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1.06 kesä alkoi Minna Canthin koulupihasta. Siellä 

ukrainalaiset nuoret tutustuivat kuopiolaisiin ja 

yhdessä me pelattiin pallopelejä, paistettiin lettuja, 

keskusteltiin ja tutustuttiin toisiimme. Monet nuoret 

antoivat tosilleen puhelinnumeroita ja jatkoivat 

tutustumista vapaa-ajalla. Sillä välin kun lapset 

leikkivät, vanhemmat saivat jutteluseuraa Isä 

Pavelin kanssa.
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Lintulan luostariJo 2 päivän jälkeen ensimmäisestä 

tapahtumasta, lähdettiin vierailulle 

Valamon luostariin. Kiinnostuneita oli 

sen verran paljon, että piti mennä 

kahdella isolla bussilla. Paluumatkalla 

kävimme myös Lintulan luostarissa. 

Seurakunnalta oli mukana Isä Jelisei, 

kanttori Sofia Laukkanen sekä retki 

emäntä Olga Zelenskaja.

Retkellä oli mukana 120 henkilöä!
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Olimme isolla 
porukalla tutustumassa Kuopion kaupunginkirjastoon. 
Kierrettiin kaikki osastot kaikista kerroksista. Kirjaston 

työntekijät kertoivat meille säännöt ja auttoivat 
halukkaita tekemään kirjastokortteja. Vieraat olivat 

mukavasti yllättyneitä, kun näkivät kaikki 
kirjaston erilaiset palvelut kirjojen lainaamisen lisäksi.

Maileena Sorvali kirjaston hoitaja, lasten 
ja nuorten osastolta.
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Seuraavana oli pitkä päivä edessä. Aloitettiin retki 

keskustasta, siellä istuttiin porukalla bussiin joka vei 

meidän Puijon tornille. Tornilla monet ukrainalaiset 

kyselivät kaupungin paikoista ja kuuntelivat Metropoliitan 

Panteleimonin historiallisia tarinoita. Puijon jälkeen 

tavattiin 2 tuntia myöhemmin Kuopion museolla. Siellä 

kävimme näyttelyssä, jossa oli kolme eri teemaa. 

Lapsilla ja aikuisilla oli hauskaa kun saivat kokeilla VR-

laseja ja saivat kuunnella erilaisia ääniä eri pisteillä.
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Museon opastus oli venäjän kielinen, 
joka helpotti ukrainalaisten 
ymmärrystä valtavasti!

Kävimme tutustumassa Suomen
ortodoksiseen kirkkomuseoon
RIISAAN, joka on Euroopan
ainutlaatuinen kirkkomuseo.
Ukrainalaiset tykkäsivät nähdä 
oman uskontonsa ikoneja ja kuulla
sen historiasta
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Kesällä oli järjestetty koululaisille 5 päivän 
kestoinen jalkapallo leiri. Se pidettiin Kuopion 
keskuskentällä ja Isä Jelisei veti leiriä. Leiri oli 
tarkoitettu nuorille, mutta paikanpäälle tuli kaiken 
ikäisiä. Siellä pelattiin jalkapalloa ja harjoiteltiin 
jalkapallon perusasioita. Paikalliset jotka pelasivat 
viereisellä kentällä tulivat ukrainalaisten kanssa 
peliin mukaan. Jalkapallo on maailmanlaajuinen 
peli joka yhdisti kansoja, sukupuolia ja mieliä! Viikko 28



Keilahallipäivä oli tiukasti nuorille tarkoitettu. 

Nuoria oli 11-17 vuotiaita ja oli kiva nähdä 

kuinka monista tuli kavereita. Päivä meni 

nopeasti ja kaikilla oli kivaa!
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Lapset juoksivat uimahallissa Wibit-
radalla, jossa oli monia vesiesteitä 
joista piti päästä läpi. Saunottiin 
paljon perussaunassa ja käytiin 
kävelemässä rannalla

Keskiviikkona oli perhepäivä. 
Käytiin monien
lapsiperheiden kanssa uimassa
Kunnonpaikassa. Lapsia oli 30 
ja aikuisia 20.
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Tämä päivä oli järjestetty vanhempia 

varten. Kävimme vierailulla Kuopion 

retkeilijät ry:llä ja siellä tutustuimme 

heidän toimintaan ja saimme tietoa 

lähiseudun ruokasienistä ja marjoista. 

Kävimme myös poimimassa 

muutamia sieniä. Seuraavaksi 

kävimme rantasaunassa, uimassa ja 

grillaamassa makkaroita.
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Kävimme tutustumassa
suomalaiseen
saunakulttuuriin käymällä
Kunnonpaikan savusaunassa. 
Ukrainalaiset olivat mukavasti
yllättyneet tähän
erikoissaunaan. He tykkäsivät
paljon uimisesta, kylpemisestä
ja saunomisesta. Kaikki
lähtivät kotiin ilomielin!
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Kesän viimeinen tapahtuma 

oli 31.8 ja silloin oli 

vispipuuro päivä!

Vispipuuro oli ukrainalaisille 

uusi juttu ja he olivat todella 

kiinnostuneita siitä. Tehtiin 

suuria määriä puuroa, niin 

että kaikki ottivat myös 

kotiin mukaan, jotta muutkin 

perheenjäsenet 

saisivat maistiaisia.
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Joka keskiviikko läpi kesän, 
kokoonnuimme 10 hengen 
porukalla seurakuntatalon 
keittiöön leipomaan 
suolaisia ja makeita 
herkkuja. Emännän Olgan 
johdolla tutustuttiin 
suomalaisiin ruoka-aineisiin 
ja resepteihin. Vietimme 
yhdessä lepoisaa ja 
mukavaa aikaa, ja tottakai
maisteltiin tekemiämme 
leivoksia. Halukkaita 
leipomispäiviin oli paljon, 
että piti jopa jonottaa







Lisäksi, joka ikinen sunnuntai 

järjestimme kirkkokahvittelut. 

Keskiviikkona leivotut suolaiset ja 

makeat leivonnaiset olivat aina 

tarjolla kahvitteluissa. Kahvittelut 

houkuttelivat monia ihmisiä 

tulemaan seurakuntatalolle, suurin 

osa niistä oli ukrainalaisia.





Lähes jokaisessa tapahtumassa oli myös 

nuoria projektintyöntekijöitä, Arto, Matias, 

Gleb ja Milana. Heidän kaikkien yhteisenä 

kielenä toimi venäjä. Nuoret auttoivat 

projektin emäntää Olgaa tapahtumissa sekä 

juttelivat ukrainalaisten kanssa.



Näin se kesä vierähti! 
Käytiin monissa paikoissa, 
opittiin paljon uutta, 
vietettiin piristävää ja 
laadulasta aikaa yhdessä ja 
saatiin hetkeksi
unohtamaan arjen huolet ja 
tuskat. Kiitos kaikille
osallistujille. Rauhaa ja 
rakkautta kaikille!


