
Згуртованість 
мешканців Лайтіли
у допомозі українцям 
справила глибоке 
враження на 
Вікторію».
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– Я ніколи не забуду той ранок, – каже 
мати родини Вікторія Гуленко. 
 Першого дня ми не спали взагалі. 
Слідкували за жахливими новинами. Я 
плакала, доки сльози не скінчилися. 
 Перші дні війни всі п’ятеро членів 
родини були паралізовані жахом. 
Треба йти на роботу та до школи, а в 
скронях пульсує дошкульна тривога за 
родичів, які живуть в Україні, і сльозам 
і страху нема кінця. Вікторія швидко 
вирішила, що не може просто спостері-
гати за ситуацією зі сторони. Вона має 
допомогти українцям, які тікають від 
війни.

МЕШКАНЦІ ЛАЙТІЛИ КИНУЛИСЯ
ДОПОМАГАТИ БІЖЕНЦЯМ

Від самого початку Вікторія очікувала, 
що до Лайтіли прибуде багато біженців, 
оскільки це місто вже стало домом 
для великої кількості українців, які 
переїхали до Фінляндії на роботу. 
Біженці потребуватимуть допомоги в 
багатьох ситуаціях, особливо через 
мовний бар’єр. Першим ділом вона 
започаткувала україномовну інформа-
ційну групу у Facebook, яка швидко 
набула популярності.

 Згуртованість мешканців Лайтіли у 
допомозі українцям справила глибоке 
враження на Вікторію. Вона хотіла б 
щиро подякувати всім, але немож-
ливо перерахувати кожного, хто надав 
допомогу, адже таких людей було дуже 
багато. Як приклад Вікторія згадує 
фермера Яні Ісомякі, що доставляв 
хліб та інші продукти, які Вікторія могла 
роздавати біженцям.

Потреба в пожертвах дедалі зростала, 
проте лайтільці радо простягали руку 
допомоги. Вони передавали одяг, меблі, 
постільну білизну, засоби гігієни та все 
необхідне для біженців, які залишилися 
без нічого. Вікторія почала координу-
вати лавину пожертв, а Паула Туомінен
і Лассе Лемметті запропонували свою 
допомогу в зберіганні такої величез-
ної кількості речей. Частина допомоги 
залишилась у біженців, які прибули до 
Лайтіли, а частину відправили в Україну.

З настанням весни для багатьох біжен-
ців також було організовано роботу. 
Фермери та інші компанії змогли запро-
понувати, серед іншого, сезонну роботу, 
на яку було легко влаштуватися. Також 
Вікторія допомагала з працевлаштуван-
ням, перекладаючи та передаючи інфор-
мацію про вакансії. Крім забезпечення 
засобів до існування, отримання роботи 
також було важливим для багатьох 
психологічно та з погляду облаштування 
на новому місці.

БОЛИТЬ СЕРЦЕ ЗА БЛИЗЬКИХ,
ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ В УКРАЇНІ

Попри те що можливість допомагати 
іншим полегшила бентегу Гуленків, 
тривога за близьких присутня завжди. 
 – Хоча наші родичі мешкають не в 
Донецькій, Луганській чи Херсонській 
області, жоден регіон країни зараз не 
є безпечним. Ніхто не знає, куди буде 
завдано наступного авіаудару, – вважає 
Вікторія і продовжує.

– Один із моїх двоюрідних братів 
до 2014 року мешкав у моєї тітки в 
Донецьку, але через початок війни вони 
переїхали до Харкова. Тепер їм вдруге 
довелося пережити страх війни. У дитин-
стві я часто гостювала в Донецьку у своєї 
тітки. Для мене це дуже знайоме місто, 
але коли я зараз дивлюся на світлини 
звідти, не можу стримати сльози.
 У щовечірній розпорядок родини 
Гуленків входить обдзвонювання родичів, 
які залишилися в Україні. Спілкування 
важливе, але його затьмарює постійний 
страх почути сумну звістку. 

– Хтось із моїх родичів бере участь 
у бойових діях, хтось має свої причини 
залишатися в Україні: робота, погане 
здоров’я, сімейні обставини. Життя 
моїх рідних нелегке, іноді доводиться 
по 18 годин на добу залишатись без 
світла. Однак вони знаходять способи 
обігріти житло та приготувати їжу, – каже 
Вікторія.  
 Молитва допомагала впоратися 
зі страхом. Вікторія хоче подякувати 
працівникам церкви, які підтримали її у 
скорботі. Організація

Родина Гуленків отримує надію від

ДОПОМОГИ ІНШИМ
Гуленки, родина українського походження, щасливо мешкають в Лайтіла понад 

15 років. Рік тому вони розповіли про свою адаптацію до життя у Фінляндії в 
журналі Mainiompi Laitila. Ще в січні 2022 року, коли створювався сюжет, на 
небосхилі України постали зловісні хмари, але найгірше сталося вже після 

інтерв’ю: спалахнула війна.

Родина Вікторії Гуленко 
щасливо мешкає в Лайтілі 
вже понад 15 років.
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Відчуття спільноти виникає 
також завдяки подіям. Вікторія 
Гуленко та Ольга Столярська 
в українських національних 
костюмах на змаганнях з 
приготування яєць
на яєчному ринку Лайтіли.

молитовних хвилинок для українців 
Лайтіли дала багатьом людям змогу 
відчути полегшення на душі.
 Щорічні подорожі Гуленків до України 
залишилися позаду, попри сильну тугу 
за колишнім домом. Родина ухвалила 
рішення поїхати в Україну, щойно закін-
читься війна.

ДЛЯ ДІТЕЙ БІЖЕНЦІВ ВАЖЛИВА 
МОЖЛИВІСТЬ ХОДИТИ ДО ШКОЛИ

Незабаром після появи потоку біжен-
ців стало зрозуміло, що значна частина 
українських родин не зможе повернутися 
до своїх домівок.
 – Коли жінки приїхали до Лайтіли з 
дітьми, я одразу зв’язалася з відділом 
навчання та освіти Лайтіли щодо доступу 
дітей до навчання в школах і відвіду-
вання малечею дитячого садка, – каже 
Вікторія.
 – Дітям потрібно займатись чимось 
змістовним. Їм потрібно розвиватись і 
рухатись вперед.
 Вікторія знає, про що говорить, адже 
вона щодня працює у школі з україн-
ськими дітьми та підлітками у віці 
11–15 років. Вона розказує, що отримує 
величезну силу та мотивацію від життє-
радісного ставлення дітей.
 Попри те, що з України приїхало 
багато дітей та молоді, місця в дитсад-
ках та школах облаштували швидко. 
Директорка школи Каппелінмякі Анніка 
Маттіла задоволена співпрацею з Вікто-

рією. Особливо корисними для навчаль-
них закладів стали усний переклад і 
налагодження спілкування між україн-
ськими родинами, відділом освіти та 
школами.
 – Я допомагала матерям заповню-
вати заявки на вступ до школи та приєд-
нуватись до системи Wilma. Українські 
діти дуже швидко пішли до школи та 
у дитсадки, тому я знімаю капелюха 
перед педагогічним колективом, який 
впорався із завданням на відмінно, – 
вдячно каже Вікторія.  

Несторі Мякеля, керівник служби 
відділу освіти, тісно співпрацює з 
Вікторією з моменту прибуття біженців. 
На думку Мякеля, Вікторія була більше 
ніж контактною особою. Внесок Вікторії 
значно допоміг багатьом дітям і підліткам 
прокласти шлях до школи та дитячого 
садка. 
 – Вікторія своєю діяльністю зрушила 
справу з місця. Її допомога мала велике 
значення для українців і постачальників 
послуг, – підсумовує Мякеля.

АКТИВНІ ДІТИ ПИШАЮТЬСЯ СВОЇМ 
ЗНАННЯМ МОВИ

Діти Вікторії та Михайла, 19-річний 
Влад, 11-річний Віталій та 8-річна 
Софія, вже достатньо дорослі, щоб 
розуміти, що відбувається у світі, і 
добре знають, що йде війна. Батьки не 
хотіли приховувати від своїх дітей навіть 
найважчі новини. Краще почути про ці 

речі і обговорити їх у безпечному домаш-
ньому колі.
 Незважаючи на важкі часи, будні 
дітей проходять добре, і вони дотриму-
ються свого режиму. Старший син Влад 
щойно з’їхав від батьків, але, на щастя, 
недалеко. Він закінчує навчання на 
електрика і паралельно працює.
 – Віталій навчається у 5 класі, а Софія 
– у 2 класі. Вони розумні та самостійні 
діти і добре розуміють, що батьки мають 
багато інших справ у цей винятковий час. 
Попри це, ми систематично перевіряєм 
домашні завдання та завжди допома-
гаєм дітям готуватися до іспитів, – каже 
Вікторія. 
 Також до захоплень дітей належать 
гра на фортепіано, фізкультура та 
заняття у гуртках. Їм так само приносить 
радість можливість допомагати своїм 
одноліткам-українцям, перекладаючи, 
як і їхня мати.

СИЛА ЛАЙТІЛИ В СПІЛЬНОТІ

– Я хочу бачити майбутнє без війни, щоб 
кордони всіх країн були недоторкані, а 
люди були вільними, – каже Вікторія. 
 – Я хотіла б, щоб кожна людина була 
щаслива і мешкала саме там, де хоче, а 
не там, де змушена.

Лайтіла вже давно стала домом 
Гуленків, вони прожили тут багато років. 
На їхню думку, найкраще в Лайтілі це те, 
що місцеві мешканці не стоять осторонь, 
а допомагають тим, хто цього потребує. 
Родина Гуленків вдячна місту та громаді 
за те, як добре тут прийняли біженців. 
Було організовано курси фінської мови, 
і люди швидко реагували на запити. 
Також було запропоновано різні варіанти 
дозвілля, що допомогло на деякий час 
посунути турботи на другий план.  
 – Я вірю, що після закінчення війни 
ми зможемо спільними зусиллями 
українців і фінів зробити Лайтілу ще 
більш привабливим і відомим містом, – 
підсумовує Вікторія.
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