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Lämmin syys-tervehdys rakkaat ystävät !
Olemme taas aloittamassa joka syksyistä aherrustamme katulapsityön eri sektoreissa. lasten palattua eri
leireiltä joissa monella heistä se on ollut ensimmäinen ja ainutkertainen kokemus tutustua luontoon, sen
tuoksuihin ja retkeen kuuluviin arkiaskareisiin. Olemme iloisia että erilaisten leirien lisäksi olemme
onnistuneet toteuttamaan katutyöntekijämme Dimitrin johdolla todellisia telttaretkiä katulasten kanssa.
Tiedättehän itsekin miten luonnossa oleminen voi hiljentää ja rauhoittaa mielen. Jo pelkästään teltassa
nukkuminen, yön äänet luonnossa ja herääminen raikkaassa aamukasteisessa metsässä antoivat nuorille
ystävillemme jotain sellaista jota kukaan ihminen ei pysty heille kertomaan tai kuvailemaan.

Yksi teltta on jo melkein pystyssä

Leiritulien tuoksuissa

Hyvät ystävämme kuten huomaatte, näkemällä hieman vaivaa, voi saada aikaan suuria asioita, toivokaamme
näille leirin kokeneille nuorilla uutta virtaa taivaan Isältä että he voivat kokea sydämessään sen tuntemuksen,
mistä sana meitä opettaa; lähimmäisen rakkauden.

Ketään lasta ei ole tuomittu kadulle.
Oheisessa kuvasarjassa voitte konkreettisesti olla mukanani Pietarin keskustan vieressä Narvan muistomerkin lähellä, josta löysin
tämän 13 vuotiaan Valja- pojan. Hän kulki hitaasti toista jalkaa laahustaen ja kerjäten apua pieni käsi ojennettuna. Nähtyäni hänen
menevän lepäämään penkille menin hänen luokseen ja sanoin että tule tänne kahvilan terassin reunalle että voidaan olla rauhassa,
hän vastasi että ei jaksa koska jalka on niin kipeä, Niinpä kaivoin siinä kadun vilinässä kassistani hänelle uuden farkut ja koko
muun uuden puhtaan vaatekerran.
Hän osoittautui täysin hylätyksi ja sanoin että haluamme auttaa sinua, olisittepa nähneet hänen katseensa joka oli täysin iloton,
ilmeetön, ja surullinen. Tämä tapahtui elokuussa ja elokuun lopulla sosiaalihoitajamme Tatiana kertoi että ensi maanantaina Valja
viedään lääkäriin jalan takia, sanoin että hienoa että löysitte lääkärin joka ottaa hänet vastaan, se ei nimittäin aina ole ihan
yksinkertaista löytää akuutissa tilanteessa sairaanhoitoa katulapselle Pietarissa.

Kuvassa Valja pitelee sairasta jalkaansa samalla
kun luovutan hänelle uudet vaatteet

Kuten huomaatte, kesäkuumalla hänellä on vain
yhdet vaatteet, paksu likainen villapaita ja pusero

Jokaisella lapsella on oma tarinansa. Vaikka monet heistä ovat olleet hyljättyjä, asuneet kaduilla, heitä on löytynyt viemäriluukuista.
ullakoilta jne. niin hyvin useat heistä on jo 10 vuoden ajan saaneet avun ja huolenpidon esimerkiksi tyttöjen turvakoti Mashasta.
Ohessa ote Mashan vastaavan johtajan kirjeestä turvakodin historiasta ja tästä päivästä:
Masha turvakoti on ollut olemassa 10 vuotta. tänä vuonna helmikuussa vietimme 10-vuotispäiviä. Turvakoti on täysin riippuvainen
suomalaisten ja ruotsalaisten taloudellisesta tuesta. Mutta teidän avullanne olemme 10 vuoden aikana auttaneet 320 tyttöä. Kaikki
tytöt ovat aloittaneet uuden elämän. He käyvät koulua, ammattikoulussa tai instituutissa. Kukaan heistä ei ole palannut kadulle
myymään itseään tai juomaan ja käyttämään huumeita. 7 tyttöä opiskelee instituutissa.
Kun tytöt muuttavat turvakodista, me yritämme löytää heille asunnon/huoneen ja autamme heitä löytämään työpaikan. Jotkut heistä
ovat jo saaneet huoneen ja jotkut ovat asuntojonossa.
Kun he muuttavat turvakodista seuraamme mitä heille jatkossa tapahtuu, autamme heitä jos he tarvitsevat apua. Kaikilla on asiat
kunnossa. Tällä hetkellä turvakodissa on 14 tyttöä. Pienin heistä 10 vuotta ja vanhin 18 . Osa tytöistä on alkoholisti-perheistä, mutta
on myös tyttöjä narkomaani-perheistä. Turvakodissa on 7 työntekijää: 4 kasvattajaa, sosiaalipedagogi, kokki ja johtaja. Koko
henkilökunta rakastaa tyttöjä ja me olemme iso, ystävällinen perhe.
Näin siis kertoo tyttöjen turvakodin toiminnanjohtaja Alla Albertona.
Vilkaiskaapa elokuun ystäväkirjeen takaosassa olevaa kahta kuvaa joissa voitte nähdä kuinka tyytyväisen oloisia ja iloisia tytöt ovat.
Olen iloinen kun voin kertoa teille välillä myös iloisista asioista, siksihän me tätä työtä teemme, että tapahtuu sitä paljon puhuttua
myönteistä kehitystä, antakoon Jumala edelleen
katulapsi-työlle ohjausta ja varjelusta, ja kiitos hänelle siitä, että Hän vaikuttaa myös meissä kaikissa tahtomista ja tekemistä,
sananlaskuissakin luvussa 11 jakeessa 25 sanotaan: hyvää-tekeväinen sielu tulee ravituksi, joka muita virvoittaa itse kostuu.

katsokaapa kuinka iloisia tytöt olivat kun vein heille muun avustuksen ohessa myös uusia farmareita, paljon kauniita
koulutarvikkeita ja kaikkea sellaista mitä he tarvitsevat uuden lukukauden alkaessa. Minäkin pääsin tähän yhteiskuvaan.
Kiitos mukanaolosta, ja esirukouksistanne, siunatkoon taivaallinen Isä teidän menemisenne ja tulemisenne.
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