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Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat 
 
 

 

Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka 

kirjoitan teille alueelta. On ilo saada jakaa kanssanne Dikonin lasten kuulumisia.  

Arki kantaa ja rutiinit antavat turvaa 

On taas uusi päivä. Dikonissa vallitsee aamupäivän rauha 

isompien lasten ollessa koulussa. Työntekijöiden puuhaillessa 

omiaan lapset leikkivät rauhallisesti keskenään ilman aikuisen 

ohjausta. On ilo huomata, kuinka hienosti nämä lapset osaavat 

ottaa toinen toisensa huomioon. Vähän isommat auttavat 

pienempiään, ja yhteisleikki sujuu mukavasti ilman riitelyä.  

Arki ja säännölliset rutiinit luovat turvalliset puitteet turvakodin 

asukkaille. Aamulla isommat lapset lähtevät lähellä sijaitsevaan 

kouluun. Alle kouluikäisillä on omat touhunsa ja rauha leikkiä, 

kun on enemmän tilaa temmeltää.  Mahdollisimman tavallinen ja 

turvallinen arki on Dikonin lapsille hyvin tärkeää. Säännölliset 

päivittäiset rutiinit kannattelevat rikkinäisistä taustoista tulevien 

lasten elämää. Isompien lasten arjessa on kolme tärkeää 

viikoittain toistuvaa asiaa: koulu, urheiluharrastukset ja 

seurakunnan toiminta.  

Seurakunta on kuin lasten ja nuorten toinen koti 



 
 

 

Kaikki Dikonin lapset käyvät sunnuntaisin kirkon pyhäkoulussa. Erityisesti aivan nuorimmat lapset  ovat innokkaita 
pyhäkoululaisia. 70 % Viipurin seurakunnan pyhäkoululaisista tuleekin Dikonista! Vanhemmat  asukkaista 
haluaisivat mieluummin jäädä nukkumaan sunnuntaiaamuna, mutta lähtevät hekin kirkolle aina lopulta 
mielellään. Turvakodin nuoria on mukana mm. seurakunnan lauluryhmissä ja bändeissä. Dikonin lapset ja nuoret 
joutuvat kantamaan valitettavan usein ylimääräisiä paineita ympäristön ennakkoluuloista johtuen. He ovat hyvin 
käyttäytyviä  lapsia ja toimivat esimerkkinä muille. Tänä keväänä Dikonin oma nuori Andreij vihittiin seurakunnan 
nuorisotyöntekijäksi.  
Kristillinen arvomaailma vaikuttaa kaikkeen Dikonissa tehtävään työhön ja sen toimintaperiaatteisiin. Turvakodin 
johtaja Viktoria Shutova on työskennellyt vuosia itsekin seurakunnan nuorisotyössä. Siksi seurakunnan ja 
turvakodin välinen yhteistyö on saumatonta ja molemmille osapuolille tärkeää.  

 

Moni lapsi ja nuori on menestynyt urheiluharrastuksessaan aivan piirimestaruustasolle saakka.  Suosittuja lajeja 

ovat itsepuolustuslajit, kuten judo, kudo ja karate. Turvakodin johtaja Viktoria tuntee urheilukoulun johtajan, 

joten dikonilaiset saavat treenata siellä ilmaiseksi. Lisäksi Viktoria tietää, että tässä urheilukoulussa ei huudeta ja 

rähistä lapsille, kuten niin monissa venäläisissä urheilukouluissa valitettavasti tapahtuu.  

 

Dikoniin saa aina palata 

Dikonissa asuu paljon lapsia, jotka tulevat sinne 

jaksoittain pitkiksikin ajoiksi ja palaavat taas kotiinsa. 

Usein tämä toistuu montakin kertaa. Dikonin yksi 

pääperiaatteista on, että lapsen yhteys perheeseen 

säilyy.  Joskus lapsi joudutaan kuitenkin ottamaan 

lopullisesti huostaan, eivätkä vanhemmat saa enää 

häntä takaisin. Lapsen etu on kaikkein tärkein asia. 

Vanhemmat saavat olla kuitenkin yhteydessä 

lapsiinsa näissäkin tapauksissa.  

 



 
 

 

 

Pieni 3-vuotias Artjom-poika tuli Dikoniin helmikuussa kahden isomman sisaruksensa kanssa. Aluksi hänen oli 

vaikea luottaa kehenkään, eikä muiden lasten kanssa oleminen ollut helppoa.  Myös nukkuminen oli vaikeaa. 

Aluksi hän ei suostunut menemään sänkyyn, vaan nukkui lattialla. Syöminen  ja puhuminen oli vaikeaa. 

Aikaisemmin Artjom asui perheensä kanssa pienessä kolme kertaa kolmen metrin kokoisessa huoneessa. 

Tullessaan Dikoniin hän osasikin kävellä vain pientä ympyrää.  Nyt  nukkuminen sängyssä onnistuu, ruoka maistuu 

ja  puhelias poika juoksee iloisesti turvakodin johtajan Viktorian syliin. Perusturvallisuuden tunne on kasvanut 

huomattavasti. Artjom on kaikkien lasten yhteinen suosikki. Hän leikkii tyytyväisenä muiden turvakodin lasten 

kanssa tullessani vierailulle Dikoniin.  

Sinä olet tärkeä! 

Jokaisen lapsen syntymäpäivää juhlitaan kunnolla. Niitä onkin usein ja ne ovat hyvin tärkeitä juhlahetkiä kaikille. 

Monen lapsen syntymäpäivää  ei ole ennen turvakotiin pääsyä juhlittu koskaan. Lapset saavat kutsua juhliin 

koulukavereita ja muita ystäviään. Viktoria kertoo Nastjan juhlista: ”Talvella juhlimme Nastjan syntymäpäiviä. Hän 

sai kutsua juhliin kaikki haluamansa ystävät koulusta ja seurakunnasta. Nämä syntymäpäiväjuhlat olivatkin hänelle 

aivan erityinen kokemus ja ne onnistuivat suurenmoisesti. Pöytä oli katettu täyteen herkkuja, ja juhlissa oli 

monenlaista ohjelmaa mm. pelejä, leikkejä ja kilpailuja, joita Dikonin lapset vetivät. Ja kaikilla oli hauskaa! Juhlien 

lopussa Nastjalla oli kyyneleet silmissä. ” 

 

 
 
 
Tilojen ahtauteen saadaan apu! 

Huhtikuussa Dikonissa yöpyi 20 lasta. Luku vaihtelee koko ajan.  Viikonloppuisin on rauhallisempaa. Tuolloin 

lapset viettävät aikaa kotona vanhempiensa kanssa, mikäli se suinkin on vain mahdollista. Kesällä, kesälomien 

alkaessa,  tilanne vaikeutuu monissa perheissä entisestään. Tuolloin apua tarvitsevien lasten määrä kasvaa ja 

kaikki vuodepaikat täyttyvät.  Dikonissa käy asukkaiden lisäksi päivittäin kymmeniä lapsia erityistä tukea 

tarvitsevista perheistä. Avun tarpeen määrä on suuri. Dikoniin jonottaa tälläkin hetkellä kymmeniä lapsia.  

Toukokuussa alkaa turvakodissa valtaisa remontti, jota johtaa SLS:n työntekijä Andreij Heikkilä. Viipurin 

kaupungin virkamiehistö on tietoinen Dikonissa tehtävästä merkittävästä työstä alueen lasten ja perheiden 

hyväksi. Se on kuullut turvakodin tilan tarpeesta ja ojentanut kätensä  lisätilojen muodossa.  



 
 

 

Kerrostalon alimmassa kerroksessa, Dikonin tilojen takana, on kaupungin tyhjillään olevia huonokuntoisia 

huoneistoja. Ne kaupunki on luvannut antaa Dikonin käyttöön seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ilmaiseksi, jos se 

sitoutuu tekemään remontin. Remontin jälkeen Dikonin tilat kaksinkertaistuvat!  Talon koko alakerrasta tulee 

Dikonin oma kerros. Tilanpuutteesta kärsivä turvakoti saa näin lisää tilaa ja voi tulevaisuudessa tarjota kodin 

jonossa oleville uusille lapsille. Suunnitelmissa on lisäksi remontoida perhehuoneita, joihin vanhemmatkin voivat 

majoittua väliaikaisesti. Jumala on rakastava ja hyvä! 

Kiitos kaikesta tuestanne ja rukouksistanne. Teidän tukenne avulla ja rukoustenne kautta saavat kymmenet ja taas 

kymmenet lapset ja nuoret perheineen apua ja tulevat siunatuiksi.  Jumala on siunannut Dikonia monin lahjoin. 

Kiitetään Jumalaa erityisesti uusista tiloista, ja rukoillaan pian alkavan remontin puolesta.  Rukoillaan edelleen 

jokaisen turvakodin lapsen ja nuoren puolesta. Rukoillaan viisautta ja voimia kaikille työntekijöille ja erityisesti 

Dikonin johtajalle Viktorialle. Rukoillaan myös hyvän Jumalan siunausta kaikille Viipurin lapsille ja perheille, joita 

Dikonin kautta tuetaan tavalla ta toisella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos  Sinulle tuestasi. Kiitos, että olet mukana auttamassa turvakoti Dikonin lapsia ja nuoria.  

Sinun lahjasi on  arvokas. 

Taivaan Isän Siunausta jokaiseen päivääsi. 

 Ystävällisin terveisin Ammi Kallio, Venäjän kummityön koordinaattori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin! 
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