
 

Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. 

Kuolleista hän noussut on!” 

Jälleen on ihana pääsiäisjuhla, ylösnousemuksen ja 

elämän suuri juhla! 

Usko ylösnousseeseen ja elävään Vapahtajaan on 

koko kristinuskon perusta. Ilman ylösnousemusta 

Jeesus Nasaretilaisen tarina olisi jäänyt vain yhdeksi 

lukemattomista traagisista ihmiskohtaloista. Ilman 

Herramme kärsimystä ja kuolemaa meillä kuoleman 

varjon maassa asuvilla ei olisi toivoa. 

Mutta toivo elää! Toivo on uskon sisar, sitkeä ja 

peräänantamaton, vastustamaton. Tämä on se ihme, 

että ihmiset kestävät mahdottomiakin asioita, koska 

Ylösnoussut on heidän kanssaan.  Mahdottomankin 

keskellä tapahtuu ylösnousemus elämän haudasta.  

”Miesten vuoro” –dokumentissa eräs entinen vanki 

sanoi kokeneensa käsittämättömän sisäisen 

muutoksen silloin, kun kevään ensimmäinen 

perhonen istahti hänen kädelleen. Sen jälkeen kaikki 

oli toisin ja hänessä alkoi uusi elämä. Jumala itse 

lähetti sen perhosen juuri oikealla hetkellä oikean 

ihmisen kädelle.                                                                                                      

Ylösnousemus murtautui kallioluolan lukkojen ja 

sinettien läpi ja murtautuu yhä. Kaikki sydänten 

vankilat avautuvat, kun kohtaa Herran. Tätä 

ylösnousemuksen ihmettä olemme saaneet olla 

todistamassa lukemattomat kerrat vankiloissa. 

Edelleen Herramme tulee läpi kaikkien sydämen 

lukkojen ja johdattaa elämään ja vapauteen Hänen 

seurassaan. 

Siunattua pääsiäisen juhla-aikaa helluntain tuulia 

odotellessa! 

                       Puheenjohtaja Soili Juntumaa  

 Hilda Taipale, evankelistamme ja 

tulkkimme sekä ahkera kirjeystävä 

sadoille vangeille ja vapautuneille, täyttää  

60v  6.5.   Toivotamme päivänsankarille 

Jumalan siunausta, terveyttä ja ystäviä 

ympärille!  
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   Olin käymässä Kotlissa ja 

Preobrasenkassa  Uusi Elämä -keskuksessa Veli 

Tammilehdon kanssa. Veli on Idäntyön avustajia 

avustuskuormien rajan yli viemisessä. Uskova mies, 

suu nykyään Luumäellä, aikaisemmin hän asui 

Miehikkälässä. 

    Olin saanut viestiä, että keskuksen 

henkilökunnalle ja lähipiirille on lähiaikoina 

syntymässä ainakin seitsemän vauvaa ja siksi 

lähdimme viemään vauvan- ja lastenvaatekuormaa. 

Mukana oli myös kahdet lastenvaunut, hoitopöytiä, 

vannoja ja muuta lastenhoitotarvikkeita, noin 450 

kilon kuorma. 

   Perillä meitä on aina kohdeltu hyvin, mutta tällä 

kertaa, jos mahdollista, tavallistakin paremmin. 

Nukuimme Kotlissa keskuksen omassa hotellissa. 

Paikkoja siinä on 200 ja tällä kertaa majoittujia oli 

20. Suuri osa heistä oli lähistöllä rakenteilla olevan 

Ust-Lugan suursataman työntekijöitä. Meidän 

kerroksessamme WC ja suihku olivat käytävällä, 

mutta netissä olevan esittelyn mukaan parempiakin 

huoneita löytyy. 

    Kuntoutuskeskus sijaitsee siis kahdessa 

kohteessa. Tämä Kotlin piste on suurempi. Se on 

entinen armeijan varuskunta, Toinen piste on 

entinen mielisairaala. Nyt kertoivat Kotlissa olevan 

väkeä noin 160 henkeä ja Preobrasenkassa noin 

100. 

   Näiden kahden kohteen lisäksi he ovat juuri 

perustaneet uuden narkomaanien 

kuntoutuskeskuksen Tverin kaupunkiin, noin 200 

km ennen Moskovaa. Sitä johdetaan Kotlista. 

   Kotlissa meille esiteltiin normaaliin tapaan talon 

tilat ja yritystoimintaa. Uutta oli hirsirakentaminen. 

Pihalla seisoi valmiina suuri hirsirakennus ja 

useampia oli työn alla. Hirret vuoltiin käsikutterilla. 

Eikä mitään kuulosuojaimia. 

    Preobrasenkan käynnillemme saimme 

esittelijäksi johtaja Sergei Matevosjanin. Matkalla 

ohitetaan Ust-Lugan suursatama. Sinne johtavan 

tien risteykseen he ovat perustaneet ravintolan. 

Tulomatkalla hän esitteli meille heidän uusinta 

yritystoimintaansa. Metsään, puoli kilometriä 

heidän ravintolansa taakse oli rakenteilla 

huvilakylä. Siellä oli 9 hirsimökkiä ja kaksi 

saunamökkiä. Luksusta meikäläisittäinkin 

arvioituna. He olivat vuokranneet hallinnolta 4 ha 

maata alueella kiemurtelevan Käärmejoen rannalta.  

 

 

 

Mökit sijaitsivat lähellä toisiaan joen rantatöyräällä.   

Suunnitelmiin kuuluu vuokrata yhteensä 40 ha joen 

molemmilta puolilta ja laajentaa mökkikylää ja- 

mitä muuta, aika näyttää. 

He olivat saaneet ulkopuolisen rahoittajan tälle 

hankkeelle.  

   Ravintolatoiminta alkoi saslik-teltasta pari vuotta 

sitten. Nykyinen ravintolarakennus on ollut 

käytössä toista vuotta ja ensi kesänä sen jatkoksi 

nousee kaksikerroksinen nykyistä suurempi 

rakennus, jonka yläkertaan tulee juhlatilat häitä ja 

syntymäpäiviä varten. 

   Katsokaa näitä autoja sanoi Sergei ravintolan 

pihassa. Yksi Hummer ja monia eri merkin 

maastureita. Se kuvastaa tilannetta. Ostokykyä 

löytyy, mutta palveluista on puutetta. Keskuksella 

on ideointikykyä ja rohkeutta toteuttaa uusia ideoita 

ja siten vastata kysyntään. 

     Mutta tarpeitakin riittää. Emäntänämme ollut 

Natasha, itsekin odottava äiti, kertoi että suuri tarve 

on äidinmaidonvastikkeesta. Hän sanoi A:lla 

alkavan kirjainyhdistelmän, joka ei ollut aids, ja 

kertoi että äideillä on tämä ongelma. Itse ymmärsin, 

että sen vuoksi äidit eivät voi saada maitoa, mutta 

Veli arveli että kyseessä olisi ehkä hepatiitti ja 

tällaisen äidin maitoa ei lapsille saa antaa. Mutta 

äidinmaidonvastiketta siis tarvitaan. 

    Myös silitysrautojen ja lautojen tarve tuli esiin 

pesulaosastolla. Samoin tarvitaan ompelukoneita, 

ompelulankoja, neulelankoja, isoja palapelejä, 

palloja, lapioita, lumilapioita ja polkupyöriä. Niin ja 

lastenvaunuja, sänkyjä ja muita hoitovälineitä 

kaivataan edelleen. 

  Teollisuuskokoluokan pyykinpesukoneita he ovat 

kaivanneet jo kauan. Yksi idea on perustaa pesula 

suursataman työntekijöiden ja rakentajien 

vaatteiden pesua varten. 

   Keskuksen iso pakettiauto on lähiaikoina tulossa 

hakemaan huonekaluja, patjoja ym Riihimäeltä ja 

Ryttylästä. 

 

- Mehän voisimme 

ottaa vastaan tämän 

haasteen ja alkaa 

todella huolehtia 

näiden lasten 

äidinmaidonvastikkeen 

hankinnasta!  
 

Tapani Vanhala 

Matka Kotliin 13.-14.4.2011 



 

Matkassa oli pieni neljän hengen seurue eli Helena, 

Hilda, Sasha kuljettajana sekä minä. Olimme valmii-

na meille annettuun tehtävään, vaikka emme tienneet 

mitä tuleman pitää.  Tällä matkalla valmistauduim-

me jo seuraavaan, Samohvalovin matkaa varten vie-

mällä tavaraa rajavarastoon.  

        Kuin yhdessä hujauksessa olimme Viipurissa ja 

pääsin kummityttöni Viktorian luokse muiden olles-

sa postissa ja syömässä. Toki matkamme on evanke-

liointia, mutta minulle pysähdys Viktorian ja hänen 

äitinsä Alisan luona on kuin Jumalan antama virkis-

tävä keidas. Saa pysähtyä, nauttia ja vain olla. Toki 

neljän lapsen äitinä kykenen vastaamaan Alisan ky-

symyksiin ja sitä kautta luomaan häneen uskoa hä-

nen omiin kykyihinsä esikoisensa kanssa. Kiitos 

Herralle siitä, että heillä on kaikki hyvin – Viktoria 

kasvaa ja on tyytyväinen lapsi, joka on aloittanut 

makumatkan ruokien salattuun maailmaan. Mutta 

kuten kaikkien kohteidemme puolesta, myös tämän 

nuoren perheen puolesta voi ja saa rukoilla. 

       Jostain merkillisestä syystä – liekö lumen sula-

misesta johtuen – olimme Pietarissa ennätysaikaisin,  

jo ennen kello kuutta. Onneksemme Andrei Peshkov 

oli miesten asuntolalla ja saatoimme mennä sinne 

suoraan. Tyhjennettyämme autosta sinne tarkoitetut 

tavarat, pääsimme viettämään yhteistä teehetkeä 

miesten kanssa. Salin täytti vilkas ja onnellinen pu-

heen sorina, josta myös uudet miehet pääsivät osalli-

siksi.  

Teen juonnin jälkeen pääsimme osallisiksi Sanasta 

sekä Andrein ja pastori Aleksein opetuksesta. On 

ihmeellistä nähdä, kuinka miehet osallistuivat ope-

tuksen mukanaan tuomaan keskusteluun ja uskalsi-

vat laittaa itseään peliin. Siinä olisi minullakin vielä 

paljon oppimista, että voisin niin avoimin mielin ja 

pelkäämättä kysyä ja ihmetellä – silloin varmasti 

saisin myös paljon sellaista, josta minulla ei ole vielä 

aavistustakaan. Ilta piti sisällään paljon ja mietittä-

vää jäi varmasti meille kaikille siihen osallistuneille. 

Erityisesti mieleeni jäi Sergei, jonka katse oli kun 

hukassa ja hän oli kasvoiltaa kovin vähäilmeinen, 

jähmeäkin ja ajoittain kovin poissaolevan oloinen. 

Onpa hänen ongelmansa mikä lieneekin, niin autta-

koon Luojahäntä eheytymään ja poistamaan turhat 

taakat hänen harteiltaan.  

       Lauantain aloitimme Larisan luota Keltosta. Sen 

jälkeen tapasimme Julianan, Hildan tytön, joka oli 

myös mukanamme Ge-

rasimovien perheen luona.    

  Romka-vauva sen kuin 

kasvaa ja oppii koko ajan 

uutta, aivan kuten puoli-

vuotiaan kuuluukin. Meil-

le jäi hieman aikaa ennen 

seuraavaa etappiamme,  

Masha-kotia, joten käve-

limme Sashan kanssa 

Sampsonevskin kirkon puistoon. Siellä istuin, nautin 

sielun rauhasta ja kirjoitin. Löysin vastauksen kysy-

mykseen, jota minulta on useaan otteeseen tätä va-

paaehtoistyötä tehdessäni kysytty. ”Mikä sinua oi-

kein vetää ja polttaa Venäjälle?”  Voiko ihminen olla 

tyytymätön, jos Jumalan työtä tehdessään saa vielä 

tuntea olevansa omassa sielunmaisemassaan, tyyty-

väisenä ollen ja hengittäen. Tutkimattomat ovat toti-

sesti Jumalan tiet! 

         Sunnuntaina pääsimme osalliseksi pastori 

Aleksein seurakunnan ”Uusi sato” jumalanpalveluk-

seen. Vaikka paljon hyvää olimme nähneet ja koke-

neet, niin tämä oli mielestäni yliverto koko viikonlo-

pussa! Saimme kuulla erään seurakuntalaisen teke-

miä lauluja, joita saimme laulaa sielun kyllyydestä 

naistrion toimiessa esilaulajina. Mikä ilo ja tyytyväi-

syys loistikaan heidän laulaessaan!  

    Saarna, joka varmasti kesti monin verroin Suo-

messa totuttuun, oli asioita ehkä yllättävästikin yh-

distävä, mutta erittäin avaava ja mukaansatempaava. 

Aiheena oli, kuinkas muuten, pääsiäisen aika. 

”Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yh-

den ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kai-

kille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat 

Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan 

ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien 

osaksi. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen 

synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seura-

uksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta 

kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapautta-

va tuomio.”  (Room 5:15-16). Kuulimme myös teks-

tiä 2.Mooseksen 12. luvusta. Pastori kertoi aloitta-

vansa tänään asian käsittelemisen ja jatkavansa pää-

siäissunnuntaina, jolloin seurakunta juhlii Kristuksen 

ylösnousemusta. Христос воскрес – во истино 

воскрес ! 

        Niin päättyi matkamme auringon vielä paistaes-

sa. Taas saimme olla onnellisia siitä kuinka hyvä Isa 

meillä onkaan – Hän ravitsee meitä silloinkin, kun 

emme itse sitä tiedä kipeimmin tarvitsevamme. Hä-

nen suojaavien siipiensä turvassa on hyvä olla.    

                       Kira Salminen  
 

Matkalla keväisessä  

Pietarissa 15.-17.4. 



 

tehtiin 24.-28.4.Mukana Hilda, Kira ja Helena, 

Pietarista myös Jura. 

Matka oli mielenkiintoinen, ensisijainen kohteemme 

oli  tukikoti ”Zavet”, sen asukkaat ja isäntäpari 

Sergei ja Irina. Tapasimme myös monia tuttuja 

perheitä lähikylissä. Natalian, 33 v., mies oli kuollut 

noin puoli vuotta sitten ja hän oli jäänyt yksin 

seitsemän lapsen kanssa. Tällä matkalla saimme 

lohduttaa myös Zinaidaa, 46 v., jonka mies oli 

kuollut pari päivää ennen tuloamme. Hänellä on 

kaksi omaa teini-ikäistä lasta ja neljä kasvattipoikaa. 

    Iloisempia tapaamisia oli Guljan perheessä, jonne 

Putin oli lahjoittanut pikkubussin ja tulossa oli myös 

rahaa talon ja navetan rakentamiseen. Lapsia tässä 

perheessä on kuusi omaa, 12 kasvattia ja vielä 

lapsenlapsiakin. 

    Igorin seurakunnasta Pietarista oli tänne lähetetty 

kaksi evankelistaa, jotka asuivat alkeellisesti, tekivät 

rakennustöitä ja hoitivat pienen uskovien ryhmän 

hengellistä elämää.  

Kukat tässä lehdessä ovat Samohvalovin matkalta, 

muita kuvia matkalta voi katsoa nettisivuiltamme 

/HJ 
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Keväinen tervehdys Idäntyön 

ystäville! 

 

On ollut taas hyvä muistella pääsiäiseen liittyviä 

asioita ja erityisesti, että Jeesus on voittanut synnin 

ja kuoleman. Hän elää ja hallitsee!  

    Odottaessani vankiloihin pääsyä olen etsinyt uu-

sia keinoja viedä eteenpäin tätä hyvää sanomaa  

pelastuksesta, Jeshuasta. Olenkin nyt juuri lähdössä 

kahden sisaren kanssa viideksi viikoksi Israeliin 

evankelioimaan. Siellä on mahdollisuus tehdä sitä  

juutalaisten, myös Venäjältä tulleiden, sekä arabien 

parissa. Hekin tarvitsevat samaa sanomaa. Pyydän 

teitä muistamaan rukouksin, että kohtaisimme siellä 

juuri oikeat, Jumalan johdattamat ihmiset ja saisim-

me kertoa Jeesuksesta. Muistakaa myös Israelia 

tämän Lähi-idän temmellyksen keskellä.  

        Myös Idäntyö tarvitsee jatkuvasti tukeamme. 

Haluaisin haastaa teitä kaikkia Idäntyön ystäviä 

tavalla, joka minuun on vaikuttanut. Kuulin Intian 

työtä tukevilta hyvän esimerkin: jos laittaisimme 

joka päivä sivuun yhden euron tai vaikka puolikin, 

jos ei ole varaa yhteen euroon työttömyyden yms 

tähden, ja sillä tukisimme Idäntyötä!  Itse olen 

päättänyt nyt tähän tapaan kannattaa. Yhdestä eu-

rosta luopuminen päivässä ei ole paljon, mutta kuu-

kaudessa ja vuodessa sillä voi tehdä jo paljon Ve-

näjällä (kuten myös Intiassa)! Meillä on kaikkea, 

voisimmeko luopua jostain pienestä tai “turhasta“ 

evankeliumin hyväksi? Vaikka vankilatyö on tauol-

la, on paljon muuta, missä voimme olla mukana. 

Paikallinen seurakunta ja pastori ovat useimmiten 

parhaita evankeliumin viejiä, tuetaan ja siunataan 

heitä! 

                            Heli Virtanen 

Matka Samohvaloviin 


