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Hyvä lasten ystävä!
Sosiaalityöntekijämme Sergei Rezanov kohtaa monenlaisia autettavia. Äskettäin sai onnellisen
päätöksen muutaman kuukauden jatkunut episodi. Keväällä Sergeihin otti yhteyttä 30-vuotias
Aljona, joka on kahden pikkutytön, 4-vuotiaan Miroslavan ja 8-kuukauden ikäisen Arinan äiti.
Aljona syntyi Novosibirskissa. Hän joutui pian syntymän jälkeen isoäidille hoidettavaksi, koska
äiti halusi keskittyä omaan elämäänsä. Aikuiseksi vartuttuaan Aljona muutti sukulaistensa luo
läntiseen Ukrainaan ja meni siellä naimisiin. Siellä syntyivät myös tyttäret. Aviomies alkoi
kohdella vaimoaan karkeasti ja jopa hakata. Aljona sai siitä tarpeekseen ja muutti Pietariin
vuokraamaansa asuntoon.
Aljona on ammatiltaan hieroja. Hän etsi työtä, mutta ei löytänyt ja hänellä ei ollut enää varaa
vuokran maksuun. Sergei auttoi häntä pääsemään turvakotiin väliaikaisesti. Lopulta Aljona käsitti,
ettei hän pysty asettumaan lasten kanssa Pietariin, ja soitti uudestaan Sergeille.
Sergei järjesti Aljonalle tapaamisen kaupungin ilmaisen juristin kanssa. Tämä neuvoi häntä
palaamaan Novosibirskiin. Sergei otti yhteyttä Novosibirskin naisten tukikeskukseen. Onneksi
siellä haluttiin heti auttaa Aljonaa ja ottaa hänet tyttärineen vastaan, vaikka Aljona ei enää ollutkaan
kirjoilla paikkakunnalla. Pian perhe saatiin matkaan kotiseudulleen mukanaan elintarvikkeita
ensihätään. Tultuaan perille ja asetuttuaan naisten tukikeskukseen Aljona soitti ja kertoi kiitollisena,
että keskus on hyvin viihtyisä ja sen asiantuntijat auttavat häntä löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.
TUKIASUNTOLA
Asuntolamme pojat aloittavat syyskauden opiskelujaan
ja siinä sivussa käyvät myös töissä tai saavat ainakin
tilapäisansioita. Uusin tulokas, Vladislav, pääsi loppukesästä lastaajaksi myymälään. Palkka maksetaan
viikoittain ja viikonloppuisin Vladislav käy isoäitinsä
luona ja vie hänelle palkkansa, ettei vanhus näkisi
nälkää. Mihail valmistautuu muuttamaan omaan asuntoon ja aloittamaan itsenäisen elämän. Pojat ovat
auttaneet häntä muutossa.
Asuntolassa kasvattajat järjestivät pojille urheilukilpailut. Ohjelmassa oli
leuanvetoa, punnerruksia, painonnostoa ym.
PÄIVÄKESKUS
Elokuun alkupuolen päiväkeskuksen porukka oli Abhaasiassa ja vietti
aktiivista lomaa. Se piti sisällään retkiä, pyhiinvaelluksia ja uimista
vuoristojoissa, onkimista, saunomista meren rannalla, maataloustöitä ja
elokuvan kuvauksia. Päivittäin ohjelmassa oli myös savitöitä sekä
venäläisten nukkien valmistusta, vöiden punomista ja kirjontaa. Nuoret
ovat oppineet valmistamaan nuotiolla erinomaista uzbekkilaista plovia
(kuvassa).

Pojat ovat harjoitelleet nyrkkeilyä yhdessä
paikallisten kanssa. Lisäksi he ovat tehneet
juoksulenkkejä rannalla, uineet ja voimistelleet
telineillä. Pojat ovat kasvaneet, heistä on tullut
vahvoja ja lihaksikkaita, eivätkä tytötkään ole
jääneet jälkeen. Kaikki ovat terveitä ja onnellisia.
Monille tämä on ollut heidän elämänsä paras
kesä.
Pietariin palattuaan osa lapsista lähti Novgorodin
alueella sijaitsevalla mökille ystävien luo. Loput
ovat viettäneet aikaa Pietarin ympäristössä.
Muutaman päivän he viettivät Viipurin alueen
Olshanikissa uiden, onkien ja saunoen. Sitten
käytiin tuttavien hevostilalla: kävelytettiin,
syötettiin ja pestiin hevosia, siivottiin pilttuita,
niitettiin ja paalattiin heinää ja tehtiin puutarhatöitä. Kerättiin omenia, pilkottiin, kuivattiin ja
keitettiin hilloja. Ja taas paljon urheilua ja fyysistä rasitusta pitkillä retkillä. Iltaisin ohjelmassa oli
lukemista ja musiikkia.
Pitkin lomaa opinnoissaan jälkeen jääneille lapsille annettiin henkilökohtaista tukiopetusta venäjän
kielessä ja matematiikassa. Kukaan lapsista ei laiskotellut, vaan kaikki ymmärsivät, että perustaidot
on opittava.
PERHEKESKUS
Tänä kesänä perheet jäivät ilman telttaleiriä,
koska leirin järjestäminen olisi yksinkertaisesti
ollut liian kallista. Jokainen yksikkö joutuu
nipistämään kuluistaan ja perhekeskus päätti
säästää näin. Se oli iso pettymys monelle
perheelle, joille telttaleiri on kesän kohokohta.
Leirin sijaan keskus järjesti halvempia vaihtoehtoja retkien ja illanviettojen muodossa.
Morozovin suurperhe pysytteli koko kesän
kotona käymättä juuri missään. Perheen isommat
lapset pääsivät retkelle, joka toi heille iloa helteen keskellä ja antoi mahdollisuuden nähdä jotakin
epätavallista. Saman sai kokea myös Shereshevin perhe. Tämä epätavallinen paikka oli Optin
Pustynin luostarin maatila. Nämä perheet eivät olleet
koskaan käyneet siellä. Sekä lapset että vanhemmat
tarvitsivat sitä harmoniaa ja syvää rauhaa, joka
luostarissa vallitsee. Perheet näkivät valtavan maatilan
kasvihuoneineen ja marjapensaineen sekä lauman
strutseja, hassuja supikoiria ja lerppukorvaisia kaneja,
joita sai syöttää kädestä.
Viikonloppuisin perhekeskuksessa lapset ja vanhemmat
ovat askarrelleet ja viettäneet iltoja, joissa äidit ovat
kertoneet vaikutelmistaan retkien jälkeen. Sosiaalityöntekijät ovat auttaneet perheitä erilaisten ongelmien
ratkaisemisessa.
Pavlovin perheessä on tapahtunut onnellinen käänne. Vanhemmille tuli riitaa ja he erosivat, mutta
nyt perhe on jälleen yhdistynyt ja armeijasta päässyt isä palannut perheensä luo. Yhdessä he
hoitavat 2-vuotiasta Marat-poikaa, joka on kesän viettänyt isovanhempien luona maalla. Pojalla on
vaikea allergia, mikä on huomattavasti parantunut terveellisen ravinnon myötä.
Seuraava Pietarin matkamme on 14.-16.9. Muistathan meitä rukouksin!

Siunausta syyskuun päiviisi!

