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Rakas katulapsityön ystävä !
Katulapsityössä on monenlaisia kohtaamisia, joita normaalielämässä ei tule ajatelleeksi. Sosiaalityöntekijät
menevät syvälle katulapsien asuinpaikkoihin. – Siellä viemäreiden tuntumassa, hyljätyissä kellareissa, missä
katulapset elävät todeksi pelon ilmapiirin. Todellisinta totta on myös se, että tunteettomat rikolliset, ja
sutenöörit aikaansaavat lapsille lähes ikuisia traumoja ja sielun vammoja, joita suomessa emme osaa ja
voi helposti ymmärtää. Lapsemme suomessa elävät normaalia toisenlaista lapsen elämää, jota vailla kaduilla
ja kellareissa oleskelevat Pietarin katulapset joutuvat hyljättyinä elämään.
Jos perhe on kokonaisuudessaan rikkinäinen ja vanhemmat luovat tunteen, että lapsi tai nuori ei kuulu
perheeseen, hän aistii ja kokee sen turvattomuutena.Usein turvattomuuden tunne näkyy myöhemmin takertumisena. Jos takertuva nuori päästää irti tai edes kuvittelee joutuvansa tekemään niin, hänet valtaa heti pelko,
että jotain pahaa tapahtuu.
Valitettavan monella kadun nuorella elämän perusta on hutera, sen päällä ei ole turvallista eikä hyvä olla;
se ei kestä eikä kanna elämässä eteenpäin. Omat yritykset vahvistaa pohjaa epäonnistuvat ja siksi hän pettyy ja alkaa reagoida epäterveesti. Jos identiteetti ei ole saanut kasvaa terveelle ja tukevalle pohjalle, hänen
kohtaamansa ongelmat ja vaikeudet osoittautuvat ylivoimaisiksi. Elämä ei kanna, ilo ja onnistumisen tunne
puuttuvat elämästä ja niiden sijasta sen täyttävät synkät tunteet. ” Minulle kuuluu vain pahaa, en saa onnistua
missään. ” silloin kadulle hyljättynä joutunut lapsi tai nuori löytää juuri sen toisen kaverin johon voi takertua,
Tällä ns. vahvemmalla kaverilla on jo ratkaisu valmiina, liimaputkilo ja muovipussi, tämä vapauttaa, ja
silloin syöksykierre on jo alkamassa.

Yhteistyökumppanimme Tranzit –turvakodin toiminnan pääteemana voisi ajatella työskentelyä kolmen
asia-kokonaisuuden puitteissa:
Pelko-toivo-luottamus. Kaikki turvakotiin saapuvat pelkäävät. Siksi ensisijaisen lähestymisen tulee herättää lapsessa ja nuoressa toivoa ja luottamusta. Saada syttymään edes pieni toivonkipinä paremmasta.
Silloin kun sellainen näkyy silmistä, voidaan alkaa rakentaa luottamusta.
Jostain syystä henkilökuntaan on valikoitunut sellaisia henkilöitä, joiden olemuksesta jo aistii lämmön
ja välittämisen. Nuoren ensikohtaaminen tapahtuu lääkintähenkilön tapaamisella. Hän on se henkilö, joka
antaa turvaa vailla olleelle sen turvallisuuden tunteen josta muu henkilökunta voi alkaa rakentaa läheisempää
suhdetta tulokkaaseen.
Monet ovat saaneet pitkän koulutuksen juuri kenttätyössä, esimerkiksi Max, jonka kainaloon usein lapset
ja jopa nuoret hakeutuvat. Hämmästelen usein hänen aurinkoisuuttaan ja rauhallista olemustaan. Hänellä
näyttää riittävän aikaa jokaiselle joka vähänkin näyttää että tarvitsee hellyyttä ja rakastavaa kosketusta.
Kosketus on erinomainen lääke hyljätyille lapsille, siitä näkee että hoitajien, kasvattajien ja muun henkilökunnan metodit ovat toimivia, koska läheisyyttä kaipaavat lapset ja nuoret eivät jonkun ajan päästä koe
enää tulevansa torjutuiksi.
Olemme iloisia että olemme voineet valikoitua heille vuosien aikana sellaiseksi avustus-organisaatioksi ja yhteistyökumppaniksi, jolle he voivat vuodattaa luottamuksella suuriakin tunteita. Venäjä on valitettavasti vielä hyvin
vaikea maa, mitä tulee eri entisten neuvostotasavaltojen kansallisuuksien yhteensovittamiseen ja hyväksymiseen.
Tässä turvakodissa ovat yhtälailla kavereita niin Uzbekistanilaiset nuoret kuin Armenialaiset lapset.
Alakuvassa eri kansallisuuksien kirjo auttajia ja autettuja, allekirjoittanut ryhmäkuvassa vasemmalla
ja Max poseeraa molemmissa kuvissa.

Raamatussa on monia paikkoja, joissa Herra puhuu lapsista, sillä he ovat Hänelle rakkaita, Hänellä on
jokaiselle suunnitelma, siksi tämänkin työn tärkein päämäärä on pelastamisen jälkeen osoittaa heille, että
heidän elämällään on tarkoitus.
Kiitos esirukouksistanne, ja taloudellisesta tuestanne, joilla yhdessä voimme olla toteuttamassa tätä tärkeää
työtä käytännössä.
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