
                    Puheenjohtajan palsta 
         KUNNIA  JUMALALLE  KAIKESTA 
Takana on runsas, välkkyvä kesä! (Helena Anhavaa 

mukaillen)  Sukujuhlat, matkat, konfirmaatiot, häät ja 

monet hyvät tapaamiset sävyttävät useimpien kesän-

viettoa, niin minunkin.  Luoja on antanut aurinkoa ja 

lämpöä lähes yli äyräiden! 

Itselleni tämä kesä kaikkine juhlineen, rippileirei-

neen, lasten ja lastenlasten tapaamisineen, moottori-

pyörä- ja muine matkoineen on ollut iloa täynnä.  Kii-

tos siitä Herrallemme, jolta kaikki hyvä tulee. 

Mutta tummat sävyt ja suru ovat myös aina elämässä 

läsnä. Kahden tutun nuoren ennenaikainen kuolema 

on järkyttänyt syvästi.  Levätköön he rauhassa ikui-

sen Isämme huomassa.  Hänen huomassaan ovat 

myös ne lukemattomat vankiystävämme, joita emme 

ponnistuksistamme huolimatta ole vieläkään päässeet 

tapaamaan.  Olemme odottaneet lupia jo puolitoista 

vuotta. Mutta toivoa emme heitä, sillä haluamme elää  

Herran johdatuksessa, tuli mitä tuli. 

Rengon pappilan pihapiiriin rakensimme kesällä hil-

jaisuuden rukouspolun, mitä kuka tahansa voi tulla 

vaeltamaan!  Tarkoitus on, että vähitellen saisimme 

rakennettua myös hiljaisuuden puutarhan pappilan 

pihapiiriin, missä siihen on loistavat olosuhteet. Mo-

net Vivamossa käyneet ovat  nähneet myös siellä hil-

jaisuuden puutarhan.  Myös tällä tavoin voimme tuo-

da esille Jumalan suuruutta: katselemalla kedon kuk-

kia ja taivaan lintuja rukouksen hengessä.  

”Kunnia Sinulle, Herra, elämän juhlasta; 

 Kunnia Sinulle kielojen ja ruusujen tuoksusta; 

 Kunnia Sinulle jokaisen hedelmän ja marjan mausta; 

 Kunnia Sinulle lempeästä tuulenvireestä; 

 Kunnia Sinulle nousevan auringon säteistä; 

 Kunnia Sinulle aamukasteen kimalluksesta;              

 Kunnia Sinulle onnelliseen heräämiseen kuuluvasta 

hymystä; 

 Kunnia Sinulle tästä elämästä, joka on enteenä tule-

vasta; 

 Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, iankaikkisesti.”  

     (Lintulan luostarin Kiitosakatistos) 

             Puheenjohtaja Soili Juntumaa 

Venäjän lastenkodeissa 
Aloitimme Vanhalan Tapanin kanssa 

lastenkotivierailut 2002 joulukuussa. Ensimmäisellä 

kerralla kävimme Sosnovyj Borin pienten, alle 4-

vuotiaiden, lasten lastenkodissa. Olemme vierailleet 

myös Lomanosovin, Lopuhinkan, Sieverskin, 

Tihvinän ja Tolmatsovan lastenkodeissa. 

Tavatessamme lapsia puhumme heille Jeesuksesta ja 

raittiiden elämäntapojen tärkeydestä. Viemme 

tavaraa aina 400 – 500 kiloa. Vierailemme eri 

lastenkodeissa noin kahdesti vuodessa. Viime 

kerralla saimme tämän kiitoskirjeen Tolmatsovan 

lastenkodista:                                         

Kuvassa Tapani Vanhala, tulkki Hilma Gutsan, 

lastenkodin johtaja, Anneli ja kasvattaja Galina. 

 

Anneli 

Helminen 
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                                Kiitoskirje 
 

Tolmatsovan lastenkodin hallitus kiittää koko sydämestään hyvän-
tekeväisyydestä ja kaikesta avustanne lastenkotimme lapsille, ja 
paljosta muusta, missä olette osaa ottaneet meidän lastemme kas-
vattamisessa, olette huomioineet heidät jotka ovat tarvinneet huo-
lenpitoa.  
Meille se on hyvin kallisarvoista, me arvostamme teidän huolenpi-
toanne lapsiamme kohtaan. Olemme aina iloisia kun olette vie-
raanamme hyvinä ystävinä ja lastemme kasvattajina. 
Olkoon tämä meidän kiitoksemme palautteena kodeissanne ja 
perheissänne. 
Toivotamme teille terveyttä, hyvinvointia ja kaikkea myönteistä 
koko yhteisömme, kasvattajien ja työntekijöidemme puolesta. Ol-
koon onni aina teidän kanssanne. 
                                                        Toimitusjohtaja 



                

Viisi vauvaa  
syntynyt 
 

 

 

On jo kohta kuukausi kun kävimme Uusi Elämä-

keskuksessa. Meitä oli kolmen hengen ryhmä, Aune 

Kämäräinen, Raimo Hynynen ja allekirjoittanut. 

Olimme taas odotettuja vieraita.  

     Vauvoja oli syntynyt jo neljä. Heidät kaikki esi-

teltiin meille vanhempiensa kera. Kaksi vauvaa van-

hempineen tapasimme Preobrasenkassa, joka on 

Keskuksen pienempi toimipaikka. Siellä asioita 

meille selosti Olga Melnitsuk. Hän kuuluu henkilö-

kuntaan, entinen narkomaani ja on työskennellyt 

Keskuksessa sen perustamisesta 1995 alkaen. Täällä 

tapasimme myös keskosvauva Venjaminin, jonka 

puolesta meiltä Suomestakin pyydettiin esirukouk-

sia. Kun kysyimme, miten vauva nyt voi, äiti vastasi,  

että leikkauksen jälkeen paremmin. 

      Kotlissa meille esiteltiin toiset kaksi vauvaa. 

Esittelijänä oli Natasha Matevosyan, johtajan vaimo, 

joka itse sai ensimmäisen vauvan. Ymmärsimme, 

että kaikki vauvat ja heidän vanhempansa voivat hy-

vin. Vauvat äiteineen käyvät kerran kuussa neuvo-

lassa. Siellä vauvat punnitaan ja tutkitaan. 

Näiden neljän vauvan lisäksi  odotettiin viidettä syn-

tyväksi juuri niinä päivinä. Ja edelleen oli tiedossa, 

että ensi vuoden helmikuuhun mennessä odotetaan 

vielä kolmea uutta vauvaa. Lisäksi on ollut kaksi 

keskeytynyttä raskautta. Kun aluksi kerrottiin, että 

odotetaan seitsemää vauvaa, niin jos nyt kaikki me-

nee hyvin, tiedossa onkin kahdeksan vauvaa. Projek-

timme näyttää kasvavan.  

     Kysyin Natashalta, että onko tällainen lasten syn-

tymisvauhti teillä normaalia. Vain tänä vuonna, vas-

tasi Natasha. Keskusteluissa kävi ilmi, että vauvan-

vaatetta on jo tullut riittävästi. Mutta nyt he kaipaa-

vat vauvoille talvivaatteita ja talvikenkiä, vauvojen 

leluja, pesu- ja hoitoaineita sekä pesusieniä vauvojen 

pesuun. 

      Yksi asia mitä he kaipasivat, ovat leikkikehät. 

Sellaisia ei meillä enää käytetä ja siksi olemme saa-

neet viedyksi vain yhden leikkikehän. Lastenruoista 

he totesivat, että niitä ei kannata Suomesta tuoda. Ne 

ovat Venäjällä halvempia, ja yksi äiti haluaa antaa 

vauvalleen yhtä laatua ja toinen toista. Lisäksi lääkä-

ri voi suositella että tälle lapselle tämä laatu olisi 

parasta. 

      Tässä vauvaprojektissa on sovittu, että jos joku 

haluaa kustantaa yhdelle vauvalle äidinmaidonvas-

tikkeen koko vauvan tarvitsemalle ajalle, niin tällai-

nen henkilö saa oman nimikkovauvan näistä Uusi 

Elämä-keskuksen tänä vuonna syntyvistä vauvoista. 

Kyseinen rahasumma on 360 euroa. Asiasta on ker-

rottu tarkemmin aikaisemmissa tiedotteissa. 

      Tämä nimikkovauva-käsite on lähellä kummi-

vauva-käsitettä ja siellä Uusi Elämä-keskuksessakin 

tiedetään, että kummius on kirkollinen käsite. Koska 

asiassa on mahdollisuus väärinymmärryksiin, päätet-

tiin, että puhumme tästä lähtien, että vauva saa ystä-

väperheen Suomesta. Ystäväperhe voi tässä tarkoit-

taa myös yksittäistä henkilöä, ryhmää tai vaikkapa 

Hausjärven seurakuntaa, jonka äiti-lapsityö ja lähe-

tystyö ovat ilmoittautuneet mukaan tähän ystäväper-

hetoimintaan.  Tällaisia ystäväperheitä on nyt nimet-

ty jo neljälle vauvalle. 

      Rahaa äidinmaidonvastikkeeseen ja jos mahdol-

lista niin myös pesu- ja hoitoaineisiin keräämme 

edelleen Riihimäen Idäntyön keräystilin kautta Pie-

netkin summat ovat tervetulleita. Viitteenä on mai-

nittava: äidinmaidonvastike. 

     Tähän mennessä tätä rahaa olemme vieneet peril-

le 1500 euroa. Projekti siis jatkuu. Lastenvaunuja 

tarvitaan vielä lisää. Ja niitä talvivaatteita ja -kenkiä. 

         Tapani Vanhala  

Gleb ja Julja Gubarevin, onnellisten vanhempi-
ensa kanssa, uinuu tässä pikku Venjamin, jon-
ka puolesta olemme rukoilleet. 
Pikkuinen syntyi ennenaikaisesti 22.6. 2011 ja 
sairasteli, kunnes tehtiin suolistoleikkaus. 

      Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä 

hän on anteeksiantava ja laupias, Hän 

kärsivällinen ja Hänen hyvyytensä on 

suuri….                  Joel 2:12-17 

                              Lue myös Mal. 3:13- 



LAATOKAN  
JA  ÄÄNISEN  
RISTEILY 
 

 

1. päivä   Pääsin kauan unelmoimalleni matkalle 

10.07.2011. 

Bussimatka Lahdesta Pietariin sujui tulleineen hyvin 

kunnes juutuimme liikenneruuhkaan Pargalovan ris-

teyksen jälkeen. Risteilyalus Belinskij odotti meitä 

Pietarin jokisatamassa. Reittimme Pietari-Neva-

Syväri-Ääninen-Kizhi-Petroskoi-Valamo-Pietari oli 

todella mielenkiintoinen. Ohittaessamme 

Pähkinälinnaa Ilmari Hakala luennoi aiheesta 

”Pähkinälinnan rauha ja rajat”. Päivä päättyi iltahar-

tauteen ja risteilyn siunaukseen. 

2. päivä   Tultuamme Lotinapeltoon tutustuimme 

tyttäreni Tarun kanssa jalan kaupunkiin. Syvärinjoki 

osoittautui paljon leveämmäksi kuin olin kuvitellut. 

Poikkesimme myös Syvärin kylässä. Ilmari ja Leena 

Hakala luennoivat aiheesta ”Suomalaiset Syvärillä – 

70 vuotta jatkosodasta”. Samanaikaisesti katselimme 

maisemia, joista Väinö Linna kertoi Tuntemattomas-

sa sotilaassa. Hanna Ekola ja Virpi Lahti konsertoi-

vat sekä laulattivat tänään, kuten muinakin iltoina.  

3. päivä    Risteilyohjelmaan kuului myös aamuvoi-

mistelu. Tänä aamuna se järjestettiin 4:30 Suomen 

aikaa, joten en osallistunut. Lähdimme aikaisin aa-

mulla oppaan johdolla Kizhin saarelle. Saari toimii 

historiallis-arkkitehtuurisena ja etnografisena mu-

seona. Saaren muistomerkit ja rakennustaiteellinen 

ympäristö sisällytettiin vuonna 1990 Unescon maail-

manperintöluetteloon. Kizhi on saanut nimensä ilo-

juhlista, Kizhin kisoista, joita nykyisin pidetään saa-

ren museoalueella. Tutustuimme kiertokävelyllä ul-

koilmamuseoon, joka käsitti 70 perinteisen puisen 

rakennustaiteen muistomerkkiä kirkosta tuulimyl-

lyyn ja savusaunaan. Paanukattoisen Preobrazhenjen 

(Kristuksen kirkastuksen) kirkon 22 kupolia hohtivat 

kuin hopea, vaikka ne puisia ovatkin. Vanhaan tyy-

liin sisustetuissa rakennuksissa oli esillä kauniita 

perinteisiä esineitä kuten työkaluja ja kangaspuut. 

Pellolla työskenteli kalevalaisittain pukeutuneita hei-

nänniittäjiä. Saarella oli runsaasti turisteja. Kierrok-

sen jälkeen palasimme uupuneina laivalle. Kävely-

retket juurakkoisella ja kivisellä polulla olivat ajoit-

tain raskaita 30 asteen lämpötilassa.  

Seuraavaksi laiva lähti kohti Petroskoita. Lounaan 

jälkeen kuuntelimme jälleen Hanna Ekolan ja Virpi 

Lahden konserttia ”Kiitoksen lähteillä”. Iltapäivällä 

saavuimme Petroskoihin. Kävelimme Tarun kanssa 

kaupungilla. Katseltuamme kaupunkia palasimme 

laivarantaan taksilla.    

4. päivä   Aamuvoimistelu järjestettiin 7:30, joten 

mielelläni osallistuin siihen. Aamupäivällä kuunte-

limme luentoa ”Hyvän elämän salaisuus”.  

Laiva saapui Mandrogin kylään, johon tutustuimme 

omatoimisesti. Kylän rakennukset oli rakennettu 

vanhaan karjalaiseen tapaan hyvin koristeellisiksi. 

Seurasimme taiteilijoiden ja käsityöläisten työsken-

telyä. Turistit saavat ostaa heidän hienoja töitään. 

Iltapäivällä Ilmari ja Leena Hakala luennoivat 

”Itämeren suomalaisista kansoista” sekä Jarmo Es-

kelinen ”Venäjän jokireiteistä”. Illalla lauloimme 

Hanna Ekolan ja Virpi Lahden johdolla karjalaisia, 

venäläisiä ja muita tuttuja lauluja. Päivä päättyi ilta-

hartauteen. 

5. päivä   Aamujumppa järjestettiin laivan aurinko-

kannella upeissa Laatokanjärven maisemissa. Sää oli 

helteinen aamusta alkaen. Laiva saapui Valamon 

Niikkananlahteen. Teimme kävelyretken Niikkanan 

ympäristön skiitoille eli pienille kirkoille. Reitti kul-

ki kolmen skiitan, Uuden Jerusalemin, Getsemanen 

ja Konevitsan skiittojen kautta ja päättyi korkealle 

Öljymäelle, missä Herran Taivaaseen astumisen 

kappelin luota avautuvat mahtavat näköalat Laato-

kalle ja lähistön salmiin. Lounastimme laivalla ja 

lounaan jälkeen lähdimme pienemmällä laivalla Va-

lamon pääluostariin. Rannasta lähdimme nousemaan 

mäelle, jota sanotaan Tabor-vuoreksi. Huipulle joh-

tavat leveät 62-askelmaiset portaat oli rakennuttu jo 

1800-luvun keskivaiheilla. Portaiden vasemmalta 

puolelta avautui näkymä luostarin kuuluisaan puu-

tarhaan. Puutarha omena- ja päärynäpuineen on ra-

kennettu puhtaalle kalliolle, ja kaikki multa on kan-

nettu sinne jälkeenpäin. Tie jatkui marmorisen Tsaa-

rin eli Znamenie-ikonille omistetun kappelin ohitse 

kohti luostarin Pyhää porttia, jonka yläpuolella on 

apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko. Siellä on poh-

joisen Laatokan alueen ikoninäyttely. Pietarin ja 

Paavalin kirkossa kuulimme konsertin, jossa mies-

kuoro lauloi neliäänistä gregoriaanista musiikkia. 

Odotellessamme kirkon ulkopuolella edelliseltä tu-

ristiryhmältä vuoroamme, kuulin laulun jo kertaal-

leen, ja ajattelin laulajia olevan ainakin kaksikym-

mentä. Heitä olikin vain neljä, mutta esitys oli todel-

la vaikuttava.  

Kirkossa oli mahdollisuus käydä yläkerrassa. Minä 

en sinne jaksanut mennä, ja odottelin muita alaker-

rassa. Silloin tuli yksi harmaapäinen munkki luokse-

ni, laski kätensä olka-

päälleni ja varmaankin 

siunasi minut. Se oli hy-

vä ja tunnelmallinen het-

ki, vaikka en ymmärtä-

nyt mitään hänen pu-

heestaan.  

 



Illalla laivalla illallisen aikana risteilyn kapteeni, 

keittiömestari ja ohjelmapäällikkö kävivät esittäyty-

mässä ja yllätykseksemme toivat meille suuren täy-

tekakun. Päivän lopuksi järjestettiin risteilyn päätös-

tilaisuus ja iltahartaus. Katselimme samalla aurin-

gonlaskua Laatokalla. Se oli ikimuistettava tilaisuus. 

Yöllä oli täysikuu, mutta sitä en jaksanut jäädä kat-

selemaan. 

6. päivä  Aamulla olimme jo Pietarin jokisatamassa. 

Aamiaisen jälkeen siirryimme busseihin kotimatkal-

le. Oman bussimme numero oli numero 5 kumpaan-

kin suuntaan. Laivan henkilökunta ahkeroi laukkum-

me oikeisiin busseihin. Matka Viipuriin sujui hyvin. 

Poikkesimme Viipurissa, jonka torilla ei ollut kuin 

viisi myyntikojua, joten kävimme ostoksilla kauppa-

hallissa. Bussit palasivat Svetogorskin (Enson) kaut-

ta Suomeen. Palasimme kotiin väsyneinä ja kiitolli-

sina matkasta. 
 

Anneli 

Helminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Pietariin, Pushkiniin ja Pietarhoviin 
 

Kolme iloista rouvaa, Anneli, Lisa ja Helena, lähti-

vät seikkailemaan Venäjän maalle 19.-21.8. ja tapaa-

maan vanhoja ystäviä. 

   Veimme tavaraa rajavarastoon seuraavaa matkaa 

varten, ja ehdimme Viipurin postiin vain puoli tuntia 

ennen sulkemista, mutta saimme Hildan postiasiat 

hoidettua. 

   Liisa Lankista emme itseään tavanneet, hän oli 

datsallaan, mutta viemiset jätimme kerrostalon vah-

timestarille. Pushkinin kauniiseen kaupunkiin tutus-

tuimme seuraavaksi. Näimme vilahdukselta Katarii-

nan palatsin sinisiä rakennuksia ja kultaisia torneja, 

komeita ortodoksikirkkoja, puistoja, viehättäviä kau-

punkitaloja, myös luterilaisen kirkon, etsiessämme 

Valentinan uutta kotia. Vihdoin se löytyi, kaunis, 

uusi kerrostalo, sosiaaliasuntoja. Sosiaalihoitaja löy-

si myös Valentinan uuden numeron, hänkin oli dat-

sallaan! Hoitaja avasi meille asunnon oven ja saim-

me viedä viemiset perille. Samalla katsoimme kaikki 

huoneet, kyllä oli avaraa ja kaunista!  

   Pietarhoviin johti aikaisemmin suora tie Pushkinis-

ta, mutta nyt oli uusia teitä rakennettu ja opasteet 

eivät olleet selvyydellä pilattu. Pietarhoviin ja sen 

upeaan Kesäpalatsin puistoon tutustuimme nopeasti, 

ihailimme sen nerokasta suihkulähdejärjestelmää 

1700-luvulta ja saksalaisten tuhoamaa, mutta uudel-

leen rakennettua Suurta palatsia ulkopuolelta. Varsi-

naisesti olimme matkalla Nesterovin perheen luo. 

Nina oli meidän rakas tulkkimme vuosia, opastaen ja 

auttaen meitä venäläiseen elämään ja kulttuuriin. 

Nina muutti Taivaan kotiin 2006, viime helmikuussa 

oli hänen miehensä Jevgeni kuollut. Heidän tyttären-

sä Tanja oli yksin kotona, hän oli silminnähden ilah-

tunut käynnistämme. Saimme lohduttaa ja rohkaista 

häntä. Hän kertoi nuoren polven kuulumisia, Lisa 

asuu Moskovassa, on naimisissa, Artjom työskente-

lee Altailla, Siperiassa, Gaspromin leivissä tietoko-

neinsinöörinä, Vova ajaa kuorma-autoa Pietarhovis-

sa, Anton taksia. Anton on menossa naimisiin 9.9. 

Marian kanssa, jonka tapasimmekin talvella. Heille 

onnea! 

   Sunnuntaina kävimme Piskarjovin hautausmaalla, 

jonne on haudattu valtaviin joukkohautoihin Lenin-

gradin piirityksessä, syyskuusta 1941 tammikuuhun 

1944, kuolleet n. 800000 ihmistä. Paikka on vaikut-

tava ja kertoo sodan mielettömyydestä.  

  Käväisimme myös teellä Andrein seurakunnassa. 

  Tämä oli harvinainen matka, emme kertaakaan 

käyneet Pietarin kehätiellä, kuten tavallisesti, vaan 

ajelimme kaupungin halki. Eikä ollut ruuhkia, missä 

kaikki autot olivat? Paluumatkalla huomasimme: 

kaikki pietarilaiset olivat metsässä sieniä keräämäs-

sä!                                                Helena Jokinen 

Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
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