
         Hyvät ja pahat paimenet 
 Jeesus on hyvä paimenemme. Hän johdattaa meitä 

oikeaa tietä, etsii harhautuneet ja kantaa väsyneitä. 

Hän puolustaa lampaitaan viimeiseen asti eikä hylkää 

kurittomiakaan. 

Paha paimen vie laumaa harhaan. Paha paimen voi 

viedä lauman suden suuhun, jos hyötyy siitä itse. Kan-

saa viedään usein kuin pässiä narussa, jos on karis-

maattinen johtaja. Jos hän on paha paimen, lauma jou-

tuu harhaan.   Maailmassa on monenlaisia paimenia, 

hyviä ja huonoja. Valta turmelee monet.  Siksi hyviä 

johtajia on harvassa. Pastori tarkoittaa paimenta. Pa-

peille on uskottu  Ylipaimenen laumaa kaittavaksi. 

Myös opettajat, vanhemmat ja kaikki vallanpitäjät ovat 

ihmisten paimenia. Heille on uskottu valtaa siksi, että 

pitäisivät huolta erityisesti laumansa heikoimmista ja 

pienimmistä jäsenistä.  Kun vaara uhkaa, heitä on eri-

tyisesti suojeltava.                                                                                               

Monet suomalaiset lapset, nuoret, syrjäytyneet ja van-

hukset ovat erityisen huolenpidon tarpeessa. Vanhuk-

set kaipaavat kipeästi ystävää ja ulkoiluttajaa, lapset ja 

nuoret turvallisia aikuisia lähelleen, vangit ystäviä, 

jotka suhtautuvat heihin kunnioittavasti ja rakastavasti. 

TV-dokumentissa nuori suomalainen mies kertoi itki-

en siitä, kuinka häntä kosketti eniten äidin tuska poi-

kansa puolesta. Otin häneen ja äitiinsä yhteyttä, ja he 

ihmettelivät, kuinka tuntematon ihminen voi olla niin 

kiinnostunut  heidän elämästään.  Mutta Kristuksen 

rakkaus vaati minua ja meitä kaikkia, jotka olemme 

hänen lampaitaan, pitämään huolta toisistamme samal-

la rakkaudella, millä hän huolehtii meistä. Saakoon 

hyvä Paimen johdattaa tuota nuorta miestä – jo vapau-

tunutta- uuteen elämään ja uskoon. Sillä näin sanoo 

Herra Jumala: ”Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä 

huolen. – Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne 

lepäämään… Minä etsin eksyneen ja minä hoivaan 

uupunutta… Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee 

kaita.” (Hes.34:11,16) 

                                Soili Juntumaa, puheenjohtaja 
 

Jorma Holmroos sai arvokkaan 

 kunniamerkin  
Ydinvoimalaonnettomuus Tšernobylin voimalaitok-

sessa  Ukrainassa 25 vuotta sitten aiheuttaa yhä avun-

tarvetta Venäjällä. Lähellä Pietaria sijaitsee onnetto-

muusalueelta siirrettyjen ihmisten yhteisö, jolle valtio 

ei vieläkään ole voinut antaa normaaleja elinolosuhtei-

ta. Näille ihmisille Jorma Holmroos on toimittanut 

Riihimäeltä apua säännöllisesti kerran viikossa. Hän 

kertoo, että avuntarvitsijoita on kaikenikäisiä ja varsin-

kin lastenvaatteita tarvitaan. Samoin kaikenlaisia ko-

din tarvikkeita ja rakennus– ja korjaustarvikkeita. 

Pietarista tulevat autot hakemaan kuormaa, kun Jor-

man yhdyshenkilönä toimiva tulkki Aira Tolviander 

soittaa heille, että taas on tavarat koossa. Jorman ja 

Airan yhteistyö on kestänyt kaikkiaan eri projekteissa  

toistakymmentä vuotta.  

Jorma Holmroos on saanut korkean kunniamerkin 

työstään. Kunniamerkki on myönnetty vain henkilöil-

le, jotka osallistuivat välittömästi onnettomuuden pe-

lastustöihin tai myöhemmin ovat toiminnallaan pelas-

taneet onnettomuuden uhreja. 

   Vaatimattomasti Jorma toteaa saaneensa jo ainakin 

neljä kunniamerkkiä avustustyöstään Venäjällä. Tämä 

korkea kunniamerkki on vain yksi lisää.  

    Riihimäen Idäntyö onnittelee Jormaa saamastaan 

kunniamerkistä! 
           
 
Asiasta kertoi  
Aamuposti 15.5. 2011                    
ja sitä referoi  HJ 
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Hei Ystävät!                                              

Olette minulle neljän rukous-

vuoden vastaus. 
       
Ps 127 Jos Herra ei huonetta rakenna,  
       niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät.   
 

Niinpä tuona aikana rauhallisin mielin katselin ja 

kuuntelin; mihinkähän Jumalan haku minun koh-

dallani kääntyy. 

Uudenvuodenlounas kanssanne veikin minut sit-

ten Pietariin, josta äskettäin palasimme. 
 

Matka oli Herran turvallisissa askelissa kulkemis-

ta. Eräs matkalaisistamme sai lähdössä meille 

evääksi sanat:  

    Miika 2:13 Tien aukaisija käy heidän edellän-
sä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja läh-
tevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän 
edellään, ja Herra heitä johdattaa. 
 

Menomatkalla perjantaina sainkin sitten huoma-

ta, kenet meille oli annettu matkakumppaniksi. 

Meitähän oli seitsemän muuta kulkijaa, kunnes 

saimme tutustua tähän uuteen kumppaniin, The 

Muovipussiin. The Muovipussi oli muuten vaatima-

ton, muttei selvästikään tottunut matkusteluun. 

Se oli takana, kun sen olisi pitänyt olla edessä. 

Sen olisi pitänyt olla penkillä mutta olikin lattialla. 

Sen sisällöstä puuttui sitä ja tätä tärkeää, se osasi 

kadotakin vaikka kuinka monta kertaa. Joten jo 

alkumatkasta tuli selväksi, että nyt joukossamme 

on joku kunnioitusta ja suurta arvoa nauttiva; The 

Muovipussi. 

Lauantai jatkui The Muovipussin osalta samoissa 

merkeissä. Varmaan muutakin tapahtui ja teim-

me, mutta The Muovipussin ihmeellinen kohtalo 

otti minut valtoihinsa ja kyllä muutkin tekivät kaik-

kensa sen hyvinvoinnin eteen. 
 

Viimeisenä Pietari-päivänä, sunnuntaina, Herran 

kypsät hedelmät sitten vain putoilivat syliimme. 

Marjon Masha-kummityttärellä oli ollut edellisenä 

perjantaina syntymäpäivä. Nuori tyttö tuli 14-

vuotiaaksi. Ei mitään synttäreitä eikä onnitteluja 

sen lastenkodin puolesta, missä hän asuu. Selvisi 

yleinen, realistinen, mutta pienelle lapselle täysin 

epäinhimillinen, epäoikeudenmukainen käytäntö. 

Synttäreitä vietettiin lapsille, joiden vanhemmilla 

oli varaa kustantaa ne. Jos vanhemmilta ei tullut 

rahaa tähän ylimääräiseen juhlaan, sitä ei vain 

vietetty. 
 

Nyt alkoi selvitä tuon mystisen kahdeksannen 

matkustajan, The Muovipussin, iankaikkinen tar-

koitus. Kun Marjo, The Muovipussi, me muut ja 

pieni Masha-tyttö ”saimme kulkea portille ja läh-

teä ulos” ”Tienaukaisijan edeltä kulkemaa tie-

tä”. Näin siellä lastenkodissa voitiin viettää 

Mashan syntymäpäivät. Ja kuorrutuksena kak-

kuun; mukaan annettiin myös The Kakku.   

Niin, siinä oli katselemista, Jumalan ihmeitä 

yksi toisensa jälkeen!!  
 

Sen lisäksi tuossa kaupungissa oli minulle PAL-

JON ihan upouutta ihmeteltävää. Menomatkalla 

oltiin jo Pietarin toisenpuolisen Nevan rannalla, 

kun Sattuneesta Syystä jätimme auton. Menimme 

juoksemalla läpi Pietarin ikivanhan renessanssi/

empirekeskustan ja pääsimme päämääräämme, 

yhteen vanhimmista oopperataloista, Mikhailovs-

ky-oopperaan. Kuuntelimme Giacomo Puccinin 

Toscan. Floria Toscana huippuluokan sopraano 

Marina Tregubovichin ja Mario Cavaradossina te-

nori Fyodor Ataskevichin, esittämänä. 
 

Minä haukoin vaan henkeä kaikesta kauneudes-

ta! Ensimmäisenä iltana sain evääksi kauneinta, 

mitä Pietari antaa! Jäi minun sydämeeni! 
 

Sen lisäksi tehtiin tusina muuta asiaa. Näimme 

rakkaita sisaria ja veljiä, lauloimme mennessä ja 

tullessa, saimme osallistua ihanaan, ihanaan Ju-

malanpalvelukseen pastori Aleksein seurakunnas-

sa Jaroslavskij prospektilla. Myös Kissaravintola 

Pushkinissa tarjosi rauhoittavan, hoitavan hetken. 
  

Ps. 127:2. Turhaan te nousette varhain ja myö-
hään menette levolle ja syötte leipänne mur-
heella: yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän 
nukkuessansa.   
Sekä 127:5. Onnellinen se mies, jonka viini on 
niitä täynnä! Eivät he joudu häpeään, kun por-
tissa puhuttelevat vihamiehiänsä. 
 

Tästä on hyvä jatkaa;  

Herran armon päivänä, keskiviikko, 25. toukokuu-

ta 2011         

Lisa Klenberg alias lis 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liisa ja Jukka matkalla  7.– 9.5.  
. 
Lähdimme lauantaina 7.5.11 aamulla noin 

klo 6 Riihimäeltä Sasha Kirjunovin kyydissä 
Idäntyön VW-bussilla. Kyydissä olivat ja Irina ja 
Sergei Milov Samohvalovista. He olivat olleet 
Riihimäellä viikon lomalla. Matkustajina olimme 
myös me, Liisa ja Jukka Järvi. Minä olin ollut poissa 
Venäjältä sairauteni vuoksi yli kaksi vuotta. Niinpä 
oli mielenkiintoista nähdä mitä oli muuttunut tuon 
kahden vuoden aikana. Heti rajalla tulliasemien vä-
lillä oli uudet kaistat kuorma-autoille. 

 Viipurissa ajoimme kummityttömme Alisa 
Sorokinan asunnolle. Talo oli ulkoapäin rähjäisen 
näköinen; piha erikoisesti keskeneräisten korjaustöi-
den takia. Huoneisto sisälsi huoneen, keittiön, ves-
san ja kylpyhuoneen. Kaikki minimi mitoituksella, 
mutta riittävät nuorelle parille vauvan kera. Pidin 
näköalasta, jossa näkyi telakan nosturit ja laivojen 
komentosillat edessä olevien talojen yli.  

          Aliisan neljä kuukauden ikäinen vauva, 
Viktoria, oli tyytyväinen, utelias ja hymyileväinen. 
Hän oli samanikäinen kuin Sanni-Marian ja Sashan 
Daniel. Aliisa tarjosi aterian Liisalle ja minulle. 
Sasha, Irina ja Sergei olivat kaupungilla sen aikaa. 

Aterian jälkeen nukuin päiväunet. Ne ovat vie-
lä tarpeen sairauteni jälkeen. Sinä aikana Liisa 
esitteli tuliaisemme        Päästyämme Pietariin 
käännyimme oikealle meren rantaa seuraten. 
Sinne oli kahden vuoden aikana ilmaantunut 
uusi rantakatu ja rivi uusia korkeita kortteleita. 

Kartan mukaan on vielä tulossa rantaviivalle mootto-
ritie Suomenlahden ja kaupungin väliin. Tänne jä-
timme Sergein ja Irinan tavaroineen ystävän luo, jol-
la oli heidän oma autonsa. 

           Seuraavaksi ajoimme Igor Smirnoville. 
Sinne kuljetimme yhdeksänteen kerrokseen ison his-
sillisen jaettavia tavaroita ja tuliaisia ja saimme kah-
vit. Kahville tuli vieraita jokaviikkoiseen raamattu-
piiriin.  

          Kahvit juotuamme ajoimme Timurovs-
kajan asunnolle, joka on Idäntyön vuokra-asunto 
Pietarissa. Siellä oli uusi tuttavuus, nuori nainen, 
Flor Rocio Villar Flores, alivuokralaisena. Hän on 
perulainen, äidinkieli on espanja ja on opiskelemassa 
Pietarissa. Puhuin hänen kanssaan englantia ja venä-
jää. Hän oli ilahtunut, kun sai harrastaa englantia 
kun niin harvat venäläiset osaavat sitä. Hän oli val-
mistanut perulaisen aterian meille tietämättä tulos-
tamme. Hän esitteli Perua ja muinaista inkakulttuu-
ria minulle Perua esittelevän kirjan avulla. Sillä ai-
kaa Liisa ja kummipoikamme, Andrei Zemskov, 
keskustelivat hänen kuulumisistaan. 

            Sunnuntaina 8.5.11 aamulla oli aikai-
nen herätys koska Sasha oli tulossa hakemaan meitä 
sotaväessä olevan, edellisestä avioliitosta olevan 
poikansa valatilaisuuteen. Mukana oli myös Sashan 
ex vaimo ja hänen nykyinen miehensä. Paikka oli 
Vuoksen takana Käkisalmen suunnalla. Reitti oli 
suurelta osalta kaikille outo ja minä sain olla kartan-
lukijana. Kylä löytyi helposti, mutta varuskunnan 
porttia jouduimme kyselemään. Tuntui, että kyläläi-
set arvasivat mitä etsimme ennen kuin Sasha ehti 

kysymään. Portilla oli varmaan yli 100 vierasta jo 
odottamassa sen avaamista. 

        Jouduimme kävelemään kasarmiraken-
nusten ympäri paraatikentälle. Kenttä oli suurempi 
kuin jalkapallokenttä. Onneksi sää oli aurinkoinen. 
Kentän reunalla olivat alokkaat paririvissä osastoit-
tain pikakiväärit sylissään. Me, omaiset olimme ken-
tän vastakkaisella reunalla. Meidän puolella kenttää 
oli joka osastolle pienehkö pöytä ja pöydän vartijat. 
Kentän ympärillä oli kovaääniset. Aina kun sotilaat 
liikkuivat, he marssivat paraatimarssia polvet suori-
na. Jalan osuessa maahan kuului kovaäänisten väli-
tyksellä läpsäys ikään kuin heillä olisi ollut räpylät 
jalassa. Pöytää valvova upseeri kutsui yksitellen 
alokkaat osastonsa pöydän luo, jossa kukin alokas 
luki valan ääneen ja vahvisti sen vielä puumerkil-
lään. Toimitus kesti niin kauan, että läksimme kes-
ken. Sashan ex-vaimo ja miehensä lähtivät jonkun 
ystävänsä autolla Pietariin. Me ajoimme suoraan 
Viipurin kautta Suomeen. 

                    Jukka Järvi 

  

 

 

Perjantaina 20.5. Pietarissa automme jätti meidät kes-

kelle ruuhkaa noin 2 km ennen Mihailovski-teatteria, 

mutta onneksi aika riitti, kun juoksimme. Mutta hienot 

teatteriasut  jäivät käyttämättömiksi ja vietimme iltaa 

matkavaatteissa.  Palasimme asunnolle myöhään illalla 

metrolla. Sasha jäi korjaamaan autoa kadulle ja  sai sen 

liikenteeseen ja kotiin, ja oli siellä vain vähän ennen mui-

ta. Seuraavana päivänä korjaaminen jatkui, kun saatiin 

lisää osia. 



Новая Жизнь,   

 

”Uusi Elämä” , lähellä Kingiseppin kaupunkia, 

keskus päihteistä vapaaksi haluaville, tarvitsee 

tukeamme. Kuten muistatte, paikassa on kun-

toutettavia toistasataa, sekä työntekijöitä, hekin enti-

siä narkomaaneja, lähes saman verran. Päihteistä 

vapaudutaan Jumalan Sanan ja työnteon avulla. Kes-

kuksessa liikkuessa kaikkialla näkee iloisia kasvoja.  

.      Nyt on äidinmaidonvastikeasia päässyt hyvään 

alkuun. Olen ottanut selvää, ettei lain mukaan sitä 

saa lahjoittaa Suomessa. Mutta sitä voi ostaa myös 

Venäjältä ja sikäläinen hinta on euroina 60 e/

kuukauden tarve. Vauva tarvitsee myös muuta vau-

vanruokaa ja tarvikkeita, mm. vaippoja, jotka ovat 

Venäjällä (ja Suomessa) erityisen kalliita. 

     Tällä hetkellä olen saanut sitoumuksia jo kahden 

vauvan äidinmaidonvastikkeen kustantamisesta ko-

ko ajalle minkä vauva tarvitsee, noin vuodeksi. Täs-

sä voitaneen mennä nimikkovauvalinjalle. Vielä vii-

delle vauvalle tarvitaan inhimillistä apua. 

       Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Yksittäisiä kerta-

lahjoituksia tai sitoumuksia kustantaa yhden vauvan 

tarve,  koko tarvittavalle ajalle, vastaanotetaan. Ra-

hat kiertävät Idäntyön tilien kautta, ja viedään perille 

henkilökohtaisesti. Myös lastenvaunujen, pinnasän-

kyjen, hoitopöytien, ym. tarvetta on. 

    Nyt on kerrottu uutena asiana, että suomalaiset 

eivät enää saa viedä humanitääristä apua rajan yli, 

vaikka näinhän asia on ollut jo vuosia. Suomalaiset 

voivat viedä tavaraa vain omina tavaroinaan tai tu-

liaisina ystäville. Tai jos joku venäläinen järjestö 

hankkii Moskovasta tavaranviennille luvan.  

      Uusi Elämä-keskuksella on iso auto, jolla he voi-

vat hakea tavaraa.   

      Onko sinulla mahdollisuus auttaa pieniä, vas-

tasyntyneitä, entisten narkomaanien lapsia ?  

                                                 Tapani Vanhala / HJ 
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Facebook on ihan 

hieno juttu! 
 

Liityin pari kuukautta 

sitten facebookiin monien ystävä-

pyyntöjen jälkeen. Olen huomannut, 

että siinä on paljon hyviä puolia. Voin mm pitää yh-

teyttä venäläisiin ystäviini, vaikka kielitaitoni onkin 

hyvin heikkoa. Ystäviini kuuluvat mm Igor Smir-

nov, Natalia ja Viktor Ivanov, Ljuda Peshkov, Mari-

na Murugov.  

  Pari viikkoa sitten sain viestin Lvbnhlq Rhbdjhexrj 

nimiseltä tyypiltä. Nimimerkin alta paljastui Dimit-

rij (Dima) Krivorutsko, entinen kirjeystäväni Metal-

lostroin vankilasta! Hän oli tuolta internetin ihmeel-

lisestä maailmasta löytänyt minun sivuni. Olen ta-

vannut hänet viimeksi vuonna 2006, kun hän vapau-

tui. Nyt hän kertoi, että  toimii pastorina, on naimi-

sissa ja pienen pojan isä. Sain nähdä hänen perheku-

viaan ja youtubesta ( DSCF 1950) kuunnella hänen 

saarnojaan, ihmeellistä! Piti ihan soittaa Lilja Skib-

jukille hänestä, muut kun eivät häntä muistaneet.  

Yhdessä iloittiin, että tämäkin Dima on vielä Herran 

tiellä! Kylvö on kantanut satoa, vähintään sataker-

taisesti! Kiitos Jumalalle, että hän antoi meille voi-

maa tehdä vankilatyötä ahkerasti, silloin kun se oli 

mahdollista.                            Helena Jokinen 


