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Hyvä lasten ystävä!
Siunausta alkaneeseen vuoteen Sinulle, hyvä työmme tukija ja esirukoilija, ja kiitos siitä, että olet
kanssamme omalla paikallasi auttamassa Pietarin vähäosaisia lapsia ja perheitä. Tammikuussa
Pietarin työmme johtaja lähetti minulle viime vuoden vuosikertomuksen, josta otteita saat tässä
kirjeessä. Elena-johtaja kirjoittaa aluksi toimiston asioista:
”Viime vuoden alussa teimme tavalliseen tapaan raportit meitä valvoville viranomaisille. Sen
jälkeen keräsimme ja järjestelimme säätiön papereita luovutettavaksi valtion arkistoon. Normaalin
toimistotyön lisäksi osallistuimme useisiin alan seminaareihin ja tapaamisiin. Rekisteröimme myös
oikeusministeriössä uudet säännöt. Lisäksi jokavuotinen tilintarkastus vaati paljon valmistelutyötä.
Vuoden aikana saimme toimistollemme 317 avunpyyntöä joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Kaikkiin vastasimme joko auttamalla tai neuvomalla.
PÄIVÄKESKUS
Päiväkeskukseen tulevat lapset ja nuoret kasvavat köyhissä perheissä, joissa on monenlaisia
ongelmia: asuntojen ahtautta, kykenemättömyyttä lapsista huolehtimiseen, päihteiden käyttöä,
aliravitsemusta ja sairautta. Osa lapsista tulee maahanmuuttajaperheistä. Näistä noin 40 vakituisesta
kävijästä enemmistö on alaluokkalaisia, ja suurella osalla heistä on oppimisvaikeuksia.
Keskus pitää yhteyttä lasten perheisiin ja antaa vaatteita, talous- ja koulutarvikkeita. Myös entisiä
keskuksen kasvatteja tuetaan erilaisissa ongelmissa. Nämä puolestaan auttavat keskusta lasten
retkillä ja keskuksen remonteissa.
Savipajassa tehtiin vuoden aikana eri tekniikoilla noin 800 keramiikkatyötä sekä valmistettiin
teatteristudion lavasteita ja somistettiin keskuksen tiloja. Savityöt kulkivat lasten mukana
kesäretkilläkin. Puutyöverstaalla lapset tekivät
suuret määrät puisia leluja, koristeita ja seinätaidetta. Verstaalla tehtyjä linnunpönttöjä ripustettiin lähialueille. Teatteristudiolla panostettiin aikaisempaan tapaan lasten puhe-, soitto- ja
laulutaitojen kehittämiseen. Musiikki ja tanssi
tekivät oppimistapahtumasta leikinomaista.
Vuonna 2017 vakiinnutti toimintansa kansantaidetyöpaja, jossa lapset voivat päästää luovuutensa valloilleen käsitöissä, musiikissa ja kuvaamataiteissa. Pajassa opeteltiin soittamaan balalaikkaa, domraa, harmonikkaa, kanteletta ja torvea.
Lisäksi opeteltiin käsin ja koneella ompelemista, kirjontaa, punomista ja virkkaamista sekä
kankaankudontaa.
Keskuksessa järjestettiin luentoja eri teemoista ja harjoitettiin säännöllistä sisä- ja ulkoliikuntaa;
käytiin kirkossa ja luostareissa, tehtiin pitkiä retkiä luontoon ja kesällä arkeologisille kaivauksille.
Vuoden aikana apua sai noin 250 lasta ja keskuksessa järjestettiin perheille 26 tapahtumaa.

TUKIASUNTOLA
Vuonna 2017 tukiasuntolaan muutti 8 uutta poikaa, jotka kaikki opiskelevat eri oppilaitoksissa.
Valmistuttuaan heidän pitäisi saada oma asunto. Tämä työllisti paljon kasvattajia, sillä uudet pojat
eivät yleensä hallitse alkeellisiakaan sosiaalisia taitoja.
Vuoden kuluessa pojat tekivät monenlaisia korjaustöitä kylpyhuoneessa, keittiössä ja omissa
huoneissaan. Poikien hengellistä kasvatusta jatkettiin Raamatun pohjalta. Tukea sai kaikkiaan 17
poikaa, joista osa entisiä asukkaita.
PERHEKESKUS
Vuonna 2017 perhekeskuksen seurannassa oli 26 kriisiperhettä, joissa oli syvä huoli selviämisestä.
Perheissä oli masennusta ja toivottomuutta. Vanhempien oli vaikea selvitä aineellisesta ahdingosta,
vaihtoehtojen puutteesta, yksinäisyydestä ja henkisestä uupumuksesta.
Keskuksesta on tullut monelle perheelle toinen koti.
Yhdessäolo on lämmintä ja kotoista. Perheiden kanssa
valmistetiin hengellisten vertausten ja satujen pohjalta
esityksiä, joihin suunniteltiin myös asuja ja lavasteita.
Kaikille tämä oli hieno retki Raamatun ja satujen
maailmaan. Perheet askartelivat erilaisia esineitä, ja
jatkoivat askartelua myös kotona. Keskuksessa
muistettiin eri tavoin itsenäisen Suomen 100vuotisjuhlaa. Kaupunki- ja luontoretket keräsivät aina
perheitä joukolla mukaan, ja viidettä kertaa järjestetty
20-päiväinen telttaleiri oli kesän kohokohta.
Joulu ja uusi vuosi oli erilainen; keskuksessa tehtiin
seimi, jonka lampaat olivat äitien ja lasten valmistamia (kuvassa). 7 perhettä vietti vuodenvaihdetta
oikeassa metsässä, jossa he koristelivat kuusen, paistoivat nuotiolla makkaraa ja lapset etsivät
pakkasukon kanssa reestä pudonneita paketteja.
Suomalaisten ystäviemme ansiosta perheidemme
elämässä
oli
mielenkiintoisia
tapahtumia,
kohtaamisia, lomaa ja lämpöä! Suurkiitos kaikilta
lapsiltamme ja heidän vanhemmiltaan myös
vaatteista ja elintarvikkeista ja mahdollisuudesta
ostaa välttämättömiä tarvikkeita. Lämmin kiitos
kaikille suomalaisille, jotka tuovat perheidemme
elämään onnea ja iloa!”

Siunaavin
helmiterveisin
Lopuksi Paavalin kirjoittamia sanoja Raamatusta
kehotukseksi meille kaikille:
Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden
parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli. Fil. 2:4-5
Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen
yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään
Jumala on meidät tarkoittanut. Ef. 2:10

