
OM:n työ Ukrainan kriisiavussa 

Kiitos anteliaasta osallistumisestanne Ukrainan kriisiapuun. Helmikuun 24. päivästä lähtien yli 3.25 miljoonaa 

ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta, etsien turvaa läntisistä maista. Lahjanne ovat auttaneet OM:n tiimejä 

Ukrainassa, Puolassa, Romaniassa, Moldovassa, Unkarissa ja Slovakiassa, vastaamaan nopeasti pakenevien 

tarpeisiin. Tiimimme olivat ensimmäisten joukossa rajalla toivottamassa tervetulleeksi äkkinäisen pakolaisten 

saapumisen. He koordinoivat paikallisten Jeesuksen seuraajien ja seurakuntien kanssa auttaakseen tarvitsevia.

Ukrainassa tiimimme tarjoavat ruokaa, väliaikaista suojaa ja kuljetusta ihmisille heidän paetessaan länteen. 

Olemme järjestäneet kaksi asuntovaunua Puolan rajalle antamaan lämmintä suojaa, perustarpeita ja lepoa 

naisille ja heidän lapsilleen ja vauvoilleen. Moldovassa olemme pystyttäneet sirkusteltan, jossa pitkissä 

maahanmuuttojonoissa odottavat voivat levätä, syödä ja juoda jotain, sekä ladata puhelimensa odottaessaan 

pääsyä rajan yli. Unkarissa Bus4Life-automme ajettiin rajalle tarjoamaan tukea ja apua. Romaniassa tarjoamme 

suojaa ja kuljetamme ruokaa sekä tarvikkeita rajan ylitse Ukrainaan. Kaikki OM tiimit auttavat yhteistyössä 

paikallisten seurakuntien kanssa: OM arvostaa seurakuntia ja on verkostoitunut niiden kanssa avustustyössä. 

Monissa paikoissa kriisi on tuonut erilaisia seurakuntia ja uskontokuntia yhteyteen avustustoimissa. 

Tiiminjäsenemme jatkavat keskusteluja kärsivien kanssa tarjoten lohdutusta ja toivoa sureville.

Kiitos!!

Lahjanne tukevat OM:n työntekijöiden kohtaamia ihmisiä tämän kamalan tilanteen keskellä.  Kiitos, 
että olette kanssamme Kristuksen kädet ja jalat kärsiville. Tähän päivään mennessä olemme nähneet 
tiimiemme koskettavan yli 100,000 ihmistä. Olemme auttaneet yli 18,000 miestä, naista ja lasta joko 
jakamalla ruokaa, järjestämällä kuljetuksia, antamalla suojaa tai tarjoamalla turvallisen paikan ja hoivaa 
naisille ja lapsille.

O P E R A A T I O  M O B I L I S A A T I O



U K R A I N A

Tiimijäsenemme ovat pysyneet kentällä Ukrainassa 

palvellen ihmisten tarpeita jakamalla ruokaa, 

tarjoamalla väliaikaista suojaa länteen pakeneville 

ja kyyditsemällä turvaan niitä, joilla ei ole muuta 

kulkuneuvoa.

Tiimimme kohtasi vastikään naisen, Liannen, joka 

matkusti kahden lapsensa ja äitinsä kanssa. Hän 

kertoi olevansa Harkovasta, yhdestä pahiten 

kärsineistä paikoista. Aluksi he olivat päättäväisesti 

aikoneet jäädä kotiinsa, mutta nähdessään tankkien 

ajavan ohi ampuen rakennuksia sattumanvaraisesti 

ja tuhoten kaiken tieltään, he päättivät paeta. 

Ensin he pakenivat jalan, mutta lopulta joku antoi 

heille kyydin toiseen kaupunkiin. Liannen perhe 

näki OM:n työntekijän Facebook-julkaisun, jossa 

tarjottiin apua, ja he ottivat tähän yhteyttä. Kun 

hänen perheensä vihdoin saapui OM:n työntekijän 

taloon, he olivat hyvin kiitollisia saadessaan 

hiljaisen paikan, jossa levätä, päästä lämpimään 

suihkuun ja syödä hieman. OM tiimi on auttanut 

satoja Liannen kaltaisia ihmisiä. 

P U O L A

Puolan rajalla, kahdella kiireisimmällä ylityspaikalla 

OM:n järjestämät lämpimät asuntovaunut 

palvelevat satoja naisia ja lapsia päivittäin. Pitkien 

stressaavien matkojen jälkeen monet saapuvat 

rajalle uupuneina ilman selkeitä jatkosuunnitelmia. 

OM:n tiimi ja vapaaehtoiset toivottavat ihmiset 

tervetulleiksi ja kohtaavat heitä keskusteluissa 

vastaten kysymyksiin ja tarjoten tukea sekä apua.

Puolan rajalta ihmiset matkustavat eteenpäin 

tuttujen kontaktiensa luokse tai etsivät paikkaa, 

johon asettua. Suurin tarve on asunnoille, ja 

OM:n tiimi on rakentanut yhteistyöverkoston 

vastaamaan tarpeeseen. ”Monet puolalaiset 

haluavat auttaa, mutta tarvitsevat apua 

yhdistääkseen auttamishalunsa ukrainalaisten 

tarpeisiin,” Weronika, Puolan OM:n johtaja kertoo. 

”Osa työstämme on ollut auttaa puolalaisia 

luomaan yhteyttä sinne, missä on tarvetta.” 

Vapaaehtoisryhmä soittaa puheluita päivittäin 

järjestääkseen asumisvaihtoehtoja. Jo useita 

tuhansia ihmisiä on sijoitettu puolalaisten koteihin 

ympäri maata OM:n kehittämän verkoston kautta.



M O L D O V A

“Kun näemme ihmisten kärsivän, haluamme vastata 

heidän tarpeisiinsa. Mutta sitäkin tärkeämpää on, 

että haluamme seurata Jeesuksen jäljissä ja toimia 

niin kuin hän olisi toiminut näissä tilanteissa – koska 

Kristus on meissä. Otamme ihmiset vastaan ja 

toivotamme heidät tervetulleiksi, annamme heille 

kuumaa teetä ja kerromme heille, että teemme tätä 

työtä Jeesuksen nimessä,” sanoi Eugen, Moldovan 

OM:n johtaja. Tämä perusta pitää OM:n työntekijät 

rajalla palvelemassa 24/7 – siellä missä saapujien 

tarpeet ovat kriittiset ja toivon ja rakkauden sanoma 

on aivan yhtä kiireellinen.

Tiimi sai luvan pystyttää teltan, joka pystyy ottamaan 

vastaan useita satoja ihmisiä kiireellisimmällä rajalla 

Ukrainasta Moldovaan. Kun ihmiset odottavat tunteja 

maahanmuuttojonoissa, OM:n tiimi työskentelee 

kellon ympäri tarjotakseen heille lämpimiä 

aterioita, juomaa ja suojaa. Jalan matkustavat ovat 

erityisen uupuneita ja teltta on heille paikka, jossa 

saa levätä. Siellä OM:n työntekijät voivat myös 

keskustella ja tarjota rohkaisua ja kuuntelevaa 

korvaa ihmisille heidän odottaessaan. Siellä on ollut 

myös mahdollisuuksia rukoilla ihmisten kanssa ja 

kiinnostuneille on tarjolla Uusia Testamentteja. 



J U M A L A N  V A L T A K U N N A N  V A I K U T U S

”Rajallisesta kokemuksestani 

[Puolassa] tällä viikolla ajattelen, 

että on innostavaa, miten yhteinen 

tarkoitus pakolaisten auttamisesta 

on tuonut kirkkoja yhteen,” Steve, 

OM:n työntekijä kertoi. Keski- 

ja itäeurooppalaiset kristityt 

ovat heittäytyneet toimintaan 

ja rukoukseen viime viikkojen 

aikana, sanoi eräs toinen OM:n 

johtaja. Ihmiset ovat avanneet 

omat kotinsa perheiden suojaksi 

ja antaneet pakolaisille omista 

vaatimattomista varoistaan. He 

opettelevat ukrainaa, kuuntelevat 

ihmisten jakamia tarinoita heidän 

menetyksistään ja siitä, miten he 

ovat joutuneet eroon läheisistään 

- tarjoten Kristuksen lohdutusta 

ja myötätuntoa. OM:n rooli on ollut yhdistää uskovia palvelumahdollisuuksiin ja voimistaa näitä Jeesuksen seuraajia 

olemaan ymmärrettäviä Jumalan rakkauden todistuksia niille, jotka eivät ehkä tunne Häntä. Kun työtä tapahtuu 

rajoilla, seurakunnissa ja niiden kodeissa, jotka asuttavat pakolaisia, löytyy yksilöille ainutlaatuisia tilaisuuksia 

osallistua merkityksellisiin keskusteluihin suuria menetyksiä kärsineiden ihmisten kanssa. Yksi OM:n vahvuuksista 

on se, että pidämme ihmissuhteiden rakentamista erittäin arvokkaana – sekä yhteistyökumppaneidemme että 

niiden kanssa, joita palvelemme.

Pyydämme rukoilemaan OM:n työntekijöiden 

turvallisuuden puolesta Ukrainassa, kun he 

kohtaavat riskejä aina kotoa lähtiessään. 

Rukoilkaa myös voimaa ja viisautta kaikille 

OM:n työntekijöille heidän palvellessaan, 

rohkaistessaan ja rakastaessaan ukrainalaisia 

kärsiviä lähimmäisiään. Rukoilkaa, että 

pakenevat kokisivat Jumalan varjelusta ja 

varustusta. Rukoilkaa maailman johtajien 

ja sen puolesta, että konfliktille löytyisi 

rauhanomainen ratkaisu.

Siunatkoon Jumala teitä runsaasti    

anteliaisuudestanne!
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