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TOIMINTAKERTOMUS 2014

Aloitan tämän toimintakertomuksen koko vuoden jatkuneella toiminnalla. Taisto Pitkänen on
hyväksytty viralliseksi Global Universityn oppilaaksi. Hänelle on myönnetty Bachelor of arts in
Bible and Theology-tutkinnon opiskeluoikeus. Venäjän opiskeluja Taisto tekee kerraten jo aiemmin
opiskeltuja asioita, näin syventäen oppimaansa. Uutena aineena on alkamassa lukion pitkän
englannin opiskelu.
Pietarissa Taisto oli lähetysmatkalla 14-16.02.14 helmikuussa. Taistolla oli matkan aikana kolme
puhetilaisuutta.
Caritas Russia-yhdistyksen hallituksen kokous meillä oli 18.03.14 maaliskuussa.
Haminan Helluntaiseurakunnan vuosikokous oli 23.03.14. Taisto Pitkänen valittiin Isokirja-opiston
yhteyshenkilöksi.
Huhtikuun alussa 01.04.14 Taisto pisti uuden viisumin hakuun.
Taisto otti Venäjällä tarvittavia rokotuksia 08.04.14 paikallisessa terveyskeskuksessa täällä
Haminassa ja niin oli sekin asia kunnossa.
Caritas Russian veroilmoitus lähetettiin verottajalle 16.04.14
Taisto piti Raamattutunnin omassa elikä Haminan Helluntaiseurakunnassa aiheena ”Mooses”
20.04.14 huhtikuussa.
Vuosikokouskutsut postitettiin 28.04.14 huhtikuussa.
Caritas Russia yhdistyksen vuosikokous meillä oli 13.05.14 toukokuussa Haminan
Helluntaiseurakunnassa.
Taisto puhui JSK-kellari ry:n katulähetyskokouksessa 17.05.14 toukokuussa. Hän kertoi venäjän
työn infoa ja piti Sanan saarnan.
Taisto sai uuden viisumin 30.05.14 toukokuussa.
Taisto oli Pietarissa lähetysmatkalla 06-13.06.14 kesäkuussa. Hän kävi mm. Mirotvores
seurakunnan tilaisuudessa. Katulasten tyttökodissa, ”Mashakodissa” Taisto piti puheen venäjäksi.
Taisto teki myös katuevankeliointia ”Grasdanski prospektin” metroasemalla.
Taisto toi terveisiä Pietarista Haminan Helluntaiseurakunnassa pitämässään puheessa 19.06.14
kesäkuussa.
Haminan Helluntaiseurakunta piti ”toritapahtuman” Kauppatorilla, jossa Taisto jakoi traktaatteja ja
keskusteli toriyleisön kanssa ohjelman lomassa 04.07.14 heinäkuussa.
Toinen toritilaisuus oli 25.07.14 heinäkuussa. Taisto keskusteli EE-menetelmää käyttäen tori yleisön
kanssa ja jakoi traktaatteja.

Vuoden ensimmäinen lähetyskirje postitettiin kannattajille ja esirukoilijoille 05.08.14 elokuussa.
Seurakunnassamme oli vieraana Girgisialainen lauluryhmä 21.08.14 elokuussa. Taisto oli
valtuutettu pitämään pietä seuraa heille venäjän kielellä ja Jumala auttoi Taistoa siinä.
Taisto piti pienen todistuspuheenvuoron seurakunnassamme 31.08.14 elokuussa.
Taisto sai 02.09.14 kutsun jo kauan tuntemansa naisen kotiin ja siinä keskusteltuamme osoittautui,
että ongelma oli hengellinen. Hän antoi sinä iltana itsensä Herralle. Taisto sai siunata hänet uskon
tielle ja toivottaa onnea uutena Jumalan lapsena.
Taisto piti Raamattutunnin Haminan Helluntaiseurakunnassa 21.09.14 syyskuussa aiheena ”Paavali,
Timoteus ja Pietari. Jumalan valitut”.
Joulunajan lähetyskirjeet ja joululehdet Taisto postitti lähettäjille 08.12.14 joulukuussa.
Global Universityn tentti aiheesta: ”Vanhan testamentin sanoma” Taistolla oli 10.12.14 joulukuussa.
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