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Hyvä Katulapsityön ystävä.
Nyt kesän kynnyksellä alkaa taas Pietarissa tapahtua ”kulisseissa tai
paremmikin niiden takana” Aika ajoin julkisuuteen pulpahtaa viranhaltijoiden näkemyksiäkatulapsiongelmasta Tässä tuore
informaatio kansanedustaja Viktor Evtuhovilta joka toimii lakiasäätävän elimen sektorilla.Hän
kehoittaa ottamaan käytäntöön säännön joka on kaupungin järjestyslaissa. Se määrää että lapset ja alaikäiset eivät saa olla kadulla klo 23.00 jälkeen ilman aikuisten seuraa. Nyt ollaankin
kiinnostuneita minkälaisiin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy ennaltaehkäisemään tätä ettei lainrikkomuksia tapahtuisi, ja miten hyvin kontroloidaan että lakia noudatetaan. Kansanedustaja
muistuttaa että laki on ollut voimassa yli kaksi vuotta Pietarissa. Asiakirjan mukaan lapsi ei voi olla
ilman aikuisen seuraa kadulla klo. 23.00-06.00 välisenä aikana. Viktor Jevtuhov selittää tämän kysymyksen tarpeellisuuden sillä että viime aikoina lapsiin on kohdistunut yhä enemmän
väkivaltaa. Sen lisäksi talvi on ohi ja hyvät säät alkavat. Ne vain johtavat siihen että lapset viettävät
yhä enemmän aikaa kadulla.Tämän lain noudattaminen riippuu paljolti väestön kansalaisasemasta ja
halu torjua välinpitämättömyys kasvavaa sukupolvea kohtaan.
Työ kadulla ja sen suorittajia:

Larisa Kusmina on tehnyt työtä katulapsien parissa n. 18 vuotta, aina neuvostoliiton viimeisistä
päivistä alkaen. tällöin alkoi taloudellinen kriisi jonka aikana monet menettivät työpaikkansa ja
katulapsien määrä nousi nopeasti. Hän aloitti työn kaupungin palveluksessa, jonka jälkeen hän siirtyi
hyväntekeväisyysjärjestöjen palvelukseen. ensin Larissa Kusmina toimi ” Doctors of the World ”
( maailman lääkärit ) – järjestön palveluksessa, sitten Pelastusarmeijassa ja sen jälkeen hän on
työskennellyt Pietarin lastensuojelu-säätiön palveluksessa jonka sosiaali-palvelua hän nykyisin
johtaa.Hänellä on psykologin, opettajan ja lääketieteellinen peruskoulutus.Hän kertoi aloittaneensa
työskentelyn katulapsien parissa sen jälkeen, kun eräs heistä varasti hänen käsilaukkunsa. Kun
Larissa mies sai pojan kiinni, kävi ilmi, ettei tämä ollut syönyt mitään kahteen päivään.
Larissan mielestä kaikkein miellyttävintä työskentelyssä katulapsien parissa on se hetki; kun
ymmärtää voivansa konkreettisesti auttaa jotakin lasta viemällä hänet pois kaduilta.- Ja kaikkein
kamalinta on se, kun tajuaa, että on mahdotonta auttaa kaikkia kaduilla näkemiään lapsia.

Uutisia katu-ja sosiaalityöstä:
Viime kuukausien aikana avustamamme Pietarin lastensuojelu-säätiön sosisaali-osaston
katutyöntekijät ovat jatkaneet työtään katulasten parissa mm. Pionerskayan maan-alaisen aseman
alueella. Pavel Petrushenko kertoo että olemme alkaneet jakaa huomiotamme myös uuteen ryhmään
katulapsia ja teinejä, jotka asuvat kahdessa kellaritilassa, sekä autiossa talossa kaupungin
keskustassa.
Suurin osa alueen teineistä on 14-17 vuotiaita, mutta työntekijämme ovat tavanneet kolme nuorta,
jotka olivat alle 14- vuotiaita. eräs heistä 13- vuotias tyttö, jonka veimme suojakotiin ja toinen 12vuotias poika jonka veimme lasten sairaalaan. Yhteensä tässä ryhmässä on n. 60 lasta ja nuorta.
Työntekijämme auttoivat lapsia jakamalla heille vaatteita ja antamalla heille lääkintä-apua.
Tämän uuden ryhmän suhteen työntekijämme ovat parhaillaan tutkimassa heidän tilannettaan ja ovat
solmimassa kontakteja heihin. Tämän vaiheen jälkeen tulee varsinainen työn vuoro.
Pionerskayan maan-alaisen aseman alueella tilanne on suurimmaksi osaksi samanlainen kuin
aiemminkin. kesän alussa on tarkoitus järjestää katulapsille telttaleiri metsässä.
tällainen sosiaalinen työ auttaa lapsia suuresti viemällä heidät toiseen ympäristöön ja – lopulta ehkä
pois myös kaduilta toteaa Larissa Kuismina.

Tämänkertaisessa ystäväkirjeessä on kaksi näkökulmaa katulapsista. On todella hyvä että osa
viranhaltijoista on tarttunut härkää sarvista, mutta tilanne kaduilla on vaikea, siksi tarvitaan kaikkíen
tahojen yhteistyötä että työ voisi menestyä.
Raamatusta saamme lukea tästä yhteistyöstä; Miika 6:8 …… kuin että teet sitä, mikä oikein on,
rakastat laupeutta …….
Kiitos tuestanne ja esirukouksistanne
Siunaavin terveisin Keijo Parkkunen puheenjohtaja

