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     Pisarakirje 
                       Huhtikuu 2011 

 
Toivon omistajina ja eteenpäin viejinä 
 
Yksi ihanimmista Jeesuksen sanoista on ”Minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon…” Tämä on keskeistä 
myös vankilatyössä.  Toivottomuuden, ahdistusten ja 
syntitaakkojen alla ihminen voi saada ensin toivon 
pilkahduksen ja sitten todeksi elettynä, kun on 
syntitaakan voinut jättää ristin juurelle ja kokea 
henkilökohtaisesti, että Jeesus kuoli myös MINUN 
syntieni vuoksi. 
 
Olen iloinnut siitä, että Herra on antanut ryhmiimme 
myös entisiä vankeja ja narkkareita.  Kun minä puhun 
toivosta ja uuden elämän mahdollisuudesta, se 
voidaan kokea teoriaksi, mutta kun nämä puhuvat, 
kuulija saa konkreettisen toivon.  Jos hän on pystynyt 
muuttamaan elämänsä, ehkä se on mahdollista 
minullekin! 
 
Ja kuitenkin kaikkia meitä tarvitaan työssä omalla 
panoksellamme.  Emme koskaan tiedä, milloin Herra 
koskettaa jotain henkilöä minun kauttani. Meidät on 
kutsuttu jakamaan omastamme sekä hengellisesti että 
aineellisesti.   On vain lähdettävä rohkeasti silloin, kun 
kokee saaneensa työn Herralta.  Olen itse saanut 
kokea joitain konkreettisia palautteita Jumalan 
kosketuksesta rohkaisuksi työn jatkamiselle.  Meidän 
ei tarvitse tietää työn tuloksia, Herra itse hoitaa sen, 
mutta joskus saamme iloita palautteista ja rohkaistua 
niistä käytännön vaikeuksien keskellä, joita tässä 
työssä aina on. 

 
Rohkaisua ja toivoa olemme tarvinneet erityisesti 
viime vuonna ja menneenä talvena, kun on näyttänyt 
siltä, että Pietarin vankiloiden ovet ovat sulkeutuneet.  
Jälleen kerran olemme vieneet korjatut sopimuspaperit 
(omien laskujeni mukaan neljännet) toivoen, että 
sisäänpääsyluvat myönnettäisiin. 
 
Kun toivottomuus ja luovuttamisen halu yritti vallata, 
saimme tässäkin tilanteessa toivon Sanan kautta.  
Yhdelle hallituksen jäsenelle oli annettu teksti 2. Kor. 
8:9-11. ”Tehän tunnette Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi 
teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen 
köyhyydestään.  Annan vain neuvon tässä asiassa.  
Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte 
alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita.  
Saattakaa työnne nyt loppuun! Halusitte sitä 
innokkaasti, viekää se siis päätökseen 
mahdollisuuksienne mukaan!” 
 
Sulkeutuneiden ovienkin aikaan olemme saaneet 
uusia avattuja ovia: Murmanskin vankilat ovat vielä 
ottaneet vastaan, kristilliset narkomaanikodit ja monet 
muut laitokset ovat iloinneet vierailuista. 
Myös ovet Viron vankiloihin ovat avautumassa, koska 
Virossa kristillistä maallikkotyötä on vielä liian vähän. 
 
Iloitaan siitä, että saamme olla Jumalan työtovereita! 
                         
                                             - Tuula Tapanainen - 
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Pisarakasvo Marja-Leena 
 

 Marja-Leena Peltola  

Olen syntynyt Kemissä, siellä vietin varhaislapsuuden 
40 -luvun lopun ja 50-luvun alun maalaisympäristössä. 
Perheeseen kuuluivat äiti, isä, kolme veljeä. Mumma 
ja pappakin asuivat aina silloin tällöin kotonani. 
Työttömyyden takia muutimme 60-luvun alussa 
etelään ensin Kaarinaan ja sieltä Helsingin seudulle. 
 
Minulla on kolme lasta ja kolme lastenlasta. 
Lapsenlapsiani hoidan aina tarvittaessa joko 
Rymättylässä tai kotonani Nummelassa. Työurani olen 
tehnyt toimistossa n. 15 vuotta ja Vihdin kunnan 
kotihoidossa yli 20 vuotta. 
 

 
Pisaran toimintaan tutustuin Haverisen Sirkun kautta 
toistakymmentä vuotta sitten ja kiinnostuin siitä. 
Elämäntilanteeni oli silloin muuttunut ja oli aika myös 
toisenlaisille muutoksille. Vapaaehtoistyö kirpputorilla 
on tarjonnut näinä vuosina todella paljon 
mielenkiintoisia ja antoisia kokemuksia. 
 
Matkat Pietarin vankiloihin, laitoksiin ja koteihin 
tutustuttivat minut  ihmisiin, jotka elävät miljoona-
kaupungissa. Muistelen lämmöllä näitä matkoja ja 
Pisaran ihmisten ihanaa seuraa. Olen kiitollinen, että 
olen saanut olla mukana auttamassa viemällä 
aineellista ja hengellistä apua vaikeuksissa oleville 
ihmisille. Näitä kokemuksia olen hyödyntänyt työssäni 
Pisaran kirpputorilla, voin kertoa omakohtaisia 
kokemuksia, mihin kirpputorin tuotto menee. 
 
Monet kirpputorilla käyvät tuovat tullessaan joko 
pienen tai ison pussin tavaraa.  Se on kaunis tapa 
auttaa niitä, jotka tarvitsevat aineellista apua. 
Auttamisen ajatus antaa tunteen tarpeellisuudesta; 
auttamalla toista auttaa myös itseään. 
 
Lapset, lastenlapset, suku, ystävät, hiljaisuus, rukous 
ja taiteen tekeminen ovat minun voimanlähteitäni. 
 
Haluan kiittää kaikkia Pisaran kirppiksen työntekijöitä 
ja asiakkaita yhteen hiileen puhaltamisesta. 
Hyvää kevättä kaikille  
    
    - Marja-Leena Peltola - 

Sinustako samarialainen? 
 
Yllä taulu, jonka ”Laupias samarialainen”-miestenkoti lahjoitti 
10-vuotiaalle Pisaralle. 
Nyt samarialaisia tarvitaan miestenkodin tukemiseen.  

Pisaran 

kevätkahvit 
  

Nummelan 
seurakuntakeskuksessa 
 
keskiviikkona 8.6. klo 18.30 
 
Aiheena erityisesti miestenkoti ”Laupias 
samarialainen”. 
 
Vieraana entinen vanki ja miestenkodin 
asukas, sittemmin pastoriksi valmistunut 
Vitali Filippenko 
 
Kuvia, musiikkiesityksiä, kahvitarjoilu, 
arpajaiset  
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 Pisara elävää vettä          
Kristus on ylösnoussut 
 

Elämämme ei aina ole ollut kiireistä. Jeesuksen aikaan 
rikkaat ihmiset saattoivat ruokaillakin tuntikausia. 
Välillä saatettiin käydä puutarhassa kävelemässä ja 
keskustelemassa ja taas ruokailu jatkui, joskus 
saatettiin vetäytyä sivu huoneeseen neuvottelemaan 
tärkeistä asioista ja jatkaa taas ruokailua sen jälkeen. 
Kun isäntä lähti kesken ruokailun pois hän viikkasi 
lautasliinan siististi pöydälle, tästä palvelijat tiesivät 
hänen palaavan vielä ruokailuun. Sitten kun hän lopetti 
ruokailun hän heitti lautasliinan ryppyisenä pöydälle, 
jolloin palvelijat tiesivät, että isäntä ei enää palaa, 
vaan on aika korjata tarjoilu pois. 
 
Pääsiäisaamuna varhain Magdalan Maria tuli haudalle 
ja huomasi ”että haudan suulta oli kivi siirretty pois” 
Joh 20:1. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä 
Simon Pietarille ja Johannekselle. Nämä lähtivät 
yhtämatkaa tarkistamaan tilannetta. Johannes ehti 
ensin haudalle, kurkisti hautaan ja näki käärinliinojen 
olevan haudassa. Hän kuitenkin odotti Pietaria, joka 

astui ensin hautaan todeten käärinliinojen olevan  
paikoillaan. Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina oli 
viikattu eri paikkaan. Nyt myös Johannes astui 
hautaan ja hän ymmärsi miksi hikiliina oli eri paikassa 
kuin muut liinat. Se oli merkkinä, että Jeesus on 
noussut kolmantena päivänä kuolleista ja palaa heidän 
luokseen. ”Hän näki ja uskoi.”  Joh 20:8 
 
Meille tarjotaan myös merkkejä siitä, että Jeesus on 
kerran palaava luoksemme siten kuin on lähtenytkin. 
Kiirastorstaina kirkon alttari puettiin mustaan, 
pääsiäisaamuna alttari riisuttiin mustasta ja puettiin 
iloon. Pääsiäispäivän aamuna olimme pienellä 
kävelyllä vaimoni kanssa, huomasimme metsän 
reunassa ison rykelmän valkovuokkoja, ikäänkuin 
todistuksena siitä, että Jeesus elää. Luonto on 
herännyt talviunestaan ja palkitsee meidät 
upeudellaan. Jumalalla on kaikesta tarkka 
suunnitelma. Hän haluaa kutsua meitä uskon-
ihmeeseen monin tavoin.  Sanallaan ja kaikella 
luomallaan. 
   - Pekka Vauromaa - 

Äidin sairastaminen ja lähteminen Taivaan Kotiin 
varjosti helmikuun matkan lähtöäni. Sanoin ystäville, 
että hädin tuskin jaksan lähteä, enkä ainakaan mitään 
jaksa järjestää matkaa varten. Hautajaiset ja niiden 
järjestäminen vei voimat ja ikävä painoi hartioita. 
Suunnistin kuitenkin perjantaina 25.2. kohti Ketolaa 
määränpäänä Pietari. 
 
Lisäkseni matkaan oli lähdössä Eeva Halme, Arja 
Parttimaa, Pekka Vauromaa ja Milla Rodina. Auto ja 
peräkärry oli pakattu ja matka saattoi alkaa. Perjantain 
matkaohjelmaan oli suunniteltu mm. Raamattujen 
haku Pietarin keskustassa olevasta kristillisestä 
kirjakaupasta ja vierailu uudessa miestenkodissa.   
 
Jätimme peräkärryn Valkeasaareen Hiljalle. 
Edellisessä kirjeessä Raili Ketola kertoi peräkärryn 
tarinan, mitä olisikaan tehnyt lähes sata kilometriä 
lisää matkaa kärrylle ja sen irtoavalle renkaalle!? 
 
Matka sujui leppoisasti, tosin kirjakauppa oli mennyt 
tuntia aikaisemmin kiinni, kuin tavallisesti, teknisen 
vian takia!? Lappu ovella kertoi asiasta. Päätimme siis 
hakea kirjat aamulla, kun kauppa taas aukeaisi. 
  
Jatkoimme matkaa kaupungin pimenevässä illassa 
kohti miesten asuntolaa. (Asuntolasta niin ikään 
kerrottiin jo edellisessä kirjeessä.) Kadun nimi herätti 

matkalaisissa hilpeyttä. Suora käännöshän oli 
”Punaisten kankaankutojien katu”. Katu löytyi lopulta 
yllättävän helposti. 
 
Millan kanssa jalkauduimme ja lähdimme etsimään 
oikeaa taloa. Ellemme olisi tienneet, mitä etsimme ja 
minkä vuoksi, olisin voinut kieltäytyä menemästä 
ränsistyneen talon rappuun. Ehdin jo ajatella, mihin 
olenkaan taas matkalla! Lopulta löysimme 
mielestämme oikean rapun ja kerroksen ja soitimme 
ovikelloa epäröivinä, mutta sieltähän se miesten uusi 
asuntola löytyi. 

Miestenkodin uudet asukkaat esittelivät itsensä. 

 Matkaraportti         Vihdin ryhmä, Pietari 25.2. - 27.2.2010 
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Seuraavana aamuna saimme vihdoin osan 
kirjallisuudesta. Yli puolet jäi saamatta, mutta saamme 
ne toivottavasti myöhemmin. Ryhmämme lähti 
hakemaan Valentina-tulkkia. Tulkkimme Eleonora oli 
sairastunut ja tulkkimme Liisa vietti syntymäpäiviään. 
Meidätkin oli kutsuttu Liisan kotiin juhlimaan, mutta 
ensin työt ja sitten vasta juhlat. 
 
Ensimmäinen kohde oli jo tutuksi käynyt vanhusten 
sairaala Tosnon takana. Meitä vastassa olivat Slava 
Alekseejev seurakuntansa pastorin ja tämän vaimon 
kanssa. 
 
Lauloimme, rukoilimme, muutamat halusivat 
Jeesuksen elämäänsä ja puhumattomia siunasimme 
Herran siunauksella. Arja jakoi lämpimiä sukkia ja 
laittoi niitä hellästi potilaiden jalkaan. Halukkaille 
jaoimme kirjoja ja traktaatteja. Aika kului nopeasti, 
emme huomanneet sen kulkua, ennen kuin Slava tuli 
sanomaan, että meitä jo odotetaan Ust-Izshoran 
narkomaanikodissa. 

Valentina rukoilee hauraan naisen kanssa sairaalassa 

 
Matkalla narkomaanikotiin muusikkomme Sergei 
Odnorob kutsui meitä käväisemään vaimonsa Leenan 
syntymäpäivillä. Miten ehtisimme, kello alkoi olla jo 
viisi illalla ja vasta ensimmäinen kohde oli käyty.  
Ehdimme olla lähes tunnin Odnorobeilla. Vaadimme 
Sergeitä jäämään vaimonsa juhliin, vaikka hän oli 
innokkaana lähdössä vielä mukaamme. 
Toisaalta mietin miten me yleensä osataan sinne.  
Rukoilin jo viisautta tässä mahdottomalta näyttävässä 
tilanteessa. Jossain välissä selvisi, että eräs 
Aleksander, joka oli päässyt vapaaksi Fornosovasta, 
tulisi todistamaan narkomaanikodille. Hän neuvoisi 
meille tien myös sinne, kertoi Sergei, eikä matkakaan 
olisi pitkä. Kaikki tuntui siis jo aivan selvältä ja 
ennakolta suunnitellulta.  
  
Narkomaanikodille tulimme ruokailun jälkeen. 
Aleksander ja Pekka todistivat väkevästi elämästään 
ja uskostaan. Arja puhui tuhlaajapojasta ja armosta, 
minun aiheeni päätti tilaisuuden Ilmestyskirjan tekstiin, 
missä kerrotaan, että kaikki entinen on mennyt, eikä 
itkua enää ole, ei tuskaa, ei kipua. Lopuksi rukoilimme 
suuressa ympyrässä käsi kädessä. 
 
Sitten vielä illan jo pimetessä kiiruhdimme Liisan 
syntymäpäiville. Liisalla oli koti täynnä vieraita. Hänen 
miehensä oli ostanut hänelle valtavan kukkakimpun ja 
ottopojat vielä suuremman. Liisalla oli vielä serkun 
tyttärentytär paikalla ja hän kiitti puheessaan Liisaa, 
joka oli ollut hänellekin kuin äiti. Asunnolla olimme 
vasta puolen yön jälkeen. 
 
Sunnuntaina noudimme peräkärryn ja vierailimme 
Hiljan kirkossa nauttien kahvia ja laulaen virsiä. Matka 
oli ollut siunattu ja varjeltu. Kotiin pääsimme hyvissä 
ajoin jo illalla ja saimme levätä hyvin ennen 
maanantaita ja töihin lähtöä.  
     - Tarja Kauppinen - 

 Matkaraportti         Vihdin ryhmä, Pietari 25.2. - 27.2.2010 

Pisara ry:n vuosikokouksessa 20.3.2011 valittiin 

 
 

     

  

Kiitämme Ritva Rönnqvistiä pitkäaikaisesta 

uskollisesta toiminnasta hallituksessa. 

 

Jäsenmaksu päätettiin säilyttää vapaaehtoisena ja 

entisen suuruisena 10 e/vuodessa.                  

puheenjohtajaksi Eeva Halme 

varapuheenjohtajaksi Pekka Vauromaa 

sihteeriksi Raili Ketola 

rahastonhoitajaksi Riitta Sinervo 

varsinaisiksi jäseniksi Tarja Kauppinen 

 Tuula Tapanainen 

varajäseniksi Kai Leppämäki 

 Arja Parttimaa 

 Marja-Leena Peltola 
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 Matkaraportit   Espoon-Kouvolan ryhmä 11.-13.3. ja 8.-10.4.2011 yhteenveto 

 

Ensimmäinen matka tehtiin kolmen miehen voimin: 
Pekka Vauromaa, Reino Letonsaari ja Timo Granqvist. 
Toisella mukana olivat Pekka Vauromaa, Arja 
Parttimaa ja Marianne Jämsä. 
 
Ensimmäinen ryhmä vieraili Kirvun kristillisessä 
narkomaanikodissa.   ” Ajoimme Viipuriin, josta 
noudimme tulkkimme Liisa Lankisen. Viipurista 
suunnistimme kohti Kirvun narkomaanikotia.  Matka 
sujui hyvin vaikka lunta oli paljon ja venäläisiä 
puunkuljetusrekkoja tuli vastaan kymmenittäin. 
Kirvussa oli sali täynnä asukkaita, saimme viettää 
hyvän hetken rukoillen, laulaen ja todistaen.  Kolme 
asukasta käytti myös todistuspuheenvuoron.  
Tutustuimme paikan navettaan, lampaita oli paljon ja 
lehmiäkin useampia.  Kanihäkit olivat niin ikään 
täynnä, kanojakin paikassa on, mutta niitä emme nyt 
nähneet.  Yksi asukkaista piti vartiokoiraa kiinni, että 
pääsimme livahtamaan navettaan.  Vierailumme oli 
siunattu ja antoisa.” 

Valery Tolkachev, Pekka, Hilma ja Marianne 
 
Toinen ryhmä tapasi Viipurissa baptistien edustajaa, 
joka vetää alueella kristillisiä narkomaanikoteja. 
”Meillä oli sovittu tapaaminen baptistiseurakunnan 
pastorin Valery Tolkachevin kanssa Viipurin 
kristillisessä keskuksessa.  Keskustelimme mahdolli-
sesta yhteistyöstä heidän narkomaanikotiensa kanssa. 
Hän kertoi, että heillä on useita narkomaanikoteja 
ympäri Venäjää joista kahdeksan on Viipurin ja 
Pietarin läheisyydessä.  Heidän pastorinsa käyvät 
viikoittain opettamassa näissä kodeissa ja ovat 
saavuttaneet hyviä tuloksia työssään.  Monet 
narkomaanit ovat vapautuneet huumeista.   Hän näytti 
meille valokuvia hääpareista, joista jotkut olivat 
tutustuneet toisiinsa ollessaan narkomaanikodeissa, 
nyt monilla on jo perhe ja jotkut tekevät työtä näissä 
kodeissa. 
 
Sovimme että Tuula ottaa myöhemmin yhteyttä 
pastoriin ja sopii tutustumiskäynnistä.  Jäämmekin 
mielenkiinnolla odottamaan mitkä ovat Jumalan 
suunnitelmat tässä asiassa.” 

Vammaisten lasten koulun vararehtori ja isosta 
nallelahjasta onnellinen syntymäpäiväsankari 
 
Molemmat ryhmät vierailivat vammaisten lasten 
koululla Pietarhovissa. Pekka kertoo:  ”Hieman oli 
orpo olo itselläkin, mitenhän me kolme miestä 
mahdetaan pitää tilaisuutta koululla, olivathan nuo 
tilaisuudet olleet usein naisten hyppysissä 
paremminkin. Vaimoni Arja oli kotona ollut kaukaa 
viisas ja järjesti matkaan LUOMISPUSSIN.  Se on 
sellainen ommeltu pussi jota kääntämällä 
päällimmäiseksi tulee aina erivärinen kangas.  Oli 
pimeys ja valkeus, oli taivas ja puut sekä kasvit, oli 
eläimet ja Aatami ja Eeva.  Pussin avulla on helppo 
kertoa Jumalan luomistyöstä. Mielenkiintoista oli 
seurata lasten ilmeitä, jotkut kyselivätkin asioista.” 
 
Toisella matkalla vararehtori kertoi, että monille lapsille 
on ainutlaatuista, että joku Suomessa näkee vaivaa ja 
muistaa heitä. Lapset toivovat että kummit lähettäisivät 
heille valokuvansa, heistä olisi mukava nähdä kuvia 
niistä ihmisistä jotka heitä muistavat. 
 
Hän kertoi myös tytöstä jolla kyllä on omaisia mutta he 
eivät kykene huolehtimaan hänestä. Tytön äiti on 
alkoholisti, joka oli luvannut tulla häntä katsomaan. 
Tyttö oli istunut joka päivä ikkunan ääressä 
odottamassa äitiään usean viikon ajan, mutta äitiä ei 

kuulunut. Se oli niin iso pettymys tytölle, että hän alkoi 
oireilla fyysisesti; puremaan kynsiään ja räpyttämään 
silmiään.  

Monet näistä lapsista ovat joutuneet kokemaan 
elämässään pettymyksen toisensa jälkeen ja onkin 
mahtavaa nähdä miten paketti Suomen kummilta saa 
heidän silmänsä loistamaan.  Kysymys ei ole 
ainoastaan siitä, mitä paketissa on, vaan juuri se 

ajatus että joku välittää minusta ja muistaa minua. 
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Kummit, laitattehan seuraavaan pakettiin valokuvan 
itsestänne! 
Tilaisuuteen tulikin joukko iloisen jännittyneitä lapsia.   
Arja leikitti heitä, Hilma laulatti ja sitten jaoimme paketit 
ja suklaat sekä jätimme muutaman vaatekassin.  
Lapset kyselivät ja kaipasivat Susannaa, joka on 
sulattanut monen lapsen sydämen. Toivomme, että 
pääsemme syksyllä koululle yhdessä hänen kanssaan. 

   Vanhan talon ympärille pikkuhiljaa rakentuva                   
 Popovkan narkomaanikoti 
 
Molemmat ryhmät vierailivat myös Popovkan 
kristillisessä narkomaanikodissa.  Se on kasvanut 
pienestä mökistä remontin myötä kodiksi, jossa asuu 
tällä hetkellä 23 miestä.  Pekka kertoo: ”Olimme 
sopineet, että  Sergei Odnorob tulee kanssamme 
Popovkaan ja otimme hänet matkan varrelta kyytiin. 
Tilaisuus sujui tutun kaavan mukaan: rukousta, lauluja, 
todistuksia.  Ilo oli ylimpänä siinä ylistyksen ja gospelin 
riemusaatossa, jonka saimme kokea tuona iltana. 
 
Reino kertoi meille hyvin koskettavalla tavalla 
Johanneksen kirjeestä, sen muutamista ensimmäisistä 
jakeista. Kuinka paljon Raamatussa onkaan asiaa!  Ei 
lopu milloinkaan ihmisen ajallisessa olon aikana ne 
asiat kun vaan muistaa pitää itsensä Sanassa kiinni. 
 
Popovkan johtaja Leonid ehdotti, että antaisimme 
toisillemme rukousaiheita.   Niinpä kirjoitimme paperille 
rukousaiheet.  En muista mitä kaikkia me suomalaiset 
annoimme heille, mutta heidän paperinsa on 
Raamattuni välissä ja rukousaiheet löytyvät tästä 
kirjeestä, mikäli joku haluaa näitä asioita 
Kaikkivaltiaalle tuoda tiettäväksi. Rukoilimme näiden ja 
yhteisten asioiden puolesta.” 
 
Marianne kertoo miesten kuulumisia: ”Olemme 
aiemmin kertoneet miehestä, josta tuli joku aika sitten 
pienen tytön isä. Tyttö sai nimekseen Veera ja on nyt 7 
kk ikäinen.  Hänen kehityksessään on jonkinlaisia 
ongelmia ja hän on sairaalassa saamassa hoitoja. 
 
Eräs miehistä on lähdössä perustamaan uutta 
narkomaanikotia vanhaan taloon, jossa ei vielä ole 

ovia eikä ikkunoita. Puitteet eivät siis ole kovin 
kummoiset, mutta näiden ihmisten sydämissä palaa 
halu auttaa.  He ovat itse saaneet apua ja haluavat 
tukea niitä, joilla ei ole mitään. Rahaa heillä ei ole 
remonttiin, eikä paljon muuhunkaan, mutta sydämet 
palavat Herralle jolla on kaikki. Rukoilimme toistemme 
puolesta, siunasimme ja rohkaisimme toisiamme ja 
ylistimme Jumalaa, joka on Suuri ja Ihmeellinen!!! 
 
 
Paluumatkalle saimme mukaan Aleksanderin.  Hän 25-
vuotias Dagestanista kotoisin oleva entinen muslimi, 
joka kääntyi kristityksi ja sai kokea vainoa 
kotimaassaan. Hänet hakattiin ja häneltä murtui mm 
leukaluu. Hän on ollut Pietarissa vaimonsa ja lapsensa 
kanssa vuoden verran toimien lähetysjärjestössä, joka 
kouluttaa eri kansallisuuksista olevia ihmisiä.  Työnäky 
on, että sanoma Jeesuksesta leviää, kun he palaavat 
kotimaihinsa ja kertovat siitä, miten usko Jeesukseen 
on muuttanut heitä ja heidän elämäänsä.” 
 
 

     Lähetysjärjestössä toimiva Aleksander 
 
Kiitos siunauksista ja varjeluksesta, jota molemmat 
ryhmät saivat matkallaan kokea.  Rukoillaan 
seuraavan matkan puolesta, jonka pitäisi suuntautua 
toukokuun lopulla Murmanskin vankiloihin. 
Kiitos siitä, että saamme olla viemässä pääsiäisen 
ilosanomaa! 
 
      - Pekan ja Mariannen raporteista kokosi Tuula - 

 Matkaraportti         Espoon – Kouvolan ryhmä, Pietari 11. - 13.3.2010 
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 Matkaraportti         Vihdin ryhmä, Pietari 1.—3.4.2011 

    
 
 
 
 Bahtiar ja 
hänen 
mummonsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähdimme matkaan Ketolasta, Pekka Vauromaa, Kai 
Leppämäki, Eeva Halme, Raili Ketola, Tarja 
Kauppinen ja minä Riitta Sinervo. Matka sujui 
mukavasti, Pekan ja Kain ajaessa vuorotellen. Tullista 
selvisimme pienen jonotuksen jälkeen. Reittimme kulki 
Valkeasaaren kautta. Hilja oli keittänyt kahvit, josta 
nautimme hänen pienessä kauniissa kirkossa. Täältä 
matkamme jatkui miesten kotiin Pietarissa. Vietimme 
heidän kanssaan iltaa keskustellen ja teepöydän 
antimia nauttien. Pojat lauloivat meille ja saimme iloita 
yhteisestä uskosta. Herra siunatkoon tätä kotia, niin 
hengellisesti kuin aineellisestikin. Oona odotteli meitä 
asunnolla jonne saavuimme puolen yön paikkeilla. 
 
Lauantaiaamuna jakaannuimme kahdeksi ryhmäksi. 
Pekka, Kai, Tarja ja minä, tulkiksi saimme Liisan ja 
myös Oona lähti mukaamme. Ensimmäinen 
kohteemme oli poikien turvakoti. Suomalainen 
Kristillinen järjestö Pietarin katulapset ry tukee tämän 
kodin toimintaa. Pojat tulevat kadulta tai kodeista, 
joissa vanhemmat eivät pysty huolehtimaan heistä. 
Täältä he voivat käydä koulua ja elää normaalia 
elämää. Pojat ovat itse kunnostaneet huoneitaan 
tapetoimalla ja maalaamalla. Tämä koti oli remontoitu 
siistiksi ja siellä vallitsi hyvä ilmapiiri. Pojat kattoivat 
meille teepöydän, siinä vietimme aikaa keskustellen, 
he olivat valmistaneet myös pienet lahjat meille 
jokaiselle. Täältä jäi hyvä tunne, Jumalan siunaus 
olkoon tämän kodin yllä. 
 
Täältä jatkoimme Kolpinoon, vierailimme baptisti 
seurakunnan pyhäkoulussa, Sergein seurakunnassa. 
Sergei liittyi seuraamme ja seuraava kohteemme oli 
narkomaanikoti Popovka kakkonen. Matkalla  
poikkesimme Liisan luona. Hän Laittoi meille 
maittavan aterian. Narkomaanikodilla asuu 22 miestä. 
Rukoilimme, lauloimme ja miehet kertoivat itsestään. 
Jumala toimii vielä tänään, Jeesus vapauttaa kaikista 
kahleista. Pekka kertoi omasta uskoon tulostaan, 
miehet kuuntelivat mielenkiinnolla. Kysymyksiä olisi 
jatkunut, vaikka kuinka paljon, mutta ilta oli kulunut jo 
pitkälle, joten meidän oli lähdettävä nukkumaan. 

 
Lauantaina Eleonora, Raili ja Eeva saivat 
kuljettajakseen vanhan tuttavan,  miestenkodissa 
pitkään asuneen Valerin. Mukaan lähtivät ystävämme 
Oleg ja Natasha sekä  muusikoksi Kostja vaimoineen 
Sablinosta. Kävimme Akkuratovan poikakodissa ja 
Innalan kylässä. Ruokailun jälkeen osa joukosta jatkoi 
saman alueen pyhäkouluun ja sieltä monelle 
pisaralaiselle tutun Bahtiarin mummon luo.  
Liettuasta kotoisin oleva 84-vuotias mummo 
Bronislava Mihailovna jäi leskeksi tammikuussa. Viime 
syyskuuhun saakka (!) hän toimi sairaanhoitajana 
Garjelovan vankilassa. Kohta kahdeksan vuotta sitten 
hän otti vankilasta vapautuneen Bahtiarin suojiinsa 
vaarin avuksi talon miesten töihin. Siellä 
junapalvelijana toimiva Bahtiar vieläkin viettää 
vapaapäivänsä. Vierailumme jälkeen hän lähetti 
pisaralaisille tekstiviestin: ”Kiitos teille kaikille, kun 
otitte minut pojaksenne ja veljeksenne ja autoitte 
minua kaikessa. Olen teille kaikesta kiitollinen.”  
 
Sunnuntai aamuna lähdimme kaikki yhdessä Nazjan   
lasten kotiin. Siellä apunamme oli myös Sergei 
laulattamassa lapsia ja Liisa oli tulkkimme. 
Vastaanotto oli ystävällinen  teetarjoiluineen. Lapset 
kokoontuivat saliin, Tarja kertoi kuvin ja sanoin 
luomiskertomuksen ja Raili Sakkeuksesta myös 
sanoin ja kuvin. Lapset kuuntelivat tarkkaavaisina, 
kuten myös aikuiset. Saimme siunata näitä lapsia. 
Tuliaisina meillä oli askartelutarvikkeita, joista he olivat 
erittäin iloisia. Rukoilkaamme siunausta tälle kodille. 
Kotimatkamme kulki jälleen Valkeasaaren kautta. 
Söimme eväitämme Hiljan luona ja saimme hiljentyä 
hänen kirkossaan. Hilja oli myös kattanut kahvipöydän 
meille. Siunaten  ja kiitollisina lähdimme kotimatkalle.  
 
      - Riitta Sinervo - 
 
Kostja laulattaa poikia Akkuratovan poikakodissa 
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 Pisara ry 

Eeva Halme, 050-3522792 

Nissointie 12 C 14, 03100 Nummela 

 

www.pisarayhdistys.fi 

 

Lahjoitukset Pisaran työn tukemiseksi voi maksaa  
jollekin kolmesta seuraavasta tilistä 
 
 
Vihdin ryhmä     529806-20011718  
 
Espoon-Kouvolan ryhmä 529700-20092657  
 
Ukrainan lapsityö     529806-20012690 
 
 
 
Jäsenmaksut  (maksuun merkintä Jäsenmaksu) 
 ja majoitusmaksut   529700-20093267 
 

 
Poliisihallitus on myöntänyt  11.6.2010 Pisara ry:lle rahankeräysluvan no POHADno/2010/1732 ajalle 1.7.2010 - 1.12.2011 koko Suomen 
alueelle lukuunottamatta Ahvenanmaata.  Kerätyt varat tullaan käyttämään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen työhön Venäjällä vuosien 

2010 - 2012 aikana 

Voit tukea työtämme taloudellisesti 

• Pyyntö, jotta vankiloihin viimein päästäisiin 
• Terveyttä ja voimia kaikille Pisaran hyväksi toimiville 
• Miestenkodin taloudellinen tilanne 
• Siunausta tuleville matkoille, mm pitkälle Murmanskin matkalle 
• Että osaisimme levittää puhdasta evankeliumia 
 

Popovkan rukousaiheet 
 

• Uuden keskuksen perustaminen noin 30 asukkaalle 
• Ettei olisi tyhjiä vuoteita vaan aina olisi kodissa täysi miehitys 
• Miesten terveys: aids, hampaat ym. 
• Että Jumala estäisi uusien huumeiden leviämisen 
• Keskus tarvitsisi pakettiauton 
• Joidenkin ulkopuolella työssä käyneiden miesten palkat ovat jääneet saamatta, 

pyydetään että palkat maksettaisiin 
• Tiedotustoimintaa huumeista vapautumisesta 
• Uuden seurakunnan perustaminen Kolpinoon 

Rukous- ja kiitosaiheet 


