
"Kiitos, Suomi!" Harva ukrainalainen pystyi Lahden Joulu Hennalassa -tapahtumassa lauantaina
keskustelemaan suomeksi tai englanniksi, mutta kiittää osattiin. Suomalaiset toivat Venäjän
hyökkäystä paenneille lapsille lahjaksi muun muassa leluja ja pelejä.

Ne olivat toivottuja myös Lyudmyla Karpenkon kaksilapsisessa perheessä.

– Heillä on leluja jo tarpeeksi, mutta lapset ovat lapsia! He haluavat lisää, Karpenko naurahtaa.

Lelujen saaminen ei toki ollut perheellä pääsyy tapahtumaan tulemiseen.

– Ukrainalaisperheet pystyvät aistimaan täällä joulutunnelmaa ja pitämään yhdessä hauskaa.

Karpenkot asuivat Zhytomyrin kaupungissa 140 kilometriä pääkaupunki Kiovasta länteen. Sodan
syttymisen jälkeen Zhytomyriä alettiin pommittaa.

– Kaikki ne räjähdykset olivat pelottavia. Päätimme viedä lapset turvaan, kertoo Karpenko.

Maaliskuussa perheen isä ajoi Lyudmylan ja lapset yli 400 kilometrin päähän Puolan rajalle. Mies itse
suuntasi rintamalle, jossa hän on yhä.

Viisi päivää Puolassa vietettyään äiti ja lapset tapasivat Facebookissa kaksi suomalaista miestä, jotka
toivat perheen Baltian läpi Suomeen. Lahdessa heidät on majoittanut paikallinen pariskunta.

Ihanaa, että tällainen tapahtuma on järjestetty.

Leena Keizer
Kommunikointi Ukrainaan jääneen miehen kanssa on välillä vaikeaa.

– Sähköt ovat nytkin poikki. Joskus emme saa yhteyttä, kertoo Karpenko.

Perheen kanssa Lahteen ovat aikuisista tulleet myös Lyudmylan äiti, serkku ja tämän pikkuveli.
Lapsia on mukana viisi. Vanhimmat heistä käyvät kahta koulua: päivisin suomalaista ja iltaisin
ukrainalaista opinahjoa.

– Lahdessa on ollut todella mukavaa. Ihmiset ovat hyvin ystävällisiä. Tunnemme olevamme täällä
turvassa, ja paikka tuntuu jo kodilta. Toki ikävöimme sukulaisia ja ystäviä sekä toivomme Ukrainan
voittoa ja rauhaa.



Leena Keizer tanssi ja Edyta Petlin lauloi joulutapahtumassa Hennalan vanhalla
kasarmialueella. MIRJA HUSSAIN
Joulutapahtuman Hennalan vanhalla kasarmialueella tarjosi Painovoima-yhdistys
yhteistyökumppaneineen.

Ohjelmassa oli luovia työpajoja, musiikkia ja tanssia. Pajoissa tehtiin muun muassa joulukortteja,
-tähtiä, koruja ja tonttupiirroksia sekä koristeltiin pipareita.

– Niin kuin näkyy, väkeä on tullut paikalle tosi kivasti. Tämä on nyt toinen tällainen tapahtuma, ja
toivottavasti nämä pystyvät jatkumaan. Silloin tunnettavuuskin lisääntyisi, Painovoiman
toiminnanjohtaja Pekka Litmanen sanoo.

Hennalassa on majoittuneena paljon ukrainalaisia. Tapahtuma järjestettiin tiloissa, johon piti tulla
hostelli. Koronapandemian alettua paikka on kuitenkin ollut tyhjillään.



Joulutapahtumassa kävi monta ukrainalaista, muun muassa Denis Zhyravskiy, David
Karpenko, Svitlana Zhyravska, Eva Karpenko ja Ivanna Zhuravska. MIRJA HUSSAIN
Auditoriossa oli laulu- ja tanssiesityksiä. Aloitus oli vaikuttava, kun puolalainen Edyta Petlin lauloi
heleästi suomeksi ja lahtelainen Leena Keizer tanssi pimeässä tilassa balettia valomekko yllään.

– Ihanaa, että tällainen tapahtuma on järjestetty ja että näin paljon ihmisiä on löytänyt paikalle. Kivaa,
että minut kutsuttiin esiintymään, Keizer sanoo.

Hänen mielestään Ukrainan tilanne on sydäntä särkevä.

– Mahtavaa, että suomalaiset ovat ottaneet heidät lämpimästi vastaan. Tällaisia tapahtumia, joissa
ukrainalaiset ja suomalaiset voivat kohdata toisiaan, voisi olla enemmänkin.



Mukana tapahtumassa oli myös 12-vuotias terapiakoira Venni. MIRJA HUSSAIN
Esityksiä olivat seuraamassa sekä pipareita koristelemassa ja joulukortteja tekemässä myös
lahtelainen Jaana Ronkainen lastensa Alma ja Martta Laurénin kanssa. He olivat huomanneet
ilmoituksen Facebookissa.

– Aloimme katsoa, mitä tuotavaa kaapeista löytyy. Toimme ponin, Ryhmä Hau -palapelin ja
muovailuvahaa. Äidin listalla oli kyllä enemmänkin tavaraa, mitä olisi voinut antaa, Ronkainen
hymyilee.

Hän luonnollisesti toivoo, että Ukrainan sota loppuisi. Hän on seurannut uutisia huolestuneena.

– Olen vähän pettynyt siihen, miten tietyissä länsimaissa on toimittu ja mitä olisi voitu tehdä
enemmän.


