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Rauhan tervehdys teille kaikille lähettäjille!  Lämpöä riittää täällä Suomessa kun kirjoittelen tätä 
kirjettä heinäkuun puolessa välissä. Lämpöä riittää myös Venäjän lähetystyössä. Tarkoitan Jumalan 
antamaa rakkauden lämpöä venäläistä kansaa ja maata kohtaan. Ja täytyy sanoa, että ilman sitä 
rakkauden lämpöä ei tässä työssä jaksaisi. 

Vankilatyötilanne  on  nyt  sellainen,  että  noin  puoleen  vuoteen  emme  ole  päässeet  vankiloihin 
ollenkaan.   Viranomaiset  ovat  lupailleet,  että  ovet  vielä  aukeaisivat.  Tarvitsevat  vielä  joitakin 
papereita ja joku sopimus pitää allekirjoittaa. Teette hyvin, kun muistatte tätä vankilatyön lupa-asiaa 
Jumalan edessä, että pääsisimme vielä kertomaan heille maailman parhaita uutisia Jeesuksesta. 

TALVIMATKA
Kävin 12-18.02.10 helmikuussa Pietarin keikalla ja Herra oli meidän kansa. Matkustimme aikamme 
ja  normaalien  tullimuodollisuuksien  jälkeen  saavuimme  Viipuriin.  Tulkkimme,  Hilda  Taipale, 
postitti taas kymmenille vangeille kirjeitä ja paketteja Viipurin postista. 

Matkasimme aikamme ja saavuimme vihdoin Pietariin. Hoidimme joitakin juoksevia asioita, kuten 
kaupassa käynti  jne. Saavuimme Timurovskajan asunnolle ja kävimme taloksi. Illalla venäläinen 
pastori,  Igor  Smirnov,   saapui  meidän  asunnolle  kyläilemään.  Hän  kertoi  Pietarin  ulkopuolella 
olevasta  narkomaanikeskuksesta  ja  seurakunnasta  nimeltä  ”otkritje  serdse”  avoin  sydän. 
Narkomaanikeskuksen  ja  seurakunnan  oli  perustanut  Ukrainasta  tullut  Pastori  Pavel. 
Narkomaanikeskukseen kuuluu viisi noin 30 hengen yksikköä eri osoitteissa, mutta kuitenkin melko 
lähellä toisiaan. Yksi osasto oli naisille ja loput miehille porrastettuna kunnon mukaan.

Vierailimme  siis  lauantaina  narkomaanikeskuksessa.  Kävimme  tutustumassa  kahteen  miesten 
yksikköön niin kuin myös naisten yksikköön myös. Naisten puolella meille tarjottiin lämmin ruoka 
venäläisen menun mukaan. Minua liikutti, kun talon johtaja kertoi meille ruuan valmistaneen ja sitä 
meille  tarjoilevan  naisen  kohtalosta.  Mies  liikuttui  kyyneliin,  kun  hän  kertoi  meille,  että 
minkälaisessa kunnossa nainen oli heidän löytäessään hänet jostain kellarista. Hän oli narkomaani 
ja  oli  kuolemaisillaan  huumeisiin  ja  kaikkiin  sairauksiin.  Oli  ehkä  vain  päivien  kysymys,  että 
milloin kuolema olisi hänet korjannut. Toisin kävi. Löytyi vielä ihmisiä, jotka Jumalan rakkaus oli 
niin motivoinut, että he halusivat auttaa kaikkein huonompiosaisiakin lähimmäisiämme. Nyt hän oli 
siisti ja terveen näköinen! Tätä Jumala tekee Pietarissa ja sen kaduilla, kellareissa ja viemäreissä.  



Menimme lopuksi vielä isoon miesten yksikköön ja pidimme siellä hengellisen tilaisuuden. Myös 
minä  sain pitää  puheenvuoron:  Kerroin puheessani,  että  mitä  myös  minulle  Jumala  on puhunut 
jonkinlaisesta päihdehoitoyksikön perustamisesta Pietariin. Jumala puhui minulle: ”Ajattele Taisto 
Jos Pietarissa on kuusi miljoonaa ihmistä. Jos 1/6 on miehiä, se tekee miljoona miestä. Tiedossa on, 
että  Venäjän  sisäministeriön  mukaan  n.  40%  aikuisista  miehistä  on  alkoholisteja.  Miljoonasta 
miehestä  se  tekee  n.  400  000  miesalkoholistia  pelkästään  Pietarissa  puhumattakaan  naisista  ja 
lapsista. Voidaan vain kysyä, että kuinka monta esim. 10- tai 100-paikkaista hoitokotia tarvitaan 
hoitamaan pelkästään Pietarin alueen  n. 400 000 Mies alkoholistia. Ennen kuin minulla on oma 
hoitoyksikkö  Pietarissa,  haluan  auttaa  tätä  Pavelin  narkomaanikeskusta  pienellä  summalla 
kuukaudessa. 

Kävimme vielä lauantaina Kollontaikadun kodittomien asuntolassa poikia tapaamassa. Juotiin tsajut 
ja pidettiin kokous ja minulla myös oli puheenvuoro. Kerroin omasta elämästäni, että miten Jumala 
on auttanut eri elämänvaiheissa. 

Sunnuntaina siirryin taas Pargalovoon majoitukseen. Sunnuntaipäivä meni siinä kaupassa käydessä 
ja lepäillessä. 

Maanantaina hoidin viisumin rekisteröinnin ja jaoin trakuja Prospekt Prosvecenian  metrolla.

Tiistaina olin taas Prosvecenialla  Trakut meni kun kuumille kiville ja tuli keskustelukin uskosta ja 
Jeesuksesta.

Keskiviikkona  hoitelin  kauppa-asioita  ja  lepäilin  ja  torstaina  matkustin  erään  ystävän  kanssa 
suomeen.  

KESÄMATKA

Uudestaan olin taas Venäjällä 18-26.06.10 Kesäkuussa.  Minut noudettiin Haminasta. Matkasimme 
Pietariin  ja  saavuttuamme  sinne  menimme  tutustumaan  Vasilin  saarella  olevaan  kodittomien 
asuntolaan. Keskustelimme poikien ja johtajan kanssa., mutta siellä emme pitäneet kokousta.    

Lauantaina  kävimme  tutustumassa  nyt  remontissa  olevaan  Kollontaikadun  asuntolaan.  Tiloihin 
tulee  uutta  toimintaa.  Jotain  nuorten  auttamistyötä.  Pastori  Igor  Smirnov,  joka  esitteli  meille 
remontissa olevia tiloja ja tulevaa toimintaa tarjosi meille  tsajut siinä keskustelun lomassa.  Hän 
myös  välittää  minun  taloudellisen  tukeni  Pastori  Pavelille  ja  hänen  narkomaanikeskukselleen. 
Rahan välittämisestä tehtiin ihan viralliset paperit. Minun piti allekirjoittaa heidän papereihinsa, että 
olen  lahjoittanut  tämän  summan  pastori  Pavelille.  Minulla  oli  myös  kuittivihko,  johon  Igor 
Smirnovin  seurakunnan  rahastonhoitaja  allekirjoitti,  että  he  välittävät  tämän  summan  pastori 
Pavelille.  Kodittomien miesten asuntola, joka siellä aikaisemmin oli, toimii nyt Vasilin saarella, 
jossa  edellisenä  päivänä  kävimme.  Kollontaikadun  talon  toisessa  päässä  on  Pastori  Pavelin 
narkomaanikeskuksen yksi kokouspaikka, jossa pidetään myös hengellisiä tilaisuuksia. Suuremmat 
sunnuntaijumalanpalvelukset ”Avoin Sydän” -seurakunta pitää jossain kulttuuritalolla. Elikä meillä 
on  kontakti  Pastori  Igor  Smirnovin  ”mirotvorets  ”(rauhantuojat)-seurakuntaan,  niin  kuin  myös 
Pastori Pavelin ”Otkritje serdse”(avoin sydän)-seurakuntaan. 



Pastori  Pavelin  Narkomaanikeskuksen  Kollontaikadun  toimipisteesä  pidimme  kokouksen,  koska 
porukkaa  oli  paikalla  ihan  mukavasti,  vaikka  kokousta  ei  ollut  erikseen  ilmoitettu  etukäteen. 
Muutamat  puhuivat  ja  sitten  tuli  minun  vuoroni.  Saarnasin  kolmesta  Raamatun  paikasta,  jotka 
kaikki löytyvät evankeliumeista. Puhuin heille siitä, että miten Pietari kielsi Herransa kolme kertaa 
ennen kuin kukko lauloi. Pietari ei tuntenut itseään ja luuli itsestänsä liikoja. Sekä siitä, että miten 
Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Jeesus tahtoo salatuimpaan saakka totuutta. Kun me olemme 
totuudellisia ja rehellisiä Hänen edessään, niin Hän armahtaa. Lopuksi puhuin vielä siitä, että kun 
meillä on välit kunnossa Jeesuksen kanssa, niin  Hänen rauhansa ympäröitsee meitä ja on meidän 
päällämme ja sisällämme.   

Sunnuntaina ryhmä läksi Suomeen ja minä menin Pargalovoon majoitukseen. 

Maanantaina ja tiistaina jaoin trakuja Prosvecenialla ja tuli molempina päivinä neljä keskustelua 
päivässä.  Viisumin  rekisteröinti  laitettiin  alulle  maanantaina  uudessa  toimipaikassa  Nevski 
Prospektilla. 

Keskiviikkona tapailin ystäviä ja torstaina jaoin taas trakuja tällä kertaa Metro Udelnajalla, jossa on 
myös rautatieasema. Tuli muutama keskustelu. 

Perjantaina sain viisumin rekisteröinnin valmiiksi

Sitten lauantaina matkustin taas tänne koto-Suomeen. 

Nyt  puhutaan  paljon,  että  miten  Venäjän  uusi  uskontolaki  vaikuttaa  Venäjällä  ulkomaalaisten 
tekemään  lähetystyöhön  ja  evankeliointiin  maassa.  Kukaan  ei  oikein  tiedä  sitä.  Lakia  ollaan 
tiukentamassa ja sen tulkintaa kentällä jyrkentämässä.  Viime kädessä se todennäköisesti on aina 
kohdalle sattuvan miliisin harkinnassa, että miten tiukasti lakia tulkitaan. Mutta laki kieltää jo nyt 
ulkomaalaisilta evankelioinnin kaduilla, kouluissa  ja vankiloissa jne. Mutta voi kuitenkin kaikesta 
huolimatta  olla  niin,  että  me  saamme  luvan  vankila  vierailuihin.  Kaikesta  huolimatta  kadulla 
evankelioidessa  olen  vähän  varonut  miliiseja,  kun  olen  heitä  nähnyt.  Ei  erikoisemmin  mikään 
putkareissu kiinnosta.   Teette hyvin kun muistatte minua rukouksissanne, että saisimme vielä jakaa 
evankeliumia vapaasti kenenkään häiritsemättä Venäjällä. 

Siunaavin terveisin lähettinne

P.S. seuraava matka syyskuussa

Raamattu: Niin kuin Isä lähetti Minut, niin minä lähetän teidät !!
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