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Hyvä lasten ystävä!
Kiitos jälleen kaikesta tuesta ja rukouksista työmme ja myös itseni puolesta. Maaliskuussa sairastin
melkoisen kovaa flunssaa kolmisen viikkoa. Vielä pääsiäisenä olin niin kipeä, että jouduimme
siirtämään Pietarin matkaamme muutamalla päivällä. Olisi ollut hyvä siirtää sitä enemmänkin, sillä
matkasta tuli itselleni raskas ja se hidastutti toipumista. Työntekijät Pietarissa olivat osaaottavia ja
huolestuneita; heidän myötätuntonsa tilanteeseeni oli aivan liikuttavaa. Moni oli itsekin sairastanut
samaa tautia, joten he osasivat asettua asemaani.
Kävimme ensin perhekeskuksessa, johon jätimme osan kuormastamme, ruokailimme ja pidin
palaveria työn johtajan kanssa. Keskuksessa oli vietetty perhejuhlaa ja esitetty Laupias samarialainen -näytelmä (yläkuvassa). Äidit olivat valmistaneet isokokoiset nuket, ja keskuksen työntekijät
olivat näyttelijöinä. Esitystä ennen oli yhdessä katsottu animaatiofilmi hyvyydestä.
Päiväkeskuksessa olimme tällä kertaa arkipäivänä, ja saatoimme nähdä myös lapsia. Heitä olikin mukava katsella työn
touhussa niin keramiikkapajassa kuin käsityöpajassakin, missä
ommellaan ja kirjotaan innolla. Myös pojat ovat kiinnostuneita
kirjonnasta, ja yksi pojista käyttää ahkerasti ompelukonetta.
Kaikille löytyy mukavaa tekemistä.
Keskuksessa neljä valaisinta on mennyt rikki ylijännitepiikkien
takia. Isoin ongelma on kuitenkin viemäriputkien huono kunto.
Yritämme hoitaa korjaukset mahdollisimman halvalla.
Nyrkkeilevä Slava
Pienten juoksennellessa pitkin
käytävää keskukseen ilmestyi kaksi vanhempaa poikaa. Pojat tulivat
nyrkkeilyharjoituksista punaisissa paidoissaan. Toinen heistä, Danja,
oli tuttu ennestään. Hän on alkoholistiperheen neljästä pojasta
toiseksi vanhin. Kaikilla pojilla on rankka tausta, mutta yhtä lukuun
ottamatta heistä on kasvanut kunnon miehenalkuja. Tässä lienee
päiväkeskuksella tuntuva myönteinen vaikutus. Danjan kaveri, 15vuotias Slava, tuli keskukseen viime syksynä. Myös hänellä on
vaikea tausta. Kahdeksanvuotiaaksi asti poika asui juopottelevan
yksinhuoltajaäitinsä ja isosiskonsa kanssa. Sitten äidiltä vietiin
huoltajuus epäsäännöllisten elämäntapojen vuoksi, ja lapset
sijoitettiin lastenkotiin.
Vuosi sitten, tuolloin 19-vuotias sisko, sai itselleen veljensä huoltajuuden ja otti Slavan
lastenkodista luokseen asumaan. Nykyään Slava asuu kahdessa eri paikassa: välillä siskon ja välillä
äidin luona. Hän on 9. luokalla samassa koulussa, jota kävi myös lastenkotiaikana.

Päiväkeskuksen Nina-johtaja kertoi, että maaliskuussa Slava oli ensimmäistä kertaa mukana
muutaman päivän retkellä heidän kanssaan. Poika on sävyisä, osaa kuunnella ja auttaa muita. Hän
tarvitsee kuitenkin aina ystävänsä Danjan vierelleen eikä pysty tekemään itsenäisesti päätöksiä
arkisissakaan asioissa, vaan hämmentyy. Slava harrastaa tosissaan urheilua, vaikkei menestykään
nyrkkeilyssä erityisen hyvin. Hänelle itse harjoitukset ja osallisuus ovat pääasia. Samoin on
keskuksessa. Slava käy savipajassa, jossa sielläkin hänelle on tärkeää kuulua joukkoon ja tulla
nähdyksi, saada istua ystävänsä Danjan vieressä yhtenä porukasta.
Slava on heikko oppilas, mutta käy tunnollisesti koulutunneilla. Poika haaveilee jatko-opinnoista ja
miettii, mihin pyrkisi. Hän tarvitsee apua pääsykokeisiin valmistautumisessa. Päiväkeskuksessa
apua on saatavissa, ja se merkitsee pojalle paljon.
- Tarvitaan paljon työtä, jotta Slavan todellinen minä pääsisi esiin ja ymmärtäisimme, mitä pojan
aran hymyn alle kätkeytyy. Lastenkodin kasvattajien mukaan poika oli aina hermostunut, tappeli ja
riiteli jatkuvasti. Tällaista käytöstä emme ole ainakaan vielä nähneet. Slava aikoo viettää kesäloman
meidän kanssamme, ja saamme silloin tilaisuuden oppia tuntemaan häntä paremmin, Nina toteaa.
Vilkas Danja-poika
Nina kertoi myös Danjasta, jonka isosisko Aljona on
käynyt päiväkeskuksessa jo vuosia. Poika on syntynyt avioliiton ulkopuolella, isä on äidin satunnainen
tadzhikkituttavuus. Perheeseen kuuluvat isoäiti, äiti,
Aljona ja Danja. Poika on ekaluokkalainen, fiksu ja
hyvä oppilas. Keskuksessa hän käy toista vuotta.
Myös Danja oli ensimmäisen kerran mukana
muutaman päivän talviretkellä. Hän sopeutui hyvin
lasten kollektiiviin, mutta hänen suurin ongelmansa
on laiskuus. Hän ei jaksa tehdä mitään tosissaan ja
pitempää aikaa. Hiljaa ja huomaamatta hän livahtaa
paikalta. Pojalla on hyvä lauluääni, mutta hän ei
välitä harjoitella. Astioiden peseminen ei huvita ja
siitä Danja luistaa nopeasti. Edes puutyöpaja, jonne kaikki lapset haluavat, ei häntä erityisemmin
kiinnosta.
Danjasta on hauskaa vain kuljeskella ja talvella laskea kelkalla mäkeä ja pyöriä lumessa. Poika on
väsymätön. Viimeisen vuoden aikana häneltä murtui kahdesti jalka; kerran kadulla, kun hän törmäsi
mainostauluun, ja toisen kerran kotona hänen hyppiessään sängyllä. Äidin ja mummon on vaikea
valvoa näin vilkasta lasta, ja he ovat iloisia siitä, että poika voi käydä keskuksessa, jonka
jumppasalissa hän saattaa hyppiä ja riehua tuntikausia. Ulkoa hän tulee aina hikisenä valloittava
hymy huulilla.
Koulu ei toistaiseksi tuota ongelmia, sillä Danja osasi lukea jo ennen koulua. Hän odottaa välituntia,
että pääsee juoksemaan käytävillä ja tönimään. Opettajat valittavat Danjan käytöstä. Pojan vilkkaus
johtuu kuitenkin tunteiden kyllyydestä ja elämänilosta, ja on vain poikamaista kujeilua. Danja ei ole
paha poika eikä hän halua kiusata ketään. Hän on valloittava lapsi, joka on täynnä toiveita, tunteita
ja rakkautta ympäröivään maailmaan.
Toukokuun lopussa, 21.-26.5., työntekijöitämme Pietarista tulee taas Tervonsalmeen virkistymään ja saamaan hengellistä opetusta. Muistathan rukouksin tätä viikkoa.

Siunausta keväisiin päiviisi!

