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Riihimäen Idäntyö ry syyskuu 2008

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ELONKORJUUN AIKA
On syyskesä ja elonkorjuun aika.  Olemme jälleen 
tänä vuonna saaneet korjata monenlaista satoa. 
Kaikki on meille lahjaa Luojalta ja Hänelle kuulu 
myös kiitos!
       Kiitos myös teille kaikille, jotka olitte 
mukana Pappilan pitojen järjestämisessä 
Rengossa! Erityinen kiitos Helenalle ja Ristolle 
sekä Rengon seurakunnan Terttu-emännälle! 
Pidot onnistuivat muutamasta takaiskusta 
huolimatta hyvin: mukana näissä ”telttajuhlissa” 
oli noin 80 henkeä ja tuottoa saimme yhteensä 
lähes 1000 euroa. Ohjelmassa oli aterioinnin 
lisäksi Idäntyön näyttely, pappilan puoti, 
onnenpyörä, luontopolku ja ”pöytäpuheita” 
Lutherin tapaan.  Mukana oli sekä herrasväkeä 
että rahvasta – ainakin pukeutumisen mukaan! 
Rovasti Erkki Vappula oli pukeutunut oikein 
vanhanajan papinpukuun lipereineen kaikkineen; 
allekirjoittanut oli ruustinnan, rovastin ja 
kirkkorouvan roolissa ja kanttori- tirehtöörikin oli 
nainen, jotta tasa-arvo ei unohtunut kun 
nykypäivää kuitenkin eletään!  Toivon mukaan 
Idäntyömme sai myös uusia tukijoita. 
      Vankilatyömme on eräänlaisessa murroksessa. 
Metallostroin vankilaseurakunta joutuu olemaan 
väliaikaisissa tiloissa vielä jouluun asti.  Gazan 
vankisairaalaan emme ole päässeet lainkaan pariin 
kuukauteen.
      Tarvitsemme viisautta neuvotteluihin 
viranomaisten kanssa ja ennenkaikkea rukousta. 
Vankilat ovat täynnä ”vaalenneita vainioita” 
odottaen leikkaajia. Suuri Elonkorjaaja on 
työnantajamme. Uskomme, että kun Hän avaa 
meille oven, sitä ei voi kukaan sulkea.
”Maan antimien Herra, ylistys sinulle.
Salattu Jumala, leivässä ja viinissä annat itsesi.
Sinä ilmaiset itsesi luomakunnassa. Jokainen 
luotu kuuluu sinulle.

Koko luomakunta julistaa sinun voimaasi.
Avaa meidän silmämme, että saamme nähdä 
Sinut maailmassasi,
kaikissa ihmisissä, jokaisessa luodussa.
Kiitos, että sinä rakastat kaikkia,
ja me saamme elää sinun hoidossasi
läsnäolossasi nyt ja aina.” 
        (David Adam: Avoin portti – mukaillen)
                        Soili Juntumaa, puh.joht.

Gaazan-Metallostroin matka
 15.-17.8.2008

Odottelin Jukka Järven autoa aamulla seitsemän 
aikaan Mäntsälän rautatieaseman parkkipaikalla 
lähteäkseni Riihimäen Idäntyön matkalle. 
      Taakse olivat jääneet työkiireet. Olin nyt 
eläkkeellä, päivätyöni Sampo-pankissa oli ohi. 
Työvuosia oli kertynyt perintä-, henkilöstö- ja 
luotonanto-osastolla. Kun tulin uskoon vuonna 
1990,  päätin lähteä opiskelemaan teologiaa työni 
ohella Helsingin yliopistoon. Tiedonnälkä oli 
valtava. Pankissa tuli mahdolliseksi syksyllä 1991 
tehdä lyhennettyä työviikkoa. Opiskeluni aikana 
koin järkytyksen. En tuntenut Vanhaa 
Testamenttia juuri  lainkaan. Tästä johtuen 
valitsin pääaineekseni Vanhan Testamentin 
eksegetiikan. Syvennyin hepreankielen 
opintoihin. Sen kautta minussa syttyi syvä 
rakkaus Israelia kohtaan. Valmistuin 1996 ja 
jatkoin työtäni pankissa.
     Pietariin lähtijöitä oli Soili Juntumaa, Jukka 
Järvi, Terttu Tonteri, Sanni-Maria Seppänen-
Kirjunova, Olga-Helena Nikula, yksi turisti ja 
allekirjoittanut. Matkan varrelta otimme kyytiin 
vielä Haminasta Taisto Pitkäsen. Lastina oli 
lastenkotiin vietävää tavaraa.  
     Matka Pietariin sujui turvallisesti. 
Poikkesimme Pietarissa erääseen suureen 
rautakauppaan. Jukka esitteli innoissaan tavaraa 
pursuavia hyllyjä. Kävimme myös ruokakaupassa. 
Soili osti useita laatikollisia Snickers-
suklaapatukoita vietäväksi kumpaankin vankilaan. 
Sain kuulla, että vangit eivät saa mitään makeaa 
syötävää vankiloissa.  Vankilaruoka on melko 
heikkotasoista ja siksi osa vangeista valmistaa 
ruokansa itse.
       Saimme myös kuulla, että emme pääsekään 
vierailemaan lauantaina Gaazassa. Siellä oli juuri 
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menossa jonkinlainen tarkastus. Pettymys tulvahti 
hetkeksi kaikkien mieliin. 
        Sanni-Maria kertoi Sashan toivoneen 
saavansa lihamakaronilaatikkoa. Timurovskajalle 
päästyämme Soili ryhtyi tarmokkaasti paistamaan 
jauhelihaa, sipulinpilkkojia taisi olla peräti kaksi, 
Olga-Helena ja Terttu. Minä etsin kaapeista 
toiveikkaana sitruunapippuria mausteeksi. Ei 
löytynyt. Olga-Helena pelasti maustamispuolen 
laittamalla rohkeasti pizzamaustetta 
lihamakaronien sekaan. Laatikon valmistuttua 
söimme hyvällä ruokahalulla.
      Lauantaiaamuna päätimme yksimielisesti 
ryhtyä turisteiksi ja matkamme suuntautui 
Pietarhoviin. Haimme tulkkimme Liisa Lankisen 
hänen kotioveltaan. Matkalla ohitimme "Putinin 
palatsin", joka on Venäjän virallinen 
edustuspalatsi. Siellä otetaan vastaan ulkomaiset 
vieraat, Tarja Halonenkin on vieraillut siellä. 
Matkan varrella oli monta muutakin palatsia 
aidattujen puistojen keskellä. 
       Pietarhovin lippujonossa kuulimme taas 
yhden inkeriläisen perheen traagisen tarinan. 
Tulkkimme Liisa Lankinen sanoi, että hän pääsee 
museoihin ilmaiseksi. Hän kertoi olleensa pienenä 
tyttönä perheensä kanssa Virossa kaksi vuotta 
saksalaisella vankileirillä. Kun saksalaisille 
selvisi, että he ovat inkeriläisiä, heidät 
vapautettiin. Mutta isä, pikkuveli ja sisko olivat jo 
ehtineet kuolla ennen vapautusta. Venäjällä kaikki 
sodan aikana vankileireillä olleilla on vapaa pääsy 
museoihin.
      Itse Pietarhovin puisto mahtavine 
suihkukaivoineen teki vaikutuksen. Kävelimme 
siellä monta tuntia ja ihastelimme sen kauneutta. 
Nuuhkimme meri-ilmaa.  Nousimme valleille, 
mistä näki merelle. Palatsin sisällä päätimme 
käydä toisen kerran. Piti päästä syömään ja sitten 
viemään tuomisiamme Sadovnikovin perheelle.
      Jukka pysäköi auton korkean kerrostalon 
eteen. Olimme ostaneet monenlaista 
ruokatarviketta vietäväksi tälle Sadovnikovin 
leskiäidille ja hänen kymmenelle lapselleen. 
Samoin Sanni-Maria ja Sasha toivat useita 
kassillisia ruokaa. Talossa on 16 kerrosta ja 
Sadovnikovit asuvat 12. kerroksessa. Hymyilevä 
Ira-äiti oli jo odottamassa meitä Anja tyttärensä 
kanssa ulko-ovella ja yhdessä huoneessa odottivat 
perheen nuorimmat lapset istuen sievästi sohvan 
reunalla parhaimpiinsa pukeutuneina. Meitä oli 

odotettu.
      Ira-äiti ei mielellään päästäisi lapsia ulos, 
koska häntä pelottaa suurkaupungin vaarat. 
Ymmärsin häntä hyvin. Itse olen asunut 
suurimman osan elämästäni Helsingin 
ydinkeskustassa. 
     Seuraavaksi piti rientää takaisin 
Timurovskajalle. Soilin kummipoika Dima oli 
tulossa sinne. Tämä komea nuorimies olikin jo 
ehtinyt meitä ennen paikalle ja odotti siellä 
autonsa luona. Oli iloista jälleennäkemisen 
riemua. Dimalla on työpaikka ja asiat tuntuivat 
olevan hyvin.
    Sitten saimme kuulla huonoja uutisia. Sergei, 
joka vastaa vankilakäyntien yhteydessä 
musiikkipuolesta, ei pääsisikään tulemaan 
Metallostroihin. Väkemme vaikutti hieman 
tyrmistyneeltä. Joku  ehdotti, että laulaisimme 
itse. Ongelmasta selvittiin siten, että päätimme 
kääntää parin kolmen Teize-laulun säkeitten 
sanoja venäjäksi. Apuun pyysimme Sanni-Mariaa 
ja Sashaa. Näin onnistuimme saamaan kolmelle 
laululle sanat. Harjoittelimme innokkaasti ja 
saimme vielä Sashalta venäjänkielen 
lausumisohjeita, jotta sanat ymmärrettäisiin. Pitää 
tehdä painotukset ja vokaalin pidennykset 
oikeissa kohdissa eikä saa jättää jotain pois noin 
vain. Siis "Pridi i pasluushai minjaa". 
Ensimmäinen ässä on tavallinen terävä ässä ja 
toinen ässä on pehmeä suhuäänne.
    Sunnuntaiaamuna lähdimme ajamaan kohti 
Metallostroita. Vankilan edessä meitä oli 
vastaanottamassa hyväntuulinen, jokin aika sitten 
vapaaksi päässyt, Valodja-niminen entinen vanki. 
Siinä halailtiin ja kyseltiin kuulumisia. Jos 
muistan oikein, niin Valodja kertoi olleensa 
Metallostroissa noin 13 vuotta. Vankila-aikana 
hän oli toiminut kokkina. Hän kertoi, kuinka 
hämmästynyt hän oli ollut vapauduttuaan, 
maailma hänen ympärillään oli muuttunut aivan 
valtavasti. 
      Valodja kertoi meille ajasta, jolloin hän tuli 
uskoon. Kun häntä kuulusteltiin vankilassa, 
kuulustelijat yrittivät hirttää hänet lakanoista 
tehdyllä köydellä. Onneksi muut vangit tulivat 
viime hetkellä pelastamaan hänet. Valodja ei 
pystynyt syömään normaalisti puoleen vuoteen 
vaan pelkästään imemään pillin avulla. Sitten 
mies näytti ylpeänä ja silmin nähden onnellisena 
todistuksia opiskelluista raamattukursseista. 
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Hänen tarkoituksenaan oli jatkaa opiskeluaan ja 
ryhtyä opettamaan Raamattua muille. Hän oli nyt 
hoitamassa kansalaispaperinsa kuntoon. Venäjällä 
pitää käydä monen viraston luukulla, ennen kuin 
asiapaperit ovat kunnossa.
      Pian meille ilmoitettiin, että pääsemme 
vankilaan. Monta rautaista ovea avattiin 
edessämme ja suljettiin kolahtaen perässämme. 
Passit jätimme erään naisvartijan huostaan kukin 
vuorollamme. Sain numeron 203, mikä pitäisi 
muistaa, jotta lähtiessäni saisin passini takaisin 
Meidät ohjattiin suureen huoneeseen, jossa vangit 
olivat jo meitä odottamassa. Soili oli 
ensimmäinen puhuja. Hän kertoi, kuka hän on ja 
mistä me tulemme. Soili kertoi mitä kirkkokuntaa 
edustamme ja että kuulijat ovat ilmeisesti 
ortodokseja. Suurin osa miehistä nyökytteli 
hyväksyvästi päätään. Uskomme samaan 
Jumalaan ja tunnustamme Jeesuksen Kristuksen 
Herraksemme. Soili puhui lämpimästi. Taisto ja 
Jukka jatkoivat puheiden sarjaa seuraavina. 
Tulkkimme Liisa puhui innostuneesti pariin 
otteeseen ja kertoi myöhemmin meille puheensa 
sisällöstä. Hän halusi kertoa kuulijoille, että ei 
riitä, että kuuntelee hengellisiä puheita. Pitää 
myös lukea Raamattua. Muuten ei ymmärrä 
mitään.  
      Itse kerroin elämäni kriisikohdista ja siitä 
kuinka Jumala oli ollut armollinen. Olga-Helena 
piti oman puheensa aiheenaan Raamattu. 
Jokaisella vangilla oli venäjänkielinen Raamattu 
pöydällä. Sieltä haettiin milloin mitäkin kohtaa 
kunkin puhujan ohjeitten mukaan. Välillä 
lauloimme. Vangit yhtyivät lauluun. Tuntui myös 
siltä kuin puheitamme todella olisi kuunneltu.   
        Vankilan seurakunta oli saanut uuden 
johtajan. Hän oli vakavakasvoinen, hoikka, pitkä 
nuori mies. Hän kysyi, haluaisimmeko teetä ja 
pahoitteli, että se ei enää ollut kovin lämmintä. 
Kiitollisina otimme vastaan juotavaa. Pöydille oli 
laitettu puhtaat pöytäliinat.  Vangit olivat tuoneet 
omat teekuppinsa meitä varten, koska aiemmat 
kupit oli otettu pois. Kysyimme, että saammeko 
tuoda uusia teekuppeja. Luvattiin, jos ne ovat 
muovisia.
       Jukka innostui lopuksi kertomaan Nigeriassa 
viettämistään vuosista vaimonsa Liisan ja heidän 
tyttärensä kanssa.
    Tilaisuuden lopuksi varattiin aikaa rukousta 
varten. Jokainen, joka halusi, että hänen kanssaan

rukoillaan, voi tulla rukoiltavaksi. Muutama 
ilmaisi halunsa. 
         Lopuksi jätettiin jäähyväiset. Käteltiin. 
Dasvidanija! Taas paukkuivat kolisten vankilan 
ovet edessä ja takana. Näytin lasikopissa olevalle 
naisvartijalle paperilappusen reunaa, jossa luki 
numeroni 203. Sain sillä numerolla passini 
takaisin. Tuntui kuin olisin saanut myös 
identiteettini takaisin. Hetken olin ollut vain 
numero 203. 
        Kotimatkalle päästiin lähtemään vasta kello 
neljän aikaan. Yksi paluumatkalle mukaan 
halunnut "turisti" oli tunnin "hukassa".  Hän oli 
odottanut metroasemalla vahingossa väärällä 
portilla.
     Opin tästäkin kommelluksesta sen, että olisi 
hyvä olla kännykässä yhteyshenkilöiden 
puhelinnumeroita ja kännykkä pitää olla auki. 
      Seuraava tärkeä tehtävä oli huomata tien 
varrella olevat mustikoiden myyjät. Niinpä 
otettiin ämpärit toiveikkaina esille. 
Arvuuttelimme litrahintoja. Maksavatko mustikat 
enemmän Suomessa kuin Venäjällä ja paljonko 
maksavat? Jännitys tiheni matkan edetessä kohti 
Suomen rajaa. Onko mustikoita myynnissä? 
Olihan niitä myynnissä, tosin myyjillä oli niitä 
vähänlaisesti. 
   Soili riensi myyjän luota toiselle ja yritti 
urheasti tinkiä. Pientä kilpailua tuli Jukan ja 
Soilin välillä, kun Jukkakin halusi ostaa 
mustikoita. Soili yritti selittää, että ensimmäiset 
mustikat hän oli ostanut jollekin tuttavalle, nyt 
hän ostaisi niitä myös itselleen. Mustikoita riitti 
kummallekin.
     Matka jatkui leppoisissa tunnelmissa. Olimme 
puoliltaöin Mäntsälässä.
                                  Anja Volmonen / Helsinki
________________________________________
TERVETULOA
HIRVIJÄRVELLE 7.9.08
VIRKISTYMÄÄN 

Entiset ja nykyiset vapaaehtoiset 
puolisoineen!
   Lähtö Keskuskirkon mäeltä messun jälkeen 
n. klo 11.20.
    Ohjelmassa mm ruokailu, saunat, kahvi, 
makkaranpaistoa. 
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Matkalla Sablinoon ja Kolpinoon 
elokuussa.

    Matkalle 8.8. olivat lähdössä Helenan kyydillä 
Hilda, Heli ja Sanni-Maria, lisäksi Vaalimaalta 
saimme neljän hengen turistiryhmän  matkalle 
Pietariin ja takaisin. Perjantaina hoitelimme vain 
Hildan postiasiat Viipurissa ja kävimme kaupassa 
vankiloita varten.
    Lauantaina matkan kohteena oli Sablinon 
naisvankila. Meillä oli lupa-anomuksessa pyyntö 
saada ottaa valokuvia ja siihen suostuttiin 
mielihyvin! Syykin selvisi sisällä vankila-
alueella: kaikkialla oli pihaa kaunistettu,oli 
kukkaistutuksia, maisemamaalattuja seiniä, 
suihkulähteitä. Naiset rakensivat sisääntulopihaan 
juuri uutta vesiaihetta, puroa. Norjasta oli saatu 
kuulemma suuri rahalahja pesutilojen ja pihojen 
uudistukseen.
     Sisällä pidimme ihan tavallisen tilaisuuden, 
lauluja, puheita, esirukousta. Pyhä Henki vaikutti 
kuitenkin niin, että muutama nainen halusi antaa 
elämänsä Herralle! 
     Meillä oli runsaasti aikaa ja poikkesimme 
Uljanovkan kuntoutuskodissa. Edellisellä 
käynnillä tapasimme muutaman miehen ja nyt 
saimme tietoja hiukan enemmänkin talon 
toiminnasta. Siellä asui sillä hetkellä noin 30 
miestä, jotka olivat kuitenkin työssä parhaillaan. 
Sovimme seuraavalle käynnille syyskuussa 
paikan johtajan tapaamisen. 
     Kollontain asuntolassa kävimme, tottakai. 
Onhan se meidän oma avustuskohteemme, jota 
tuemme. Haluamme viestiä myös asukkaille, että 
meitä kiinnostavat heidän asiansa. Ljuda ja 
Andrei Peshkov tulivat sinne myös ja istuimme 
iltaa melko pitkään keskustellen ja rukoillen 
asukkaiden kanssa. Tapasin myös ulkona Pitkän-
Sashan, entisen asukkaan, joka hyvin menneen 
kahden vuoden asumisen jälkeen oli ruvennut 
juomaan. Kyllä hän oli häpeissään nähdessään 
minut! 
     Sunnuntaina kohteena oli pelkästään Kolpinon 
poikien vankila. Saimme siellä pitää tilaisuutta 
ruokasalissa, jonne saapui noin 50-60 poikaa. 
Vanhemmat pojat häiritsivät ajoittain, mutta suuri 
osa porukasta kuunteli herpaantumatta 
mahdollisuudesta uuteen elämään, syntien 
anteeksisaamiseen. Lopuksi jakauduttiin kolmeen 

rukousryhmään, joihin pojat jonottivat vuoroaan. 
Meidän ryhmässämme ainakin kolme poikaa 
ilmaisi halunsa saada synnit anteeksi ja kaksi 
ilmoitti haluavansa seurata Jeesusta. (Tämän 
ikäiset pojat, ja erityisesti vankilaolosuhteissa, 
ovat todella kovassa paineessa kavereidensa ja 
pikkupomojensa  taholta. Muistakaa siis rukoilla 
näiden nuorten poikien puolesta!)
    Kotimatkalle pääsimme lähtemään ihan 
sovitusti, vaikka Toinia odottelimmekin tunnin 
turhaan metroasemalla. Tullijonot Suomeen olivat 
melko aikaavievät, mutta ehdittiinhän keskustella! 
                                                   Helena Jokinen
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