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Aloitetaan tämä toimintakertomus Taisto Pitkäsen opiskeluista. Taiston opiskelut vuonna 2019 on
käsittäneet etupäässä teologian kurssin ”Kristuksen elämä synoptisissa evankeliumeissa”
suorittamisen. Kyseinen kurssi jäikin sitten Taiston viimeiseksi ainakin toistaiseksi. Global
University lopetti suomen toiminnot lokakuun lopussa. Opiskelu on mahdollista tulevaisuudessakin
USA:n päätoimiston kautta Springfieldissä Missourissa. Opiskelukieli on kuitenkin silloin englanti
ja sitä varten Taisto lukeekin nyt myös englantia ja jatkaa myöhemmin etäopiskelua englanniksi.
Kielet ovat jääneet vähemmälle, mutta Taisto on kuitenkin opiskellut englantia ja venäjää
kyseisenäkin vuotena.
Tammikuussa 12.1 Taisto ja Rauha olivat jakamassa trakuja Vaalimaalla Zarin kauppakeskuksessa
sekä Rajahovin edessä, jossa oli mm. bussilastillinen venäläisiä turisteja.
Tammikuussa 21.1 Taisto suoritti Global Universityn tentin seurakunnassa aiheesta Kristuksen
elämä synoptisissa evankeliumeissa.
Tammikuussa 25.1 Taisto oli puhumassa Haminalaisella Sinikeitaalla aiheesta: Jumala valitsi sen
joka ei mitään ole...
Tammikuussa 31.1 Taisto vastasi omassa seurakunnassaan rukouskokouksesta ja jakoi sanaa
aiheesta: Kiinni viinipuussa.
Helmikuussa 27.2 Taisto ja Rauha olivat Kotkassa evankelioimassa.
Maaliskuussa 3.3 Taisto saarnasi omassa elikä Haminan Helluntaiseurakunnassa aiheesta: Jeesuksen
Kristuksen elämä 1 osa.
Maaliskuussa 12.3 Taisto osallistui Kotkassa Israelin ystävien rukouskokoukseen Mariankulma
kristillisessä kahvilassa.
Maaliskuussa 22.3 Taisto puhui jälleen sinikeitaalla aiheesta: Sananlaskut 2: 1-8 Murtuminen
Jumalan edessä.
Maaliskuussa 28.3 Taisto vastasi rukouskokouksesta omassa seurakunnassaan aiheesta: Jeremia 29:
12-14 Jos te etsitte täydestä sydämestänne.
Huhtikuussa 2.4 Taisto ja Rauha evankelioivat Haminan kaduilla jälleen.
Huhtikuussa 3.4 Seurakunnassa pidettiin Viipurin ja Pietarin romanityöstä työ palaveri. Osanottajia
oli Viipurin ja Pietarin House of life seurakunnista kuten myös Lahden ja Tampereen
Helluntaiseurakunnista sekä meidän omasta seurakunnasta. Taisto oli myös mukana palaverissa.
Sovittiin, että aloitetaan työ Viipurissa ja Pietarissa. Sovittiin myös, että Viipurilaiset vievät
mennessään avustuskuorman Venäjälle ja tulevat lähiaikoina hakemaan vielä toisen kuorman. Sitten
olisi meidän suomalaisten vuoro vierailla Venäjän puolella.

Huhtikuussa 4.4 Taisto pisti viisumin hakuun kolmen vuoden tauon jälkeen.
Huhtikuussa 12.4 Viipurin pastori pariskunta osallistui seurakuntamme ilon ilta tapahtumaan ja haki
samalla avustuskuorman viipuriin.
Huhtikuussa 14.4 meillä oli seurakunnan vuosikokous. Taisto valittiin katu- ja saarnatehtävien
lisäksi Raamattuopisto Ison Kirjan yhteyshenkilöksi.
Huhtikuussa 15.4 meillä oli Caritas Russian hallituksen kokous.
Huhtikuussa 23.4 Taisto osallistui Israelin ystävien rukouskokoukseen Kotkassa Mariankulma
kristillisessä kahvilassa.
Huhtikuussa 25.4 Taisto todisti uskon elämästään omassa seurakunnassaan
Huhtikuussa 26.4 Taisto oli puhumassa sinikeitaalla sanankohdasta Luuk.4: 18 puhuen.
Huhtikuussa 30.4 Rauha ja Taisto olivat evankelioimassa Kotkan prismassa.
Toukokuussa 6.5 Taisto ja Rauha evankelioivat karhulan urheilukentän puistossa one way:n
porukan kanssa.
Toukokuussa 8.5 Taisto ja Rauha olivat Haminan kaduilla julistamassa.
Toukokuussa 15.5 ja 22.5 Taisto ja Rauha jakoivat trakuja ja keskustelivat ihmisten kanssa uskosta
Kotkan city.marketissa.
Toukokuussa 23.5 Taistolla oli rukouskokous vastuu omassa seurakunnassaan. Taisto puhui Luuk.4:
25-30 ja Joh.7:28-30 teksteistä.
Toukokuussa 25.5 Taisto kävi ensimmäisen kerran Viipurissa uuden palvelutyön nimissä ryhman
kanssa. Meillä oli Viipurin House of life seurakunnan kanssa grillijuhlat ja samalla tutustuttiin
toisiimme. Romanipariskunta Arsen ja Sofia olivat myös mukana.
Kesäkuussa 18.6 Taisto ja Rauha seikkailivat meren aalloilla ja saapuivat näin Tallinnaan.
Tallinnassa taistelupari Taisto ja Rauha evankelioivat jo tutuiksitulleilla paikoilla vanhassa
kaupungissa ja ostoskeskuksissa.
Kesäkuussa 25.6 Taisto oli Rauhan kanssa Haminan kaduilla julistamassa
Kesäkuussa 26.6 Taisto ja Rauha olivat Kotkan kaduilla julistamassa ja trakut menivät kuin
kuumille kiville.
Heinäkuussa 3.7 Taisto ja Rauha evankelioivat ja jakoivat kutsuja seuraavan viikon telttakokouksiin
Haminassa.
Heinäkuussa 5.7 Taisto ja Rauha evankelioivat Kotkan city-marketissa.

Heinäkuussa 11-14.7 meillä oli täällä Haminassa Helluntaiseurakunnan järjestämä telttakokous
sarja torstaista sunnuntaihin. Taisto todisti torstai-iltana uskoontulemisestaan. Taisto oli myös
yövartijana Aamuyöllä 04.00-10.00. Lauantaina Taisto oli toistamiseen yövartijana 22.00-04.00
Taisto ja Rauha olivat myös valtuutettuja rukouspalvelijoita. Rukoiltavia oli useita päivien aikana.
Maininnan arvoinen asia on, että kun Rauha rukoili erään naisen puolesta, niin nainen kaatui ja
parani selkäkivuistaan.
Heinäkuussa 21.7 Taistolla oli saarnavuoro Helluntaiseurakunnassa täällä Haminassa. Taisto puhui
tällä kertaa Matteuksen evankeliumin taustasta.
Elokuussa 3-5.8 meitä oli pieni ryhma Haminan Helluntaiseurakunnasta vahvennettuna Allan
Palmila Tampereen Helluntaiseurakunnasta kun teimme kolmen päivän matkan Venäjälle.
Ensimmäisenä päivänä meillä oli kotikokous eräässä romanikodissa Viipurissa. Taisto todisti
kokouksessa Venäjän kielellä elämästään. Myös muut veljet käyttivät puheenvuoron. Illalla
saavuimme tuonne miljoonien elämänkohtaloiden metropoliin, Pietariin. Majoituimme eräässä
huoneistossa, jonka paikallinen pastori oli meille hommannut. Aika lähellä huoneitoa, missä minä
aikaisempina vuosina olin asunut.
Seuraava päivä oli sunnuntai. Menimme erääseen Venäläiseen seurakuntaan ehtoolliskokoukseen.
Siellä oli kaksi Suomalaista pastoria saarnaamassa. Tarjosivat kokouksen jälkeen teetä.
Sitten menimme n. 30 km pietarista pohjoisessa olevaan romanikylään. Tarkoituksemme oli
tutkailla evankeliumin työlle maaperää. Ne ajatukset sai unohtaa ainakin tälläkertaa, koska koko
kylä juhli vodkan voimalla häitä, joita siella vietettiin.
Maanantaina kävimme Novgorodin lähellä olevassa romanikylässä katsomassa työmahdollisuuksia.
Eivät antaneet lupaa hengelliselle työlle, mutta pyysivät apua kylän koulua käyville lapsille,että jos
meidän kautta lapset saisivat koulutarvikkeita.
Elokuussa 9.8 Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa Haminan kaduilla.
Elokuussa 11.8 Taisto aloitti kokouksen ja kertoi Venäjän matkasta seurakunnalla.
Elokuussa 13.8 Rauha ja Taisto olivat jakamassa trakuja Kotkan prismassa.
Elokuussa 16.8 Taisto ja kumppanit tekivät lähetysmatkan Viipuriin.
Elokuussa 25.8 Taisto saarnasi omassa seurakunnassa luukkaan evankeliumin taustoista.
Elokuussa 27.8 Rauha ja Taisto evankelioivat Haminan kaduilla.
Syyskuussa 2.9 Meillä oli Caritas Russia yhdistyksen vuosikokous Haminan
Helluntaiseurakunnassa.
Syyskuussa 13.9 Oli Haminassa jo perinteeksi muodostunut valojen yö tapahtuma. Taisto ja Rauha
jakoivat trakuja ja evankelioivat ihmisiä. Saatiin mm. rukoilla erään alkoholista eroon haluavan
naisen puolesta.
Syyskuussa 18.9 Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa Haminassa Lidlin edessä.
Syyskuussa 23.9 Taisto lähetti lähetyskirjeen paperikirjeinä ja sähköposteina esirukoilijoille ja
kannattajille.

Syyskuussa 24.9 Rauha ja Taisto evankelioivat Kotkan prismassa.
Lokakuussa 2.10 evankelioitiin Haminassa.
Lokakuussa 10.10 Taistolla oli omassa seurakunnassaan rukouskokouksen vetovastuu. Vierailevana
puhujana oli Haminan vapaaseurakunnasta. Ismo Backman.
Lokakuussa 13.10 Taisto saarnasi omassa seurakunnassaan synoptisten evankeliumien
historiallisesta taustasta.
Lokakuussa 25.10 Taisto puhui sinikeitaalla tekstistä: Jesaja 52:12
Marraskuussa 3.11 Prismassa Kotkassa jaetiin trakuja Rauhan kanssa
Marraskuussa 17.11 Tehtiin taas Viipurin matka. Taisto todisti tulkin välityksellä kokouksessa
eräässä romanikodissa.
Marraskuussa 19.11 Jaettiin trakuja Haminassa Rauhan kanssa.
Marraskuussa 21.11 Viipurin ja Pietarin House of life seurakunnista oli vieraita meidän
seurakunnassa. Pidettiin kokouksia ja nautitiin ystävyydestämme.
Marraskuussa 22.11 Taisto puhui sinikeitaalla tekstistä Apost. 28:1-6 (jossa Paavali
haaksirikkoutuu Melitten saarelle ja selviää käärmeen puremasta hengissä)
Marraskuussa 27.11 Haminan kaduilla evankelioitiin taas Taiston ja Rauhan toimesta.
Joulukuussa 3.12 Prismassa jaettiin trakuja Rauhan kanssa.
Joulukuussa 8.12 Taisto postitti lähetyskirjeet ja joululehdet
Joulukuussa 10.12 Taisto ja Rauha Seikkailivat jälleen itämeren aalloillla näin saapuen Tallinnaan.
Tallinnassa evankelioimme vähän laivassa ja vanhassa kaupungissa ja muutamassa
ostoskeskuksessa.
Joulukuussa 14.12 Taisto teki vielä seurakunnan poikien kanssa 1 päivän lähetysmatkan Viipuriin.
Ljuban luona Taisto puhui pienen sanan venäjäksi. Sekä rukoili venäjäksi ljuban ja Arsenin ja
Sofian luona.
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