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Koko vuoden jatkunutta toimintaa on ollut Taisto Pitkäsen teologian ja venäjän opiskelut. Englanti 
on jäänyt vähemmälle kyseisenä vuotena, mutta jatkuu taas ensi vuonna. 

Katuevankeliointia Taisto on tehnyt Rauha Zitronin kanssa aina tilaisuuden tullen. Taisto ja Rauha 
ovat tehneet työtä lähinnä kymenlaakson alueella ja pari kertaa Tallinnassa. 

Taisto on pitänyt yhteyttä muutaman ihmisen kanssa lähinnä sielunhoitajan ominaisuudessa. 

Taisto on vastannut myös Caritas Russia yhdistyksen hallinnollisesta työstä, toimintakertomuksesta 
jne. Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa 10.02.18 helmikuussa Kouvolan kaduilla. 

Taisto osallistui 06.03.18 Kotkassa Israelin ystävien rukouskokoukseen Mariankulma Kristillisessä 
kahvilassa. 

Taisto ja Rauha  evankelioivat Kotkassa kauppakeskus Pasaatissa 13.03.18 maaliskuussa.

Taisto ja Rauha  olivat evankeliumin asialla  Kotkan City-marketissa

Haminan kaduilla Taisto ja Rauha  olivat 23.03.18  maaliskuussa. Taisto sai esittää eräälle miehelle  
EE elikä Evankeliointi Elämäntapana henkilökohtaisen evankelioinnin menetelmän jäsennyksen. 
Siinä kerrotaan koko evankeliumi systemaattisesti jäsenneltynä kokonaisuutena.  

Kotkan Prismassa Taisto ja Rauha olivat 11.04.18 huhtikuussa.

Taisto saarnasi kotiseurakunnassaan  elikä Haminan Helluntaiseurakunnassa 22.04.18 aiheesta 
hengellinen sodankäynti. 

Taisto ja Rauha olivat Kotkassa evankelioimassa 25.04.18 huhtikuussa. 

Haminan torilla Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa seurakunnan kanssa 28.04.18 huhtikussa. 
Oli makkaraa ja kahvia jne. 

Fida internationalin lipaskeräyksessä Taisto ja Rauha olivat 08-16.05.18 toukokuussa Haminassa. 
Kerätyt varat menivät Afrikassa ja lähi-idässä  sotaa käyvien maiden lasten koulunkäynnin 
turvaamiseen ja traumaterapiaan.  Fidalla on kyseisissä maissa oma työntekijäverkostonsa. 
Näinollen voi luottaa, että varat menevät sinne minne ne on tarkoitettukin. 

Rukouskokousta Taisto oli johtamassa kotiseurakunnassaan 17.05.18 toukokuussa. Taisto saarnasi 
efes.3:10 (että Jumalan moninainen viisaus nyt tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja 
valtojen tietoon)

Kotkan Prismassa Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa 23.05.18 toukokuussa. 

Israelin ystävien rukouskokouksessa Taisto vieraili 29.05.18 toukokuussa.  Rukoiltiin Israelin 
puolesta ja keskusteltiin ajankohtaisista Israelin uutisista. 



Kotkan Prismassa Rauha ja Taisto olivat taas 09.06.18 kesäkuussa evankelioimassa. 
Tallinnassa lähetysmatkalla Taisto ja Rauha olivat 12.06.18 kesäkuussa. He evankelioivat  laivalla 
ja tallinnan kaduilla ja ostoskeskuksissa. 

Kotkan city-marketissa Taisto ja Rauha evankelioivat 20.06.18 kesäkuussa. 

Kotkan-Karhulan alueella Taisto ja Rauha evankelioivat 27.06.18 kesäkuussa. 

Taisto johti rukouskokousta ja saarnasi kotiseurakunnassaan 28.06.18 kesäkuussa. Taisto puhui 
Gal.4:13-14 sekä 1Kor.1:26-31 (ja Jumala otti sen, joka ei mitään ole...)

Taisto piti sunnuntaikokouksen saarnan 08.07.18 heinäkuussa omassa seurakunnassaan. Taisto 
puhui tälläkertaa 1 korinttolaiskirjeen taustasta.

Kotkan prismassa Taisto ja Rauha evankelioivat 18.07.18 kuten myös 15.08.18

Kotiseurakunnassaan Taisto saarnasi sunnuntaikokouksessa 19.08.18 1 korinttolaiskirjeestä

Haminan kaduilla Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa 24.08.18 elokuussa. 

Kotkan torilla Taisto ja Rauha evankelioivat 25.08.18 elokuussa. 

Taisto kirjoitti lähetyskirjeen. Kirjeet ja sähköpostit lähetettiin kannattajille ja esirukoilijoille 
27.08.18 elokuussa. 

Tallinnassa Rauha ja Taisto vierailivat lähetysmatkalla evankelioiden jo tutuksi tulleilla paikoilla 
11.09.18 syyskuussa. 

Kotkan prismassa Taisto ja Rauha olivat 17.09.18 syyskuussa. 

Caritas Russia yhdistyksen vuosikokous oli 24.09.18 syyskuussa Haminan Helluntaiseurakunnassa. 

Israelin ystävien rukousilta Taistolla  oli Kotkan mariankulman kristillisessä kahvilassa 25.09.18 
syyskuussa. 

Haminan kaduilla Taisto ja Rauha julistivat 28.09.18 syyskuussa. 

Haminan torilla Taistolla ja Rauhalla oli seurakunnan kanssa tilaisuus, jossa laulettiin ja tarjottiin 
krillimakkaraa ja pulla kahvit päälle. Rauha ja Taisto jakoivat traktaatteja ja kutsuja illan 
tilaisuuteen puistotalolle 06.10.18 lokakuussa.    

Haminan kaduilla evankelioitiin taas Taiston ja Rauhan voimin 09.11.18 marraskuussa. 

Taisto oli puhumassa päihdeongelmaisten päiväkeskuksessa sinikeitaalla täällä Haminassa 23.11.18 
marraskuussa. 

Kotkan Israelin ystävien rukouskokouksessa Taisto oli jälleen 27.11.18 marraskuussa. 

Kotkan prismassa Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa 28.11.18 marraskuussa.

Taisto saarnasi omassa seurakunnassa henkilahjoista 02.12.18 joulukuussa. 



Taisto kirjoitti taas lähetyskirjeen. Kirjeet ja sähköpostit lähetettiin kannattajille ja esirukoilijoille 
03.12.18 joulukuussa. Samalla lähetettiin joululehdet kiinnostuneille. 

Taisto ja Rauha evankelioivat myös vanhan holviston joulutorilla Haminan Bastionissa 08.12.18 
joulukuussa.  Traktaatteja meni n.80-90 kpl vajaassa kahdessa tunnissa.    
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