
 

  Rakas ystävämme Tonja,  

           Antonina Sorokina 
 

on   nukkunut pois 22.8.2011 Vii-

purissa. 

Häntä suremaan jäivät lapset perheineen. 

Andrei; Jelena (Lena), Eduard (Edik) ja 

Marta;  Anna (Anja), Denis , Anastasia 

(Nastja) ja Maksim;  Marta, Dimitri 

(Dima) ja Nikita; Alesja, Aleksei ja Viktoria. 

                 —————————— 
 

Samoin on nukkunut pois ystävämme 

                  Larisa Guseva 
                  Keltossa 20.8.2011 
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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Puheenjohtajan palsta 
 

Käskyistä suurin 
 

Haluan tervehtiä teitä kaikkia Raamatun sanoil-

la: 

 

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, 

sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakas-

taa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 

Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Juma-

laa, sillä Jumala on rakkaus.  Juuri siinä Jumalan 

rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että 

hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, anta-

maan meille elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, 

että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, 

että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poi-

kansa meidän syntiemme sovitukseksi. 

       Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin 

rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.  Mutta 

jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy 

meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut 

meissä päämääränsä.” (1 Joh.6:6-8) 

 

 Näyttäköön Herra itse meille tien, jota meidän 

tulee kulkea. Siunattua syksyä kaikille teille rak-

kaille Idän työn ystäville! 

 

Soili Juntumaa 

puheenjohtaja 

 

 

Idäntyön Virkistyspäivän  viettoon 28.8. olimme 

saaneet kutsun Pirkko ja Pauli Arolan mökille. Meil-

lä odotti siellä vanhan saunan maukkaat löylyt, keit-

tolounas vehreällä pihalla ja pienet talkoot, kun yh-

dessä taitoimme viimeiset Verat postituskuoriin. 

Saimme yhdessä myös hiljentyä Arolan kesämökin 

kodinsiunaukseen, jonka Soili toimitti. 

Mukana oli noin 20 Idäntyön ystävää. 

Kuvassa oikealta: Soili, Pirkko ja Anneli Helminen 



Larisa Guseva 

     Oli tullut uskoon jo Reijo Loikkasen työn tulok-

sena vuonna 1991 ja oli kuulunut Reijon tiimiin. 

Hän oli käynyt hänen kanssaan Suomessakin muu-

tamia kertoja. Hän oli ollut aiemmin hyvin väkival-

tainen ja temperamenttia ei myöhemminkään puut-

tunut.  

     Larisa alkoi käydä kanssamme vankiloissa muu-

tama vuosi sitten. Hänen sanomaansa naiset kuun-

telivat henkeään pidätellen ja silmiään pyyhkien. 

Mutta sitten vankiloiden johto kielsi hänen vierai-

lunsa. Kävimme tapaamassa kuukausittain häntä 

Keltossa, jossa hän asui yksin purkukuntoisessa 

talossa. Hänellä oli diabetes ja heikko sydän johtu-

en ylipainosta. Hänellä oli aivan upea laulunääni ja 

hän sai käyttää sitä Jumalan kunniaksi. 

   Kiitos Jumalalle, että saimme tutustua häneen! HJ 

Tutustuimme Tonjaan Sablinon 

vankilassa 1995. Kävimme katsomassa hänen lapsi-

aan Kalininon lastenkodissa Viipurissa ja muualla-

kin. Muistan hyvin, kun Leena oli äänittänyt kasetil-

le lasten terveisiä ja lauluja äidilleen ja kuuntelimme 

sitä vankilan johtajan huoneessa. Yksikään silmä ei 

ollut kuiva. Pienin lapsista, Alesja, oli silloin viisi-

vuotias.  

    Tonja oli syntyisin Karjalasta, Vitelestä, ja puhui 

venäjän lisäksi karjalankieltä, joten häntä oli helppo 

ummikkosuomalaistenkin lähestyä. Muutenkin hän 

oli luonteeltaan avoin ja ystävällinen. Hän oli ollut 

naimisissa kolme kertaa. 

     Tonja vapautui vankilasta 1997 ja sai melko pian 

entisen asunnon Viipurissa omakseen. Se oli kyllä 

tuhottu täydellisesti vuokralaisten aikana, ei ollut 

yhtään täysin ehjää ikkunaakaan. Mutta hankimme 

materiaaleja ja Leenan avustamana huoneet tulivat 

asuttavaan kuntoon. Tonja sai lapset luokseen ja on-

ni oli täydellinen. Vanhin lapsista, Andrei on vam-

mainen, mutta oli silloin vielä hyvässä kunnossa.  

    Tonjan lapset kastettiin Viipurin luterilaisessa kir-

kossa 1998 ja jokainen sai suomalaisen kummin. 

Jukka ja Liisa ovat pitäneet parhaiten huolta kummi-

tytöstään Alesjasta.  

    Lapset varttuivat. Vanhin tytär, Lena, meni naimi-

siin, sai tyttären, Anja sai pojan melkein samoihin 

aikoihin. Aluksi kaikki oli niin onnellista, mutta 

myös monenlaista pahaa alkoi tapahtua. Ja niitä alet-

tiin salailla, ja valheiden verkko alkoi kasvaa. Alko-

holi tuli ajoittain Tonjalle kuvaan mukaan. Kummi-

tytölläni Martalla oli erittäin pahoja vaiheita, itsetu-

hoista käyttäytymistä, irtolaisuutta ja epätoivottuja 

raskauksia. Tonja kävi usein Suomessa, myös pitkiä 

aikoja työssä maalarina, ja aina silloin raitistui. Kai-

kissa vaiheissa hän uskoi Jumalaan, rukoili ja luki 

raamattua.  

   Viime joulukuussa syntyi Alesjan tytär Viktoria 

ja silloin Tonja raitistui omasta halustaan. Kunnes 

maaliskuussa Martan pojan Nikitan 1v. synttäreillä 

hänelle tarjottiin kaljaa. Siitä lähti lopullinen ala-

mäki. Elokuussa hänet sitten löydettiin ulkoa kuol-

leena. 

    Tonja haudattiin Viipuriin tiistaina 30.8. Etukä-

teen Leena suunnitteli lasten kanssa, miten he toi-

mivat haudalla. Mutta tilaisuus oli todella karu hau-

dankaivajien kiireen takia. Leena toivookin, että ne 

ystävät, jotka haluavat, voisivat vielä kokoontua 

Tonjan haudalle papin kanssa jättämään viimeisiä 

jäähyväisiä. Päivää ei ole vielä sovittu. 

HJ 

 Kuvassa haudalla vas. Marta, Alesja, Lena ja Anja 

Tonja, ystävämme 

 

Pyhän Olgan terveiset 

 

Saimme seurakunnassamme Mirotvoretsissa sääs-

tettyä jälleen varoja, ja ostimme lasten invalidi-

osastolle kolmannen ´astronauttipuvun´. Siihen 

kuuluvat myös kompressori ja  päätä suoristava 

kypärä. Puku lähettää sähköimpulsseja keskusher-

mostoon ja korjaa lapsen liikemuistia. Osaston lää-

kärit ovat olleet erittäin tyytyväisiä edellisten pu-

kujen käytöstä saatuihin tuloksiin   Lisäksi  val-

mistaja on antanut runsaan alennuksen joka puvus-

ta kuultuaan sen tulevan sosiaalisairaalalle. 

 

Lisäksi invalidilasten osastolla on tehty remontti ja 

kaikki on laitettu uusiksi ovia myöten. Me ostim-

me joka huoneeseen vielä kauniit verhot. 

                           Kiitos tuestanne! 

 

                           Marina Lui ( Murugov) 

                                          / käännös Sanni-Maria 



 

18.7. aamulla klo 4.50 pak-
kasimme kattoon asti tavaraa 

olevaan autoomme vielä sikeästi nukkuvat lap-
semme ja suuntasimme nokan kohti itää ja sen 
mukanaan tuomia (tällä kertaa hyvin lämpimiä) 
tuulia. Äitini matkalle antama auto ilmastoinnin 
kera oli todella tarpeen tällä reissulla! Matka 
rajalle sujui rauhallisesti nousevan auringon 
avatessa huikaisevia näkymiä yli peltojen, niit-
tyjen ja kallioiden, ohi heräilevän  Haminan ja 
rajaa lähestyttäessä vilkkaamman liikenteen. 
Rajan ylitettyämme pysähdyimme Viipurissa, 
Lilja leikki puistossa ja kävimme Sashan kans-
sa edullisesti parturissa, yhteensä vain 800 rub-
laa (20 €)! Kävimme myös tapaamassa Alesjaa 
ja hänen Viktoria tytärtään, joka on vain viisi 
päivää Danieliamme nuorempi. Matkamme jat-
kui lähelle Pietaria Murugovin Andrein äidin 
neuvostoaikaiselle datsalle, jonne olivat ko-
koontuneet Murugovien perhe, Smirnovit, And-
rein äiti, veli ja veljenpoika juhlimaan pikku- 
Andrein 5 v. synttäreitä! Oli riemullista tavata, ja 
saimme nauttia kuumasta kesäillasta rakkaim-
pien ystäviemme kanssa notkuvan pöydän ää-
ressä venäläiseen tapaan saslikkia grillaten ja 
iloiten katsellen lasten leikkejä. Murugovien pik-
ku-prinsessa Ljuba, 3 vkoa, oli myös mukana! 
Illan päätteeksi ajoimme Timurovskajan asun-
nolle, ja tapasimme siellä iloista sisarta Rocio-
ta, jonka elämää Herra mielenkiintoisesti joh-
dattaa. 
      Matkamme tarkoitus oli paitsi tavata ystä-
viämme Pietarissa, myös matkustaa Novgoro-
din alueelle Sashan sedän luokse. Täti- Alina 
kuoli keväällä äkillisesti syöpään. Tarkoituk-
senamme oli myös evankelioida setää, ja serk-
kua, missä onnistuimmekin kohtalaisesti. Setä 
on entinen kolhoosin johtaja, ja koko perhe on 
ollut kommunisteja henkeen ja vereen. Melkoi-
sen kova luu siis evankelioitavaksi, mutta Her-
ralle kaikki on mahdollista! Ja nähtävissä on, 
että Hän on jo aloittanut työnsä tässä perhees-
sä ja uskomme, että Hän sen myös lupauksen-
sa mukaisesti vie päätökseen! Olga- serkku oli 
laittanut tuulemaan ja mökki oli nyt siisti ja viih-
tyisä, vietimme oikein hyvää aikaa maaseudulla 
lähes viikon! Kävimme myös tapaamassa Sas-
han ensimmäistä vaimoa Tatjanaa ja hänen 
perhettään, joka on myös evankeliointi- ja avus-
tustyömme kohde. 
     Palattuamme Pietariin kävimme tapaamas-

sa pitkäaikaista tulkkia, yli 80v. Inkeriläistä 
Valentinaa, Pushkinissa. Tämä kovan elämän 
elänyt ihminen on väkevä Jumalan sotilas ja 
täynnä Herran tulta ja Kristuksen auktoriteettia! 
Kunnioitan häntä suuresti! Saimme kunnian olla 
hänen ja hänen puolisonsa Boriksen ensimmäi-
siä vieraita heidän uudessa kodissaan vehreäl-
lä ja rauhallisella alueella Pushkinin parhaim-
malla alueella. Tähän asti he ovat asuneet tyt-
tären nelihenkisen perheen kanssa pienessä 
kaksiossa meluisassa keskustassa. Tämä koti 
oli lahja Jumalalta heille!  Pöydät notkuivat her-
kuista kun joimme teetä ja ylistimme ja kiitimme 
Jumalaa hänen hyvyydestään ja uskollisuudes-
taan! Koin lapsemme saaneen aivan erityisen 
siunauksen heidän iloisesti leikkiessään olo-
huoneen upouudella pehmeällä punaisella ma-
tolla, joka oli ollut aiemmin vain Valentinan pol-
virukousmattona! On vaikea kuvata sellaista, 
minkä on saanut nähdä Hengen silmin! Uskovi-
na meidän tulisikin saada jatkuvasti ilmestystie-
toa, opastusta ja näkyjä ylhäältä, ja ojentautua 
niiden mukaan (ks. Hebr.11:1)! Maailmallinen 
ihminen ei tätä voi käsittää. Valentina siunasi 
perheemme Jeesuksen Kristuksen nimeen ja 
olimme todella siunattuja tapaamisen jälkeen. 
     Kävimme sunnuntaina Mirotvorets- seura-
kunnan kokouksessa ja iloitsimme siitä, että 
tunsimme lähes kaikki ja juttelimme melkein 
kaikkien kanssa! Iloitsimme myös siitä, että 
seurakunnassa on paljon nuoria perheitä ja pal-
jon vauvoja on syntynyt ja syntyy, ja Jumala 
vaikuttaa heidän keskuudessaan.  
    Tällä reissulla olimme erityisen paljon teke-
misissä Igorin perheen kanssa, ja koemmekin 
ajan viettämisen ja kokemusten jakamisen 
oleelliseksi näiden työtoveriemme kanssa. 
Saimme kuulla että vankilatyö kristillisen veljes-
liiton kanssa pyörii viikoittain. Metallostroihin on 
työn alla istuttaa jälleen seurakunta. Rukoillaan, 
että Herra nostaisi vastuunkantajia vangeista! 
Muita käyntikohteita ovat mm. Fornosovan ja 
Jablonevkan vankilat.  
Samohvalovin työ laajenee myös, ja erillistyy 
Milovien tekemästä työstä siten, että Milovien 
pariskunta jatkaa työtään kodittomien, ex- van-
kien ja alkoholistien parissa entiseen tapaan. 
Mirotvorets- seurakunnasta on lähetetty kaksi 
veljeä tekemään työtä paikallisten ihmisten pa-
riin, ja ehkä myös synnyttämään paikkakunnal-
le seurakuntaa! Rukoillaan Anatoli- ja Sergei-
veljien työn puolesta. 

Kirjunovin perheen matka Venäjälle 



Olimme onnellisia palatessamme kotiin, sillä 
olimme saaneet vahvistuksen näyllemme tehdä 
evankelioimis- ja avustustyötä Venäjällä, millai-
seksi se sitten tulevaisuudessa muotoutuukin. 
Tärkeintä on kuitenkin toimia sen mukaan, minkä 
sisimmässään tuntee oikeaksi. Lopetankin aja-
tusmaailmaani kuvaaviin ylistysbiisin kertosäkeen 
sanoihin: " Kaikki on kauniimpaa, jos osaa py-
sähtyä katsomaan. Kaikki on helpompaa, jos 
osaa ajoissa luovuttaa. Kaikki on selkeämpää, 
jos osaa kuunnella itseään ja antaa Jumalan 
hengen tällä tiellä johdattaa." 
     Palaahan sinunkin sydämessäsi Jumalan tuli? 
Tuli joka puhdistaa, ja synnyttää halun tehdä asi-
oita Hänen valtakuntansa eteenpäin viemiseksi. 
Idäntyöllä on nähdäkseni muutoksen ajat edessä 
vankilatyön jäätyä sivuun. Resurssien, kohteiden 
ja käyntikertojen priorisointi on tarpeen, jotta työ 
voisi olla hedelmällistä. Iso rukousaihe on myös 
ensi kaudelle muodostuva hallitus, joka näitä 
päätöksiä joutuu tekemään. Rukoillaan, että Ju-
malan tahto tapahtuisi!!! 
 

Kristuksessa, Sanni-Maria 

Novgorodin Invalidikeskuksessa on myös opetusom-

pelimo, jonka myynnillä he ansaitseva tuloja keskuk-

selle. Heille on kaikenlainen materiaali tervetullutta. 

Olimme saaneet juuri ennen Samohvalovin matkaa 

noin 120 kg kankaita lahjoituksena. Hyvä esimerkki 

Jumalan aikatauluista ja huolenpidosta! 

Tervetuloa syyskokoukseen! 
 

On melko selvä asia, että emme enää pääse vanki-

loihin evankelioimaan. Onneksi olimme ahkeria, 

niin kauan kun se oli mahdollista. Suuri ilonaihe on 

kuitenkin se, että paikalliset uskovat pääsevät, aina-

kin toistaiseksi, vankiloihin evankelioimaan. Ja heil-

tä se sujuukin oikealla kielellä, paikallistuntemuk-

sella ja vankilakulttuurin tuntemuksella.  

   Monet evankelistan kutsumuksen omaavat joukos-

samme ovat hakeutuneet muiden haasteiden pariin. 

Me loput olemme hieman ymmällämme, mikä on 

oikea suunta nyt? Pitäisi löytää se polku, jonka Ju-

mala itse meille avaa.  

     Meillä ovat nämä vastuunkantajat, kukin omine 

talentteineen, nämä työn kannattajat ja nämä tulot, 

nämä puitteet. Inhimillisesti ajatellen ei siis kovin 

paljon. Mutta rukoillaan, että löytyy se meille sove-

lias työmuoto. Herra on ennenkin kertonut, että Hän 

on heikoissa väkevä ja pienet eväät riittävät monel-

le. 

     Ehdottomasti jatkamme Igor Smirnovin seura-

kunnan, Mirotvoretsin, tukemista. Hehän käyvät 

evankelioimassa vankiloissa, ruokkivat asunnotto-

mia ja auttavat monia kriisitilanteessa olevia perhei-

tä. Heidän hyvin aktiivinen seurakuntansa koostuu 

suurelta osaltaan entisistä vangeista ja heidän per-

heistään. Samohvalovin alueella he auttavat myös 

maaseudun köyhiä ihmisiä. 

     Toinen tärkeä kohteemme on Andrei ja Ljuda 

Peshkovin johtama miesten asuntola Laupias sama-

rialainen. Varsinkin nyt, kun he remontoivat talo-

aan, he tarvitsevat kaiken mahdollisen tukemme. 

    Uusi Elämä –keskus lähellä Kingiseppiä on myös 

työmme kohteita,  

    Lisäksi näemme, että on tärkeää käydä lastenko-

deissa ja lasten suojakodeissa, esim. juuri Masha-

kodissa, tukemassa hengellisesti lapsia. 

    Monelle vastuunkantajistamme on tullut  mieleen 

juutalaistyö, jota juuri nyt voisimme tehdä. Mutta 

miten, ketä, missä, millä varoilla? Rukoillaan, että 

Jumala itse avaa meille tässä oikean oven.  

    Syyskokouksessa 30.10. klo 16 vahvistamme ensi 

vuoden toimintasuunnitelman, jonka piiriin nämä 

asiat kuuluvat. Jos sinulla on hyviä ehdotuksia, ker-

ro hallitukselle mielipiteistäsi jo hyvissä ajoin ennen 

kokousta. 

    Samassa kokouksessa käsitellään myös henkilö-

valinnat ensi vuodelle. Tarvitaan hallitukseen työ-

hön sitoutuneita ja innostuneita ihmisiä vastuunkan-

tajiksi.  

      Ensi vuosi on toimintamme 20:s toimintavuosi. 

– Sitä juhlitaan koko vuoden ja seuraavana syksynä 

iso kiitosjuhla!             -  Rukousta tarvitaan!  

                                             Helena Jokinen   



Matkalle lähti pieni toiveikas 

joukko eli Sasha, Raija ja mi-

nä eli Kira. Matkaa kuvastaa hyvin sana kohtaamisia 

ja kosketuksia toisiin ihmisiin, koska sellainen tämä 

matka oli. Itse olin kovin väsynyt, joten kohdaltani 

voidaan lisätä myös nukkuva, koska siten suurim-

man osan matkaetapeista suoritin. Sasha moneen 

otteeseen, useammalle ihmiselle ihmetteli kuinka 

olin voinut nukkua Kuolemanjärven tien auton 

pomppiessa ja mutkitellessa. Mutta kuten Igor on 

sanonut "Väsynyt saa unen, koska Jumala antaa sen 

minkä ihminen tarvitsee." 

     Mutta ennen kuin pääsemme Kuolemanjärvelle, 

niin sitä ennen kohtasimme rajalla kaksi meitä vas-

taan tullutta auttajaa, jotka Lajusen Ritva oli meille 

järjestänyt tavarakuormaa jakamaan. Tapaaminen oli 

koskettava, tullijonossa seisoessamme vaihdoimme 

puolin ja toisin kokemuksiamme tekemästämme va-

paaehtoistyöstä. Veli Tammilehto kertoi kuinka suu-

ri tarve on rajan läheisyydessäkin - he käyvät vii-

koittain Säkkijärvelle viemässä niin hengen ja ruu-

miin ravintoa. Herra johdattakoon heitä ja avatkoon 

portteja vastakin! 

    Viipurissa vietimme rauhaisan hetken Alisan ja 

Viktorian luona. Paria viikkoa aikaisemmin tavates-

samme oli Tonja juuri kuollut ja koko jälkeenjäänyt 

perhe oli surun murtama. Edelleenkään Alisa ei ollut 

oma itsensä, mikä ei tietenkään ole yhtään ihme, 

mutta ainakin nyt hän jo söi ja jaksoi Viktorian 

kanssa leikkiä sekä kannustaa tytärtään tämän ope-

tellessa seisomaan ja tutkiessa maailmaa.  

     Kuolemanjärvellä Raija näki pitkästä aikaa suku-

laisensa ja pääsi heitä rutistamaan. Edellisestä ker-

rasta oli kulunut jo pari vuotta ja tätä viikonloppua 

oli odotettu jännittynein tuntein puolin ja toisin. Zoja 

tuttuun tapaansa piti meistä hyvää huolta ja kuulu-

misia vaihdettaessa söimme maukasta paikallisanti-

mista tehtyä ruokaa.  

     Pietariin saavuttua menimme ensin Igor Smirno-

vin luokse. Ajoituksemme oli niin hyvä, että edelli-

set vieraat olivat juuri lähteneet hissillä alas meidän 

hissimme ovien avautuessa. Siellä, heidän kodis-

saan, saimme viettää antoisan iltahetken. Itse kes-

kustelin Irinan kanssa Sashan mentyä keskustele-

maan "miesten asioista" toiseen huoneeseen Igorin 

kanssa. Tiedän ja ymmärrän näiden tapaamisten ole-

van erityisen tärkeitä Sashalle, jotta hän voi omalla 

äidinkielellään keskustella papin kanssa.  

     Asunnolle saavuttuamme tapasimme Rocion. 

Kohdatessamme toisemme välimatka ja välissä ollut 

aika katoaa, olemme vain läsnä toisiamme varten - 

kuuntelemme toisiamme ja jatkamme siitä mihin 

viimeksi jäimme. Totisesti ovat tutkimattomat Juma-

lan tiet - hän Perusta, minä Suomesta ja yhteinen 

kielemme venäjä sekä halu ihmisten auttamiseen 

työmme kautta.  Ajan vierähdettyä hyvän matkaa 

lauantain puolelle pääsimme nukkumaan. 

     Aamulla herätessäni olin saanut vastauksen kysy-

mykseen mitä meidän kuuluu tehdä. Koska en ollut 

edellisenä päivänä (enkä nytkään aamulla) saanut 

Larisa Gusevaa langan toiseen päähän, sanoin 

Sashalle, että ajamme Kelttoon ensimmäiseksi saa-

daksemme tietää mitä on tapahtunut. Sashan palattua 

hänen asunnoltaan, sain kuulla naapureiden kerto-

neen, että Larisa oli joutunut sairaalaan elokuun 20. 

päivä. Matka osoittautui hänen viimeiseksi maalli-

seksi matkakseen. Nyt häntä ei enää vaivaa mikään, 

vaan hän voi laulaa ylistystä enkelten kuorossa. 

       Seuraava kohtaamisemme oli Pietarin linja-

autoasemalla, jossa kohtasimme Sergei Gerasimo-

vin. Hän sai toimitettavakseen Vosovin perheen kak-

sosille vaipat, jotka Igor oli meitä pyytänyt osta-

maan. Sain keskustella veljeni kanssa parinkymme-

nen minuutin ajan ja jälleen kykenin levollisin mie-

lin jatkamaan matkaani. Niin vakuuttunut Sergei oli 

siitä, että kaikki menee parhain päin ja ettei minun 

tarvitse mistään murehtia.  

     Seuraavassa paikassa, Sergein kotona, pääsimme 

nauttimaan kodin lämpöisestä tunnelmasta hänen 

vaimonsa ja poikansa arkiaskareiden keskellä. Vaik-

ka Romka kävelee puita pitkin, niin Natashan pyy-

dettyä häntä näyttämään minulle kalat, hän lähti ne-

livedolla vauhdilla edeten esittelemään sitä minulle. 

Voi sitä lapsen riemua hänen seuratessaan kalojen 

uimista! 

      Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, 

kohtaamispaikkana meillä oli Masha-koti, joka on 

tyttöjen turvakoti. Paikalla olleiden kuuden tytön 

kanssa puhuimme menneen kesän lisäksi unelmista 

ja niiden eteen tehtävästä työstä. Jokaisella heistä oli 

kuva tulevasta; kuka halusi psykologiksi, toinen 

eläinlääkäriksi ja kolmas opettajaksi. Kuinka ihanaa, 

että taustoista riippumatta heillä on unelmia ja että 

heillä on siellä kasvattaja, joka halaa ja hellii heitä.  

   Matkan kääntyessä viime metreille en voinut olla 

ajattelematta sitä, että emme koskaan tiedä mitä mat-

ka meille mukanaan tuo. Se voi olla kaikkea mah-

dollista, mutta uskon meidän kaikkien olevan varus-

tettu juuri siihen, mitä tulemme kohtaamaan. On se 

sitten iloa tai surua.      

      " Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, 

niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimal-

la jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia" (2. 

Kor. 1:4)    -Kira Salminen-  

Kohtaamisia 16-17.9.2011 



 

” missä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään    

    pahaa! ” ( Room. kirje 13 ) 

 

No, nyt minäkin olen matkustanut sinne, joka 

on siellä ”Ei missään”, jossain syvällä Suuren Äiti 

Venäjän sylissä! Sanani eivät riitä kertomaan sitä 

ilmavuuden, laajuuden, keveyden tunnetta, jota koin, 

kun pienenä ja vieläkin pienempänä ihmisenä kuljes-

kelin Samohvalovin aroilla. Aron hiljaisuus huokui 

rauhaa ja mielenrauhaa. 

Oli kuin olisin ollut mukana alussa, silloin kun 

Jumala loi taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, 

ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki 

liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon val-

keus”. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus 

oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja 

Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän 

kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäi-

nen päivä.(1 Moos: 1) 

Helena, Kira ja minä olimme maanantaina läh-

teneet Riihimäeltä ja tiistaina Pietarista. Sieltä mu-

kaamme Morhovaan asti tuli Vladimir. 

Tiistai-aamuna lähtiessämme Pietarista oli 

reittivalinta melkoisen selkeä. Moskvaprospektin 

alkupäässä aukiolla oli paikallinen navigaattori. Le-

ninin suuri patsas seisoi käsi ojossa osoittaen suo-

raan etelään. Siihen suuntaan siis lähdettiin ja jatket-

tiin vaan sitä samaa suoraa suuntaa aina Novgoro-

diin asti. Saatoin todeta Leninin tunteneen maantie-

don hyvin. 

Matkalla tapaamamme henkilöt, samoin kuin 

matkakumppanini, koskettivat syvästi minua ja he 

viestittivät vahvasti Jeesuksen läsnäoloa itse kukin 

tavallaan. 

Rajalla tapaamamme kilotytöt ja kilopojat oli-

vat käyttäneet koko päivänsä ja voimansa tuohon 

lyhyeen tapaamiseen ja autolla edestakaisin ajoon ja 

tulleissa jonottamiseen meidän kuormamme takia. 

Suomen tullissa maanantaina tullimies osoitti 

ystävällisyyttä ja halua auttaa. Ilmeni, että autova-

kuutukset olivat maksamatta. Nykyisen datateknolo-

gian avulla melkoisen lyhyessä ajassa vakuutus 

maksettiin ”ilmojen kautta”. Ei tullimiehen olisi kui-

tenkaan tarvinnut näin vaivautua, jos olisi toisin tah-

tonut toimia. Hänen hyväntahtoisuutensa vuoksi 

saimme sitten jatkaa matkaa Suomen rajalta.  

Novgorodissa käymämme inva-keskuksen ih-

miset saivat mun sydämeni ruttuun. Hekin olivat 

kaikin tavoin ahdingossa, samoin kuin Paavali sa-

noo: ”Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta 

emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toi-

vottomat.” (2 Kor.4:8 ) Sydämenpohjassani oli 

märkä nenäliina samalla tavalla kuin Tirlittanilla 

aikoinaan, kun pyörremyrsky heitti hänen äitinsä ja 

isänsä tuntemattomaan. 

    He olivat itse taistelleet Jumalan voimassa 

itsensä ulos täydestä tuntemattomuudesta ja pimeistä 

loukoista. Nykyään heidän juhliaan ja tapahtumiaan 

käy televisioimassa paikallinen tv-kanava. 

Morhovankylässä ja Holmissa tapasimme mo-

nia jo entuudestaan tuttuja ja rakkaita ihmisiä. Kai-

killa näytti olevan hurjasti asiaa ja kerrottavaa meil-

le. Kylillä oli tapahtunut myös kuolemantapauksia. 

Kahdessa talossa perhe oli menettänyt isän vuoden 

sisällä. Saimme käydä lohduttamassa Zinaidaa. Na-

tasha, seitsemän lapsen äiti, näytti olevan selvinnyt 

paremmin, hän suorastaan säteili. Ja lapset näyttivät 

hyvinvoivilta. Koko kylä auttoi heitä isän poismen-

tyä. 

Saavuimme sitten Samohvaloviin, matkamme 

määränpäähän. Siellä Sergei, Irina ja Irina huolehti-

vat meistä kuin lapsosista. Minun tunnelmani oli 

kuin olisi mummolaan tullut. Oli ruoka valmiina. Oli 

sauna valmiina. Oli tammivihta valmiina. Oli pedit 

valmiina. He olivat tehneet kaikkensa, että meillä 

olisi hyvä olla. He kertoivat kovasti odotelleensa 

meidän tuloamme ja myös saimme tuntea itsemme 

tervetulleiksi 

 

Me 

 ihmemaassa 

Morhovan kylästä Mirotvorets seurakunta oli osta-

nut vanhan talon remontoitavaksi tulevia asukkaita 

varten. Veljet Anatoli ja Sergei olivat siellä uusineet 

alimpia hirsikerroksia ja tekemässä perustuksia. 

Nämä veljet ovat olleet kylässä jo talvesta asti. He 

pitävät raamattupiirejä, lasten pyhäkoulua ja juma-

lanpalveluksia pyhäisin. He ovat sielunhoitajia, 

mutta auttavat ihmisiä myös käytännön arkityössä.   

http://kato.mine.nu/sks/lue.php?k=room
http://kato.mine.nu/sks/lue.php?k=1moos
http://kato.mine.nu/sks/lue.php?k=2kor
http://kato.mine.nu/sks/lue.php?k=2kor&l=4
http://kato.mine.nu/sks/lue.php?k=2kor&l=4&j=8


MINULLE ENNENNÄKEMÄTTÖMIÄ 

SEIKKOJA: Lapsenpään kokoinen Punajuuri. 

Kaali kasvoi kaalikepin Päässä. Samettiruusut 

olivat pesäpallon kokoisia. 

Olin ottanut mukaani isävainaani vahvat 

silmälasit. Olin tullut edellisillä kerroilla jo siihen 

johtopäätökseen, että näillä matkoilla ei pelkät 

lukulasit riitä, pitää olla kiikarit ja suurennuslasit 

mukana. 
 

Paluumatka oli kuin toisella planeetalla 

käynti. Koko paluun kanssamme tuntui kulkevan 

koko Venäjän kansan ensiluokkalaiset siisteissä 

teryleenikoulupuvuissaan. Olimmekin matkalla 

syyskuun ensimmäisenä päivänä, joka näytti ole-

van suuri juhlapäivä, koulut alkoivat. Ja juhlat 

vaan paranivat. Tutustuimme tullessa upeaan 

Novgorodin Kremliin, jossa vietettiin suurta kan-

sanjuhlaa, tätä 1.syyskuuta. Oli vaikka mitä. Lai-

voja, koristeltuja poneja, hääpareja, kansantanssia 

ja paljon muuta juhlavaa. (etusivulla on kuva eka-

luokkalaisten ryhmästä kaupungilla) 
 

HERKKUPALOJA: Jossain matkan varrel-

la jossain wc:ssä Kira kysyi:' Liisa, tarttetko sä 

vielä tota sun päässäsi?' Peili näytti hiuksissani 

olevaa wc-paperipalloa. 

- Istuin pöydän ääressä luettelemassa oppi-

miani venäjänkielen sanoja Samohvalovin asuk-

kaalle. 'kissa, sänky, lehmä'. Lehmän kohdalla 

hän ystävällisesti osoitti minua. Tarkistin asiaa; 

sanoin 'AMMUU' ja näytin itseäni. Hän kiireesti 

puisti päätään ja näytti käsillänsä pään päällä ole-

vaa kruunua. Olikohan venäjäksi sanat lehmä ja 

kuningatar jotenkin samansuuntaisia? Mulle kyllä 

olis kelvannu kumpikin. Pyysin Kiraa kääntä-

mään venäjäksi asiani. Helena lisäsi siihen: pitäi-

sihän asiassa olla jotain tolkkua edes suomeksi-

kin, ennen kuin sitä hyödyttää venäjäksi alkaa 

kääntämään!!! 

Kirjoitin tähän paikoista ja tapahtumista, 

sekä myös mitä näin uskon silmin. Koska Jumala 

on tuon suuren lahjan antanut, että voimme ja 

saamme katsella asioita uskon silmin, tahdon 

myös niin tehdä minäkin. 
 

Kiitos teille, ITY-ystävät, ja kiitos sinulle, 

Jeesus, kun päästit minutkin mukaan! 
 

Loppulause kaikesta tästä; ornitologiaa ei 

sisällytetä hengellisen elämän lakeihin. 

Maanantaina, 19. syyskuuta 2011 

                         t. Lisa Klenberg 

 

  Irina Milova, emäntämme Samohvalovissa, valmistamassa 

rahkaa. Lehmät antavat maitoa näin kesällä hyvin, siitä val-

mistetaan runsaasti juustoja, rahkaa ja voita.  Talven tullen 

lehmät asuvat ikkunatto-

massa navetassa kevyellä 

ruokinnalla eivätkä lyp-

sä, kuin vasta poikimisen 

jälkeen keväällä.  

      Samohvalovissa oli 

rakennettu uusi tal-

vinavetta hirrestä ja sin-

ne vedettiin juuri vesi-

johtoa, Peter kaivamassa 

johdolle uraa.  

Kävimme Holmissa ostoksilla ja tuttavien luona. Meillä oli 

mukana kolme Vosovin perheen lasta, Stass, Sonja ja And-

rei. Tapasimme Nadeshda ja Jelena Smirnovan ja kävimme 

tarkastamassa myös heidän kasvimaansa. 
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Idäntyön Käsityökerho 

Keltaisella talolla  

parittomilla viikoilla tiistaisin klo 14-16 

Syyskauden kokoontumiset 

 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. 

Tervetuloa mukaan askartelemaan, 

paketoimaan, kutomaan, juttelemaan… 

Lisätietoja 

Terttu Tonteri 0405290036  

Idäntyön 

Tuomasmessu 
16.10.2011 klo 18 

 

Tule mukaan toteuttamaan ja osallistumaan  

syksyn ainoa Tuomasmessu Riihimäellä 

Ilmoittaudu Ristolle 0403527055 

Hallituksen kokoukset Keltaisella talolla 

3.10. klo 17 ja 30.10. klo 15 

Jos sinulla on asiaa, ota yhteyttä! 

Riihimäen Idäntyö ry 

SYYSKOKOUS 
Keltaisella talolla. 

Pohjoinen Asemakatu 5, Riihimäki 

30.10.2011. klo 16. 

Sääntöjen mukaan asialistalla 

 henkilövalinnat ja toimintasuunnitel-

ma vuodelle 2012 

Keskustelemme uusista Idäntyön 

haasteista 

Kuvia ja kertomuksia matkoilta, 

Kahvitarjoilu 

TERVETULOA! 

 

Idäntyön rukouskokoukset  
sunnuntaisin klo 18.30 

Temppelikatu 9 

Ajankohtaisia, tuoreita aiheita 

ja yhteyttä 

Olet tervetullut mukaan joka sunnuntai 

 

Idäntyön  

Lähetysilta Kirkkopuistossa 

12.10. klo 18 

Mukana Pirkko Arola, Helena ja 

Risto Jokinen 

Ilmoitus- 

taulu 

Etsitään vapaaehtoisia työntekijöitä: 

kirpputorityöhön, hinnoitteluun ja jär-

jestelyyn 

myyntiavustajaa nettimyyntiin 

vaatteiden lajitteluun  

Ota yhteyttä Helenaan 0503734070 


