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Tervehdys kaikille tukijoille ja rukoilijoille. Viime kirjeestä onkin kulunut jo aikaa. Aivan ensiksi 
haluan  toivottaa  tämän  kirjeen  kera  Kaikille  tukijoille  ja  rukoilijoille  oikein  hyvää  Joulua  ja 
onnekasta uutta vuotta 2009!

Olen käynyt Venäjällä kaksi kertaa viime kirjeen kirjoittamisen jälkeen. Kerron niistä myöhemmin 
lisää.

Mutta  ihan  ensiksi  haluan  tuoda  teille  tiettäväksi  suuren  vaaran,  että  jos  emme  saa  uusituksi 
vankilatyölupaa,  niin  voi  olla  ettemme  pääse  enää  vankiloihin.  Tällä  hetkellä  meillä  ei  ole 
voimassaolevaa lupaa. Pietarin vankilaviranomaiset vaativat meiltä erilaisia papereita ison nivaskan 
ja jos he hyväksyvät paperit, niin vasta sitten meillä on voimassaoleva vankilatyölupa. Tässä olisi 
todella tärkeä rukousaihe teille lähettäjille, että saisimme luvat kuntoon ja pääsisimme julistamaan 
evankeliumia näille elämän murjomille miehille muurien sisällä. 

Olikin puhetta, että jos vankilan ovet sulkeutuu meiltä, niin sitten alamme käymään lastenkodeissa 
ja lapsiperheissä avustusten ja evankeliumin kanssa. Jota työtä jo nytkin teemme.

Palataan taas näihin matkoihin. Kävin siis elokuussa 15-22.08.08 Pietarissa lähetysmatkalla. Matka 
meni  sutjakkaasti.  Perjantaina ottivat  minut  kyytiin  kotiportiltani.  Iltapäivällä  oltiin  Pietarissa ja 
vietiin seuraavan matkan paperit GUFSINiin ja kävimme vielä ”OKEI” supermarketissa ja sitten 
suuntasimme Timurovskajan  asunnolle.

Lauantaiaamuna suuntasimme Kazan vankisairaalaan. Vankilan portilla vartija ilmoitti, että faksia 
GUFSINista ei ollut tullut, vaikka kaiken piti olla kunnossa. Kävi niin, että emme päässeet sisään. 

Koska  emme  päässeet  vankilaan,  niin  sen  sijaan  päätimme  heittäytyä  turisteiksi.  Kävimme 
tutustumassa  kuuluisaan  Pietarhovin  palatsialueeseen  Pietarin  länsipuolella  ja  olikin  paljon 
entisaikojen loistoa nähtävillä.    

Kävimme ravintolassa syömässä ja taas jaksettiin jonkin aikaa.

Sitten  vierailimme  Sadovnikovien  seitsenlapsisessa  suurperheessä,  jota  hoiti  yksinhuoltaja  äiti 
parhaan kykynsä mukaan kaikenlaisesta puutteesta huolimatta. Veimme heille avustuspaketteja ja 
kerroimme Jeesuksesta heille. Sitten olikin aika mennä Timurovskajan asunnolle lepäämään. 

Sunnuntai aamulla saimme Jumalan armon vierailla Metallostroin vankilassa, jonne jopa pääsimme 
sisään. Paikalla oli noin 15 vankia vankilan kirjastossa, jonne tilaisuus oli järjestetty.  Muutamat 
käyttivät puheenvuoron ja sitten sain minä puhua vangeille. Puhuin ”Jumalan puheen kuuntelemisen 
tärkeydestä”  sananlaskujen 4:20-27 pohjalta. Rukouspalvelussa kokouksen lopuksi sain rukoilla n. 
5 eri vangin kanssa. Herra kosketti useita miehiä niin, että siinä meinasi herkistyä niin rukoilija kun 



Rukoiltavakin. 
Sunnuntaina päivällä Idäntyön porukka heitti minut vielä Pargalovoon seuraavaan majapaikkaani. 
Maanantaina kävin rekisteröimässä viisumini hotelli  Ozerkissa ja taas oli paperit kunnossa tullia 
varten. Trakuja jaoin metro Ozerkilla ja prospekt Prosvecenialla.

Tiistaina ja keskiviikkona myös trakuja meni Prosvecenian metrolla ja tuli näiden päivien aikana 
monta hyvää keskustelua evankeliumista. Ensiksi esittelen itseni ja kerron yleensä mitä Jeesus on 
tehnyt puolestamme ristillä ja näin lunastanut meille vapaan paikan taivaassa, jos uskomme Häneen. 
Sitten kysyn yleensä, että mitä Jeesus sinulle merkitsee ja tunnetko Hänet? Siitä se yleensä lähtee. 
On kuitenkin täysin Jumalan armoa, jos saa kontaktin näihin kadulla kulkijoihin. Joskus yhteys ei 
synny sitten millään ja toisella kerralla keskustelu sujuu ihan hyvin. 

Sitten perjantaina matkustin jälleen Suomeen bussilla ja reissu oli tehty. 

Olin myös marraskuussa 14-22.11.08 Pietarissa. Minut otettiin taas perjantaiaamuna kyytiin kuten 
ennenkin. Matka meni odotetusti. GUFSINiin vankilaviranomaisille veimme taas papereita, joita he 
olivat  pyytäneet.  He  kuitenkin  halusivat  vielä  joitakin  tarkennuksia,ennen  kuin  vankilatyölupa 
heltiää.  Sen  jälkeen  kävimme  syömässä  ja  illalla  myöhään  menimme  sitten  Timurovskajan 
asunnolle. 

Lauantai  aamuna  kävimme  tervehtimässä  tuttua  Murukovien  perhettä.  Sen  jälkeen  menimme 
ravintolaan syömään ja olikin hyvä Venäläinen ruoka.  Sitten suuntasimme tapaamaan isoäitinsä 
huomassa  olevaa  7-vuotiasta  Veronika  tyttöä.  Tytön  Viktoria  äiti  on  narkomaani  ja  ei  pysty 
huolehtimaan tyttärestään. Oli aikaisemmin kuulemma myynyt tytön vaatteitakin huumetuskassaan. 
Tytön isoäiti siis huolehtii Veronikasta tällä hetkellä. Veimme heille avustuspaketteja  ja juttelimme 
jonkin aikaa heidän kanssaan. Minäkin sain leikkiä vähän aikaa Veronikan kanssa.   

Seuraavaksi  kävimme tapaamassa Kollontai  kadulla  olevassa asunnottomien miesten asuntolassa 
olevia  miehiä.  Riihimäen idäntyö  ry tukee rahallisesti  asuntolassa tehtävää  työtä.  Talon toisella 
puolella on narkomaanien päiväkeskus. Päiväkeskuksessa oli samaan aikaan, kun me olimme siellä 
Suomalaisten uskovien pitämä hengellinen tilaisuus menossa. Olimme jonkin aikaa kokouksessa ja 
sitten taas jatkoimme matkaa. 

Kävimme  taas  tapaamassa  Sadovnikovien  suurperhettä  ja  veimme  myös  heille 
avustuspaketteja.Vaihdoimme jonkin aikaa ajatuksia ja sitten lähdimme yöpuulle  Timurovskajan 
asunnolle. 

Sunnuntaina  Idäntyön  porukan piti  olla  jo  klo.  13.00  Lahdessa,  joten  aamulla  he  veivät  minut 
Pargalovoon. Majoituin sinne ja sunnuntaina minulla ei ollut muuta ohjelmaa.
                   
Maanantaina  hoidin  taas  viisumin rekisteröinnin  hotelli  Ozerkissa  ja  jaoin  trakuja  Ozerkin ja 
Prospekt  Prosvecenian  metroilla.  Tiistaina  ja  keskiviikkona  olin  evankelioimassa  Prosvecenian 
metrolla  ja  näinä  päivinä  tuli  taas  useita  evankeliointikeskusteluja.  Trakut  tekivät  tehtävänsä  ja 
kertoivat evankeliumia puheiden lisäksi. Olin vielä muutaman päivän Pietarissa ja sitten matkustin 
bussilla Suomeen ja niin oli tämäkin matka taas tehty. 

Niille, jotka ovat osallistuneet Natalia Utkinan psykoterapia prosessin kustannuksiin voin välittää 
lämpimimmät kiitokset häneltä. Myös näin voimme kantaa lähimmäistemme taakkaa.  

No, tälläistä tällä kertaa. 



Rukousaiheita työn tiimoilta:   -Voimaa ja voitelua saarnaamiseen
                                                  
                                                  - oikeat sanat oikeille ihmisille kadulla
                                                  
                                                   - varjelusta matkustamiseen

-että  vankilapaperit  olisivat  aina kunnossa,  että  pääsisimme sisään 
vankilaan

                                                  
                                                   - majoittaja perheessä olisi siunauksen hetkiä 
                                                  
                                                    - rajamuodollisuudet sujuisivat hyvin
                                                  
                                                     - viisumin rekisteröinti sujuisi hyvin
                                                  
                                                     - matkakassa olisi riittävä
                                                
Teidän rukouksistanne kiittäen ja niistä voimaa saaden teidän lähettinne  : Taisto 
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