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LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

Helmikuu 2009
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry  KUULUMISIA

 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Uuden edessä

   Vuosi on vaihtunut.  Idäntyön
uudenvuodenlounaalla  saimme taas yhdessä
kiittää menneestä ja katsoa tulevaan.  Yhteisellä
aterialla vaihdoimme ajatuksia toistemme
kanssa.  Siellä heräsi myös ajatus,  olisiko hyvä
tavata isommalla joukolla useammin kuin kerran
vuodessa.  Emme kaikki tunne toisiamme ja
tutustuminen vaatii aikaa. Useimmat  tuntevat
vain osan toimintamme piirissä olevista
ihmisistä tai oman pienryhmänsä. Viime kesän
Hirvijärven tapaaminen jäi Pappilan pitojen
varjoon ja samoin taitaa käydä ensi kesänä!
Olisiko siis jotain saumaa tavata useammin?
       Eversti Natalia Nikolajevna  GUFSIN
(ennen GUIN) sisäasianministeriön
kasvatusosastolta oli käymässä Suomessa
loppiaisen aikaan. Hän oli kaksi päivää Lilja
Skibjukin vieraana Helsingissä ja oli hyvin
tyytyväinen lepäämiseen ja uimahallikäynteihin.
Liisa ja Jukka Järvi kävivät myös häntä
tervehtimässä ja keskustelemassa
vankilatyömme ”pelisäännöistä”.
Kolmetuntisen keskustelun he kirjasivat
muistioon, missä on paljon tärkeää ja
hyödyllistä asiaa huomioonotettavaksi
vankilavierailuillamme.  Muistion pohjalta
päätimme viimeisessä hallituksen kokouksessa,
että laadimme selkeät tavoitteet työllemme sekä
jokaiselle vankilakäynnille oman aiheen.
Puhuimme myös työhön sitoutumisesta.
Jokaisen vankilaan lähtevän tulee ilmoittautua
sitovasti matkalle 5 viikkoa etukäteen sekä
maksaa matkan hinta 40 € Idäntyön tilille.
Pitkiä nimilistoja, jotka eivät pidä paikkaansa, ei

enää nimittäin GUFSissa tulla hyväksymään.
Meidän on toimittava uskottavasti ja
sitoutuneesti. Tämä kaikki on todella tärkeää
”kurinpalautusta” meille kaikille!  Juuri saamani
tiedon mukaan viime viikonvaihteen
vankilakäynnit olivat sujuneet todella hyvin
johtajien tapaamisineen kaikkineen! Kiitos
Herralle!  Kiitos teille kaikille, jotka olette
jaksaneet uskollisesti olla mukana työssämme!
Tästä on hyvä jatkaa – Herran voimassa!
                 Soili Juntumaa, puheenjohtaja
………………………………………………..

           Riihimäen Idäntyön
 VANKILAEVANKELISTOJEN
TAPAAMINEN  JA  KOULUTUS

   Keltaisella talolla pe 6.2. klo 18

Tervetuloa kaikki mukaan, käsitellään
               tärkeitä asioita!
………………………………………………….

Herran  johdatuksessa

”Kaikella on määräaikansa, aikansa joka
asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika
kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta”
(Saarnaajan kirja 3:1-2)
   Raamatunkohta, jota olen miettinyt viimeisen
kahden kuukauden aikana. 10.11.2008 sain
viestin Ukrainasta, että ystäväni Volodja oli
kuollut kaksi päivää aikaisemmin. En voinut
käsittää asiaa laisinkaan; juurihan kaikki oli
ollut kunnossa ja hän oli päässyt kotiin
vankilasta vapauduttuaan. Mielessäni risteilivät
kysymykset  ”Miksi? Miksi tämän piti tapahtua?
Mikä tarkoitus tällä oli? Miksei hän voinut
saada olla perheensä kanssa?” Tietenkään en
näille kyselyilleni vastausta saanut, ovathan
Jumalan tiet meille tuntemattomat. Asiat
tapahtuvat ajallaan, ymmärsimme me ihmiset
sitä tai emme. Niin oli tämänkin asian laita.
Joidenkin päivien päästä soitin Volodjan pojalle.
Sain tietää, että isä oli kuollut maksasyöpään. Se
oli havaittu niin myöhäisessä vaiheessa, ettei
mitään enää ollut tehtävissä. Paitsi yrittää
lievittää kipuja. Surin yhdessä hänen perheensä
kanssa ja heidän puolestaan. Olivathan he vasta
kahta  kuukautta aikaisemmin saaneet isänsä ja
puolisonsa takaisin. Samaan aikaan olen
kuitenkin kiitollinen Jumalalle siitä, että
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Volodjan onnistui päästä kotiinsa kaikista häntä
kohdanneista vaikeuksista huolimatta. Olen
kiitollinen siitä, että hän sai mahdollisuuden olla
läheistensä kanssa. Olen kiitollinen siitä, ettei
hänen tarvinnut kuolla yksin. Erityisen
kiitollinen olen siitä, että nyt hän on Taivaan
Isän luona eikä hänen enää tarvitse kärsiä.
     Kuten Heli viime kuun Verassa mainitsi, niin
puhuin Metallostroissa Volodjan kuolemasta.
Tämä oli minusta, niin minun itseni, kuin
vankienkin kannalta tärkeää, koska me kaikki
tunsimme hänet. Saimme mahdollisuuden aivan
kuin viettää hänen hautajaisiaan siellä
Metallostroissa, joka meitä kaikkia yhdisti. Olen
kiitollinen, että minulla oli mahdollisuus jakaa
tämä hetki heidän kanssaan. Näin me, tai siinä
hetkessä ehkä vain minä (koska he vasta saivat
asiasta kuulla), pääsimme eteenpäin.
     Meillä on niin monia asioita, joista saamme
murheen keskelläkin olla kiitollisia.
Aloittaessani tätä työtä en voinut tietää mitä
tuleman pitää, mutta olen kiitollinen, että
uskalsin ottaa haasteen vastaan. Minä, pieni
ihminen, luulin tietäväni ja osaavani jotakin,
mutta onkin osoittautunut, että Jumalan
suunnitelmat olivat paljon suuremmat kuin
osasin kuvitellakaan. Menneen vajaan kolmen
vuoden aikana olen oppinut enemmän
ihmisyydestä ja itsestäni. Olen oppinut, että
minä vajavaisena riitän ja olen juuri oikeassa
paikassa, vaikka aina se ei olekaan helppoa.
Olen oppinut, että laittamalla itseni peliin saan
asioita, joita en voinut kuvitellakaan saavani.
Jumalan johdatettua juuri ne ihmiset tielleni,
joita olen kohdannut ja joiden kanssa olen
saanut kulkea yhteistä matkaa, olen saanut
uuden ymmärryksen anteeksiannosta ja olen
alkanut parantua. Monet haavat, joita en
tiedostanut sisimmässäni olevan, ovat
parantuneet.
   Kuten Metallostroissa sanoin vangeille, niin
jokainen päivämme on kallisarvoinen. Siksipä
minun onkin niin helppo yhtyä Väinö Viitasalon
laulun sanoihin ”Paljon ois aihetta lapsella
kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää. Päivä jo
yksikin aamusta varhain iltahan ehditty lahja on
parhain. Kauniina nauhana vuosien päivät,
helmenä jokainen muistoksi jäivät. Elämän
päivien ketju on kallis, niistä ei yhdenkään
kadota sallis”   -Kira Salminen-
………………………………………………

Vankilamatka Sablino-Kolpino
kaikilla mausteilla
    Olimme kaksi ryhmää yhdessä liikkeellä
Pietariin, ennen 10.1. kun ei ollut vankiloihin
lupia ja seur. viikonloppuna oli taas muita
menoja. Matkalle lähtivät siis: Helena, Liisa,
Jukka, Olga-Helena, Hilda, Heli ja Toini. Anneli
odotteli jo asunnolla, hän oli tullut Tapanin
kanssa edelliseltä matkaltaan lastenkoteihin.
      Menomatkalla ehdimme ajoissa Pietariin
Gufsiin ja tapasimme eversti Natalia
Nikolajevnan, jolle meillä oli uusi työtuoli
entisen jakkaran tilalle ja muitakin tuliaisia.
       Seuraavana aamuna veimme Sablinoon
joululahjoiksi ne Käsityökerhon kauan sitten
ompelemat pussit, joissa oli kaikkea mukavaa
vangeille. Saimme vihdoin luvat niiden
viemiseksi.
      Sablinon portilla odottivat sisäänpääsyään
Valentina tulkki, Anneli, Hilda ja Helena. Koska
olimme saaneet tietää, että vankiloiden johtajat
ovat vankiloissaan päivystämässä lauantaina
puoleen päivään asti, uskalsimme portilla heti
kysyä, ottaisiko johtaja, eversti Mihail
Valerevits meitä vastaan. Hetken kuluttua
ovesta tulikin nuori mies, joka
hämmästykseksemme esittäytyi johtajaksi. Siinä
keskustellessamme ja esitellessämme työtämme,
tunsimme, että olemme tervetulleita ja työmme
arvokasta. Nopeasti hän toimitti meidät
pakkasesta sisään ja vielä kahvilahuoneessa
tarkasti, että meillä on kaikki hyvin.
Kaiuttimista alkoi kuulua viestiä, että
suomalainen ryhmä oli saapunut.
     Oli siunattu, todella hyvä hetki naisten
kanssa, saimme kaikki tehdä parannusta
epäuskostamme Herran edessä.
      Palatessa veimme lähellä olevan Uljanovkan
kuntoutuskodin miehille muutaman säkillisen
vaatteita. Kolpinon lastenkodissa kävimme
myös tuttuja kullanmurujamme katsomassa.
Viime kerralla annetut taskulamput oli, hoitajan
kertoman mukaan, kyllä olleet kovassa käytössä,
siitä huolimatta, ettei patteri sopinut lamppuun.
Ne oli teipattu lampun kylkeen ja lasten leirillä
niiden kanssa oli juostu metsissä ja luettu peiton
alla… mitä kaikkea nyt lapset vaan keksivätkin.
Nyt kuitenkin he saivat uudet, kunnon
”fanarikit”.
    Kollontaikodilla kävimme myös
keskustelemassa miesten kanssa. Siellä olikin
hyvin erilaisia miehiä koolla, ja aluksi tuntui,
että väittelyksi menee aihe kuin aihe. Mutta
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lopulta päästiin asiaan ja uskonasioissa
löysimme yhteisen sävelen!
    Sunnuntaina oli vuorossa Kolpinon vankila,
jonne meitä oli tulossa Olga-Helenan, Hildan ja
Helin lisäksi myös musikanttimme Sergei, jota
ei edellisenä päivänä saatu mukaan, koska tie oli
katkaistu yllättäen ja aikaa oli liian vähän
muihin kiertoteihin.
    Kolmannen kerroksen pojilla oli siivous
meneillään, kaikki sängyt oli nostettu käytävälle
ja huoneiden lattioita pestiin pitemmän kaavan
mukaan. Osa pojista ei tästä syystä päässyt
mukaan kuuntelemaan meitä, mutta noin 40
poikaa tuli. Esittäydyttiin puolin ja toisin, Sergei
lauloi, pojat osallistuivat taputtaen. Puheita
pidettiin, joittenkin puheille myös taputettiin.
Sergei kysyi pojilta loppupuheenvuorossaan,
kuinka moni haluaa seurata Jeesusta
elämässään. Suurin osa pojista nosti käsiään!
Jopa etupenkissä, vaikkeivät katsoneet taakseen,
mitä muut tekevät.
       Hetki oli minusta aivan valtava!
     Muistakaa rukouksissanne näitä poikia, että
heidän omaksumansa usko vahvistuisi ja saisi
kantaa hedelmää!                   Helena Jokinen
………………………………………………….

Terveisiä Metallostroin vankilasta ja
Gaasan vankisairaalasta!

     Kahden ryhmän yhteinen matka Helena
Jokisen autolla oli onnistunut, hyvä ratkaisu.
Varsinkin kun Jukan selkä oli kipeytynyt ja
liikkuminen oli vaikeaa. Nyt voimme enemmän
keskustella asioista yhdessä ja myös ryhmien
jakoa vaihdella.
       Metallostroin vankilassa oli Jukka, Liisa,
Heli, Olga-Helena ja tulkki Ida Makarova.
Aamulla klo 9 olimme ajoissa vankilan portilla
ja ystävämme majuri Roman Aleksandrovits vei
meidät  kokoontumispaikkaan. Siellä oli jo
muutamia veljiä odottamassa meitä. Vankilassa
olevan remontin takia kokoontumispaikka
vaihtelee, joten jotkut eivät tiedä missä olemme
ja lisäksi oli lauantaipäivä ja monet miehet
työssä. Matkalla kuulimme ortodoksikirkon
kellojen soivan, joten sielläkin oli joku
rukoushetki.
     Kuulumisien jälkeen aloitimme pienen
ryhmän kanssa rukous ja ylistyshetken. Olga -
Helena opetti laululeikein Jumalan
rakkautta ja Halleluja laulun. Ja lisäksi hän
kertoi, kuinka Jumala oli hänet vapauttanut

iloon ja ylistykseen. Voi havaita kuinka
miestenkin kasvojen ilmeet vapautuivat
jäykkyydestä ja he olivat valmiit kuuntelemaan
sitä Sanaa jota me toimme. Yksi opetusaihe oli
uskontunnustus, sen tarkoituksena muistuttaa
tärkeimmistä uskonasioista.
      Seurakunta siellä on nyt vähän hajanainen
kun ei ole paikkaa missä kokoontua
säännöllisesti. Yksi innostunut seurakuntalainen
ja asioiden hoitaja oli Valeri Tatti. Hän on myös
rukoilija ja kertoi rukoilleensa vieressä olleen
miehen äidin puolesta, ja äiti paranikin
vakavasta sairaudesta! Me rukoilimme jokaisen
läsnäolevien puolesta.
      Sitten olikin aika siirtyä "korkeammalle"
taholle. Vankilan johtaja eversti Konstantin
Aleksandrovits otti meidät vastaan huoneessaan.
Tämä johtaja oli uusi ja tullut Siperiasta, joten
emme tunteneet toisiamme. Tutustuminen sujui
miellyttävästi teetä juoden, hän istui suuren
pöytänsä takana ja me pöydän ympärillä.
Saimme kertoa työstämme ja että olimme jo
vuodesta 1995 lähtien säännöllisesti saaneet
vierailla tässä vankilassa ja myös lähes kaikissa
Pietarin vankiloissa. Olemme saaneet
myönteistä palautetta työstämme, emmekä
moitteita vankilaviranomaisilta näinä vuosina.
        Kerroimme myös että autamme
mahdollisuuksiemme mukaan vankien omaisia
ja vapautuneita ja tuemme vapautuville
tarkoitettua asuntolaa Pietarissa. Hänelle oli
suuri kummastuksen aihe, että vankilasta
vapautunut on saanut töitä Suomessakin.
Konstantin Petrovits esitteli innostuneesti kuvaa
klubi-rakennuksen uudistamisesta, työt olivat
vielä kesken, mutta ennen kesää ehkä valmis.
Siellä voi pitää kokouksia ja myös konsertteja ja
näytelmiä tulevaisuudessa suurellekin joukolle.
Mikä mahdollisuus evankeliointiin!
     Jukka kysyi onko johtajalla Raamattua.
Hän kertoi, että on kyllä kotona ja hänen äitinsä
ja isoäitinsä ovat uskovia. Tarjosin hänelle
pienen Gideonien Uuden Testamentin ja sen hän
otti ja myös kirjan Reijo Loikkasen elämästä.
Voimme vain toivoa hyvää jatkoa
yhteistyöllemme.
    Gaasan vankisairaalassa olivat sunnuntaina
Jukka, Liisa, Anneli Helminen ja tulkki Ida.
Meitä oli vain pieni ryhmä, joten jokaisella oli
aikaa puhua ja rukoilla. Ensin naistenosastolla,
siellä oli runsaasti kuulijoita käytävällä
istumassa mutta myös huoneissa olijat kuulivat
avoimien ovien kautta. Anneli kertoi rukouksen
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voimasta ja Jumalan huolenpidosta elämässään
jo pikkuvauvasta lähtien. Hän on läpi käynyt
monet sairaalamatkat ollut leikkauspöydälläkin
44 kertaa. Anneli on nykyisin näkövammainen
ja liikuntarajoitteinen, mutta hän on kuitenkin
reipas, iloinen ja onnellisena kertoo rakastavasta
Jumalasta ja pelastajastamme Jeesuksesta
Kristuksesta. Voimme nähdä kuinka naiset
kaipasivat rakkautta ja hyväksyntää ja meillekin
oli ilo saada olla kappaleen matkaa kulkemassa
heidän rinnallaan Jeesuksen kanssa. Viemme
aina heille jotain tuliaisiakin kuten makeisia,
kirjekuoria + paperia, kuvia yms.
       Myös miesten silmäosastolla meillä oli
runsaasti aikaa kertoa Raamatusta, Jumalan
voimasta ja pelastuksesta ”Kun Jumalan Poika
tekee vapaaksi niin te olette todella vapaita. ”
Miesten kanssa syntyi myös keskustelua uskon
asioista. He tarvitsevat siellä Jumalan Sanan
opetusta ja jäivät kaipaamaan Uusia
Testamentteja, sillä niitä ei löytynyt osastolta.
Tuntui ettei vierailu näiden "roistojen" luona
ollut turha.                          Liisa Järvi
…………………………………………...
                        Huomio!
- Metallostroihin tarvittaisiin
     työhaalareita ja sukkia!
- Kollontai-kotiin kaikille 8:lle

miehelle talvikengät!
…………………………………………..

Jumalan lahjaa

ovat uskolliset työntekijät.
Jumala on siunannut suuresti Riihimäen
Idäntyötä herättämällä sille heti alusta alkaen
sitoutuneita, pitkäaikaisia vapaaehtoisia
työntekijöitä. Se on Jumalan työtä!
     Alusta asti ovat olleet mukana Jorma
Holmroos, aluksi vaimonsa Raijan kanssa, Liisa
ja Jukka Järvi sekä Helena ja Risto Jokinen.  He
ovat olleet kuljetustehtävissä sekä Venäjällä,
että Suomessa, lajittelemassa, kirpputorilla, aina
valmiina hakemaan, viemään, rakentamaan,
lastaamaan ja kertomaan työstä.
     Aivan alusta tähän päivään saakka, Idäntyö
on tarvinnut paljon työvoimaa. Varastolla ja
kirpputorityössä ovat työskennelleet enemmän
kuin kymmenen vuotta Sirkka Pietiläinen ja
Kaija Rantalainen. Suurena hengenluojana ja
koko porukan innoittajana on ollut mukana
myös alkuajoista lähtien Lilja Skibjuk. Nämä

kolme uskollista ovat siirtyneet  jo ”eläkkeelle”
tästä rakkaasta, raskaasta työstään.
    Uudenvuoden lounaalla halusimme nostaa
näiden veteraanien työn esiin Jumalan
kunniaksi.
     Monia muita työntekijöitä voisi mainita:
Meri Puikkonen Metallostroin ”kummitätinä”,
Hilda Taipale kirjoittaa sadoille vangeille ja
heidän perheilleen kirjeitä, Kalervo ja Maija
Laurikainen ovat olleet tukemassa uskollisesti
Igor Smirnovia ja hänen perhettään. Taimi
Pavlova on ollut vuosia kirppuritorityössä, Raili
Ylä-Tuuhonen ja Anneli Helminen antoivat
itsensä ja osaamisensa  Samohvalovin
ompelukursseille vuosien ajan.
    Samoin voimme kiittää valittuja
vastuuhenkilöitä: tilintarkastajamme Vesa
Kunnas ja Pertti Pohjanvuori ovat olleet
tukenamme, rahastonhoitajamme Mikko
Ilomäki samoin vaativassa, aikaa vievässä
tehtävässään. Koko hallitus on uhrannut omaa
aikaansa ja halunnut rakentaa Idäntyötä aina
vain eteenpäin.
   Ja uusia veteraaneja on kasvamassa, kiitos
Jumalalle jokaisesta!              Helena Jokinen


