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VALAMON KIRKON KELLOT KAIKUU JA KÄKI KUKKUU… 
 
Kesäkuulla olin Kiiran Salmisen ja Anja Volmosen kanssa pienellä pyhiinvaellus-
matkalla vanhassa Valamossa.  Käynti siellä oli meille jokaiselle pitkäaikainen toi-
ve ja nyt se toteutui pienellä varoitusajalla! 
Tie Nuijamaan raja-asemalta Käkisalmen ja Lahdenpohjan kautta Sortavalaan oli 
sateitten jälkeen tosi huonossa kunnossa. Mutta autoni kesti ja pääsimme perille. 
Paluumatka Värtsilän kautta olikin yhtä juhlaa asfalttiteineen!  Ruskealan kirkko ja 
majatalo, ”Herran kukkaro”, oli varkautelaisen Keinosen opettajapariskunnan mo-
nivuotisen työn tulos.  Se oli kodikas ja edullinen ruoka- ja yöpymispaikka (60 pe-
tipaikkaa!). 
Mutta Valamoon:  Oli ihmeellistä nähdä tuhatvuotinen luostarisaari nousemassa 
uuteen kukoistukseen neuvostoajan rappiotilan jälkeen.  Valamossa on tällä hetkel-
lä noin 200 munkkia sekä kesäisin satoja talkoolaisia.  Vanhoja kirkkoja, tsasounia
(=kappeleita) ja skiittoja (= erakkomaja, sivuluostari) korjataan ja uusia rakenne-
taan.  Tunnin laivamatka Sortavalasta toi meidät alkukesän hehkun keskellä tähän 
tarunhohtoiseen paikkaan.  Nimi Valamo pohjautuu muinaisen jumalan nimeen.   
Sergei- ja Hermanni-munkkien toimesta se on ollut elävälle Jumalalle pyhitetty 
paikka satoja vuosia.  Vaikka kaupallisuus on sielläkin läsnä, voi Jumala puhua 
lukemattomin tavoin ihmisten sydämille.  Jo mahtava pääkirkko vaaleansinisine 
taivaita tavoittelevine kupoleineen kertoo elämää suuremmasta uskosta, mikä tä-
män kaiken on saanut aikaan.  Aamupalveluksessa, mikä alkoi klo 5, jaksoimme 
seistä kaksi tuntia!  Munkkien hautausmaalle löysimme monien mutkien ja ranta-
töyrään aluskasvillisuusviidakossa kiipeilyn kautta. Pitkät hameet eivät yhtään hel-
pottaneet kiipeilyämme!  Igumenien (luostarin johtajien) metsähautausmaa oli 
luonnontilaisena ihmeellisen kaunis uuden tsasounan kupeessa.   
Voi vain kuvitella, miten Valamon kirkon kellot ovat kaikuneet lähikyliin ja kau-
punkeihin vuosisatojen ajan pitkin Laatokan aaltoja. Ne ovat kertoneet Jumalan 
huoneen ihanuudesta ja siitä ikiaikaisesta uskosta, mikä on kantanut lukemattomia 
sukupolvia elämän iloissa ja suruissa. 
Samaa ilosanomaa ne kantavat yhä ja siksi pyhiinvaeltajien virta saarelle jatkuu. 
Me saimme olla yksi lenkki tuossa saatossa, elämän pyhiinvaeltajina.  Me saamme 
viedä ilosanomaa myös varjoissa ja vankiloissa eläville.   Sillä ”Hänen äänensä on 
kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti.” (Room.10:18) 
Pyhiinvaellusmatkamme jatkukoon maan ääriin ja sydämien porteille, vankiloihin 
ja kaikkialle, minne Herra meidät johdattaa!  Karjalan evakkojen tuntoja tavoitta-
en: Käki kukkuu siellä ja kesä on, vie sinne mun kaihoni pohjaton…! 
                                                                   Keskikesän valosta iloiten, 
                                                                   Soili Juntumaa 
                                                                   puheenjohtaja 

LAHJAKSI OLETTE 
SAANEET LAHJAKSI 
ANTAKAA 
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Matkalla Pietarissa 18.-20.6. 
 

Matkalle lähtiessä jo tiesimme, ettei vankiloihin 
tälläkään kertaa pääse. Sisäministeriön pyytämiä 
uusia Idäntyön papereita venäjäksi ja suomeksi oli 
mukanamme. Ne olivat se kaikkein tärkein viemi-
nen tällä matkalla. 
Matkalle lähtivät Mirja Kangasalalta, Mailis Paro-
lasta, Vihtori Tampereelta, Kira Riihimäeltä, Hilda 
ja Leena Helsingistä, Taisto Haminasta, Anneli 
Lahdesta ja Helena Riihimäeltä. Hesalaisten matka 
oli vähällä tyssätä Tikkurilan rataosuudelle, kun 
joku huligaani oli sytyttänyt tulipalon opastinkes-
kukseen. Mutta lopulta Hildan Taisto toi heidät 
Lahteen autollaan ja kaikki pääsivät mukaan. 
Viipurissa postiasiat olivat tietysti ensimmäisinä, 
sitten Tonjan perhettä tapaamaan. Koska Tonja ei 
ollut kotona, Leena lähti kanssamme Pietariin. 
Pietarissa suunnistimme suoraan Vasilinsaarelle 
miesten asuntolan poikia ja Andrei Peshkovia ta-
paamaan. Kotona olivat vain Vlad ja Sasha, jotka 
musisoivat meille hienon ylistyslaulun. Kuulimme, 
että moni entisistä asukkaista oli mennyt takaisin 
kadulle, jopa Tolik, ja olimme hyvin pettyneitä ti-
lanteeseen. 
Asunnollamme muodostui hiukan ruuhkaa. Vuode-
paikkoja, irtopatjoja ja nukkumaan pyrkiviä ei saa-
tu mitenkään täsmäämään, yksi jäi ilman sijaa ja se 
oli viimeksi tullut, eli Dima. Jonnekin hän häipyi 
tilanteen nähtyään. 
      Aamulla ei ollut kiirettä minnekään, ensimmäi-
nen tapaaminen oli Eleonoran kanssa klo 12. Hän 
asuu nyt tyttärensä kauniissa kodissa, mutta kävi 
ilmi, että hän onkin vakavasti sairas. Hänellä on 
kovat kivut jäsenissään ja valtava väsymys, hän 
sairastaa pehmytkudosreumaa. Joka päivä hän on 
klo 13 asti sairaalassa hoidossa. Emme tienneet 
siitä aiemmin. Keskusteltuamme ja käytyämme 
läpi paperimme, jotka Eleonora toimittaisi Uinniin, 
siunasimme häntä. 
     Kollontaikadun narkomaanien keskuksen päi-
vystäjänä toimi pastori Pavel Dustsenkon sijasta 
Igor Smirnov, jota oikeastaan tulimmekin tapaa-
maan. Ruuanjako oli juuri menossa, penkillä istui 
kymmenkunta miestä lusikoimassa soppaa. Me 
saimme myös teekupit eteemme ja keskustelimme 
auttamisen vaikeasta lajista. Igor muistutti meille, 
että autettavaa ei saa pilata auttamisella, vaan sen 
pitäisi vain vahvistaa autettavan omia pyrkimyksiä. 
Hän esitteli meille myös tulevan lastentoimintakes-
kuksen keskeneräisiä tiloja, ja lupasi, että seuraa-
valla kerralla ne ovat sitten jo kunnossa. Tulevana 
maanantaina oli tulossa miehet maalaamaan kattoa 
ja levittämään lasikuitutapettia seinille. Leena maa-
larina oli hyvin kiinnostunut remontista.  

Samalla saimme lisätietoja asioista: kaupungin sosi-
aalitoimen avustus tälle keskukselle onkin vain 
vuokran alennus, 10 %, ollen siis alennuksen jälkeen 
300 € ! Kaikki muut hankinnat, toimintakulut, mate-
riaalit, kalusteet, kaikki maksetaan Igorin seurakun-
nan kymmennyksistä. 
     Koska porukkaa oli jonkin verran koolla, kysyim-
me lupaa evankelioimiskokoukselle. Vihtori viritti 
soittimensa ja laulujen lomassa Vihtori, Taisto, An-
neli ja Hilda todistivat. Lopuksi kutsuttiin eteen ne, 
jotka tunsivat syntien painavan ja halusivat synnin-
päästön. 
    Illalla tulivat vieraiksemme Viktor Ivanov ja Na-
tasha pienen poikansa Nikitan kanssa. Viktorin 
opimme tuntemaan Metallostroin vankilassa jo noin 
10 vuotta sitten, hän oli myös vankilaseurakunnan 
johtajana. Viktor vapautui vuonna 2003 ja toimii sa-
massa seurakunnassa kuin Igor ja Andrei Murugov. 
Hänellä on suomalaiset sukujuuret ja sen huomaa! 
Etupäässä Natasha oli äänessä ja kertoi, kuinka siu-
nattu tämä pieni Nikita on ollut syntymästään asti. 
Isä myhäili vieressä onnellisena. Meri-äidille he lä-
hettivät myös kassillisen tuliaisia Suomeen. 
        Sunnuntaille etsimme sopivaa käyntikohdetta, 
mutta kun sitä ei löytynyt päätimme lähteä Suomeen 
jo aamusta. Se oli viisasta, sillä matkalle mahtui vie-
lä monia hidasteita. Mutta selvisimme kotiin!     HJ 

 

Natasha ja Viktor on vihitty avioliittoon 2006 heinä-
kuussa, Viktor työskentelee vartijana.  Pikku Nikita 
on puolivuotias.  
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Idäntyölle oma auto?! 
 

Auton hankkiminen ja käyttö on tullut tähän asti 
Idäntyölle melko huokeaksi. 
         Idäntyön kaikki vankilamatkat, sekä tavaranha-
kumatkat kotimaassa, on tehty tähän asti yksityisillä 
autoilla. Näitä autoja ovat omistaneet Jukka Järvi, 
Jorma Holmroos, Helena ja Risto Jokinen, Tapani 
Vanhala. Aikaisemmin myös Arja Kasurinen. Aluksi 
tehtiin tavarankuljetusmatkoja eri autoilla Venäjälle 
noin kerran viikossa ja vankilamatka kerran kuukau-
dessa. Vuodesta 1998 lähtien, noin 10 vuotta, vanki-
lamatkoja tehtiin Pietariin ja muuallekin 3-4 kertaa /
kk näiden kuljettajien autoilla. 
      Kaikki auton kulut maksoi aluksi kuljettaja itse, 
myöhemmin Idäntyön varoista korvattiin polttoaine-
kulut kuitteja vastaan, muutaman vuoden ajan korvat-
tiin 10 senttiä/ km, viime vuodesta asti on korvattu 20 
senttiä/km. 
      Nyt näistä monien kuljettajien monista edesmen-
neistä autoista on käytössä enää Tapani Vanhalan au-
to, jolla hän käy viemässä humanitääristä apua mm. 
lastenkoteihin ja Karjalaan, sekä Helena Jokisen auto, 
jolla ainoana autona vankilamatkat on tehty viime 
vuodesta asti. Helenan auto alkaa olla loppuun käytet-
ty, eikä hänellä ole varaa uuden hankintaan ja ylläpi-
toon.         

      Nyt Idäntyölle on hankittu OMA pikkubussi! Ta-
pani ja Risto olivat koeajolla kesäkuun puolessa välis-
sä ja saamallaan valtuutuksella tekivät ostopäätöksen. 
Auto on Volkswagen vm 1999, sillä on ajettu yli 
600000 km, mutta on hyvin siisti. Istuinpaikkoja on 
tosin vain 6, joten nyt pitää etsiä siihen lisätuoleja 3 
kpl ja katsastaa uudelleen niiden kanssa. 
       Saimme hienosti sponsoriapua auton hankintaan, 
joten se tuli hyvin edulliseksi. Lisäksi olemme saaneet 
kokoon tukijoita, jotka ovat luvanneet apuaan auton 
käyttökuluihin. Pikkubussin ajoneuvovero on noin 800 
€/ vuosi, lisäksi tulevat vakuutukset. Korjauskustan-
nuksia on myös odotettavissa ottaen huomioon auton 
iän. - Seuraavalle matkalle pitäisi saada jo niitä is-
tuimia, lähtijöitä on ilmoittautunut 8!  
      Muistakaa edelleen rukoilla matkojemme ja kuljet-
tajiemme puolesta1                                                   HJ 

                            Tässä se on!  

 
 

Leena, Kira ja Igor tulevan lastenkeskuksen tilois-
sa keskustelemassa remonttiratkaisuista. Siellä oli 
myös kaksi jääkaappia, joiden kunto oli hyvin 
huolestuttava, toinen antoi jopa sähköiskuja.  

PAPPILAN PIDOT 
1.8.2010 

MESSUN JÄLKEEN RENGON PAPPILASSA 
Vanhanajan tyyliin! 

Lounas pappilan puistossa tai isossa teltassa, kilpailuja,  
musiikkia, ohjelmaa ja lopuksi kahvit 

Hinta 10 € 
 

TERVETULOA! 
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 Loppuvuoden Pietarin matkat  
 
heinäkuu   16-18.7. 
elokuu       13-15.8. 
syyskuu     17-19.9 
lokakuu      15-17.10 
marraskuu  19-21.11 
joulukuu     17-19.12 
 
Matkoille ilmoittautumiset Helille. 
Vankiloihin pääsy ei ole vieläkään 
varmaa (tätä kirjoittaessa 29.6.). 
Hakemukset ovat matkalla Mosko-
vaan hyväksyttäviksi. 
Rukoillaan! 

 

Riihimäen idäntyö ry 
Y 1877757-1 
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
Keräyslupa  POHADno2010/935 
Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 
Rengon Säästöpankki 426211-233876 
Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 
Lahjoitukset viite 5005 
Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529 
               soili.juntumaa@evl.fi 
Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 
                tapani.vanhala@kolumbus.fi 
Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 
Pirkko Arola  0505266121 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Kira Salminen 
Heli Virtanen 0415164944 
Risto Jokinen 0403527055 
Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi 
 
Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

                            
Igor Smirnov oli vaimonsa Irinan ja lastensa Mihail
( 8 v.), Maria (6 v.) ja Pavel ( 4 v.), sekä Andrei Mu-
rugov vaimonsa Marinan ja poikiensa Andrein ( 5 v.) 
ja Pjotrin (1,5 v.) kanssa Suomessa ja vierailivat 
myös Riihimäellä. 6-7.6. 2010 
Yläkuvassa Keskuskirkossa : Dima, Marina, Maria, 
Sergei, Irina, Mihail, Igor, Andrei ja kirkkoherra Ka-
lervo Huttunen.  
Alakuvassa ”Uskonyhteys” seurakunnassa Igor pitää 
puhetta, Sanni-Maria tulkkaa suomeksi ja Marina 
englanniksi. Irina ja Marina ovat erinomaisia papin 
vaimoja, laulavat kauniisti, soittavat kitaraa ja muita-
kin instrumentteja ja puhuvat hyvää englantia. 

                     ETSITÄÄN : 

• pulsaattoripesukoneita 
• ompelukoneita 
• hyviä jääkaappeja 
• lapsille pallopelejä, palloja 
• piirustus– ja maalaustarvikkeita 
• urheiluvälineitä 

                  RUKOUSAIHEITAMME: 
 

- tulkkimme Taimi on sairastunut vakavasti ja käy 
sädehoidossa, rukoillaan parantumista ja voimia! 
- tulkkimme Eleonora Pietarissa sairastaa kivuliasta 
pehmytkudosreumaa, rukoillaan parantumista ja 
voimia! 
- Idäntyön toiminnan isojen haasteiden ja niiden 
rahoituksen puolesta. 


