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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
”Mitä silmät ei nää”
Luin Ilkka Puhakan kirjan ”Mitä silmät ei nää”.
Kansan Raamattuseuran evankelista kertoo
omasta tiestään vankilamaailmaan, sinne, ”mitä
silmät ei nää”.  Ilkka Puhakka on tehnyt
vankilatyötä jo 15 vuotta, pitkään yhdessä Reijo
”Klinu” Loikkasen kanssa. Kirja antaa rehellisen
kuvan myös Klinun elämästä ja työstä hyvine ja
pahoine päivineen. Muusikot Pepe Tolonen, Juha
Tapio ja Nina Åström ovat  vuosia olleet hänen
mukanaan Kansan Raamattuseuran
vankilatyössä.  Luottotulkki Riitta Vinnitsukilla
on ollut suuri merkitys Ilkan työtoverina.
      Ilkka Puhakka tunnetaan myös
”villasukkalähetyksen” isänä.  Kotkalainen 80-
vuotias Kyllikki Sundgren toi hänelle  10
villasukkaparia vuonna 2005, mistä alkoi
sukkien virta Venäjän vankiloihin. Ensimmäisten
sukkien tekijän toivomus oli, että ne vietäisiin
köyhimmistä köyhimmille vangeille.  Tähän
”villasukkaevankeliointiin” me Riihimäen
Idäntyönkin väki olemme saaneet osallistua ja
puikot viuhuvat edelleen!  Lämpimät jalat tuovat
usein lämmön myös sydämeen, uskon ja toivon
elämään.
      Ilkka Puhakka kertoo rehellisesti myös niistä
vaikeuksista, mitä hän on työssään kokenut. Hän
kertoo sekä omista peloistaan ja
ennakkoluuloistaan, että  vankilaevankelistojen
keskinäisistä vaikeuksista, ja erimielisyyksistä.
Kaikesta kuitenkin on selvitty avoimuudella – ja
huumorilla!  Ilkka kertoo myös niistä monista
kohtaamisista, joiden avulla jaksoi jatkaa työtä
silloinkin, kun teki mieli luovuttaa.
        Kirja oli  minulle hyvä ja syvä kokemus
saada kuulla, mitä joku muu on kokenut tässä
vaikeassa ja rakkaassa työssä.  Kirja kertoo siitä,
mitä silmät ei nää, mutta minkä sydän näkee, ja
minkä Jumala näkee.  Sydän näkee oikein ja
Herramme näyttää tien. Siitä meidänkin on hyvä
jatkaa – ja iloita tulevasta pääsiäisjuhlasta,
suuresta sovituksesta.  Siunattua pääsiäisjuhlaa!
”Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.”
                   Soili Juntumaa, puh. joht.

Opintomatka Samohvaloviin
 1.-5.3.09
     Sergei ja Irina Milovin Suomen vierailusta
lähtien oli halu lähteä Samohvaloviin. Heillä ei
ollut autossa menomatkalla sen vertaa tilaa, että
olisi edes joitakin vaatekasseja mahtunut
mukaan. Pietariin vein myöhemmin heidän
noudettavakseen muutamia matkalaukkuja
miesten vaatteita. Mutta olin kerännyt myös
lapsille talvivaatteita moniin perheisiin ja halusin
viedä ne ennen kevättä.
      Raili ilmoitti, että haluaisi Samohvaloviin
ennen kuin viisumi päättyy. Anneli ilmoittautui
mukaan ja tulkiksi saimme Ida Makarovan.
Sunnuntaina iltapäivällä 1.3. lähdimme
kiireittemme jälkeen matkaan ja ensimmäisen
yön olimme Pietarin asunnolla. Matkaa teimme
lähes koko maanantaipäivän, illansuussa olimme
perillä.
    Sergei oli lämmittänyt meille saunan ja
matkan pölyt ja lihasjäykkyydet pestiin siellä.
Sieltä tullessa pääsimme jo mukaan perheen
yhteiseen ylistyshetkeen. Eräs entisistä
asukkaista tuli katumuksen vallassa syntejänsä
tunnustamaan ja pian koko miesjoukko oli
polvillaan lattialla hänen kanssaan kukin
syntejänsä ja laiminlyöntejänsä rukoilemassa
anteeksi. Kaksi uutta kuntoutettavaa oli tullut
taloon Sergein ja Irinan mukana edellisenä
päivänä. Toinen heistä, Vanja, oli jo kuin
kotonaan, mutta Tanjalla oli kovat vieroitusoireet
päällä, hän ei vielä pystynyt kaikkeen
osallistumaan, ei syömäänkään. ”Perhettä” oli
kaikkiaan 13 henkeä. Andrei hoiti karjaa, yksi
neljästä Sergeistä yhdessä Tolikin kanssa
korjasivat kirkkoa Morhovassa, muut tekivät
metsätöitä. Aamuruuan ja iltatiskit miehet
hoitivat vuorollaan keventäen näin Irinan
työtaakkaa.
    Tiistaipäivän kuljimme sitten kodista toiseen.
Kaupasta ostin kymmenen ruokakassia, jotka
jaoimme ystäviemme perheisiin, samoin meillä
oli joka perheeseen vaatteita ja kenkiä lapsille ja
aikuisillekin. Raili tarkisti jokaisen entisen
ompelukurssilaisen ompelukoneen ja huolsi sen.
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Lisäksi kaikille annettiin neuloja, lankoja, puolia
ym. sekä kankaita. Tuttujemme tapaamiset olivat
lämpimiä, vaikka asunnot eivät aina olleetkaan.
Paljon oli huolia, sairautta, työttömyyttä, palkat
myöhässä, ajoittain tai kokonaan puutetta
ruuasta. Ruuan hinta on noussut lyhyessä ajassa
lähes kaksinkertaiseksi. Rukoilimme joka
kodissa näiden heidän ongelmiensa tähden ja
siunasimme kodit.
      Opintomatka tästä tuli muutaman ihmisen
kohtaamisesta.
     Yksi näistä oli Nadeshda, 74 v, joka käy
auttamassa 84 v vanhusta Morhovan kylällä, siis
20 km hänen kotoaan. Tämä vanhus tulee
muuten toimeen mökissään, mutta veden
nostaminen lehmälle ja puiden kantaminen on
hänelle liian raskasta. Siispä Nadeshda hyppää
bussiin illoin, aamuin kahtena päivänä viikossa
hoitamaan näitä askareita. Tämä vanha nainen on
jo toinen, jota Nadja auttaa. Hän haluaa palvella
kaikin voimin Jumalan kunniaksi! Hänen
uskonsa on vahvaa, koska se on koeteltu. Hän oli
ollut naimisissa miehen kanssa, joka koko
avioliiton ajan pilkkasi ja alisti vaimoaan tämän
uskon tähden. Miehen kuoltua Nadeshda lahjoitti
heidän kotitalonsa perustettavalle
baptistiseurakunnalle ja muutti tyttärineen
pieneen vuokra-asuntoon. Näin saatiin Holmin
kaupunkiin evankelinen kirkko. Tällä hetkellä
siellä ei ole omaa pappia, ja Sergei Milov käy
sunnuntaisin pitämässä siellä
jumalanpalveluksen.
        Toinen koskettava ja opettava tapaaminen
oli Vosovin viisilapsisen perheen äiti Natasha.
Vanhin lapsista on ekaluokkalainen, nuorin 10
kk. Isä Sergei on jälleen työtön ja siitä hyvin
hermostunut. Miten hän nyt ruokkii perheensä!?
Mutta Natasha säteili, hänen puhettaan
kuunnellessa olisi voinut kuvitella, että heillä on
kaikki tosi hyvin. Hän kertoi kuinka Irina Milov
pitää täällä kylällä joka keskiviikko
raamattuopetusta ja sunnuntaisin
jumalanpalveluksen. Hän on kasvanut uskossa ja
luottamuksessa Jumalaan. Ja perhe on vailla
säännöllistä toimeentuloa ja rahat eivät riitä
välttämättömäänkään!
       Kävimme katsomassa myös Morhovan
kylässä entisen klubirakennuksen korjaamista
kirkoksi. Rakennus oli aiemmin painunut
maahan, katto notkolla ja kaikki ihanasti
rempallaan. Mutta nyt siihen on tehty uusi
perustus, alimmat hirret uusittu, kattotuolit tehty
uudelleen ja katto korjattu, lattia revitty auki,
eristys uusittu ja vanhoista aineista tehty uusi

lattia, uuni ja piippu tehty uudelleen, sähköt
vedetty. Entinen lahonnut eteinen on purettu pois
ja uutta rakennettiin juuri. Siellä rakennustöissä
hääri eräs näistä Sergeistä. Hän kertoi iltasella
elämäntarinaansa. Hän oli valmistunut
teknillisestä instituutista, liittynyt armeijan
palvelukseen ja alkanut juoda. Ja siinä olikin
vierähtänyt koko elämä. Noin kuusi vuotta sitten
hän oli alkanut etsiä Jumalaa ja mennyt
ortodoksikirkkoon, sytytteli siellä kynttilöitä,
rukoili ikoneita, toisteli pappien perässä
rukouksia, mutta kuuden vuoden jälkeenkin
Jumala oli vielä niin, niin kaukana. Viime kesänä
hänet tuotiin tänne, pantiin istumaan pöytään
toisten kanssa raamatun ääreen, eikä mennyt
montakaan päivää, kun hän jo löysi Jumalan ja
kohtasi hänen rakkautensa. Parasta, mitä hän
tietää, on nyt rakentaa kirkkoa, mihin voi tulla
toisetkin kuulemaan sanomaa tästä rakastavasta
Jumalasta ja Vapahtajasta.
      Matkalaisemme Anneli oli flunssan kourissa
koko matkamme ajan, eikä olisi lähtenyt
lainkaan, jos olisi etukäteen sen tiennyt. Hän söi
lääkkeitä ja yski koko matkan lähes tauotta.
Aluksi säälittelin häntä tuon yskimisen takia,
mutta lopulta aloin jo säälitellä itseänikin. ”Aina
mun täytyy…”
      Paluumatkalla, jo lähempänä kotia, Jumala
avasi ymmärrykseni. Voi olla, ja onkin, että
ainoa ansioni Jumalan valtakunnan työssä on se,
että olen ollut kuljettamassa Annelia, ja
muitakin, näitä joskus minulle hankalia, mutta
Jumalan rakkauden täyttämiä lähettejä, sinne
missä heidän jakamaansa toivoa tarvitaan.
                                              Helena Jokinen

Jos matkalaisia löytyy sopivasti, lähdemme

     MATKALLE SAMOHVALOVIIN
                  18- 24.6.2009
  Matkan varrella on myös paljon nähtävää,
Pietari, Novgorod, Staraja Russa….
Samohvalovissa voi itse tutustua sen
Henkeen ja osallistua maatalon askareisiin

 Sitovat ilmoittautumiset 15.5.09.mennessä
Huomioi, että viisumin saanti vie oman aikansa
         Kysellä voi Helenalta 0503734070
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Sablino – Kolpino 13.3. –15.3.09

Maaliskuun aiheena oli: Elämän leipä
    Kovin suuri ryhmä meitä ei tällä kertaa ollut
matkaan lähdössä, vain Hilda ja minä. Mutta
tulihan täydennystä Venäjältä, Sergei Tsadunin,
Larissa Guseva ja tulkki Liisa Lankinen. Oikein
hyvä ryhmä!
      Perjantaina kävimme viemässä miesten
vaatteita Igor Smirnovin seurakunnan
avustustyötä varten, samalla saimme tavata tätä
rakasta perhettä ja viedä Mishalle ja Mashalle
synttärilahjoja.
      Lauantaina oli sitten kunnon työpäivä.
Aamulla ensimmäinen kohteemme oli Sablinon
vankila. Siellä meillä oli naisten kanssa juhlat
yhteisen Vapahtajamme ja elämän leivän äärellä.
Tutustuimme raamattuun, sen historiaan,
kirjoittajiin ja sanomaan pikakurssina. Hildan
lämmin puhe ja ohjeet uskovana elämiseen
kosketti kuulijoita. Larissa kertoi Jumalasta
auttajana, Liisa piti koskettavan puheen
raamatusta elämässään, Sergei liittyi aiheeseen
lauluin ja puhein. Liisa oli kerännyt naisten
pyynnöstä tietoja heidän lastenkodeissa olevista
lapsistaan. Lopuksi rukoiltiin sitä haluavien
puolesta. Minä sain lahjaksi kuvan vankilan
evankelisen seurakunnan naisista. Kuvassa on 30
iloisesti vilkuttavaa naista ja vain pari vuotta
sitten heitä oli 5-7 henkeä! Ylistys Herralle!
     Kävimme syömässä, jonka jälkeen Kolpinon
lastenkotiin. Siellä tapasimme pienten ryhmää,
kerroin Hyvästä Paimenesta. Jaettiin tuliaisia ja
kerrottiin kuulumisia.
       Sitten vielä Kollontaikadun keskukseen.
Kuvasin rakenteilla olevaa uutta ovea ja
sisäänkäyntiä. Kaikki on mennyt todella hienosti,
he olivat saaneet lisäaikaa oven ja portaiden
rakentamiseen, koska työ oli onnistuttu
aloittamaan ennen tarkastusta. Kiitos Herralle!
    Paikalle tulivat asukkaiden lisäksi myös
Andrei ja Ljuda Peshkov ja Sasha Login
yhteiseen teepöytään. Talossa oli uusi asukas,
Roman, jolla oli vaikuttava todistus, kuinka
Jumala kutsui häntä monien onnettomuuksien
kautta. Näiden iloisten seurojen jälkeen ajelimme
kotiin Kelton kautta, jossa Larissa asuu.
     Sunnuntaina olimme vuorostaan Kolpinon
poikien vankilassa. Siellä oli tällä kerralla kovin
levotonta, eikä sellaista hyvää yhteyttä syntynyt,
kuin edellisillä kerroilla. Ehkä minun opetukseni
Raamatusta olisi pitänyt suunnitella paremmin
heille sopivaksi. Tai sitten  heillä oli vain ollut
raskas jakso vankilassa, sehän ei ole mikään

lepokoti. Pientä hässäkkää syntyi myös tuliaisia
jaettaessa.
      Toisten jo lähdettyä eräs meidän
innokkaimmista pojistamme, Oleg Antinov,
kertoi, että hän joutuu muuttamaan miesten
vankilaan, joko Metallostroihin tai Obuhovoon.
Toivomme, että hän päätyy Metallostroihin,
missä ainakin on seurakuntatoimintaa.
Rukoillaan, että hänen uskonsa säilyy ja kasvaa.
                                       Helena Jokinen

Shalom!
Talvi on jo kulunut pitkälle ja kevät on
saapumassa tänne Pietariinkin. Pitkään aikaan en
ole kirjoittanut, vaikka mielessä on ollut. Alkuun
pieni vauva vei kaiken huomion, passi ja
viisumiasioiden hoito vei voimia, lopulta saimme
kaiken kuntoon! Ihanaa, ihanaa olla koko perhe
yhdessä! Sasha on onnellinen isä !☺ Lilja-
tyttömme täytti jo 4 kk! Iloinen ja energinen
tyttö. Murugoveille syntyi mustatukkainen poika
17.2. Hänen nimekseen annettiin Pietari (Пётр),
Raamatun veljesten Andrein ja Pietarin mukaan,
nyt heillä on molemmat ☺.
     Olemme käyneet jo kerran Pyhän Olgan
sairaalassa niin että Andrei Murugov tuli kirkon
isolla autolla hakemaan meitä kun Sashalla oli
vapaapäivä töistä. Mirotvorets-kirkosta oli
mukana Andrein lisäksi mm.Natasha Ivanova
sekä muutama muu sisar. Sasha jäi sairaalan
pihalle Liljan nukkuessa vaunuissa. Paikalla oli
todella paljon naisia lapsineen, mahtuipa mukaan
muutama isikin. Andrei hoiti tilaisuuden, sillä
olin ilman tulkkia ja todistin vain lyhyesti.
Kokouksen jälkeen keskustelimme vielä
henkilökohtaisesti monien kanssa ja rukoilimme
sekä jaoimme tapamme mukaan vaippoja, Uusia
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testamentteja jne. Mieleeni jäi erityisesti
ortodoksinen Svetlana, jonka lihasheikkoudesta
kärsivä Katja-tyttö oli todella laiha, sydäntä riipi
katsella velttoa tyttöä ja sydämestä kohosi kiitos
Jumalalle että on saanut terveen lapsen! Mutta
onnellista, että tämä perhe on uskovaisia ja
käyvät kirkossa! Lisäksi mieleeni jäivät kaksoset
Ivan ja Tatjana, jotka olivat osastolla isän ja
isoisän kanssa. Ivanilla oli jalka hieman
kippurainen, eikä vanhemmat halunneet erottaa
n. puolitoistavuotisia kaksosia laitoshoidon
ajaksi. Huvittavaa oli, kun eräs  tuntemamme
nainen sanoi minulle: hmm, ihan kuin olisit
laihtunut sitten viime kerrasta! Aloin nauraa ja
sanoin että voi olla, olinhan viime kerralla 8
kuulla raskaana.
       Haluaisimme ostaa näille lapsille erityisen
kosmonauttipuvun, joka korjaa liikeratoja. Puku
pitää tilata Moskovasta ja on hurjan kallis,
n.1200 e. Mutta uskomme että saamme
tarvittavat varat kokoon!
    Lomonosovin hylättyjen lasten lastenkoti on
parhaillaan lakkautusuhan alla meneillään olevan
talouskriisin takia. Se olisi todella sääli, sillä
paikka on juuri remontoitu lahjoitusten avulla.
Uutisista olen seurannut, että muitakin
internaatteja, lasten-ja päiväkoteja uhkaa
sulkeminen.
         Muuten elämämme on aika rauhaisaa
täällä. Asustelemme Timurovskajalla, Idäntyön
asunnossa (kiitosmielin tästä mahdollisuudesta),
pidämme paikat kunnossa, tapaamme
ryhmäläisiä säännöllisesti ja muistamme heitä
rukouksin. Sasha on saanut hyvän työpaikan,
jossa hänellä on uskovainen pomo. Hän asentaa
suihkukabinetteja asuntoihin. Todellinen siunaus
meille on täällä Mirotvorets-kirkkomme, jossa
Igor Smirnov pitää eläviä ja väkeviä saarnoja
aina sunnuntasin. Myös ylistys siellä on saanut
uusia, positiivisia muotoja, liput liehuvat ja
yltyypä Jumalan kansa välillä karkelointiinkin
☺! Olemme muutenkin ystävystyneet Igorin ja
Irinan kanssa, sekä Andrei ja Marina ovat
tukeneet meitä todella paljon. Kuitenkin jo,
etenkin minä, kovasti odotan ja rukoilen, että
voisimme olla jo Suomessa. Varmaa on
kuitenkin, että Jumala pitää meistä huolta!
Jokainen päivämme on Hänen kädessään! Hän
rakastaa meitä, sinua ja minua, iankaikkisella
rakkaudellaan.

Rakkaudella Kristuksessa Sanni-Maria, Sasha ja
pikku-Lilja

Muistathan heinä-elokuun vaihteessa
olevat ”Hengen uudistus kirkossamme
kesäpäivät”, joissa Idäntyöllä on
mahdollisuus ansaita toimintaan ja
avustuksiin tuloja ruokala- ja
kahvilatoiminnalla. Tule talkoisiin
voimiesi mukaan! Ilmoittaudu Helenalle!

AVUN TARVE VENÄJÄLLÄ KASVAA

Suomessa puhumme lamasta,
venäläisillä on kriisi. Se tarkoittaa
huomattavaa ruuan hintojen nousua,
työttömyyttä, palkan alennuksia ….
  Tämä koskettaa meitäkin, sillä niissäkin
perheissä, joita tunnemme ja tuemme
Venäjällä on nähtävissä normaalin
toimeentulon vaikeutumista.
   Meidän pitäisi olla juuri nyt valmiina
jakamaan omastamme ja auttaa heitä.
   Lahjaksi olet saanut, lahjaksi voit
antaa!  


