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Kiitos kuluneesta vuodesta  

kanssasi.  

Siunausta sinulle Joulunaikaan  

ja 

 Uuteen vuoteen 2011 

                                             ODOTUSTA 

Joulu odotuksen aika, adventti on oven edessä.  Laulussa sanotaan: 

Odotus antaa jo onnen tunteen…  On tärkeää, että on jotakin, mitä 

odottaa. On tärkeää, että on tavoitteita, pyrkimystä eteenpäin.  Sen ei 

tarvitse merkitä vain suuria toiveita, vaan pieniä arjen asioita.  On tär-

keää oppia odottamaan, muuten ei voi saada.  On tärkeää oppia odotta-

maan, koska muuten ei voi tulla onnelliseksi. Odottaminen, ponnistelu 

ja tavoitteen saavuttaminen tuovat ilon ja onnen. 

      Me odotamme, että vankiloiden ovet Venäjällä avautuisivat taas 

meille. Me odotamme, että saisimme jälleen nähdä kaikki ne odottavat, 

surua ja  iloa tuikkivat silmät, joita olemme kohdanneet lukemattomat 

kerrat vankilakäynneillämme. Me tiedämme, kuinka syvästi he ikävöi-

vät meitä ja  ilosanomaa Herralta. Mekin ikävöimme heitä, rakkaita 

veljiämme ja sisariamme. 

      Me kaikki ikävöimme Herraamme ja hänen tuloaan.  Me ikävöim-

me hänen Henkensä kosketusta.  Me odotamme toivossa. 

      ”Näin sanoo Herra: Armon hetkellä minä vastaan sinulle, pelastuk-

sen päivänä minä autan sinua. Minä olen luonut sinut toteuttamaan sen 

liiton, jonka tein tämän kansan kanssa… jotta sanoisit vangituille: 

`Lähtekää`, ja pimeydessä viruville: `Tulkaa valoon!`” (Jes.49:8,9) 

 

Kun odotus päättyy, juhlikaamme toivon täyttymystä ja Joulun Herraa! 

 

                                                                Soili Juntumaa, puh. joht. 

  Vera 
 

Riihimäen Idäntyö ry 

 

     Joulukuu   2010 
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Tämä viesti oli venäläisillä ystävillämme Igor Smir-

novilla ja Andrei Murugovilla sekä muutamilla muilla 

Mirotvorets- seurakunnan palvelijoilla, kun he saapui-

vat luoksemme Riihimäen keskuskirkkoon 25. loka-

kuuta juhlistamaan Idäntyön 18 v. juhlaa ja muista-

maan uskollisia Idäntyön uurtajia(1.Kor.15:57,58). 

Kirkkoon oli kokoontunut mukavasti väkeä pimeänä 

syysiltana sanan kuulolle. Aloitimme kokouksen pitä-

mällä hetken hiljaisuuden, kunnioittaen rakasta sisar-

tamme ja Idäntyön pitkäaikaista palvelijaa, Taimi Pav-

lovaa, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen 19.10 pitkäaikai-

sen sairauden uuvuttamana.   

      Venäläiset ystävämme olivat pyytäneet tämän 

juhlan järjestämistä, sillä he halusivat muistaa Idän-

työn uranuurtajia juuri nyt, kun moni on jäänyt iän, 

terveydentilan ym. syiden johdosta sivuun tästä työstä. 

He lahjoittivat näille veteraaneille jokaiselle kauniin 

lasitaulun jossa on kuvattuna Neva-joki ja ylhäällä 

oleva silta (tuttu ja vaikuttava näky varmasti monelle 

Pietarin matkaajalle!), sekä sydämellisen kiitoskirjeen 

josta käännös viereisellä sivulla. Kiitoksen olisi an-

sainnut todella moni muukin työmme ystävä, ja kaikki 

eivät olleet enää tunnustustaan vastaanottamassa.  

       Igorin viesti oli väkevä ja lohdullinen: "Minä 

istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kas-

vun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelija-

kaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja 

ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava 

oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olem-

me Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelys-

maa, olette Jumalan rakennus." (1.Kor 3:6-9) Kohta 

on erittäin osuva Idäntyön ja Igorin ja kumppaneiden 

yhteistyön osalta!  

    Molemmat, Igor ja Andrei, ja myös mieheni Sasha 

Kirjunov, sekä muita, kuten Viktor Ivanov, on ollut 

aikoinaan Metallostroin vankilaseurakunnassa ja tätä 

kautta tulleet työmme yhteyteen. Heidän kanssaan lä-

hetystyö on toteutunut ihanteellisesti, idäntyöläiset 

ovat aikanaan olleet kylvämässä siementä, joka on 

tuottanut satoa. Tätä satoa ovat nämä rakkaat veljet ja 

koko Mirotvorets-seurakunta, jossa on jäseniä jo yli 

120! Jumala on antanut kasvun! Tämä seurakunta te-

kee vahvaa työtä kriisitilanteissa elävien ihmisten pa-

rissa. 

      Andrei sanoi todistuspuheenvuorossaan osuvasti 

"Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat 

todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten 

ovat soveliaita muitakin opettamaan." (2.Tim. 2:2) 

Monilta osin idäntyön aloittamat työkohteet ovatkin 

tänä päivänä hyvissä paikallisissa käsissä, kuten Py-

hän Olgan lastensairaala, Sadovnikovien perhe, Metal-

lostroin vankila ja muutamat muut vankilakohteet. Lä-

hettimme ovat verkostoituneet muiden evankelisten 

paikallisseurakuntien kanssa, yhdistäen näin voimi-

aan. Sen seurauksena mm. työ Kollontaikadulla jatkuu 

lasten ja nuorten keskuksen merkeissä.  

     Erityisen keskeisenä arvona näille veljille ja heidän 

seurakunnassaan on perhe, ja seurakuntaa johtaakin 

keskeisesti muutama vahva perhe. Olosuhteet Pietaris-

sa ovat vaativat Jumalan valtakunnan työlle, mutta on 

ilo huomata kuinka evankeliumin siemen kuitenkin 

niin usein putoaa hyvään maahan, tuottaen mikä sata- 

, kuusikymmentä- tai kolmekymmentäkertaisen sadon 

(Matt:13:23). 

       Teet hyvin, kun muistat Igorin ja Andrein perhei-

tä ja palvelustyötä rukouksin. 

    Teet myös hyvin, kun tuet Idäntyötä rukouksin ja 

varoillasi. Yhdessä saamme näin olla viemässä evan-

keliumin sanomaa eteenpäin tuoden monille valon ja 

toivon elämään, sekä omalta osaltamme näin joudutta-

en Herramme toista tulemusta! 

                          Sanni-Maria Kirjunova 

 

 

Työnne ei ole ollut turhaa ! 

 

 Koskettavimpia hetkiä  Idäntyön juhlassa ko-
ettiin, kun  Sasha Kirjunov kertoi Liljan ja hä-
nen lämpimästä kohtaamisesta Metallostroin 
vankilassa. Hän koki kohdanneensa sellaista 
rakkautta, jota hän ei ollut saanut edes omal-
ta äidiltään. 
    Juhlassa puhuttiin runsaasti kahdella kie-
lellä ja Sanni-Maria tulkkasi  
ansiokkaasti koko ajan. 
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Evankelisen uskon kristit-
tyjen liitto on koko maan kat-

tava järjestö, jonka jäseniä mo-
nin paikoin vainotaan ja jonka toi-

mintaa FSB, entinen KGB, tahtoo voi-
makkaasti rajoittaa vaatien Venäjällä oike-
uksia ainoastaan ortodoksiselle kirkolle. 
Samaisen liiton työntekijöiden kanssa te-
kee Venäjällä työtä myös esimerkiksi IRR-
TV.  / (Sanni-Maria) 
 Mirotvorets seurakunta on pastori Igor 
Smirnovin ja Andrei Murugovin perustama 
seurakunta , jonka jäsenistä suurin osa on 
entisiä vankeja ja heidän perheenjäseni-
ään. Seurakunta tekee monipuolista autta-

                    Kiitollisuudenosoitus 
 

                    Arvoisa vastaanottaja 

 

Seurakunnat, yhteiskunnalliset- ja hyväntekeväi-

syysjärjestöt sekä yksittäiset Venäjän kansalaiset 

osoittavat Teille sydämellistä kiitollisuutta mit-

taamattoman arvokkaasta sijoituksestanne evan-

keliumin levittämiseen ja Jumalan valtakunnan 

rakentamiseen. 

He kiittävät antamastanne hengellisestä ja aineel-

lisesta tuesta; laupeudentyöstä jota olette tehneet 

vankiloissa, sairaaloissa, kuntoutus- ja vastaanot-

tokeskuksissa, köyhissä perheissä ja muiden apua 

tarvitsevien ihmisten keskuudessa. 

Työnne ei ole ollut turhaa, vaan se on kantanut 

hedelmää kohentaen elämänlaatua maassamme ja 

tämän todistajia me olemme. 

Kiitämme teitä uskollisesta ja nöyrästä palvele-

misesta maamme hyväksi. 

Toivotamme teille siunausta ja menestystä elä-

mässänne ja Herran palvelemisessa! 

 

Evankelisen uskon kristittyjen liiton palvelijat 

                    Igor Smirnov ja Andrei Murugov 

 

     Juhlassa muistettiin kunniakirjoin: 
 
Helminen Anneli 
Holmroos Jorma 
Jokinen Helena ja Risto  
Juntumaa Soili 
Järvi Jukka ja Liisa 
Laurikainen Kalervo 
Pavlova Taimi +  
Pietiläinen Sirkka 
Puikkonen Meri 
Rantalainen Kaija 
Skibjuk Lilja 
Tonteri Terttu 
Tonteri Tuomo 
Vanhala Tapani 
Vesala Raija 
 
Idäntyö ry haluaa osoittaa kiitoksen jokaiselle ah-
keralle talkoolaiselleen! 

 Igor jakaa kiitosdiplomeja, Sanni-Maria tulkkaa 
ja puheenjohtaja Soili Juntumaa esittelee  run-
saalle yleisölle huomionosoituksen saaneet. 
Andrei näkyy hieman Igorin takaa. 
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        Taimi Inkeri Pavlova 
 

          2.2. 1933—19.10.2010 

 

          Muistamme Sinua kiitollisuudella 

          ja kaipauksella, 

          Rakas ystävämme ja työtoverimme Taimi 

 

          Riihimäen Idäntyö ry 

          Ja kaikki ystäväsi 

 

 Rakas ystävämme Taimi. 

 

  Taimi muutti noin 10 vuotta sitten Suomeen  ja tänne 

Riihimäelle. Hän löysi  tien seurakuntaan nopeasti, 

kävi rippikoulun ja istui jumalanpalveluksissa lähes 

joka sunnuntai aina samoilla paikoilla.  

     Taimi-Inkeri oli kotoisin Tuutarista, tutustui nuo-

ruudessaan komeaan upseeriin, jonka kanssa meni nai-

misiin. Perheeseen syntyi kaksi poikaa, mutta liittoa 

hallitsi miehen alkoholinkäyttö. Taimi jaksoi katsella 

sitä elämää  15 v.  Sitten hän muutti poikiensa kanssa 

Muurmanskiin. Hyvin vaikean alun jälkeen hän loi 

itselleen uran liikenaisena valtion palveluksessa.  

Nuorempi pojista sortui myös alkoholistiksi ja Taimi 

taisteli poikansa rinnalla 25 v  tämän ongelman kans-

sa, kunnes poika kuoli. 

    Vanhempi pojista  liittyi myös armeijan palveluk-

seen ja hän on aina kohdellut äitiään hyvin ja kunni-

oittavasti. Poika Slava asuu perheineen  Kolpinossa, 

hänellä on kaksi tytärtä. Taimi kävi heidän luonaan 

aina mielellään, miniä suorastaan palvoi häntä. 

     Taimi liittyi seurakunnan lähimmäiskävijöihin, In-

keriläisten tapahtumat ja kokoontumiset olivat hänelle 

tärkeitä, Idäntyöhön Taimi tuli mukaan myös melko 

pian muutettuaan Riihimäelle. Hänellä oli erinomai-

nen suomenkielen taito, jota hän oli aktiivisesti kartut-

tanut lukemalla kirjallisuutta. Hän toimi erityisesti 

Jorman ryhmän tulkkina matkoilla, käänsi kirjeitä ja 

asiapapereita.  

    Pitkän päivätyön Taimi teki myös Idäntyön kirppu-

torityössä. Hän hoiti noin viisi vuotta lähes yksin isoa 

kirpputoriosastoa Torikadun kirpputorilla. Se tarkoitti 

joka viikko monen työtunnin säännöllistä ahertamista 

vaatteiden ja muiden myytävien tavaroiden hinnoitte-

lun ja järjestelemisen parissa. Tuloksena saimme sit-

ten tuloja  idäntyölle, vuokriin, avustuksiin Venäjälle 

ja matkakuluihin.  

      Murheeksemme Taimi sairastui noin puolitoista  

vuotta sitten, ja monista  hoidoista ja paremmista vai-

heista huolimatta menehtyi  leikkauksen jälkeen Riihi-

mäen sairaalassa vaikeaan sairauteensa. 

         Taimin hautajaisissa Kappelikirkossa perjantaina 

29.10. ja sitä seuranneessa muistotilaisuudessa oli mu-

kana pojan perhe Pietarista, laaja inkeriläisten ystävä-

joukko ja idäntyön ystäviä. Tilaisuuden juonsi  Irja 

Pelkonen, Inkeri-kerhon vetäjä Hyvinkäältä. Saimme 

myös lukea Taimin itsensä ansiokkaasti kirjoittaman, 

kuvitetun elämäkerran. 

    Muistelimme yhdessä Taimia  ja nautimme talkoo-

voimin hoidetusta kahvituksesta. Slavan perhe oli hy-

vin kosketettu kauniista tilaisuudesta.   

    Taimi oli pitkäjänteinen, uskollinen ja luotettava 

työtoveri ja  hienotunteinen ja 

suoraluontoinen ystävä. 

On vaikea vielä uskoa hänen 

lähteneen lopullisesti. Kai-

paamme häntä. 

  Jälleennäkemisen toivossa,  

до свидания, Taimi  !                                 HJ 
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Marraskuun matka Pietariin  

19.-21.11.2010 
  

Sasha pysäytti auton rappuni edessä varhain perjantai

-aamuna, hän  oli tullut Riihimäeltä Helsinkiin kyy-

dissään Toini, jonka matkan  tarkoitus oli matkustaa 

pojan luokse Hatsinan kaupunkiin. Sasha kä-

vi hakemassa kotoani vielä ison laukun, jossa oli 225 

kirjettä. Kirjeet  olivat painavia, koska lähetin kalen-

tereita ja joulukortteja  vangeille, jotta he vielä ehtisi-

vät onnitella omaisiaan niiden avulla. 

     Venäjän rajalla jouduimme tavaroiden punnituk-

seen, mutta jo 15 min  kuluttua pääsimme jatkamaan 

matkaa, sillä meillä ei ollut ylikuormaa.  Rajavaras-

tolta Venäjän puolella otimme auton täyteen tavaroi-

ta.  Seuraava pysäkki oli Viipurin postin vieressä. 

Kaikki järjestyi niin  nopeasti että me suuresti ihmet-

telimme, kaikki tarvitsemamme  palveluluukut olivat 

auki. Kiitos Herralle! Lähetimme kolme  postipaket-

tia. Yksi postipaketti, jonka Kalervo ja Maija oli-

vat  lähettäneet kummipojalleen Viktorille syyskuus-

sa, oli tullut takaisin, vastaanottajaa ei ollut löytynyt! 

Viipurissa veimme Helenan lähettämät  tavarat nuo-

rille äideille Martalle ja Alisalle. 

        Iloisella mielellä jatkoimme matkaa kohti Pieta-

ria. Jätimme Toinin  Ozerkin- metrolle, metrolla pää-

si kätevimmin toiselle puolelle kaupunkia ja jatka-

maan matkaa Hatsinaan junalla. 

       Vasilin saarella miesten asuntolassa tapasimme 

pastori-Aleksein sekä  muutamia sisaria ja veljiä hä-

nen seurakunnastaan. Aleksei kertoi, että  he ovat 

löytäneet vanhan 150 neliön tehdastilan, joka oli-

si mahdollista ostaa. Tosin se olisi suurta remonttia 

vaille. Hän pyysi rukoilemaan asian puolesta. Vasilin 

saaren asuntolan tilathan ovat  tarkoitettu vain väliai-

kaiseen käyttöön. Lisäksi vanha tehdas olisi  lähellä 

Aleksein kotia. Nyt hän on käynyt keskuksessa joka 

päivä  auttamassa siellä asuvia miehiä, mutta matka 

sinne on pitkä. Rukoilimme yhdessä. Tämän jälkeen 

Sasha jätti minut Timurovskajan asunnolle ja meni 

itse tapaamaan pastori-Igoria. Veljet sai-

vat keskustella kahden kesken. 

     Lauantai-aamuna kello 6 olimme jo autossa suun-

tana Velikij Novgorod. Suuntasimme maaseudulle, 

missä asuvat Sashan eno perheineen sekä  Sashan 

poika Nikolai, joka täytti juuri 18 vuotta. Kesällä, 

kun  Sanni-Maria oli mukana, me veimme vaatteita 

Sashan entiselle vaimolle Tatjanalle. Silloin minä 

tutustuin hänen tyttäreensä Nadjaan, 12v. Kirjoitin 

kirjeen tytölle ja sain vastauksen. Siitä se alkoi. Oli 

ilo tavata hänet taas! Nadjalla on myös puolenvuoden 

ikäinen pikkusisko Natalia. Tällä kertaa sain enem-

män tutustua myös Tatjanaan. Hän kertoi  elämästä 

maalla, kuinka ilman kumisaappaita ei pääse kulke-

maan, eikä talvella pääse ajamaan autolla koska teitä 

ei aurata. Lapset kulkevat lumihangessa kouluun. 

Nadja kertoi haluavansa mieluummin 

asua kaupungissa. Tämän perheen keittiössä minä 

purin Kalervon  postipaketin, jossa oli ruokaa ja sopi-

via alusvaatteita perheenpäälle Sergeille, hänkin oli 

kotona. Sashan poika Nikolai sitä vastoin oli töissä 

Pietarissa, häntä emme tavanneet.  

      Vietimme teekupin ääressä iloisen keskusteluhet-

ken, kiitos Herralle siitä! Matkan varrella tapasimme 

vielä Sashan enon, serkun Olgan ja hänen 4v. poikan-

sa Artjomin. Poika ujosteli kovasti, kun pyysin häntä 

auton sivulle keskustelemaan, jotta Sasha saisi rau-

hassa vaihtaa kuulumisia sukulaisten kans-

sa. Yhtäkkiä poika alkoikin puhumaan kanssani. Hän 

kertoi, että lastentarhassa Dima nipistelee ja se sat-

tuu. Lohdutin häntä ja rukoilin, että Jeesus voisi hän-

tä puolustaa. 

        Pietarista maalle oli n.250 km, eli ajoimme 

n.500 km päivän aikana, mutta emme huomannet-

kaan kun jälleen olimme takaisin Pietarissa. Koko 

tämä matka oli ollut minulle hyvin rentouttava, meil-

lä Sashan kanssa oli oikein hauskaa. Iloitsimme siitä, 

että saimme itse päättää mitä tekisimme seuraavaksi 

ja mihin menisimme. Oli erikoinen tunnelma kun ei 

ollut johtajia mukana vaan olimme itse vastuussa kai-

kesta, ja  sovussa päätimmekin kaikista asioista. Mie-

leeni tuli sanonta, että  hiiret hyppii pöydällä silloin 

kun kissa ei ole kotona. Niin kävi meilläkin. Iloitsim-

me koko kolme päivää! 

       Illalla joimme teetä Julianan ja hänen veljensä 

Borjan kotona. He asuvat yhteisasunnossa, kom-

munalnakassa, yhdessä huoneessa. Tutustuimme naa-

puriin, Irinaan, joka asuu toisessa huoneessa aikui-

sen poikansa kanssa. Juliana kertoi saaneensa ylen-

nyksen työssä, se oli ilo kuulla. Hän oli kuitenkin su-

rullinen veljensä puolesta sillä tämä oli ollut 7 kk 

töissä, mutta ei enää halua tehdä töitä. Muutenkin hän 

on kovasti laihtunut ja muuttunut. Sisarelleen hän on 

kertonut käyttävänsä alkoholia, mutta vaikutti että 

hän käyttää joitakin  muitakin aineita. Palkan saatu-

aan Boris oli tuhlannut kaikki rahan-

sa  peliautomaatteihin. Juliana etsii nyt itselleen uutta 

asuinpaikkaa. Muistetaan hänen tilannettaan rukouk-

sin  

     Tyttökoti ´Mashaan´ menimme Julianan kanssa 

Sashan mennessä parturiin. Meillä oli tyttöjen kanssa 

iloinen tapaaminen. Ksjusha 10v. oli kuitenkin surul-

linen. Istuin hänen viereen sohvalle halaten häntä ja   

kysyin, mikä hätänä. Hän vastasi ikävöivänsä äitiä.. 

Lohdutin häntä ja rukoilin hänen puolestaan. Samaan 

aikaan Juliana keskusteli muiden tyttöjen kanssa. Vä-

hän ajan kuluttua kysyin Ksjushalta, onko parem-

pi  mieli, ja hän vastasi olon olevan parempi. Sen 

huomasi hänen hymystäänkin. Kiitos Herralle! Hän 

on lohduttaja ja käyttää meitä ihmisiä, halleluja! Ker-

roin vielä tytöille kuinka minun tyttärentyttäreni         
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vietti 16v. syntymäpäiväänsä marraskuussa. Se oli 

iloinen kertomus yllätyksestä ja tytöt saivat hymyn 

huulilleen. Lokakuussa olin rukoillut yhden tytön, 

Jaanan 15v, puolesta. Hän pyysi Jumalalta, ettei hänen 

isäänsä vangittaisi, vaikka hän olikin hakannut tyttä-

rensä. Nyt  sain kuulla, että isä selvisi sakolla. Tytön 

äiti on kuollut. Tämä oli rukousvastaus Jumalalta. 

     Sasha ja me tulimme samaan aikaan autolle. Julia-

na jatkoi metrolla kotiin ja me menimme kylään Igor 

Smirnovin luo. Heidän kolme lastaan leikkivät kau-

niisti keskenään. Asunnossa olimme puoli yksitois-

ta  illalla. Seuraavana aamuna klo 7 lähdimme aja-

maan Kelttoon vieden Larissalle tuliaiset Suomesta. 

Saimme kuulla, että ensi vuonna hänellä on mahdolli-

suus muuttaa tästä purkutalosta parempaan asuntoon.  

         Viimeinen tehtävämme oli  käydä Kolpinon las-

tenkodissa. Siellä eräs lastenkodin asukas, Olga  18v., 

oli synnyttänyt pojan, Olgan veljestä Olegista, 8v., oli 

tullut siis eno. Veimme uudelle vauvalle Helenan lä-

hettämiä vaatteita. Lapset olivat juuri käymässä aamu-

palalle joten jätimme suklaakarkit  kasvattajalle ja läh-

dimme kotimatkalle.  

       Selvisimme rajanylityksestä  nopeasti ja taas kau-

nis Suomen maa otti meidät vastaan. Kirkas  valkoi-

nen lumi jota ei Venäjän puolella ollut ollut, teki mie-

lialan  vielä paremmaksi. Koin itseni nuoremmaksi 

kuin olenkaan ja iloitsimme Sashan kanssa onnistu-

neesta matkasta. Kiitimme Jumalaa ja Herraa  Jeesus-

ta Kristusta! Hän varjeli meidät! Kiitos sinulle, rakas 

ystävä  rukouksesta! Herra siunatkoon sinua! 

                  Kristuksen rakkaudella Hilda Taipale 

 

Hunajaämpärin metsästys 
 

     Petroskoin luterilaisella kirkolla oli varastoituna 

kymmenen ämpäriä Baskiriasta tuotua hunajaa, joiden 

määränpäänä oli Suomi. Lisäksi Sortavalan luterilai-

sen kirkon naapuritalossa oli varastossa yksi ämpäri 

samaa hunajaerää. Näitä lähdimme noutamaan Juhani 

Nurmen kanssa marraskuun puolivälissä. 

     Olin itsekin lupautunut lähtemään Baskiriaan syys-

kuun aikana, mutta peruin matkani. Sinne lähti kuiten-

kin Tauno Häkkinen Keminmaalta. Hän on vanha Ma-

rinmaan ja Baskirian kävijä. Yhdessä eri ryhmien 

kanssa hän on ollut rakentamassa lukuisia kirkkoja ja 

rukoushuoneita suomensukuisten kansojen alueelle. 

Nytkin hän lähti remonttihommiin Baskiriassa toimi-

vien lähettien Juha ja Anu Väliahon luokse. Lämmi-

tysjärjestelmien huoltoa ja putkiremontteja oli luvas-

sa. Matkallaan hän viipyi toista kuukautta.  

    Tullessaan hän toi Pietarin alueelle ja Karjalaan 

myyntiin Baskirian hunajaa, josta osa oli tarkoitettu 

Suomeen. Koska hänen matkansa oli jo kestänyt kau-

an, hän sai ohjeen jättää hunajat Petroskoin luterilai-

selle kirkolle. Sitkeänä miehenä hän kuitenkin halusi 

tuoda yhden ämpärin suoraan Suomeen. Värtsilässä 

Suomen tulli tutki auton ja ilmoitti, että hunaja on jo-

ko laitettava jätelavalle tai vietävä takaisin. No, vaik-

ka oli jo keskiyö, veljemme päätti viedä hunajan ta-

kaisin Venäjälle. Hän ei tuntenut Karjalaa. Ruskealan 

pappila olisi ollut lähellä, mutta hän ei tiennyt sitä. 

Sortavalaakaan hän ei tuntenut ja parkkeerasi autonsa 

kirkon vieressä talon portin pieleen. Aamulla hän nä-

ki, kun isäntä oli lähdössä töihin ja meni puhuttele-

maan pastoria. Isäntä sanoi että ei hän ole pastori. Hän 

suostui kuitenkin ottamaan hunajaämpärin ulkovaras-

toonsa. 

    Näillä tiedoilla lähdimme liikkeelle Vaalimaan 

kautta kohti Karjalaa. Meillä oli kolme avustajaa ra-

jalla. Sen jälkeen, kun 50 kilon sääntö tuli uudestaan 

voimaan Venäjän tullissa, ovat rajan ylitykset olleet 

helppoja. Kuormaa on tuskin vilkaistukaan, kun lei-

mat on lyöty papereihin. Nyt oli toisin. Jouduimme 

laittamaan kaikki tavarat vaakalle. Ylikuormaa ei kui-

tenkaan ollut ja pääsimme nopeasti eteenpäin. Rajava-

rastolta otimme lisää kuormaa, sitä oli yhteensä noin 

500 kiloa. Itselläni on Karjalassa kaksi kohdetta, joi-

hin vien avustuskuormia. Toinen on tasavallan mieli-

sairaalan terapiaosasto Matroosan kylässä lähellä Pet-

roskoita. Toinen on Prääsän piirin sosiaalijohtaja, tar-

kemmin en osaa hänen asemaansa määritellä. Tällä 

kerralla veimme kuorman Prääsään, joka oli aivan 

matkamme varrella. 

Matkareittimme kulkee Viipurin eteläpuolelta Muo-

laan paikkeilta kannaksen poikki 

Pietari-Käkisalmi-tielle  Kiviniemen kohdalle, jossa 
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menemme Vuoksen yli. 

Käkisalmen jälkeen tie on hyvin mutkaista ja siellä on 

hiekkatietä varmaan lähes 100 kilometriä, todella huo-

noa ja mutkaista. Mutta jos kunnon kuormia haluaa 

Karjalaan viedä, on mentävä Vaalimaan kautta. Värt-

silässä Venäjän tulli on tarkka ja sieltä vienti on epä-

varmaa. Matkaan tulee Vaalimaan kautta lisää pituutta 

runsas 150 km, kaikki huonoa tietä. Käkisalmen jäl-

keen mennään mm sellaisten paikkakuntien läpi kuin 

Hoitola, Kurkijoki, Lumivaara, Lahdenpohja, kunnes 

saavutaan Sortavalaan. 

      Olen usein kertonut, että olen toistakymmentä 

vuotta tehnyt matkoja Venäjälle eikä tähän mennessä 

ole koskaan ollut suuria ongelmia, ei auton kanssa ei-

kä muutenkaan. Edes rengashommia ei ole tarvinnut 

näillä matkoilla tehdä ja aina olen saanut autoni aja-

malla kotiin. Herra on johdattanut, varjelus on ollut 

mukana. Pakko on kuitenkin myöntää, että erilaisia 

läheltäpiti -tilanteita, vakaviakin, on ollut. 

Varsinkin Karjalassa huonot tiet aiheuttavat autoihin 

sellaisia vikoja, joita ei Suomen teillä eikä Pietarin 

matkoillakaan koskaan tule. Erityisesti iskunvaimenti-

mien kiinnitykset ja jouset kiinnityksineen ovat kovil-

la. 

   Heti kun pääsimme huonolle tielle Viipurin jälkeen, 

alkoi auton etupää kolista. Iskunvaimentimen yläpään 

joustinkumi oli irronnut. Mutta taas oli johdatusta 

matkassa. Varaosia oli mukana ja Juhani pystyi kor-

jaamaan sen tien päällä. Ensimmäinen korjaus kesti 

sen päivän. Toisen kerran korjauksella selvisimme 

kotiin asti. 

    Paikallista aikaa noin kahdeksalta illalla olimme 

Sortavalassa. Talo, jossa hunajan piti olla, olikin eri 

puolella kirkkoa kuin olin luullut. Korkeat aidat, säh-

kölukko portissa, ei soittokelloa. Ei päässyt kysy-

mään. Kirkko, tarkemmin sanottuna seurakuntatalo, 

oli pimeänä, vain yhdestä asuinhuoneesta näkyi valoa.  

Kaikki kirkolle johtavat kolme porttia oli lukittu. No 

eipä mitään. Tulemme aamulla uudestaan. 

Ajoimme Ruskealan kirkolle yöksi. Se on normaali 

yöpymispaikkamme aina Karjalaan mennessämme. 

Ruskealassa on tekeillä suuri uusi ristinmuotoinen 

kirkko, jonka yksi siipi on vielä rakentamatta. Kirkos-

sa oli vihkiäiset aikaisemmin tänä vuonna. Sen raken-

tamisesta on vastannut suomalainen eläkkeellä oleva 

opettajapari Kalevi ja Iiris Keinänen. Kalevi Keinänen 

itse on syntynyt Ruskealassa. Koko kirkkorakennuk-

sen alakerta on varattu majoitustiloiksi ja vuodepaik-

koja siellä on yli 50. 

    Aamulla olimme yhdeksän aikaan taas Sortavalan 

kirkon portin takana. Viereisessä talossa ei näkynyt 

liikettä ja kaikki kirkon portit olivat lukossa. Odotte-

limme aikamme, että tuleehan nyt joku työntekijä töi-

hin kuitenkin. Ei näkynyt ketään. Niinpä lähdimme 

kohti Prääsää ja Petroskoita. 

   Arvostan kovasti Prääsän sosiaalijohtajaa Tatjana 

Cidorovaa. Hän on toteuttanut piirissään sellaisia uu-

distuksia, joista en ennen ollut Venäjällä kuullutkaan.  

Ehkä noin viisi-kuusi vuotta sitten hän alkoi järjestää 

kehitysvammaisille lapsille päiväkerho- ja askartelu-

toimintaa. Nyt tällaisia kerhoja on jo kahdessa kyläs-

sä. 

   Prääsän kylässä kokoontuu 10 lasta ja Essoilan ky-

lässä 27 lasta. Heille on omat ”kuntosalivälineensä”, 

on kävelymattoa, kuntopyörää ja muuta. Lisäksi hä-

nen aloitteestaan vanhuksille järjestetään iltapäiväker-

hoja ja muuta viriketoimintaa. Puitteet eivät ole lähel-

lekään yhtä hyvät kuin Suomessa, mutta yritystä on. 

Ongelmana on ainainen rahan puute ja se, että piirin 

johtajat eivät ymmärrä eivätkä osaa arvostaa tällaisia 

uusia ihmisläheisiä asioita.  

     Tänne jätimme kuormamme. Heillä on oma avus-

tusosastonsa, josta autetaan niin vapautuneita vankeja, 

odottavia äitejä, kuin kaikkia muitakin avun tarpeessa 

olevia. Suomesta he eivät saa apua muualta, mutta 

omakin väki osaa hieman antaa vaatetavaraa. Käytän-

nössä mahdollisuudet ovat melko rajoitetut. 

      Petroskoissa on rakenteilla uusi komea luterilai-

nen kirkko, joka vihittiin jo viime vuonna. Kirkko ei 

kuitenkaan ole vielä valmis ja tällä hetkellä rakennus-

työt eivät ole käynnissä. Näin meille kertoi Petroskoin 

vanhalla luterilaisella kirkolla tapaamamme seurakun-

nan työntekijä. Tämä vanha kirkko on rakennettu ja 

saanut luvan toimia jo Neuvostoliiton aikana. Uuden 

kirkon näimme autosta ohi ajaessamme, se on keskel-

lä kaupunkia ja todella hyvällä paikalla. Kuin Finlan-

dia-talo pienoiskoossa, totesin rakennuksesta taka-

vinkkelistä katsottuna. 

      Saimme hunajat kyytiin ja kotimatka alkoi. Van-

hastaan tiedän, että kun Venäjällä kuljetetaan esimer-

kiksi tällaista hunajakuormaa, niin pitää olla paperit, 

kenen hunajaa, mihin matka, eläinlääkärin todistus, 

että on aitoa hunajaa ja niin edelleen. Sen vuoksi, että 

miliisi voi tien päällä tarkastusta tehdessään tutkia 

myös kuorman.. Nyt ei ollut mitään papereita.  

    Matka meni kuitenkin hyvin ja ajoimme taas Sor-

tavalan kirkon portin taakse illalla ennen kahdeksaa. 

Kaikki portit lukossa, ei valoja muuta kuin yhdessä 

asuinhuoneessa. Naapuritalossa ei liikettä. Päätimme, 

että pyydetään aamulla Ruskealasta henkilökuntaa 

soittamaan kirkkoherralle. Kävi hyvin, kun seuraava-

na aamuna Ruskealassa oli keittiöllä töissä seurakun-

nan virallinen tulkki. Hän ymmärsi asiamme ja parin 

soiton jälkeen asia selvisi. Naapuritalon isäntä oli 

luullut, että Suomen mies lahjoitti ämpärin hunajaa. 

Niinpä hän oli vienyt sen omaan ortodoksiseurakun-

taansa ja siellä se oli jaettu seurakuntalaisille. Ja hy-

vää oli ollut. 
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Idäntyön talkoolaisten ja ystävien 

Uudenvuoden  juhlalounaalle 

1.1.2011 klo 13  

Keltaiselle talolle 

Pohj. Asemakatu 5 Riihimäki 

 
Ilmoittaudu viim 29.12. Helenalle 0503734070 

 

Nyt oli Karjalassakin havaittavissa uusia kehityksen 

merkkejä. Pienemmissäkin maalaiskylissä oli uusia 

omakotitaloja rakenteilla, ikkunoita oli uusittu, ulko-

ovia samoin, harmaita mineriittikattoja uusittu peltika-

toksi. Venäläiset rakastavat kirkkaan sinistä peltikat-

toa. Tällaisia pieniä kehityksen ja toimeentulon ko-

hentumisen merkkejä ei ole koskaan ennen ollut näky-

vissä. 

    Idea koko tässä hunajahommassa on se, että Baski-

riassa tuotetaan paljon hunajaa ja Venäjällä se arvoste-

taan aivan parhaaseen luokkaan. Juha ja Anu Väliaho 

lähettävät sitä Suomeen siksi, että kun itse tulevat ko-

timaankäynneille ja kiertävät nimikkoseurakuntiaan, 

heillä on mukanaan myytävänä oman työalueensa tuo-

tetta, hunajaa. Tämä on yksi tapa, jolla he osittain itse 

rahoittavat lähetystyönsä kuluja suomensukuisten kan-

sojen keskuudessa.  

                                                Tapani Vanhala 
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  TÄMÄN JOULUN LAHJAT VENÄJÄLLE 

 

  Meillä on runsaasti lapsia ja perheitä, joille 

teemme lahjapaketteja. 

     Joululahjojen paketoimistalkoita pidetään 

Keltaisella talolla 30.11. ja 7.12. klo 14 alkaen 

   Vielä voi toimittaa tavaraa lahjoja varten, 

varsinkin lapsille sopivia. 

      Paketit toimitetaan joulukuun puolenvälin 

jälkeen saajilleen. 

 

                         Kiitosaihe.  
 
Jukka on tervehtynyt. 1,5 vuotta kesti vahva 
lääkitys (MRD) resistentti tuberkuloosin takia.    
     Nyt on kaikki tubilääkkeet lopetettu ja  
toipuminen alkanut hyvin. 
     Parhaat kiitokset Taivaan Isälle, suurelle  
parantajalle ja auttajalle! 
    Kiitämme myös kaikkia esirukoilijoita, se 
on auttanut!  
    Olemme myös kiitollisia keuhkolääkäri 
Markku Pekosesta, hän on ollut viisas, taita-
va ja tukea antava tohtori, koko sairauden 
ajan. 
      Kiitos Herralle, Hän on meidän kaikkien 
kanssa joka päivä maailman loppuun asti.    
                                     Liisa järvi 

Masha –kodin tyttöjä, takimmainen on Ksjusha, jos-

ta Hilda kertoi matkakertomuksessaan 
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