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Koko vuoden jatkunutta toimintaa on ollut Taisto Pitkäsen englannin ja teologian opinnot, venäjä on
jäänyt vähemmälle. 

Tammikuussa  21.1  Taisto  kävi  seurakunnan  poikien  kanssa  Viipurissa  yhden  päivän
lähetysmatkalla.He  kävivät mm. Oksanan luona ja useimmat heistä käyttivät puheenvuoron ja niin
myös Taisto. Taisto puhui mm. profeetta Joonan tapauksesta. Kuinka Joona lähti Jumalan antamaa
tehtävää karkuun ja lopulta löysi itsensä merestä ja suuren kalan nielaisemana. He kävivät myos
Arsenin ja Sofian luona ja Taisto rukoili lopuksi niin Oksanan kun Arsenin ja Sofiankin luona. 

Tammikuussa 23.1 Taisto oli vastuussa oman seurakunnan rukouskokouksesta. Taisto puhui Sanaa
Apost.t 28: 1-6 jossa Paavali selviää käärmeen puremasta hengissä. ja johti kokouksen loppuun. 

Tammikuussa 28.1 Taisto ja Rauha olivat evankelioimassa Kotkan city-marketissa. Trakuja meni
hyvin. 

Helmikuussa  2.2  Taisto  kävi  seurakunnan  poikien  kanssa  jälleen  Viipurissa.  Tällä  kertaa  pojat
kävivät Luban luona. Taisto puhui Sanaa Apost.t. 28:1-6 jossa Paavali selviää käärmeenpuremasta
hengissä.  ja rukoili lopuksi venäjäksi ja suomeksi. 

Helmikuussa 9.2 Taisto kävi taas Viipurissa. He kävivät ensiksi Luban luona. Sitten he menivät
Danielin ja Ludmilan luokse. Aikansa kuulumisia vaidettuaan Taisto rukoili vielä lopuksi. Sitten he
lähtivät Oksanan luokse. Muutamat ryhmästä käyttivät puheenvuoron ja niin myös Taisto, Taisto
kertoi elämästään Jumalan kanssa Venäjällä ja rukoili vielä lopuksi ennenkuin jatkoimme matkaa
eteenpäin.   Senjälkeen he saapuivat Rauhan luokse ja kuulumisia vaihdetuamme neuvottelimme
sauraavalla matkalla pidettävästä kokouksesta Rauhan luona. Lopuksi Taisto vielä rukoili Rauhan ja
hänen kotinsa puolesta. 

Helmikuusssa 15.2 Taistolla  ja Rauhalla  oli  kotikokous Seija  Zitronin luona Kouvolassa.  Taisto
puhui  Mark.1:13,  Matt.4:1-11,  Heb.2:18,  Heb.4:15-16  Jeesuksen  kiusauksista.  Taisto  johti
kokouksen ja lopuksi vielä rukoiltiin halukkaiden puolesta Rauhan kanssa.  

Helmikuussa  27.2  Taistolla  oli  omassa  seurakunnassa  rukouskokous  vastuu.  Taisto  puhui
Matt.25:14-30 palvelijoille uskotuista leivisköistä. 

Helmikuussa  28.2  Taisto  saarnasi  Haminalaisella  sinikeitaalla  Jesaja  40:27-31...mutta  ne  jotka
Herraa odottavat saavat uuden voiman..

Maaliskuussa  14.3  Taisto  ja  kumppanit  kävivät  jälleen  Viipurissa  lähetysmatkalla.  He  pitivät
kotikokouksen Rauhan luona ja myöskin Taisto todisti elämästään Jeesuksen opetuslapsena. Taisto
ja  kuppanit  kävivät  vielä  Viipurin  Helluntaiseurakunnan  pastori  Igorin  vieraana  ja  samalla
neuvoteltiin työn tulevaisuudesta. 

Koko  meidän  Viipurin  työryhmä  joutui  sitten  14  vuorokauden  karanteeniin  heti  Suomeen
saavuttuaan  korona pandemian takia.  Korona mullisti  muutenkin  koko loppuvuoden  toiminnan.
Toimintoja jouduttiin supistamaan huomattavasti. 



Toukokuussa  7.5  meillä  oli  Haminan  Helluntaiseurakunnassa  elämä  ja  valo  romanityöjärjestön
kanssa facebook kokous, joka lähetettiin suorana facebookin kautta.  Myös Taisto käytti  todistus
puheenvuoron ja rukoili vielä kokouksen lopuksi. 

Kesäkuussa  23.6  meillä  oli  Caritas  Russian  hallituksen  kokous,  jossa  valmisteltiin  tulevaa
vuosikokousta. 

Heinäkuussa 16.7 Taisto ja Rauha jakoivat trakuja Haminan kaduilla ja ihmiset olivat kiinnostuneita

Heinäkuussa 19.7 Taisto todisti elämästään omassa seurakunnassa.   

Heinäkuussa  21.7  Haminan  torilla  Maritta  Nieminen  ja  kumppanit  Taiston  ja  Rauhan  kanssa
lauloivat ihmisille parhaaseen toriaikaan ja he jakoivat myös trakuja kiinnostuneille ja kertoivat
evankeliumia Jeesuksesta. 

Heinäkuussa 23.7 Taistolla oli rukouskokous vastuu omassa seurakunnassa. Taisto puhui Apost.t.
22:6-16 Paavalin kääntymyksestä ja veti kokouksen loppuun. 

Heinäkuussa  28.7  Taisto  ja  Rauha  olivat  Maritta  Niemisen  ryhmän  kanssa  Haminan  torilla
laulamassa ja evankelioimassa. 

Elokuussa 7.8 Taisto lähetti lähetyskirjeiden sähköpostit esirukoilijoille ja kannattajille. 

Elokuussa 9.8 Torievankelistat Maritta ja Anne olivat meidän seurakunnassa vieraina ja molemmat
käyttivät todistuspuheenvuoron. 

Elokuussa  11.8  Taisto  ja  kumppanit  olivat  taas  Haminan torilla  laulamassa  ja  evankelioimassa.
Taisto postitti myös lähetyskirjeiden printtiversiot lähettäjille. 

Elokuussa 13.8 Taistolla oli jälleen rukouskokousvastuu omassa seurakunnassa. Taisto puhui Ps.
50:15 mukaan ...avuksesi huuda minua hädän päivänä... ja sinun pitää kunnioittaman minua...

Elokuussa 18.8 Maritta Nieminen ja kuppanit Taiston ja Rauhan kanssa lauloivat ja evankelioivat
Haminan torilla parhaaseen toriaikaan. 

Elokuussa 25.8 Maritta ja kumppanit olivat jälleen torilla evankelioimassa. 

Syyskuussa 21.9 pidettiin Caritas Russian vuosikokous Helluntaiseurakunnassa täällä Haminassa. 

Syyskuussa 24.9 Rauha ja Taisto evankelioivat Haminan kaduilla. 

Syyskuussa 27.9 pidettiin seurakunnan vuosikokous täällä Haminassa. Rauha ja Taisto valtuutettiin
edelleen toimimaan katuevankelistoina Kymenlaakson ja Tallinnan alueilla. 

Lokakuussa 6.10 Taisto vieraili Israel rukousillassa Kotkan exodus ryhmän luona mariankulman
kristillisessä kahvilassa. 

Lokakuussa 7.10 Rauha ja Taisto evankelioivat Haminan kaduilla totuttuun tapaansa.

Lokakuussa 15.10 ja 18.10 oli seurakunnan vanhinten Taistolle antama vastuuviikko. Taisto johti ja
saarnasi torstain rukouskokouksessa Jaakob 2: 14-26 ( usko ilman tekoja on kuollut ) sekä saarnasi
sunnuntai kokouksessa. Heb.11:23-31 ( uskon kautta tulee voittoja ) 



Lokakuussa 25.10 Taisto aloitti valmistautumisen syksyn opintoihin Isossa Kirjassa. Taisto aloitti
englanninkielisen uuden testamentin tutkimisen syksyä varten. 

Lokakuussa 28.10 Rauha ja Taisto olivat evankelioimassa Haminan kaduilla totuttuun tapaan. 

Marraskuussa 3.11 Taisto vieraili jälleen Israel rukousillassa Kotkan exodusryhmässä. 

Marraskuussa 10.11 Taisto ja Rauha saivat uuden jäsenen evankelioimistiimiinsä, Dimitri Baltzarin
seurakunnasta. He evankelioivat Haminan kaduilla ja Herra oli heidän kanssaan. 

Marraskuussa 12.11 Torstain rukouskokouksessa Taisto jakoi pienen sanan kuulijoille Jaakob 1:5
( ...jos joltakin puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta... )

Marraskuussa 19.11 Taisto, Timi ja Rauha jakoivat Puistotalon kokouskutsuja Haminan kaduilla. 

Marraskuussa 21.11 Taiston omalla seurakunnalla oli evankelioiva kokous Haminan puistotalolla.
Myös Taisto todisti elämästään Jeesuksen opetuslapsena. 
 
Marraskuussa 29.11 Taisto ja kumppanit jakoivat trakuja Haminan joulukadulla ja ihmiset ottivat
evankeliumin hyvin vastaan. 

Joulukuussa 2.12 Taisto ja kumppanit jakoivat trakuja Haminan kaduilla 

Joulukuussa 14.12 Taisto postitti joulukuun lähetyskirjeen kannattajille ja esirukoilijoille. 

Joulukuussa 21.12 Taisto lähetti myös lähetyskirjeiden sähköpostit esirukoilijoille. 
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