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       VASTAUS 

    Olemme vihdoin saaneet myöntävän vastauksen Moskovasta! Pääsemme jälleen rakkaisiin 

vankiloihimme.  Tosin harvemmin kuin ennen, vain neljä kertaa vuodessa, mutta kuitenkin pääsemme!  

Jumala kuuli rukouksemme ja haluaa johdattaa meitä edelleen vankiloihin, sillä ”Hän kuulee vankien 

vaikerruksen, hän vapauttaa kuoleman omat.” (Ps. 102:21) 

     Idäntyön ystävien uudenvuodenlounaalla oli hyvin lämmin ja toivorikas tunnelma. Herra hoiti meitä 

Sanansa ja toistemme kautta. Helena jakoi jokaiselle pari kuvaa Idäntyössä kohtaamistamme ihmisistä ja 

asioista. Jokainen sai kertoa, mitä näki ja mikä kuvassa kosketti; sen voi ottaa rukousaiheeksi. 

   Itse sain hellyttävän kuvan Laurikaisen pariskunnasta sekä kuvan Sablinon vankilasta. Siinä nuori nainen 

etualalla katsoo viattoman avoimesti kohti kuvaajaa.  Hänellä on huivi päässä ja otsatukka hyvin lyhyeksi 

leikattu. 

       Hän voisi olla tyttäreni.  Hän katsoo minua työhuoneeni pöydällä. Hän on raivannut tien sydämeeni. 

Hän on antanut kasvot niille tuhansille, jotka viruvat vankiloissa syystä tai syyttömästi.  Haluan uskoa, että 

kuvan nuori nainen, melkein tyttö, on onnettomien olosuhteiden uhri. Hänen silmänsä kuvastavat  

hyvyyttä, ne vetoavat hiljaa: auta meitä, auta minua! 

      Ja Laurikaiset auttavat hiljaisesti ja suurella sydämellä, niin kuin he tukevat toinen toistaankin.  He ovat 

rukouksen ihmisiä, se näkyy heidänkin silmistään joka kerta kun kohtaamme. Minua koskettaa 

suunnattomasti se hellyys, mikä huokuu heidän kuvastaan. 

     Herra on hoitanut minua näiden kuvien kautta. Niiden kautta on sydämeni ollut ikään kuin enemmän 

auki kaikkiin vankeihin sekä meidän ihanaan joukkoomme, mikä on saanut sydämelleen vankilatyön 

Venäjällä. 

    ”Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin.  He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. 

Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.- Minä, minä olen teidän 

lohduttajanne.” (Jes.51:11-12)-  

               M
atka jatkuu, ”tie valmis on”! 

                     
          Soili Juntumaa 

                     
          puheenjohtaja 



  

 

 

 

Matka Pietariin ja takaisin kulki harvinaisen puh-

taan, lumisen maiseman halki, joskus jopa aurinko 

pilkisti esiin ja sai kaiken säteilemään. 

    Rajahovissa, Vaalimaalla tapasimme kahvilla Pi-

saran 11-henkisen ryhmän, joka teki matkaa bussilla. 

Heillä oli tarkoitus esittää kolmessa paikassa joulu-

kuvaelmaa. Meillä oli Pisaran kanssa yhteinen tehtä-

vä saada allekirjoitukset UFSIN ( ent.Guin) kanssa 

tehtäviin sopimuspapereihin. Niiden myötä meille 

aukeaisi jälleen vankiloiden ovet! Meidän puheen-

johtajamme Soili ei voinut tulla mukaan tälle mat-

kalle, eikä Venäjällä ymmärretä lainkaan vara-

allekirjoittajia ja valtakirjoja. Meidän piti siis noutaa 

allekirjoitettavat paperit Suomeen Soilin ulottuville 

ja palauttaa ne pikimmiten Pietariin. Sitten jäämme 

odottamaan, kunnes Ufsin korkeat johtajat ovat saa-

neet nimensä papereihin.  

   Viipurin postiin vietiin Annelin paketti elinkautis-

vankilaan Viktorille ja Kalervon ja Maijan paketti 

heidän Viktorilleen vankilaan. Hildan kirjeitä posti-

timme lisäksi monelle muulle vangille. Lokeroon oli 

myös tullut vastapostia Hildalle. 

   Viipurissa kävimme katsastamassa viimeisintä 

vauvaa, Alesjan päivää vaille kuukauden ikäistä 

Viktoriaa. Vauva olikin hyvin terhakka ja nuori äiti 

puhui sille kuin isolle tytölle.  

    Pietarissa riensimme suoraan Vasilinsaarelle 

miesten asuntolaan. Pastori Aleksein seurakunnasta 

oli tulossa sinne ryhmä ja Pisaran ryhmä myös. Odo-

tellessamme yksi jos toinenkin miehistä kävi näppäi-

lemässä kitaraa ja virittelemässä vahvistimia. Niinpä 

sitten kun kaikki olivat jo paikalla, vahvistinlaitteet 

eivät suostuneetkaan yhteistyöhön. No, hetken pe-

rästä kaikki toimi taas. 

    Yhdessä katetun teepöydän ääressä kuulimme eri-

laisin kokoonpanoin esitettyä hengellistä musiikkia 

ja ylistystä, suomeksi ja venäjäksi. Huoneiston ison 

salin kaksi peiliseinää näytti kokoontuneen joukon ja 

tilan moninkertaisena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asuntolassa asui tällä hetkellä 14 miestä ja kaksi 

odottaa ”ovella”. Valitettavasti pastori Aleksein  

seurakunnan Raamattukoulun nimiin vuokrattu tila 

saa ottaa asumaan vain kuusi miestä. Oli vain muu-

tama päivä aikaa etsiä uusi paikka kaikille miehille 

tai vähentää porukkaa. Tämä pikkuasia ei näyttänyt 

ketään häiritsevän tai hillitsevän ilonpitoa.  

      Lauantaina ohjelmaamme tuli hiukan muutoksia, 

kun piti tavata aamulla tulkkimme Liisa Lankinen 

sopimuspaperien takia. Mutta saimme käytyä läpi 

lähes kaikki aikomamme kohtaamiset ja tuliaisten 

jaon. Tosin Igor Smirnovin kotiin veimme melko 

paljon tavaraa edelleen jaettavaksi. Kodissa näytti 

olevan jo ennestäänkin heidän seurakuntansa tava-

roiden virallinen varasto ja lapset väistelivät tot-

tuneesti tavararöykkiöitä.  

   Igor oli ollut juuri Nuorisotyön konferenssissa Pie-

tarissa. Siellä oli ollut noin kaksisataa nuorta, sekä 

seurakuntien lapsityöntekijöitä ja pastoreita. Siellä 

oli myös heidän alueensa seurakuntien piispa Mihail 

Baranov ja vastavalittu uusi piispa. Hän suhtautui 

erittäin vakavasti lapsityöhön, siinä olisi seurakun-

nan kasvu ja tulevaisuus.  

   Mirotvorets seurakunnasta käydään säännöllisesti 

kahdessa vankilassa, Metallostroissa ja Jablonevkas-

sa. Kummassakaan vankilassa ei ole tällä hetkellä 

seurakuntaa, koska ei ole löytynyt sopivaa johtajaa.  

    Mirotvorets seurakunnan pikkubussi meni rikki 

ennen joulua, ja tarvitsee ison remontin, jonka hinta-

arvio on  7000 euroa! 

 

     Kiitos esirukoilijoille ja Taivaan isälle hyvästä     

 matkasta!  

 Toivoo: Helena , Anneli ja kuljettaja, avustaja ja 

tulkki, Sasha   

Matkalla  Pietarissa tammikuun 21.-23. pv  

 



 

 

 

Vuosi 2010 oli oikea vauvavuosi, ainakin meidän 

ystäväpiirissämme Venäjällä, ja vähän Suomen 

puolellakin. 
  

 Maaliskuussa syntyi Helenan kummitytölle Mar-

talle Nikita -poika Viipurissa. Martalle on alka-

nut uusi, seesteinen elämänvaihe itsetuhoisen elä-

män jälkeen. Hän nauttii suunnattomasti lapses-

taan. Martan aviomies on ollut välillä työtön, 

mutta on saanut jälleen työtä. Martta hoitaa koto-

na oman lapsen lisäksi miehen tytärtä Nastjaa, 

sekä siskojensa lapsia. 
   

 Edelliselle rahastonhoitajallemme, Mikko Ilomä-

elle ja hänen Minna vaimolleen, syntyi maalis-

kuussa hartaasti odotettu toinen lapsi, Salli, Kal-

len pikkusisko. Jo hyvin pikkuisena hän muutti 

muun perheen kanssa ulkomaille. Mikko työsken-

telee Tervakoskelta Slovakiaan muuttaneessa kal-

voja valmistavassa tehtaassa ja on viihtynyt siellä 

hyvin.  
     

 Toukokuussa syntyi Novgorodin alueella, Mor-

hovan kylällä, Vosovien perheeseen kaksostytöt, 

Viktoria ja Darja. Perheen lapsiluku nousi näin 

seitsemään. Tuloja perhe saa vain lapsilisistä ja per-

heenisän ongelmana oli alkoholi. Lokakuussa Sergei 

-isä kuoli jäätyään auton alle. 
   

  Marraskuussa syntyi sitten Roma, Natasha ja Ser-

gei Gerasimovin kovasti rakastettu esikoinen Pieta-

rissa. Pariskunta on rakentanut kurjasta varastotilasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itselleen kotia. Natashan varmalla maulla on saatu 

pienillä rahoilla upea makuuhuone ja nykyaikainen 

pesuhuone. Keittiökin oli lähes valmis joulukuussa 

käydessämme.  
    
    Joulukuun 16 pv syntyi Sanni-Maria ja Sasha Kir-

junovin toinen lapsi  Daniel. Kaksivuotias Lilja sai 

näin pikkuveljen Hyvinkäällä. 
     
 Martan nuorempi sisko, Jukan kummityttö Alesja  

Viipurissa, synnytti tyttären, Viktorian, 22.12. Ales-

ja on kohentanut  kotiaan, siellä on tehty pientä re-

monttia. Kaikki on kuitenkin hyvin vaatimatonta ja 

hänellä ei ole edes minkäänlaista vaatekaappia tai 

komeroa!  

       

 Nikitan, Viktor ja Natasha Ivanovin pikkuisen, voi-

si melkein liittää näihin vauvoihin, vaikka syntyikin 

vuoden 2009 puolella Pietarissa. Hän on myöskin 

oikea ihmelapsi, ainakin vanhempiensa mielestä. 
 

       Haluamme siunaten ja esirukouksin tukea 

näitä perheitä, heidän kasvattaessaan tulevaa su-

kupolvea tänä vaikeana aikana Jumalan tuntemi-

seen. 

 

   Toivotamme onnea ja Jumalan siunausta pieno-

kaisille ja heidän perheilleen! 

 

Alesja ja Viktoria 

Sanni-Maria ja Daniel 

Vuoden 2010 vauvoja 



 

 

 

 

 

 

 

       Muistakaa näitä ihmisiä, tätä työtä ja Jumalan valtakunnan etenemistä maailmassa esirukouksissanne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tulkkimme Valentina, 82 v, joka asuu Pushkinissa , on 

vihdoin saanut oman  asunnon yhdessä miehensä kanssa. 

Asunto on kolmio ja siinä on tehtävä vielä remonttia ennen 

muuttoa. Asunto on tyhjä, ei keittiökaappeja tai komeroita, 

kuten meillä. Vain hella ja WC-pytty ovat valmiina. 

Valentina aikoo ottaa  luokseen asumaan veljensä, joka on 

huonossa kunnossa. Näin Valentinan ei tarvitse enää käydä 

Pietarissa häntä hoitamassa. 

   Valentina on asunut tähän asti kaksiossa yhdessä tyttärensä 

perheen kanssa. Tyttären kaksi poikaa ovat jo noin 

kaksikymppisiä opiskelijoita. Entisen asunnon tilat ovat tälle 

perheelle todella tarpeen. 

 Aleksandr, Sasha, Login on hyvin huonossa 

kunnossa.  

    Sasha sairastui vatsasyöpään jo ainakin neljä-viisi 

vuotta sitten. Hän on kuitenkin toiminut Metallostroin 

kaupungin helluntaiseurakunnan pastorina ja opettajana 

kristillisellä opistolla koko tämän ajan. Lisäksi hän on 

saattanut loppuun lääketieteen opintonsa ja valmistunut 

tohtoriksi. Olemme tavanneet häntä silloin tällöin, 

ajoittain hän on ollut hyvin keltainen. 

      Sasha oli ensimmäinen Metallostroin vankilan 

vankiseurakunnan johtaja ja oli tullut uskoon Reijo 

Loikkasen työn tuloksena. 

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  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

0400823755 

Kira Salminen 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Helena Jokinen 0503734070 

                         herijok@elisanet.fi 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

                

Rukousaiheita 

 

Larisa Guseva, joka asuu Keltossa hyvin huonokuntoisessa puutalossa, on myös saanut tiedon, että on saamassa paremman asunnon. Hänellä on myös pitkä lista huonekaluista, astioista ja kodin tarvikkeista, joita hän tarvitsee silloin.    Hänen puolestaan voi rukoilla myöskin hänen paranemisensa puolesta, sekä hengellisen, että fyysisen. Hänellä on huonosti hoidettu diabetes , vaikea sydänvika, sekä huomattava ylipaino.  Larisa on tullut uskoon jo Reijo Loikkasen työn alkuaikoina, mutta hengellinen kasvu ja parantuminen on  kovasti kesken. Katkeruutta on vielä paljon. 

Aleksandr 

Jäsenet muistakaa 
tämän vuoden jäsenmaksu. Alla on tili- ja viitenumerot. Jäseneksi voidaan merkitä vain, jos meillä on osoitetiedot. Tiliotteelta ne eivät välity 
meille, joten lähettäkää ne 
esimerkiksi sähköpostina. 

Kiitos! 

mailto:soili.juntumaa@evl.fi
mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

