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Pietari tarjoaa mahtavat puitteet venäjän kielen opiskeluun.
Historiallinen miljöö, loistavat kulttuuriaarteet ja

kaupunkielämän syke antavat lisävirikettä oppimiseen.

Venäjän kielen
kesäkurssit 2016

Kokoa oma kurssipakettisi
(opetus, matkat, majoitus).
Alkaen 360 euroa.

Kotisivuiltamme löydät
muita hienoja

Venäjän-matkoja.

Venäjän-
Matkat myös
Facebookissa

Kurssiajat
  6.-17.6.
  4.-15.7.

Miriam Grafen-Kuhmonen

www.venajanmatkat.com

 

 

Mä kuulin et sä haet Helsinkiin lukeen venäjää? 

Joo, mut mähän pääsin jo sinne! 

OMG eiks sinne oo iha sikavaikee päästä? 

Niihän sä luulet! LOL 

Mut eihän sul ollu ku lyhyt venäjä? 

Joo-o, mut sehän riittää! Sit vaan lukee 
pääsykokeeseen. 

No millast siel sit on? 

Iha jees. Mä olin viime kevään Venäjällä - iha mieltsii! 
Tänä vuonna meillon kaikkee spessuu, niinku vaiks 
venäläisii leffoi, lastenkirjallisuutta ja sit voithan sä 

lukee jotain muutakin kieltä, niinku vaiks mitä 
slaavilaisii. 

Ai jaa, pitäisköhän munki hakee! 

www.helsinki.fi/venaja 
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PÄÄKIRJOITUS

Odotus on vihdoin päättynyt ja uusi, vuoden 2015 Suomen venäjänopettajat ry:n jäsenlehti 

Aspekti on ilmestynyt! Lehti on nyt suurempi, monipuolisempi sekä puhuttelevampi 

kuin aiemmin, ja kiitos siitä kuuluu aktiivisille kirjoittajille sekä mainostajille. Erikoiskiitos 

vakiosponsoreillemme, jotka mainostavat Aspektissa vuodesta toiseen ja mahdollistavat 

valinnallaan lehden ilmestymisen. On kuitenkin hienoa, että mukana on joka vuosi myös uusia, 

ennakkoluulottomasti mukaan lähteviä organisaatioita, jotka antavat täten tukensa Suomen 

venäjänopettajille. 

Vallitsevasta poliittisesta tilanteesta huolimatta Venäjä ja venäjän kieli kiinnostavat edelleen 

laajasti, mutta myös puhuttavat sekä synnyttävät monenlaisia ajatuksia. On hienoa, että opettajat 

jaksavat kannustaa opiskelijoitaan venäjän opiskeluun ja kirjoittavat itse tai jopa yhdessä 

opiskelijoidensa kanssa erilaisista mielenkiintoisista projekteista sekä ryhmätöistä, joista myös 

heidän kollegansa saavat eväitä omaan työhönsä. 

Suomen venäjänopettajat ry:n lisääntynyt yhteistyö eri tahojen kanssa näkyy Aspektissa. 

Esimerkiksi Suomalais-Venäläinen kauppakamari on organisaatio, jonka kanssa yhdistyksen on 

tarkoitus lisätä yhteistyötä. Lisäksi useampikin Suomen venäjänopettajia lähellä oleva yhdistys 

tai organisaatio on ilmaissut halukkuutensa esitellä itseään ja toimintaansa Aspektissa. Tällaista 

yhteistyötä on hedelmällistä jatkaa ja kehittää sekä esitellä Aspektia ja Suomen venäjänopettajat 

ry:tä erilaisten uusien tiedotuskanavien kautta. Aspekti ja sen myötä koko yhdistys on jo nyt 

herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Niistä on haluttu saada lisätietoa 

haastattelujen muodossa. Lehdestä löytyy myös Mosaiikki ry:n kaksikielinen esittely ja Suomen 

venäjänopettajien yhdistys on lupautunut kirjoittamaan vastavuoroisesti jutun Mosaiikki ry:n 

lehteen. Tällainen yhteistyö on hienoa ja palkitsevaa!

On tärkeää, että kanssakäyminen eri tahojen välillä lisääntyy ja monipuolistuu. Tämä avaa uusia 

ovia sekä näkökulmia ja antaa mahdollisuuden toimia laajemmassa toimintaympäristössä. 

Suomen venäjänopettajat ry ja minä, Aspektin päätoimittajana, tartumme mielellämme uusiin 

ehdotuksiinne kehittääksemme uusia yhteistyön muotoja. Yhteydenotto meihin sujuu helpoiten 

kotisivujemme (suomenvenajanopettajat.fi) kautta. 

Lehteen liittyvää palautetta sekä artikkeleita että mainoksia seuraavaan lehteen voi lähettää 

suoraan osoitteeseen MalinenTR@gmail.com. Huomioittehan, että Aspektissa julkaistuissa 

teksteissä on säilytetty alkuperäinen kirjoitusasu. Toivotan kaikille lukijoille nautinnollisia 

lukuhetkiä! 

Tomi Malinen
Aspektin päätoimittaja
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HALLITUKSEN PALSTA

Yhdistyksessä on toimittu viimeisen vuoden aikana paljon. Ohjelmaa on järjestetty monipuolisesti 

ja jälleen tänä vuonna kansainvälisesti, sillä kesäkuussa järjestettiin kesäseminaari Nizhni 

Novgorodiin. Kesäseminaarissa oli hyvin osallistujia. Nizhni Novgorodin kesäseminaarista löytyy 

myös oma juttu tästä lehdestä. 

Perinteiseen tapaan yhdistys on tehnyt taas uuden oppimateriaalipaketin. Vuoden 2015-2016 

paketti liittyy läheisesti Pietariin ja samalla myös Suomen historiaan. Paketti on erinomainen 

tapa tutustua oppilaiden kanssa Pietariin ja sen nähtävyyksiin, niin nykypäivän kuin historiankin 

kannalta. Paketti on hyvä apu mm. Pietarin oppilasmatkoja varten. Paketista löytyy myös odotettuja 

koetehtäviä. Tämä vuoden oppimateriaalipaketin uutena etuna on se, että Pietari-paketin osiossa 

on tehtäviä myös ruotsinkielellä. 

Yhdistys on ottanut myös osaa SUKOLin syys- ja kevätkoulutuspäiviin järjestämällä ohjelmaa 

venäjän kielen työpajoihin. Yhdistykseltä on myös edelleen mahdollisuus saada apua kevään yo-

kokeiden viestinnällisten kirjoitustehtävien arviointiin.

Yhdistyksen uutena toimintamuotona on ollut stipendien jakamainen Olga ja Oleg Korimo-

stipendirahastosta. Ensimmäiset stipendit jaettiin keväällä 2015. Hakemuksia tuli runsaasti. 

Stipendin tärkeimpänä kriteerinä on innokkuus venäjän kielen opiskelua kohtaan. Stipendejä 

tullaan jakamaan jatkossakin syys- ja kevätlukukausien päättyessä. Olga ja Oleg Korimo   tekivät 

elämäntyönsä venäjän opettajina. He olivat perustamassa Suomen venäjänopettajat ry:n edeltäjää 

Suomen venäjän kielen opettajien yhdistystä 60- luvulla. 90 vuotta täyttänyt Olga Korimo 

halusi perustaa stipenditilin, josta voitaisiin jakaa pieniä kannustinapurahoja venäjää koulussa 

opiskeleville motivoituneille nuorille. Yhdistys kiittää  tästä hienosta mahdollisuudesta. 

Yhdistyksen logo suunniteltiin myös kuluneena vuonna. Logossa oleva pyöreä leima on välttämätön 

Venäjällä toimiville yrityksille. Tämän vuoksi myös yhdistyksen uusi logo on muodoltaan pyöreä 

ja se sisältää yhdistyksen virallisen nimen suomeksi ja ruotsiksi, sekä venäjänkielisen nimen 

alkukirjaimet. Logo on nähtävillä mm. yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Ensi vuodeksi yhdistyksellä on suunnitteilla jälleen paljon toimintaa, josta tiedotetaan tarkemmin 

myöhemmin. Yhdistys toivoo runsasta osallistumista tuleviin tapahtumiin.

Ajankohtaisista asioista yhdistys tiedottaa Aspekti-lehden lisäksi omilla www-sivuillaan, Facebook-

sivuillaan, Setka-sähköpostilistan kautta ja Tempuksen kieliyhdistykset tiedottaa -palstalla. 

Hyvää syksyä!

                        HALLITUS 
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KESÄSEMINAARI NIZHNI NOVGORODISSA 6.-14.6.

Kesäkuun toisella viikolla kymmenen venäjänopettajaa aloitti matkan kohti Nizhni Novgorodia 

aamun ensimmäisellä Allegrolla. Suurimmalla osalla oli lomapäiviä takana ja pahin kevätstressi jo 

hellittänyt. Niinpä aikainen herätys ei ottanut voimille ja muutaman tunnin odotusaika Pietarissa 

jaksettiin käyttää tehokkaasti. Osa suunnisti kauppoihin ja osa ehti vierailla museoissa, esimerkiksi 

nykytaiteenmuseo Erartassa ja uudessa 1700-luvun Pietaria kuvaavassa pienoismallissa. 

Virkistyneinä nousimme junaan 14 tunnin matka edessämme. Juna osoittautui luksusmalliksi, 

pedit olivat valmiiksi pedatut ja lämmin ruoka sekä eväspussi tuotiin suoraan hytteihin. 

Yksi matkan kohokohdista eli tutustuminen uusiin kollegoihin alkoi. Koska harvalla 

venäjänopettajalla on lähikollegaa omassa koulussaan, on erittäin kiinnostavaa ja hyödyllistä saada 

kuulla, miten opetus on järjestetty eri kouluasteilla ympäri Suomea. Myös eri vuosikymmenillä ja 

eri yliopistoissa suoritetut opinnot kirvoittivat mielenkiintoisia keskusteluja. Osa matkalaisista 

oli ollut monilla seminaarimatkoilla mukana ja tunsi toisensa, niinpä kuulimme monia hauskoja 

juttuja aiemmilta reissuilta. 

Monien juttutuokioiden ja tarinoiden loppupäätelmäksi tuli, että meillä kaikilla on melko 

samanlaisia kokemuksia venäjänopetuksesta. Muutaman viime vuoden aikana on monissa 

kouluissa ollut venäjänvalintabuumi, joka valitettavasti näyttää hieman laimenevan ensi vuodeksi. 

Valinnaiskielten opettajat saavat ympäri maata tehdä monenlaisia kompromisseja, jotta kielten 

ryhmiä saadaan kokoon. 

Saapuessamme yön junamatkan jälkeen Nizhniin emme ehkä olleet enää niin pirteitä kuin 

edellisenä päivänä, mutta mukavan oppaamme Katjan tapaaminen virkisti. Urheimmat 

majoittuivat yliopiston asuntolaan ja loput hotelliin lähemmäksi yliopistoa. Majoittumisen 

jälkeen lähdimme tutustumaan keskustaan Katjan avustuksella. Lopuksi tutustuimme kremliin, 

kiersimme kahden kilometrin mittaista muuria ja sen varrella olevia torneja, portaita oli todella 

paljon. Kovakuntoisimmat lähtivät vielä retken jälkeen kiipeämään Tškalovin portaita, osa jätti ne 

suosiolla tulevien päivien ohjelmaan. 
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Maanantaista lähtien seurasimme aamusta iltapäivään mielenkiintoisia luentoja, joiden aiheina 

oli mm. nykykirjallisuus, internetin vaikutus kieleen ja venäläiset traditiot nykyajassa. Kuulimme 

myös erittäin hyvän analyysin Venäjän nykytilasta. Suurin osa luennoista käsitteli venäjän opetusta 

ulkomaalaisille, Nizhni Novgorodin yliopistolla on tästä paljon kokemusta. Saimme tutustua 

opettajien tekemään opetusmateriaaliin, mutta valitettavasti kirjoja ei ollut myynnissä. Yliopistolla 

on jonkin verran yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen kanssa, mutta ilmeisesti heillä ei ole 

ollut suomalaisia opiskelijoita. Kaupunkia voi kyllä suositella, jos on halua mennä opiskelemaan 

erikoisempaan paikkaan kuin Pietari tai Moskova.

Luentojen jälkeen kiirehdittiin museoihin ja muihin huvituksiin ennen kuin ne sulkivat ovensa. 

Suurin osa kävi ainakin Gorkin ja Saharovin museoissa, ja rohkeimmat ajoivat edestakaisin 

matkan köysiradalla Volgan yläpuolella. Kansallispäivää ja Nizhni Novgorodin päivää vietettiin 

perjantaina, joten silloin lähdimme bussiretkelle läheiseen Gorodetsin kaupunkiin. Vierailimme 

samovaari- ja piparkakkumuseoissa sekä tutustuimme käsityöläispajoihin. Illalla vietettiin 

kansallispäivää keskustassa. Juhliva väki vaelsi kävelykatua pitkin kremlille odottelemaan 

ilotulitusta. Joka kaupunginosalla oli omat rakettinsa, joten räiskettä riitti pitkälle yöhön. 

Keskustan ilotulitus oli todella komea. Ihmiset juhlivat iloisesti, kesäaikaan pidettävällä 

kansallispäivällä on puolensa. 

Kotimatkalla meillä ei ollutkaan luksusjunaa, vaan hitaammin kulkeva juna, jossa sai ihan itse pedata 

petinsä ja ruokailemaankin piti mennä ravintolavaunuun. Juna tuli Izevskistä ja samassa vaunussa 

matkusti toinenkin suomalaisdelegaatio, keravalainen Hytkyt-kuoro, joka oli ollut laulamassa mm. 

Buranovien mummojen kanssa. 

Sunnuntaiaamuna saavuimme kello kuusi Laatokan asemalle. Poistuimme junasta rauhallisesti, 

koska meillä oli liput vasta aamupäivän junaan. Päätimme viedä matkatavarat Suomen 

asemalle säilytykseen ja pohdimme hartaasti, menisimmekö metrolla vai taksikyydillä. Matkasta 

rasittuneina valitsimme taksin. Kymmenessä minuutissa olimmekin jo Suomen asemalla, koska 

liikennettä oli vähän. Tutkailimme säilytyslokeroiden toimintaa, kun virkailija kysyi, olemmeko 

tulossa 6.40 lähtevään junaan. Vastasimme, että valitettavasti emme, koska lippumme olivat 

vasta seuraavaan junaan. Ennen kuin huomasimmekaan, istuimme kuitenkin tuossa aamun 

ensimmäisessä junassa. Koska se oli lähes tyhjä, pääsimmekin sen kyytiin. Vaikka Pietari on 

ihana ja sieltä löytää aina jotain tekemistä, tuntui aikaistettu kotimatka pitkän reissun jälkeen 

ylimääräiseltä luksukselta. 

Интересно знать
Kaupungista ei missään tapauksessa tule käyttää nimitystä Novgorod. Paikalliset itse 
kutsuvat kotikaupunkiaan lyhyemmin joko Nizhni tai NiNo.
Neuvostoaikoina vuosina 1932-1990 kaupungin nimi oli Gorki.
Карман России – kaupunkia on nimitetty näin, koska sinne perustettiin vuonna 1817 
Venäjän suurin markkinapaikka.
Köysiradalla voi matkustaa muutamassa minuutissa naapurikaupunki Boriin. Köysirataa 
käytetään myös työmatkaliikenteessä, näin säästyy todella paljon aikaa, ja työpäivän 
aluksi ja lopuksi voi rentoutua katselemalla upeita maisemia (ainakin jos ei ole korkean 
paikan kammoa). Vuonna 2012 avattu rata on Venäjän ainoa veden päällä kulkeva 
köysirata ja ennätyksellinen myös pituudeltaan, 861,21 metriä. 
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Tuliaisia kaikille eli luennoitsijoiden suosituksia
Elokuvia:
Одноклассники, 2013 - komedia
Хоттабыч, 2006 - fantasiakomedia, paljon slangia
Мы из будущего, 2008 - fantasia
Восьмое марта, 2000 - melodraama
Ёлки, 2010 - komedia
Ёлки 2, 2011 
Ёлки 3, 2013 

Sarjoja:
Студенты
Универ
Ералаш – детский юмористический киножурнал:
Osa 172: Обычный день
Osa 207: От судьбы не уйдёшь 
Osa 91: Ловись рыбка!

Lauluja:
Топ 10 русских песен 2015 
Alkuopintoihin sopivia:
Когда твоя девушка больна 
Оранжевое настроение 
Песня о картинах
Prepositionaali:
На берегу этой тихой реки
Akkusatiivi:
Ой, мороз, мороз
Ой, цветёт калина
Datiivi:
Человек собаку друг
17 лет
Genetiivi:
Если у вас нету тёти
Instrumentaali:
Миленький ты мой
Liikeverbejä:
Выйду ночью в поле с конем

Kirjallisuusvinkkejä:
стихи.ру
проза.ру 
Павел Крусанов
Денис Осокин: Овсянки, 
Небесные жёны луговых мари 
Ильдар Абузярово: 
Финское солнце

Teksti: Kirsi Allén
Kuvat: Heidi Mäkäläinen
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Suomi-Venäjä-Seura kannustaa, tukee ja kouluttaa
VENÄJÄN KIELEN OPISKELU KANNATTAA

Suomi-Venäjä-Seura on tehnyt aina eri tavoin työtä venäjän kielen opiskelun edistämiseksi. 
Opettajat tunnistavat parhaiten paikallisyhdistysten eli osastojen myöntämät stipendit, mutta 
meidän työ on paljon muutakin. 

Pietarin valitonyliopistossa voi opiskella kesäkursseilla
Venäjälle suuntautuvat kielikurssit ovat osa toimintaamme ja niihin voivat osallistua 

kaikentaustaiset kielenharrastajat. Myös kielenammattilaiset ovat kehuneet kurssejamme, 

joita nykyisin järjestämme Pietariin. Itsekin olen saanut lopullisen kasteen ammattiini seuran 

stipendiaattina. Kurssit toteutetaan tasoryhmissä ja ne voivat antaa parhaimmillaan kunnon 

sysäyksen myös nuorille opiskelijoille.

Loistaako sinun koulussasi Venäjän kielen tähti?
Seura on järjestänyt jo muutamana vuonna peruskouluille suunnatun Venäjän kielen tähti – 
kilpailun. Videokisalla kannustamme oppilaita ja heidän opettajiaan erilaiseen heittäytymiseen. 

Seurassa toimiva Venäjän kielen työryhmä valitsee kevättalvella parhaat esitykset ja palkitsee 

ne rahapalkinnoin. Tänä syksynä olemme uudistaneet kilpailun sääntöjä ja laajentaneet 

kilpailun koskemaan myös lukioita ja 2. asteena ammatillisia oppilaitoksia. Toivommekin, että 

mahdollisimman moni koulu osallistuu kisaan, jossa ei ole häviäjiä, vaan kaikki ovat voittajia 

saadessaan aikaiseksi toistaan hienompia ja oivaltavampia esityksiä.

Stipenditoiminta
Paikallisyhdistystemme sydämen asiana on palkita ja kannustaa lapsia ja nuoria. Ne jakavat 

vuosittain stipendejä oman paikkakunnan menestyville venäjän-opiskelijoille. Jos et ole tiennyt 

tästä, ota ihmeessä yhteyttä oman alueesi Suomi-Venäjä-Seuran piiritoimistoon tai yhdistykseen, 

niin saat lisätietoa. Monet yhdistykset palkitsevat myös ala- ja yläkouluikäisiä eikä ainoastaan 

ylioppilaskokeessa menestyneitä.

Myös keskusseura jakaa vuosittain parhaiten ylioppilaskirjoituksissa menestyneille stipendit niin 

pitkän kuin lyhyenkin kielen oppimäärässä. Jakoperusteena ovat ylioppilastutkintolautakunnan 

tulokset, jotka julkaistaan toukokuussa ja tiedot stipendeistä toimitetaan suoraan kouluihin. 

Mikäli saamme kartutettua stipendisummaa Cultura-säätiön tuella, jaamme jatkossa myös ylä- ja 

alakoulun oppilaille kannustusstipendejä.

Venäjän kielen viikot, päivät ja teemavierailut
Suomi-Venäjä-Seuran piireillä on erilaisia painopisteitä toiminnassaan, joten ihan kaikkialla venäjän 

kielen parissa tehtävä työ ei painotu samalla tavalla. Seura järjestää kuitenkin erilaisia kielipäiviä, 

joihin koululaiset ja opiskelijat ovat voineet osallistua.

Jotta kaikkialla Suomessa päästäisiin nauttimaan kielitapahtumista, olemme tehneet parin vuoden 

ajan yhteistyötä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa Venäjän kielen ja kulttuurin viikon 

järjestämisessä. Seuran kattava toimintaverkko Suomessa mahdollistaa tämän tyyppisten tapahtumien 

toteuttamisen myös ”Kehä-3:n ulkopuolella”. Vuosina 2013–14 marraskuiset Venäjän kielen viikot 

ovat vierailleet kouluissa Helsingin lisäksi mm. Turussa, Porissa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. 

Venäläisten yliopistojen mukavissa työpajoissa ja luennoilla on tutustuttu kieleen ja kulttuuriin monin 

eri tavoin ja tapahtumat ovat saaneet pääosin kiitosta. Mukana on ollut myös kirjailijavieraita. Yksi 
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keskeinen ja tärkeä tehtävä tapahtumalla on ollut tarjota myös venäjää äidinkielenään puhuville 

lapsille ja nuorille ”kielikylpyjä”. Opettajia on niin ikään huomioitu järjestämällä seminaareja eri puolilla 

Suomea. Toiminta jatkuu myös tänä syksynä. Seuraa tiedotusta Setkan listalla ja Suomi-Venäjä-Seuran 

kotisivuilla ja fb:ssa.

Seuran henkilökunta tekee myös kouluvierailuja. Meillä on monia kivoja teemoja, joista käymme 

puhumassa venäjän kielen tunneilla ja kansainvälisyyskasvatuksen kursseilla lukioissa. Meillä on 

kerrottavaa ja juttelemista tapakulttuurista, venäläisestä sosiaalisesta mediasta, Venäjästä maana, 

koulumaailmasta (verrattuna omaan kouluumme), sukukansoista, kulttuurista jne. Tästä toiminnasta 

koulut joutuvat maksamaan matka- ja mahdolliset päivärahat. Lukioasteella luennoista maksetaan 

pieni palkkio. Pienet esiintyjäryhmät ovat vierailleet kouluissa, joista esimerkkinä SugriRock 2010 – 

kiertueen kymmenet kouluvierailut.

Matkailu
Olemme tarjonneet vuosittain kouluille myös räätälöityjä koululaismatkoja. Usein opettajien 

omat ryhmät ovat varsin pieniä ja niiden kanssa lähteminen matkaan on kallista. Matkan valmistelu 

monine vaiheineen on vaativaa, eikä se koulukiireissä onnistu kaikilta opettajilta. Matkaohjelmat 

on räätälöity ryhmän toivomusten mukaan – sopivassa määrin kulttuuria ja vapaa-aikaa. Olemme 

onnistuneet järjestämään tähän asti kaikille ryhmille myös kouluvierailun. Tällä toiminnalla 

uskomme löytyvän nuorille kavereita, joiden kanssa voi pitää yhteyttä sosiaalisen median kautta 

itsenäisesti. Venäjän-matkailu on kallista, eikä asialle juurikaan ole tehtävissä mitään niin kauan, 

kuin kahden maan välissä on kallis viisumi. 

Seura tuo kulttuurin lähelle
Perinteisimpiä toimintamuotojamme ovat valtakunnalliset kulttuurikiertueet. Niihin on mahtunut 

perinteisten kansanmusiikki- ja tanssiyhtyeiden lisäksi balettia, rockia (DDT), pantomiimiteatteria 

jne. Koska Seura tuottaa nämä kulttuurikiertueet kokonaan omalla kustannuksellaan, on selvää, 

että lippujen hinnat ovat varsin korkeita. Kun Vladikavkazista saapuu 50-henkinen taidokas yhtye 

vierailulle, jokainen ymmärtää, että kulut ovat melkoiset, ja ne on peitettävä lipputuloilla. Opettajat 

voivat aina tiedostella erikoishintaisia lippuja, jos haluaisivat tulla oppilasryhmän kanssa konserttiin!

Projektitoiminta
Suomi-Venäjä-Seura hakee jatkuvasti rahoituksia erilaisille kielihankkeille. Itä-Suomen piirijärjestö 

toimi konsultointi- ja käytännön apuna vuosina 2011–2014 toteutetussa Verraton Venäjä 

-hankkeessa, jossa venäjän kielen opiskelua markkinoitiin Pohjois-Savon 3- ja 7-luokkalaisille. 

Mukana hankkeessa ovat Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Nilsiä, Leppävirta ja Siilinjärvi. Hankkeen rahoitti 

Pohjois-Savon liitto ja hallinnoi Kuopion kaupunki. Aikaisempina vuosina Etelä-Savossa toteutettiin 

vastaavanlainen hanke, jossa tehtiin venäjän opiskelu mahdolliseksi pienistä ryhmäkoista 

huolimatta maksamalla opettajien palkkoja siinä tapauksessa että ryhmän vähimmäiskoko ei täyty. 

Itä-Suomen piiri pyrkii levittämään tätä hyvä hankekäytäntöä myös muihin Itä-Suomen maakuntiin.

Jatkossa toivomme saavamme uusia mahdollisimman monia hyödyntäviä hankkeita aikaan mm. 

Cultura-säätiön tuella.

Uusi esite ilmestyy
Vaikuta nyt! Teemme uutta venäjän kielen esitettä ensi vuodelle. Mitä toivoisit sen sisältävän, kerro 

se meille!

Tuija Mäkinen
tuija.makinen@venajaseura.com
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MITÄ KUULUU, SUKUKANSAT?

Minne tahansa Venäjällä meneekin, pärjää venäjän kielen taidolla pitkälle. Kuitenkin suuressa 

maassa puhutaan toistasataa muutakin kieltä, mikä heijastuu myös monenmoisina aksentteina 

venäjän puhumisessa. Laskutavasta riippuen 20-30 Venäjällä puhuttavista kielistä kuuluu suomalais-

ugrilaisten ja samojedikielten perheeseen. Useimpaa näistä kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettavista 

kielistä ei ensi silmäyksellä uskoisi suomen sukukieleksi, mutta suomea ja venäjää osaava alkaa 

pienellä perehtymisellä erottaa yhtäläisyyksiä rakenteessa ja osassa sanastoa. Useimmiten 

sukukielemme mielletään auringonlaskun kieliksi, sillä useimpien kansojen väestökehitys on ollut 

pitkään laskeva. Taustalla on kuitenkin positiiviakin esimerkkejä, kuten se, että joillakin alueilla 

myös nuoret ovat kiinnostuneet oman kielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja uudistamisesta. . 

Suomalais-ugrilaista työtä nykyhetkessä
Suomessa on pitkä perinne suomalais-ugrilaisesta yhteistyöstä etenkin tutkimuksen alalta. 

1990-luvulta alkaen toiminta Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa on tiivistynyt ja 

monipuolistunut. Keskeinen näköalapaikka on neljän vuoden välein järjestettävä Suomalais-

ugrilaisten kansojen Maailmankongressi, joka tuo Lahteen 15. –17.6. 2016 arviolta 25 kansallisuutta 

ja 600 osallistujaa.

Sukukansayhteistyötä tekevät lukuisat suomalaiset järjestöt, esimerkiksi M.A. Castrenin Seura ja 

Sukukansojen ystävät. Suomi-Venäjä-Seura toteuttaa kahta suurempaa hanketta, suomalais-

ugrilaisten kielten varhaiskasvatushanketta sekä Venäjän suomalais-ugrilaisten järjestöjen kanssa 

verkostoitumis- ja koulutustyötä. Suomen Kulttuurirahaston varhaiskasvatushankkeessa tavoitteena 

on omakielisten päiväkotiryhmien aikaansaaminen ja tukeminen eri alueille. Järjestöhankkeessa 

Izhevskin nuorten vaatteissa näkyy udmurttivivahteet. Edessä keskellä Shundyn puheenjohtaja Olga Tronina
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taas edistetään kokemusten vaihtoa erillään asuvien, mutta samankaltaisissa tilanteissa olevien 

kansojen välillä sekä etsitään uusia aktiiveja tärkeään työhön Kansalaisjärjestöprojekteihin 

on vuosien varrella osallistunut lähes tuhat järjestötoimijaa (25 kansallisuutta). Tällä hetkellä 

on käynnissä Koneen Säätiön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kansalaisjärjestöt 

suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2013–16 –hanke. 

Oman kielen ylläpitämisen edellytykset ja käytännöt vaihtelevat Venäjällä alueiden välillä. 

Ajoittain kohdataan suoranaisia ongelmia ja ne myös näkyvät ensisijaisesti uutisissa. Kuitenkin 

jotain hyvääkin aina tapahtuu ja useat nuoretkin ovat innostuneita asiasta. Annetaan parin alueen 

nuorisojärjestöjen puheenjohtajien kertoa, miten nuoret tällä hetkellä suhtautuvat omaan kieleen 

ja kulttuuriin: 

Olga Tronina, nuorisojärjestö Shundyn (Aurinko) puheenjohtaja, Udmurtia
Onko udmurttia puhuvia nuoria?
Nykyään on paljon kiinnostavaa ja luovaa udmurttinuorisoa. Totta kai, kiinnostus kasautuu usein 

sellaisten ihmisten tai järjestöjen ympärille, jotka tekevät jotain tiettyä toimintaa ja sen toiminnan 

ympärille alkaa kerääntyä kiinnostuneita. Tällaisilta porukoilta tulee paljon ruohonjuuritason 

aloitteita. Esimerkiksi, udmurttien nuorisojärjestö Shundyssa on yli 2000 jäsentä. Mutta on myös 

erilaisia järjestäytymättömiä yhteisöjä, kuten ”Tšudja Promo”-kollektiivi, joka edistää kansanperinteen 

nykyaikaistamista, GooreFest Promo –kollektiivi, joka kehittää udmurtti-rockia, Ektonika-projekti, jossa 

udmurtti-dj:t kiertävät soittamassa ympäri Udmurtian diskoja, nuoret kirjoittavat udmurtinkielisiä 

blogeja, suunnittelevat vaatteita, tekevät elokuvia, järjestävät udmurttibileitä Izhevskissä, on kiinnostavia 

nuortenmusiikkiprojekteja, Udmurtian pääsanomalehden liitteenä tuleva nuorille suunnattu ”Dart” 

–liitelehti. Tietystikään aktiivisten nuorten joukko ei ole hirveän suuri ja mukaan halutaan vielä lisää 

nuoria, jotka ovat kiinnostuneita äidinkielen tukemisesta kansalaistoiminnan kautta.  

Udmurttilaisen nykymusiikin kärkinimi, poppari Vanja Belosludtsev, joka esiintyy IB&4CR-yhtyeineen 
Tampereella 16.10
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Mitkä ovat udmurttinuorten 
suosituimpia harrastuksia?
Udmurttinuorisoa on moneen 

lähtöön: Vaikea sanoa yhtä 

suuntausta tai toimintaa, joka 

olisi yhteinen nykynuorisolle. 

Kiinnostuksenkohteet on 

udmurttinuorilla samoja kuin 

kenellä tahansa nuorella: paljon 

aikaa vietetään netissä, musiikki 

kiinnostaa, samoin bileet ja 

opiskelu. Ihan niin kuin tavallisilla 

nuorilla J. Mutta, ilahduttaa, 

että entistä enemmän nuoret 

haluavat kasvavassa määrin tehdä jotakin äidinkielen eteen, alkaen udmurtinkielisten tietoko 

nefonttien* teosta ja päättyen animaatioiden tekoon.

Onko joitakin erityisen kiinnostavia esimerkkejä?
Meillä on paljon kiinnostavia persoonia, kuten:

Jo mainittu ”Tšudja Promo”-kollektiivi, johon kuuluvat avantgardisti, runoilija-laulaja, hiphoppari, 

nettiaktiivi Bogdan Anfinogenov ja postetnofuturistitaiteilija, katutaiteen harrastaja, miehille 

tarkoitetun udmurttilaisen perinnesoittimen kubyzen soittaja Tšudja Ženi** (Evgeni Bikuzin). 

On bloggari Marina Sergeeva ja kansanmuusikot Tatjana Tihonova ja Lilja Leontjeva, jotka 

kansanmusiikkiryhmä Tšiptširganin ja tanssistudio Ekton Korkan riveissä tutustuttavat ihmisiä 

udmurttien omaperäiseen tanssi- ja laulukulttuuriin.

Sitten on kirjailija, kansalaisaktiivi, ensimmäisten udmurtinkielisten elokuvien ”Uzy-bori” 

(Vadelma-marjanen) ja Puzkar (Pesä) käsikirjoittaja Darali Leli (Aljona Petrova). Hän on myös 

luonut ensimmäisen udmurttilaisen muotitoimiston Mademoiselle Oudmourten (http://vk.com/

oudmourte) ja on yksi izhevskiläisen taideolohuone Saharin perustajista. 

On udmurttilaisten videoklippien tekijä, PeacePu –rockyhtyeen kitaristi Vlad Stepanov. Tekniikan 

puolelta kannattaa mainita ohjelmoija, udmurtinkielisen näppäimistön ja sovellusten luoja Grigori 

Grigorjev.

* udmurtin kielessä (kuten muissakin suomalais-ugrilaisissa kielissä) on äänteitä, joita ei löydy 

venäjänkielisistä aakkosista, kuten ӥ, ӟ, ӵ ja ӧ. Monella alueella nuoret ovat paiskineet paljon 

töitä etsiessään ratkaisuja, jotta kielistä ja sen ”erikoismerkeistä” saadaan helppokäyttöisiä ja 

salonkikelpoisia netissä, esim. wikipediassa ja sosiaalisissa medioissa.

** monet nuoret udmurtit käyttävät taiteilijaniminä perinteistä udmurttilaista nimitysjärjestelmää 

(tyyliin: Pekan (tytär) Liisa)

Viktor Bank, Obinugrilaisten kansojen nuorisojärjestön (MOOUN) puheenjohtaja, Hanti-
Mansia
Onko hantia tai mansia puhuvia nuoria?
Vuosi vuodelta Jugrassa (Hanti-Mansian autonominen piirikunta) äidinkielestään kiinnostuneiden 

nuorten määrä on kasvanut. Nuoret haluavat osata äidinkieltään ja tuntea kansansa kulttuuria, 

Hanti-Mansian nuoria, MOOUN-nuorisojärjestön puheenjohtaja 
Viktor Bank oikealla
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perinteitä ja tapoja. Tähän tarpeeseen vastaamaan 

järjestömme on kehittänyt muutamia hankkeita. Yksi 

niistä on ”Äidinkielen harrastajien kerho”, jossa Hanti-

Mansijskin kaupungissa asuvat nuoret oppivat hantia 

(kazymin ja vahovin murteet) ja mansia (pohjoismurre). 

Kerho kokoontuu Jugran valtionyliopiston 

kielikeskuksella, jossa voi opiskella myös unkaria ja 

suomea. Hanti-Mansijskin lisäksi äidinkielen opetusta 

on Belojarskin piirin etnokulttuurikeskuksessa ja 

Kazymin kylän etnografisessa museossa. Njaganin 

etnografisessa museossa taas paikallisyhdistyksemme 

aloitteesta saatiin keskeytyksissä olleet hantin kielen 

(obin murre) kurssit käytiin. Vkontaktessa (vk.com, 

venäläinen sosiaalisen median palvelu) on sivu ”Hantin 

kieltä sinulle”, jossa on hantin eri murteiden puhekielisiä 

ilmauksia. 

https://vk.com/public49481173

Mitkä ovat hanti- ja mansinuorten suosituimpia 
harrastuksia?
Yksi suosituimmista kaupunkien ja kylien nuorten 

harrastuksista on etnourheilu. Tähän Jugrassa onkin luotu ja edelleen luodaan hyviä puitteita, 

jotta nuoria saadaan mukaan. Esimerkiksi vuoden 2015 soutukilpailuihin osallistui yli 200 soutajaa, 

joista yli puolet edusti Jugran alkuperäiskansoja. Perinteisissä urheilulajeissa kilpaillaan myös 

osana suurtapahtumia ja obinugrilaisten kansojen juhlia. Jugran nuoret ovat erityisen ylpeitä 

ammattilaisnyrkkeilijä Ruslan Provodnikovista, joka on äitinsä puolelta mansi, eikä ole juuriaan 

peitellyt.

Onko netissä löydettävissä jotakin hantin tai mansin kielillä?
Vuodesta 2011 Jugrassa on tehty aktiivista työtä Jugrassa asuvien kansojen aineettoman 

kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, kehittämiseksi ja popularisoimiseksi. Tehokkaimmin tieto 

leviää internetissä, johon eri tahojen keräämät materiaalit digitoidaan, systematisoidaan ja 

julkaistaan eri tietokanavia pitkin. Luonnollisesti materiaalit täytyy julkaista alkuperäiskielellä 

ja siihen tarkoitukseen on kehitetty tarvittavia ohjelmia ja edellytyksiä.”Luova yhdistys ”Kultura” 

julkaisee aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä materiaaleja alkuperäiskielellä sähköisessä 

rekisterissään (www.ugra-nasledie.ru) ja obin-ugrilainen soveltavien tutkimusten instituutti on 

luonut elektronisen arkiston http://37.79.253.126:8080/kng/fund/view-funds.jsf

Kazymin kylän tuohinaamarijuhlasta pääsee näkemään video http://www.ugra-tv.ru/news/culture/

natsionalnye_kollektivy_so_vsey_yugry_pokazali_svoye_masterstvo_v_posyelke_kazym_/ 

Perinteistä painia Hanti-Mansiassa

Mansitaustainen nyrkkeilijätähti Ruslan 
Provodnikov

Faktaruutu:
Suomaisugrilaisuus on kielisukulaisuutta, ei geneettistä sukulaisuutta! Neuvostoaikaiset 

nimitykset (tseremissit, votjakit, syrjäänit, ostajakit ja vogulit jne) ovat vanhentuneita ja 

niiden käyttö usein loukkaavaksi koettua. 
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Udmurtit (aiemmin votjakit
Udmurtit kuuluvat yhdessä komien ja komipermjakkien kanssa suomalais-ugrilaisten kansojen 

permin-suomalaiseen haaraan.

Udmurtteja oli väestönlaskennassa 2010 yht. 552  000, (vuonna 2002: 634  000) Suurin osa 

udmurteista (410 000) elää Udmurtian tasavallassa Uralin länsipuolella. Udmurtit ovat perinteisesti 

eläneet maataloudesta, mutta kasvavassa määrin udmurtteja elää myös kaupungeissa, kuten 

pääkaupunki Izhevskissä (udm. Izhkar).

Hantit ja mansit (aiemmin ostjakit ja vogulit) 

Hantit ja mansit yhdessä unkarilaisten kanssa muodostavat obin-ugrilaisen haaran. 

Hanteja oli väestönlaskennassa 2010 yht. 31  000 (vuonna 2002: 29  000), manseja taas 2010: 

12 000. Näistä määristä kuitenkin vain pieni osa puhuu äidinkielenään hantia tai mansia. Kansojen 

elinalueet ovat erittäin laajat ja kielissä on useita murteita. Poronhoito on perinteinen elinkeino, 

jota suurimittainen öljytuotanto ympäristön pilaantumisen kautta uhkaa. Toisaalta öljyteollisuus 

on vaurastuttanut Hanti-Mansian autonomista piirikuntaa (Jugra), joka näkyy esimerkiksi 

pääkaupunki Hanti-Mansiiskin ulkoasussa.

Muotisuunnittelija Polina Kubistan vaatteet ovat suosittuja udmurttinuorten keskuudessa

Suomalais-ugrilaiset kielet:

Itämerensuomalaiset: suomi, viro, karjala, vepsä, vatja, inkerikko

Saamelaiskielet: yli 10 eri saamelaiskieltä, joista Suomessa pohjoissaame, inarinsaame ja 

kolttasaame

Volgansuomalaiset: mari, mordva

Permiläiset: komi, komi-permjakki, udmurtti

Ugrilaiset: hanti, mansi, unkari

Samojedikielet: nenetsi, enetsi, nganasan, selkup

* Muitakin luokittelutapoja on kuin yllä esitetty.
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Sugrifest 2015
Sukukansoihin pääsee tutustumaan 
paremmin lokakuussa 2015 
sukukansapäivän tapahtumissa, 
joita järjestetään Suomessa tänä 
vuonna useammalla paikkakunnalla 
kuin koskaan aiemmin. Helsingissä, 
Tampereella ja Oulussa on isommat 
tapahtumat ja aiheeseen liittyvää 
toimintaa on tulossa myös ainakin 
Porissa, Lahdessa, Joensuussa ja 
Torniossa. Sukukansapäivä itsessään 
on jo 1930-luvulla heimopäivien 
nimellä lokakuun kolmantena 
lauantaina vietetty juhla. Tervetuloa 
mukaan! 

Tiedot ohjelmasta: Facebook à 
Sugrifest2015

Toimittanut: Riku Savonen
Suomi-Venäjä-Seuran 
Länsi-Suomen piiri ry

Lisätietoja: 
www.venajaseura.com à 

Kulttuuria ja projekteja

 Soutua Ob-joella

Innostava uutuus
yläkouluun ja lukioon

Opiskelijalähtöinen Ateljee on 
B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, 
jonka avulla kielen käyttötaito 
kehittyy yhdessä tekemällä ja  
puhumalla. Ateljee noudattaa 
uutta opetussuunnitelmaa.
Ateljee 2 lukioon ilmestyy keväällä 2016. 
otava.fi/ateljee

Ilmestyy myös digikirjana
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VENÄJÄÄN KANNATTAA AINA TUTUSTUA

Moni meistä suomalaisista ns. Venäjä-ihmisistä - työn tai harrastuksen vuoksi Venäjän ja 

venäläisten kanssa tekemisissä oleva - on kokenut hämmennyksen hetkiä viimeisen puolentoista 

vuoden aikana. Venäjän ja länsimaiden poliittinen ja taloudellinen suhde on kriisissä, ja moni Venäjä-

asiantuntija tarkastelee myös henkilökohtaisella tasolla suhdettaan naapuriin.

Henkilökohtaisesti komppaan Sauli Niinistöä, joka on useaan kertaan todennut, että on tärkeä 

säilyttää dialogi Venäjän kanssa. Keskusteluyhteyttä ei saa kadottaa, sillä kontaktin katoaminen 

kärjistää tilannetta entisestään ja altistaa avoimille konflikteille. Tämä on mielestäni niin täydellisen 

totta, ja pätee myös yksilötasolla. Mitä suuremmaksi antaa henkisen muurin kasvaa, sitä vaikeampi 

sen yli on tulevaisuudessa mennä. Historia näyttää että valtioiden väliset suhteet ovat aaltoliikettä 

kriisin, liennytyksen ja hyvien suhdanteiden välillä. Me, joiden työ liittyy Venäjään, toimimme tälläkin 

hetkellä business as usual -periaatteella.

Mikä neuvoksi? Venäjä on naapuri ja naapurina pysyy. On selvää, että tulevaisuus - toivottavasti 

jo lähitulevaisuus - tuo tullessaan käänteen parempaan valtioiden välisissä suhteissa. Olemmeko 

siihen valmiita edustamiemme organisaatioiden ja itsemme puolesta? Entä nuoret sukupolvet, 

jonka tehtävänä on aikanaan jatkaa yhteistyötä Venäjän ja venäläisten kanssa? Millaisen henkisen 

perinnön ja asenteet me heille jätämme? 

Ruohonjuuritason yhteistyö venäläisten kanssa ja henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden ylläpito on 

paras investointi tulevaisuuteen. Nyt jos koskaan on syytä järjestää nuorille ja lapsille leirikouluja ja 

opintomatkoja naapuriin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen yleissivistykseen 

pitäisi kuulua edes yksi vierailu itänaapurissa. Yleensä kokemus on erittäin positiivinen. On tärkeää, 

että lapset ja nuoret oppivat tuntemaan Venäjää, edes pintapuolisesti. Naapurisuhteiden hoitamisen 

lisäksi kivenheiton päässä on maailmanluokan taideaarteet ja vanha, rikas kulttuurihistoria. 

Venäjälle matkustaminen on edelleen turvallista 
Kansainvälinen World Travel Awards valitsi juuri äskettäin Pietarin vuoden 2015 parhaaksi 

eurooppalaiseksi matkakohteeksi. Perusteluna kaupungin rikas historia, vuosisatojen 

kulttuuriperinne ja erinomaiset tulevaisuuden näkymät matkailukohteena. Matkailualan 

ammattilaisten myöntämästä ”Oscar-palkinnosta” kilpailivat tänä vuonna mm. Barcelona, Pariisi 

ja Lontoo. Käytännön esteitä Venäjälle matkustamiselle ei tälläkään hetkellä ole; matkustaminen 

maahan ja maassa on yhtä turvallista kuin ennenkin. Suomen Ulkoasiainministeriö julkaisee 

säännöllisesti eri maita koskevia matkustustiedotteita. Venäjälle suuntautuvia matkoja koskee 

sama ohjeistus kuin aiemminkin; suurkaupungeissa on taskuvarkaita ja liikenteessä kannattaa pitää 

varansa. On ymmärrettävää, että henkilö ei lähde Venäjälle poliittisista, periaatteellisista syistä - 

jokaisen henkilökohtaista mielipidettä on kunnioitettava - mutta on harmillista, että pelko omasta 

fyysisestä turvallisuudesta on perusteluna olla lähtemättä vapaa-ajan matkalle Venäjälle.

Suomalaisen kulttuurin helmiä Viipurissa
Maailmanluokan taideaarteet Pietarissa ja Moskovassa ovat vain muutaman tunnin juna-, auto-

tai lentomatkan päässä, Viipuri vieläkin lähempänä. Viipuri ja sodan jälkeen Neuvostoliitolle 

jäänyt Karjala ovat osa suomalaista kulttuurihistoriaa, johon myös nykylapset ja -nuoret on hyvä 

tutustuttaa. Ovathan monen suomalaisen suvun juuret menetetyssä Karjalassa. Mitä enemmän 

aikaa kuluu, sitä vähemmän rajantakainen Karjala herättää nostalgisia tunteita, mutta alueella on 

edelleen suomalaisen kulttuurin helmiä, jotka ovat tutustumisen arvoisia. 
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Viipuri on viime vuosina käyttänyt keskiaikaa teemana kehittää vanhan kaupungin ilmettä 

ja kaupunkien tapahtumia. Rappioromanttinen (huom, kirjoittajan oma määritelmä) vanha 

kaupunki yllättää; huonokuntoisten rakennusten ja törröttävien fasadien keskeltä löytyy yhtäkkiä 

keskiaikaiseen tai metsästyshenkiseen tyyliin sisustettu ravintola tai pikkupuoti, jossa myydään 

persoonallisia, luonnonmateriaaleista valmistettuja koruja. Keskiaikaiset turnajaiset ja muut 

tapahtumat ovat jo vakiinnuttaneet asemansa kaupungin tapahtumakalenterissa. Viipuri on 

nykyisin yllättävän vireä, noin 80 000 asukkaan kaupunki, jossa voi harrastaa mm. kolmeakymmentä 

eri urheilulajia tenniksestä ja karatesta lentopalloon ja purjehdukseen.  

Alvar Aallon 1930-luvulla suunnittelema Viipurin kaupunginkirjasto sai entisen loistonsa venäläis-

suomalaisen yhteistyön tuloksena. Restaurointihanketta johti arkkitehti Maija Kairamo, joka kertoi 

hankkeen mielenkiintoisista vaiheista Cultura-säätiön kanssa yhteistyössä järjestämässämme 

Kulttuurin helmiä Viipurissa -yleisötilaisuudessakin. Kirjastoon pääsee tutustumaan itsenäisesti 

sen ollessa auki, mutta antoisinta on lähteä opastetulle kierrokselle. Kaupungin tunnetuin 

maamerkki, 1200-luvulla rakennettu Viipurin linna, on vierailukohteena ehdoton. Pietarin 

Eremitaašin taideaarteisiin pääsee tutustumaan Viipurin Eremitaašissa, joka avattiin vuonna 2010 

Uno Ullbergin suunnittelemaan upeaan funkkisrakennukseen. Rakennus toimi Suomen vallan 

aikana taidekouluna. Pietarin Eremitaašisya tuodut näyttelyt ovat pienimuotoisia, mutta huolella 

ja mielenkiintoisesti toteutettuja. Kaupungin keskustasta parin kilometrin päässä sijaitseva 



16~   ~

161 hehtaarin kokoinen maisema- ja luonnonsuojelualue Monrepos´n puisto on viehättävä 
retkikohde, jolla on mielenkiintoinen historia. Ludwigsburgin hautakappeli (kuvassa) pienellä 
saarella puiston edustalla on edelleen vaikuttava näky. Viipuri sijaitsee lähellä Suomea ja sopii 
erinomaisesti opintomatkakohteeksi. 

Suunnittele opintomatka ja leirikoulu huolellisesti
Vanha viisaus hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pitää edelleen paikkansa. Leirikoulun tai 
opintomatkan suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Lasten ja nuorten vanhemmat 
saattavat kaivata asiantuntevaa Venäjä-tietoa ja keskusteluakin ennen kuin päätös matkalle 
lähtemisestä syntyy. Jos oppilaitoksella tai kaupungilla on Venäjällä kummi- tai yhteistyökoulu tai 
ystävyyskaupunki, kannattaa yhteistyötä hyödyntää. Paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
pääsee aina kurkistamaan kulissien taakse, näkemään sellaista, mitä tavallinen matkailija ei näe. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä huolehtii ryhmän kaikista matka- ja viisumijärjestelyistä. 
Matkanjärjestäjä varaa matkaliput, majoituksen ja halutessa kaiken oheisohjelman. Jos koululla tai 
oppilaitoksella on Venäjällä oppilaitos kutsuvana organisaationa, saa viisumin tavallista edullisempaan 
hintaan. Asiantunteva viisumivälittäjä auttaa tarvittaessa venäjänkielisen kutsun muotoilussa ja 
tarkistaa että siinä on kaikki tarvittavat tiedot. Venäjälle suuntautuvien matkojen järjestämisessä on 
omat erityispiirteensä, joten käytännön järjestelyt kannattaa antaa kokeneelle matkatoimistolle.

Matka Venäjälle ja tutustuminen sen ihmisiin ja kulttuuriin on mitä parhainta kansainvälisyys- ja 

kulttuurikasvatusta. Suosittelen lämpimästi. 

Maarit Haavisto-Koskinen
Matka- ja viisumipalvelu Lähialuematkat

Venäjän vuosiviisumi Aspektin 
lukijoille hintaan 169 €
Tilaa viisumi kätevästi Lähialuematkojen SoloVisa -palvelusta

Tilaaminen on helppoa. Aloita valitsemalla Venäjä → Kulttuuri → Monikertaviisumi 
(1 vuosi) Lähialuematkojen järjestämällä kutsulla → 229 €. Viisumi valmistuu 
n. 2 viikossa. Mainitse tilauslomakkeen kommenttikentässä Aspekti -tarjouksesta.

Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti.

Viisumit kaikkiin maihin 
www.solovisa.fi
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OPPIMATERIAALIPAKETTI 2015-2016: PIETARIIN!

Venäjänopettaja on jälleen Pietarissa oppilaidensa kanssa. Kaupunkikierros on tehty ja 

Eremitaasissa käyty, sää ei ole parhaimmillaan, kaikkia ei oikein huvita ostoskeskuksessa kuljeskelu, 

eikä kahviloissakaan voi koko iltaa istuskella. Venäjänopettaja miettii, mitä voisi opiskelijoidensa 

kanssa Pietarissa tehdä, kaivaa Pietari-pakettiaan ja antaa opiskelijoillensa laminoidun tehtävälapun 

ja lähettää heidät bongaamaan metroasemia tai etsimään patsaita, tai vie opiskelijansa 

kauhulabyrinttiin. 

Kun 5 vuotta sitten aloitin venäjänopettajana Vaskivuoren lukiossa, oli luontevaa jatkaa 

Ruohosen Ritvan aloittamaa yhteistyötä Espoonlahden lukion venäjänopettajan Sirpa Piispasen 

kanssa, olimmehan ystäviä jo opiskeluajoilta. Nyt toteutamme joka vuosi yhteisen matkan 

Pietariin opiskelijoidemme kanssa. Pikkuhiljaa olemme kehitelleet matkalle tehtävävihkoa, 

jossa on opiskelijoille hyödyllistä tietoa, pieni sanasto, tehtäviä suoritettavaksi matkan aikana 

ja matkapäiväkirja. Opiskelijat täyttävät vihkoa matkalla ja palauttavat sen opettajalle matkan 

jälkeen. Viime keväänä kun esittelin vihkoa ennen matkaa vanhempainillassa, vanhemmat ihastuivat 

tehtävävihkoon ja sanoivat haluavansa lähteä mukaan. 

Jotta opiskelijat saisivat mahdollisimman paljon irti Pietarin 

matkasta eikä se olisi vain pelkkä turisti- ja shoppailureissu, pitää 

oppilaat aktivoida niin ennen matkaa, matkalla kuin matkan 

jälkeenkin. Ja siihen tämän vuoden oppimateriaalipaketti 

antaa ideoita ja materiaalia. Oppimateriaalipaketti sisältää 

tehtäviä, joita voidaan tehdä ennen matkaa, matkalla Pietarissa 

tai muuten vain venäjän oppitunnilla. Vaikka ei taloudellisten 

tai maantieteellisten syiden takia olisikaan mahdollista lähteä 

oppilaiden kanssa Pietariin, voi matkan toteuttaa virtuaalisesti 

Internetin ja Google-kartan avulla. Paketissa on lisäksi Pietari-

aiheisia luetunymmärtämisiä ja ehdotuksia Pietariin sijoittuvista 

elokuvista.

Olemme joka vuosi valinneet matkalle teeman (kirjallisuus, suomalaiset Pietarissa, musiikki 

jne). Teeman valintaan on paljolti vaikuttanut se, minkä oppiaineen opettaja on ollut 

kolmantena valvojana. Miettiessämme tulevia teemoja totesimme, että kahden vuoden päästä 

vietetään Lokakuun vallankumouksen 100-vuotisjuhlaa ja Suomi täyttää myös 100 vuotta, 

joten vuoden 2017 teemana tulee olemaan Pietarin historia ja Pietarin merkitys Suomelle. Siksi 

oppimateriaalipaketissa on useita historiaan liittyviä tehtäviä, tutustutaan tsaareihin, viime 

vuosisadan alun kaupunkikuvaan, vallankumouksen tapahtumapaikkoihin ja yhteistyössä 

historian opettajien kanssa voidaan pohtia Pietarin merkitystä Suomelle kuin myös Suomen 

merkitystä Pietarille. 

Tehtävävihkon lisäksi paketissa on useampi kaupunkisuunnistustehtävä: valokuvasuunnistus, 

patsaiden etsimistä, metroasemabongaus, Pietari-Paavalin linnoituksella etsitään onnellista jänistä 

Ruotsinkielinen tehtävävihko
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ja tulvaveden korkeutta tai tsaarien hautoja, Aleksanteri Nevskin luostarin hautausmaalla taas 

säveltäjien ja kirjailijoiden syntymä- ja kuolinvuosia. Eremitaasiin ja Venäläisen taiteen museoon 

on omat tehtävänsä. Ja Dostojevskistä kiinnostuneet voivat seurata kartan avulla Raskolnikovin 

jalanjälkiä koronkiskurieukon asunnolle. 

Useimpien ohjelmaan varmaan kuuluu jonkinlainen kaupunkikierros bussilla paikallisen 

oppaan avulla. On aikamoista arpapeliä minkälaisen oppaan kierrokselleen saa, ja vaikka opas 

olisi miten ammattitaitoinen tahansa, olemme huomanneet, että kaikki oppilaat eivät jaksa 

seurata oppaan selostusta arkkitehdeistä ja vuosiluvuista. Oppaat ovat tottuneet puhumaan 

aikuisemmille turistiryhmille, eivätkä välttämättä osaa ottaa huomioon nuoria kiinnostavia 

yksityiskohtia tai sitä että kierrosta voisi hyödyntää myös venäjän kielen opettamiseen 

(esimerkiksi nähtävyyksien nimet myös venäjäksi ja tavallista kaupunkisanastoa). Lisäksi 

kaupunkikierroksella voisi hyödyntää oppilaita oppaina kertomassa nähtävyyksistä joista 

he ovat ottaneet selvää ennen matkaa. Siksi olemmekin miettineet mahdollisuutta varata 

pelkkä bussi ja hoitaa opastus itse, mikä on ollut käytäntönä Englantiin suuntautuvilla 

kielikurssimatkoilla. Toistaiseksi emme ole tätä vielä toteuttaneet, koska olemme pelänneet 

ettemme tiedä tarpeeksi Pietarin nähtävyyksistä. Oppimateriaalipakettiin on nyt kerätty 

tärkeimmistä Pietarin nähtävyyksistä mielenkiintoisimpia tietoja, mikä voisi helpottaa opettajaa 

toimimaan itse oppaana. 

Oppimateriaalipaketin loppuun on kerätty jonkin verran vihjeitä ostospaikoista, teattereista, 

uusista vierailukohteista, sekä ideoita oppilaiden Pietari-projektin aiheiksi. Matkalla tai matkan 

jälkeen voidaan täyttää yhteinen matkapäiväkirja eli slämy. Koska yksi oppimateriaalipaketin 

tekijöistä. Linda Molin-Karakoc, opettaa ruotsinkielisessä koulussa, on osa paketin tehtävistä 

myös ruotsiksi. 

Lisäksi oppimateriaalipaketissa on koetehtäviä Ateljee ja Pora-kirjoihin. Vaikka kumpaankin 

kirjasarjaan on koepaketit tarjolla, ei koetehtäviä koskaan varmaan ole liikaa, sillä myös koetta 

edeltävälle pohjatunnille ja uusintakokeisiin tarvitaan materiaalia. Pora -kirjasarjan toinen tekijä, 

Sirpa Piispanen on antanut käyttöömme omia koetehtäviään. Minä olen ottamassa Ateljeen 

käyttöön VEB31-kurssille. Koska en vielä ole päässyt tutustumaan kirjan sähköiseen materiaaliin, 

olen kesällä tutustunut kirjaan tekemällä koetehtäviä.

Toivottavasti Pietari-paketistamme on hyötyä seuraavaa matkaa suunnitellessanne. Toivomme, 

että myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä Pietariin opiskelijoiden kanssa voivat hyödyntää 

pakettia toteuttamalla virtuaalisen matkan Pietariin paketin ja internetin avulla.

Oppimateriaalipaketin 2015-2016 tekijät: Taina Lento, Linda Molin-Karakoc, Maria Hokkanen ja 

Sirpa Piispanen
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Tunnistatko nämä tsaarit? Entä milloin he hallitsivat? Minkälaisia he olivat hallitsijoina?

Tiedätkö mikä on slämy?

Oppimateriaalipaketissa tutustutaan mm. 100 vuoden takaiseen Pietariin ja verrataan 

sitä nykypäivään
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TARJA TEITTINEN – SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KAUPPAKAMARIN 
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Suomen venäjänopettajat ry:n jäsenet olivat vierailulla 

Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa tutustumassa sen 

toimintaan. Vierailijoita opastamassa ja SVKK:sta kertomassa 

oli koulutuspäällikkö Tarja Teittinen. Hän on koulutukseltaan 

venäjän kielen opettaja, mutta on toiminut useissa 

erilaisissa tehtävissä luoden uraa perinteisesti opettajan 

työympäristöksi miellettävän koulumaailman ulkopuolella. 

Aspektin toimitus päättikin tarttua toimeen ja haastatella 

Tarjaa saadakseen tietää lisää hänen uravalinnoistaan sekä 

niiden taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Haastattelun 

yhteydessä tarjoutui mainio tilaisuus pyytää Tarjaa 

esittelemään myös SVKK:n toimintaa Aspektin lukijakunnalle. 

Tarja, minkä verran olet opiskellut venäjää?

Opiskelin venäjän kieltä pääaineena Tampereen yliopistossa. Gradu jäi tekemättä. Silloin kun 

olin auskultoinut, minun omasta lukiosta soitettiin ja pyydettiin sinne opettajaksi, koska sieltä oli 

opettaja lähtenyt pois. Menin siis töihin kesken opintojen. 

Onko opintojen kesken jättäminen häirinnyt jollain tavalla? Onko joku kysellyt koulutuksen 

perään?

Ei varsinaisesti ole haitannut, mutta minulla on ollut varmaan onnea matkassa, sillä olen saanut 

aina töitä. Joutuu sitä toki opiskelemaan uutta ja sopeutumaan uusiin kuvioihin, mutta aina on 

töitä löytynyt. 

Miten kiinnostuit venäjän kielestä?

Kyllä se on se sama vanha tarina kuten monilla muillakin, että opettaja innosti siihen. Vaikka 

opiskelin Pohjanmaalla pienessä maaseutulukiossa, niin siellä oli siihen aikaan, kultaisella 

80-luvulla, näitä pieniä kieliryhmiä tarjolla. Olen opiskellut yläasteella jo saksaa ja sitten kun 

menin lukioon, niin ainut uusi kielivaihtoehto oli venäjä. Lähdin opiskelemaan sitä ja sehän oli 

erittäin hauskaa. 

Miten tilanne kehittyi siihen pisteeseen, että ryhdyit tekemään töitä Venäjän parissa? Oliko 

se pelkkää sattumaa?

Opiskeluaikana halusin koko ajan opettajaksi. Kun pääsin sinne omaan entiseen kouluuni 

opettajaksi, niin siinä sai aika nopeasti selville, mitä opettajan työ on. Opetin englantia ja venäjää 

lukiossa kaikille luokkatasoille. Siellä oli paljon asioita haltuun otettavana. Luulen, että opettajalle 

aina se ensimmäinen vuosi on kaikista raskain.

Vaativuudestaan huolimatta se oli mukavaa aikaa ja opiskelijat olivat mahtavia ja opettaminen 

vastasi sitä kuvitelmaa, joka minulla oli ollut. Mutta jotenkin minulle tuli sellainen olo, kun olin 

jotain 24-25-vuotias eli vielä nuori silloin, että täytyy kokeilla muutakin tekemistä vielä.



21~   ~

Pietarin pääkonsulaattiin haettiin siihen aikaan paljon työntekijöitä ja menin sinne kahdeksi 

vuodeksi. Asuin sen aikaa Pietarissa ja tykkäsin siitäkin kovasti. 

Meillä niin sanotuilla Venäjänkauppiailla on tiedossa, että Venäjän kauppa menee aina jyrkkää 

käyrää. Välillä mennään tosi paljon ylöspäin ja sitten tullaan taas tosi lujaa alas, kuten juuri tälläkin 

hetkellä. Siitä 90-luvun alusta, kun Neuvostoliitto romahti, vuoteen -98 asti Venäjän kauppa kasvoi 

todella voimakkaasti ja töitä oli paljon sillä puolella. Se oli hienoa aikaa olla Pietarissa. 

Sitten kun vuonna -98 tuli kriisi, niin olin viimeisiä aikoja siellä töissä. Minun piti siirtyä Suomeen 

töihin, koska Venäjällä minulla oli määräaikainen sopimus. Kyllä minä sain sen venäjän taidon ja 

kokemuksen avulla työpaikan Suomesta, mutta ne tehtävät eivät lopulta liittyneetkään Venäjän-

kauppaan. 

Sitten kävi niin, että opiskelukaverini oli jäämässä töistään äitiyslomalle ja kysyi haluaisinko 

äitiysloman sijaiseksi hänen työpaikkaansa. Kun opiskelukaverini palasi töihin, niin samassa firmassa 

aloitettiin asiakaskoulutukset ja pääsin siihen mukaan. Järjestimme täydennyskoulutusseminaareja 

rakennusalan ammattilaisille, kuten arkkitehdeille. Tein sitä aika kauan, 8 vuotta varmasti. Sinä 

aikana en ollut työn takia Venäjän kanssa juurikaan tekemisissä, mutta harrastin aktiivisesti Venäjän 

tapahtumien seuraamista, kulttuuria jne.

Sitten pääsin töihin aikuiskoulutusyritykseen, jossa tehtäväni oli suunnitella ja toteuttaa kansainvälisen 

kaupan valmennuksia ihmisille, joiden tavoitteena oli suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 

Koulutukset suunnattiin Kiinan, Venäjän ja Intian markkinoille. Näkökulma kouluttamiseen oli taas 

aivan uusi ja oppilaitosmaailma tuli tutuksi.

SVKK:lle olin halunnut jo pitkään töihin, ja olin seurannut aktiivisesti SVKK:n toimintaa jo vuosia. 

Hain avointa koulutuspäällikön paikkaa ja pääsin onnekseni töihin tänne.

Eli teet edelleen koulutushommia?

Vuodesta 2000, kyllä, olen tehnyt yritys- ja aikuiskoulutusta. SVKK:lla me järjestämme Venäjän-

kaupan ajankohtaiskoulutuksia yrityksille. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan. Koulutamme paljon 

juridisista kysymyksistä, tapakulttuurista, erilaisista toimintaympäristön muutoksista, tytäryhtiön 

pyörittämiseen ja vientidokumentaatioon liittyvistä asioista. Olen ollut täällä töissä nyt lähes 6 

vuotta.

Miksi sinua kiinnosti työnantajana juuri SVKK?

SVKK vaikutti yrityspalveluorganisaatiolta, joka on asiallinen, osaava ja kehittyvä. Ja halusin 

työn, jossa saisin käyttää venäjän kielen taitoani. Tässä työssä yhdistyvät hienosti työ- ja 

opiskelukokemukseni.

Tarja, mitkä ovat SVKK:n tämänhetkiset haasteet?

Haaste on Venäjän-kaupan muutosalttius. Vuosina 2000-2007 SVKK:n toiminta laajeni voimakkaasti. 

Nyt kun Venäjän-kaupan olosuhteet ovat taas muuttuneet, meidän täytyy löytää uusia tapoja palvella 

yrityksiä. Koulutuspuolella tärkeää on yrittää ”nähdä nurkan taakse”. Täytyy yrittää hakea tuntumaa 

markkinoista ja siitä mitä muutoksia toimintaympäristöön on tulossa. PK-yritykset ovat meidän 

tärkeimpiä asiakkaitamme ja meidän täytyy olla perillä siitä mitä heille on tärkeää viestittää, kuinka 

informoida ja kouluttaa sekä mistä heille voi olla hyötyä. 
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Aiemmin järjestimme paljon laajoja seminaareja ja valmennuksia, mutta viime syksystä lähtien 

olemme tarjonneet enimmäkseen lyhyitä ajankohtaiskatsauksia yrityksille, koska Venäjällä 

lainsäädäntö ja yritysten toimintailmapiiri muuttuu todella voimakkaasti koko ajan. Pyrimme 

nopeilla tietoiskuilla kertomaan mitä juuri nyt tapahtuu yritysten toimintaympäristössä Venäjällä. 

Usein tapahtuu yritysten kannalta todella suuriakin muutoksia, joten pyrimme ennakoimaan miten 

asioihin tulisi reagoida. 

Miten näkisit, että Suomen ja Venäjän suhteita olisi järkevää kehittää nykytilanteessa, jotta 

Suomessa päästäisiin jälleen uuteen nousuun?

Arkipäiväinen kanssakäyminen ja kaupankäynti kannattaa pitää käynnissä. Politiikka on politiikkaa, 

emmekä ota siihen kantaa, vaan edistämme ainoastaan kaupankäyntiä sekä yritysten välistä 

verkostoistumista. Kun ihmiset ovat tekemisissä keskenään normaalissa arjessa, silloin uhat eivät 

vaikuta enää yhtä suurilta kuin muuten.

Vaikuttaako nykyinen tilanne venäläisten haluun tehdä kauppaa suomalaisten kanssa? 

Saako heidän toimintansa poliittisia piirteitä?

Meidän toiminnassa on aina asiakasyritysten kaupankäynti ja niiden pärjääminen etusijalla. 

Suomessa voi olla joillakin yrityksillä kokemusta Venäjän kaupasta vain vähän ja nyt henkinen 

kynnys lähteä mukaan markkinoille saattaa olla suuri, mutta Venäjän puolelta en ole huomannut 

vastaavaa. 

Kuinka kilpailukykyinen Suomi on mielestäsi, kun mietitään Venäjän markkinoilla 

vaikuttavia Venäjän kotimaisia toimijoita?

Näkisin, että Suomella on edelleen vankasti mahdollisuuksia, koska Venäjän tuotantorakenne on 

melko vanhanaikainen ja siellä on valtavia haasteita kehittää omaa tuotantoa sekä modernisoida 

yhteiskuntaa. Siellä on erilaisia energia- ja infrastruktuurihankkeita, ja tekemistä riittää myös 

teollisuuden modernisoinnissa. Suomalaisilla on siellä valtavasti annettavaa. Näen, että Suomessa 

riittää osaamista, kunhan se vaan saadaan vietyä sinne paikan päälle. 

Lopuksi kysyisin vielä perinteisen ja usein esille nousevan kysymyksen, eli osataanko 

Suomessa tarpeeksi venäjää?

Ei sitä varmaan koskaan tarpeeksi osata. Aina vieraan kielen ja kulttuurin oppiminen on hyvä asia ja 

ehdottomasti kannattaa opiskella venäjää. Näen, että kun tämäkin kriisi lientyy, niin kanssakäyminen 

arkipäiväistyy ja mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän suomalaiset ja venäläiset ovat 

todennäköisesti keskenään tekemisissä. 

Kannattaa opiskella ammatti ja sen lisäksi venäjän kieltä, jotta voi erottua muista työnhakijoista. Jos 

aiot myydä jotain venäläiselle, kannattaa myydä se venäjäksi!

Suuri rikkaus SVKK:lla työskentelyssä on kaksikielinen työympäristö, työkavereiden kanssa puhutaan 

sekä suomea että venäjää. 

Muistan hyvin sen tunteen, kun aloitin venäjän opinnot. Se oli kuin salakieltä opiskelisi. Sitten kun 

se kieli alkaa avautua, sieltä löytyykin yllättäen paljon mukavia ihmisiä, hauskaa kulttuuria, mahtavia 

tarinoita sekä musiikkia ja vaikka mitä muuta. Eli se kieli on kuin ovi tuntemattomaan, hienoon 

maailmaan. Kyllä kielen opiskelu kannattaa aina.  

Tomi Malinen
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PUHUTAANPA TERVEYDESTÄ – ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ!
Terveysoppimateriaaleja alakoululaisille suomeksi ja venäjäksi

Murrosiän kynnyksellä oleville 5.- ja 6.-luokkalaisille on varsin vähän terveysaiheista 
oppimateriaalia niin Suomessa kuin Karjalan tasavallassakin. Tämä kävi ilmi Itä-Suomen 
yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoiman AHIC-hankkeen kartoituksessa, jonka 
tulosten pohjalta päädyttiin päivittämään jo aiemmin luodut kotitehtäväpaketit ravinnosta 
ja murrosiästä sekä laatimaan uudet paketit median käytöstä, unen merkityksestä ja 
suun/hampaiden terveydestä. Myös nuorten seksuaalikasvatuksesta koottiin tietopaketti 
vanhempien ja muiden kasvattajien tueksi. 

Suomen ja Venäjän välisestä Karelia ENPI –rajayhteistyöohjelmasta vuosina 2013-2014 rahoitetun 

AHIC-hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten terveyttä kahdessa Karjalassa, Pohjois-

Karjalassa Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjän puolella, sekä pitkällä tähtäimellä vaikuttaa 

alueiden välisiin terveyseroihin. 

Professori Kerttu Tossavaisen johtamassa hankkeessa selvitettiin lasten ja nuorten 

terveyskäyttäytymistä ja terveysoppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä lukuisin kyselyin ja 

kartoituksin, minkä lisäksi hankkeen suomalaiset ja venäläiset partneriorganisaatiot toteuttivat 

suomalaisilla ja venäläisillä pilottikouluilla erilaisia terveydenedistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Terveyttä edistävien toimintamallien kehittämisen ja kouluhenkilökunnan kouluttamisen ohella 

hankkeessa tuotettiin koulujen käyttöön uusia terveysaiheisia oppimateriaaleja ottaen huomioon 

kummankin maan kulttuuri ja muut erityispiirteet. Näin ollen suomen- ja venäjänkieliset versiot eivät 

ole sisällöltään täysin identtiset, mutta niitä voinee kuitenkin hyödyntää myös kielenopetuksessa. 

Materiaalien ulkoasun loivat osana graafisen suunnittelun opintojaan taitosta vastannut Iira Kalilainen 

ja valloittavat piirroshahmot luonut Heta Välinmäki.
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Oikeasta ravitsemuksesta tarvitaan tietoa

Hyvät eväät reppuun! (Твой путь к здоровью!) –tehtävävihkossa on erilaisia terveelliseen 

ravitsemukseen, ruokailutapoihin, mainonnan vaikutukseen ym. liittyviä tehtäviä, joita oppilaat 

voivat tehdä itse tai yhdessä vanhempansa kanssa – joka tapauksessa vanhempia pyydetään 

”kuittaamaan” allekirjoituksellaan tehtävät tehdyiksi ja näin varmistetaan, että vanhemmat 

pysyvät ajan tasalla siitä, mitä terveysaiheita heidän lapselleen koulussa opetetaan. Lasten 

terveysoppimiseen ja kodin ja koulun yhteistyöhön perehtyneen Itä-Suomen yliopiston 

tohtoritutkija Marjorita Sormusen mukaan sujuva tiedonkulku onkin välttämätön edellytys 

toimivalle kodin ja koulun terveysyhteistyölle. Hankkeeseen osallistuneiden kehittämiskoulujen 

mukaan erityisesti ruoanlaittotehtävä innosti oppilaita huikeisiin suorituksiin kotikeittiöissään 

yhdessä vanhempien kanssa.

Murrosiän muutokset pohdituttavat – keneltä voisi kysyä?

Puhutaanpa murrosiästä! (Поговорим о переходном возрасте!) –paketissa käsitellään erilaisia 

kasvamiseen ja aikuistumiseen liittyviä asioita, joiden puheeksi ottaminen ei välttämättä aina 

ole helppoa, mutta joista kuitenkin on syytä keskustella niin koulussa kuin kotonakin. Vihkosta 

löytyy myös ”Oma sivu”, jolla oppilaat voivat nimettömänä kysyä heitä askarruttavista asioista 

luotettavalta aikuiselta ja saada vastauksen yhdessä koko luokan kanssa. Niin tähän kuin kaikkiin 

muihinkin tehtävävihkoihin liittyy opettajan lisämateriaali, josta löytyy vinkkejä asian käsittelyyn 

oppitunneilla.

Nuori nukkuu – kännykkä kainalossa

Useimmissa kouluissa on varmasti havaittu oppilailla väsymystä, joka liittyy älypuhelimen, tabletin 

tai tietokoneen ääressä myöhään valvomiseen. Vanhemmat eivät myöskään aina tiedä, mitä heidän 

lapsensa netissä puuhaavat, tai ole laisinkaan selvillä eri pelien tai sovellusten ikärajoista. ”Internetin 

kanssa, mutta ei sen ehdoilla” on Marjorita Sormusen mielestä hyvä periaate, sillä on tärkeää, 

että lapset ja nuoret oppivat oikeaa mediavälineiden käyttöä ja hyödyntämään niitä esimerkiksi 

tiedonhaussa. Vanhempien tulee myös selkeästi asettaa rajoja laitteiden käytölle ja siten turvata 

riittävä lepo lapselle ja nuorelle, joka kasvaessaan tarvitsee paljon unta.” Näitä asioita käsitellään 

”Mennään ajoissa nukkumaan!” –vihkossa (Интернет – друг или враг?), jossa oppilaat pääsevät 

myös itse kiinnittämään huomiota omaan nukkumiseensa ja mediankäyttöönsä. 
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Hampaista kannattaa huolehtia

AHIC-hankkeessa tehtyjen kartoitusten mukaan 5.-6.-luokkalaisten suun omahoito ei aina 

toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, vaan hampaita harjataan laiskasti ja makeiden ym. 

herkkujen napostelu on yleistä varsinkin kartoituksiin osallistuneilla venäläislapsilla. Kokeneiden 

suuhygienistien ja hammaslääkäriopiskelijan laatimien Helpompi hymyillä! (Легко улыбаться!) –

tehtävävihkon, opettajan oppaan, diaesityksen ja julisteen avulla myös tavalliset luokanopettajat 

pystyvät kertomaan oppilaille oikean ruokarytmin ja hampaiden puhdistuksen tärkeydestä suun 

terveyden ja kauniin hymyn säilyttämisessä. 

Kaikkia tässä esiteltyjä kotitehtävävihkoja lisämateriaaleineen toimitettiin hankkeen päätyttyä 

vuoden 2014 lopulla painettuina Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan kouluille. Ne ovat 

myös pdf-muotoisina vapaasti saatavilla hankkeen nettisivuilla www.uef.fi/ahic -> Materiaalit 

(venäjänkieliset versiot löytyvät Venäjän lipun alta), josta löytyy myös lisätietoa hankkeesta.

Projektipäällikkö Kirsi Bykachev

FAKTA: Lasten ja nuorten terveyserojen haasteet kahdessa Karjalassa (AHIC) - В стремлении 

к равенству в состоянии здоровья детей и молодежи двух Карелий (проект AHIC) 

(Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias)

Vuosina 2013-2014 toteutettu tutkimus- ja kehittämishanke, jota hallinnoi Itä-Suomen 

yliopiston hoitotieteen laitos.

Rahoittaja Karelia ENPI CBC –rajayhteistyöohjelma, jossa ovat mukana EU, Suomi ja Venäjä.

Pääkohderyhmiä 15-16-vuotiaat nuoret sekä 11-12-vuotiaat lapset perheineen ja 

opettajineen Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa.

Yhteistyökumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Pohjois-Karjalan 

kansanterveyden keskus, Petroskoin valtionyliopisto, sanomalehti Karjalan Sanomat, 

Pitkärannan piirin keskussairaala ja Karjalan koulutuksen kehityssäätiö.
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SUOMESSA ASUVIEN VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN LUKUTAIDON 
OMAKSUMISEN ERITYISPIIRTEET 

Lukutaito on keskeinen taito, jota tarvitaan koulussa ja jonka tasosta riippuu menestyminen 

muissakin oppiaineissa. Yleensä lapset oppivat lukemaan ensimmäisellä luokalla. Suurin osa 

Suomessa asuvista venäjänkielisistä lapsista käy kouluja, joissa opetuskielenä on suomi ja joissa 

lukemaan oppiminen tapahtuu suomeksi. Heillä on kuitenkin mahdollisuus oppia lukemaan 

myös omalla äidinkielellään venäjä-äidinkielenä tunneilla noin 1,5 tuntia viikossa. Hyvin monet 

venäjänkieliset maahanmuuttajat käyttävät sitä mahdollisuutta. 

Sekä Venäjällä, että Suomessa lukemisen opetus alkaa koulun ensimmäisellä luokalla. On olemassa 

erilaisia opetusmenetelmiä: foneettinen, joka perustuu kirjain-äännevastaavuuteen; lingvistinen, 

kun opiskelu alkaa tutuista ja helpoista sanoista; kokonaissanaiset ja kokonaistekstiset metodit, 

joiden erikoisuus on se, että sanoja ei jaotella kirjaimiin ja äänteisiin, vaan opetellaan muistamaan 

miltä koko sana näyttää. Useimmiten kouluissa käytetään foneettista menetelmää: ensin opitaan 

vokaalit, sitten konsonantit ja tavut, ja lopuksi tavuista muodostetaan sanat. Lukemaan oppimisen 

päätavoitteena on luetun ymmärtäminen. Pedagogit ovat sitä mieltä, että opiskelun alussa lasten 

on luettava ääneen, koska näin kehittyy lukemisen prosessin automatisointi. Lukeminen ääneen 

vaikuttaa positiivisesti myös oikeinkirjoitukseen opiskelun myöhemmässä vaiheessa. 

Venäjänkielisillä lapsilla, jotka asuvat ja opiskelevat Suomessa, kehittyvät fonologiset järjestelmät 

kahdella kielellä. Heille on tärkeää oppia olla sekoittamatta niitä keskenään. Se tarkoittaa, että lasten 

pitäisi erottaa miten eri kielillä äännetään samalta näyttävät kirjaimet – esimerkiksi latinalaiset ja 

kyrilliset kirjaimet. On muistettava, että vain venäjän kielessä konsonantit voivat olla pehmeitä 

tai kovia, soinnillisia ja soinnittomia, kun taas pitkät vokaalit ovat ominaisia vain suomen kielessä. 

Tulevaisuudessa lapset tulevat olemaan kaksikielisiä. Siihen voi vaikuttaa myös kaksikielellinen 

opetus. 

Kaksikielistä opetusta on käytetty jo pitkään. Nykymaailmassa on usein tärkeää osata useita kieliä, ja 

vanhemmat toivovat lapsien saavan kielivalmiudet koulusta. On kehitetty erilaisia opiskeluohjelmia: 

mm. kielikylpyjä, kaksikielisiä kouluja, joissa oppilaat opiskelevat kahdella kielellä, tavallisissakin 

kouluissa opiskellaan ainakin kahta kieltä (englanti ja ruotsi), tarjolla on useita erilaisia kielikerhoja 

ja kielikursseja. Suomestakin löytyy kaksikielisiä kouluja, mm. Suomalais-venäläinen koulu, jossa 

tällä hetkellä on 800 oppilasta. Suomalais-venäläisessä koulussa on mahdollisuus opiskella venäjän 

kieltä 3-4 tuntia viikossa. Myllypuron ala-asteen koulussa venäjänkieliset lapset voivat opiskella 

venäjän kieltä 2-3 tuntia viikossa. Sen perusteella, voidaan kutsua nämä koulut kaksikielisiksi 

kouluksi. 

Tutkimuksen tulokset 

Keväällä 2014 on suoritettu pro graduun kuuluva empiirinen tutkimus. Tutkimuskohteena olivat 

venäjänkieliset ja kaksikieliset ekaluokkalaiset, jotka opiskelevat venäjää äidinkielenä tai toisena 

kielenä (Suomalais-venäläisessä koulussa). Tutkimus kesti noin 15 minuuttia ja sen aikana lapsi luki 

tekstejä kahdella kielellä ja kertoi omin sanoin, mistä nämä tekstit ovat. Suoritukset nauhoitettiin 

ja myöhemmin litteroitiin. 
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Tutkimukseen osallistui 48 oppilasta kuudesta Helsingin koulusta (Suomalais-venäläinen koulu 

(29), Meri-Rastilan ala-asteen koulu (7), Myllypuron ala-asteen koulu (4), Kallahden peruskoulu (3), 

Pihlajamäen ala-asteen koulu (3) ja Aurinkolahden peruskoulu (2). Osallistuneiden enemmistö (38) 

opiskelevat venäjää äidinkielenä ja suomea toisena kielenä (32) tai äidinkielenä (6). Kymmenen 

lasta Suomalais-venäläisestä koulusta opiskelevat venäjää toisena kielenä ja suomea äidinkielenä. 

Kolme lasta Meri-Rastilan koulusta opiskelivat valmistavassa luokassa, kaksi heistä eivät pystyneet 

lukemaan tekstejä. 

Ennen kokeen suorittamista vanhemmilla oli mahdollisuus esittää omia näkemyksiään 

kaksikielisyydestä. Tässä on kyselyn tulokset:

Tutkimuksen metodina käytettiin T. Ahutinan ja O. Inšakovin kehittämää metodia, joka on 

esitetty kirjassa Neuropsykologinen diagnostiikka. Alaluokkalaisten kirjoitus- ja lukutaidon 

analysointi (Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 

школьников). 

Tutkimuksessa analysoitiin lukutaidon tasoa, suorituksissa ilmeneviä virheitä, lukunopeutta, 

lukemismenetelmää (tavuittain lukeminen, kokonaisten sanojen lukeminen, sananryhmien 

lukeminen, lausekkeittain lukeminen), lukemisen ilmeikkyyttä, prosessissa ilmeneviä ongelmakohtia 

sekä tekstin ymmärtämistä. Virheettömyydellä tarkoitetaan sellaista lukemista, jossa sanat 

luetaan oikein. Tutkimuksessa analysoitiin mm. seuraavia lukuvirheitä: lukuvirheet pääteissä, 

sanan tai päätteen vaihtaminen merkityksen perusteella, sanan tai päätteen vaihtaminen optisen 

samankaltaisuuden takia, väärä sananpaino, ääntämyksen yleinen vierasperäinen korostus, sanan 

lukeminen oikealta vasemmalle, latinalaisen ja kyrillisen kirjaimen sekoittaminen, konsonanttien 

virheellinen ääntäminen (pehmeä/kova, soinnillinen/soinniton, kaksoiskonsonantit, frikatiivit ja 

affrikaatat), äänteen (kirjaimen), tavun tai sanan korvaaminen toisella, äänteen (kirjaimen), tavun tai 

sanan lausumatta jättäminen, äänteen (kirjaimen) tai tavun keskinäisen järjestyksen vaihtaminen, 

ylimääräisen äänteen (kirjaimen) lisääminen. 
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Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että melkein kaikilla tutkimukseen osallistuvilla 

oppilailla on jo äänne- ja kirjaintietoisuus sekä tavun muodostamisen taito. Lukemismenetelmän 

näkökulmasta voidaan sanoa, että oppilaiden enemmistö osaa lukea kokonaisia sanoja ja 

sanaryhmiä 2-, 3- ja 4:stä sanoista. Jotkut lapset osaavat lukea jopa kokonaisia lauseita oikealla 

intonaatiolla. 

Melkein kaikki lapset lukevat teknisestä näkökulmasta paremmin suomeksi kuin venäjäksi. Siihen 

on ilmeisesti seuraavat syyt: lukemaan oppiminen suomen kielellä on helpompaa, koska äänteitä 

lausutaan samalla tavalla, kuin kirjoitetaan, sekä suomen kielellä sananpaino on aina ensimmäisellä 

tavulla. 

Melkein kaikki lapset ovat syntyneet Suomessa ja käyneet suomenkielisissä päiväkodeissa, opiskelu 

koulussa tapahtuu suomen kielellä eli suomen kielen input (lapselle osoitettu puhe) on heidän 

elämässä suurempi, kuin venäjänkielinen input. 

Lapset, jotka opiskelevat venäjän kieltä 3-4 tuntia viikossa, teknisestä ja semanttisesta 

näkökulmasta lukevat venäjäksi paljon paremmin, kuin lapset, jotka opiskelevat venäjää vain 1,5 

tuntia viikossa. Nämä lapset lukevat myös paljon paremmin suomeksikin. Tästä voidaan todeta, 

että hyvä äidinkielen osaaminen vaikuttaa positiivisesti muiden kielten oppimiseen, koska lapsilla 

kehittyy metakielellinen tietoisuus. Lapset Suomalais-venäläisestä koulusta, jotka opiskelevat 

venäjää toisena kielenä, lukevat suomen kielellä paljon paremmin kuin kaikki muut tutkimukseen 

osallistuneet lapset. Nämä lapset lukevat myös teknisesti paremmin venäjää, kuin lapset, jotka 

opiskelevat venäjää vain 1,5 tuntia viikossa. Heille se on useimmiten vain mekaanista lukemista, 

jossa lapset eivät ymmärrä, mistä teksti kertoo. 

Lukeminen venäjäksi kaikille lapsille on vaikeampaa kuin lukeminen suomeksi. Molempien kielten 

lukemisessa melkein kaikki lapset tekivät lukuvirheitä. Venäjänkielistä tekstiä luettaessa yleiset 

virheet olivat seuraavat: konsonanttien virheellinen lukeminen (pehmeä/kova, sekä sanan sisällä 

syntyvät konsonanttiyhtymät), väärä sananpaino, ääneen lausumatta jättäminen, ylimääräisen 

äänteen lisääminen, sekä äänteen vaihtaminen toiseen. Lapset, joiden dominoiva kieli on venäjä, 

useammin lukevat väärin sanojen päätteet. Syynä voi olla se, että syntaksisen lauseen konstruktion 

perusteella he yrittävät arvata, mitä tekstissä on tulossa. Sellaisia virheitä ei ollut lapsilla, 

joiden dominoiva kieli on suomi. Heidän yleisimmät lukuvirheensä olivat väärä sananpaino ja 

konsonanttien virheellinen lukeminen, erityisen usein he eivät lausuneet oikein pehmeitä ja kovia 

konsonantteja. Myös he lisäsivät äänteitä moniin sanoihin, erityisesti sellaisiin, joiden sisällä on 

konsonanttiyhtymä. Juuri nämä kolme lukuvirhettä ovat yleisimmät, kun ulkomaalaiset puhuvat 

venäjää. 

Suomenkielisen tekstin lukemisessa yleiset virheet olivat seuraavat: päätteiden väärin 

lukeminen, äänteen vaihtaminen toiseen, äänteen lausumatta jättäminen (hyvin usein 

diftongeissa), sekä kaksoiskonsonanttien väärä lausuminen. Monille lapsille, joiden 

dominoiva kieli on venäjä, oli hyvin vaikea seuraavien äänteiden oikea ääntäminen: /ä/, /ö/, 

/y/. Tutkimuksesta tuli ilmi, että jotkut lapset ”pidentävät” vokaalit monessa sanoissa. Kenties 

heidän koulussaan suomen kielen tunnilla opettaja on huomauttanut miten tärkeä on 

vokaalien pituus suomen kielessä. 
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Kyrillisiä ja latinalaisia kirjaimia sekoitettiin luettaessa sekä suomeksi, että venäjäksi. Useimmin 

sekoitettiin vokaalit, harvemmin – konsonantit. 

Tutkimuksessa analysoitiin myös lukemisen semanttinen puoli – eli miten lapset ymmärtävät 

lukemaansa ja miten osaavat kertoa omin sanoin tekstin pääajatuksen. Tutkimus osoittaa, että 

melkein kaikki lapset ymmärtävät tekstin omalla dominoivalla kielellä hyvin. Monet pystyivät 

kertomaan omin sanoin tarinan melkein kokonaan, jotkut lapset pystyivät ainoastaan vastailemaan 

heille suoraan esitettyihin kysymyksiin tekstiin liittyen. Monet lapset eivät ymmärtäneet 

tekstiä toisella kielellä yhtä hyvin. Monet lapset, joiden dominoiva kieli on venäjä, ymmärsivät 

suomenkielisen tarinan pääajatuksen, mutta harvat pystyivät kertomaan omin sanoin. Samoin 

lapset, joiden dominoiva kieli on suomi, pystyivät kertomaan ainoastaan, ketkä ovat venäjänkielisen 

tarinan päähenkilöt. 

Kielten interferenssi näkyy molemmissa kielissä: väärässä ääntämisessä (esimerkiksi, jotkut lapset 

lukiessaan suomeksi ”pehmensivät” konsonantit); sanapainossa (lukiessaan suomeksi); äänteen 

lisäämisessä (esimerkiksi venäjänkielisiin sanoihin, joissa on kaksi eri konsonanttia peräkkäin, 

lisätään vokaali, - ehkä se on suomenkielisen vokaaliharmonian vaikutusta); intonaatiossa; sekä 

syntaksisten lauseiden rakenteissa. 

Tässä taulukossa on esitetty lukunopeuden ja lukuvirheiden määrien keskiarvot ja keskihajonnat. 

Lukunopeudella tällä tarkoitetaan kirjaimien (ääntäiden) määrää, jota lapsi luki yhdessä 

minuutissa.

Lopuksi voidaan sanoa, että venäjänkieliset lapset, jotka opiskelevat Suomalais-venäläisessä 

koulussa, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana omaksuivat lukutaidon paremmin, kuin 

tutkimukseen osallistuneet muut lapset. Tästä voidaan päätellä, että kaksikielinen koulutus on 

hyvä vaihtoehto kaksikielisyyden kehittämisessä.

Jelena Nerman
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UUDENLAISTA VAIHTOTOIMINTAA HANKKEELLA

BOSS-hankkeen yhtenä toimintamuotona on ollut uudenlaisen liikkuvuuden kehittäminen 
opettajille ja opiskelijoille. Olemme kokeilleet lähettää heitä hetkeksi yrityselämään Suomessa, 
mutta myös erityyppisille matkoille Venäjälle. Hanke toimii kaikilla Suomen rajoilla, mutta me 
itärajan tuntumassa olevat tähyilemme luonnollisesti Venäjälle.

Tandemvaihdot
Yksi hankkeessa pilotoiduista opiskelijavaihdoista on ns. tandemvaihto. Siinä on ennen kaikkea 

pyritty saamaan suomalaisia venäläiseen työympäristöön. Tarkoituksena on, että työtä tehdään 

suomalais-venäläisenä tiiminä, jolloin venäläinen opiskelija pystyy auttamaan suomalaista 

kieli- ja kulttuurikysymyksissä ja muutenkin helpottamaan hänen sopeutumistaan venäläiseen 

työympäristöön. Vastaavasti tandemvaihtoja voi tehdä suomalaiseen yritykseen, jolloin suomalainen 

puoli tiimistä tukee venäläistä. Oletuksena on, että myös suomalainen työnantaja voi rohkaistua 

palkkaamaan venäläisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi viikon mittaisen tandemharjoittelun pohjalta.

Hankkeessa tehtiin kahdenlaista tandemvaihtoa: meillä Lappeenrannassa Pietarin Skandinaaviseen 

kouluun lähti viikon työharjoitteluun suomalainen ja venäläinen opiskelija, Joensuusta lähetettiin 

useampi suomalainen opiskelija Petroskoihin siten, että paikallinen opiskelija oli sitoutunut 

mentoroimaan suomalaista opiskelijaa niin työn, työpaikan kuin kielen ja kulttuurinkin suhteen.

Venäjälle lähtemään halukkaita suomalaisia opiskelijoita oli vaikea löytää. Vaihtoon Pietarin 

Skandinaaviseen kouluun ilmoittautui lähes ainoastaan venäläisiä. Optimaalinen vaihtopari olisi 

ollut ei-pietarilainen venäjää puhuva opiskelija sekä suomalainen, Venäjällä vähän ollut mutta 

venäjää opiskeleva suomalainen. Yksi kriteeri oli myös, että vaihtoon lähtijät eivät (vielä) olisi 

ystäviä keskenään, jolloin vaihdon ajateltiin tuovan kummallekin uuden, eri kansallisuutta olevan 

ystävän. Näin Pietarin-vaihtoviikosta olisi ollut molemmille eniten hyötyä. 

Opiskelijat verkkoja kokemassa Äänisellä… (Kuva P.Raappana)
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Vaihto ei kuitenkaan onnistunut niin kuin suunniteltiin. Vaihtoon lähti venäläinen nuori mies, joka 

ei tuntenut Pietaria ennestään, sekä suomalainen nuori nainen, joka oli jo innokas Venäjän-kävijä 

vaikkakaan ei kovin kokenut. Työpaikkakaan ei vaihdon näkökulmasta ollut paras mahdollinen, sillä 

suomalainen seurusteli viikon ajan suomen kieltä opiskelevien kanssa oppitunneilla, usein iltaisin, ja 

venäläinen teki toimisto- ja markkinointihommia koulun myyntisihteerien kanssa päivisin. Heistä 

ei siis ollut tandem-periaatteen mukaista tukea toisilleen työssä.

Kaikesta huolimatta molemmat opiskelijat olivat tyytyväisiä vaihtoviikkoonsa. Suomalainen 

sai arvokasta työkokemusta venäläisessä organisaatiossa ja uusia ystäviä, venäläinen pääsi 

tutustumaan uuteen kaupunkiin ja sai tarpeellista kokemusta hänkin. Opiskelijat myös pääsivät 

tutustumaan toisiinsa, mutta vaihtoviikon ohjelman eriytyneisyydestä johtuen tuttavuus jäi 

pinnalliseksi.

Karelian opiskelijat Joensuusta matkustivat työharjoitteluun mm. matkailuneuvontaan ja hotelliin 

Petroskoissa. Vaihdot kestivät jopa kolme kuukautta. Vaihto antoi heille kokemusta venäläisestä 

työkulttuurista, markkinoinnista ja palvelualasta sekä tietenkin maasta ja kulttuurista yleensä. 

Lähtijöitä ei Pohjois-Karjalassakaan ollut helppo löytää, mutta vaihdossa olleet ovat tyytyväisiä 

kokemukseensa: Venäjästä oppii vain siellä olemalla ja elämällä.

Työelämävaihdot Suomen ja Venäjän välillä
Työelämävaihdoksi ei hankkeessa katsota tavallista opettajavaihtoa, jossa toisen maan opettaja 

saapuu partnerikouluun ja pitää tietyn määrän luentoja. Ei kuitenkaan voi olettaa, että esimerkiksi 

kansainvälisellä osastolla työskentelevä voisi muitta mutkitta ryhtyä työhön partnerikoulun 

kansainvälisellä osastolla. Siispä määrittelimme, että uudenlainen kansainvälinen työelämävaihto 

hankkeessamme on vähintään viikon mittainen ajanjakso, jonka aikana vierailija tutustuu 

syvällisesti oman alansa asioihin joko yhdessä tai useammassa partnerikoulussa.

Hankkeen työelämävaihdossa on meillä Venäjältä käynyt kansainvälisen osaston johtaja 

Moskovasta sekä TKI-henkilöstöön kuuluva projektikoordinaattori Pietarista. Edellinen oli 

koulullemme uusi tuttavuus, jälkimmäinen vanhan partnerin uusi ihminen uudelta alalta. 

Molemmille oli suunniteltu viikon pituinen ohjelma, jossa he tutustuivat sekä ihmisiin että 

prosesseihin koulussamme. Tarkoituksena oli vaihtaa tietoja ja keskustella asioista ja siten 

saavuttaa parempi ymmärrys toistemme tavoista tehdä samaa työtä sekä tekemämme työn 

tavoitteista. 

Tulokset vaihdoista olivat erittäin hyviä. Moskovalaisen 

uuden partnerin kanssa lähti yhteistyö vilkkaasti 

käyntiin vaihdon jälkeen ja pietarilaisen uppoutuminen 

suomalaiseen TKI-toimintaan vei varmasti uutta tietoa 

Venäjälle mutta myös antoi tietoa venäläisten TKI-

järjestelmästä suomalaisille.

Erikoisempana vaihtona järjestettiin venäläisen 

rakennusalan ammattilaisten vierailu uudenlaiseen 

suomalaiseen oppimisympäristöön, Rudus-turvapuistoon 

Espooseen. Vierailun tavoitteena oli saada käsitys 

venäläisten mielipiteistä Turvapuiston hyödyllisyydestä 

sekä aina arvokkaita kontakteja yritysmaailmaan. Samalla 

kaksi koulumme opiskelijaa sai työelämäkokemusta 

toimiessaan matkan isäntinä. Turvapuistossa. (Kuva M. Malankin)
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Suomalaisia vaihtoviikkolaisia on hankkeessa ollut useita. Viikkojen suunnittelussa ja järjestelyssä 

on käytetty hyväksi projektipäällikön Venäjä-osaamista siten, että kun vaihtoon lähtijän 

tavoitteet ja tarpeet suunnitellulta Venäjä-viikolta on kartoitettu, on projektipäällikkö etsinyt 

sopivat kohteet ja vieraillut niissä ensin itse sopien vaihtoon tulevan ohjelmasta. Tästä on ollut 

se hyöty, että ns. jään murtamisen uuden partnerin ja koulumme välillä on tehnyt venäjän kieltä 

ja kulttuuria osaava ihminen, jolloin yhteisymmärrykseen päätyminen on todennäköisempää. 

Samalla on tullut varmistettua se, että kohde todellakin on sopiva tavoitteiden kannalta ja että 

vaihtoon tulijaa isännöimään on löydetty oikea henkilö. 

Näin toimittuamme vaihtoon menijä on jo kohteeseen saapuessaan ollut tervetullut ystävä, 

jolle halutaan kertoa asioista ja jonka kanssa halutaan yhteistyöhön. Suomalainen vaihtoviikkoa 

viettävä opettaja on voinut rauhassa syventyä uuden partnerin asioihin ja miettiä mahdollisia 

yhteistyömuotoja ja hankeaiheita. Vaihtoviikko on voinut sisältää 3 – 5 kohdetta, joihin kuhunkin 

tutustumiseen käytettiin 1 – 2 päivää. 

Vaihdossa olleilta opettajilta on saatu erittäin hyvää palautetta. Vaihtoviikot ovat olleet antavia 

ja intensiivisiä. Kaikki vaihtoviikot ovat johtaneet yhteistyösuunnitelmiin ja osa jopa erittäin 

aktiivisesti alkaneeseen yhteiseen tekemiseen. 

Työelämävaihto suomalaiseen yritykseen

Hanke on mahdollistanut myös mm. Saimaan ammattikorkeakoulun venäjän opettajan 

vaihdon Venäjän-matkoja tekevään yritykseen sekä TKI-asiantuntijan vaihdon alueelliseen 

kehitysorganisaatioon toiselle puolelle Suomea. Edellinen vaihto sai alkunsa tuttavuudesta ko. 

yrityksen työntekijän kanssa, jälkimmäisen mahdollisti satunnainen seminaarituttavuus. Suomen-

vaihtoja ei hankkeessa siis ole tehty yhtä järjestelmällisesti kuin Venäjän-vaihtoja, vaikka vaihdot 

suomalaistenkin organisaatioiden välillä voivat antaa paljon vaihtoon lähtijälle.

Venäjän-opettajan kokemukset matkailuyrityksen työstä olivat erittäin positiiviset. Hän koki 

olleensa hyödyksi yrityksessä muunkin kielitaitonsa kuin vain venäjän ansiosta. Hän puolestaan sai 

Terveydenhoitoalan opiskelijoiden terveydenedistämistempaus Pietarissa. (Kuva M. Malankin)
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opetukseensa uutta, autenttista venäjänkielistä materiaalia sekä tietoa siitä, missä määrin ja millaista 

venäjää tarvitaan matkanjärjestäjätyössä. TKI-asiantuntijamme sai ja antoi vaihtoviikkonsa aikana 

paljon uutta, myös uusia, sovellettavissa olevia hankeideoita.

BOSS-hanke

BOSS eli From Borders to Shared Space on OKM:n rahoittama hanke. Se toimii ajalla 1.1.2014 – 

31.12.2015. Hankkeessa on mukana seitsemän ammattikorkeakoulua Suomen kaikilta rajoilta 

ja sen tavoitteena on luoda toimiva TKI-verkosto raja-alueiden koulujen, eri organisaatioiden ja 

työelämän edustajien kesken rajojen molemmin puolin. Tuloksina itse verkoston lisäksi ovat 

erilaiset uudet toimintamallit mm. liikkuvuuteen ja hanketyöhön. Yksi tuloksista on ns. uudenlaisen 

liikkuvuuden johtamisen malli, johon liittyviä kokeiluja tässä artikkelissa kerrotut vaihdot ovat 

olleet. Vaihtoja on tehty myös muihin naapurimaihimme, vaikka tämä artikkeli käsitteleekin ennen 

kaikkea Venäjän-vaihtoja. Tarkemmin hankkeeseen ja vaihtoihin voi tutustua hankkeen kotisivun 

http://borderspace.fi/ BLOGI-osastossa, johon opiskelijat ovat kirjoittaneet kokemuksistaan ja 

jonka teksteissä käsitellään myös useita opettajavaihtoja. Hanketta voi seurata myös Facebookissa 

From Borders to Shared Space -ryhmässä, jossa hankkeen omien tapahtumien lisäksi jaetaan mm. 

Venäjän kouluihin ja koulujärjestelmään liittyviä uutisia. FB-ryhmään hyväksytään jäseneksi kaikki 

halukkaat.

Kirjoittaja Minna Malankin 
on BOSS-hankkeen projektipäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa

Projektipäällikön ajatuksenjuoksua: Entä jos meidän taideopettajamme menisi päiväksi Arbatille? Mitähän 
synergiaa siitä tulisi tulokseksi? (Kuva M. Malankin)



34~   ~

VENÄJÄN OPETTAJA TYÖELÄMÄVAIHDOSSA 

From Borders to Shared Space (BOSS) -hanke tarjosi mahdollisuuden vierailla viikon ajan 

yrityksessä observoimassa sen toimintaa. Tavoitteena oli synnyttää yhteistyötä työelämän ja 

Saimaan ammattikorkeakoulun välille. 

Työskentelen Saimaan ammattikorkeakoulussa kielikeskuksen päällikkönä ja englannin sekä venäjän 

kielen opettajana. Kun BOSS-hankkeessa tarjoutuva mahdollisuus työelämäjaksoon varmistui, 

innolla lähdin etsimään itselleni työelämävaihtopaikkaa. Nyt oli tilaisuus nähdä millaista kieltä ja 

viestintää yrityksessä käytetään! Tätähän opiskelijoillemme ammattikorkeakouluissa opetamme. 

Halusin työpaikan, jossa näkisin miten venäjän kielellä viestitään ja venäläisten kanssa 

työskennellään. Käännyin Saimaan Matkaverkon puoleen, koska tunsin sieltä henkilökuntaa ja 

matkailuala on minulle tuttu opiskeluajalta. 

Saimaan Matkaverkko on Venäjän matkailuun erikoistunut matkatoimisto, jossa työskentelee 10 - 

15 henkilöä sesongista riippuen. Yrityksellä on edustustot Pietarissa ja Moskovassa sekä venäläinen 

tytäryhtiö. Yrityksen toimitusjohtaja on Kirsti Laine.

Kirsti Laine kertoi työelämäjakson aikana, että Venäjän ja Ukrainan kriisitilanne heijastuu pitkälle 

tulevaisuuteen sekä hyvässä, että huonossa. Suhdanteet vaikuttavat matkailualalla muutenkin 

paljon. Saimaan Matkaverkko suuntautuu lähitulevaisuudessa Suomeen ja erityisesti Etelä-

Karjalaan sekä Keski-Eurooppaan kasvua etsiessään.

Venäjä-tilanne on jo aiheuttanut vaikeuksia. Yleinen mielipide Suomessa on kääntynyt 

kielteisemmäksi Venäjää kohtaan ja ryhmiä on jouduttu peruuttamaan jo keväällä 2014.

Yrityksessä on meneillään määrätietoinen suunnittelutyö. Markkinoinnissa huomioidaan 

vakioasiakkaat ja markkinoinnin kohdentamista mietitään. Markkinointia keskitetään ulkomaisiin 

matkanjärjestäjiin. Uusia tuotteita luodaan.

Ennen työelämäjaksoa kävimme tapaamassa Kirsti Lainetta BOSS-hankkeen projektipäällikön 

kanssa. Hanke esiteltiin toimitusjohtajalle, työtehtävistä ja ajoituksesta sovittiin. Maanantaina 

20.10.2014 klo 9 aloitin viikon kestävän työelämäjaksoni Lappeenrannan satamaan juuri siirtyneessä 

toimistossa. Ensimmäiset päivät menivät tiloihin, ihmisiin ja heidän työtehtäviinsä tutustuessa. 

Viikon aikana sain kattavan kuvan siitä, miten matkatoimisto toimii. Tutustuin varausjärjestelmään, 

viisumien käsittelyyn, laskutukseen, venäjänkielisiin sähköposteihin jne. Asiakaspalvelua en tehnyt 

satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Observoinnin lisäksi tarjosin englanninkielen tietämystäni yrityksen käyttöön. Käänsin ja kirjoitin 

nettisivujen tekstejä englanniksi.

Jakson aikana teimme koulutus-, kehittämistarve- ja innovaatiotoimintakartoituksen toimitusjohtajan 

kanssa. Kartoituksen tarkoituksena oli etsiä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia oppilaitoksen ja 

yrityksen välille.

Toivon, että yritys sai hyötyä englanninkielisistä teksteistä ja uusia ideoita opiskelijoiden kanssa 

tehtävään yhteistyöhön. Minulle avautui paljon aiempaa parempi näkemys matkatoimistotyön 

haasteista, iloista ja käytännön toiminnasta. Esimerkki konkreettisesta hyödystä on, että sain 
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oikeita ja moninaisia venäjänkielisiä laskuja ja kuitteja laskentatoimen opiskelijoille tarjottavaan 

vapaasti valittavaan Kuittivenäjän opintojaksoon.

Työelämäjakson haittapuolena oli luonnollisesti se, että omat työt Saimaan ammattikorkeakoulussa 

eivät hävinneet minnekään. Kiireelliset työt piti tehdä iltaisin viiden jälkeen. Huonona puolena pitää 

vielä mainita valtaisa venäläisen suklaan määrä, jonka söin jakson aikana. Sitä oli aina taukotilan 

pöytä pullollaan. Haittapuolena Saimaan Matkaverkolle olivat varmaankin minun jatkuvat uteliaat 

kysymykseni ja aika, jonka he käyttivät opastamiseeni.

Työelämäjakso oli antoisa. Se toi uutta näkökulmaa omaan työhön, pisti miettimään omia 

ammatillisia valintoja ja antoi tietoa nykypäivän ammatillisesta viestinnästä. Erittäin mielenkiintoista 

oli myös päästä katsomaan erilaisen työyhteisön toimintaa.

Observointi ja keskustelut synnyttivät ideoita yhteistyöstä. Saimaan Matkaverkko on kiinnostunut 

projektiyhteistyöstä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Lyhytaikaiset 

projektit, markkinointitempaukset ja opiskelijoiden ideoimat tapahtumat ja tuotteet olisivat 

parhaita yhteistyön muotoja. Tällainen projektitoiminta onkin Saimaan ammattikorkeakoulun 

markkinoinnin osuuskunnille juuri niiden ominta alaa. Toivottavasti yhteistyön hedelmiä saadaan 

näkyville.
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ФИНСКИЙ ЯЗЫК ТРЕНД ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ
SUOMEN KIELI ON PIETARIN KOULUN TRENDIÄ

Каждый из нас достиг уже многого, 
но вместе мы сможем еще больше.
Jokainen meista on jo saavuttanut paljon, 
mutta yhdessä saamme yhä enemmän.

Немного истории

История изучения финского языка в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

имеет давние корни. На сегодняшний день финский язык в Санкт-Петербурге является, 

пожалуй, самым популярным среди редких языков, изучаемых в школах. Финский язык 

изучают как на уроках, так и в рамках дополнительного образования.

Каждое образовательное учреждение с финским языком уникально, у каждого сложился свой 

взгляд на вопросы изучения финского языка и культуры, но все мы объединены искренним 

интересом к Финляндии и множеством нерешенных проблем. Нам необходимо понимание и 

государственная поддержка как со стороны России – Санкт-Петербурга, в лице Комитета по 

образованию, так и со стороны Финляндии – Консульства Финляндии, Института Финляндии, 

иных организаций.

Идея создания Санкт-Петербургской ассоциации школ с 

финским языком была высказана директором Гимназии №227 

Владимиром Анатольевичем Седовым и впервые обсуждалась 

15 декабря 2011 года на встрече представителей школ Санкт-

Петербурга, в которых изучается финский язык. В круглом 

столе, под девизом «нас мало, и нам нужно быть вместе», 

приняли участие ОУ №№ 200, 201, 227, 284, 582 и представитель 

Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Э.Лемметтю. 

Итогом встречи стало решение о необходимости создания такой организации в форме 

ассоциации, поскольку ассоциация является некоммерческой организацией – добровольным 

объединением своих членов, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации и за ее пределами.

2 марта 2012 года в Генеральном Консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, в присутствии 

генерального консула Олли Перхеентупа состоялась встреча школ, желающих стать членами 

Ассоциации, обсуждались цели и основные направления деятельности создаваемой 

Ассоциации.
Были определены следующие цели Ассоциации:
• способствовать изучению финского языка и культуры 
Финляндии в России;
• содействовать повышению уровня преподавания финского 
языка в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и 
других регионов России.
Среди задач деятельности Ассоциации были названы:
• подготовка проектов нормативно-правовых актов в области 

изучения финского языка и культуры;
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• разработка единой политики в области изучения финского языка и культуры, главных 

направлений его развития;

• подготовка и реализация программ развития финского языка и культуры;

• разработка образовательных стандартов для учреждений, обучающих финскому языку 

и культуре;

• разработка и внедрение новых форм и методов обучения иностранным языкам;

• оказание всесторонней помощи своим членам;

• международное сотрудничество в области изучения и обучения финскому языку.

Учредителями Ассоциации выступили: ГБОУ Гимназия №227 

Санкт-Петербурга и ЧОУ Русская христианская гуманитарная 

академия. 

Первым исполнительным директором Ассоциации был выбран 

кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования - Владимир Анатольевич Седов, а директором 

по развитию - преподаватель и автор учебных пособий по 

финскому языку Вероника Константиновна Кочергина.

31 августа 2012 года Ассоциация была зарегистрирована 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. Этот день считается 

официальным днем рождения «Санкт-Петербургской 

ассоциации образовательных учреждений, в которых 

преподается финский язык» (Suomen kieleen erikoistuneiden 

oppilaitosten yhdistys или Pietarin suomen kieltä opettavien 

oppilaitosten yhdistys).

Первыми членами Ассоциации стали образовательные 

учреждения №№ 23 (Невский район), 84 (Петроградский 

район), 200 (Красносельский район), 227 (Фрунзенский 

район), 284 (Кировский район), 582 (Приморский район) и 

ЧОУ Русская христианская гуманитарная академия. 

Ассоциация сегодня
За три прошедших года к Ассоциации присоединились образовательные учреждения Санкт-

Петербурга – №№ 201 и 365 (Фрунзенский район), 574 (Невский район) и Ленинградской 

области – Токсовский центр образования. Так нас стало одиннадцать.
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Ассоциация открыта для всех, кто занимается 

преподаванием финского языка, готова 

сотрудничать с ВУЗами, центрами, обществами, 

иными организациями и с теми, кто занимается 

негосударственной культурно-просветительской 

работой, как в России, так и в Финляндии.

Мы успешно проводим совместные мероприятия 

(конкурсы, игры, праздники и т.д.), оказываем 

посильное влияние на развитие обучения 

финскому языку и изучения финской культуры, на 

формирование положительного общественного 

мнения о ценностях культуры и взаимодействия 

с финскими партнерами. Среди основных задач 

Ассоциации мотивация учащихся начальной 

школы на изучение финского языка как второго иностранного, популяризация финского 

языка и культуры в школах Санкт-Петербурга, общая координация взаимодействия школ с 

финским языком в рамках Ассоциации.

Основными направлениями деятельности Ассоциации стала работа с:

• школьниками,

• выпускниками высших учебных заведений и молодыми специалистами,

• опытными учителями

• заслуженными педагогами.

Для семей учащихся школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ассоциация:

• проводит совместные дела (конкурсы, игры, праздники и т.д.);

• формирует положительного отношения к развитию добрососедских отношений с 

Финляндией;

• помогает в получение «второго» аттестата (параллельное обучение в финских и русских 

школах);

• предлагает профессиональное и высшее образование в Финляндии.

Ассоциация поддерживает школьников:

• организуя, через своих членов, углубленное изучение финского языка (как первого 

иностранного) или изучение финского языка как второго иностранного;
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• проводя ежегодный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «В кругу друзей. 

Праздник культуры и творчества Финляндии»;

• реализуя совместные проекты (например, региональный проект «Вторая жизнь 

ненужных вещей»);

• осуществляя совместные мероприятий для учащихся по плану Ассоциации (например, 

День Святой Люсии, Маленькое рождество, День друзей, Калевала);

• подготавливая и проводя региональную олимпиаду по финскому языку для учащихся.

C 2014 года Ассоциация совместно с Центром олимпиад Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербургский дворец творчества юных) проводится для 7-11 классов региональную 

олимпиаду по финскому языку. В 2015 году в ней приняли участие 932 обучающихся, что на 

100 участников больше, чем в 2014 году. Учащиеся представляли 8 учебных заведений (школы 

№№ 23, 84, 200, 204, 227, 284, 582 и колледж РХГА (на 1 учреждение больше, чем в 2014 году). 

Предметно-методическая комиссия состояла из представителей Ассоциации и РГПУ имени 

А.И.Герцена. 

Первый этап олимпиады проходил в образовательных учреждениях. Второй этап 

традиционно включал в себя письменный и устный тур, в которых приняло участие 245 

участников (130 учеников из 7-8 классов, 62 – из 9 классов и 53 – из 10-11 классов). Письменный 

тур проходил в школах 23 (7-8 класс), 227 (9 класс) и 284 (10-11 класс). Устный тур состоялся 

в Российском государственном педагогическом университете имени А.И.Герцена, в нем 

участвовало 33 ученика, а в жюри присутствовали представители Консульства Финляндии в 

Санкт-Петербурге.

Ассоциация взаимодействует с учителями финского языка, как молодыми, так и опытными:

• реализуются программы повышения квалификации учителей (совместно с РГПУ имени 

А.И.Герцена и ВУЗами Финляндии);

• идёт реальное и виртуальное профессиональное общение, обмен накопленным опытом 

(через видеоконференции, открытые мероприятия, круглые столы, семинары);

• проводятся совместные дела (конкурсы, игры, праздники и т.д.);

• оказывать влияние на процесс обучения финскому языку и изучение финской культуры, 

формирование положительного общественного мнения о миссии учителя и школы в целом;

• повышается мотивация учащихся к изучению финского языка как первого или второго 

иностранного;

• ведется подготовка к проведению региональной олимпиады по финскому языку;

• эффективно координируется взаимодействие учителей школ с финским языком  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2011 года, при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Генерального 

консульства Финляндии, Российского государственного педагогического университета имени 

А.И.Герцена, Ассоциация проводит Всероссийский конкурс «Лучший урок финского языка».

Конкурс проводится в целях: 

• повышения качества образования; 

• повышения профессионального мастерства участников; 

• совершенствования и развития профильного обучения в современной школе; 

• выявления и распространения передового педагогического опыта; 

• внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий;

• поддержки творческих педагогов и подъема престижа учительской профессии. 
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Участниками конкурса могут быть студенты старших курсов ВУЗов, молодые учителя школ, а 

опытным наставникам предоставляется возможность дать мастер-класс. 

Методические разработки, статьи учителей и победителей конкурса «Лучший урок финского 

языка» публикуются в специальном сборнике Ассоциации «Методическая копилка». Все 

материалы сборников представлены в сети Интернет в Электронном средстве массовой 

информации «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский район.» Информационно-

методического цента Фрунзенского района Санкт-Петербурга (http://edu-frn.spb.ru/smi/22/).

Несмотря на многолетний опыт преподавания финского языка в школах Санкт-Петербурга, 

российской программы и учебных пособий не существовало. Поэтому Ассоциация в 2011 

году предложила школам начать использовать создаваемую в рамках Ассоциации линейку 

учебных пособий по финскому языку «Hauskasti Suomea!» (автор Вероника Константиновна 

Кочергина). 

За эти годы успешную апробацию прошли 4 учебных пособия (части 1-4), завершается работа 

над пятой частью. Каждое учебное пособие снабжается специальными аудио материалами 

на CD диске.

В 2014 году творческим коллективом авторов (В.К.Кочергина и Н.В.Белкина) были 

подготовлены и получили допуск Экспертного научно-методического совета 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования к использованию в образовательном процессе 

учебные программы «Финский язык» для 2-11 классов (как первый 

иностранный) и 5-11 классов (как второй иностранный).

Ассоциация поддерживает заслуженных педагогов. В 2012 году 

Ассоциация учредила медаль «За распространение финского 

языка». Медаль вручается работникам сферы образования, 

общественным деятелям России и иностранных государств 

за достижение высоких результатов в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, внедрение в образовательный 

процесс новых, современных приёмов и методов работы, 

активную творческую педагогическую и образовательную 

деятельность направленную на распространение преподавания 

финского языка и культуры в образовательных учреждениях.

На медали изображен силуэт финского просветителя Микаэла 

Агриколы, которому принадлежит заслуга создания финской 

письменности. 

Путем голосования члены Ассоциации ежегодно, из всех 

предложенных кандидатов, выбирают самого достойного для 

получения награды.

Первая медаль была вручена Зинаиде Михайловне Дубровиной 

(2012г.) доктору филологических наук, профессору кафедры 

финно-угорских языков Санкт-Петербургского государственного 

университета.

Вторую получила Ефимова Надежда Васильевна (2013г.) учитель 

финского языка Школы №23 с углубленным изучением финского 

языка Невского района Санкт-Петербурга.
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Третьей была награждена Белкина Наталия Вениаминовна (2014г.) 

доцент кафедры финского языка и культуры Русской христианской 

гуманитарной академии.

Ассоциация завтра

У Ассоциации большие планы, насколько удастся их реализация 

покажет время. Но еще вчера для каждого из нас было очевидно, что 

являясь членом Ассоциации, мы включаемся в профессиональное 

общение, от которого выиграют все, а главное - наши ученики.

Зайдите на нашу страничку в Интернете (поможет Вам в этом её 

QR-код). Распечатайте буклет и покажите друзьям! Расскажите 

о нас тем, для кого небезразличны проблемы обучения и 

изучения финского языка в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и всей России.

Toivomuksia voi lähettää sähköpostiimme: finnish_schools@mail.ru

Selkeä ja innostava Pora! opettaa viestimään 
venäjäksi eri tilanteissa. Sarja valmistuu pian. 
Pora! 3 ilmestyy alkuvuodesta 2016. 
otava.fi/pora

Käytännön kielitaitoa
aikuisille
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Etukannen kuva: Anton Tšehovin Lokki. Ohjaus: Eino Kalima. Suomen Kansallisteatteri 1961. 

Takakannen kuva: Anton Tšehovin Lokki. Ohjaus: Ralf Långbacka. Helsingin kaupunginteatteri 1978.

Liisa Byckling. Otraženie russkoi duši v zerkale Severa. Finsko-russkie literaturnyje i teatralnyje svjazi 

v XIX – XX vv. (Venäläisen sielun heijastus Pohjolan kuvastimessa. Suomen ja Venäjän kirjallisuus- ja 

teatterikontakteja 1800- ja 1900-luvuilla). Sankt-Peterburg: Aleteia 2015.  455 s. Kaksi kuvaliitettä: 

84 kuvaa. ISBN 978-5-906792-23-5

I LUKU. ANTON TŠEHOV SUOMESSA. 

1880-1917. Käännökset, esitykset, esseet ja kritiikki. 2. 1917-1998. Käännökset, tutkimukset, 

esitykset ja kritiikki. Tšehovin vaikutus suomalaisiin kirjailijoihin. Luettelo esityksistä Suomen 

teattereissa (1890-2015).

II LUKU. TEATTERIYHTEYKSIÄ 1900-LUVUN ALUSSA. 

1. Venäläinen kulttuuri suomalaisten teattereiden kuvastimessa vuosisadan vaihteessa. Kaarlo 

Bergbomin ohjaukset Gogolista Gorkiin. Potapenkon, Tširikovin, Leo Tolstoin, Leonid Andrejevin 

näytelmät. Ida Aalberg näyttelee Ostrovskia. Eino Kalima ohjaa Vanja-enon, Kirsikkapuiston, 

Ostrovskin Metsän ja Aleksei Tolstoin näytelmän. 

Moskovan Taiteellinen teatteri ja suomalaiset. Kritiikki 1900-luvun alussa. V.A. Koskennniemi ja 

Maila Talvio. Eino Kaliman esseet. Ida Aalberg ja Konstantin Stanislavski: tuttavuus ja kirjeenvaihto. 

Bertha Lindberg Moskovassa. 

Venäläinen teatteri ja taide Suomessa 1920- ja -30-luvuilla. Suomennoksia. Kansallisteatterin 

esitykset: Tolstoin Elävä ruumis. Ostrovskin ja Dostojevskin esitykset. Merežkovskin Itsevaltiaan 

kuolema. Työväenteatterit. Moskovan teatterifestivaalit. Ooppera ja baletti. Musiikki. Taidenäyttelyt. 

Populaarimusiikki. Elokuva.
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KUVA Merežkovskin Itsevaltiaan kuolema. (Pavel pervyj)

4. Nikolai Jevreinov ja Suomi. Jevreinov – Venäjän Pirandello? Komedia Kaikkein tärkein 

Kansallisteatterissa 1925. Jevreinovin kirje Eino Kalimalle ja tapaaminen Pariisissa. 

5. Kotimainen/Suomalainen ooppera esiintyy Venäläisessä Aleksanterin teatterissa (1911- 1916). 

Edvard Fazer oopperanjohtajana (1911-1938). 

III LUKU. SUOMALAISEN TEATTERIN JA SEN ETURIVIN NÄYTTELIJÄN IDA AALBERGIN 

VIERAILUT PIETARISSA. 

1. Suomalaisen teatterin Pietarin-vierailut 1800-loppupuolella. Ensivierailu 1873. Törmäyslinjalla 

byrokratian kanssa 1876. Draama- ja oopperanäytäntöjä 1877. Läpimurto 1882-83: Ibsen ja Aalberg. 

Shakespeare ja moderni ohjelmisto 1885. Aalberg, Shakespearen Julia ja suomalainen ohjelmisto 

(1891). 

2. Ida Aalbergin taide. Pietarin-vierailut 1890-luvulla. Ibsenin Nukkekoti, Zolan Thérèse Raquin, 

Canthin Sylvi, Grillparzerin Medeia, Scriben Adrienne Lecouvrer. 

3. Suomalainen Nora Pietarissa: Ida Aalberg näyttelee Ibsenin Nukkekodissa (1882-1902). Pietarin 

venäläisen ja saksalaisen lehdistön arviot. Vertailua maailmantähtiin. ”Ibsenin henkinen tytär”. 

Venäläiset muistokirjoitukset tammikuussa 1915. 

IV LUKU. JAKOV GROT SUOMESSA. 

1. Pietarilainen Jakov Grot, Aleksanterin yliopiston professori ja kirjallisten yhteyksien luoja 

(1840-1853). 2. (Englanniksi:) Yakov Grot and Culture in Helsinki: Theater and Entertainments in 

the 1840s-50s. Professori Jakov Grot käänsi ja propagoi Suomen ja Skandinavian kirjallisuutta 

pietarilaisessa Sovremennik-lehdessä, hän ystävystyi J. L. Runebergin ja muiden kulttuurihenkilöiden 

kanssa. Hän julkaisi oppikirjoja pyrkien parantamaan venäjän asemaa Suomessa. Pietarissa 

Grot loi merkittävän uran Tiedeakatemian tutkijana ja osastonjohtajana. Hänen pitkät kirjeensä 

pietarilaiselle Pjotr Pletnjoville antavat hyvän kuvan Helsingin kulttuurielämästä. 

V LUKU. HELSINGIN VENÄLÄINEN VALTIONTEATTERI (1868 – 1918). 

1. Aleksanterin teatterin rakennusvaiheita arkistodokumenttien valossa. Kenraalikuvernööri Nikolai 

Adlerberg perusti Helsinkiin Venäläisen valtionteatterin, joka toimi aluksi Arkadia-teatterissa. Omaa 

rakennusta suunniteltiin 1875 alkaen; kulujen kasvaessa Adlerberg sai runsaasti varoja Aleksanteri 

II:n myöntämänä. Rakennuspaikan löytäminen oli vaikeaa, materiaaleja tuotiin Bomarsundista asti. 

Aleksanterin teatterin (1880) sisustus, näyttämökoneisto ja lavasteet olivat suomalaista, venäläistä 

ja saksalaista tuotantoa. Teatteri oli harvinaisen kaunis ja hyvin varustettu täällä vierailleiden 

venäläisten näyttelijöiden mielestä. 

2. Pietarin keisarillisen teatterin näyttelijöiden vierailuja Suomessa vuosisadan vaihteessa. Etevä 

Konstantin Varlamov aloitti uransa Helsingissä ja vieraili täällä usein myöhemmin kuten myös muut 

kuuluisuudet Davydov ja Savina sekä nuoret näyttelijät. Muutamat pietarilaiset toivat seurueensa 

esittämään klassista (Gogol) ja modernia ohjelmistoa Aleksanterin teatteriin, esim. Tšehovin 

Lokin (1899). Aleksandr Nilski kertoo muistelmissaan sekä kassatappioista että käynneistään 

Suomalaisessa teatterissa.
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3. Uuden venäläisen dramatiikan esityksiä 1900-luvun alussa. Näytelmäsensuurista. 

Helsingin Venäläinen teatteri noudatti keisarikunnan sensuurin määräyksiä, ja teatterin johtaja 

(yleensä korkea upseeri) valvoi ohjelmistoa ja esityksiä. Silti esille pääsivät Gorkin, Andrejevin ja 

muiden uusien tekijöiden näytelmät; niitä arvioitiin Finljandskaja gazetassa.

4. Venäläistä ja länsimaista oopperaa ja balettia vierailulla Aleksanterin teatterissa. 

LIITE: Mihail Tšehovin vierailut Virossa 1922 -1932.

Suomi jäi jatkuvastui syrjään tärkeistä venäläisvierailuista. Virossa sitä vastoin nähtiiin 1900-luvun 

merkittävimmän näyttelijän Mihail Tšehovin vierailut, ensin Moskovan taiteellisen teatterin 

Studion kanssa ja 1930-luvulla Riiasta käsin, kun hän oli muuttanut Moskovasta länteen. Tšehovin 

näytteleminen Gogolin Reviisorissa ja hänen enonsa kertomuksissa saivat paljon kiitosta virolaisissa 

lehdissä.  

Tarkemmat tiedot: FT, dosentti Liisa Byckling

Helsingin yliopisto. 

byckling@mappi.helsinki.fi 

www.aletheia.spb.ru :  
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OLGA JA OLEG KORIMON STIPENDIRAHASTO

Olga ja Oleg Korimo tekivät elämäntyönsä venäjän opettajina. He olivat perustamassa Suomen 

venäjänopettajat ry:n edeltäjää Suomen Venäjänkielen Opettajien Yhdistystä 60- luvulla. He 

edustivat yhdistyksessä pitkään ruotsinkielisiä kouluja, sillä Oleg Korimo (1920-1996) opetti venäjää 

Andra svenska lyceumissä ja muutamassa muussa koulussa sekä ruotsalaisessa työväenopistossa 

Arbiksessa. Olga Korimo toimi opettajana Drumsö svenska samskolanissa ja ruotsalaisessa 

kauppaopistossa.

Täyttäessään vuonna 2014 90 vuotta Olga Korimo 

halusi perustaa stipenditilin, josta voitaisiin jakaa pieniä 

kannustinapurahoja venäjää koulussa opiskeleville 

motivoituneille nuorille. Syntymäpäiväkutsussa oli 

maininta stipendiprojektista, ja vieraat lahjoittivat 

yhteensä yli 2000 euroa.  

Stipendirahastosta hallitus jakoi äänestyksen 

perusteella yhteensä neljä stipendiä. Lukiossa 

opiskeleville jaettiin kaksi 100€ stipendiä ja muille 

opetusasteille kaksi 50€ stipendiä. Tärkein kriteeri oli 

venäjänkielen opiskelun innokkuus. Stipendit saivat 

seuraavat oppilaat:

Anni Aikio (50€) Kilpisjärven koulu, Miro Pöllänen 

(50€) Tampereen normaalikoulu, Essi Tähtinen (100€) 

Lauttasaaren yhteiskoulu, Jaakko Tammi (100€) 

Uudenkaupungin lukio. 

Onnittelut kaikille opiskelijoille sekä menestystä 

venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun parissa!

Поздравляем всех учеников и желаем успехов в 

изучении русского языка и культуры!

Ilmoitus seuraavasta stipendijaosta tulee Tempus-

lehden ja yhdistyksen FB – sivujen kautta.  

Teksti: Irina Poljanskaja ja 

Nina Girod-Korimo

Kuvat: Nina Girod-Korimo 
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ARVOISAT ASPEKTI-LEHDEN LUKIJAT!

Toukokuussa Aspekti-lehden päätoimittaja Tomi Malinen lähetti kaikille Aleksanteri-

postituslistalla oleville mielenkiintoisen ehdotuksen – syksyllä kaikki halukkaat voivat kirjoittaa 

artikkelin Aspekti-lehteen. Minä myös sain tämän ehdotuksen, koska Mosaiikki ry saa uutiskirjeitä 

Aleksanteri-listan kautta. Minä kiinnostuin ja päätin kertoa yhdistyksemme toiminnasta 

Aspekti-lehdessä, koska sitä lukevat venäjän kielen opettajat. Juuri näiden ihmisten mielipide 

toiminnastamme on erittäin tärkeätä meille. 

Heti Mosaiikki ry:n toiminnan alussa, vuonna 2003, yhdistyksemme päätti kehittää 

tiedotustyötään kahdella kielellä – suomen ja venäjän kielellä. Me halusimme auttaa 

venäjänkielisiä maahanmuuttajia ei vain yksinkertaisesti asumiseen liittyvissä asioissa vaan 

myös meitä ympäröivän suomenkielisen informaation vastaanottamisessa. Näin syntyi idea 

perustaa kaksikielisen Mosaiikki-lehti. Ensimmäinen 

numero ilmestyi syyskuussa vuonna 2014. Nyt me 

julkaisemme 30 numeroa vuodessa: 10 valtakunnallista 

ja 20 paikallista lehteä. Paikalliset Mosaiikki-lehdet 

ilmestyvät Helsingissä, Tampereella, Vaasassa, 

Kuopiossa ja Imatralla neljä kertaa vuodessa. Lehdessä 

on 48 sivua, tuplanumeroissa on 68 sivua, mutta joskus 

enemmänkin, koska kaikki materiaalit julkaistaan 

kahdella kielellä. 

mosaiikki.info/tilaus_fi.php 

Mosaiikki-lehden julkaiseminen merkittävä muttei 

ainoa osa toimintaamme. Melkein päivittäin me 

tarjoamme erilaisia infopalveluja. Ihmiset kääntyvät 

puoleemme erilaisten kysymysten kanssa. Toisilla on 

terveysongelmia, toiset tarvitsevat apua arkielämään 

liittyvissä asioissa. Monia maahanmuuttajia 

kiinnostavat työllistymiseen liittyvät asiat. Tämä ei 

ole kummallista, sillä ihmiset haluavat olla hyödyksi 

eikä jatkuvasti vain opiskella erilaisilla kursseilla. Me 

autamme mahdollisuuksiemme mukaan. Tällä hetkellä 

laman ja suomalaisten työntekijöiden irtisanomisten 

aikaan maahanmuuttajien työllistäminen on erittäin 

haasteellista ja se harmittaa. Suomalaisia yrittäjiä 

voi ymmärtää – vallitsevassa tilanteessa he haluavat 

työllistää ensisijaisesti suomalaisia. Tämä aika pitää vain 

kestää ja muistaa että jokaisella lamalla on loppu.

mosaiikki.info/toita-ks_fi.php 

Lisäksi meillä on lastenprojekti RuFi. Monille meidän 

työntekijöille, myös minulle, se on erittäin arvokas. 

Ehkä siksi koska se muistuttaa meitä omasta 
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lapsuudestamme? Valitettavasti RuFi-projektin rahoitus on rajallinen. Tästä syystä viime aikoina 

me lisäämme RuFi-portaalille vain lasten animaatiopelejä, joita itse suunnittelemme. Ennen 

julkaisimme Varpunen-lehteä ja lasten kirjoja. Monet kirjastot, kerhot ja organisaatiot vielä tänäkin 

päivänä kyselevät meiltä lasten lehdestä ja kirjoista. Sääli, mutta meidän on vastattava sellaisiin 

kysymyksiin kielteisesti. RuFi-portaalista löytyvät kaikki 14 Varpunen-lehden numeroa, jotka voi 

myös tulostaa. Portaalissa voi myös pelata meidän pelejä, jotka kaikki toimivat kahdella kielellä 

– suomeksi ja venäjäksi. Toivomme, että opettajat käyttäisivät pelejä oppitunneilla, kerhoissa ja 

myös lasten vanhemmat hyödyntäisivät pelejä. Toivomme myös, että pelien kaksikielisyys todella 

auttaa sekä suomen että venäjän kielen oppimisessa. Tällä hetkellä tavoitteenamme on äänen 

lisääminen peleihin. Toivomme, että vuonna 2016 saamme tavoitteemme saavutettua.

mosaiikki.info/rufi/fi/ 

Kaikki projektit, joista olen kertonut ja niiden puitteissa tuottamat aineistot ovat maksuttomia. 

Toimintamme toteutuu rahoittajien avustuksilla. Olemme erittäin kiitollisia rahoittajille, koska 

ilman heidän avustustaan meidän toimintaamme ei olisi olemassa.

Lopussa haluaisin palata kertomukseni alkuun, jolloin mainitsin että Suomessa toimivien venäjän 

kielen opettajien mielipide on meille erittäin tärkeä. Kaikki te olette oman alanne ammattilaisia 

ja asiantuntijoita. Haluaisimme kovasti saada Teiltä palautetta ja kommentteja toiminnastamme. 

Haluaisimme myös saada tietoa käytättekö omassa toiminnassa tuottamiamme materiaaleja, 

esimerkiksi RuFi-portaalissa olevia? Voitte lähettää s-postia sekä meidän yleiseen s-postiosoitteeseen: 

mosaiikki@mosaiikki.info että minulle henkilökohtaisesti: tatjana.doultseva@mosaiikki.info 

Toivotan kaikille hyvää syksyä!

Kunnioittaen, 

Tatjana Doultseva, 

Mosaiikki-lehden päätoimittaja, 

Mosaiikki ry:n projektien toiminnanjohtaja
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АСПЕКТ»!

Главный редактор газеты «Аспект» Томи Малинен отправил в мае месяце подписчикам 

aleksanteri-lista интересное предложение – все желающие могут подготовить осенью в 

«Аспект» свою статью. Я тоже получила эту информацию, так как наше общество Mosaiikki ry 

стоит в рассылке aleksanteri-lista. Мне понравилось предложение и захотелось рассказать в 

газете «Аспект» о нашей организации и её деятельности, так как газету читают преподаватели 

русского языка в Финляндии. А это именно те люди, мнение которых о нашей работе нам 

очень важно!

С самого начала деятельности, с 2003 года, общество Mosaiikki ry решило развивать свою 

информационную работу на двух языках – финском и русском. Нам очень хотелось помочь 

русским иммигрантам не просто жить в Финляндии, но и воспринимать, и понимать финскую 

информацию, которая нас окружает. Так родилась 

идея создать двуязычный журнал «Мозаика». 

Первый номер вышел в сентябре 2004 года. А теперь 

мы выпускаем 30 номеров в год. 10 общих и 20 в пяти 

городах Финляндии: в Хельсинки, Тампере, Вааса, 

Куопио и Иматра, по 4 номера на город. В журнале 

48 страниц, двойные номера содержат 68. Но и 

этого бывает недостаточно, так как весь материал 

печатается на двух языках. 

http://mosaiikki.info/tilaus_ru.php

Но не только выпуск журналов входит в нашу 

работу. Хотя, конечно, журналам «Мозаика» 

отводится большая роль в нашей деятельности. 

Почти ежедневно мы оказываем различную 

информационную помощь. Люди обращаются за 

советом по разным вопросам. У кого-то проблемы 

со здоровьем, кому-то нужна помощь в бытовых 

ситуациях. Но очень многих русских иммигрантов 

интересует трудоустройство. Это не удивительно. 

Люди хотят приносить пользу, а не вечно учиться 

на различных курсах. Мы пытаемся помочь 

чем можем. Для этого у нас работает отдельная 

служба по трудоустройству. В настоящее время, в 

ситуации кризиса и массовых увольнений финских 

работников, трудоустройство иммигрантов стало 

чрезвычайно сложным. Конечно, это расстраивает. 

Хотя финских работодателей тоже можно понять – в 

такой сложной ситуации они в первую очередь хотят 

трудоустроить финских безработных. Этот период 

надо просто пережить. Любой кризис имеет конец.

http://mosaiikki.info/toita-ks_ru.php
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А ещё у нас есть детский проект РуФи. Многим нашим сотрудникам, в том числе и мне, он 

особо дорог. Может потому, что он напоминает нам наше детство? К сожалению, проект РуФи 

ограничен в средствах. Поэтому в последние несколько лет мы занимаемся практически 

только построением на сайте РуФи детских анимационных игр, которые придумываем 

и создаём сами. А раньше выпускали журнал «Воробышек» и детские книжки. Многие 

библиотеки, кружки, организации до сих пор спрашивают нас о детском журнале и книжках. 

Жаль, что пока мы вынуждены отвечать на такие просьбы отрицательно. Правда, на сайте 

РуФи можно найти и распечатать все 14 номера журнала «Воробышек». И, конечно, на сайте 

можно поиграть в наши игры, все они работают на двух языках – финском и русском. Мы 

очень надеемся, что игры используются при работе с детьми учителями школ и работниками 

кружков, а также родителями детей, а двуязычие игр действительно помогает в изучении 

как финского, так и русского языка. В настоящее время перед проектом РуФи стоит задача 

озвучивания игр. Надеемся её постепенно осуществить в 2016 году.

http://mosaiikki.info/rufi/ru/

Все проекты о которых я рассказала – их услуги и продукция – бесплатны, деятельность 

существует за счёт грантодателей. Мы чрезвычайно благодарны всем нашим грантодателям, 

ведь без их помощи мы не смогли бы вести нашу работу.

В заключении хотела бы вернуться в начало своего рассказа. Где я упоминула о том, что 

мнение преподавателей русского языка в Финляндии нам очень важно. Вы все специалисты 

и профессионалы своего дела. Очень хотелось бы получить от вас отзывы и комментарии 

о нашей работе. А также информацию о том, используете ли вы в своей работе наши 

вспомогательные материалы? Например, игры с детского сайта РуФи? Вы можете отправлять 

свои сообщения как на нашу общую электронную почту: mosaiikki@mosaiikki.info, так и на мою 

рабочую: tatjana.doultseva@mosaiikki.info 

Желаю всем хорошей осени!

С уважением,

Татьяна Дульцева, 

главный редактор журнала «Мозаика», 

руководитель проектов общества Mosaiikki ry.
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VIRTAA VENÄJÄÄN

Koulussamme on jo muutaman vuoden ajan panostettu tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen 

käyttöön sekä hankittu Ipadeja ja Samsung-tabletteja Opetushallituksen rahoittaman Ubiikki-

hankkeen ansiosta. Pitkän linjan opettajana ajattelin aluksi, etteivät nämä sähköiset muutokset 

koske enää minua - tehkööt ja opetelkoot nuoremmat kollegat nämä uudet jutut. Menin kuitenkin 

koulussamme innokkaiden opettajien ja vierailevien asiantuntijoiden pitämiin työpajoihin, 

joissa käytiin muun muassa Peda.netit, Googledrivet, Cllassroomit, Bloggerit, Kahootit, Quizletit, 

iMoviet, Book Creatorit pikakurssina läpi. Jotain jäi mieleen, ja kuinka ollakaan, iltapuhteet kotona 

menivät erilaisten sovellusten harjoitteluun. Ennen pitkää innostuin näistä uusista jutuista niin, 

että kollegani humoristisesti totesi minun jo “hyppäävän laiturilta veteen, kun hän vasta “liruttelee 

varpaita laiturilla”. Olen tosiaan aika pelottomasti hypännyt tekemään uusia juttuja melko vähin 

taidoin, koska olen luottanut siihen, että jos en osaa, oppilaat osaavat, mikä onkin onnekseni 

käynyt toteen. 

Sain viime syksynä pitkästä aikaa valinnaisen 8. luokan venäjän kielen ryhmän, jossa on mukavasti 

viisi poikaa ja viisi tyttöä. Venäjän tunneilla otin käyttöön ensiksi Quizletin, jonka avulla on näppärä 

harjoitella opiskeltavan kappaleen uusia sanoja “pelillisesti”. Olen itse luonut sinne materiaalia, 

mutta mikä parasta, sieltä löytyy myös muiden opettajien tekemää valmista materiaalia, jonka voi 

kätevästi liittää omille sivuilleen. Oppilaat voivat edetä omaan tahtiinsa, ääntää mallin mukaan 

uusia sanoja ja testata, osaavatko vai pitääkö vielä harjoitella. Kahootia olen taas käyttänyt 

läksynkyselyyn perinteisen kirjallisen sanakokeen asemesta. 

Osallistuimme Venäjän kielen tähti -kisaan tekemällä iPadin iMovie-sovelluksella elokuvan Русский 

день, jonka oppilaat ideoivat ja toteuttivat Tämä sovellus on melko helppokäyttöinen, ja oppilaat 

osasivat käyttää sitä todella hyvin, koska heitä oli myös opastettu tähän kouluaikana ja he olivat 

tehneet tällä elokuvia vapaa-aikanakin. Tunnit menivät kuin siivillä, koska kaikki olivat aktiivisesti 

mukana. Ääntämistä harjoiteltiin, kohtauksia kuvattiin aina uudelleen, laulettiin, ja luokassa 

ja koulun käytävillä kaikui tekemisen meininki. Lopuksi vielä viimeisteltiin elokuvan tekninen 

rakenne, musiikki ym. Yllätykseksemme sijoituimme kisassa kolmanneksi, mikä innostaa meitä 

uudelleen tähän kisaan. Kilpailussa menestyminen ei ollut tärkeintä, vaikka se antoikin mukavan 

bonuksen työllemme. Tärkeintä oli mielestäni oppilaiden aktiivinen suunnittelu, tekeminen ja 

rohkea esiintyminen vieraalla kielellä. Jatkossa voimme jatkaa pienien dialogien kuvaamista ja 

näin harjoitella suullista kielitaitoa hauskasti ja motivoivasti. Linkki voittovideoomme https://www.

youtube.com/watch?v=V2nH1YyaxHI.
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Loppukeväällä oppilaat alkoivat tehdä Book Creator -sovelluksella sähköistä kirjaa pareittain 

venäläiseen kulttuuriin liittyvästä heitä kiinnostavasta aiheesta. Aiheina oli muun muassa 

venäläinen jääkiekko, ruokakulttuuri, Pietari, tsaarin Venäjä. Tällä sovelluksella kirjaan saa itse 

kirjoittamaa tai koneella kirjoitettua tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä. Tänä vuonna ajattelinkin 

teettää jokaisella oppilaalla lopputyönä tällaisen sähköisen kirjan.

Omaa työtäni on helpottanut se, että Samsung-tabletteihin voi asentaa kielisyötön, jolloin voi 

nopeasti vaihtaa suomalaiset kirjasimet kyrillisiin liu’uttamalla enteriä. Näin kokeiden ja erilaisten 

harjoitusten tekeminen on huomattavasti nopeampaa kuin tietokoneella kirjoittaminen. Tämän 

vuoksi myös oppilaat voivat kirjoittaa pieniä kirjoitelmia tabletilla, mistä hyötyvät erityisesti pojat, 

joiden kyrillinen käsiala on joskus melko kankeaa. Vaikka olemmekin tehneet jo jotain, paljon 

on vielä opittavaa, minkä huomasin tänä syksynä Pirkanmaan kieltenopettajien järjestämässä 

koulutuksessa Tampereella Sammon lukiossa, jossa venäjän ja ruotsin opettaja Taina Salonen 

esitteli meille oppilaiden sähköisiä suosikkeja: Quizizz, Quizbreak, Storybird, Jotform, Crossword, 

Thinglink, jotka kaikki mahdollistavat monenlaisen motivoivan tekemisen vieraalla kielellä. 

Kaiken kaikkiaan sähköiset sovellukset ovat tuoneet kielen opiskeluun uutta virtaa perinteisten 

menetelmien lisäksi.Kenties olemme oppilaitteni kanssa onnistuneet näiden uusien kokeilujen 

myötä toteuttamaan vähän uuden tulevan OPS:n henkeä, joka korostaa yhdessä tekemistä, 

oppilaiden osallisuutta, aktiivisuutta, toiminnallisuutta ja toisaalta itsenäistä työskentelyä omaan 

tahtiin.

Paula Määttälä

äidinkielen, kirjallisuuden ja venäjän opettaja

Juhani Vuorisen koulu

Kannus
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PRIVET VSEM!

Me olemme Mikrokosmos: Kaksi venäjän pääaineopiskelijaa ja tulevaa aineenopettajaa 

Tampereen yliopistolta. Kiinnostuksemme venäjän kieleen heräsi aikanaan musiikin kautta ja se johti 

meidät lopulta yliopisto-opintojen pariin. Yhtyeemme sai alkunsa Venäjällä Tverissä viettämämme 

kieliharjoittelun aikana keväällä 2012, kun keksimme yhdistää musiikkiharrastuksemme ja 

opintomme.

Esitämme venäjänkielistä covermusiikkia eri aikakausilta tyylilajeihin katsomatta. Venäläinen 

musiikki on paljon muutakin kuin Tšaikovski, balalaikka ja Pugatšova! Haluamme tuoda 

itänaapurimme musiikkikulttuuria tunnetummaksi Suomessa ja innostaa ihmisiä tutustumaan 

ennakkoluulottomasti venäjänkieliseen maailmaan. Tulemme varmasti hyödyntämään musiikkia 

myös tulevassa työssämme pedagogisiin tarkoituksiin yhtenä kielenoppimisen keinona.

Mitä: venäjänkielistä covermusisointia! 

Ketkä: laulu – Ada Kurikka, kitara – Miika-Pekka Pietilä 
Lisätietoja: mikrokosmos.info@gmail.com / www.facebook.com/mikrokosmosband 
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KYRILLIIKKAA KALMISTOISSA
Ortodoksiset hautausmaat

”Milloin me mennään sinne hautausmaalle kokeeseen?” kyselevät oppilaat jo 1. aakkoskurssin 

alussa. Vanhemmilta oppilailta on sana kiirinyt, että se ope pitää kokeita hautausmaalla. Sinne 

aakkoskurssi päättyykin. Hietaniemen ortodoksinen hautausmaa tarjoaa hienot puitteet kyrilliikan, 

kulttuurin, nimijärjestelmän ja historian yhdistämiselle, se antaa ideoita ilmiöpohjaisuuteen, 

ainerajat ylittävään ulos luokasta kokemukseen. Vuonna 1815 perustettu ortodoksinen 

Hietaniemen hautausmaa ei ole ainoa – vaikkakin suurin – ortodoksinen hautausmaa, jonne 

oppilaita voi viedä. Suomen kolmesta ortodoksisesta hiippakunnasta löytyy 25 eri seurakuntaa 

kirkkoineen ja tsasounineen. 

Hautausmaan portilta oppilaat pääsevät sisään yksi kerrallaan lausuttuaan ensin oikein kaikki 

näkemänsä s-kirjaimet. Oppilailla on konseptipaperit, joille he kirjoittavat opettajan esittämiin 

kysymyksiin vastauksia joko yksin tai ryhmissä mm. 

- Onko näkemänne teksti venäjää? - Kyseessä on muinaiskirkkoslaavi. (Oppilaiden ei tarvitse tietää ko. 

termiä, vaan vastaukseksi riittää ei).

- Onko kiveen hakattu naisen vai miehen nimiä? Perustele vastauksesi.

- Miksi kivissä on vain lempinimet Витя, Саша (lapsina kuolleet).

- Kuinka monta venäläistä nimeä löydät sankarihaudoilta ja miksi vuosina 1939-44 haudattiin selkeästi 

venäläistä syntyperää olevia henkilöitä sankarihautoihin, vaikka silloin taisteltiin Neuvostoarmeijaa 

vastaan? (valkoemigrantteja tai heidän jälkeläisiään).

 - translitteroi näkemäsi hautapaaden nimet latinalaisiksi kirjaimiksi.

- minkä sukuinen sana on paateen hakattu капитан? 

- Selvitä älypuhelimellasi mitä Anna Tanejeff Vyrobova teki ammatikseen (Keisarinna Aleksandra 

Fedorovnan hovineiti).

- Etsi älypuhelimestasi kuvahaulla Agathon Fabergén taidonnäytteitä, mitä ne ovat? (taidokkaat 

pääsiäismunat)

- Miten näkemäsi ortodoksinen hautausmaa eroaa luterilaisesta? (haudoilla kuvia, kolikoita) 

Kierros Hietaniemen hautausmaalla on päättynyt Kirkan - Кирилл Бабицын – haudalle. Kehittihän 

hänen kaimansa kyrillisen kirjaimiston edeltäjän yli 1100 vuotta aikaisemmin. 
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Kuvaan liittyvät tehtävät ja kysymykset:

- Kirjoita vainajan koko nimi kaunokirjoituksella

- Mikä on hänen etu-, isän- ja sukunimi

- translitteroi suomeksi

Panimosuvun Sinebrychoffien, Синебрюхов - sinimasuiset  sukuhaudalla mietitään mitkä kirjaimet 

eivät enää kuulu nykyvenäjään (i ja ¨), mikä suomeen lainautunut värisana aloittaa sukunimen - 

синий ja miten masua tarkoittavasta брюхо - sanasta on tulut iso brändi KOFF.   

Sotavankien hautausmaat
Oma lukunsa ovat puna-armeijan sotavankien kalmistot, joita Suomesta löytyy yli 70. Suurimmat 

Pieksämäellä, Kemissä, Lappeenrannassa, Nastolassa, Porissa, Kemijärvellä, Sodankylässä sekä 

Kokkolassa. Nämä metsäkalmistot ovat suosittuja geocaching-kohteita. Niissä on yleensä vain 

muistopaasi здесь погребено 163 советских военно-служащих, mutta esim. Nastolassa on vuonna 

1987 Neuvostoliiton kustantamana pystytetty neuvostohenkinen muistomerkki. Muistolaattojen 

lisäksi sotavangeistä on jäänyt joidenkin arvioiden mukaan muistoksi myös noin 300 lasta, vaikka 

kuolleisuus sotavankien leireillä oli suurta, myös lempi pääsi leiskumaan vapaanpina kulkevilla 

luottavangeilla. 

Neuvostoliittolainen hautausmaa 
Kolsarin hyvin hoidettu hautausmaa Kirkkonummella kätkee poveensa osan 30 000 Porkkalassa 1944-

1956 vuokra-aikana menehtyneistä neuvostokansalaisista. Sotilasarvojen vieressä on huomattavan 

paljon pikku Zhenjoja ja Sashoja - aluehan oli kokonaisten perheiden asuttama 

sotilastukikohta kouluineen ja sairaaloineen. 

Kollegat lempeän sarkastisesti hymyilevät ”kiva kun nuoremme ovat kiinnostuneita kuolleista 

ortodokseista” ja kyllä nuorten ja heidän vanhempiensa antama palaute koemuodosta onkin ollut 

yksinomaan myönteistä. 

Elina Rögård
Lauttasaaren yhteiskoulu
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ - SUOMALAINEN LASTENSUOJELU VENÄLÄISEN 
YHTEISKUNNAN JA VALTION UHKANA, SEKÄ MUITA KÄSITTEELLISIÄ 
ERIKOISUUKSIA 
 

Lapsikiistat, Ukrainan kriisi ja perussuomalaiset ovat Suomen ja Venäjän medioissa 

kestoaiheita. Helsingin yliopiston oikeussosiologian dosentti Johan Bäckman kertoo niihin 

liityvistä terminologista pulmista. 

Venäläisten lasten huostaanotot Suomessa ovat Venäjän mediassa iso teema. Ongelmana on, 

ettei venäjän kielessä eikä laissa tunneta ”huostaanoton” käsitettä. Oikeastaan koko ajatus 

siitä, että lapset voidaan eristää vanhemmistaan pitkäksikin aikaa ilman oikeuden päätöstä 

(ns. ”kiireellinen sijoitus”), on venäläiselle täsin käsittämätön. Siksi Venäjän mediassa ilmiötä 

kuvaillaan vaihtelevin verbein изъят, изымать, отбирать, отнять, забрать jne. Suomi siis 

”takavarikoi” tai ”hakee” lapsia. Venäjän hallituksen sanomalehden Rossiikaja Gazetan eräs 

otsikko ”Финские власти снова изъяли российского ребенка” onkin hyvin tyypillinen. 

Yleisesti ottaen suomalaista ja myös norjalaista lastensuojelua pidetään Venäjällä täysin 

mielivaltaisena, eivätkä terminologiatkaan kohtaa. 

Venäjällä ei varsinaisesti tunneta omien lasten ”huoltajuuden” käsitettä. Suomen viranomaiset 

kääntävät huoltajuuden usein termillä опекунства, joka Venäjällä viittaa ottolapsiin. Venäjällä 

saattaakin helposti syntyä käsitys, että Suomessa omatkin lapset ovat vieraita, jotka voidaan 

helposti ottaa pois. Toisaalta Suomessa ei tunneta venäläistä vanhempainoikeuksien käsitettä 

родительские права, joiden menettäminen (лишение родительских прав) käytännössä 

vastaa suomalaista huostaanottoa. Ero on kuitenkin siitä, että Venäjällä vanhempainoikeuksien 

menettäminen on pysyvä, kun Suomessa huostaanotto on lain mukaan väliaikainen, vaikkakin 

käytännössä useimmiten pysyvä. Asiaa sekoittaa sekin, että Suomessa huostaanotto ei 

välttämättä vaikuta huoltajuuteen. Huoltajuutta ei siis viedä, vaikka lapsi viedään. 

Voidaan siis sanoa, että venäläisestä näkökulmasta Suomessa lapset on tavallaan 

”huostaanotettu” jo syntymässä, kun vanhempainoikeuksia ei ole. Vanhemmat ovat siis vain 

lastensa ”huoltajia”, aivan kuin omat lapset olisivat vain väliaikaisia ottolapsia, jotka voidaan 

eristää koska tahansa vanhemmistaan ilman oikeuden päätöstä. Siltä se ainakin näyttää, ja 

sehän tässä onkin olennaista. On aika turha selittää, miten lapsen ”kiireellinen sijoitus” ilman 

oikeuden päätöstä eroaa varsinaisesti ”huostaanotosta”. 

Venäjällä on myös herännyt mielenkiinto länsimaisen lastensuojelun aatemaailmaan 

yleensä. Käytössä on mielenkiintoinen populaarikäsite ювенальная юстиция, jonka 

angloamerikkalainen juuri Juvenile Justice viittaa myös nuorisorikollisuuden torjuntaan. 

Venäläinen ювенальная юстиция sen sijaan pitää sisällään erilaisia vaarallisiksi koettuja, 

länsimaiseen arvomaailmaan ja lainsäädäntöön liittyviä asioita, erityisesti lasten huostaanotot, 

mutta myös lapsille vahingollinen homopropaganda, koulujen sukupuolikasvatus ja abortit. 
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Niihin suhtaudutaan erittäin kielteisesti erityisesti Venään ortodoksikirkon ja monien 

kansalaisjärjestöjen piirissä. Myös Venäjän valtion ja valtamedian suhtautuminen on erittäin 

varauksellista. 

Käytössä on myös termi ювенальные технологии, joka viittaa edellä mainittuja asioita 

edistäviin toimintamalleihin. Venäjän lapsiasiamies Pavel Astahov onkin myrskyn silmässä, 

kun länsimaisen lastensuojelun vaikutuksia ja sopivuutta Venäjälle arvioidaan. Moskovski 

Komsomoletsin otsikko ”Астахов собирает армию против ювенальных технологий” onkin 

kuvaava. Yleisesti ottaen länsimaistyppinen lastensuojelu ja aatemaailma yleensä kuvataan 

perheitä vainoavana systeeminä. Kuten tunnettu bardi Svetlana Kopylova laulaa: ”Кружит-

кружит хищной птицею -- Ювенальная юстиция!” Lastensuojelu on siis perheitä vainoava 

”korppikotka”, käytössä on myös havainnollinen vertaus ”Damokleen miekka” (Дамоклов меч). 

Venäjän media, viranomaiset ja tutkijat käsittelevätkin suomalaista lastensuojelua usein 

tosiasioiden valossa ja sen mukaan, miten huostaanottojen uhrit ovat sen kokeneet. Suomen 

media ja viranomaiset arvioivat tilannetta puhtaasti lainsäädännön näkökulmasta unohtaen, 

että tulkinta ja seuraukset ovat eri asia kuin kirjoitettu laki, etenkin kun termonologiat eivät 

kohtaa. 

Venäjän median ja viranomaisten kannanotot ovat innostaneet myös monia suomalaisia 

kritisoimaan lastensuojelua, mistä Lokakuun Liikkeen toiminta ja sivusto ovat hyvä esimerkki. 

Suomen media, viranomaiset ja tutkijat ovat kieltäytyneet kaikesta asiaan liittyvästä avoimesta 

ja kriittisestä keskustelusta. Suomi on myös kieltäytynyt osallistumasta Venäjän ehdottamaan 

kahdenväliseen asiantuntijaryhmään. 

FACEBOOK.COM/OPAS2015       |       WWW.SVKK.FI       |        @SVKK_FRCC

UUSI OPAS 
VENÄJÄN-KAUPPAAN
 
Suomalais-Venäläisen kauppa- 
kamarin julkaisema uusi Venäjän- 
kaupan opas pureutuu käytännön 
esimerkkien avulla Suomen ja 
Venäjän välisen kaupan  
perusteisiin muuttu-
vassa ympäristössä. 
Opas julkaistaan 
marraskuun lopussa.

Lisätiedot:
Tarja Teittinen
010 439 1165
tarja.teittinen@svkk.fi

enäjän
kauppaan

opas

myös e-kirjana
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”Истинные финны”

Venäjällä ehdottomasti kiinnostavin suomalainen puolue on perussuomalaiset. Mutta mitä se 

olisi venäjäksi? Puolueella ei ole omaa venäjänkielistä virallista nimeä. Englanniksi he olivat 

pitkään True Finns, kunnes julistautuivat olevansa pelkästään The Finns. 

Kommentoidessani perussuomalaisten asioita Venäjän medioille jouduin keksimään 

puolueelle hyvin rimmaavan venäläisen nimen: Истинные финны. Nykyisin se on jo 

muutaman vuoden ollut käytössä kaikkialla missä perussuomalaisista puhutaan. Termiä on 

vaikea suomentaa, mutta uskoisin sen vastaavan perussuomalaisten omaa englanninkielistä 

ajatusta The Finns. Sitä ennen puoluetta oli venäläisissä medioissa kutsuttu vaihtelevilla 

ja melko valjuilla nimityksillä, kuten Коренные, Исконные, Настоящие tai Подлинные 

финны. 

”Истинные финны” ei tietenkään ole tarkka venäjännös, mutta sitä voi hyvinkin 

pitää kotouttavana käännöksenä. Venäläinen kuulija ja lukija käsittää hyvin, mistä 

perussuomalaisissa on kysymys. Puoluehan nimenomaan pitää itseään aitojen suomalaisten 

arvojen puolustajana ja on sitä paitsi erittäin suosittu ja nyt hallituksessakin. 

Tietenkin ”Истинные финны” on käännöksenä rohkea. Se antaa kuvan hyvin päättäväisestä 

poliittisesta liikkeestä, joka pyrkii kaikessa syvimpään totuuteen ja edustaa nimenomaan 

eräänlaista suomalaisuuden etuvartiota. Näin yhdellä käännöksellä voi olla suuri merkitys, 

etenkin kun perussuomalaiset on Venäjällä jatkuvan ja syvällisen mielenkiinnon kohteena. 

Hankalampi tapaus on suomalainen oikeistojärjestö Suomen Sisu, jonka poliittinen 

painoarvo on viime aikoina kasvanut. Sisu-käsitettä on yleensäkin vaikea kääntää 

venäjäksi. Ehkä joku keksii paremman käännöksen, mutta itse olen käyttänyt versioita 

Сила Финляндии tai Финская Сила. Vielä hankalampi on löytää tarkka käännös 

”Suomalaisuuden liitolle”, tuolle vanhimmalle patrioottijärjestöllemme. Sen kääntäminen 

venäjäksi taitaakin olla melkoinen pähkinä. Финский Союз on ehkä lähellä, mutta kovin 

täsmällinen käännös ei ole. 

Fasistijuntta!

Ukrainan kriisi toi suomalaiseenkin keskusteluun joukon uusia käsitteitä. Kiovan 

vallanvaihdos helmikuussa 2014, Krimin liittäminen Venäjään ja Itä-Ukrainan alueiden 

irtaantuminen keskusvallasta toivat Venäjällä julkisuuteen paljon uusia termejä ja käsitteitä. 

Krimillä nähdyt tunnuksettomat mutta hyvin varustetut sotilaat saivan Venäjällä 

sympaattisen nimityksen вежливые люди, jonka kotouttava suomennos olisi ”kohteliaat 

nuorukaiset”. Myös toinen suosittu käsite зеленые человечки suomentuisi parhaiten 

”vihreät ukkelit”. Valitettavasti Suomessa ei noudatettu venäläisen terminologian 

sympatisoivaa linjaa. 

Oma lukunsa on Kiovan helmikuun vallanvaihdokseen liittyvät tulkinnat ja nimitykset. 

Itäisen Ukrainan venäläisalueilla alettiin puhua ”Kiovan juntasta” (хунта), mutta varsin 
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jyrkkä käsite ei ollut Venäjän valtamedioiden käytössä. Siellä puhuttiin neutraalisti Kiovan 

vallanpitäjistä (киевские власти). Juntta-nimitys on radikaali, mutta vieläkin jyrkemmäksi 

sen saa lisäämällä siihen fasismin. 

Ukrainan äärioikeistolaista liikehdintää kritisoineet Itä-Ukrainan venäläisalueet alkoivatkin 

puhua ”fasistijuntasta” (фашистcкая хунта). Tätäkin voi vielä täydentää korostamalla USA:n 

vaikutusta Kiovan politiikkaan. Itä-ukrainalainen aktivisti Viktoria Shilova esittelikin termin 

«natsiamerikkalainen juntta» (нацистско-американская хунта). Sillä voi kätevästi painottaa 

Ukrainan oikeistolaisten ääriliikkeiden USA:lta saamaa tukea. 

Krimin Venäjään liittämisen jälkeen huhtikuussa 2014 Donbassin alueella syntyi kaksi 

uutta valtiota, kun Donetskin kansantasavalta ja Luganskin kansantasavalta ilmoittivät 

itsenäisyyksistään ja järjestivät kansanäänestykset. Uusista tasavalloista käytetään Venäjän 

medioissa yleisesti hyvin tunnistettavia lyhenteitä ДНР ja ЛНР. Venäjän valtamedia käyttää 

usein termiä ”itsenäisiksi julistutuneet DNR ja LNR” (самопровозглашенные ДНР и ЛНР).  

Oma lukunsa on Новороссия, joka tarkoittaa Ukrainan itäisiä venäläisiä osia. Новороссия 

on periaatteessa kattokäsite ja liittotasavalta, joka pitää sisällään Krimin ohella uudet 

tasavallat (DNR ja LNR). Siihen voidaan lukea myös Ukrainaan rajautuva Moldovasta jo 1992 

yksipuolisesti itsenäistynyt Transnistria (Приднестровье), jota onkin kutsuttu vapautetun 

Novorossijan ”ensimmäiseksi palaseksi”. Новороссия on kuitenkin vielä pelkkä unelma, 

koska virallisesti se ei ole vielä ilmoittanut itsenäisyydestään. 

Käsitteenä Новороссия on kuitenkin vanhempi kuin Suomi. Historiallisesti Новороссия 

tarkoittaa 1700-luvun jälkipuoliskolla venäläis-turkkilaisten sotien tuloksena Venäjään 

liitettyjä alueita. Новороссия nimettiin ajan muodin mukaisesti (vrt. esim. samoihin aikoihin 

perustetut Uusi-Seelanti, New England, New Orleans tai Nouvelle-Calédonie). Suomen 

kieleen Новороссия ei ole vielä kääntynyt, sillä osuvan suomennoksen (Uusi-Venäjä) sijaan 

meilläkin mediassa harvakseltaan käytetty termi on Novorossija. 

Novorossija-käsite viittaa enemmän uuteen poliittiseen ajatteluun ja patrioottiseen henkeen. 

Se liittyy arabikevättä mukailevaan venäläisen kevään (Русская весна) käsitteeseen, 

joka tarkoittaa juuri Krimin ja itäisen Ukrainan venäläistä kansannousua. Novorossija on 

ollut kansalaisyhteiskunnan käyttämä poliittinen termi, joka ei ole Venäjän valtamediassa 

juurikaan esillä. Sen sijaan ennen Krimin palauttamista Venäjän valtamedia käytti Kiovasta 

etäisyyttä hakevista termiä ”federalismin kannattajat” (сторонники федерализма). 

Kuten sanassa sanotaan, alussa oli sana. Yksittäisellä sanalla ja sen käännöksillä voi olla 

kauaskantoisia ja laajoja poliittisia ja käytännöllisiä merkityksiä. 

Johan Bäckman

Kirjoittaja on oikeussosiologian dosentti Helsingin yliopistossa
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VENÄJÄÄ ZÜRICHISSÄ JA BRNOSSA

Työnantajani Helsingin yliopiston kielikeskus tukee monin keinoin opettajien kollegiaalista 

vuorovaikutusta, myös oppilaitoksemme rajojen yli. Lukuvuoden 2014–2015 aikana sain 

tilaisuuden tutustua kahden partneriyliopistomme venäjän opetukseen. Lokakuussa 2014 olin 

opettajavaihdossa Zürichin yliopistossa kielikeskuksen venäjän opettajan Daniel Henselerin 

vieraana. Huhtikuussa 2015 emännöin puolestani tšekkiläisen Masarykin yliopiston opettajan 

Monika Ševečkován vierailua Helsingissä. Kummankin vierailun parasta antia oli kollegan opetuksen 

seuraaminen, partnerikielikeskuksen toimintaan tutustuminen ja kokemusten vaihto. Työssämme 

on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös niitä pieniä erojakin, jotka tekevät vierailut antoisiksi.

Zürichin yliopiston kielikeskus tarjoaa opetusta yli kymmenessä nykykielessä sekä latinassa ja 

klassisessa kreikassa. Venäjää kielikeskuksessa on mahdollista opiskella kahden ja puolen vuoden 

ajan alkeista aina tasolle B1, joka on tavoitteena viiden lukukauden opintojen jälkeen. Kurssit 

ovat avoimia Zürichin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun kaikkien tiedekuntien kandidaatti- 

tai maisterivaiheen opiskelijoille (eivät kuitenkaan venäjän pääaineopiskelijoille). Alakohtaista 

opetusta ei ole, vaan eri alojen opiskelijat opiskelevat sekaryhmissä. Opetuksessa on siis paljon 

samaa kuin oman kielikeskukseni venäjän opetuksessa.
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Brnossa sijaitsevan Masarykin yliopiston kielikeskus on Tšekin suurin yliopistollinen kielikeskus. 

Kuten Zürichissä, Brnossakin venäjänopettaja työskentelee ilman kollegoita. Opetus sen sijaan 

sijoittuu suoraan tiedekuntiin. Venäjää tarjotaan luonnontieteiden, taloustieteiden, humanististen 

tieteiden ja käyttäytymistieteiden alalla. Kursit ovat akateemisia tai omaan alaan liittyviä. Ne 

on sijoitettu taitotasoille A2–C1. Monika kuitenkin totesi, että jo taso A2 tuntuu tšekkiläisten 

opiskelijoiden kanssa erilaiselta: Kun suomalaiselle opiskelijalle antaa tekstin, sen sanat voivat 

olla pääosin uusia. Tšekkiläinen opiskelija sen sijaan tunnistaa sanoista osan oman äidinkielensä 

perusteella.

Koska Zürichissä olin vaihto-opettajana, kuului ohjelmaani opetus. Opetin Danielin ryhmistä kahta 

alkeisryhmää sekä tasojen A2 ja B1 ryhmiä. Opettajana ilahduin opiskelijoiden aktiivisuudesta: 

kysymyksiä esitettiin herkemmin kuin Suomessa, virheiden tekemistä ei pelätty ja opiskelijat 

esiintyivät ryhmissä toisilleen tottuneesti. Vaikka enemmistön äidinkieli oli sveitsinsaksa, ryhmissä 

oli monta eri äidinkieltä ja opiskelijoilla muutenkin laaja kielitaito: venäjä oli heille kolmas, neljäs 

tai jopa viides vieras kieli. Suurryhmiin tottunutta opettajaa ihastutti rajoitettu, noin 20 opiskelijan 

ryhmäkoko.

Helsingissä vaihto-opettajamme Monika opetti puolestaan neljää ryhmää tasoilla A1-A2. Pieniin, 

alle 10 hengen ryhmiin tottuneena erityisesti ison alkeiskurssin opetus oli hänelle uusi kokemus. 

Kun itse ilahduin sveitsiläisten opiskelijoiden aktiivisuudesta, Monikan yllätti suomalaisten 

opiskelijoiden hiljaisemmat 

reaktiot. Oli kuitenkin hienoa 

huomata, miten alkeiskurssin 

opiskelijat kahden kuukauden 

opintojen jälkeen selvisivät hyvin 

lähes täysin venäjänkielisestä 

opetuksesta.

Zürichistä toin tuliaisina monia 

ajatuksia mm. opiskelustrategioiden 

ja itsenäisen työskentelyn 

tukemisesta – itsenäistä työskentelyä 

pyrittiin tukemaan voimakkaasti, 

koska opetustunteja oli vähän, 

mutta tavoitetaso korkea. Olinkohan 

havainnoivinani myös suurempaa 

kurinalaisuutta opiskelussa? 

Tutustuin vaihdon aikana 

venäläiseen kielitaitotasotestiin 

TRKI, jota kielikeskus tarjoaa 

yhteistyössä yliopiston slaavilaisten 

kielten laitoksen kanssa. Monelle 

opiskelijalle testi olikin tärkeä 

tavoite.
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Monikan kanssa käydyistä keskusteluista mieleenpainuvimpia oli assistenttitoimintojemme 

vertailu. Helsingin yliopistossa hyödynnämme venäläisiä vaihto-opiskelijoita kursseilla 

assistentteina, eräänlaisina apuopettajina. He tuovat opetukseen autenttisuutta ja kulttuurien 

välistä aitoa kohtaamista. Brnossa assistentteina toimivat äidinkieliset, mutta maassa pysyvästi 

asuvat opiskelijat. Assistentteja on jokaisessa ryhmässä useampi ja heidän tehtävänään on ohjata 

opiskelijoita myös oppituntien ulkopuolella. Vertasimme assistenttien panosta ja osuutta kielen 

oppimiseen, ja päällimmäiseksi ajatukseksi jäi assistenttiemme parempi hyödyntäminen.

Esitin tšekkiläiselle ja sveitsiläiselle kollegalle kuusi kysymystä venäjän opettamisesta, joten 

annetaan heidän kuvata itse työtään! Sekä Zürichissä että Brnossa kiinnostus venäjän opiskelua 

kohtaan on opettajien mukaan viime vuosina kasvanut. Venäjä voisikin olla useammin yhteinen 

kieli myös opiskelijoidemme kanssakäymisessä.

Heidi Mäkäläinen

heidi.makalainen@helsinki.fi

Zürichin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun kielikeskus: 

www.sprachenzentrum.uzh.ch

Masarykin yliopiston kielikeskus: www.cjv.muni.cz

1 Расскажите, пожалуйста, о себе.

Monika Ševečková: Меня зовут Моника Шевечкова, живу в южной 

части Чешской Республики в маленькой деревне со своей семьёй, 

работаю судебным переводчиком и  преподавателем в  городе 

Брно – это второй по величине город ЧР. Русский язык люблю с 

детства, учила меня мама, потом я продолжала заниматься русским 

в средней школе и в вузе (Карлов университет в Праге).

Daniel Henseler: Меня зовут Даниэль Хензелер. По национальности 

я швейцарец. Родной язык – немецкий. Учился во Фрибурге, в Берне 

и в Москве. По образованию филолог, русист, славист. Написал 

кандидатскую диссертацию об Анне Ахматовой, докторскую о 

новейшей польской прозе. Люблю литературу, языки, ходить в 

походы. 

2 Как долго и где Вы работаете преподавателем русского языка?

Monika: Я преподаю русский язык в Университете им. Масарика (на Экономическом, 

Филологическом, Педагогическом, Естествоведческом факультетах) три года, до того я 

преподавала во время обучения в аспирантуре украинский язык.

Daniel: Я преподаю русский язык в Центре языков Цюрихского университета и Федерального 

политехнического института уже 6-й год. До этого я работал несколько лет во Фрибургском 

университете.
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3 Каково положение русского языка в Вашей стране?
Monika: За последние годы изучение русского языка приобретает популярность, его 

учат в  основных и  средних школах. Знание русского языка становится важным благодаря 

развивающейся торговле с Россией и множеству туристов, посещающих ЧР.

Daniel: Ситуация в общем неплохая. Интерес к русскому языку у швейцарцевDan по-

прежнему растёт. В Швейцарии проживает много русскоязычных, страну также посещают 

русскоговорящие туристы. Русский язык не преподаётся в начальных школах. Но в некоторых 

кантонах русский можно учить в гимназиях, хотя бы как факультативный предмет. В разных 

университетах существуют такие специальности как русистика, славистика или история 

Восточной Европы. Кроме того, несколько частных школ предлагают русский язык. Русские 

матери открывают русские детские сады.

4 По каким причинам студенты выбирают русский язык?
Monika: Много студентов – будущих экономистов, проходит практику в фирмах, которые 

сотрудничают с РФ, а студенты на Ф-те естественных наук заинтересованы, напр., в научных 

трудах русских ученых. Для многих студентов важным является то, что чешский и русский – 

славянские языки, у них есть сходства во многих областях.

Daniel: У наших студентов очень разнообразные мотивации: русскоязычная девушка (намного 

реже – парень), будущая работа (как инженеры, адвокаты, экономисты…), научные проекты, 

например в Сибири или в Центральной Азии, путешествие и т.д. Что особенно радует: Есть и 

те, кто «просто» хочет читать русскую литературу в оригинале… !

5 Какие проблемы возникают в связи с преподаванием русского? 
Monika: Выгода близости славянских языков приносит и некоторые затруднения 

с  лексической точки зрения, студенты и преподаватели часто не довольны качеством 

учебников. Что касается моих курсов (Русский язык как иностранный II), проблемой являются 

смешанные группы студентов разных уровней (не все студенты сдавали в средних школах 

выпускной по русскому языку) и мало времени (на некоторых факультетах обязательным 

является только один семестр, студенты должны достичь уровня «B2»). 

Daniel: Есть большой интерес, но мы можем предложить только определённое количество 

курсов (вопрос, в основном, финансовый…). Кроме того, в настоящее время возникает 

впечатление, что официальная Россия своей «внешней политикой» не очень благополучно 

влияет на любовь к этой стране… Россия, к сожалению, не самым умным образом старается 

расположить мир к себе…

6 Что Вас радует в Вашей работе?
Monika: Для меня важно, чтобы студенты с удовольствием приходили на занятия, без 

задавания домашних занятий сами захотели читать книги, смотреть фильмы – т. е. знакомиться 

с русской культурой. Я всегда счастлива, когда студенты после окончания вуза остаются 

в контакте и пишут мне о своих успехах в личной жизни или на работе – где им даётся 

возможность использовать свои знания русского языка. Оказывается, что «сколько языков 

мы знаем, столько раз мы люди».

Daniel: Многообразие мотивации у студентов. Возможность видеть непосредственные 

результаты работы и постоянный прогресс у студентов: их порой восторженные мейлы с летних 

курсов, с поездок по России или другим русскоязычным регионам; вообще их успехи в учёбе!
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KANSAINVÄLINEN VIIKKO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

Venäjä-viikkoa vietettiin Kyamkissa ensimmäistä kertaa. Tapahtuman nimi muuttui kansainväliseksi 

viikoksi, koska Kotkassa vietettiin samaan aikaan logistiikkaviikkoa, johon oli kutsuttu vieraita 

ympäri Eurooppaa. Tapahtuman suunnittelussa oli mukana oppilaitoksen eri Venäjä-toimijoita 

sekä opiskelijoita. Viikon tarkoituksena oli tutustuttaa erityisesti oman oppilaitoksen opiskelijoita 

venäläiseen kulttuuriin ja saada heidät kiinnostumaan naapurimaan kielestä ja kulttuurista ja sitä 

kautta vaihto-opiskelusta ja työharjoittelumahdollisuuksista Venäjällä.

Venäjästä on uutisoitu pitkään kielteisesti ja poliittisen tilanteen varauksellisuus oli aistittavissa. 

Venäjän kanssa yhteistyötä tekeville yrityksille tilanne on toki ollut kieltämättä haastava. Siinä 

mielessä Venäjä-viikko oli erittäin tarpeellinen alkukevään piristäjä. Viikko nimittäin toi mukanaan 

pääasiassa myönteisiä ja piristäviä teemoja venäläisyydestä. 

Tapahtumassa tarjottiin luentoja laidasta laitaan, etualalla oli venäläinen kulttuuri. Kummallakin 

kampuksella sekä Kouvolassa että Kotkassa luentoja pitivät monet paikalliset eri alojen 

vaikuttajat ja venäläiset partnerioppilaitosten edustajat sekä koulun nykyiset ja entiset opiskelijat. 

Opiskelijat toimivat myös juontajina, esiintyjinä, suunnittelivat tapahtumalle logon ja erilaisia 

oheistuotteita ja esittelivät yhteistyöoppilaitoksia. Johdon assistenttityön opiskelija Suvi Ruipon 

opinnäytetyö tapahtumasta valmistui kesällä. Kasarminmäellä vieraili myös arvostettuja Venäjä-

tuntijoita, kuten toimittaja Anna Laine, tutkija Jussi Laine ja professori Arto Mustajoki.   Kotkan 

Metsolassa kansainvälinen viikko yhdistyi eri koulutusaloihin. Kansainvälisiä luentoja kuultiin 

terveydenhoidosta, logistiikasta ja energiatekniikasta. 

Viikon aikana oli mahdollisuus nauttia venäläisen keittiön erikoisuuksista ja kuunnella koskettavaa 

venäläistä musiikkia live-esitysten muodossa. Tapahtuman ohjelmanumerot toivat mukanaan 
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monia ajatuksia Venäjästä. Uteliaisuuden herättyä pystyi kirjastoissa tutustumaan näyttelyyn, 

johon oli kerätty aihepiiriin liittyviä teoksia ja Venäjältä tuotuja muistoesineitä.

Tapahtumat olivat avoimia myös muulle yleisölle ja erityisesti professori Mustajoen luento houkutti 

yleisöä paikalle. Viikko päättyi illanviettoon Oaj:n virkistyspaikassa Tirvalla. Vieraat vaikuttivat 

erittäin tyytyväisiltä, toivottavasti tapahtuma saa jatkoa myös ensi vuonna.

Tapahtuman teema, ”Learning from Differences” haastoi eroavaisuuksista oppimiseen. Opiskelijoille 

parhaiten jäivät mieleen muiden opiskelijoiden monenlaiset tarinat Venäjästä. Ikään kuin ilmainen 

nojatuolimatka Venäjän ihmeiden maailmaan ja viikon aikana käydyt keskustelut osoittivat, että 

kun uskaltaa pitää silmät auki kansainvälisyydelle ja uusille asioille, voi oppia vaikka mitä.  

Teksti: Opiskelija Suvi Ruippo, lehtori Marja-Liisa Sirén-Huhtinen


