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LAHJAKSI OLETTE SAANEET
 LAHJAKSI ANTAKAA

                       RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
                       TAMMIKUU 2009

AIKAMME ON JUMALAN KÄDESSÄ

Mietteitä vuoden 2009 alkaessa

   Vuodenvaihde on käsillä. Katsomme
menneeseen ja tulevaan. On iloa ja haikeutta,
pettymyksiä ja katumusta, uusia suunnitelmia.
Idäntyössä on ollut monivaiheinen vuosi:
varastohallin lakkauttaminen, Sanni-Marian ja
Sashan hääjuhla, epävarmuus vankiloihin
pääsystä, viime hetken käännytykset pois
vankilan porteilta, iloiset uutiset
vapautumisista, suruviestit ja retkahdukset,
uudet vankilalähetit.  Pohdinnan alla on, mikä
on viisasta jatkossa: käydäkö entiseen tahtiin
vai hieman harvemmin vankilamatkoilla?
Autot, kuljettajat ja matkalaiset väsyvät, jos
emme saa uusia vastuunkantajia matkoillemme.
Rukoilkaamme Herralta viisautta oikeisiin
ratkaisuihin.
     Ajan kulumiseen havahdumme aina vuoden
vaihtuessa. ”Nousee päivä, laskee päivä…
kiitää vuodet niin.. päivät ja yöt toistaan
seuraa…” laulaa Viulusoittaja katolla!  Meillä
on vielä aikaa tehdä työtä evankeliumin
sanoman viemiseksi Venäjän vankiloihin.  Ovet
ovat vielä auki, mutta emme tiedä, kuinka
kauan.  Antakoon Herra meille edelleen intoa ja
voimia tähän työhön, minkä Hän on

sydämellemme laskenut! Jokainen päivä on
armon päivä ja jokainen vuosi armon vuosi.  Ja
kun aikamme on lopussa, silloinkin ”Herran
armo kestää iäti, hänen uskollisuutensa on
vahva kuin taivas.” (Ps.89:3)
”Sinä, joka olet niiden auttaja, jotka kääntyvät
sinun puoleesi, niiden valo, jotka elävät
varjojen keskellä, sinä kylvön ja korjuun Herra,
armahda minua ja tee sydämeeni asuntosi. Jos
katsot syntejäni, en voi kestää läsnäoloasi,
pyyhi ne pois rajattoman laupeutesi tähden
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, ainoan
Poikasi, sielujemme lääkärin! Hänen kauttaan
sinulle kunnia, suuruus ja valta halki vuosien,
jotka eivät vanhene, eivät ikinä lopu.” (Papyrys
200-300-luvuilta)

Siunattua uutta Herran vuotta 2009
kaikille Idäntyön ystäville ja
tukijoille!

               Soili Juntumaa, puheenjohtaja
______________________________________

Tervetuloa matkoille mukaan
evankelioimaan!

Sablino-Kolpino           Gaasa-Metallostroi
16-18.1.                           16-18.1.
13-15.2.                           20-22.2.
13-15.3.                           20-22.3.
10-12.4.                           17-19.4.
15-17.5.                           22-24.5.
12-14.6.                           19-21.6

Koska ennen 10.1. ei päästetä ryhmiä
vankiloihin, teemme kahden ryhmän matkan
samana viikonloppuna. Toivottavasti se ei
aiheuta liikaa ahtautta asunnolla.

Mahdollisista sunnitelmien muutoksista
ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Muista ilmoittautua matkalle vähintään viisi
viikkoa ennen aikomaasi matkaa!

Matkan hinta on 20 € edestakaisista matkoista
ja 20 € yöpymisestä Idäntyön asunnolla,
yhteensä 40 € / matka.
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Matka 4.12.-9.12.2008

Pietari-Tihvin-Vologda-Pietari

   Satoi kaatamalla.  Tulkkimme Ida Makarova
piti hakea Espoosta viiden aikaan, jotta
ehtisimme Riihimäelle kuudeksi.  Lähdin
Helsingin keskustasta matkaan omasta
mielestäni ajoissa. Pimeässä ei Idan löytäminen
hänen poikansa kodin parkkipaikalta ollutkaan
aivan yksinkertaista. Harhailtuani sinne ja tänne
pitkin hiljaista Espoota löysin oikean paikan
vasta Idan pojan neuvoessa kännykän avulla
oikean ajoreitin. Siunasin mielessäni
kännyköiden olemassaolon. Venäjän matkojen
suunnittelu on kuin palapelin kokoamista.
Jonkun pitää tehdä ensin palat. Jokainen pala on
otettava mukaan  ja sitten jonkun täytyy  se
koota. Yhtään palaa ei voi jättää pois.
   Tulkki on yksi matkan tärkeistä palasista. Hän
on yksi viestinviejistä. Hän kohtaa kanssamme
kasvoista kasvoihin ne henkilöt, joiden takia
olemme matkaan lähteneet.
   Alku ei näyttänyt lupaavalta. Sydäntäni
kouraisi, kun sateessa odottanut Ida kömpi
märkänä autooni. Mutta tämä elämää nähnyt yli
70-vuotias Pietarissa asuva inkeriläinen hymyili
sydämellisesti iloinen pilke silmäkulmissa.
Matka Riihimäelle Liisa ja Jukka Järven luo
sujui leppoisan rupattelun merkeissä.
Tämänkertaiselle matkalle lähtijöitä oli Anneli
Helminen, Liisa ja Jukka Järvi, Ida Makarova ja
allekirjoittanut. Tarkoituksena oli yöpyä
Pietarissa, sitten ajaa Tihviniin. Siellä piti
käydä Tihvinin vankilassa ja yöpyä sikäläisessä
lastenkodissa. Sitten lähtisimme Vologdaan.
Siellä yöpyisimme Strisnjevossa ja kävisimme
Vologdan ympäristön vankiloissa. Anneli
kertoi, että Tihvinin vankilaan ainakin
pääsemme. Lupa tulee Pietarista ja se oli jo
saatu.
   Vologda kuuluu Moskovan alueeseen ja sieltä
myönnetään vierailuluvat vankiloihin. Luvat
tulevat yleensä aivan viime hetkellä ja koska
matka on pitkä, ei useinkaan vielä matkalle
lähdettäessä tiedetä onko ne myönnetty. Niin
kuin ei nytkään.
    Tavaraa oli  nytkin paljon vietäväksi rajan
taakse. Kun vielä Venäjän puoleiselta
rajavarastolta otettiin viimeiset mukaan

otettavat tavarat, oli Jukan pakettiauto aivan
täynnä. Lähdimme ajamaan kohti Pietaria.
Vihmova sade oli vähitellen lakannut.
Lämpötila pysyi juuri ja juuri nollan
yläpuolella. Ei ollut liukasta. Liikennettä oli
harvakseen. Sitten aloimme lähestyä Pietaria.
Liikenne vilkastui. Miljoonakaupunki on aina
miljoonakaupunki. Onneksi Pietarin ympäri on
rakennettu kiertotie, ettei tarvitse ajaa keskustan
läpi. Niinpä saavuimme pian ensimmäiseen
yöpymispaikkaamme Timurovskajan asunnolle.
     Seuraavana aamuna läksimme ajamaan kohti
Tihviniä. Pilvet roikkuivat raskaana taivaalla,
mutta ei satanut. Lämpötila oli edelleen nollan
yläpuolella. Venäjälläkin oli satanut koko
syksyn paljon. Hiekkatiet olivat kärsineet
paljosta sateesta ja olivat entistäkin
kuoppaisempia
   On olemassa yksi varma merkki, että
lähestytään vankilaa. Tie muuttuu erittäin
huonoksi. Valtavat vesilammikot tiellä
koettelevat kuskin hermoja. Hän joutuu
arvuuttelemaan kuinka syvä lammikko on.
Mahtaako matka päättyä juuri tähän lätäkköön?
    Pääsy Tihvinin vankilaan aamulla yhdeksän
aikaan sujui moitteettomasti. Vangit tulivat
kantamaan tuomamme tavarat sisälle vankilaan.
Kävelimme hyvässä järjestyksessä toisen
kerroksen kokoushuoneeseen, jossa miesvangit
olivat jo meitä odottamassa.
   Pyysimme etukäteen luvan valokuvaamiseen,
kynttilöiden sytyttämiseen, villasukkien
jakamiseen suoraan vangeille. Miellyttävä ja
asiallinen vartija, nuori Aleksei lupasi kysyä
ja ilmoitti sitten, että kaikkiin pyyntöihimme
suostuttiin. Kovin pitkää aikaa meille ei
annettu, koska vankien piti palata työhön.
Mutta hyvä näin. Laskimme, että kymmenen
minuuttia voi jokainen puhua. Yleensä aikaa on
kuitenkin enemmän.
     Kokoushuone oli melkein täynnä vankeja.
He istuivat odottavan hiljaisuuden vallitessa.
Näkyi vakavia kasvoja. Tutkimattomia katseita.
Nuoria miehiä. Ajan pysähtymistä. Huoneen
muuttumista Herran temppeliksi. Mitä Jeesus
olikaan luvannut. "sillä missä kaksi tai kolme
on koolla minun nimessäni, siellä minä olen
heidän kanssaan". Kerroimme Jumalan armosta,
joka koskee kaikkia. Jokainen joka ottaa
Jeesuksen vastaan, saa syntinsä anteeksi.
Kerroin Vanhan testamentin Jobista, joka
menetti kaiken. Job oli vihainen Jumalalle ja
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vaati Jumalaa käymään oikeutta kanssaan.
Mutta Jobillakin oli Pelastaja (Joshua, Jeesus)
taivaassa ja hänen elämänsä muuttui kun
Jumala ilmaisi itsensä Jobille. Ja Job oppi
luottamaan Jumalaan ja rukoilemaan Häntä.
     Anneli kertoi myös ajasta, jolloin hän kulki
entisen elinkautisvangin Reijo Loikkasen
kanssa evankelioimassa vankiloissa. Reijo
halusi aina muistuttaa kuuntelijoita siitä mitkä
ovat suurimmat syyt miksi joudutaan vankilaan.
Ne ovat viina ja huumeet. Kuuntelijoissa
tapahtui äkisti liikehdintää. Sanat vastaanottivat
kuulijansa. Nuoret miehet katselivat toisiaan ja
nyökyttelivät päätään myöntämisen merkiksi.
Anneli halusi kertoa Reijon viestin kuulijoille.
Luopukaa näistä aineista. Tiedetään, että
huumeet aina löytävät tiensä vankilan muurien
sisälle. Ehkäpä niin on tässäkin vankilassa.
Luopukaa niistä ja tehkää parannus.
Rukoilimme.
      Liisa alkoi jakaa Suomessa ahkerien käsien
tekemiä villasukkia vangeille. Liisa
nimenomaan kertoi, että ne on kudottu heitä
varten. Jokainen sai valita mieleisensä mukaiset
sukat. Joitakin viehätti, jos sukissa oli
iloisenväriset raidat. Toiset valitsivat perinteiset
yksiväriset. Jaettiin suklaata. Otimme
valokuvia. Huomasin, että kokoushuoneen
etuosan seinälle kaksoiskotka-kuvan yläpuolelle
oli ilmestynyt presidentti Medvedevin kuva.
Oikein edustava kuva, Medvedev on komea
mies.
     Meidät saatettiin ulos vankilasta. Vankilan
johtaja tuli hyvästelemään meitä
moitteettomasti istuvassa vihertävässä
virkapuvussaan. Hän kertoi olevansa suuri
Suomen ystävä. Hän rakastaa Suomea niin
paljon, että Suomi voisi yhtä hyvin kuulua
Venäjään. Mennergeimkin oli venäläinen
kenraali. Tämä oli tarkoitettu kevennykseksi
mutta me suomalaiset olemme vähän arkoja
aiheen suhteen ja katsoimme parhaaksi olla
kommentoimatta mitään.
     Seuraavaksi ajoimme Tihvinin lastenkotiin.
Meitä oli vastassa lastenkodin johtajatar ja
hänen apulaisensa. He ovat asiallisia ja
ystävällisiä ihmisiä. Meille osoitettiin
yöpymispaikat. Saimme ruokaa. Meille
kerrottiin, että kohta lapset tulevat koulusta ja
saamme tavata heidät. Itse en päässyt tähän
tilaisuuteen, kun minut yllätti kova

migreenikohtaus ja jouduin joksikin aikaa
vuoteenomaksi.
     Meidät tavoitti tieto, että Moskovasta ei ole
myönnetty lupaa Vologdan vankiloissa
käynteihin. Pohdimme mitä nyt teemme.
Palaammeko lastimme kanssa Suomeen vai
jatkammeko matkaa ja viemme tärkeät
tavaramme perille. Tihvinästä on 500 km
Vologdaan. Anneli muistutti, että  seuraavassa
yöpymispaikassa Strisnjevossa seurakunnan
vanhimmat Igor ja hänen vaimonsa Irina
odottavat meitä kovasti. Iralle on myös mukana
vietäväksi paketteja. Tavarat voisimme jättää
Strisnjevoon, josta ne vietäisiin vankiloihin.
Katselimme ikkunoista ulos. Märkää, raskasta
lunta satoi tiuhaan taivaalta ja maa muuttui
valkeaksi. Säätiedotus lupasi kuitenkin
seuraavaksi päiväksi pientä pakkasta ja selkeää
säätä. Päätimme jatkaa matkaa.
     Yön aikana tiet olivat kuivuneet ja keli
näytti hyvältä. Edessä oli pitkä matka kohti itää.
Strisnjevon kylä sijaitsee 40 km Vologdasta
länteen. Meidän ei siis tarvinnut ajaa
Vologdaan saakka. Pimeys alkoi jo laskeutua
lähestyessämme määränpäämme tienhaaraa.
Onneksi ei satanut. Ohikiitävien
venäjänkielisten kylttien lukeminen vaati
salamannopeaa lukutaitoa. Kaikki annoimme
mitä erilaisimpia ajo-ohjeita Jukalle, joka
tyynesti luotsasi meidät oikeaan paikkaan.
Minulle oli etukäteen kerrottu, että olemme
keskellä Venäjän maaseutua. Kylään on kyllä
rakennettu kerrostaloja, mutta muutoin kaikki
on hyvin alkeellista. Ei tule vettä taloon sisään,
se on kannettava kaivosta. On ulkopuucee,
jossa on venäläiseen tapaan vain reikä lattiassa.
Tosin saamme ämpärin sisälle yöastiaksi.
    Strisnevon kylä on tyypillinen venäläinen
kylä. Talot on rakennettu vieriviereen kylän
päätien varteen kummallekin puolelle. Kylä on
kukkulan laella ja ympärillä avautuvat pellot ja
metsämaat. Rakennukset ovat hirrestä tehtyjä ja
kaunis harmaa pintaväri on vallitseva.
Ulkoapäin katsottuna näky on mitä idyllisin.
    Meidät otettiin sydämellisesti vastaan. Igor
kertoi, että rakennuksen yhteyteen työn alla
ollut kirkko on nyt valmis. Kirkkosali oli niin
suuri, että saatoimme kaikki yöpyä siellä.
Kirkon penkit oli nerokkaasti käännetty
vastakkain, joista muodostui meille mitä
mainioimmat sängyt. Kirkkosalia lämmitettiin
suurella uunilla, joka tuoksui sekoitukselta
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savua ja pihkaa. Matkalaukkuni tuoksui vielä
pitkään Suomeen tuloni jälkeen tälle
miellyttävälle hieman kirpeälle hajulle. Saimme
kuulla myös jymyuutisen. Taloon tuli vesi
sisään ja oli myös rakennettu sisävessat. Veden
laatua ei vielä oltu ehditty tutkia, mutta se kävi
hyvin pesuvedeksi.
     Kyselimme seurakunnan toiminnasta.
Kuulimme, että Jumalanpalvelukseen tulee
väkeä jopa Vologdasta asti. Ihmiset tulevat
bussilla ja henkilöautolla. He tuovat tällöin
kymmenyksensä. Jumalanpalveluksen jälkeen
tarjotaan aina ruokaa.
    Igor kysyi minulta ovatko lapseni uskovaisia.
Vastasin myöntävästi. Igor valmisteli seuraavan
päivän Jumalanpalvelusta ja kysyi kuka meistä
haluaa todistaa. Oliko se Anneli vai Liisa, mutta
keksivät, että minä olen ollut kaikkein hiljaisin.
Näin ollen tehtävä lankesi minulle. Tosin siinä
kävi niin, että jokainen meistä halusi puhua
Idaa myöten.
    Seuraavan päivän Jumalanpalvelus oli kaunis
ja harras tilaisuus. Musiikki ja laulut olivat
melodisia ja iloisia. Niissä oli vahva venäläinen
leima, mitä ei sanoin pysty selittämään.
Vaikutteita oli saatu monista kansanlauluista.
Igor piti saarnan ja Ida hiljaa tulkkasi sitä
meille. Lopuksi Igor luki Raamatusta
Sananlaskujen kirjasta "Hyvän vaimon
ylistyksen".
    Päätimme vielä pistäytyä Vologdan
kaupungissa, kun näin pitkälle olimme tulleet.
Vologda on vanha keskiaikainen kaupunki.
Vologdan kaupunki on saanut nimensä
Vologda-nimisestä joesta ja on suomalais-
ugrilaista alkuperää. Kaupungissa on vanha
luostari, jonka restaurointi on melkein valmis.
Kävimme näyttelyssä, jossa oli esillä toistaan
upeampia nyplättyjä pitsejä. Pöytäliinoja oli
kaiken kokoisia. Haukoimme ihastuksesta
henkeämme. Miten taitavaa. Pitsit oli nyplätty
viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana.
     Jumalanpalveluksen jälkeen Sasha oli
kutsunut meidät kylään, jos tulemme käymään
Vologdassa. Niinpä meille tuli ainutlaatuinen
tilaisuus päästä vierailemaan tämän matkan
aikana venäläiseen kotiin.  Sasha asui
perheineen kerrostalossa Vologdan keskustassa.
Meidät ohjattiin ystävällisesti olohuoneeseen ja
istuuduimme sohvalle. Keittiöstä kannettiin
pöytä sohvan eteen ja tuolit tuotiin pöydän
ympärille. Nuorella parilla oli kaksi lasta.

Koulua käyvä Reimond ja kaksivuotias Anna.
Suolaista purtavaa tuotiin pöytään ja tietenkin
hyvää, haudutettua teetä. Pian oli pakko jättää
tämä ystävällinen perhe ja palata
yöpymispaikkaamme. Seuraavana päivänä oli
edessä pitkä ajomatka Pietariin. Jukan piti saada
levätä.
     Lähdimme matkaan aamulla varhain. Päivä
rupesi valkenemaan. Vähän ennen Tihviniä
päätimme mennä syömään. Pysähdyimme
kylässä, jonka nimi oli Astratzi. Paikan nimi on
hyvä muistaa tulevia matkoja ajatellen. Kahvila,
johon poikkesimme Astrazissa, oli aivan
päätien varrella. Ruoka oli hyvää ja hinta
kohtuullinen. Otin borsh-keittoa ja teetä.
Jälkiruoaksi rahkapiirakan, jossa oli kunnon
määrä herkullista rahkaa. Rahka oli varmaan
tehty pastoroimattomasta maidosta, koska se
maistui  erilaiselta kuin nykyiset rahkat
Suomessa.
   Onneksi olimme syöneet ja ennen kaikkea
kuskimme Jukka oli saanut ruokaa.
Matkantekomme tyssäsi yhtäkkiä. Edessämme
oli pitkä autojono, mikä ei liikkunut mihinkään.
Vastaantulijoita ei tullut lainkaan. Välillä joku
autoilija kyllästyi odottamaan ja kääntyi
takaisin. Katsoimme kartasta olisiko olemassa
kiertotietä. Ei ollut. Jukka päätti lähteä
tutkimaan pysähdyksen syytä. Hän palasi tovin
kuluttua ja kertoi, että edessä on silta-
työmaa. Sillan yli on käytössä vain yksi kaista.
Iso rekka oli suistunut sillalta ojaan siten,
että osa rekkaa oli jumissa sillalla estäen kaiken
liikenteen. Ei auttanut muu kuin jäädä
odottamaan. Alkoi hämärtää. Pimeys lankesi
ympärillemme. Tunnin odottelun jälkeen
pääsimme jatkamaan matkaa. Näimme, että
rekka oli vedetty syrjään. Huokasimme
helpotuksesta.
      Pietaria lähestyessämme ajoimme
monikaistaista moottoritietä pitkin. Yhtäkkiä
Liisa huusi Jukalle:" Varo!"  Viime hetkellä
Jukka käänsi rattia vasemmalle. Liisa oli
huomannut ajokaistalla edessä valtavan
autonrenkaan, jossa oli vanne sisällä. Onneksi
vasemmalla kaistalla ei ollut yhtään autoa juuri
sillä hetkellä, vaikka muualla oli kova liikenne.
Enkelit olivat mukana matkallamme.
       Yövyimme Pietarissa Timurovskajalla ja
palasimme turvallisesti Suomeen Viipurin
kautta.
                          Anja Volmonen / Helsinki
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Tihvinin lastenkoti 5-6. 12 2008
Matka Pietariin 12-14.12.

Vologdan matkalla, kuten tavallista, yövyimme
Tihvinin lastenkodissa.
  Lastenkodin apulaisjohtaja, Tatjana, otti
meidät sydämellisesti vastaan. Tähän kotiin
lapset otetaan huostaan kunnes selviää
paraneeko tilanne kotona tai kunnes lapselle
löytyy sijoituspaikka. Nyt lapsia oli 46 ja täällä
he asuvat kuka vähän aikaa tai pidempään.
Näistä  keskustelimme ensin henkilökunnan
kanssa.
    Lapset tulivat koulusta ja ruokailun jälkeen
keskustelimme heidän kanssaan. Jeesuksesta,
uskosta, rukouksesta ja joulusta. Kysyin
haluaisiko joku esittää jotain, koska
aikaisemmin on aina innokkaita esiintyjiä ollut.
Kuulimme lauluja ja runoja. Erikoisesti minua
ilahdutti seitsemänvuotiaan ekaluokkalaisen
pojan esitys. Runo, jonka hän osasi ulkoa, oli
pitkä ja poika lausui sen eläväisesti. Lapset
antoivat meille itsetehtyjä lahjoja. Sain
neljätoistavuotiaan Aleksandran maalaaman
taulun.
Täällä lastenkodissa on ilo käydä, lapset
näyttävät viihtyvän ja heillä on paljon ideoita.
Tihvinin vankilan jälkeen nukuimme vielä
toisen yön lastenkodissa.
Aamulla lähdimme kohti Strisnevon kylää.

                            Anneli Helminen

Igor ja Irina Smirnov lapsineen, vasemmalta
Pasha 2v, Masha 4v ja Misha 6 v.

Matkalla olivat mukana Hilda, Heli, Anneli ja
Helena autoineen. Tavaraa oli sen verran, että
rajalla piti ottaa kyytiin pari kilotyttöä kuormaa
keventämään.
    Tämän matkan alkuperäinen tarkoitus oli
käydä Kolpinon poikien vankilassa ja Sablinon
naistenvankilassa, mutta emme olleet  saaneet
lupia. Käyntikohteita ei silti puuttunut.
   Viipurin postissa Hildalle oli tullut
ennätysmäärä kirjeitä, pari pakettia piti myös
postittaa ja monia kirjeitä jälleen.
    Perjantaina kävimme jo Igorin ja Irinan
perheessä syömässä ja jakamassa
joulupaketteja. Jätämme rukousaiheeksi Igorin
seurakunnan uuden vuoden suunnitelmat. Juuri
ennen meidän tuloamme heillä oli ollut
pappeinkokous ja suunnitelmia oli riittävästi
useammankin seurakunnan toteutettavaksi.
Irina vaikutti hyvin masentuneelta.
    Lauantaina suuntasimme suoraan
Pietarhoviin, kun kirjakaupat aukenivat
myöhään. Edesmenneen tulkkimme Nina
Nesterovan perhe on meille tullut tutuksi ja
rakkaaksi näiden monien työvuosien aikana ja
tapasimme Jevgenin, lesken, sekä tyttären.
Tanjan ja nuoremman hänen pojistaan, Antonin
     Pushkinissa tapasimme tulkki Valentina
Mitroshkinan ja jätimme paketit myös lähellä
asuvalle tulkille Hilma Gutsanille.
     Kolpinossa meillä oli sovittu aika
lastenkodissa ja tapasimme rakkaiksi tulleita
lapsiamme. Kerroimme ja lauloimme joulusta
ja jaoimme lopuksi joulupaketit. Tämä
riemullinen hetki päättyi tosi onnettomasti, kun
lahjaksi saatuihin taskulamppuihin ostetut
patterit eivät sopineetkaan niihin! Lupasimme
toimittaa heille uudet lamput, mutta tämä hetki
oli pilalla.
     Sitten poikkesimme Babuskinakadulle
Annelin Veronikaa katsomassa. Siellä olivat
paikalla tytön isoäiti ja isoisoäiti, joka tyttöä
varsinaisesti kasvattaa. Lapsen äiti on
vankilassa, mutta huutoa ja riitaa riitti nytkin.
     Kollontaikadulla miesten asuntolassa meillä
oli oikein jouluinen teehetki. Lauloimme,
kertasimme joulun tapahtumia, pieni
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Gaasa ja Metallostroi
19.-21.12.2008

tietokilpailu raamatun tapahtumista,
joulupakettien jakaminen. Rukoilimme lopuksi
yhdessä. Viereiseen narkomaanikeskukseen oli
myös muutama joululahjakassi.
   Sunnuntaina veimme Kelttoon Larissalle
pakettimme ja tuliaisemme. Sitten olikin
työmme tehty ja matka kotia kohti alkoi.
    Ja ihan koko matkan, myös Pietarissa, Heli
ajoi autoa!
                            Helena Jokinen

Matkalla mukana olivat Jukka, Soili, Kira, Piia
ja allekirjoittanut. Matkasimme suorinta tietä
Pietariin. Guinnissa tapasimme Natalian, jolle
annoimme joulutervehdykset toimitettaviksi
johtajille ja hoidimme lupa-asiat. Gaasan lupa
oli selvä ja  Metallostroihinkin pääsy
periaatteessa meille luvattiin, mutta vankilan
puolelta oli pyydetty, ettemme menisi. Jäimme
jännittämään, miten siinä kävisi - Lilja oli
ajanut asiaa ja hän oli sitä mieltä, että voimme
sinne mennä. Natalia tarjosi meille teet ja
kahvit sillä välin, kun  meillä Suomesta
mukana ollut sohva raahattiin ylös neljänteen
kerrokseen, venäläisin miesvoimin.
    Kävimme  kirjakaupoissa ja tapasimme
Soilin kummipojan, Diman ja hänen
tyttöystävänsä Angelikan. Asunnolla tavattiin
siellä asuva Sasha ja katseltiin hänen, Sanni-
Marian ja pikkuisen tytön valokuvia.
      Lauantaina saimme mukaamme Sergein
kitaroineen, Larissan ja Liisan tulkiksi. Sitten
suuntasimme Gaasaan ja teimme matkalla
suunnitelman, miten jakautuisimme kahdelle
osastolle. Mutta ilmeisesti tulkkausongelmista
ja väärinkäsityksistä johtuen emme toimineet
suunnitelman mukaan, vaan olimme ensin reilut
puoli tuntia naisten osastolla ja toiset puoli
tuntia silmäosastolla. Pidimme lyhyet
joulutilaisuudet joululauluineen ja -
evankeliumeineen. Tuomisina oli villasukkia,
teetä ja makeisia sekä Yksi ainoa elämä -kirjat
kullekin. Aika oli aivan liian lyhyt ja meitä
harmitti, että olimme niin sählänneet  ja
menettäneet samalla puoli tuntia kummallakin

osastolla. Yritimme puida asiaa ja miettiä, mikä
meni vikaan ja ottaa siitä opiksi vastaisuudessa.
    Sitten tapasimme Sergei Starostinia, Liljan
pitkäaikaista ystävää, samalla, kun kävimme
syömässä. Poikkesimme toimittamassa Pyhän
Olgan sairaalan viemiset Andrei ja Marina
Murugoville. He ottivat lämpimästi meidät
vastaan ja pöytä oli koreana - paitsi, että
olimme juuri syöneet. He kertoivat innoissaan
Israelin matkastaan. Kävimme myös
Sadovnikovien perheessä joululahjoinemme ja
lauloimme ja kerroimme lapsille joulusta.
      Illalla Kira ja Piia kävivät Sashan kanssa
Sannan ja Sergein luona ja me muut puimme
vielä aamullista “sähläystämme” Gaasassa ja
rukoilimme, että huomenissa voisimme toimia
“paremmassa johdatuksessa” ja nöyrempinä.
Sunnuntaina olikin aikainen herätys, matkalta
otimme Liisan ja Larissan mukaan ja sitten
Metallostoihin jännittämään! Pääsimme sisään,
kiitos Herralle! Ja tietysti Liljallekin, joka oli
“asiat puhunut” edeltä niin, että pääsimme.
Tutuksi tullut vankilan työntekijä/saattaja oli
jäänyt yövuoroltaan meitä vastaanottamaan, että
sisäänpääsy mahdollistui. Saimme aikaa 2 h ja
miehiä tuli pieneen, uuteen tilaan saattajan
lisäksi 14. Nyt suunnittelumme onnistui hyvin.
Soili aloitti - niin kuin Gaasassakin  - ja meille
muillekin jäi aikaa kertoa, mitä kunkin
sydämellä oli. Joulu oli edelleen pääteemana
jouluevankeliumineen ja -lauluineen. Tilaisuus
oli oikein koskettava, ainakin minun mielestäni
jouluisen “hyvä, lämmin, hellä”. Lisänä ja
suruna Kira kertoi erään hiljattain vapautuneen
vangin yllättävästä kuolemasta, joka liikutti
monia. Valerin, vankiveljemme, osallistuminen
spontaanisti puhujien joukkoon oli iloinen
yllätys. Jaoimme heille teetä, joulumakeisia ja
Yksi ainoa elämä -kirjat sekä vielä jäi aikaa
rukoilla sitä haluavien puolesta. Tilaisuuden
teeman voisin kiteyttää minulle erityisen
rakkaaksi tulleeseen lauluun:
Heinillä härkien kaukalon, nukkuu, lapsi viaton
Enkelparven tie, kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan
Ristillä, rinnalla ryövärin, nukkuu, uhri
puhtahin
Enkelparven tie, kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan
Sitten kiiruhdimme paluumatkalle. Matkalla
veimme joulutervehdyksiä Jukan ja Liisan
kummipojalle Andreille ja “Uusi toivo” -
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keskukselle. Viipurissa  kävimme Karusellissa
ja Jukka piipahti tukiperheensä luona, mistä
saimme Tonjan mukaan Suomeen. Joten
kiersimme vielä tullessa Helsingin kautta.
Rajalla ei ollut paljon jonoa, mutta silti meillä
viimeisillä matkalaisilla meni puoleen yöhön.
     Matkustaminen, varsinkin talviolosuhteissa,
oli pelottavaakin, mutta matka oli kaikkiaan
kuitenkin siunattu ja Jumala varjeli meitä
kaikelta pahalta. Pieni viivytys kerran tuli
miliisien pysäyttäessä, kun  mentiin “vanhoilla
vihreillä”. Siitä selvittiin pelkällä
säikähdyksellä, kun venäjää puhuvat kilvan
selittivät miliisille , mitä-missä-milloin-keitä
olemme ja mitä Venäjällä teemme.
Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi Ainoon
Poikansa,  Siit enkelitkin riemuiten, veisaavat
Hälle kiitoksen           Heli Virtanen

_____________________________

”Teille on tänä päivänä syntynyt”Teille on tänä päivänä syntynyt”Teille on tänä päivänä syntynyt”Teille on tänä päivänä syntynyt
Vapahtaja,  joka on Kristus, Herra.” Luuk.2:11Vapahtaja,  joka on Kristus, Herra.” Luuk.2:11Vapahtaja,  joka on Kristus, Herra.” Luuk.2:11Vapahtaja,  joka on Kristus, Herra.” Luuk.2:11
       Katsoin idäntyön Internetsivua.
Siitä muistui mieleeni miellyttävä
reisumme, kun kävimme ryhmän kanssa
tapaamassa ystäviämme vankilassa.
     Kiitos Herralle, että työ jatkuu, uusia
ihmisiä tulee uskoon, ja heidän elämänsä
saa uuden suunnan. Tällä hetkellä
Venäjällä on kriisi ja elämä joka päivä
vaikeampaa, mutta meidän Jumalamme
on uskollinen. Hänen apunsa tulee ajoissa.
Kiitos Herralle, että te Hänen voimassaan,
voitte tehdä tätä työtä. Apostoli Paavali
sanoi: ”Minä olen hyvän kilvoituksen
kilvoitellut, jouksun päättänyt, uskon
säilyttänyt” 2 Tim.4:7. Haluaisin, että
jokainen meistä voi sanoa  samat sanat.
Toivotamme kaikille sydämestämme
    Rauhallista Joulua ja Siunausta Uudelle    Rauhallista Joulua ja Siunausta Uudelle    Rauhallista Joulua ja Siunausta Uudelle    Rauhallista Joulua ja Siunausta Uudelle
Vuodelle 2009!Vuodelle 2009!Vuodelle 2009!Vuodelle 2009!

            Valentina ja Aarre Liukkonen.
____________________________________

Muistan, kuinka poikani jossain vaiheessa jo
kouluikäisenä meni eräänä jouluaattoiltana
hiljakseen omaan huoneeseensa ja oli siellä
tovin aikaa. Aikamme ihmeteltyämme ja hänen
tullessaan joukkoomme, kysyimme mikä nyt
on? Hän oli aivan totisen näköinen ja totesi
vaisusti,että "ei tuntunut siltä kuin aikaisempina
jouluina". Hän oli lopullisesti todennut, että
joulupukkia ei siis oikeasti ole olemassakaan.
Vaikka olin aina sanonut sen olevan joululeikki,
jossa saa toivoa läheisilleen jonkin lahjan, ja
että lahja-ajatus on sitä, että olemme itse
saaneet suurimman mahdollisen lahjan
aikoinaan, Jeesus-lapsen seimeen. Kuin
luonnostaan hän oli kuitenkin uskonut tuohon
ihmejoulupukkiin, joka tulee joka joulu, ja nyt
pettymys oli karvas ja todellinen.
    Keskustelimme keskenämme, kuinka lapsen
täytyy jo syntymästään lähtien opetella
ottamaan vastaan pettymyksiä ja todellisuuden
julmaa arkea. Kaiken tämän keskellä häntä
kuitenkin tukee "jokin", aikuiset jotka eivät
petä, käsi joka ei irroita, rakkaus lämpöineen,
joka hoitaa itkut ja kipeät.
   Kristitty on onnellisessa asemassa tietäessän
että on jotain mikä ei lopu, jotain mikä aina on
ollut ja on. Meiltä ei odoteta valmisteltua
tunnelmaa, ei suurta yhteen päivään lataamista,
itsensä poikki raatamista.
  Hänen kunikaallisuutensa vain TULEE ja
asettuu asumaan. Jos meillä vain on aikaa
oleskella Marian tavoin ja antaa Hänen hoitaa.
Kaikki on Rauhan Ruhtinaan pelkkää lahjaa
meille, joilla ei ole osaa eikä arpaa sen
ansaitsemiseen. Kiitetty olkoon Kaikkivaltias
Jumalamme, joka antoi ainokaisen poikansa
meidän yksinkertaisten ihmisten keskelle
lapseksi, josta tuli meidän KUNINKAAMME
!!!
Kiitos kaikille idäntyön ystäville, rientäkäämme
kertomaan kaikille,että Vapahtaja on syntynyt
ja Hän Elää

Hyvää, Rauhallista ja Siunattua Uutta Vuotta !

Olga-Helena Nikula

Tampereelta terveisiä!
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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
Puheenjohtaja
Soili Juntumaa 0505525529
soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri:
Tapani Vanhala   0400307475
tapani.vanhala@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
Mikko Ilomäki   0407587254
mikko.ilomaki@phnet.fi
Jukka Järvi  0503828008
jjukka@kolumbus.fi
Arola Pirkko  0505266121
Jokinen Helena 0503734070
herijok@elisanet.fi
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500
kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi

Kirje Annelille

Helin sylissä Kolpinon lastenkodin
ekaluokkalainen Vika, joka on saanut
joulupaketista oman kisun.
 Kiitos kaikille pakettien tekijöille!

Hyvää päivää.
En osaa kirjoittaa kirjeitä, niin ehkä kirjeestäni
tulee lyhyt.
Haluan kiittää Teitä siitä työstä, mitä Te teette.
Suurella mielenkiinnolla tulen tilaisuuksiin, kun
käytte täällä. Te lahjoitatte epätoivoisille
ihmisille toivon, jota me niin tarvitsemme.
Nyt minulla on erittäin vaikea elämänvaihe, ei
ainoastaan sen takia että olen täällä vankilassa.
Viisi kuukautta ennen, kun minut tuomittiin,
minulle syntyi poika. Hänen isänsä on myös
vankilassa. Me olemme HIV- positiivisia ja
valitettavasti pojalla on myös HIV. Paraikaa
minä etsin lastani. Hänen nimensä on Stroganov
Nikita Vasiljevits. Jos mahdollista, olkaa hyvä
ja rukoilkaa hänen puolestaan. Minä en tiedä
yhtään rukousta, mutta keskustelen Jumalan
kanssa omin sanoin.
   Itse olen lastenkodista ja tiedän, että koko
elämäni ajan Hän on ollut minua lähellä. Mutta
minä en ole lainkaan ottanut Häntä huomioon.
No Te sanotte, että Hän antaa meille anteeksi,
kun emme tiedä, mitä teemme. Ja minä uskon
siihen. Vaikka uskoni ei ole niin vahva, kuin
teidän, silti uskon, että kaikki menee hyvin.
En ole monisanainen, en osaa kirjoittaa kirjeitä,
elän tunteilla.
Anneli, pyydän Teitä rukoilemaan, että
löytäisin oman poikani.
Olkaa hyvä, tulkaa useammin tänne, niin
haluaisin puhua kanssanne Hänestä.
Pyydän anteeksi lyhyttä kirjettäni.

Näkemiin! Zenja,  marraskuu 2008

   P.S. Anneli, kirjoittakaa minulle rukous lasten
puolesta, jos se on mahdollista. Vielä kerran
kiitoksia Teille siitä, että käytte täällä.
                                     Zenja


