Sen verran vielä, että kyllä oli mutkainen ja 
kuoppainen tie Kuolemanjärvelle. Mutta Jukka,
sinähän taas selvisit siitäkin, vaikka kiire oli. 
Kiitos Jukka sinulle, olet kuulemma samaa tietä 
ajellut usein hurjissa kelioloissa. Ja 
Suomenlahden rantanäyt olivat mahtavia.
      Toivoisin oppivani joitain hengellisiä lauluja 
venäjäksikin. Kuinkahan  käy…? Hyvin 
tietenkin.
Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta  
aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Ps.  
48:15
      Otsikon laulun sanat jatkuvat: …KYLLÄ 
KAPTEENI LAIVAMME PERILLE VIE !!!
Ilolla lähden uudelleen ja uudelleen ja toivon 
saavani olla mukana kaikessa, mihin minun 
taitoni  riittävät ja terveyteni sallii – ja nyt 
näyttää sallivan, kiitos Jumalan! Kengät jo 
melkein valmiina jalassa, kohta mennään taas!
      Kiitellen ja tapaamisiin sekä rukouksin!

      Teidät kaikki sydämeeni kätkenyt
                        Olga-Helena/Tampere
-----------------------------------------------------------------
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Metallostroi  13.-15.6.2008       
       Matkaan lähdettiin normaalia myöhemmin. 
Jukka ystävällisesti oli lupautunut ”ottamaan 
vauhtia” Hämeenlinnasta, jotta minäkin pääsin 
matkaan lääkärini jälkeen. Autossa oli  minun 
lisäkseni Jukka ja Liisa Järvi, Raija Vesala sekä 
Toini Ihokas. Haminasta poimimme mukaamme 
vielä Taisto Pitkäsen. Näin oli seurueemme 
koossa. Rajalta suunnistimme kohti 
Kuolemanjärveä, jossa meitä odottivat Raijan 
sukulaiset. Sinne päästyämme talon emäntä, 
Zoja, olikin jo heti meitä vastassa, vaikka 
lähettämistämme tekstiviesteistä kumpikaan ei 
ollut tullut perille. Me kaikki saimme lämpöisen 
tervetuliashalauksen. Maittavan ja riittoisan 
ruoan jälkeen meillä oli mahdollisuus 
keskustella Zojan kanssa. Siinä vaihdettiin koko 
suvun kuulumiset puolin ja toisin. Raija sai 
myös sukukirjaansa varten jätettyä venäjäksi 
käännetyt lomakkeet. Ei hänkään idäntyötä 
aloittaessaan tiennyt Jumalan suunnitelmia 
suvun yhteyden löytymisestä rajan yli. Saati sitä, 
että joskus tulee olevan mahdollista myös 
evankelioida omia verisukulaisiaan ja ohjata 
heitä valon tielle. Kuinka arvokasta ja Jumalan 
armosta toteutuvaa työtä Raija saakaan tehdä 
sukulaistensa parissa! 
   ”Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee,  
Herra, joka valmistaa sen ja vahvistaa sen – 
Herra on Hänen nimensä: Huuda minua 
avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan 
sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et  
tiedä” ( Jeremia 33:2-3)
    Launtaina suuntasimme kohti Gaasaa 
aamulaulun kaikuessa. Siellä tulkkimme, Ida 
Makarova, jo odottikin meitä.  Intoa ja odotusta 
täynnä odotimme papereiden valmistumista. 
Mutta kuinka kävikään? Saimme niskaamme 
saavillisen kylmää vettä. Faksia ei ollut eikä 
ilman sitä virkailija suostunut 
keskustelemaankaan sisään pääsystä. Toivotti 
vain hyvät päivän jatkot ja käänsi selkänsä 
palaten omalle paikalleen. Ei siinä auttanut 
mikään muu kuin keksiä uudet suunnitelmat.

     Niinpä suuntasimme kohti kaakkoa ja 
Pontonnij-nimistä paikka. Seurakunnan pastorin 
perheeseen oli syntynyt kuukautta aikaisemmin 
suloinen Anja-vauva. Hän näytti olevan myös 
isompien sisarusten silmäterä ja loputtoman 
rakkauden kohde. Onneksemme me vieraatkin 
saimme pitää häntä sylissämme ja ihmetellä 
Jumalan kätten töitä. Hetkemme tässä perheessä 
oli arvokas – rukoushetken sitoessa 
yhdessäolomme vielä tiiviimmäksi. Saimme 
muistaa meille rakkaita ihmisiä ja pyytää 
siunausta tulevalle työllemme. 
      Sunnuntai valkeni harmaana, mutta 
mielemme oli kirkas valmiina tekemään sen 
mikä säädetty oli. Metallostroihin päästyämme 
saimme kuulla, ettei sielläkään ollut lupapaperia. 
Emme kuitenkaan heti luovuttaneet, vaan 
odotimme. Hetken päästä tuttumme, uskova 
Roman-upseeri, saapui. Totesi vain, ettei 
ongelmaa ole. Kymmenen minuutin päästä 
olimmekin jo matkalla kohti rukoushuonetta. 
Ihan luvan kanssa saimme viedä sisään myös 
rukoushuoneelle tarkoitetut tarvikkeet.  Kiitos 
Herralle!
    Kokous pidettiin kirjastossa, jossa oli 
enemmän tilaa. Paikalla oli tusina miestä. Me 
kaikki puhuimme vuorollamme ja Sergei tietysti 
myös lauloi.  Itse olin hämmennystä täynnä, kun 
Taisto jatkoi puheeni jälkeen sulavasti tarinaa 
jatkaen. Puhettani ei oltu tulkattu suomeksi ja 
silti puheemme oli kuin yhteennivotut. Tiedän, 
että tässä vaiheessa minun pitäisi ”olla tottunut” 
tällaiseen, mutta kerta toisensa jälkeen minua 
ihmetyttää ja ilahduttaa se kuinka viisaasti Hän 
on meidät koonnut. Olemme mitä erilaisimpia 
ihmisiä, mutta toisiamme täydentäviä. Meistä 
syntyy joka kerta kokonaisuus, joka on juuri 
sille kokoontumiskerralle tarpeen. 
    Nytkin saimme kuulla erään miehen, jonka 
puolesta olimme rukoilleet huhtikuussa, saaneen 
avun Herralta. Ja se todellakin näkyi hänestä – 
enää hän ei ollut toivonsa menettänyt ihminen 
pohjattoman surullisine ja synkkine silmineen, 
vaan hänestä huokui kiitollisuus ja varmuus 
siitä, että kaikki järjestyy parhain päin. Häntä oli 
koeteltu ja hän oli selvinnyt siitä voittajana! 
Näin siis toteutuu se mitä Raamatussa kirjoitettu 
on    ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea 
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia 
ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta” ( 1.  
Tim. 2:1))
 -Kira Salminen-
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Tihvinä 26.5.-28.5.2008
Herran tiet ovat tuntemattomat ja ihmeelliset. 
Näin voi minun kohdallani sanatarkasti sanoa. 
En olisi vielä vuosi sitten voinut uskoa, että 
hankin vuosiviisumin Venäjälle ja matkustan 
sinne useaan kertaan lyhyellä varoitusajalla.
      Kaikki alkoi siitä, kun lähdin syksyllä 2007 
etsimään Viipurista edesmenneen äitini kotia. 
Olin kuullut äidiltä, että hänen vanhempiensa 
hirsinen omakotitalo olisi säästynyt Viipurin 
Karjalan eli Loikkasen kaupunginosassa sodan 
tuhoilta. Matkan teimme Erkki ja Ritva Lajusen 
autolla Miehikkälästä.  Melko helposti 
löysimme oikean kadun eli Vapaudenkadun, 
jossa talon piti olla. Kadun varrella oli suurempi 
ruskeaksi maalattu talo ja pienempi vihreä talo. 
Valitsin vihreän. Myöhemmin selvisi, että äitini 
kotitalo oli tuo ruskea talo.  Se oli Herran 
johdatusta, että menimme ensin ns. "väärään" 
taloon. Näin pääsimme tutustumaan talon 
mukaviin asukkaisiin. Heidän kanssaan olen 
pitänyt jatkuvasti yhteyttä.
      Ritva Lajunen soitti minulle sunnuntaina 
25.5. ja kysyi voisinko lähteä varakuskiksi 
Venäjälle Tihvinään suuntautuvalle matkalle. 
Hän pahoitteli, että miettimisaikaa on vähän ja 
matkaan pitää lähteä jo seuraavana aamuna. Sen 
enempää miettimättä lupauduin lähtemään. 
Olinhan jo tottunut Viipurin ja Koiviston kävijä. 
Venäjällä käyntejä oli  kertynyt jo lyhyen ajan 
kuluessa useita.
      Tapasin ensi kertaa Riihimäen Idäntyön 
työntekijöitä Vaalimaalla tuona kauniina 
aurinkoisena maanantaiaamuna.  Kuskina oli 
Jukka Järvi. Muita lähtijöitä oli Liisa Järvi ja 
Anneli Helminen. Mukaan oli otettu myös 
Riihimäellä asuva inkeriläinen paluumuuttaja 
Nelli. Hänet jätettiin Pietariin ja otettiin taas 
paluumatkalla mukaan Suomeen. 
       Pietariin saavuttuamme minulle kerrottiin, 
että menemme ensimmäiseksi käymään 
vankilaviranomaisten luona lupa-asioiden takia. 
Olin käynyt yhden kerran aikaisemmin 
Pietarissa eli silloisessa Leningradissa vuonna 
1961 turistina vanhempieni kanssa. Tällä 
kerralla olin menossa tapaamaan 
vankeusrangaistusten toimeenpanon hallinnon 
ylintä johtoa ja siellä eversti Nataliaa, jonka 
käsien kautta lupahakemukset kulkevat. Hänen 
esimiehensä eli korkein johto päättää vankilassa 
käyntien luvista. Kapusimme kolmanteen 
kerrokseen ja astuimme varovaisesti everstin 

työhuoneeseen. Hymyilevä eversti Natalia otti 
meidät ystävällisesti vastaan. Hänellä oli juuri 
menossa neuvottelu jonkun virkamiehen kanssa, 
mutta hän ei antanut sen häiritä meidän 
asiaamme. Samaan aikaan oli tulossa meidän 
väellemme tuttu inkeriläinen venäjän taitoinen 
tulkki hoitamaan omia lupa-asioitaan. Tämän 
tulkin avulla selvisi, että kesäkuun 
vankilassakäyntien lupahakemuksia ei oltu vielä 
käsitelty. Siis kaikki aikanaan. Tässä maassa 
tarvitaan näköjään paljon kärsivällisyyttä. 
       Seuraavaksi menimme Riihimäen Idäntyö 
ry:n vuokraamaan asuntoon, jossa vietimme
ensimmäisen yön. Seuraamme liittyi 
inkeriläinen tulkkimme Valentina läheltä 
Pietaria. Pushkinista. Tämä pirteä 80-vuotias 
nainen teki minuun voimakkaan vaikutuksen. 
Häntä kutsutaan "rukoilevaksi mummoksi". 
Illalla ennen nukkumaan menoa hän siinä 
hämärissä rukoili ääneen pitkään.  Ne sanat 
tulivat sydämen kylläisyydestä ja tipahtelivat 
korviini. Sellaisia armollisia ja lohduttavia 
sanoja ihminen kaipaa. 
      Seuraavana päivänä matkalla kohti Tihvinää 
arvuuttelimme pääsenkö sisälle vankilaan. 
Nimeäni ei ole sillä lupalistalla, jolla päästään 
sisälle. Liisa ja Anneli tiesivät kertoa, että 
yleensä ei pääse. Heillä on kokemusta siitä.  
      Saavuimme Tihvinän vankilan portin eteen 
kello 9.00.  Virkailija tuli hakemaan passimme.
Anneli ja Liisa katosivat vankilan ovesta sisälle 
lupapaperi mukanaan selvittämään tuloamme. 
Pian he tulivatkin takaisin ja sanoivat, että en 
pääse sisälle, koska nimeni puuttuu listalta.
Sovimme, että tutustun ympäristöön sillä aikaa, 
kun he vierailevat vankilassa. Vankilan 
vieressähän on vanha upea luostari 
sipulikirkkoineen. Päätin, että pyydän heti 
passini takaisin kun virkailija palaa. En halua 
kulkea ilman passia. Sitä en uskaltaisi Venäjällä 
tehdä. Virkailija palasi passit mukanaan ja pyysi, 
että otamme omamme. Jokaisen passin välissä 
oli kulkulupa. Voi ihmettä!  Minäkin sain 
kulkuluvan. Pääsisin sittenkin muitten mukana 
sisään. 
     Meille kerrottiin, että saamme tavata vain 
nais- ja lapsivankeja.  Miesvangit ovat töissä, 
joten heitä emme voi tavata.  
    Nais- ja miesvirkailija ohjasi meidät sisään. 
Kävelimme tarkastuspisteen läpi, jonne jätimme 
passimme ja kännykkämme. Mukaan sain 
paperilappusen, jolla saan passin takaisin, kun 
poistun vankilasta. Siinä luki ainakin nimeni 
venäjäksi. Mitään muuta en ymmärtänyt koko 
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lappusesta. Astuimme vankilan sisäpihalle, jossa 
soi kovaääninen musiikki. Anneli ihmetteli 
musiikin tarkoitusta. Sekin selvisi. Kun vangit 
urheilevat sisäpihalla, musiikki laitetaan 
soimaan. Muilla vangeilla kun on tapana 
huudella pihalla urheileville kaikenlaista. Kun 
musiikki soi niin kommentit eivät kuulu. 
     Meidät ohjattiin huoneeseen, jossa kuulijat 
meitä odottivat.  Naiset olivat asettuneet 
huoneen etuosan penkeille.  Nuoret pojat olivat 
omana ryhmänään huoneen perällä. Anneli 
toivotti kaikki kuulijat tervetulleiksi. Jukka 
aloitti puheensa kertomalla Raamatun 
merkityksestä tärkeänä kirjana. Liisa puhui 
seuraavaksi. Hän puhui hyvin kauniisti ja 
lohduttavasti ja Valentina käänsi koko ajan 
venäjäksi. Yksi nuori naisvanki teki 
kysymyksen:" Miten voi oppia antamaan 
anteeksi?".  Tämä kysymys oli minulle hyvin 
läheinen ja päätin puhua siitä, vaikka en mitään
puhetta ollut valmistanutkaan.  Anneli oli 
menettänyt melkein kokonaan äänensä 
edellisenä päivänä, ja joutui lähinnä 
kuiskaamaan puheensa Valentinan korvaan. Hän 
myös antoi naisten lukea kohtia 
venäjänkielisestä Raamatusta. Lopuksi he saivat 
kirjekuoret ja paperia, joista postimaksu on 
maksettu.  Anneli ja Liisa ottivat valokuvia. 
Naiset pyysivät hartaasti, että kukin saisi oman 
kuvan. Se luvattiin heille.
       Tilaisuuden jälkeen tapasimme vankilan 
apulaisjohtajan. Kysyimme lupaa saada jättää 
tuomisiamme. Tavaroiden joukossa oli mm. 
kenkiä ja vaatteita vapautuville vangeille, 
Raamattuja, karkkeja ja kaikenlaista muuta. 
Apulaisjohtaja sanoi, että he voivat kyllä ottaa 
vastaan humanitääristä apua.  Sitten Anneli 
tinkasi häneltä, että emmekö sittenkin voisi 
saada tavata miesvankeja. Hän lupasi järjestää 
asian. Venäjällä kannattaa siis olla tiukka ja 
kärsivällinen. Sitten meiltä kysyttiin 
ystävällisesti, että haluaisimmeko syödä 
lounasta.  Sehän sopi mainiosti.  Meidät vietiin 
ilmeisesti henkilökunnan ruokalaan. Saimme 
kanakeittoa ja ohramaksapataa. Ruoka oli hyvää. 
     Nais- ja miesvirkailija vei meidät takaisin 
kokoushuoneeseen. Pian sinne tulikin reippaasti
miesvangit, jotka asettuivat hyvässä 
järjestyksessä paikoilleen. Huone täyttyi 
puolilleen. Minusta he näyttivät varsin nuorilta. 
Jukka puhui ensin. Ja niin tilaisuus jatkui 
Jumalan sanan merkeissä. Miehetkin saivat 
lukea otteita Raamatusta. Aikaa ei annettu kovin 
paljon ja sitten meille ilmoitettiin, että miesten 

pitää palata töihin. Tilaisuus päättyi Herran 
siunaukseen. Miehetkin saivat omat 
kirjekuorensa ja kirjepaperinsa. Vielä otettiin 
valokuvia.
     Vankilan ulkopuolella nuorelta, totiselta ja 
hyvin asialliselta miesvirkailijalta jo heltisi 
hymy meille ja hän sanoi, että tässä vankilassa 
asiat ovat kunnossa.  Ulkopuolisen silmin 
vankila näytti siistiltä ja vasta remontoidulta. 
Rakennus oli alunperin kuulunut viereiseen 
luostariin ja se koostui entisistä hevostalleista. 
Rakennus oli useampikerroksinen ja 
neliönmuotoinen sisäpihoineen. Suomessa 
tallainen rakennus olisi todennäköisesti 
museona. 
     Seuraavaksi vierailimme viereisessä 
luostarissa, jota parhaillaan restauroidaan. 
Luostarialue on suuri ja sitä ympäröi valkoiseksi 
kalkittu kiviaita. Luostari on tunnettu neljästä 
tornistaan ja ihmeitätekevästä ikonistaan. Kirkon 
kullatut sipulikupolit loistivat 
auringonpaisteessa. Kirkon seinät oli maalattu 
taidokkaasti kauttaaltaan. Joka puolla oli 
pyhimysten kuvia ja Neitsyt Maria ja Jeesus-
aiheisia ikoneita.  Katsellessani kirkon jykeviä 
kiviseiniä, jotka kohosivat korkeuksiin, mietin, 
että tällä rakennuksella mahtoi olla ikää.
    Vielä kävimme Tihvinän lastenkodissa, jonne 
jätimme vuorellisen tavaraa. Pussukoita oli 
kunnioitettava määrä. Kuinka se kaikki olikaan 
mahtunut autoon.  Täälläkin saimme mitä 
ystävällisimmän vastaanoton. 
Apulaisjohtajatarta  odotellessamme saimme 
teetä, lämpimiä piirakoita ja makeisia. 
Tiedustelimme sitten lastenkodin 
apulaisjohtajattarelta mistä tavaroista on pulaa. 
Hän kertoi, että eniten tarvitaan kaikenlaisia 
kenkiä. Ei ole urheilukenkiä eikä sisätossuja. 
Sitten on pulaa päällysvaatteista.  Anneli kirjoitti 
toivomuksia muistiin. Lastenkotiin tulevat lapset 
ovat moniongelmaisista perheistä. Yleensä 
taustalla on vanhempien alkoholinkäyttö eivätkä 
he pysty huolehtimaan lapsistaan. Lapset voivat 
olla siellä  18-vuotiaiksi asti. Myös pitempään, 
jos ei löydy uutta sijoituspaikkaa. Myöhemmin 
lapset muistelevat paikkaa kotinaan. Ulkoiset 
puitteet näyttivät hyviltä. Täälläkin oli 
remontoitu ja paikka oli siisti.
     Paluumatkalla yövyimme jälleen Pietarissa. 
Seuraavana päivänä palasimme Suomeen.
                                 
                                 Anja Volmonen
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Apua!

Idäntyöllä on monenlaisia tehtäviä, 
joissa tarvittaisiin ahkeria käsipareja.

Myös rukoilijoita!

                    Helena 0503734070

Matka Sablinoon ja Kolpinoon
6-8-6.

   Matkalle Helenan auton kyytiin tuli Toini 
Ihokas matkallaan Hatsinaan, sekä Anneli 
Helminen Hollolasta ja Hilda Taipale 
Helsingistä. Matkan kulku ratkaistiin niin, että 
lähtiessä aamulla Anneli tuli junalla Pasilaan ja 
tullessa sunnuntaina Hilda palasi junalla Lahden 
asemalta Hesaan. Muutenkin matkat sujuivat 
vanhoilta, monia kovia kokeneilta matkustajilta 
rattoisasti, vaikka kasvavat jonot rajalla 
viivästyttivätkin kulkua.
   Viipurissa Hilda kävi postitoimistossa ja sillä 
aikaa Helena ja Anneli kävivät hiuksia 
lyhennyttämässä.
   Olimme kaikki väsyneitä ja painuimme suoraa 
päätä asunnolle, ja läheisessä Okei-tavaratalossa 
käynnin jälkeen unten maille jo klo 20! 
    Aamulla pirteinä matkaan. Haimme Sergein 
Pulkovskajan pysäkiltä mukaan ja sitten 
Pushkiniin, jossa Valentina-tulkki asuu. 
Sablinon naistenvankilaan!
     Vankilassa katselimme siisteyttä ja kauniisti 
kukkivaa pihaa ja naisvankeja työn touhussa. 
Meidät ohjattiin ruokasalin viereiseen 
kahvilahuoneeseen, joka oli vasta remontoitu. 
Kaikki seinät oli maalattu taidokkaasti 
valtameren pohjan maisemiksi, joten istuimme 
kuin akvaariossa. Paikassa oli se hyvä puoli, että 
nyt saattoivat tulla kuuntelemaan juuri ne naiset, 
jotka halusivat. Aikaisemmin, vieraillessamme 
osastoilla, vain sen osaston naiset pääsivät 
mukaan. Kuulijoita ei tosin kertynyt kuin 
kolmisekymmentä, eikä heistä kukaan ollut 
meille ennestään tuttu. Mutta nämä naiset 
kuuntelivat hartaasti, ja osallistuivat rukouksiin 
ja ylistykseen aktiivisesti. Meille annettiin vain 
reilu tunti aikaa, ja sehän on ehdottomasti liian 
vähän. 
      Mutta asiahan korjaantui nopeasti. 
Tullessamme ulos vankilasta portilla olivat 
odottamassa sisäänpääsyään tulkki Eleonora 
Kirsti ja Yrjö Ahtisen kanssa! 
    Kun meillä oli nyt runsaasti aikaa, päätimme 
poiketa Uljanovkan huumevieroituskodilla, joka 
oli siinä lähellä. En ollut käynyt siellä moneen 
vuoteen, mutta talo näytti olevan pystyssä ja 
aitakin oli rakennettu ympärille. Jonkin aikaa 
soiteltuamme ovikelloa, portti viimein raottui. 
Avaaja parkaisi, että mistä tiesimme tulla häntä 
tänne katsomaan! Sehän oli Sergei, joka oli tuttu 
jo Metallostroista, sitten Padvoiskavan 

asuntolastamme. Sitten hänelle oli tullut joitain 
lankeemuksia ja tiemme olivat eronneet. 
Emmehän me hänestä etukäteen tienneet, mutta 
oli toki ilo tavata. Me olemme voineet hänet 
kadottaa, mutta Jumala ei! 
    Talon  pomo on vaihtunut, eikä ollut paikalla, 
mutta muutama mies oli. He kertoivat, että 
talossa majaili parhaimmillaan parikymmentä 
miestä, he kävivät työssä päivisin. Talon 
remontti on edelleen kesken ja monenlaisia 
tarpeita on, lakanoista ja vuodevaatteista, 
keittiövälineistä alkaen kaikkea voisi viedä. 
Lupasimme tulla toistekin.
     Kollontain asuntolassakin kävimme, tai 
oikeammin piti käydä, mutta istuimmekin vain 
sen oven ulkopuolella. Paikkaan oli vaihdettu 
edellisenä päivänä lukot ja he, keillä oli avaimia, 
olivat vielä työssä. Asiat tulivat kuitenkin 
hoidettua. Ikäväksemme kuulimme, että Sasha, 
joka oli ollut yli kaksi vuotta kuivilla, oli nyt 
ruvennut juomaan ja poistettu asuntolasta. Miten 
surullista!
   Illalla tapasimme Anjan, joka tulee asumaan 
pariksi kuukaudeksi asuntoomme, ihan mukava 
Karjalan tyttö!
     Kolpinon vankilaan pääsimme sunnuntaina 
myös nopeasti ja mutta saimme luvan olla vain 
lyhyen ajan. Ehdimme juuri kaikki puheemme 
pitää, kun tultiin sanomaan, että nyt pitää 
poistua! Juuri tärkein, henkilökohtaiset 
keskustelut ja kohtaaminen jäi kokonaan pois. 
Nämä nuoret pojat osallistuvat sydämestään 
rukouksiin ja kuuntelevat puheita ja Herran 
siunauksen  he suorastaan ahmivat itselleen. 
    Näissä molemmissa vankiloissa, Sablinossa ja 
Kolpinossa, käy useita ryhmiä Suomestakin, 
mutta ei varmasti turhan takia. Saatanan valta on 
täälläkin suuri, ja uskon pienet tulet tarvitsevat 
aina uusia sytykkeitä ja vahvistusta.Lisäksi 
vangit vaihtuvat nopeasti, aina uusille pitää 
kertoa Pelastajasta, ainoasta, jolla on valta antaa 
syntejä anteeksi.
                                            Helena Jokinen
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RIIHIMÄEN  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
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
risto.jokinen@pp4.inet.fi
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500

kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi
 

Matkalle mukaan vaan!

Otamme mielihyvin mukaan Pietariin raittiita 
turisteja ja vankiloihin niitä, jotka haluavat 
julistaa evankeliumia. Olet siis tervetullut 
mukaan! Osallistumismaksu on kaikilta 20 €  ja 
yöpymismaksu, jos et ole vankilakävijä.
    Vankilamatkoille pitää muistaa ilmoittautua 
noin kuusi viikkoa ennen matkaa  viranomaisten 
lupahakemusta varten. 

Matkojen olosuhteet ovat vaihtelevia, kahta 
samanlaista matkaa ei ole. Kokeneinkaan 
matkaaja ei voi olla varautunut kaikkeen ja siksi 
matkaan lähdetään seikkailumielellä. Katsotaan, 
mitä eteen tulee!

Matkalla on hyvä olla mennessä eväät pitkää 
päivää varten, matkahan kestää vähintään 
kahdeksan tuntia yhteen suuntaan. Pietariin 
päästyä menemme usein heti syömään lämpimän 
aterian, jos mahdollista.  

Vankilamatkoilla päivät muodostuvat yleensä 
pitkiksi, koska yritämme kohdata samalla 
matkalla mahdollisimman paljon ystäviämme. 
Hyvin monelle pitäisi riittää tuliaisia ja se tietää 
jatkuvaa pussien ja pakettien etsintää ja 
kantamista. Se kuuluu asiaan! 
Tuliaisten hankintaan yksityisille saavat kaikki 
osallistua, ei ole olemassa yhteisiä varoja niitä 
varten.

Vaatetuksen pitäisi olla reissunkestävää ja 
säätiloihin sopivaa. 
Vain kerran matkustavien kannattaa ottaa 
lakanat mukaan, useammin mukaan tulevat 
voivat säilyttää lakanapussinsa asunnon 
kaapissa. Peittoja ja tyynyjä riittää kaikille.

Älä ota koko puvustoasi mukaan, autot ovat 
pieniä ja haluamme viedä mahdollisimman 
paljon köyhille mennessämme. Tullissa saa olla 
35 kg / henkilö, ja siihen sisältyy kaikki, mitä 
meillä saa olla mukana.

Aamu- ja iltapalaa valmistamme asunnollamme 
yhteisitä eväistä ja syömme yhdessä, päivällä 
käymme syömässä ruokalassa, jos aikaa on.

Joskus myös tulkit ja muut avustajat yöpyvät 
asunnollamme. Kaikki mahtuvat, mutta se vaatii 
joustoa jokaiselta. Asunnon siivouksesta 
huolehditaan yhdessä.

Puheet vankiloissa tulkataan, joten opettele 
puhumaan lause kerrallaan. Kerro tulkille 
etukäteen Raamatunkohdat, joita aiot käyttää 
puheessasi.
Puheet on hyvä olla uskon perusasioista ja 
pyhäkoulutasoa. Ei käsitellä kaste-ym opillisia 
kiistakysymyksiä. 
Mielellään otamme Raamatut esille ja etsimme 
vankien kanssa yhdessä kohdat sieltä. Näin 
vangit oppivat tuntemaan Raamattua paremmin.

 Asuntomme lähellä on erilaisia kauppoja, joissa 
voi tehdä ostoksia myöhäänkin.Venäjällä ruoka 
on jonkinverran halvempaa. Tulomatkalla 
voimme myös tehdä pysähdyksen ostoksia 
varten, vaikka yritämmekin päästä 
mahdollisimman nopeasti kotiin.

Helpottaaksesi matkailuasi Venäjällä olisi hyvä 
opetella vähintään kyrilliset aakkoset. Samoin 
joitakin yleisimpiä fraaseja kannattaa opetella 
ystäviäsi ilahduttaaksesi.     HJ
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ISRAELINMATKA 26.9.-3.10.2008

Matkan aloite tuli viime kesänä venäläisiltä ystäviltämme. Toisistaan riippumatta huokaistiin ääneen 
pitkäaikainen rukousaihe: Kunpa pääsisi kerran elämässä Vapahtajan jalanjäljille! Koin, että asialle 
olisi tehtävä jotain. 

ARPAJAISET 
ovat olleet Verassa esillä useaan kertaan Niillä tuetaan pietarilaisten työmme ystävien matkaa. Näitä 
ovat tutut tulkit Eleonora Skrypina ja Liisa Lankinen, Peshkovit, jotka ovat toistakymmentä vuotta 
vapaaehtoistyönä johtaneet kuntoutuskeskusta sekä Vitali Filippenko, joka vankilataustalta on 
opiskellut pastoriksi ja hänen Aljona-vaimonsa. Igor ja Irina Smirnovin ja Andrei ja Marina 
Murugovin rahoitus on jo kunnossa Riihimäen Idäntyön rahoituksella.
       Arpoja pyritään myymään 1200 kpl 15.7. mennessä Arvan hinta on 3 euroa ja joka kahdeksas arpa 
voittaa. Niitä myydään Riihimäen Keltaisessa talossa sekä Nummelassa ja Somerolla. On myös 
mahdollista merkitä arpoja puhelimitse ja maksaa Israelinmatkan tukitilille 529700-282948. 
Vastaanottajaksi merkitään Pisaran matkatili.
Arpoja myyvät puhelimitse: Eeva Halme 050-3522792, Helena Jokinen 050-3734070 ja Tarja 
Kauppinen 045-6348933.

Matkanjärjestäjä: Kinneret tours, Heikki ja Susanna Kangas
Matkanjohtaja: Eeva Halme, Pisara ry (050-3522792)
Lento joko Pietari - Tel Aviv - Pietari tai Helsinki - Tel Aviv - Helsinki 
Hinta: Israelpaketti, jossa hotellit puolihoidolla sekä kuljetukset ja retket: 740 euroa ja lisäksi lento 
500-600 euroa.
Osallistujia tällä hetkellä Pietarista n. 21 ja Helsingistä 6 henkilöä. Vielä mahtuu.               
 

OHJELMA

Perjantai 26.9. Saapuminen Israeliin. Yöpyminen Bat Jam, Tel Aviv

Lauantai 27.9. ja sunnuntai 28.9.
JERUSALEM   Öljymäki, Getsemane, Via Dolorosa, Pyhän haudan kirkko, Yläsali, Kukonlaulun 
kirkko, Ramat Rachelin kibbutsi ( näkymä Beetlehemiin), Puutarhahauta, Vainojen museo, Knessetin 
alue, juutalainen tori, Itkumuuri.    Yöpyminen: Hotelli Reich

Maanantai 29.9.
KUOLLEEN MEREN SEUTU : Ein Gedi, Daavidin lähde, Masadan vuorilinnoitus, kelluntaa 
Kuolleessa meressä,      Yöpyminen: Beduiiniteltta

Tiistai 30.9.
SIIRTYMINEN TIBERIAASEEN: Beit Guvrin kelloluolat, Elan laakso, Magoddo ( Harmageddon)

Keskiviikko 1.10. ja torstai 2.10.
TIBERIAS JA GENNESARETIN JÄRVEN YMPÄRISTÖ: Purjehdus Gennesaretilla, Vuorisaarnan 
vuori, Tabgha ja hiilivalkean ranta, Kapernaum, uinti Gennesaretissa, Sahne, Nasaretin raamattukylä, 
siirtyminen Tel Aviviin,   Yöpyminen Tel Aviv

Perjantai 3.10. 
PALUU KOTIIN
Lento Helsinkiin aamulla, lento Pietariin iltapäivällä

                                                                            Matkanjohtaja Eeva Halme 0503522792
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