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Haluamme nähdä, haluamme auttaa.
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Apua Ukrainaan

PÄÄKIRJOITUS

UUTISIA

Auttamisen tärkeysjärjestys
Ukrainan sota yllätti valtaosan maailman väestöstä. Luultavasti vain suljettu piiri Venäjällä ja joissakin läntisissä tiedustelupalveluissa tiesi mitä
on tapahtumassa. Tilanne aiheuttaa myös meille
uuden erilaisen auttamisprojektin. Emme voi vain
katsoa sivusta, kun lisääntyvässä määrin ukrainalaiset pakolaiset vyöryvät Euroopan maihin, myös
Suomeen, ja kun aineellisen hädän tarve on suuri.
8.3.2022 illalla myöhään Vaalimaan rajan yli tuli
neljä pakenevaa perhettä, jotka autottomina eivät tienneet mihin mennä yöksi. Avunpyyntö tuli
meille Samariaan, ja toimimme välittömästi. Järjestimme heille majapaikan yhteistyöjärjestömme Vanhamoision yhteiskristillisen keskuksen
Tallikirkossa, tulkkauksen ja ravintoa. Harkovassa
pommitetusta talosta paenneet ihmiset pääsivät
Venäjän avustuskäytävän kautta junalla Pietariin,
josta he ostivat kuljetuksen Porvooseen. Järjestimme kaiken niin, että muutaman päivän päästä
kuljetimme heidät pysyvämpään majoitukseen.
Kaikki viranomaisasiat olimme sopineet heidän
puolestaan etukäteen.
Sunnuntaina 13.3.2022 lähti suurehko avustuskuorma-auto Samariasta kohti Ukrainaa. Operaatio toteutettiin yhteistyössä Sveta Meinarda fondin (Latvia) kanssa sekä Ukrainan puolella Hyvän
muutoksen seurakunnan piispan Aleksei Demidovichin, pastori Gennadi Mohnenkon kanssa. Yhdyshenkilönä on toiminut Latvian evankelisluterilaisen kirkon pappi Pavel Levushkan, joka nousi automme kyytiin Riiassa.
Autossamme oli yli 30 kuutiota tarkalleen määriteltyjä avustustarvikkeita, jotka vietiin Nikolajevin
kaupunkiin Ukrainaan, noin 120 km Puolan rajasta. Täällä automme ja miehet yöpyivät. Olemme
kaikessa olleet viranomaisten ja seurakuntien
kanssa yhteistyössä. Jatkamme tämän kaltaisia
operaatioita Ukrainaan niillä voimavaroilla, jotka
meillä ja luomallamme yhteistyöverkostolla on
käytettävissä. Jo tiistaina 22.3.2022 on kolmen
pikkubussin kolonna menossa Krakovaan viemään avustusta ja tuomaan 20 pakolaista mukanaan. Operaation toteuttaa Samarian yhteistyöjärjestö Nauha ry Tampereelta ja itse toimin

Ukrainalaisia pakolaisia Porvoossa
Olemme noutaneet rajaseuduilta ukrainalaisia pakolaisia
Porvooseen seitsemän perhettä, yhteensä 29 henkilöä
maaliskuussa. Toteutimme kuuden perheen väliaikaismajoituksen yhteistyössä Vanhamoision Tallikirkon kanssa,
jota isännöi Jari Salonen, ja pidempiaikaisen yhdeksänhenkisen perheen väliaikaismajoituksen Voolahden helluntaiseurakunnan kanssa Voolahden rukoushuoneessa.
Samaria vastaa kuljetuksista, viranomaisasioista, päiväruokailuista sekä tulkkipalveluista. Tavoitteena on auttaa pakolaisia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti
saamaan asuminen ja lupakäytännöt toimimaan, että he
voivat jatkaa elämäänsä ja päästä yli sodan kauhuista.

operaation koordinaattorina. Seuraavaa suurempaa hätäapua suoraan Ukrainaan suunnittelemme jo lähiviikoille. Tätä kirjoittaessani 17.3.2022
meille on saapunut 9 pakolaista Porvooseen, joita
avustamme maahantuloon liittyvissä seikoissa ja
järjestämme hätämajoitusta.
Budjettimme tällaiseen toimintaa on hyvin pieni ja toimenpiteisiin ryhdyttiin ilman, että asiaa
on huomioitu talousarviossa tai toimintasuunnitelmissa. Tärkein ja suurenmoisin asia ovat vapaaehtoiset ja yhteistyöjärjestöt, seurakunnat ja tavalliset ihmiset. Kaksi rohkeaa vapaaehtoista kuljettajaa ja lainaksi saatu kuorma-auto. Vakavat
kriisit syntyvät ilman etukäteisvaroituksia. Meille
on kuitenkin annettu Raamatussa selkeä malli,
kuinka me toimimme tällaisissa tilanteissa. Meitä ei auta oikea oppi, ei uskon teologian hienot
yksityiskohdat, vaan yksinkertaisesti meidän on
toimittava ja tehtävä Taivaallisen Isämme tahto.
Meidän ei tule myöskään vihata, eikä liiaksi politikoida. Tehtävämme on yksinkertainen. Kun me
näemme avun tarpeessa olevan, me autamme
voimavarojemme mukaan.
’Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda;
minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin
vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’ Silloin
vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra,
milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme
sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja
milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut
huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai
olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’ Niin
Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle’.
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Avustuskuorma Ukrainaan
Samaria rf informoi aikeesta lähettää kuorma-auto
Ukrainaan. Tähän haasteeseen vastasivat heti useat
tahot. Porvoon Ankkurin autotalliin vastaanotettiin
Raahen vapaaehtoiset ry:n, Porvoon seudun työnhakijat ry:n, Hursin apu ry:n, Finnair Kitchen Oy:n
sekä yksityisten lahjoittajien tuomia tavaraeriä.
Ohjaaja Sofia Ahon ohjaamana kuntouttavan
työtoiminnan työntekijät sekä varsinaisena lastausmestarina toiminut Travis Mikeal pakkasivat
lahjoitetun tavaran sekä Samarian omat lahjoitustavarat kuorma-autoon. Vastaanotto ja pakkauswoperaatio kesti 6 päivää. Keskeistä operaation
onnistumisen kannalta oli vapaaehtoistyöntekijä
Tomi Keinäsen tuki auton löytämisessä ja siinä,
että hän suostui vastuukuljettajaksi. Hänen työparikseen saatu Samarian senioreihin kuuluva
Markku Toimela oli toinen ratkaiseva lenkki nopean lähdön onnistumisessa. Oleellista oli myös
että Ismo Valkoniemi sai Latvian kautta verkostot ratkottua etukäteen ystävänsä pastori Pavel
Levushkanin kanssa.
Kouvolan helluntaiseurakunnan, Porvoon suomalaisen seurakunnan sekä Borgå svenska domkyrkoförsamling tuki matkan polttoainekuluihin
oli ratkaisevan tärkeää. Myös useiden yksityistein
ihmisten lahjoitus ja tuki olivat tärkeä lisä matkakassassa. Matka venyi viikon mittaiseksi. Ajokilometrejä autolle kertyi yli lähes 4500 km, yksi rengasrikko, sakot, sabotaasiyritys paluumatkalla ja
monia muita pieniä vastoinkäymisiä. Päällimmäisenä on kuitenkin kiitollisuus, että juuri se mitä
kipeimmin tarvittiin, saapui oikeaan kohteeseen,
oikeaan aikaan ja joka rohkaisi ja vahvisti Ukrainalaisia lähimmäisiämme – siellä kaukana.

Sini Hursti lastasi Hurstin avun tuomia tuotteita
yhdessä Hurstin avun Jan Lindholmin, Porvoon
suomalaisen seurakunnan diakoniajohtaja Pasi
Niemisen, Tomi Keinäsen ja Travis Mikealin kanssa.
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Kenkäavustus Viroon
Ukrainan avustukuorman mukana meni Viroon
Kohilan koululle ja lastenkotiin 250 paria lapsille
talvikenkiä.
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Autokuskit Markku Toimela ja Tomi Keinänen aamiaisella laivalla. Tomi tutkii reittisuunnitelmaa.

Kuorma purettiin Ukrainassa, Nikolajevin kaupungissa, 120 km Puolan rajalta. Vastaanottava seurakunta
alkoi heti kuljettaa apua kiireellisempiin kohteisiin.

Matkalla Puolasta Ukrainaan.

Latvian Riiassa.
Vasemmalta Tomi Keinänen, Pavel Levushkan sekä
kirkon diakoni lastaavat lääkkeitä ja muita tarvikkeita pikkubussiin, joka liittyi autokolonnaan.

Ukrainan rajalla. Tomi ja Markku.

Autokuskit Markku ja Tomi yöpyivät paikallisessa
seurakunnassa, joka oli täynnä Mariupolista
evakuoituja pakolaisia.

Kuinka suomalaiset
voivat auttaa
Ukrainan kriisissä?
Tavaralahjoitukset Ukrainaan

Rahalahjoitukset

Voit osallistua Elämän tie -projektiin
kahdella tavalla:
Ukrainaan ei ole mahdollista viedä tavaraa
spontaanisti, vaan asian on järjesteltävä vientilupineen etukäteen. Puolan tai muiden naapurimaiden rajoille viedyt tavarat voivat päätyä
mustan pörssin kauppiaille, jotka myyvät näitä
tavaroita 3-5 kertaisella hinnalla, ellei vastaanottaja ole tunnettu pitkän linjan hyväntekeväisyysjärjestö tai seurakunta. Viedessäsi sinun pitää
aina tietää luotettava vastaanottaja, joka käyttää
tavarat humanitaariseen apuun. Puolassa on
kaupunkien virallisia avustuskeskuksia, joihin
tuotteita voi jättää, samoin vanhoja ja tunnettuja
seurakuntia, jolloin ne päätyvät todennäköisesti
Puolan läpi kulkevien pakolaisten tarpeisiin,
niiltä osin kuin tarve ja pakolaiset kohtaavat.
Mikäli haluat, että tavarat päätyvät Ukrainaan
välittömälle kriisialueelle, voit toimittaa alla
lueteltuja tavaroita Samarian toimipisteisiin.
Järjestelmämme on rakennettu niin, että osallistumme Latvialaisen säätiön Svētā Meinarda
fondsin Elämän tie -projektiin, jossa organisoidut ja viranomaisluvan saaneet kuljetukset
ja vastaanotto Riiasta Ukrainaan on organisoitu
hyvin. Operaation pääkoordinaattori on Latvian
evankelisluterilaisen kirkon pappi Pavel Levushkan, yhteistyössä Samarian toiminnanjohtajan
Ismo Valkoniemen kanssa. Suomesta lähtenyt
auto rekisteröidään lasteineen Ukrainan rajaviranomaisille. Ukrainassa vastaanottaja on aina
humanitaarista työtä tekevä pitkän linjan seurakunta, joka voi vaihtua sotatoimialueen tilanteen
mukaan.
Mikäli olet järjestämässä tai keräämässä apua
Ukrainaan omalta alueeltasi seurakuntana tai
muuna yhteisöllisenä toimintana, voit liittyä
tähän Elämän tie -kolonnaan.
Tiedustele tarkemmin Ismo Valkoniemeltä,
ismo.valkoniemi@samaria.fi, puh. 040 741 5577.

Rahalahjoitukset tulee suunnata vain pitkän
linjan auttamisjärjestöjen kautta, joilla on
voimassa oleva keräyslupa ja jotka ovat t
unnettuja.
Samarian Ukrainan aputyöhön voit osallistua
lahjoittamalla:
IBAN: FI06 4050 1020 0087 50
BIC: HELSFIHH
Viite: 99972
Poliisihallituksen päätös 12.12.2019
Luvan numero RA/2019/1109
Lupa on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024
koko Suomen alueella,
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tarvittavien tavaroiden luettelo
Säilyvät elintarvikkeet: Kuivaelintarvikkeet
(pussikeitot, jauhot, murot, myslit ym.) säilykkeet,
makeiset, energiapatukat, vesi tai muu juoma
Hygieniatarvikkeet: Saippuat, shampoo,
hammastahna, hammasharja, partakone, terveyssiteet, puhdistuslaput, vaipat
Vaatteet: Keväisiä siistejä vaatteita, kesäkenkiä (määrällisesti näitä ei voi olla kuormassa
kuin enintään 20 %)
Tekstiilit: Viltit, huovat, lakanat, tyynyliinat
Terveydenhoito: Sidetarpeet, laastarit,
puhdistusaineet, särkylääkkeet, voiteet, rasvat,
vatsalääkkeet, yskänlääke - mikäli on saatavana
tikkausneuloja ja -lankaa ja muita sairaalatarvikkeita, ne toimitetaan Ukrainassa terveysviranomaisille
Muuta: Taskulamput, paristot, paristokäyttöiset radiot
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Tilaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvä uutislehti maksutta.
Voit tilata myös ruotsinkielisenä.
TILAUKSET: 040 743 7760, kjell.carlsson@samaria.fi
SAMARIA GROUP on toteuttanut krististillistä päihdeja lähimmäistyötä vuodesta 1969. Lehden välissä olevalla
pankkisiirtolomakkeella on mahdollista tehdä lahjoituksia
työmme tukemiseksi. Otamme myös vastaan tavaralahjoituksia kierrätysmyymälöihimme.
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Tiesitkö,
että Samaria auttaa
ihmisiä maassamme
aidosti ja ketään
syrjimättä?
KUTSUMME SINUT
mukaan tärkeään lähimmäistyöhön,
jota tehdään kristillisellä arvopohjalla
Suomessa, Eestissä, Keniassa,
Burundissa, Thaimaan pakolaisleirillä
ja Ukrainassa.
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