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Kesäinen tervehdys kaikille katulapsityön ystäville!
Jollakin tavalla on ollut työntäyteinen kevät ja alkukesä. Varsinkin Pietarin lastensuojeluyhdistyksen
katutyöntekijöillä, joiden palkat olemme tuellanne pystyneet maksamaan. Kiitos.
Esimerkiksi 12-vuotiaan Annan tapaus:
Tytön äiti on narkomaani jolla ei ollut töitä. Hän löi tyttöä usein kun oli humalassa ja tyttö vietti
suurimman osan ajastaan kadulla - mutta hän rakasti äitiään ja palasi usein kotiin vaikka siellä ei ollut
mitään syötävää. Tyttö ei ole käynyt koulua - ja ajatelkaa - hän aloitti kadulla, huonossa seurassa,
nuorella iällä, käyttämään huumeita.
Katutyöntekijöistä vanhin ja kokenein Larisa löysi hänet ajoissa eikä tytöstä tullut pysyvää
narkomaania. Ensin hänet vietiin katulasten päiväkeskukseen, joka sijaitsee Blochinakadulla ja sen
jälkeen tyttöjen turvakoti Mashaan. Tyttö ei ollut koskaan asunut sellaisessa paikassa kuin tyttökoti ja
häntä pelotti sinne lähtö melko paljon. Ainoa asia mikä hänellä oli mukana kodistaan, oli muovipussi,
jossa oli vähän vaatteita ja nalle.
Mutta sitten osoittautui että hän tunsi joitakin tyttöjä Mashassa,
jotka olivat asuneet kadulla aiemmin ja heidän jälleennäkeminen
oli iloinen kuten kuvasta saatatte nähdä.
Anna on
nyt
tottunut
tyttökotiin.
Hänellä
on paljon
ystäviä ja
hän käy
ahkerasti
koulua ja
on
mukana
sirkuskerhossa.

Uutisia Pietarin lastensuojeluyhdistyksen katusosiaalipalvelusta.
Pavel Petryshenko kertoo, että viime kuukausina katusosiaalityöntekijämme ovat löytäneet ryhmän lapsia jotka
asuivat viemäreissä kaupungin eteläisessä lähiössä noin kaksi kilometriä metroasema Prospekt Veteranovista.
Ryhmään kuuluu kolme poikaa iältään 15 – 18 vuotta ja kaksi tyttöä, joista toinen on 17- ja toinen 14-vuotias.
Ryhmä on aika paljon mukana rikollisessa toiminnassa ja sen vuoksi on hyvin vaikeaa työskennellä heidän
kanssaan. Heidän päätoimintaa on ollut kännyköiden varastaminen ihmisiltä lähellä metroasemia - mutta hyvä
asia on että kukaan heistä ei käytä huumeita. Kaksi heistä on aiemmin karannut muista lastenkodeista.
Katutyöntekijät tekevät jatkuvasti työtä heidän parissaan.

Myös yksityisellä sektorilla apumme piirissä toimiva Pietarin lastensuojeluyhdistyksen työntekijät törmäävät
joskus ns. juoksulapsiin. Eräs sellainen oli 14-vuotias Natasha. Hän kertoi että oli tullut Tseljabinskin
alueelta (se on lähellä Uralin vuoristoa) isoäitinsä kanssa, joka toivoi löytävänsä töitä Pietarista, mutta sen
jälkeen rupesi juomaan. Hänellä oli suhde miehen kanssa jolta he vuokrasivat asunnon. Mies löi Natashaa ja
tyttö luulee että mies halusi vietellä hänet. Natashan sanojen mukaan isoäiti ei halunnut suojella häntä koska
huone oli halpa ja oli vaikeaa löytää uusi. Niinpä Natasha karkasi ja asui kadulla noin kolme kuukautta. Hän
sanoi, ettei hänellä ollut rahaa matkustaa Uralille eikä hän halunnut palata
isoäidin luo.
Katusosiaalityöntekijät veivät hänet lastensairaalaan ja
ottivat yhteyttä hänen vanhempiinsa jotka lupasivat että
he tulevat hakemaan hänet takaisin kotiin Tseljabinskiin.
Muistakaamme tätä perhettä rukouksin että Natasha
saisi uuden alun elämälleen.
Työ jatkuu Teidän tuellanne ja Jumalan armon varassa.
Kiitos mukana olostanne ja hyvää kesää kaikille.
Siunauksin,

Keijo Parkkunen
Puheenjohtaja
Ps. Katsokaapa kotisivuillamme MTV3-uutistoimituksen tekemät
uutispätkät, joista Huomenta Suomessa esitetty näytettiin täyspitkänä.

