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Kummina olet korvaamaton! Kiitos Sinulle että olet kummina auttamassa ja tukemassa Dikonin
suojakotia, jossa apua tarvitsevat lapset ja perheet saavat apua Viipurin alueella.
Vaikka on jo marraskuinen päivä ja adventin aika lähestyy,
haluaisin ottaa teidät mukaan kesäiseen tapahtumaan Dikonin
lasten parissa. Nimittäin Dikonin kesäleirille. Kesäleiri on
Dikonin toiminnassa jokavuotinen tapahtuma. Venäläisille
lapsille on itsestään selvä asia, että kesä tarkoittaa leiriaikaa.
Osallistutaan leireille, jotka yleensä kestävät monta viikkoa.
Myös Dikonin leiri kestää kolme viikkoa. Leiriin valmistaudutaan
jo monta kuukautta etukäteen ja lapset odottavat leiriä innoissaan.
Se on vuoden kohokohta.
Leiripaikkana toista vuotta peräkkäin oli rauhallinen leirintäalue
luonnon helmassa järven rannalla, Viipurin ja Pietarin välissä,
pois kaupungin melusta ja tavallisesta arkipäivästä. Alue on
ortodoksisen luostarin ylläpitämä ja pellon yli näkyy kirkko ja
luostarialue, jota ympäröi kaunis kivimuuri. Voin vain kuvitella,
mitä oleskelu tällaisessa ympäristössä saattaa merkitä lapselle,
jonka arkipäivä on haastava ja joka on viettänyt pitkän talven
kaupunkiympäristössä ja ahkeroinut koulussa. Leirillä he saavat
rakkautta ja huolenpitoa turvallisessa ympäristössä. He tulevat nähdyksi ja saavat kannustusta.

Näin kertoo Viktoria, Dikonin johtaja:
”Kutsumme mukaan lapsia ja nuoria
erittäin vaikeista elämäntilanteista. Hyvin
usein lapset itse tulevat pyytämään meiltä
leiripaikkaa, koska he ovat kuulleet, että
leiri on hyvä paikka, jossa heistä
huolehditaan. Leirin salaisuus ei ole
ihme, vaan rakastamme näitä lapsia,
kasvatamme omalla esimerkillämme ja
huolehdimme heistä.”

”Tänä vuonna meitä oli yhteensä 90 ihmistä. Joukossa oli
perheväkivallasta kärsineitä lapsia,
lapsia, joiden vanhemmat ovat kuolleet,
lapsia, jotka ovat rikosrekisterissä, koska he ovat varastaneet ruokaa
kaupasta siksi, että heillä oli nälkä,
suurperheiden lapsia, jotka eivät ole koskaan saaneet olla leirillä,
lapsia, jotka ovat selvinneet sellaisista tapahtumista, joita eivät
kaikki aikuisetkaan kykenisi kantamaan.
Autoimme heitä jättämään kaiken leirin ulkopuolelle ja sallimme
heidän kolmen viikon ajan olla vain lapsia. Lapsia, jotka pelaavat
jalkapalloa ja lentopalloa, lapsia, jotka lounaalla eivät aina
käyttäydy kunnolla, lapsia jotka keksivät kaikenlaista.”
”Me aikuiset seurasimme heitä leirin aikana joskus hymyillen ja joskus kyynelin. Ymmärrämme että
aika, jonka annamme heille, on heille erityinen aika. Aika, jolloin he voivat rauhoittua, jolloin ei
tarvitse kantaa aikuisten vastuuta, eikä tarvitse pelätä – voi vain leikkiä ja pelata jalkapalloa.”
”Leirillä olivat työssä kaikki Dikonin
työntekijät sekä avustajina ne nuoret, jotka
ovat jo muuttaneet pois Dikonista. Uskomme
että tällä ryhmällä tuomme rakkautta ja
huolenpitoa. Joka kerta kun leiri päättyy,
lapset itkevät siksi, että heidän pitää lähteä.
Kesän jälkeen pitkin vuotta he tulevat
Dikoniin vain olemaan yhdessä,
keskustelemaan, syömään ja uudestaan
kokemaan rakkauden ja huolenpidon
ilmapiiriä. Tottakai haluaisimme ottaa
vastaan jokaisen lapsen Dikoniin, mutta se ei
vain ole mahdollista. Mutta teemme kaiken
minkä pystymme näiden lasten eteen.”

Dikonissa lapset oppivat uusia taitoja ja pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutusta keskenään, oppivat
kunnioittamaan ja auttavat toinen toistaan, ihan niin kun tavallisessa perheessä. Tänä syksynä remontoitu
keittiö on ollut aktiivisessa käytössä myös muulloin kuin ruokailuaikana. Lapset ovat päässeet
ohjaajiensa kanssa leipomaan ja tekemään ruokaa: on leivottu pelmenejä, piparkakkuja, pullia ja
piirakoita. Mikä ilo kun pääsee maistamaan itse tekemiään leivoksia! Myös tiskaaminen on hauskaa
puuhaa lasten keskuudessa.

Kesän jälkeen on riittänyt
tekemistä, jotta lapset pääsevät
taas
aloittamaan
koulun.
Koulureppujen, vihkojen, kynien,
koulukirjojen pitää olla hankittuna
jokaiselle. Kasvavalle lapselle
myös uudet kengät ja vaatteet
koulupukua
varten.
Dikonin
omien lasten lisäksi autetaan muita
vaikeassa
asemassa
olevien
perheiden lapsia. Myös hiusten
pitää olla tyylikkäät: parturiliike
Pietarista kävi taas kerran
Dikonissa ennen koulun alkua
leikkaamassa kaikkien lasten
hiukset heidän haluamallaan
tavalla.

Kohta joulu lähestyy. Seurakunnassa lapset
osallistuvat kirkon joulujuhlaan. Myös
Dikonissa järjestetään oma joulujuhla, jossa on
ohjelmaa ja joululahjoja. Iso tapahtuma on
myös Dikonin järjestämä joulujuhla niiden
perheiden lapsille, jotka kokevat köyhyyttä,
sairautta tai on muita ongelmia. Nämäkin lapset
saavat mahdollisuuden osallistua oikeaan
joulujuhlaan ja heille annetaan heidän
toivomansa lahja. Dikonin välittämä sanoma
jokaiselle lapselle on: Olet tärkeä, olet
ainutlaatuinen, arvokas ja Jumalan rakastama.

Lähetysseura on ollut mukana tukemassa Dikonin suojakodin toimintaa vuodesta 2012. Kehitys on ollut
valtava, monet ovat saaneet tukea ja turvaa, mutta työ jatkuu. Apua tarvitsevia perheitä on paljon ja
haavoittuvassa asemassa ovat juuri lapset. Tarvitaan muutosta yhteiskunnassa, tarvitaan heitä, jotka
auttavat hädässä olevia. Dikonin työ on ainutlaatuista.
Dikonin toimintatavoissa korostetaan jokaisen lapsen ihmisarvoa ja oikeutta tulla nähdyksi ja
rakastetuksi. Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni”. Juuri tätä sain kokea vieraillessani
Dikonin kesäleirillä ja nähdessäni lasten silmien loistavan.

Ja vielä lopuksi Viktorian
lähettämät terveiset: ”Haluamme
kiittää jokaista, joka auttaa meitä
auttamaan. Kaikkia Teitä jotka
tukevat taloudellisesti Dikonin
työtä ja rukoilevat lasten ja
työntekijöiden puolesta. Teidän
avointen sydäntenne ansiosta
meillä on mahdollisuus auttaa ja
tukea näitä lapsia ja jatkaa
työtämme.”

Kiitos, että olet mukana auttamassa Dikonin lapsia ja nuoria.
Sinun lahjasi on arvokas. Taivaan Isän Siunausta jokaiseen päivääsi.
Siunattua adventinaikaa!
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