
 

RAUHA, IHMISOIKEUDET JA 

KANSAINVÄLINEN VASTUU 

 

Lokakuun 24 päivänä juhlimme Yh-

distyneitä Kansakuntia ja sen saa-

vutuksia. Se oli samalla toinen vuo-

sittainen rukouspäivä, rauhan, ih-

misoikeuksien ja kansainvälisen 

vastuun päivä.  Voisiko ajankohtai-

sempaa aihetta olla? 

Tämän vuoden rukouspäiväjulistus 

nostaa keskiöön Pyhän ja siirtolai-

suuden sekä lähetystyön.  Pyhä 

muistuttaa ihmisen ja koko luoma-

kunnan kauneudesta ja pyhyydestä. 

Jokainen ihminen on pyhä, Jumalan 

luoma ja lunastama. Jokainen koti 

on pyhä paikka, missä myös Her-

ramme haluaa olla läsnä.  Jokainen 

maa on pyhä, koska se on Jumalan 

sanalla luotu. .  ”Riisu kengät jalas-

tasi, sillä paikka missä seisot pyhä”, 

sanoi Jumala Moosekselle palavassa 

pensaassa. 

Vankilatyössä kaikki  rukouspäivän 

teemat toteutuvat:  Me haluam-

me kohdella jokaista ihmistä ar-

vokkaasti, myös rajan takana 

asuvia ihmisveljiä ja –

sisariamme.  He ovat pyhiä Ju-

malan luomistekoja. Me haluam-

me kantaa vastuuta heidän elä-

mästään. Me otamme vastaan 

maahanmuuttajia ja pakolaisia. 

Me haluamme kohdella myös 

kerjäläisiä inhimillisesti. Me ha-

luamme viedä heille kaikille toi-

von evankeliumin sanomaa.  Sa-

malla me pyydämme, että Herra 

murtaisi meidän sydämemme 

niin että voisimme katsoa jokais-

ta ihmistä lempeästi, armahtaen 

ja rakastaen.                                                                                     

”Rauha ei saavu, jos emme me 

taivu Luojamme tahtoa noudat-

tamaan… Siksi on korkea aika 

nyt huutaa kaikille meillekin: 

Seisahtukaa! Katsokaa Kristus-

ta, Ihmisen Poikaa, rauhamme 

luojaa ja sovittajaa,” (virsi 590) 

Soili Juntumaa, puheenjohtaja 
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Kiitos kaikille vaatekeräykseen osallistuneille! 

Kiitos kaikille rahaa lahjoittaneille! 

Seuraavaksi meillä on JOULULAHJAKERÄYS, jouluna ilah-

dutetaan paketein n 100 lasta ja 50 aikuista 



 

Matkaan lähdettiin totutun mukaisesti kello kuusi 

aamulla. Kerättyämme kaikki tavarat ja ihmiset au-

toon meillä oli lasti viemisiä sekä matkalaisina Hil-

da, Helena, Sasha  ja allekirjoittanut. Rajalla minul-

le tuli uusi kokemus, kun jouduimme tavaroiden 

punnitukseen suuren määrän vuoksi. Punnittuaan 

parisenkymmentä pussia virkailija totesi, että riittää 

ja saimme pakata tavaramme takaisin autoon. Kiloja 

kertyi ilmeisesti aivan liian vähän, joten ei hän viit-

sinyt koko kuormaa purattaa. Pääsimme siis jatka-

maan matkaa ja saatoimme suunnistaa rajavarastolle 

täyttämään autoamme. Sasha oli vienyt sinne tava-

roita jo pari viikkoa aikaisemmin odottamaan ja sik-

si saimmekin hyvän lastin Samoon vietäväksi.  

Pietariin saavuttuamme suuntasimme ensin Igor 

Smirnovin luokse, missä vietimme antoisan ja hy-

vän yhteisen hetken. Iloksemme saimme kuulla hei-

dän periaatteessa saaneen vankilaluvat, Jablonevka 

oli selvä, mutta Metallostroissa asiat vielä kesken-

eräiset. Tämä on kuitenkin suuri asia, että he ovat 

luvat ainakin joihinkin vankiloihin saaneet. Kiitos 

siitä Jumalalle!   

     Tavattuamme Julianan sekä vanhan tuttavamme 

Valeri Tatin, suuntasimme kohti asuntoa. Sinne 

päästyämme söimme ja menimme nukkumaan, jotta 

jaksaisimme seuraavan päivän haasteet. Aamulla 

täytettyämme kupumme kaurapuurolla, lähdimme 

kuulaassa säässä suunnistamaan kohti ensimmäistä 

etappiamme Novgorodia. Siellä veimme pyörätuolin 

ja syötävää invalidikeskukseen. Pyörätuoli löysi sa-

man tien omistajansa, jonka onnellinen hymy sulatti 

meidät kaikki. Kykenimme olemaan keskuksessa 

vain pienen hetken, joten olen samaa mieltä kuin 

Viktoria, joka totesi ”Tulkaa joskus normaalisti, että 

voisimme yhdessä katsoa kaunista kaupunkiamme.” 

Se olisikin mukavaa, siihen pitäisi vain lisätä vietä-

vää ja muuta ohjelmaa, jottemme lähtisi sinne asti 

vain turistimatkalle. Jos sinulla, rakas Veran lukija, 

on tietoa tarpeettomista ja moderneista tietokoneis-

ta, niin otamme ne ilolla vastaan, jotta voimme hel-

pottaa invalidikeskuksessa käyvien ihmisten arkea 

tietotekniikan avulla. Ennen matkan jatkumista mei-

dät kestittiin keskuksen johtajan Diman kotona. 

Siellä saimme herkullisen ruoan lisäksi ilon kuun-

nella hänen lastensa esiintymistä. Kuinka taitavia he 

olivatkaan!   

Ennen Zimskiä käväisimme Medved-kylässä 

(suomeksi karhu) viemässä vauvantarvikkeita, vaat-

teita  ja ruokaa perheeseen. Matkan edetessä krop-

pamme vaativat jo verryttelyä, joten pysähdyimme 

Ilmen-järven rannalle. Se on niin suuri, ettei vasta-

rantaa näy laisinkaan. Mikä ihana päivä ja maisemat; 

elämän nautintoja parhaimmillaan!  

       Samohvaloviin saavuimme puoli seitsemän 

maissa – meidät kaikki otettiin lämpöisten halausten 

kera vastaan. Itselläni oli kyynel silmissä, olihan 

edellisestä käynnistäni pitkä tovi. Auton purkamisen 

jälkeen olikin kuntoutuskeskuksen ohjelman mukai-

sesti iltahartaus, missä saimmekin kuulla vaikuttavia 

kertomuksia ihmisten elämän vaiheista sekä vaikeuk-

sista selviämisestä. Päivällisen jälkeen muut suuntasi-

vat sänkyihinsä, minä puolestani lähdin kuuntele-

maan hiljaisuutta ja ihailemaan pimenevää iltaa. Tä-

mä se vasta ravintoa olikin! 

      Torstain valjetessa totesimme olevan viisi astetta 

pakkasta – maa oli valkoisessa kuurassa.  Aloitimme 

aamuhartaudella, jossa isäntä Sergei Milov hengen 

ravintoa voimakkaalla ja koskettavalla omalla tyylil-

lään. Aivan heti aamiaisen jälkeen emme voineet vie-

lä lähteä ystäviemme luona käymään, joten suun-

tasimme Helenan kanssa navettaan. Siellä vierähtikin 

jokunen hetki; saimme jälleen kerran nähdä eläinten 

kanssa työskentelemisen terapeuttisen vaikutuksen 

kuntoutujiin. Onhan eläimen antama lämpö ja kiinty-

mys pyyteetöntä, että siinä myös haavainen sisin saa 

mahdollisuuden parantua. Kolme lehmää antavat 

maitoa keskuksen omiin tarpeisiin, myös munat ovat 

omasta takaa. Sikoja ei tällä hetkellä ollut laisinkaan, 

mutta ennen talvea tullaan teurastamaan yksi vasi-

koista, koska talvinavetassa ei ole tilaa kaikille eläi-

mille. Muutenkin keskus saa paljon omasta tuotan-

nostaan vihanneksien ja hedelmien muodossa. Vie-

ressä on runsaat sienimetsät ja vesistöä.  

Seuraavaksi suuntasimme Morhovan kylään; kävim-

me Guljan, Zinaidan ja Vosovien perheiden luona. 

Onneksi olimme saaneet juuri ennen matkaa talvi-

vaatteita ja kenkiä tänne tuotaviksi. Samalla kartoi-

timme myös, mitä kaupasta on hankittava mihinkin 

perheeseen. Sitten suuntasimme Holmiin kauppaan ja 

apteekkiin. Kävimme tutustumassa Voiton aukioon 

eli toisen maailmansodan muistomerkkiin. Siellä oli 

kaikkiaan 6048 kaatuneen nimi. Se on todella paljon 

maaseutualueelle! Kyllä veti todella hiljaiseksi.  

Matka Samohvaloviin 



  Koska meillä oli aikaa, kävimme myös tutustu-

massa Holmin kotiseutumuseoon, missä saim-

mekin kuulla lisää sodanaikaisista tapahtumista 

sillä alueella. Olipa museossa myös suomalainen 

veisuukirja ja paikan virkailija sanoi sen todista-

van suomalaisia olleen siellä saksalaisten kanssa 

sotimassa heitä vastaan. Aika erikoista sinänsä, 

koska meidän ymmärryksemme mukaan Suo-

men miehet olivat itärintamalla 1942 puolusta-

massa omaa isänmaatamme.  

      Virkailija kertoi meille myös vieressä ole-

vasta talosta, jossa oli esillä sikäläistä kansantai-

detta. Menimmekin sinne tutustumaan ja saimme 

ihailtavaksemme mm. puu-, savi- ja kangastöitä 

sekä huoneen, joka oli omistettu kansanmusiikil-

le soittimine ja pukuineen. Eivät ole meidän kah-

den naapurimaan perinteet lopulta tältä osin ko-

vinkaan erilaisia. No, balalaikkaa ei meillä ole, 

mutta haitarit kylläkin. Jälleen kerran sain huo-

mata, että on välillä mentävä kauas nähdäkseen 

paremmin lähelle. 

   Lounaan jälkeen kävelimme Samohvalovin 

ympäristössä tutkien ja ihmetellen kuinka paikka 

on joka kerta muuttunut. Tällä hetkellä on kaksi 

hirsitaloa rakentamisen jälkeen kuivumassa ja 

sauna oli työn alla tavoitteena saada se mahdolli-

simman pian käyttöön. Itse pääsin ensimmäistä  

kertaa isäntäparin taloon. Eipä ollut entisestä ja 

ajan ränsistämästä talosta tietoakaan, niin hyvin 

ja viihtyisäksi he olivat sen remontoineet. Hei-

dän tekemänsä työ on niin fyysisesti kuin henki-

sestikin raskasta, joten on tärkeää, että heillä on 

paikka missä hiljentyä ja levätä. Sellaisen he 

ovat totisesti saaneet ja hyvä niin.  

      Illalla suuntasimme takaisin Morhovaan, jos-

sa meillä oli sovitusti seurat rukoushuoneella. 

Parin kuukauden aikana siellä oli saatu valmiiksi 

katto ja seinät. Ainoastaan lattiapäällyste puut-

tuu, mutta olen varma, että sekin tulee pohjan 

päälle ennen seuraavaa käyntiämme. Paikalla 

meitä oli kaiken kaikkiaan 30 henkeä, suuri osa 

lapsia. Ilta itsessään oli välitön ja lämmin, pitäen 

sisällään puheita, opetusta,  laulamista ja Matte-

uksen evankeliumin viimeisestä tuomiosta kerto-

van kuvaelman, jossa lapset saivat olla osallisi-

na. Lapset itsekin totesivat, että eivät he halua 

olla sillä puolella, missä asiat eivät ole hyvin. 

Iltarukouksen jälkeen meillä oli vapaampaa  

 

 

Samohvaloviin on saatu vesijohto! Se tuo keit-

tiön tiskipöydälle sekä kylmää, että kuumaa 

vettä. Nyt tiskaus sujuu! 

  keskustelua teetä juodessamme. Illan pimeydessä läh-

dimme takaisin Samoon, jossa meitä odotti iltaruoka ja 

kutsuvat sängyt.  

     Perjantaina lähdimme kohti Pietaria aamuhartauden  

ja aamiaisen jälkeen. Kyllä se vain niin on, että vaikea 

on lähteä paikasta, johon tuntee joka kerta tulevansa 

kuin kotiin. Minulle paikka on erityisen merkitykselli-

nen, olenhan nimeni siellä saanut, tai kuten Sergei itse 

on sanonut aikaisemmin ”sinut on siellä uudelleen kas-

tettu.”  Tutkimattomat ovat Herran tiet, aina ne eivät ole 

helppoja taivaltaa, mutta ennakkoon ne on meille val-

mistettu ja meidän parhaaksemme. Amen.       

                                    Kira Salminen 

Kira sylissään  pikku Viktoria, 5 kk. Darja, toi-

nen kaksosista, nukkui omalla paikallaan per-

heen sohvalla melusta häiriintymättä. Vosovi-

en seitsenlapsinen perhe asuu yhdessä huo-

neessa ja on vailla vakituista toimeentuloa. 

 



 

Piispankokous Moskovassa. 

 
Koko Venäjän federaation alueen Evankelisen 

uskon kristittyjen liiton piispat kokoontuivat 

Moskovassa elokuun loppupuolella. 

Piispankokous käsitteli tietoa, jonka mukaan 

turvallisuuspalvelu FSB (entinen KGB ) on 

laatinut kattavan strategian mustamaalata ja 

siirtää yhteiskuntaelämästä syrjään kaikki 

kristilliset seurakunnat lukuun ottamatta or-

todoksikirkkoa. 

Venäjän Federaation Evankelisen uskon kris-

tittyjen liiton johtava piispa Eduard Grabo-

venko vetosi IRRTV:tä ja tavallisia kristittyjä 

”Älkää missään tapauksessa hellittäkö, vaan 

tehkää kaikki mahdollinen jatkaaksenne työ-

tänne Venäjällä, kun vielä on mahdollisuus”. 
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Matkalla taas Sasha, Hilda, Kira ja Helena. 

Kaikki sujui matkanteon ja tullien puolesta 

harvinaisen hyvin ja nopeasti. Suuri kiitos 

Taivaan Isälle kuljettajastamme Sashasta, 

rukousvastauksestamme! Uusi automme on 

myös kiitoksen arvoinen matkakumppani! 
   Viipurissa hoidimme postiasiat. Sen jäl-

keen kävimme tapaamassa sisaruksia Ali-

saa ja  Martaa. Alisa on muuttanut omaan 

kotiin avomiehen luo. Vuodenvaihteessa 

heille pitäisi syntyä tyttö. On niin mukava 

tavata myös Martaa ja hänen helmikuussa 

syntynyttä Nikita poikaansa, kun kaikki on 

nyt hyvin, itsetuhoisten vuosien jälkeen. 
    Vasilinsaaren miesten asuntolassa Pieta-

rissa tapasimme pastori Aleksein, hänen 

vaimonsa ja  muutamia seurakuntalaisia. 

Meillä oli talon asukkaan, Sashan, johdolla 

ylistyshetki, pastori Aleksein johtama raa-

matuntutkistelu ja  vaimon, Ljudmilan, ve-

tämä rukoushetki. Ilta oli suurenmoinen! 
  Meille annettiin pieni mahdollisuus, että 

pääsisimme vankiloihin. Päätimme siis olla 

lauantaina klo 9,00 vankilan portilla, että 

olisimme heti valmiit, kun lupa tulisi. Mut-

ta lupaa emme saaneet. P Poikkesimme sit-

ten tulkkimme Valentinan luona Pushkinis-

sa. Hän täyttää 82 vuotta 28.10. Joimme 

hänen luonaan kahvit ja tapasimme hänen 

miehensä Boriksen. 
    Kollontaikadun keskukseen jätimme jäl-

leen suuren osan kuormastamme. Tapasim-

me siellä Valeri Tatin ja Julianankin. 
    Masha-kodissa vietimme mukavan het-

ken tyttöjen kanssa, Sasha lauloi ja todisti, 

esitimme kuvaelman Jairoksen tyttärestä. 

Lopuksi Hilda pyysi eteen niitä, joilla oli ru-

kousaiheita. Ensin ei kukaan uskaltanut 

tulla, mutta kasvattajan poistuttua kaikki 

halusivat tuoda pyyntöjään. Tilanne oli hy-

vin koskettava.  
      Kolpinon lastenkodissa sunnuntaina 

lapset olivat juuri katsomassa televisiosta 

ohjelmaa henkiparantajasta. Sen seurauk-

sena lapset olivat kovin levottomia. Emme 

saaneet heihin kontaktia, joten lähdimme. 

      Larisa oli kovin sairaana.               HJ 

Matka Pietariin 15.-17.10.2010 
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