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Kummina olet korvaamaton! Kiitos Sinulle että olet mukana kummina auttamassa ja tukemassa
Dikonin suojakotia, jossa apua tarvitsevat lapset ja perheet saavat apua Viipurin alueella.

Dikonin turvakodissa paljon on tapahtunut viime kummikirjeestä saakka. Isoin muutos on Dikonin
uudet tilat, joista enemmän kummikirjeen lopussa. Isommat tilat tarkoittavat myös että yhä enemmän
lapsia saa vastaanottaa Dikonin apua. Tällä hetkellä Dikonissa asuu 27 lasta, 15 lasta osallistuu Dikonin
päivätoimintaan ja jopa 148 perhettä on Dikonin työn piirissä. Viktoria, Dikonin johtaja kertoo, että
neljä kymmenestä lapsesta tulee Dikoniin vanhempien alkoholiongelmien vuoksi. Yhtä monta lasta
tulee suurlapsiperheistä, joissa vanhemmat eivät enää hallitse tilannetta. Shutovan mukaan
alkoholiongelmat ovat vaikeutuneet viime vuosina. Tätä hän näkee paljon toisessa työtehtävässään
ambulanssilääkärinä. Toinen akuuttiongelma on matalat palkat, jotka johtavat köyhyyteen. Kahden
lapsen perheellä, missä molemmat vanhemmat tekevät töitä, on jo taloudellisesti vaikeaa, Viktoria
toteaa. Venäjällä ongelmatilanteessa vanhemmat menettävät usein oikeuden vanhemmuuteen ja lapsi
sijoitetaan suoraan lastenkotiin. Nykyään viranomaiset ovat alkaneet pohtia, miten perhesiteet
voidaan säilyttää. Viipurin alueella Dikonin esimerkki johtaa muutoksiin yhteiskunnassa. ”Asetamme
myös vaatimuksia vanhemmille, edellytämme että dokumentit saadaan kuntoon, että vanhemmat
etsivät aktiivisesti työtä ja järjestävät asumistaan ja että he tekevät yhteistyötä psykologiemme
kanssa, kertoo Viktoria. Jos lapsi voi pysyä perheessä, haluamme tarttua tilaisuuteen ja seuraamme
ja autamme perheen arkea. Parasta lapsen näkökulmasta on kasvaa omassa perheessään”.

Uuden vuoden juhla joka järjestetään vähävarattomien perheiden lapsille ja niille lapsille, joille kukaan
ei järjestä juhlaa, on vuodesta vuoteen kasvanut. Tänä vuonna juhlaan osallistui 75 lasta. Dikonin lapset
ovat itse mukana järjestelyissä ja valmistavat mm. ohjelmaa. Juhlassa jokainen lapsi saa lahjan, joka on
tarkoitettu ja mietitty juuri hänelle. Olemme hyvin kiitollisia, että voimme järjestää lapsille uuden
vuoden ihmeen, iloitsee Viktoria.

Tässä ote Viktorian kirjoittamasta raportista Dikonin toiminnasta:
”Heinäkuussa osa meidän lapsista ja työntekijöistä osallistui ”Jokaisen säätiön” järjestettyyn leiriin.
Leiri toimii kohtaamispaikkana vammaisille ja tavallisille nuorille. Se oli erikoinen aika ja korvaamaton
kokemus meidän lapsille ja Jokaisen säätiön piirissä oleville lapsille. On vaikea kuvata sanoin
kokemuksia, jotka me saimme toinen toisiltamme. Lapsethan ovat aina ja kaikkialla lapsia. Lapset
saivat yhdessä leikkiä, näytellä, laulaa, maalata, uida ja levätä. Saimme yhä enemmän vahvistusta
siihen, että me olemme hyvin tärkeitä ja rakkaita toinen toisillemme.
Heinäkuun lopussa saimme yllätyslahjan. Tuntematon ihminen antoi lahjaksi meidän lapsille käynnin
”Iloinen kapunki” -huvipuistoon. Sen jälkeen kun lapset olivat leikkineet puistossa, meitä odotti
ruokailu keskuksen kahvilassa. Pizzaa, hampurilaisia, ranskalaisperunoita, limsaa.... ja lapsemme saivat
itse valita, mitä haluavat syödä.
Elokuussa oli vuorossa jo perinteinen projekti «Valmista lapsi kouluun”, jossa ehdotamme
kaupunkilaisille, että he ostaisivat koulutarvikkeita, omien lastensa lisäksi myös Dikonin lapsille. Tämä
kehittää vastuullisuutta yhteiskunnassamme ja tuo esille vähävarattomien asemaa ja luo myös
näkyvyyttä Dikonin työlle. Tällä kerralla projekti meni menestyksellisesti ja saimme koottua paljon
koulutarvikkeita Dikonin lapsille ja onnistuimme jakamaan lisäksi 18 perheen lapsille koulutarvikkeita.

Lapsia odotti myös toivottu yllätys elokuussa – teimme matkan ”Viikinkien kylään”, jossa lapset saivat
kokeilla köysivetokilpailua, jousella ampumista ja saivat tietoa siitä, miten ihmiset elivät aikaisemmin.
Se oli hyvä historian oppitunti ennen kouluvuoden alkua.
Syyskuussa lähetimme kouluun 14 lasta, joista kolme, Graf, Ira ja Ljuba aloittivat ensimmäisen luokan.
Nämä lapset tietenkin olivat huolissaan ja heitä jännitti, onnistuuko opiskeleminen. Mutta me
uskomme, että he kaikki onnistuvat hyvin, ja autamme ja kannustamme heitä jatkuvasti. Tukekaa heitä
yhdessä meidän kanssa rukouksissa!

Lokakuun yksi päätapahtumista oli kaupungin urheilukentän avajaiset, johon kutsuttiin meidän lapset,
kaikkine mitaleineen ja voittopalkintoineen, jotka he ovat vuosien varrella voittaneet. Se oli hyvin
jännittävä ja hauska hetki meidän lapsille. Ne lapset, jotka ovat tulleet vaikeasta elämäntilanteesta
mutta saaneet uuden mahdollisuuden, tulivat nyt kaupungin ”kasvoiksi”. Heistä tuli lapsia, joista
kaupunki on ylpeä. Ja se on myös teidän kaikkien ansiostanne, koska ilman teidän apuanne meillä olisi
paljon vaikeampaa!
Joulukuussa ahkeralla työllä myös meidän Sergei voitti Leningradin läänin judokilpailun. Olemme iloisia
hänen puolestaan ja jatkamme hänen tukemistaan! Myös meidän tytöt, Sascha ja Mascha, ovat tulleet
Leningradin läänin parhaiksi urheilijoiksi omassa ikäluokassaan. Mutta erityisesti oli hauska kuulla
valmentajien sanoja siitä, että meidän lapsemme ovat ystävällisiä ja myötätuntoisia sekä urheilussa,
että elämässä ja heihin voi aina luottaa!

Joulukuussa meidän kasvattimme Aleksej kutsuttiin armeijan palvelukseen. Hän palvelee aika kaukana
meistä ja me toivomme, että löydämme mahdollisuuden vierailla hänen luonaan. Aleksej kirjoitti meille
armeijasta, että hänellä on ikävä Dikonia ja kaikkia lapsia, koska nimenomaan Dikoni antoi hänelle
kodin, huolenpidon, rakkauden ja hyväksymisen. Nämä sanat tietenkin on hyvin arvokkaita meille. Me
odotamme häntä malttamattomasti!
Aleksej on asunut Dikonissa kahdeksan vuotiaasta saakka. ”Tämä on minun kotini ja minun perheeni,
olen ylpeä, että saan olla Dikonin perheenjäsen”. Aleksej tuli Dikoniin, kun kotona oli liian paljon
vaikeuksia. ”Dikonin avulla olen löytänyt oman itseni. Täällä olen oppinut sen, ettei saa antaa periksi.
Armeijan jälkeen haluan tulla tänne takaisin ja auttaa ja välittää eteenpäin sitä, mitä itse olen saanut
täältä”.

Suomen Lähetysseura tuki Dikonin laajennusprojektia vuosina 2016-2017. Sen kautta lapset saivat
tuplasti enemmän tilaa ja omia huoneita. Dikoni sai paljon mediahuomiota projektin vuoksi sekä
Suomessa että Viipurissa. Viipurin paikalliskanavan uutislähetyksessä oli reportaasi avajaisista, jossa

viranomaiset kiittivät yhteistyöstä ja Dikonin hyvin tehdystä työstä alueen syrjäytettyjen perheiden ja
lasten puolesta. https://www.youtube.com/watch?v=mB9oDyUVLsk
Projektin myötä yhteistyö eri tahojen kanssa on vahvistanut Dikonin asemaa yhteiskunnassa. Viipurin
varapormestari totesi marraskuun avajaisissa, että tämä on juhlapäivä: ”Tärkeintä tänään on nähdä
että lasten olosuhteet ovat parantuneet. Meille se on ollut tärkeä projekti ja olemme kaupungin
puolesta iloisia, että Dikoni on saanut nämä tilat. Tämä voi toimia esimerkkinä myös muille
turvakodeille”. Poliisin edustaja alaikäisten osastolta iloitsi Dikonin toiminnasta: ” Yleensä tarvitaan
apua välittömästi kun jotain tapahtuu. Emme koskaan ole saaneet Dikonin taholta kielteistä vastausta.
Lapset saavat aina tavalla tai toisella apua teidän kauttanne. Kaikki lapset etsivät turvaa ja lämpöä ja
he jotka asuvat täällä saavat sekä sisäistä että ulkoista turvaa. Viktoria toteaa: Lapset ovat todella
iloisia siitä, että heillä on omat huoneet, joissa on tilaa korkeintaan neljälle lapselle. Aikaisemmin oli
aika kovaa, kun oli vain kaksi erillistä huonetta, toinen oli poikien huone ja toinen tyttöjen huone. Ei
ollut pelkästään ahdasta, vaan mahdoton tilanne. Oma huone tarkoittaa omaa tilaa, jonne voi myös
kutsua ystäviään. Oma huone tuo myös vastuullisuutta, pitää siivota ja pitää tavarat järjestyksessä.
Viktoriasta prosessi on ollut yhtä ihmettä ja hän toteaa, että tulevaisuus on yhtä valoisa kun Dikonin
uudet seinät.

Kiitos Sinulle tuestasi. Kiitos, että olet mukana auttamassa turvakoti Dikonin lapsia ja nuoria.
Sinun lahjasi on arvokas.
Taivaan Isän Siunausta jokaiseen päivääsi.
Ystävällisin terveisin
Christina Heikkilä, Venäjän kummityön koordinaattori
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