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Ukraina on Euroopan keskipisteessä niin kartalla kuin uutisissa. Suomalaisten apu Ukrainaan 

on ollut satunnaista. Olemme saaneet hyviä yhteyksiä Ukrainan seurakuntaverkostoihin ja 

Pyhän Maan Kristityt ry:lle on esitetty kaksi selkeää avustuskohdetta Ukrainan sosiaalisen 

avun suhteen. Ukrainassa on käsittämättömän suuri uskonnon vapaus kristinuskon suhteen. 

Kaikkialla toivotaan hengellisiä tilaisuuksia. Sosiaalinen työ on lastenkengissä ja siihen 

toivotaan apua muualta Euroopasta. Tässä lehtisessä on kaksi tarpeessa olevaa ja tärkeää 

avustuskohdetta 

 

Olemme toimineet Ljubnin kaupungissa Keski-Ukrainassa Poltavan alueella. Paikallinen 

seurakunta on perustanut lastenkodin joka nopeasti on noussut Ukrainan laadukkaimpien 

lastenkotien joukkoon. Uutena avustusprojektina on aloitettu Armon Talo – vanhainkodin ja 

päiväkeskuksen rakentaminen uuden kirkkorakennuksen yhteyteen. Armon talo on 

Sosiaalisen avun keskus, joka tarjoaa määräaikaisia asuntoja vanhuksille. Pidämme huolta 

niin hengellisestä, sosiaalisesta, lääkinnällisestä kuin psykologisesta avusta. 
 
 

 

 

Projekti omistaa jo: Maa-alueen 0,2 hehtaaria, Ulkoseinät ovat jo pystyssä 2-
kerroksiseen rakennukseen, toimitilaa rakennuksessa yhteensä 640m2. Tontin 
vieressä toimivat paikallisseurakunta ja pastori, joka on valmis palvelemaan Armon 
talo-projektissa sekä seurakuntalaiset ovat valmiita vapaaehtoistyöhön. Ljubnin 
kaupungin hallinto ja kaupunginjohtaja ovat hankkeen taustatukijoita.  Ukrainassa 
järjestöt ja seurakunnat vastaavat tällä hetkellä suurimmalta osin sosiaaliavusta.    
 
 



 

Valuutan alhaisesta arvosta johtuen rakentaminen Ukrainassa on juuri nyt erityisen 
edullista.   Armon Koti – Sosiaalikeskuksen rakennusprojektin tarpeet: 
- Vesikaton ja välikaton rakentaminen, ikkunat, lattiat, sisäpinnat 
- Sähkö-, vesi-, tietoliikenneliittymät, Hankkia huonekalut ja kalustus 
- Hankkia lääkinnällinen ja taloudenhoitoon liittyvät varusteet 
- Maisemointi ja mainostaulut, Paikka on kaupungin pääsisäänkäynnin varrella.  

 

 

 

 

Tämän hetkinen tilanne – valmistumaton kirkkorakennus odottanut 3 vuotta uutta 

käyttökohdetta. Armon Kotiin on suunniteltu kolme osastoa:  

  

 

 

 
1.  Alakerta: Sali jumalanpalveluksia varten, hallinnon tilat, lääkintätilat, käsityötilat, 

varasto sekä keskuslämmitys 
 

 



  

 

2. Yläkerta: Yhdeksän vanhuksen asunnot, pesutilat ja oleskelutila. 
3. Vanha seurakuntatalo vieressä toimii keittiönä ja ruokasalina 

Tavoiteaikataulu: vuoden 2018 lopulla rakennuksen tulisi olla kunnossa. 
Rakennusprojektin budjetti tilanteesta johtuen vain reilut 100 000 euroa. Olemme 
kiitollisia kaikesta avusta, raportoimme jatkossa siitä miten työ on tehty. Facebook: 

"House of Mercy"  https://www.facebook.com/House.of.Mercy.Lubny/   Armon Koti -
projektin osoite:  37500 Ukraine,  Lubny, Volodymyrskyi  Avenue 200/2. 
 
Ljubnin kaupungissa toimii myös hyvä lastenkoti, jota Pyhän Maan Kristityt avustaa. 
Lastenkodin yhteydessä on rakenteilla humanitäärisen avun varasto koko ympäröivää 
aluekuntaa varten. Lastenkodissa on noin 20 lasta ja lisää on tulossa koko ajan. Ljubnin 
kylässä seurakunta on kantava voima ihmisten ja nuorison ja lasten elämässä. Myös 
lastenkodille kanavoimme apua ja lahjoituksia.   

 
Pyhän Maan Kristitityt ry lahjoitustili:  

Maan Kristityt ry  

Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98 

Viitenumerot:   Haifan Taidekeskus : 110 

 

Lähi-idän vainotut kristityt: 152 

Ukrainan sotalasten leiri Suomessa: 178 

Ljubnin vanhainkodin rakentaminen: 3007 

Työ Odessan köyhien parissa: 3117  178 

ODESSSAN  ALUEEEN  KODITTOMAT  JA  INVALIDIT  

-     Seurakunnat tekevät merkittävää työtä! 
 

http://gcshelp.us13.list-manage.com/track/click?u=0a329149d4b9ad22c5d6801a1&id=e587b7ad26&e=490d7389c4


 

-   

 

Odessan kaupungissa asuu yli 1000 koditonta, hallintoalueella asuu yli 9000 
asunnotonta ihmistä. Ongelma on hyvin näkyvä kaupungissa iltaisin ja öiseen aikaan. 
Kaupungin katakombeissa ja kellareissa on hyvin monen koti. Seurakunnat ovat 
vastanneet haasteeseen ja tekevät rohkeasti työtä kodittomien parissa jakaen ruokaa, 
vaatteita ja järjestämällä yömajoitusta. Yömajat ovat talvisaikaan aivan tupaten täynnä 
ihmisiä. Rohkeat pastorit asuvat itsekin yömajojen keskellä kuntouttaen kadun kansaa 
elämässä eteenpäin.  
 
Saimme juuri viestin pastori Fedorilta: ”Kiovassa on suljettu kodittomien 
liikuntavammaisten keskus ja heidät siirretään Odessan seurakuntien ylläpitämään 
keskukseen. 27 vajaakuntoista koditonta tarvitsevat heille sopivat peseytymis- ja 
yöpymistilat. Tarvitsemme varoja erityisiä sähköisiä apuvälineitä varten koska 
liikuntavammaisten palveluja ei ole aiemmin toteutettu. Tarvitsemme Ihmeen.”  
 
Seurakunta ylläpitää myös vanhaa kommunistiajan kolhoosiin syntynyttä Majak-
leirikeskusta, siellä on paikkoja pakolaisille, ja nuorille hyvin yksinkertainen leiripaikka. 
Parhaillaan he varaavat tontteja Itä-Ukrainasta tulevien pakolaisten taloja varten, sekä 
suunnittelevat lapsille sopivien leiripalvelujen rakentamista. Usko ja näky ovat suuria ja 
ajankohtaisia.  
 
Pyhän Maan Kristityt ry on ottanut haasteen vastaan 
kerätä Odessan kodittomille kevään ja kesän aikana 
avustuslahjoitus liikuntavammaisten kodittomien 
hyväksi.  

KIITOS AVUSTASI!!  

 

 


