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Hyvä Katulapsityön ystävä.
Työ kadulla ja sen suorittajia:
Näin aluksi tuon terveiset kaikilta vapaaehtoisilta avustajiltamme. Tulimme juuri lähes tyypilliseltä
matkaltamme Venäjälle. Hieman kaikkia jännitti koska meillä on aika paljon tavaraa turvakodille ja
huonekaluja, joita veimme entiselle turvakodin tytölle joka aloittelee omaa itsenäistä elämää. Tämä
on meidän uusin avustusmuotomme työmme piirissä. Kun nuori lähtee turvakodista, hän on aivan
yksin. Usein he eivät osaa ilmaista sitä kiitollisuuden tunnetta sydämessään, kun likaisen patjan tilalle kannetaan uusi sänky patjoineen, täkkeineen ja puhtaine lakanoineen. Lisäksi astioita, kattiloita.
vedenkeitin jne. Meille ne ovat tavanomaisia, mutta heille aarteita.
Meitä oli tällä kertaa 5 autoa ja 10 vapaaehtoista, joten kilomäärät menivät sopivasti tullin ns.
”sallittuihin taulukoihin.”
Otsikkoni: työ kadulla ja sen suorittajia; haluan kertoa Teille hieman tarkemmin eräästä tärkeästä
yhteistyökumppanistamme jonka palkan ja katutyössä tarvittavat kulut olemme sitoutuneet
maksamaan jo usean vuoden ajan.
Hänen nimensä on Larisa Kuismin. Voisi sanoa, että hän on konkari katulapsien auttamisessa. Hän
on ollut tässä työssä jo 18 vuotta, aina Neuvostoliiton viimeisistä päivistä alkaen. Tällöinhän alkoi
taloudellinen kriisi, jonka aikana monet menettivät työpaikkansa ja katulasten määrä nousi nopeasti.
Aluksi hän oli kaupungin palveluksessa, jonka jälkeen hän siirtyi hyväntekeväisyysjärjestöjen
palvelukseen.
Ensin Larissa toimi ” Doctors of the World ” ( Maailman lääkärit ) – järjestön palveluksessa, sitten
pelastusarmeijassa ja sen jälkeen hän on työskennellyt yksityisen Pietarin lastensuojelujärjestön
palveluksessa, jonka kanssa mekin olemme tehneet kiinteää yhteistyötä yli 10 vuotta.
Hän johtaa yhdistyksen sosiaalipalvelua ja on itse jatkuvasti kenttätyössä. Koulutukseltaan hänellä
on psykologin, opettajan sekä lääketieteen peruskoulutus.
Larissan mielestä kaikkein antoisimmalta työskentelyssä katulapsien parissa on se hetki; kun
ymmärtää voivansa konkreettisesti auttaa jotakin lasta viemällä hänet pois kadulta; Ja kaikkein
kamalinta on se, että on mahdotonta auttaa kaikkia kadulla näkemiään katulapsia.
Larissa kertoo että katulapset eivät yleensä luota kehenkään varsinkaan aikuisiin. Omat vanhemmat
käyttävät monia heistä hyväkseen; rikolliset käyttävät heitä omiin tarkoituksiinsa, kunnes poliisi
pidättää heidät. Larissan mielestä kaikkein tärkeintä sosiaalityöntekijälle on voittaa lapsen luottamus.
Hän sanoo, että lapsen alettua luottaa sinuun, kaikki muut ongelmat voidaan ratkaista.
Useat lapset ovat jääneet Larissan mieleen. Eräs heistä oli 12-vuotias tyttö, joka asui kadulla 11
kuukautta äitinsä kuoleman jälkeen. Hän pakeni isäpuoltaan, joka käytti huumeita ja joka oli
raiskannut hänet. Larisa vei tytön suojaan turvakotiin. Tutkimusten jälkeen tytölle löytyi isä joka
iloissaan otti tytön vastaan ja näin koulu alkoi uudelleen jossa hän menestyy hyvin.
Mutta kaikilla tarinoilla ei ole näin onnellista loppua. Eräs 12-vuotias poika putosi asuntonaan
pitämänsä aution talon katolta poistuessaan ullakolta. Tämä tapahtui puoli tuntia ennen kuin Larisa
oli tulossa tapaamaan häntä tarkoituksenaan viedä poika turvaan.
Larisa arvelee että uransa aikana hän on mahdollisesti auttanut n. 1700 lasta, joiden kanssa hän
työskennellyt vuosien varrella. Monia hän on auttanut ja joskus jopa pelastanut heidän henkensä.

Vasemmalla katulapsien ilmeet ovat paljon puhuvia. Oikealla Larisa työn touhussa viemässä
Missä on se syli jota minäkin olisin tarvinnut.
nuorta turvaan kiviviidakosta.
Raamatusta saamme lukea : Miika 6:8…kuin että teet sitä mikä oikein on, rakastat laupeutta…

Kuvassa osa tyttöjen turvakoti Mashan ja poikien turvakoti Nadeshan henkilökuntaa kiittää Teitä ja
toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua Suomen tukijoillemme ja ystävillemme.
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