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Helteiset kesäterveiset katulapsityöstä.
Lomat ovat nyt parhaimmillaan, useat meidänkin tukemme piirissä olevien turvakotien lapset ja nuoret viihtyvät tällä hetkellä
leiri-olosuhteissa, saaden nauttia Pietarin asfalttipätsin sijaan
metsän ja luonnon puhtaudesta, tuoksuista ja ennen kaikkea
rauhasta. Kuitenkin työ kaduilla on sosiaalityöntekijöiden
sektorilla jatkunut aktiivisesti, jopa niin että katutyöntekijämme
ilmoittivat etteivät he vielä voi eivätkä halua pitää kesälomaa,
ehkä sitten syyskuussa koska kaduilla on nyt paljon katulapsia.
Venäjällä lasten ja nuorten hylkääminen on iso ongelma. Ehkä
voisi sanoa että se on lastensuojelu-sektorin suurin yksittäisellä
nimikkeellä mainittava ongelmakenttä.
.
Se on edelleen jatkumoa kommunistihallinnon aikana yleistyneestä välinpitämättömyydestä. Tuolloin ei tosin puhuttu hylkäämisestä, vaan koko lastensuojelu perustui valtion vastuulle
silloin kun kasvatuksessa ilmeni ongelmia. Lastensuojelun palvelut tarkoittivat yksin laitoksia. Yleensä köyhät perheet,
yksinhuoltajat ja perheet joihin syntyi esim. vammainen lapsi,
ohjattiin luovuttamaan lapsi valtion huostaan, mutta tänä päivänä
ja viime vuosina lastensuojelun kehitys on muuttunut niissä
turvakodeissa jotka ovat voineet valita töihin tämän ajan osaajia
sekä yhteistyökumppaneita jopa yli rajojen.
Turvakodit jotka ovat suuntautuneet suoraan katutyöhön
ovat palkanneet katupartioihin ammattilaisia sillä periaatteella
että koko henkilökunta on koko sydämisesti työssä mukana,
monissa tapauksissa heitä ohjaa kristilliset, eettiset arvot.
Hyvänä esimerkkinä tärkeän katupartiotyön kohteista kertonee
Pavelin ( 8 v. ) kohtalo ja huolenpito hänestä:
Hänet löydettiin pieneltä juna-asemalta Pietarin ulkopuolelta.
Poika ei pystynyt sanomaan nimeänsä, eikä sitä missä kaupungissa hän asuu, ei myöskään muistanut vanhempiensa nimiä.
Erikoista hänessä oli se että hänellä oli yllään tiukka sairaalakorsetti jonka selkäosassa oli hänen nimensä. Katupartion työntekijät yhdessä turvakodin sosiaalihoitajien kanssa aloittivat
soitoilla kartoittamaan lähiseutujen sairaaloista, voitaisiinko
poika tunnistaa, soitettiin Puskinoon, Hatsinaan, Pavlovskiin jne.
Eräässä sairaalassa poika tunnistettiin ja saatiin selville että 3
vuotta sitten äiti heitti pojan ikkunasta ja hyppäsi sitten itse.
Lapsi joutui sairaalaan vakavien vammojen johdosta ja oli lähellä
kuolemaa, mutta se ei ollut Herran tahto vaan hän jäi eloon.
Hänet jouduttiin leikkaamaan useamman kerran, hänelle tehtiin
mm. selkärankaleikkaus joka selittää korsetin.
Erilaisten toimenpiteitten jälkeen Pavelin isä löydettiin ja hän
osoittautui vastuulliseksi isäksi ja oli iloinen pojan löytymisestä.

Me koemme katulapsityön pitkäjänteisenä vastuullisena osallistumisena lapsen löytymisestä aina hänen kasvamiseensa turvadissa lähelle aikuis-ikää ja hetkeä jolloin hän voi 18 vuotiaana
aloittaa oman itsenäisen elämänsä, monesti olemme mukana
myös tämän jälkeen tarvittaessa. Tällaisestä pitkäjänteisestä
onnistumisesta haluan saattaa tietoonne esimerkin:
Timor 18 v. kertoo kohtalotarinansa näin. Asuin turvakoti
Nadeshdassa 10 vuotiaasta lähtien. Sitä ennen asuin äitini kanssa. Kazakhstanissa, mutta meidän oli pakko muuttaa sieltä
Kurganin alueelle. Kuitenkaan myös sieltä äiti ei löytänyt töitä.
Muutimme Pietariin, sama juttu, äiti ei löytänyt töitä. Asuimme
vanhoissa tyhjissä taloissa ja pikku hiljaa äiti alkoholisoitui.
Minun oli pakko karata hänen luotaan saadakseni jostain ruokarahaa… aloin varastelemaan erilaisia asioita joita voisin muuttaa
rahaksi ruokaa varten. Tässä yhteydessä turvakoti Nadeshdan
katupartio löysi minut ja pääsin asumaan turvalliseen ympäristöön jossa aloitin koulukäynnin. Nyt tänään olen katupartion
ja turvakodin ansioista saanut kouluttautua ammattikoulussa
automekaanikoksi ja aloittelen omaa itsenäistä elämää pienessä
omassa asunnossani jonka turvakoti minulle järjesti.
Minulla ei vielä ole työpaikkaa, siksi minulla ei ole juurikaan
rahaa, mutta turvakoti Nadeshda auttaa minua. Ohessa Timurin
kirje Pietarin katulapset ry:lle jossa hän sydämellisesti kiittää
kaikesta avusta.
Kadulla asuessaan hän oli pahassa onnettomuudessa. Kerran
nukkuessaan hylätyssä talossa toiset pojat olivat sytyttäneet
nuotion lämmitelläkseen itseään, mutta sattui
vahinko ja tuli tarttui lähellä nukkuneeseen Timuriin. Ystävät
auttoivat parhaansa mukaan sammuttamaan palavia vaatteita,
mutta siitä huolimatta hän sai pahoja palovammoja. Toiset
pojat eivät uskaltaneet soittaa ambulanssia kunnes he tapasivat
katupartion, jolle kertoivat että tuolla sisällä on palovammainen
poika ja näin hänet saatiin sairaalaan ja hän pelastui kuin
”ihmeen kaupalla”
Kirjeestä jo huomaa että hän on kasvanut tasapainoiseksi,
itsestään vastuun tuntevaksi nuoreksi mieheksi joka on voinut
unohtaa ikävän menneisyytensä turvakodin huolehtivassa
ympäristössä.
Edellisestä kertomuksesta voimme rohkaistua lukemalla
Jeesuksen sanat; Matteus 25:35. sillä minun oli nälkä, ja te
annoitte minun syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle
juoda; minä oli outo, ja te otitte minut huoneeseenne; jae 36;
minä oli alaston, ja te vaatetitte minut: minä sairastin, ja te
kävitte minua katsomassa.
Kiitos ystävät tuestanne ja esirukouksistanne. Viedään yhdessä
apua eteenpäin.
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