MISSION ASSOCIATION CARITAS RUSSIA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2013

Taisto Pitkäsen vuoden alusta jatkuneet teologian opinnot jatkunevat edelleen etäopiskeluna.
Taiston venäjän luokkamuotoiset opinnot ovat nyt ohi ja jatkunevat kertauksella itseopiskeluna.
Taisto kävi lähetysmatkalla Venäjän Pietarissa 15 – 23.02.13 helmikuussa.Veimme eri kohteisiin
mm. Mirotvorets-seurakuntaan humanitaariavustusta ja Taisto teki myös eri metroasemilla
katuevankeliointia EE-menetelmää käyttäen ja jakoi lentolehtisiä ihmisille. Taisto myös vieraili
ryhmän kanssa kahdessa seurakunnassa ja eräässä perheessä avustusten kanssa.
Taisto piti Raamattutunnin omassa kotiseurakunnassaan Haminan Helluntai seurakunnassa.
10.03.13 aiheena: kuningas Saul
Seurakunnan vuosikokous meillä oli 24.03.13 maaliskuussa. Taisto valittiin Iso KirjaRaamattuopiston yhdyshenkilöksi.
Uusi viisumi pistettiin hakuun 04.04.13 huhtikuussa.
Yhdistyksen veroilmoitus lähetettiin 15.04.13 huhtikuussa.
JSK-katulähetyskokous meillä oli Irma Toikan kotona 20.04.13. jossa Taisto julisti Sanaa kuulijoille
ja kertoi Venäjän työn infoa.
Seuraavaksi 29.04.13Taisto suuntasi Karhulan Helluntai-seurakuntaan ja siellä naisten piiriläisten
vieraaksi. Edellen taisto julisti Sanaa ja kertoi Venäjän työn infoa.
Jälleen Taisto piti Raamattutunnin omassa kotiseurakunnassa (Haminan Helluntai srk)
19.05.13,aiheena: Kuningas Daavid
Caritas Russian hallituksen kokous meillä oli 20.05.13, jossa tutustuttiin vuosikokous asiakirjoihin
ja allekirjoitettiin ne.
Taisto päätti Israelin kuninkaista kertovan Raamattutuntisarjan 09.06.13 Kuningas Salomoon.
Uuden viisumin Taisto sai 10.06.13 kesäkuussa ja matkustusasiapaperit olivat taas kunnossa.
Taisto oli jälleen lähetysmatkalla Pietarissa 14 – 16.06.13 kesäkuussa. Vietiin humanitaariavustusta
paikalliselle kristilliselle naisten asuntolalle. Käytiin eräässä vähävaraisessa perheessä avustusten
kanssaja ja eri seurakunnissa, joista toisessa Taisto myös käytti puheenvuoron heidän
Jumalanpalveluksessaan. Caritas Russia yhdistys myös avusti pienellä summalla Mirotvorets
seurakuntaa ja Pastori Pavelin narkomaanikotia.
Vuosikokouskutsut Taisto lähetti jäsenille 15.07.13 ja Caritas Russian-yhdistyksen vuosikokous
meillä oli 30.07.13 heinäkuussa.
Vuoden ensimmäinen lähetyskirje postitettiin esirukoilijoille ja kannattajille 31.07.13 heinäkuun
lopussa.

Taisto teki vuoden viimeisen Pietarin matkansa 20 – 25.10.13 lokakuussa. Taisto työskenteli
Prosvecenian metrolla ja keskusteli ihmisten kanssa Jeesuksesta ja jakoi lentolehtisiä. Matkan
aikana tuli useita hedelmällisiä keskusteluja metrolla ihmisten kanssa.
Iso Kirja-Raamattuopisto info tilaisuus meillä oli 17.11.13 Haminan Helluntaiseurakunnassa. Taisto
kertoi opiston toiminnasta ja innosti ihmisiä tulemaan mukaan ja kouluttautumaan opiston
kursseilla.
Joulukuun alussa 02.12.13 Taisto teki vuoden viimeisen lähetyskirjeen. Kirje postitettiin yhdessä
joululehtien kanssa, joita Taisto myi kiinnostuneille Joulun alla.
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