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Hei kaikki katulapsityön ystävät.
Vaikka kesä Suomessa on kukkeimmillaan, niin meillä Pietarissakin on syy, mikä saa
työntekijöidemme sydämet sykkimään, tarkoitan tällä että ilo yhdestä turvaan saadusta katulapsesta
riittää siihen tunteeseen. Päivittäinen työsarka katulasten parissa ei koskaan ole samanlainen (ainoa
samanlainen asia on karatin (eli kenkälankin haju). Se on kemiallinen liima, jota monet katulapset
puristavat muovipussiin, jolloin siitä tulee päihde. Tätä haistellen he saavuttavat sen tunteettoman tilan
johon ei kuulu tunteet. Vaikkakin heistä tällöin tulee henkisesti pahoinvoivia, niin ainakin hetkeksi
saavuttavat sen tavoitteen että ovat irti arjesta jota he eivät halua elää.
Yhdistyksemme tarkoitus on parantaa hyljättyjen lasten ja nuorten elämää, sekä myös pyrkiä estämään
perheiden hajoamista, kaikessa ottaen lapsen edun ensisijaisesti huomioon.
Yhdistyksemme toimii kristillisiä arvoja kunnioittaen humanitäärisenä avustusjärjestönä, tehden
yhteistyötä jo olemassa olevien järjestöjen ja Pietarin viranomaisten kanssa.
Lähialue-yhteistyö ei perustu pelkästään jatkuvaan humanitääriseen apuun vaan demokraattisen
kehityksen, toimivan lastensuojelu-infrastruktuurin ja terveyspalvelujen tehostamiseen mm. katupartiotoiminnassa. Tämä pitkän tähtäyksen tavoite ei poissulje välitöntä hädänalaisten lasten etsimistä ja
auttamista, josta kustantamamme katupartiotoiminta on paras esimerkki saavutetuista tuloksista.
Pitäkäämme esirukouksissa eturintamassa työtä tekeviä työntekijöitämme, että he voisivat olla
Korkeimman johdatuksessa ja varjeluksessa toteuttaessaan tätä kutsumustyötänsä.
Vasemmalla olevassa kuvassa katupartio etsii tyypillisestä rauniotalosta siellä asuvia nuoria.

Väkivaltaiset teot paljastavat lapsena koetut julmuudet.
Väkivaltaa voi yrittää ymmärtää katsomalla tekijän lapsuuteen. Kriminaalipsykologi Jaana Haapasalon
mukaan teot ovat usein suoraan verrannollisia tekijän omiin kokemuksiin. Teot voivat kertoa siitä, mitä
ihmisen omassa elämässä on aiemmin tapahtunut.
Tutkimuksissa on todettu että mitä raaempia tekijän omat kokemukset lapsuudessa ovat olleet, sitä raaempia
ovat teot. Sama koskee seksuaalista hyväksikäyttöä. Väkivaltaa selittävä traumamalli pyrkii osoittamaan,
että esimerkiksi lapsen kaltoinkohtelu kotona tai suoranainen hyljeksintä aiheuttaa lapsessa jatkuvaa traumaperäistä tressiä.
Jos lapsi ei saa tähän apua, tressireagointi voi kroonistua ja tuottaa vähitellen erilaisia oireita ajatusten,
tunteiden ja käyttäytymisen tasolla. Tämän mukaan traumaperäisen tressin oireet muuntuvat vähitellen
psyykkisiksi häiriöiksi. Väkivaltainen käyttäytyminen voi olla yritystä hallita sitä, mitä itselle on aikaisemmin
tapahtunut. Aiempi trauma tavallaan alkaa toistua nuoren ihmisen elämässä uudestaan.
Nuorilla väkivaltarikoksiin ja muihinkin rikoksiin syyllistyneillä on tutkimusten mukaan paljon lapsuuden
traumakokemuksia. Heitä on usein lapsena pahoinpidelty, laiminlyöty jollain tapaa tai hyljeksitty tai hyljätty
kokonaan.
Tukemme piirissä olevassa poikien turvakodissa asuu poika nimeltä Yurij Kononchuk. Hän on nyt 17-vuotias.
Aiemmin hän asui toisessa turvakodissa, mutta se suljettiin joten ”Jura” siirtyi turvakoti Nadesdaan jonka
tunnette jo entuudestaan. Hänen tapauksensa täyttää edellä luetellut tuntomerkit.
Hänellä on myös vanhempi veli. Poikien äiti tuli Pietariin Valko-Venäjältä ja täällä äidin elämä alkoi luisua
raiteiltaan. Hän menetti työnsä, alkoholisoitui, asui eri miesten kanssa. Erään kerran silloinen ”poikaystävä”
yritti raiskata Juran. Sen jälkeen pojat karkasivat kadulle ja aloittivat katulapsen elämän. Juri aloitti
polttamaan 8-vuotiaana ja tutuksi tuli myös imppaaminen (Kenkälankki muovipussissa). Erään kerran
katupartio sai kontaktin häneen ja erilaisten yhteydenpitojen jälkeen hän päätti siirtyä turvakotiin asumaan.
Hän tervehtyi, aloitti taas koulunkäynnin jossa hänen lempiaineiksi muodostuivat historia ja maantieto.
Hän pitää myös lentokonepienoismallien kokoamisesta. Nykyisin Jura opiskelee leipuriksi!

Viedessämme kesäavustusta Poikien turvakotiin, sain havaita
että hänestä on kasvanut oikein kelpo poika, tosin hän ei
juurikaan naureskele, mutta sen ymmärtää että traumaattiset
kokemukset ovat vakavoittaneet nuoren miehenalun.
Pyysin häntä kuvaan turvakodin johtaja Svetlana Fedorovan
kanssa että voitte itsekin todeta miten tärkeää tämä työ
todella on.
Kiitos ystävät tuestanne, omistakaamme yhdessä seuraavat
Jakeet Pyhästä kirjasta:
Ps. 68: 6-7
Hän on orpojen isä….
Jumala joka antaa hyljätylle kodin ja johtaa vangitut
onneen.
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