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                              VALOA 
Kevättalven kirkkaus yllättää joka vuosi uudes-
taan. Hankien hohto on häikäisevä.  Sen saimme 
kokea myös viimeisimmällä matkallamme Pieta-
rissa.  Talvipäivät olivat upeita kovasta pakka-
sesta huolimatta.                                                                                                                    
      Kohtaamisemme miesten asuntolaväen tai 
tyttökoti Mashan  nuorten kanssa oli kuitenkin 
vielä ihmeellisempää.  Saimme jälleen kokea, 
kuinka ”ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan 
askelet”. 
      Nämä matkat palkitsevat aina moninkertai-
sesti meitä. Kun näkee valon loistavan sen mie-
hen, naisen tai nuoren silmistä, joka oli pitkään 
elänyt pimeydessä, tietää miksi tätä työtä kan-
nattaa ja täytyy tehdä. Samalla tämä työ antaa 
etuoikeuden saada olla todistamassa Jumalan 
voimasta ihmisten elämässä. Totisesti, joka seu-
raa Jeesusta, ei vaella pimeässä, vaan hänellä 
on oleva elämän valo!                                                                                                                              
      Tieto vankiloihin pääsystä lähiaikoina siivitti 
myös mieliämme. Oli vahva tunne, että nyt on 
Jumalan aika,  uuden toiminnan aika.  Vielä on 
armon aika ja armo riittää.  
      Sen sunnuntain aiheena oli ansaitsematon 
armo.  ”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita 
sinun avustasi.” (Ps.13:6) 
Iloitkaamme Herran voimasta ja siitä valosta, mi-
kä loistaa meillekin nyt ja aina! 
 

                            Soili Juntumaa, puheenjohtaja 

Vera 
Riihimäen Idäntyö ry 
 

Maaliskuu 2011 

Rakas tulkkimme Valentina, jonka luona saimme käydä 

Pushkinissa, on vielä 82 v. suurten muutosten keskellä. Hä-

nen puolisonsa on ollut nyt lähes vuoden ilman alkoholia. 

Kaupunki on vihdoin luvannut oman asunnon heille Push-

kinista, vain 20 v piti odottaa. Ja vielä: Suomen konsulaatis-

ta ilmoitettiin, että heillä on lupa muuttaa Suomeen!  

Ehkä hän ei voi kuitenkaan jättää sairasta veljeään ilman 

hoitajaa Pietariin. 

Riihimäen Idäntyö ry 

KEVÄTKOKOUS 
 

Keltaisella talolla, Pohj. Asemakatu 5 

3.4. klo 17,00 
 

Käsitellään vuoden 2010 tilit ja toiminta. 

Kuulemme viimeiset tiedot  

ja näemme kuvia matkoilta. 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan! 

TULEVIA MATKOJA : 
 

18.-20.3. Pietari, Sablinon ja  Metallostroin 

vankilat, Masha-koti, miesten asuntola, ym. 
 

15.-17.4. Pietari, Krestyn ja Kolpinon vanki-

lat, Masha-koti, miesten asuntola, ym 

16.4. Viipurin vankila 
 

25.-29.4. Novgorodin alueelle Samohvaloviin  
 

20.-22.5. Pietari, Arsenalnajan ja Lebedevan 

vankilat, Masha-koti, miesten asuntola, ym 



21.-23.1. oli suunniteltu Riihimäen Idäntyön 
evankelioimismatka Pietariin.  Kuitenkin  vain 
kaksi ryhmän jäsentä oli valmiita lähtemään 
matkalle, Helena ja Anneli. Nämä kaksi naista 
ovat jo ikääntyneitä, mutta aina valmiita palvele-
maan Herraa. Minä, Sasha Kirjunov puolestani 
ilolla olen aina valmis palvelemaan tässä poru-
kassa ja toimimaan autonkuljettajana.  
     Tällä kertaa oleskelulupani oli kuitenkin vielä 
poliisilaitoksella, jotta voisin jatkossakin asua 
perheeni luona Suomessa. Meille kerrottiin, että 
lupa olisi valmis tiistaina 25.päivä. Vaimoni esitti 
tarpeemme saada lupa valmiiksi jo edeltäväksi 
torstaiksi, sitä ei kuitenkaan luvattu. Soitimme 
jälleen 20.päivä torstaina ja kysyimme olisiko 
lupa kenties jo valmis, ja se oli! Kuinka hyvä ja 
uskollinen onkaan Herra jota palvelemme ja jo-
hon panemme luottamuksemme ja jonka kädes-
sä on kaikki valta, kaikkien sydämet ja jokainen 
asia, joka Häntä miellyttää! Herra on uskollinen 
Jumala eikä hän milloinkaan myöhästy, Hänellä 
on aina kaikelle aikansa, halleluja! Niinpä 21. 
päivä pystyimme toteuttamaan suunnitellun 
matkan auttaaksemme tarvitsevia Venäjällä.  
      Koko matkan ajan Venäjälle ja takaisin Her-
ra oli vierellä varjellen vaaroilta, sekä lahjoittaen 
ilon tavatessamme tuttavia ja ystäviämme. Sun-
nuntaina ennen paluutamme Suomeen kävim-
me myös Larissa Gusevan luona, jolla on paljon 
ongelmia mm. terveyden ja asunnon kanssa. 
Herra on avannut mahdollisuuden suomalaisille 
auttaa tätä naispoloista, jotta hän voisi nähdä 
että Jumala rakastaa häntä ja että hänen tulisi 
luottaa Häneen. Siunasimme häntä rahallisesti, 
joillakin tavaroilla sekä rukoilimme, että hänen 
tarpeensa tulisivat täytetyiksi. Sitten palasimme 
Suomeen.  
     Ryhmältä jäi kuitenkin kesken eräs tärkeä 
asia, nimittäin toimittaa puheenjohtaja Soili Jun-
tumaan allekirjoittamat sopimuspaperit  Pietariin 
vankeinhoidon korkeimmille johtajille mahdolli-
simman nopeasti. 
        Tämä tehtävä lankesi minulle, siispä 26. 
tammikuuta kello 22 illalla lähdin jälleen Venä-
jälle toimittaakseni asiakirjat 
allekirjoituksineen. Minulla on 
Novgorodin alueella muutama 
sukulainen; setä vaimonsa 
kanssa, sekä heidän tyttären-
sä, siis serkkuni, Olga. Siellä 
asuu myös ensimmäinen vai-
moni, josta olen eronnut. Hä-

nen kanssaan asuu kaksi poikaani, sekä hänen  
lapsiaan toisesta liitosta. Toisinaan olemme ta-
vanneet ja  Herra on antanut mahdollisuuden 
auttaa heitä myös ruokatavaroin, vaattein ja ta-
loudellisesti, he ovat nimittäin hyvin köyhiä. Ja 
tällä kertaa Herra siunasi ryhmän kautta tätä 
perhettä. Ajoin koko yön ja aamun pysähtymät-
tä, ainoastaan Pietarissa pysähdyin ostamaan 
ruokatarvikkeita. Tie Pietarin ja Novgorodin vä-
lillä oli erittäin huonossa kunnossa ja näin usei-
ta kamalia onnettomuuksia, joissa rekat olivat 
suistuneet tieltä jne. Herra kuitenkin varjeli mi-
nua koko matkan, ja antoi voimia ja viisautta 
niin ettei mitään vaaratilanteita sattunut minulle. 
       Olin kymmeneltä aamulla Novgorodissa ja 
nukuin tunnin autossa ja jatkoin matkaani. Ta-
pasin Tatjanan, entisen vaimoni, sekä lapset. 
Annoin hänelle suomalaisten lähettämät vaat-
teet ja ruokatarvikkeet, sekä vähän rahaa. Täs-
tä kaikesta he kiittivät Herraa. Kotona oli nuo-
rempi pojistani, Nikolai, joka on 18 vuotias. Join 
hänen kanssaan teetä ja juttelin vähän, sitten 
jatkoin matkaa takaisin Pietariin. Mainittakoon, 
että en ole ollut noin 15vuoteen lainkaan teke-
misissä lasteni kanssa tästä liitosta. Viime vuo-
sina olen vasta alkanut hieman tutustua heihin. 
     Matkalla poikkesin serkkuni Olgan luona ja 
hän ruokki minut venäläiseen tapaan borsh-
keitolla ja iloitsimme tapaamisesta. Pietarissa 
olin yhdeksältä illalla ja tapasin tulkkimme Liisa 
Lankisen ja annoin hänelle asiakirjat. Sitten jat-
koin matkaani takaisin Suomeen.  
    Ylitettyäni Suomen rajan nukuin vielä tunnin 
ja kotona olin aamulla kahdeksalta, niinpä ehdin 
hyvin viedä vielä tyttäreni Liljan päivähoitoon 
puoli yhdeksäksi.  
                                    Sasha Kirjunov  
  käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova  
 
 
Kuvassa  
Nikolai, Sashan poika Novgorodin alueella 

Sashan  kyydissä 



Herra  siunasi  matkamme, vaikka edellisellä viikolla 

olimme lähtemisestä hyvin  epävarmalla mielellä. 

Pakkaset  pelottivat ja  itsekin olin kyselevällä mie-

lellä, koska nuorin tyttäreni joutui viikkoa aikaisem-

min umpisuolen leikkaukseen. Sain kuitenkin sisäi-

sen rauhan ja varmuuden asian suhteen pari päivää 

ennen matkaa. Ei Jumala kutsu meitä koskaan tur-

haan, ja silloin kun Isä kutsuu, täytyy olla kuuliai-

nen. Siinä on Jumalan siunaus. 

      Matkamme alkaessa perjantaina klo 7.40  Ren-

gosta Soilin kanssa, pakkanen paukkui  32 asteessa, 

joten rohkeutta ja uskoa Jumalan huolenpitoon tar-

vittiin. Riihimäellä vaihdoimme autoa ja seuraamme 

liittyi Helena, Hilda ja Kira. Pienen tutustumisen ja 

esittelyn jälkeen olimmekin jo kuin vanhat ystävät, 

tunnelma oli vapautunut ja rento. Hyvinkäältä tuli 

kyytiimme varsinainen kuskimme Sasha. Matka al-

koi kohti Haminaa, josta otimme kyytiin vielä Tais-

ton. Matkalla lauloimme ja teimme tuttavuutta. Vii-

purissa  veimme Hildan ja Helenan postittamaan kir-

jeitä, joita Hilda oli sydämellisellä tavalla kirjoitta-

nut.  Postitukset hoidettua matkasimme nuoren äidin 

Aliisan luo katsomaan häntä ja pienokaistaan Vikto-

riaa.  

      Perillä Pietarissa olimme klo 20.00 ja illan koh-

teemme oli  miesten asuntola, jossa 15 miestä odotti 

meitä. Katsahdimme nopeasti uusia tiloja, joihin 

miehet olivat juuri kotiutumassa. Sitten kokoon-

nuimme yhteen huoneeseen pitämään iltahartautta. 

Miehet kattoivat iltateen pöytään, joimme ja söimme 

yhdessä. Jokainen paikalla ollut, me mukaan lukien, 

kertoi oman elämänsä tarinan ja se kosketti. Oli niin 

monenlaisia kohtaloita. Yhteinen hetkemme venähti 

kahden ja puolen tunnin mittaiseksi, mutta uskon, 

että sellaiseksi sen oli Jumala tarkoittanutkin. Myö-

hään yöllä olimme perillä asunnolla. Uni maittoi kai-

kille. 

        Aamulla hyvin levätyn yön jälkeen lähdimme  

narkomaanikeskukseen Kollontaikadulle, jonne 

veimme avustuksia. Näimme samalla uudet lasten 

tilat, jossa narkomaanien lapsille järjestetään kerhoja 

ja muuta toimintaa. Paikan johtaja pastori Pavelia 

emme tavanneet. Juliana tuli luoksemme ja otimme 

hänet matkaan mukaan Hildan hoitoon.  Tapasimme 

metrolla Valerin ja veimme hänet kotiinsa ja näim-

me myös hänen ystävättärensä Aliinan.  

     Seuraavana oli vuorossa käydä tarkistamassa  Ju-

lianan uusi  vuokra- asunto. Siellä vieraillessa saim-

me rukoilla jo iäkkään vuokranantajan puolesta. 

Asunto oli siisti ja avustimme Julianaa vuokrassa. 

Juliana lähti vielä mukaamme, kun menimme van-

han tulkkimme Valentinan luo avustuksinemme. Nii-

tä olikin paljon, jokaiselle riitti kannettavaa hissiin. 

Valentina odotti meitä ja oli laittanut meille iltapäi-

väkahvit. Juttelimme ja tunnelma oli lämmin. Valen-

tina kertoi, että sen lisäksi, että he ovat 20 vuoden 

jonotuksen jälkeen saamassa oman asunnon Push-

kinista, myös konsulaatista on tullut tieto, että heillä 

on lupa muuttaa Suomeen! On siinä nyt miettimistä, 

miten olisi paras tehdä. 

      Tästä jatkoimme Igorin luo päivälliselle. Hän 

laittoi meille lähetys saarnaajien ruokaa, pelmeneitä, 

joka muistutti pastaa. Kira ei ollut enää mukanamme 

tässä vaiheessa, koska hän suuntasi kohti ystäväper-

hettään. Me muut kuuntelimme Igorin puheita mie-

lenkiinnolla Hildan toimiessa tulkkina.  Kiitimme 

Igoria vieraanvaraisuudesta ja oli aika jatkaa matkaa 

kohti lastenkotia Mashaa. 

        Helena oli antanut allekirjoittaneelle tehtäväksi 

keksiä ohjelmaa ja niin päätimme esittää kuvaelma-

na ” Jeesus tyynnyttää myrskyn”. Paikalla oli aluksi 

12 tyttöä katsomassa ja kuuntelemassa. Sasha esitti 

Jeesusta ja Taisto ja minä opetuslapsia, Hilda luki 

Raamattua ja Soili ja Helena järjestivät myrskyn. 

Esitys oli koskettava ja avattuani aihetta huomasin, 

kuinka tytöt olivat liikuttuneita. Erityisesti yksi tyttö 

osui silmiini ja hänen katseensa. Myöhemmin, kun 

menimme halaamaan tyttöjä, he kaikki puristivat 

niin kuin olisivat odottaneet sitä kauan.  

      Kun olimme saaneet oman ohjelmamme  

Marjon ensimmäinen matka Pietariin 

 
Miesten asuntola oli jälleen muuttanut, nyt lähelle 
Smolnan luostaria. Heillä on nyt tilaa, 11 huonetta 
ja 20 miestä. Yksi huone oli jo kunnostettu kokoon-
tumistilaksi, sen seinät olivat puhtaan valkeat. Ti-
loissa tarvitaan paljon remonttia ja huonekaluja, 
mutta lämmintä siellä oli. Pastori Aleksei on jättä-
nyt työnsä hitsaajana ja on nyt kokopäivätyössä 
asuntolassa ja seurakunnassaan.  
      Pöydän päässä kertoo vuorollaan elämästään 
33 v. Sergei, joka on viettänyt 16 vuotta vankilois-
sa. 



.päätökseen, tytöt halusivat esiintyä meille ja ryh-

mään liittyi mukaan kolme uutta tyttöä. Saimme kat-

sella, kuin ihmettä, tytöt tanssivat ja lausuivat runo-

ja, lauloivat ohjaajansa johdolla ja kertoivat kuinka 

iloisia he meidän vierailustamme olivat. Sydämeni 

täytti valtava rakkaus noita tyttöjä kohtaan ja erityi-

sesti  Mariaa kohtaan, tyttöä johon olin katseeni 

kiinnittänyt. Hän vei sydämeni istuessaan viereeni ja 

ollessaan kainalossani. Kiitin ja ylistin mielessäni 

Jumalaa, joka oli tällaisen yllätyksen minun elämää-

ni hyväksi nähnyt valmistaa. Kiitos ja kunnia Herral-

lemme, joka on hyvä.  

      Aika kului nopeasti ja piti taas lähteä eteenpäin, 

matkaa jatkoi onnellinen ensikertalainen muiden iha-

nien ryhmäläisten kanssa. Lähdimme kohti asuntoa.  

Dima, Soilin kummipoika, tuli tapaamaan Soilia 

asunnollemme ja me Kiran kanssa päätimme lähteä 

kävelylle ja kauppoja katselemaan.  

      Ilta meni myöhään, mutta aamulla taas pääsim-

me kuitenkin ihan ajoissa ylös. Pakkasimme tava-

ramme nopeasti ja teimme matka- eväät ja lähdimme 

ajamaan kohti Pyhän Marian kirkkoa ja suomenkie-

listä messua. Tulimme ravituiksi Jumalan sanasta ja 

ehtoollisesta. Kirkon jälkeen suuntasimme vielä 

maaseudulle tapaamaan ja viemään avustuksia La-

risalle. Rukoilimme myös hänen puolestaan Hildan 

tulkatessa. Hän asui purku-uhan alla olevassa talossa 

hyvin alkeellisesti. Onneksi sisällä asunnossa oli 

lämmin. Jumala häntä siunatkoon.   

        Vihdoin pääsimme paluumatkalle ja tullista sel-

visimme taas ilman jonoa. Kiitos Herralle, kun Hän 

on niin hyvä. Automme toimi moitteettomasti koko 

matkan, vaikka aamuisin oli aina -24 pakkasta. Tais-

to jäi Venäjälle ystävänsä luo ja meillä matka meni 

nopeasti Helsinkiin, Hyvinkäälle ja Riihimäelle, jos-

ta me Soilin kanssa jatkoimme Renkoon. 

         Nuorten tyttöjen koti, sinne täytyy päästä uu-

delleen. Kiitos kaikille kun pääsin mukaanne.    

                   Siunaavin terveisin Marjo Salminen  
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Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

Tapasimme jälleen vanhan ystävämme 
Metallostroin vankilasta, Valeri Tatin. 
Hän työskentelee metroasemalla kadun 
siivoojana ja hänellä menee nyt hyvin, 
vaikka uskonasiat eivät olekaan aivan 
kirkkaita hänelle. Mutta ystävätär Aliina 
on aivan eri ihminen kuin vuosi sitten, 
jolloin hän vielä käytti huumeita. Hän on 
tullut uskoon ja se näkyy heti hänen 
kasvoiltaankin! 
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