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Suomi-Venäjä-Seura on suomalais-
venäläisissä suhteissa kansalaisyhteis-
kuntien vuorovaikutukseen ja kulttuu-
riyhteistyöhön keskittynyt järjestö ja 
tuo myönteisiä elementtejä, pehmeitä 
arvoja suomalais-venäläiseen yhteis-
työhön. Seura toimii koko maassa ja 
tuottaa alueellista rajat ylittävää yhteis-
työtä. Lähialueyhteistyön kansalaisjär-
jestömäärärahan alasajaminen on jo 
lähes lopettanut muiden kansalaisjär-
jestöjen Venäjä-yhteistyön. Suomi-Ve-
näjä-Seuran valtionavun supistaminen 
merkitsisi lopunkin päättymistä. Mer-
kittävän kansalaisjärjestöyhteistyön 
poistuminen suomalais-venäläisestä 
yhteistyöstä jättäisi jälkeensä ammot-
tavan aukon. Aukko syntyy myös suo-
malais-ugrilaiseen yhteistyökenttään, 
Itämerenmaiden kansalaisjärjestöyh-
teistyöhön sekä pohjoisten alueiden 
kansalaistason yhteistyöhön. 

Monet seuran toiminnot ovat maan 
hallituksen voimassa olevassa Venäjä-
ohjelmassa, ja lisäksi eduskunta viime 
vuonna jopa korotti hallituksen esitys-
tä Suomi-Venäjä-Seuran valtionavuk-
si. Eduskunta on muutoinkin korosta-
nut laajan Venäjä-yhteistyön merkitystä 
ja antanut aina tukensa Suomi-Venäjä-
Seuran toiminnalle ja sen valtionavulle.

Nyt budjettiriihessä saavutettu koro-
tus alkuperäiseen esitykseen ei ole riittä-
vä. Aluksi hallitus esitti ystävyysseuroil-
le 709 000 euroa ja riihessä se korotet-
tiin 1 400 000 euroon. Tänä vuonna 
avustus seuroille oli yhteensä 2 172 000 
euroa. Eduskunta määritteli tästä sum-

masta 1 141 000 Suomi-Venäjä-Seural-
le. Seuran valtionapu on nyt saatetta-
va samalle tasolle, kuin mitä eduskunta 
sen tämän vuoden budjettiin määritteli.

Suomi-Venäjä-Seuran henkilöstö on 
Venäjä-yhteistyön ja kielen hyvin hal-
litsevaa ja kykenee tuottamaan myös 
ministeriöiden tarvitsemia projekteja. 
Mikäli valtionavun supistus toutuu, on 
seura vaarassa menettää osaavaa henki-
löstöään ja tätä kautta kykynsä tuottaa 
hankkeita, kun osaaminen katoaa. Ve-
näjä-osaamisen tasoa Suomessa ei näin 
koroteta. Seura toimii monille nuorille 
tuleville Venäjä-osaajille harjoittelu- ja 
koulutuspaikkana. Myös monet venä-
jänkieliset maahanmuuttajat saavat tar-
peellista työkokemusta Seurassa.   

Tässä tilanteessa on 
korostunut Suomi-Ve-
näjä-Seuran rooli yhtei-
senä resurssina, joka on 
palvellut kansalaisjärjes-
tökenttää laajasti. Alla 
kaksi tämän syksyn suur-
ta kansainvälistä tapah-
tumaa.

-Suomi-Venäjä-Seuran koordi-
noi suomalais-ugrilaisten kansojen 
yhteistyötä Suomessa ja kansainväli-
sesti. Seurassa toimii kansainvälisen 
Suomalais-ugrilaisen konsultaatioko-
mitean päämaja. Kuluvan kuun alussa 
pidettiin suomalais-ugrilaisten kanso-
jen VI Maailmankongressi Unkarissa. 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
puhui kongressin avajaisissa ja edus-
kunnan puhemies Eero Heinäluoma 

päättäjäisissä kutsuen samalla seuraa-
van Maailmankongressin Suomeen. 
Seura tulee vastaamaan sen valmiste-
luista ja toteutuksesta vuonna 2016.

– Suomalais-venäläinen kulttuu-
rifoorumi on jo yli 10 vuoden ajan 
tarjonnut mahdollisuuden vuosittain 
50-70:n kulttuuriyhteistyöprojektin to-
teuttamiselle. Lokakuussa pidettäväs-
sä  Joensuun foorumissa käydään noin 
120 yhteistyöneuvottelua.

Suomi-Venäjä-Seura on Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 1,141 miljoonan 
euron avustuksella saanut vuosittain ai-
kaan 3,85 miljoonan euron edestä toi-
mintaa ja tapahtumia. Yksi euro on siis 
tuottanut 2,85 uutta euroa yhteistyöhön. 

Hyvät seuran 
aktiivit ja ystävät!
Arvokkain osa Suomi-

Venäjä-Seuran toimintaa 
on luonnollisesti se, mitä 
te jäsenet teette osastois-
sa ja alueellanne. Sekin 
toiminta on vaarassa, mi-

käli seuran toiminta ajetaan alas. Nyt 
on vielä aikaa toimia – vaikuttaa valtion 
talousarvion käsittelyyn eduskunnassa, 
jotta Suomi-Venäjä-Seuran valtionapu 
saadaan nostettua takaisin entiselle ta-
solle eli 1 141 000 euroon. Olkaa roh-
keasti yhteydessä alueenne kansanedus-
tajiin ja ministereihin. Lisätietoa saa pii-
ritoimistoistamme. 

Syksyn tärkein hanke on varmistaa, 
että Suomi-Venäjä-Seuran toiminta 
voi jatkua! l

PääKirjoiTuS  Merja Hannus

Seuran tulevaisuus vaakalaudalla

ravintola Troikan  
tarjous jäsenille 
raVinTola TroiKKa tarjoaa Suomi-Venäjä-
Seuran jäsenille jäsenetuna kolmen ruokalajin 
illallisen neljälle hengelle kolmen hinnalla. Tar-
jous on voimassa ti–to. Juomat eivät kuulu tar-
joukseen ja halvin illallinen tarjotaan ilmaisek-

si. Oikeus jäsenetuun osoitetaan näyttämällä 
Suomi-Venäjä-Seuran jäsenkorttia. Tarjouksen 
saamiseen riittää, että seurueen yhdellä jäse-
nellä on jäsenkortti.

Tervetuloa venäläisravintola Troikkaan, 
Caloniuksenkatu 3, Hki. Troikan tunnelmassa 
on juuri sitä lämpöä, joka kuuluu venäläiseen 
vieraanvaraisuuteen. Tule ja koe ainutlaatui-
nen tunnelma. ➜ www.troikka.fi

”nyt on 
vielä aikaa 

toimia.”
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maailmalla mainetta niittänyt Optina 
Pustynin (pustyn=luostari) mieskuoro 
saapuu Pietarista Suomeen marraskuussa.

Ryhmä perustettiin vuonna 1996 el-
vyttämään vanhoja kirkkolauluja. Se on-
kin viime vuosina esittänyt monia luos-
tarikirjastojen kätköistä löytyneitä teok-
sia. Ohjelmistossa on myös tunnettuja, 
kaikkien rakastamia venäläisiä kansan-
lauluja ja Suomen konserteissa on lisäk-
si luvassa jotakin vielä tutumpaa! 

Optina Pustynin laulajia on seitse-
män, taiteellinen johtaja on Aleksandr 
Semjonov. Ryhmä on esiintynyt kym-
menissä kirkko- ja konserttisaleissa ym-
päri Eurooppaa sekä mm. Kiinassa ja 
Kolumbiassa. Optina Pustynin laulajat 
ovat konsertoineet yhdessä muun mu-
assa italialaisten ja belgialaisten kamari-
musiikkiyhtyeiden kanssa sekä levyttä-

neet 12 albumia. Luvassa on taidokas ja 
tunnelmallinen konsertti. Tervetuloa!

luostarista kyläteille, 
Kuusamosta Kotkaan
to 15.11. Kuusamo, Kuusamo-talo klo 19
pe 16.11. Oulu, Tuomiokirkko klo 19
la 17.11. Kajaani, Kaukametsä klo 18
su 18.11. Rovaniemi, Korundi klo 18
ti 20.11. Tampere, Tampere-talo, Pieni sali klo 19
ke 21.11. Turku, Betel-kirkko klo 19
to 22.11. Helsinki, Uspenskin katedraali klo 18
pe 23.11. Riihimäki, Keskuskirkko klo 19 
la 24.11. Kotka, Konserttitalo klo 15

➜ Konsertit järjestää Suomi-Venäjä-Seura
Konserttitiedot: www.venajaseura.com sekä 
kulttuurisihteeri merja jokela, merja.jokela@
venajaseura.com. Optina Pustynin kotisivut: 
www.optinachoir.ru

Xiii Suomalais-
venäläinen 
kulttuurifoorumi 
joensuussa 
KolmaSToiSTa Suomalais-venäläinen 
kulttuurifoorumi järjestetään 3.-6.10.2012 
Joensuussa, jossa tapahtumapaikkana ovat 
Itä-Suomen yliopisto ja Tiedepuisto. Tapah-
tuman järjestäjinä ovat Suomi-Venäjä-Seu-
ra, Joensuun kaupunki, Suomen opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuri-
ministeriö. Tämän vuoden foorumin pää-
teemana on Yhdessä enemmän.

Joensuun kulttuurifoorumiin on tulos-
sa yli 300 kulttuurin ja taiteen alan toimi-
jaa Suomesta ja Venäjältä. Tapahtumaan 
osallistuvat myös maiden kulttuurimi-
nisterit Paavo Arhinmäki ja Vladimir 
Medinski.  

Foorumitoiminnan keskeisenä tavoit-
teena on löytää kulttuuritoimijoille sopiva 
yhteistyökumppani naapurimaasta ja aut-
taa yhteistyön rakentamisessa. Foorumissa 
partnereille tarjotaan mahdollisuus neu-
votella hankkeesta tulkkien avustamana. 
Tänä vuonna Joensuussa käydään jopa 120 
neuvottelua yli 70 hankkeesta ja seminaa-
rit antavat ajankohtaista tietoa kulttuuri-
kysymyksistä. Tapahtuman osallistujilla on 
erinomainen tilaisuus tutustua toisiin suo-
malaisiin ja venäläisiin kulttuuritoimijoihin 
sekä -päättäjiin. Tarjolla on myös neuvon-
taa kulttuurihankkeiden toteuttamisesta.

Tapahtuman aikana foorumin osallistu-
jilla on myös mahdollisuus tutustua Joen-
suun nähtävyyksiin kiertoajelulla ja nauttia 
monipuolisesta kulttuuriohjelmasta.

Tavataan XIII Suomalais-venäläisessä 
kulttuurifoorumissa Joensuussa!

➜ Lisätietoa tapahtumasta löytyy fooru-
min sivuilta: www.kultforum.org sekä pro-
jektikoordinaattori Päivi Kokkonen, paivi.
kokkonen@venajaseura.com, puh. +358 9 
6938 642, +358 45 7732 4445.

Optina Pustynin laulajat Suomeen kiertueelle.

melkein hämäläinen 
SoiTimme Optina Pustynin taiteelli-
selle johtajalle, Aleksandr Semjo-
noville ja koimme yllätyksen.

– Minusta tuntuu, että Suomi on 
melkein kuin toinen kotimaa. Isoisä-
ni isän sukunimi oli Hämäläinen, ja 
hän muutti tsaarinaikaan Suomes-
ta Pietariin rakentamaan rautatei-
tä. Hän oli varakas ihminen ja omisti 
Pietarissa kaksi taloa. Suomessa mi-
nulla on syvät juuret. Rakastan suo-
malaista luontoa ja tulen tänne aina 
mielelläni. Tänä kesänä vietin lo-
man kauniin Saimaan rannalla, uutta 

vuotta olen vastanottanut Suomessa 
jo neljä kertaa.

Minkälaista vastaanottoa odotat 
suomalaisilta katsojilta?

– Esiintyminen  uudelle yleisöl-
le on aina kestävyyskoe. Tällä kertaa 
tuomme monipuolisen ja mielenkiin-
toisen ohjelman. Toivomme katsojil-
ta kiinnostusta ja lämmintä vastaan-
ottoa.

Me olemme hyvin iloisia mahdol-
lisuudesta esiintyä Suomessa.

HaaSTaTTeLU: NaTaLJa MeRI

optina Pustyn 
taitaa myös 
suomalaiset 
joululaulut.
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KaleVala on Suomen kansallisee-
pos, joka perustuu Elias Lönnrotin 
(1802–1884) vuodesta 1828 alkaen 
kokoamiin kansanrunoihin. Koirien 
Kalevala (ilm. 1992) on Mauri Kun-
naksen kuvakirjaversio Kalevalasta. 
Kirjan Kalevalassa asuu villi ja vapaa 
koirien heimo ja Pohjolassa asuu hur-
ja ja häijy susien heimo. Niiden välissä 
asuu pieni mutta sitkeä kissojen heimo.

Koirien Kalevala on ensimmäinen 
vienankarjalaksi ilmestynyt Kaleva-
la-teos. Karjalan Sivistysseura julkaisi 
sen vuonna 2010 Nadja Lutohinan 
kääntämänä. 

Teatterin lavalle karjalankielinen Koi-
rien Kalevala nousi huhtikuussa 2012 
nukketeatteri Sisiliskon toteuttamana. 
Nukketeatteri Ciciliusku on yksi Nuo-

ri Karjala -kansalaisjärjestön menes-
tyneimmistä projekteista. Teatteri on 
perustettu Petroskoissa maaliskuussa 
2005. Ciciliusku on karjalaa ja tarkoit-
taa sisiliskoa. Teatterin tunnuslause on 
”Kuka, jos emme me”. Sisiliskon julis-
tus on, että pitää rakastaa ja opiskella 
karjalan kieltä, puhua sitä aktiivisesti se-
kä elää mielenkiintoista elämää, harras-
taa yhdessä, tehdä töitä ja matkustella.

Teatteri panostaa erityisesti syrjä-
seuduilla asuviin ja sujuvasti karjalaa 
puhuviin ihmisiin sekä nuoriin, jotka 
opiskelevat karjalaa tai ovat muuten 
vaan kiinnostuneita kielestä. Teatte-
rin15 taiteilijaa ovat Petroskoin yliopis-
ton karjalan kielen opiskelijoita, yli-
opistosta jo valmistuneita sekä karjalan 
ja vepsän kielten laitoksen opettajia.

mosaiikki apuna 
maahanmuutossa
moSaiiKKi ry auttaa venäjänkielisiä maahanmuutta-
jia kotoutumaan Suomeen tarjoamalla heille suomen- ja 
venäjänkielistä maahanmuuttajatiedotusta ja henkilö-
kohtaista neuvontaa. Yhdistys auttaa maahanmuuttajia 
oppimaan suomen kieltä ja kulttuuria ja tarjoaa tietoa 
Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta heidän omal-
la äidinkielellään, venäjäksi.

Tärkein tuote on kaksikielinen Mosaiikki-lehti. Tällä 
hetkellä julkaistaan kuutta alueellista lehteä: Jyväskylä, 
Tampere, Helsinki, Vaasa, Pohjois-Savo ja etelä-Karjala. 
Lisäksi yhdistys julkaisee kaksikielistä Varpunen-lastenleh-
teä sekä lastenkirjoja. Lehtiä jaetaan ilmaiseksi eri maa-
hanmuuttajayhdistyksissä ja virastoissa, niitä voi myös tila-
ta suoraan kotiin mm. Mosaiikin internetsivujen kautta.

Pohjois-Savossa ilmestyvää lehteä on tehty yhteistyös-
sä Venäjä-seuran Itä-Suomen piirin kanssa eSR-rahoituk-
sen turvin. 

Lisäksi Mosaiikki ry:llä on muita hankkeita, kuten 
suomen- ja venäjänkielinen Keski-Suomi-nettiportaali ja 
lastenprojekti RuFi. Yhdistys etsii uusia yhteistyökump-
paneita, sellaisia voisi löytyä meidänkin seuramme osas-
tojen joukosta. Kannattaa tiedustella tarkemmin!

➜ Lisätietoa sivulla www.mosaiikki.info, Itä-Suomen leh-
tihankkeesta www.venajaseura.com/ita-suomi > Projektit.

Kuntayhteistyö saa jatkoa
Suomen ja Venäjän IV ystävyyskuntakongressi järjestettiin Pietarissa 22.-24.5. 
Onnistuneessa kongressissa käsiteltiin kuntien yhteistyömahdollisuuksia mm. 
elinkeinotoiminnassa, ympäristö- ja energia-asioissa sekä pohdittiin alueellista 
yhteistyötä. Kongressiin osallistui  Suomesta lähes sata edustajaa yli 35 kau-
pungista ja kunnasta. Venäjältä oli osallistujia ilahduttavasti vastaava määrä. 
Kongressissa oli alustajina lukuisia kaupunginjohtajia, ja se työskenteli tiivisti 
työryhmissä, joiden tulokset antavat suuntaviivoja tulevalle yhteistyölle. 

Kongressissa sovittiin, että seuraava yhteistyöseminaari järjestetään Maa-
rianhamissa v. 2014 ja seuraava ystävyyskuntakongressi v. 2017 Turussa.
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ensimmäisen yleisistunnon puheenjohtajat, Kemin kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Veikko Kumpumäki ja Smolenskin kaupunginjohtaja aleksandr Daniljuk 
käyvät läpi kongressin työjärjestystä yhdessä projektipäällikkö markku Kärkkäi-
sen kanssa.

Vienalaisen Koirien 
Kalevalan ensi-ilta 
Suomeen!
SiSiliSKo saapuu vierailulle Suomeen mar-
raskuussa ja esittää Koirien Kalevalan varsi-
naiskarjalaksi usealla paikkakunnalla. Katso 
kiertuetiedot sivulta 11. Lisätietoja myös 
www.venajaseura.com.

esitys kestää noin tunnin. Se sopii kou-
luikäisille ja aikuisille. Kielen vuoksi alle 
kouluikäisten saattaa olla vaikea seurata 
esitystä. Boris Kudrjavtsevin ja mihail 
rogozikin nukkehahmot ja lavasteet ovat 
oivaltavasti toteutettuja huomioiden kier-
tuenukketeatterin vaihtuvat ja haasteelliset 
olosuhteet.

TuloSSa SyKSyllä

Nukketeatteri Sisilisko esittää Mauri 
Kunnaksen samannimisen teoksen 
pohjalta vienankarjalankielisen näytelmän 

Koirien Kalevala



ikonissa elää ikuisuus 
- syyskauden avajaiset art Baronissa

naTalja, aloitit elokuussa työt Etelä-
Suomen piirissä toimisto- ja kulttuu-
risihteerinä. Olet myös kirjailija? 

Olen kirjoittanut Pietarissa julkais-
tun runokokoelman Olen kaikkial-
la – en ole missään ja runomuotoisen 
äänikirjan Runollinen maantiede. Pe-
rustin Suomen venäjänkielisten kirjai-
lijoiden yhdistyksen vuonna 2000. 

Toimit yhä yhdistyksen puheen-
johtajana. Millaista toiminta on?

Yhdistyksessämme kokoonnum-
me säännöllisesti, julkaisemme Inye 
berega – Vieraat rannat -kirjallisuus-
lehteä sekä pidämme runo- ja kirjal-
lisuusiltoja. Yhdistyksen olemassa-
olon aikana meistä on erkaantunut 
useampia ihmisiä, jotka ovat perusta-
neet omia yhdistyksiä ja lehtiä, joten 
kirjallisuuskentällä on vilkasta. 

Olet työskennellyt ikoniasiantun-
tijana taideliike Art Baronissa. Mikä 
on oma suhteesi ikoneihin?

Ikoni on mahtava, puhdasta iloa 
täynnä oleva maailma. Vuosisatojen 
ajan ikonit ovat olleet loputtoman es-
teettisen ja hengellisen etsinnän ilmai-
suna. Kullan väri ikonografiassa tar-
koittaa jumalallista valoa ja ortodoksi-
nen ikoni itsessään on valon kaltainen 
– kultaus, värit, jalokivet ja metallit 
säteilevät. Ikoni ei ole ajallisesti ei-
kä paikallisesti rajoitettu, se on iätön, 
maailmankaikkeuteen kuuluva. 

TeKSTI Ja KUVa: KaaRI aRTeMJeFF

eTelä-Suomen Piiri      
Tiedustelut puh.  (09) 693 8632
etela-suomi@venajaseura.com

luostarista 
jarmarkaan
KeSä päättyi ja festarit sekä olympialai-
set ovat ohi, mutta etelä-Suomen piirin 
ja osastojen Venäjä-tapahtumat jatkuvat. 
elokuussa tuli tieto kaavaillusta ystä-
vyysseurojen valtionavun leikkauksesta, 
mistä Merja Hannus kertoo tarkemmin 
pääkirjoituksessaan. Taloudellisista haas-
teista huolimatta toimintamme jatkuu, 
toivottavasti entistäkin vahvempana ja 
kirkkaampana. Juuri nyt kaivataan inno-
vaatioita ja yhteishengen uusia muotoja 
– kerro ideoistasi kaverille sekä meille!

Syksyllä piirin päätapahtumia tulevat 
olemaan marraskuussa Optina Pustynin 
mieslaulajien konsertit sekä Joulujar-
marka – venäläiset markkinat. Kuuluisan 
pietarilaisen luostarin hengessä laulava 
Optina Pustyn lauluryhmä esiintyy pii-
rimme alueella seuraavasti: Helsingissä 
22.11., Riihimäellä 23.11. ja Kotkassa 
24.11 (kts. sivu 3). Luvassa on laulua 
Venäjän sydämestä ja takuuvarmaa laa-
tua! 

Osastojen järjestämistä lukuisista syk-
syn Venäjä-tilaisuuksista saat tietoa osas-
toilta itseltään, piirin lähettämästä säh-
köisestä uutiskirjeestä sekä lisääntyvässä 
määrin myös piirin omalta facebook 
-sivulta. Jälkimmäistä kannattaa tykätä 
ja käyttää! 

elokuussa piirin palvelukseen on tul-
lut Natalja Meri, joka hoitaa Helsingin 
toimistossa mm. asiakaspalvelua sekä 
järjestää kulttuuritapahtumia. Lappeen-
rannan toimistossa on puolestaan osas-
ton työntekijänä aloittanut Elena Heik-
keri.

Kesän kynnyksellä kävin tutustumas-
sa venäläistä historiaa huokuvaan ravin-
tola Troikkaan Töölössä.  Ruoka oli siellä 
todella hyvää ja ravintolan ilmapiiri koke-
misen arvoinen. Olemme sopineet Troi-
kan kanssa uudesta jäsenedusta: seuran 
jäsenkorttia näyttämällä neljä syö kol-
men ruokalajin illallisen kolmen hinnalla 
(ti–to). Tarkemmat tiedot edusta löydät 
Kontaktin sivulta 2 tai piirin kotisivuilta 
www.venajaseura.com/etela-suomi.

  
HYVäN SYKSYN TOIVOTUKSIN, 

JOUNI SIRKIä

joulujarmarka  –  Venäläiset 
markkinat Helsingissä 24.–25.11. 
VenäläiSeT käsityöt ja taide-esineet valtaavat Hel-
singin värikkäillä venäläisillä markkinoillamme! 
Ohjelmassa myös musiikkia, tanssia, kirjal-
lisuuskeskustelua ja design-tapaaminen 
muotoilija aamu Songin ja Johan Olinin 
kanssa.  

Paikka: Venäjän tiede- ja kulttuuri-
keskus, Nordenskiöldinkatu 1

avoinna: La 11-18 ja su 11-17.

Vietämme etelä-Suomen piirin perinteisiä 

syyskauden avajaisia ikonien ja venäläi-

sen taiteen välittämiseen erikoistuneessa 

taideliike art Baronissa (Fredrikinkatu 38) 

keskiviikkona 26.9. klo 17 alkaen. Ikoni-

asiantuntija Natalja Meri kertoo ikonien 

taustoista ja esittelee liikkeen laajan tai-

dekokoelman. Luvassa myös kahvitarjoi-

lua ja rentoa keskustelua. Ilmoittautumi-

set 23.9. mennessä: etela-suomi@venaja-

seura.com

natalja meri joh-
dattaa meidät iko-
nien maailmaan 
piirin syyskauden 
avajaisissa.
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ostoksia 
ja Pietarin 
nähtävyyksiä 
to-su 6.-9.12. 
uPea joulunalusmatka jokien, kanaalien 
ja loisteliaiden palatsien Pietariin! Viih-
dy taidokkaassa kansantanssiesityksessä, 
tutustu gruusialaisen keittiön herkulli-
siin antimiin tai koe unohtumattomia 
elämyksiä konsertissa tai sirkuksessa. 
Pääsemme myös tutustumaan tavallisen 
perheen arkeen illallisvierailulla pietari-
laiskodissa! 

Matkustamme allegrolla ja yövymme 
hotelli Moskovassa. Ilmoittaudu pikai-
sesti!

➜ Hinta 360 €/hlö, Suomi-Venäjä-
Seuran jäsenalennus 20 €/hlö.

neuvostoliitto-
ilta Kansallis-
teatterissa
13.12. klo 19
KanSalliSTeaTTerin Kiertuenäyttä-
mö on kaivanut esiin historian unohde-
tut äänet haastattelemalla suomalaisia 
ikäihmisiä. Kiertueteatterin esitys vie 
katsojan Stalinin leireiltä idänkaupan 
kulta-aikoihin, metsäkaarteista Lenin-
gradin turistimatkoille – Neuvostoliiton 
myötä kadonneisiin todellisuuksiin. Ilta 
jatkuu Lavaklubilla, jossa on musiikkia ja 
keskustelua esityksen koonneen työryh-
män kanssa.  

➜ Liput 24 euroa (norm 27 €). Varaa 
paikkasi 31.10. mennessä nettilomak-
keella piirin sivulla tai puhelimitse nume-
rosta (09) 693 8632.

ennätysyleisö lappeenrannan 
Pietarilaisilla markkinoilla
SaDe piiskasi Vihreän makasiinin ulko-
puolella odottavia, kun kaupunginjoh-
taja Kimmo Jarva avasi seitsemännet 
Pietarilaiset markkinat Lappeenran-
nan linnoituksessa. Säästä huolimatta 
myyntisali täyttyi nopeasti ostajista ja 
katselijoista, ja vilinää riitti koko vii-
konlopun.  

Kaikkiaan kolmen päivän aikana 
vierailijoita kävi arvioilta 5 000, kertoi 
Lappeenrannan osaston johtokunnan 
jäsen Jarmo Eskelinen. 

Myyntipöydät notkuivat koruja, le-
luja, vaatteita ja koriste-esineitä, joita 
olivat ahertaneet Viipurista, Pietarista 
ja Novgorodista tulleet 
käsityöläiset. Myyjiä oli 
paikalla noin 30.  

Jo useana vuonna 
markkinoille osallistu-
nut Jelena Leonova 
yhdistää toissään perin-
teisiä käsityötapoja ja 
omia koristeluideoitaan. 
Hänellä on Pietaris-
sa työpaja, mutta oman 
myyntitilan vuokraaminen olisi liian 
kallista, joten Jelena kiertää markkinoi-
ta Pietarin seudulla. Käsityöstä on tul-
lut viime vuosina hyvin suorittua myös 
Venäjällä.  

Lappeenrantaan on aina mukava 

tulla. Tienaaminen on toinen puoli asi-
aa, mutta toisaalta olen täällä lomalla, 
kertoi Jelena.

Venäläisen klubin pyörittämän kah-
vilan tiskille oli lähes jatkuva jono. Tis-
kin takana hääri Lilja, jonka työpäivät 
olivat jo ennen markkinoita venyneet 
pitkäksi. Tarjolla oli tuoreita blinejä ja 
monenlaista itse leivottua leivonnaista.  

Markkinat ovat maahanmuuttajatoi-
mintaa järjestävälle Venäläiselle klubille 
vuoden suurin tulonlähde, Jarmo Es-
kelinen kertoo.  

Markkinavieraita viihdyttivät lau-
lu- ja tanssiryhmät ja uusi löytö, vii-

purilainen rumpuryhmä 
Barabanšitši. Vuorokau-
den mittainen elokuva-
maraton veti katselijoita 
erityisesti iltayöstä. 

Jokakesäiset markkinat 
ovat yksi Lappeenrannan 
osaston suurimpia pon-
nistuksia. Markkinoilla 
touhusi erilaisissa järjes-
telyissä koko johtokunta.  

Kaupunki innostui Pietarilaisista 
markkinoista muutama vuosi sitten, ja 
niiden ympärille luotiin jokakesäinen 
Venäläinen viikko, joka tuo esiin Lap-
peenrannan venäläistä historiaa. 

TeKSTI Ja KUVa: PäIVI KäRNä

”jokakesäiset 
markkinat 
ovat yksi 
osaston 
suurimpia 
ponnistuksia.”

Pietarilainen Taljanka veti yleisön mukaansa.

”Se oli iso järkytys se hajoaminen.”
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Sputnik-matkailukerho 
To 20.9., 18.10., 22.11. klo 18. Syyskuussa aihee-
na Kuurinkynnäs & Kaliningrad, marraskuus-
sa Keski-Venäjä kierros: jaroslavl, rostov ja 
rybinsk. Paikka: Kulttuurikeskus Caisa
järjestäjä: länsi-Helsingin osasto

Dokkariesitys 
ryssä perkele – sotavankina Suomessa ti 25.9. 
klo 18.30. reijo nikkilä esittelee ja näyttää 
dokumenttinsa. Paikka: matinkylän Pirtti, Keski-
päivänkuja 4. järjestäjä: espoonlahden osasto

laulukerho 
ma 1.10., 15.10., 29.10., 12.11. klo 18 
Paikka: Venäjän Tiede- ja Kulttuurikeskus (nor-
denskiöldinkatu 1 Hki). lisätietoja Kaisalta (kai-
saleppikangas@yahoo.com). 
järjestäjä: länsi-Helsingin osasto

Venäläisiä elokuvia Stoassa
Ke 10.10. klo 14 ja 18 nirvana, ke 14.11. klo 14 ja 
18 Plus odin. Tekstitys englanniksi
Paikka: Stoa, Turunlinnantie 1
järjestäjä: Suomi-Venäjä-Seura ja Stoa

madaltuvan rajan haasteet 
To 11.10. klo 18. Toimittajana ja diplomaattina 
moskovassa työskennellyt leena liukkonen ker-
too. Kommenttipuheenvuoro  professori Timo 
Vihavainen. Paikka: rickhardinkadun kirjaston 
kirjailijasalonki.

Puhu venäjää! 
Hyvinkään venäjän- ja suomenkielinen keskus-
telukerho. aika: maanantaisin klo 17-18. Paikka: 
Viialan leipomon tilat, Hämeenkatu 25, Hyvin-
kää. ilmoittaudu etukäteen, 046 619 9976.
 
rennosti venäjäksi. Keskustelukerho Helsin-
gissä. aika: Keskiviikkoisin klo 17-19. Tieduste-
lut: etela-suomi@venajaseura.com (suomeksi 
tai venäjäksi). järjestäjä: etelä-Suomen piiri ja 
logrus.

Suomalais-venäläinen keskustelukerho lap-
peenrannassa maanantaisin 1.10. alkaen klo 
18-19.30. Tiedustelut: Tapio Suonio puh. 040 770 
8971, Vesa laari 040 138 3208

Venäläisen ruoan kurssi 
la 13.10. klo 11. Vetäjänä Kirsi Viljaala. 
osallistumismaksu määräytyy kulujen mukaan, 
arvio on max 20 €.  Sitovat ilmoittautumiset: 
ulla Valkeila (ulla.valkeila@svk.edu.hel.fi, 050 
– 592 4375) 6.10. mennessä. Paikka: yhtenäis-
koulun kotitalousluokka, louhentie 3. järjestäjä: 
Käpylän Venäjä-seura Druzhba

romeo ja julia -jääbaletti 
Su 14.10. klo 18. The Saint-Petersburg State 
Ballet on ice vierailee. Paikka: lappeenrannan 
jäähalli. liput: 43 ja 48 euroa, jäsenille 6 euron 
alennus. Varaukset SVS/lappeenranta puh. (05) 
451 2014, lappeenranta@venajaseura.com. lisä-
maksullinen bussikuljetus reittiä: 

Helsinki-Porvoo-loviisa-Kotka-Hamina-lappeen-
ranta, mikäli tarpeeksi halukkaita. Tiedustelut: 
merja jokela, puh. (09) 693 8628, merja.jokela@
venajaseura.com

myynnissä toimistollamme 
uutuus! Bengt Fagerholm: Kulttuurikävelyllä 
Pietarissa. ikkunoita Venäjän historiaan nevski 
prospektin varrelta. 2012. jäsenhinta: postitet-
tuna 25,60 euroa, tilaukset ja tiedustelut bengt.
fagerholm@gmail.com, toimistolta ostettuna 22 
euroa. 

nyt edullisesti!
Tomi Huttunen: Pietari on rock. 2012. Hinta 20 
euroa / rosa liksom: Hytti nro 6. 2011. Hinta 
20 euroa.

Syksyn iltoihin
matrjoshka-heijastimet, jäsenhinta 4 euroa
Kyrillisin aakkosin somistetut sateenvarjot, pit-
kä tai taitettu malli, nyt alehintaan 10 euroa.

Sputnikit valloittavat Venäjää 
länSi-HelSingin osasto on jo lähes kym-
menen vuotta pyörittänyt matkailukerho 
Sputnikia, ylläpitänyt Venäjän matkailua esit-
televiä nettisivuja ja tietysti reissannut ympä-
ri laajaa Venäjänmaata. Pääsputnikit Tanja 
Ruohonen ja Kaisa Leppikangas kertovat, 
miten innostus säilyy. Osaston puheenjohtaja 
Kristiina Ullgrén antaa sivustatukea. 

miten kaikki sai alkunsa?
Osastossa oli useita omatoimimatkailijoita, 
jotka liittoutuivat yhteen.  Kokosimme Sput-
nik-kerhon vaihtaaksemme matkakokemuksia 
ja oppiaksemme toisiltamme.  Huomasimme, 
että Venäjän matkailu kiinnostaa: heti ensim-
mäiseen kulttuurikeskus Caisassa pidettyyn 
iltaan tuli 50 ihmistä.  

ensimmäisen yhteisen matkan teimme 
Kamtšatkalle.  Löysimme netistä paikallisen 
retkienjärjestäjän,  joka vastasi vaelluksen 

järjestelyistä.  Reissu sujui hienosti, ja alueen 
eksoottinen luonto lumosi meidät.  Sitten oli 
vuorossa Kirgisian matka, jolla opimme, että 
lähes 20 hengen ryhmä on turhan iso tällai-
sella matkalla. 

missä muualla olette käyneet?
Kolmas reissu tehtiin altai-vuorille, sitten 
Sajan-vuoristoon etelä-Siperiaan. Pienempiä 
porukoita on käynyt Murmanskissa ja ollut 
Volgalla risteilemässä.  eikä kaikkia matko-
ja ole tehty kauas ja vaativiin olosuhteisiin.  
Keväällä teimme pyöräretken Lappeenrannas-
ta Viipuriin.

  
järjestätte matkat ilman 
virallista matkanjärjestäjää. 
miten se onnistuu?
Mietimme yhdessä kohteen ja selvitämme 
asiat, mutta kaikki ovat kuitenkin vastuussa 

itsestään.  Kaikki perus-
tuu luottamukseen ja 
siihen, että sietää ris-
kejä. Venäjällä ei aina 
mene niin kuin on suun-
niteltu, mutta sen voi 
luvata, että kiinnostavaa 
on varmasti! 

myös laulukerho syntyi reissussa. 
miten se tapahtui? 
Olimme Kamtšatkalla vaeltamassa ja huoma-
simme, että olisi hauskaa laulaa yhdessä, mut-
ta emme osanneet sen enempää suomalaisia 
kuin venäläisiäkään lauluja.  Perustimme lau-
lukerhon, jotta voisimme nuotioilla ja pitkillä 
junamatkoilla laulaa niitä lauluja, joita venä-
läiset hoilaavat: iskelmiä, klassikoiksi tulleita 
rock-biisejä, kansanlauluja.  Samalla opimme 
venäjää.

 
matkanjärjestäminen on 
työlästä puuhaa. miten jaksatte 
vuodesta toiseen?
Meille on jo syntynyt rutiini siinä, miten jär-
jestämme matkan. Vaivaa tässä tietenkin 
on, mutta itseämme vartenhan me reissuja 
teemme.  

Tässä on kuitenkin plussana se, että pää-
see hauskalla porukalla vaativiin paikkoihin, 
joihin ei ilman paikallista opasta ja ryhmää 
voisi edes matkustaa.  Ryhmähenki on yksi 
tärkeimpiä asioita, sillä samanhenkinen 
porukka antaa intoa ja voimaa. 

Olennaista on, että saa tehdä juuri sitä, 
mikä on todella oma juttu.  Siksi me Länsi-Hel-
singissä keskitymme matkailuun, emme vaik-
kapa balettiin, vaikka sekin on hienoa.  Pitää 
löytää se oikea asia, johon on todellinen palo. 

PäIVI KäRNä

Tämän kauemmas 
ei Venäjällä pääse. 
Tanja (oik.) ja Kaisa 
Kamtshatkalla.

TaPaHTumia
SyKSyn
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”VäHän erilainen” tapahtuma tar-
koittaa esimerkiksi Privet joulupuk-
ki -juhlaa, jonne kutsuttiin kaupun-
gissa vierailevat venäläiset matkailijat 
tapaamaan joulupukkia, leikkimään 
piirileikkejä ja syömään päivällistä yh-
dessä paikallisten maahanmuuttajien ja 
suomalaisten kanssa. Tai pietarilaisen 
Energetics Jazz bandin keikkaa ravin-
tolassa, jossa ei aikaisemmin juuri ole 
jatsia kuultu.  

Loviisan osasto löytää yrityksistä 
sponsoreita, saa mukavasti tukea kau-
pungilta ja onnistuu houkuttelemaan 
paikallislehdet tilaisuuksiinsa. Miten 
tämä onnistuu 60 jäsenen osastolta  
15 000 asukkaan pikkukaupungissa?

Itse asiassa pieni kaupunki on etu. 
Eri toimijoihin on helppoa tutustua.  
Osastomme aletaan jo tuntea ja tiede-
tään, että me pystymme esimerkiksi 
tarjoamaan ensi kosketuksen venäläi-
siin matkailijoihin. 

Kumppanuus syntyy toiminnan 
kautta. Kun järjestämme tilaisuutta, 
mietimme, mikä on sen luonne ja ke-
net voisimme saada mukaan, Maarit 
kuvaa.  

Loviisan kaupunki on kiinnostunut 

houkuttelemaan venäläisiä turisteja ja 
toivoo, että he viihtyisivät.  Siksi kau-
punki on valmis antamaan vähän rei-
lummin tukea matkailua tukeville ta-
pahtumille. 

Yritykset haluavat tavoittaa uut-
ta yleisöä, vaikkapa maahanmuuttajia. 
Ravintolan ja kahvilan pitäjät ymmär-
tävät, että maahanmuuttajien houkut-
teleminen saattaa vaatia pientä erityis-
ponnistusta, mutta kun nämä löytävät 
paikan jossa viihtyvät, he 
tuovat myös venäläiset 
vieraansa mukanaan.  

Loviisan osasto on jo 
vuosia toiminut yhteis-
työssä alueen maahan-
muuttajayhdistyksen 
kanssa, joten  heidän ti-
laisuuksissaan käy usein 
myös venäjänkielisiä. 

Tukea on saatavilla 
Yleensä osaston porukka ottaa itse yh-
teyttä yrityksiin, mutta joskus käy toi-
sinkin päin. ”Kun paikallislehti kirjoitti 
jutun järjestämästämme jazz-konsertis-
ta, eräs ravintola pyysi meitä tulemaan 
heillekin.” Näkyvyys on tärkeää erityi-

sesti uusille yrittäjille, joten heitä on 
helppoa houkutella mukaan.  

Maaritin mukaan yritykset arvosta-
vat myös näkyvyyttä, jota Suomi-Venä-
jä-Seura tarjoaa. Piirin sähköpostitie-
dotus tavoittaa parisen tuhatta jäsentä 
eri puolilla Etelä-Suomea ja netin ta-
pahtumakalenteri  vielä hyvän joukon 
lisää. Tämän ravintolanpitäjä huomaa, 
kun keikalle tulee kuulijoita Porvoosta 
ja Helsingistä asti. 

Miten sitten kannat-
taa toimia, jos haluaa 
tapahtumalleen sponso-
ritukea?

Kannattaa tarjota 
mahdollisimman valmis-
ta pakettia. Usein eh-
dotamme firmalle, että 
he voivat saada logonsa 
ohjelmalehtiseen tai leh-
timainokseemme. Fir-
moilla ei ole paljon ai-

kaa miettiä tällaista. Mutta jos niillä on 
mahdollisuus saada muutamalla kym-
pillä näkyvyyttä mukavassa yhteydes-
sä, niin päätös on helppo tehdä, kertoo 
Maarit.  

PäIVI KäRNä

Sponsoreita ja kumppaneita 
      – loviisan osasto verkottuu
Kyllä ihmiset tulevat mukaan, kun suunnittelee vähän erilaisen 
tapahtuman, kertoo Loviisan osaston varapuheenjohtaja Maarit 
Hämäläinen.  –  Venäjä kiinnostaa täällä Loviisassa sekä kaupunkia  
että yrityksiä, joten pitää vain löytää oikea tapa lähestyä eri tahoja.

”Kannattaa 
tarjota 
mahdollisim-
man valmista 
pakettia.”

loviisan osaston 
varapuheenjohtaja 
maarit Hämäläi-
nen tietää kuinka 
kumppanuutta 
rakennetaan.
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Vallankumous-
biletystä 
Pietarissa
marraSKuinen Pietari avautuu Turun 
piirin järjestämällä bilematkalla aivan 
uudella tavalla. Luvassa on vallankumo-
uksen henkeä, Baltikan olutpanimoa, 
luksussaunaa, kauneudenhoitoa, tanssia 
ja tietysti hyvää seuraa! Matka tehdään 
laivalla kätevästi ilman viisumia. Tule 
mukaan, seikkailunhaluinen nainen ja 
mies, nauttimaan sekä syvällisestä että 
pinnallisesta Pietarista!

aika 2.-6.11.2012, Kesto 5 pv/4 yötä, 
pe-ti. Matkustustapa St. Peter Line -laiva
Hostelli Na Muchnom. Hinta 300 euroa, 
Suomi-Venäjä-Seuran jäsenalennus 20 €/
hlö. Hintaan sisältyy mm: laivamatkat 4 
hengen hyteissä (e-luokka), 2 yön majoi-
tus hostellissa Pietarin keskustassa 2-4 h 
huoneissa, aamiainen, retki Baltikan olut-
panimoon ja luksusbanjareissu.

➜ Tarkan matkaohjelman löydät koti-
sivuiltamme www.venajaseura.com/turku.

Turun osaston 
tulevaa toimintaa
Tule ihmettelemään nukketaiteilija 
Raija Puontin nukkekokoelmaa, Kas-
kenkatu 2, la 22.9. klo 12.

Lähde mukaan osastomme järjestä-
mälle Pietarin matkalle 18.–21.10. Hin-
ta on 300 euroa, johon sisältyy matkat, 
majoitus hotelli Moskovassa aamiaisella 
ja viisumi. Ohjelmassa mm. Venäläisen 
taiteen museo, Grand Market Russia, 
Lomonosovin posliinitehtaan tehtaan-
myymälä ja kierros tehtaalla tai sirkus. 
Sitovat ilmoittautumiset piiritoimis-
toon puh. (02) 277 3200 tai tuituo@
luukku.com. Ilmoittautumismaksu 100 
euroa maksetaan Turun osaston tilille FI 
8057100420089815. Tarkemmat tiedot 
matkasta ja muista tapahtumista osas-
tomme nettisivuilla www.venajaseura-
turku.com.
➜ Ilmoita sähköpostiosoitteesi osastom-
me sihteerille anna.efrem@turkulainen.
com, niin saat tietoa tapahtumista myös 
sähköpostitse.

MaRJa SaLONeN-NIKOLaJeV

Turun Piiri      
Tiedustelut puh. (02) 277 3210
turku@venajaseura.com

Turun piirijärjestö ja Turun osasto 
hemmottelevat syksyllä jäseniään kah-
della Pietarin matkalla. Turun piiri 
järjestää vallankumousmatkan Pieta-
riin 2.-6.11. ja Turun osasto mukavan 
syysmatkan Pietariin 18.–21.10. Mo-
lemmille matkoille on vielä tilaa, joten 
ilmoittaudu mukaan nauttimaan Poh-
jolan Venetsian eri puolista. Lue tar-
kemmin matkoista alla. Turun syksyn 
päätapahtuma on luonnollisesti Optina 
Pustynin mieskuoron konsertti Betel-
kirkossa ke 21.11. klo 19. Voit tiedus-
tella konserttilippuja piiritoimistosta. 

Osalistumme taas Turun kansain-
välisille kirjamessuille 5.-7.10. ja tee-
mamme on Pietari on rock! Messu-
osastollamme on esillä valokuvaa-
ja Dmitri Konradtin legendaarisia 
mustavalkokuvia Leningradin 1980-lu-
vun rockyhteisöstä. Dmitri Konradt 
(s. 1954) on valokuvaajien kaupungik-
si kutsutun Pietarin fotoaatelia. Hän 

tunsi rock-klubin artistit ja tähdet, ja 
hänelle tarjottiin usein paraatipaikkaa 
bändien kuvaamiseen. Poseeraamisen 
taltiointi ei häntä kuitenkaan kiinnos-
tanut, vaan yleensä Konradt livahti 
vaivihkaa jonnekin yleisön sekaan et-
simään juonia ja tarinoita yhtyeiden 
esiintymisistä. ”Miten hän tuon teki?” 
tai ”Eihän Dima edes ollut siellä”, ovat 
Konradtin rock-kuviin usein liitettyjä 
lauseita. Messuosastomme ja valoku-
vanäyttelyn löydät B-hallista paikalta 
B50 ja olemme paikalla messujen auki-
oloaikoina perjantaina ja lauantaina klo 
10–18 sekä sunnuntaina klo 10–17.

Tarjoamme ohjelmaa myös messu-
jen Auditorio I:ssä la 6.10. klo 16.30–
17.30. Helsingin yliopiston dosentti 
Tomi Huttunen esittelee tällöin te-
ostaan Pietari on rock, ja turkulainen 
Ritm-G soittaa pietarilaisrockin suosi-
tuimpia covereita. Tätä musiikki-iloit-
telua ei kannata jättää väliin!

Tuulahduksia 
Pietarista, rockista 
ja kirjamessuilta

Dmitri Konradtin 
Pietari on rock.
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met-tävling  
i Pargas
aBBorre, abborre, abborre det fick vi på 
kroken då det tävlades vid Sundet  i maj. det 
fångades ca. 30 kg abborre, nog fanns det 
med någon mört också.

Med hjälp av ad Mare, Practia och Bustis 
samt en del privatpersoner kunde vi genom-
föra met-tävlingen. det tävlades i fyra klasser: 
Unga, damer, Herrar och 3 mannalag.

Vinnarna: Unga: 1 Kerttu Hellberg, 2 Jere 
Öhman, 3 Milla-Riina Jokinen.

damer: 1 Paula Hjerp, 2 Sirpa Hamunen, 3 
Jenna Nurminen.

Herrar: 1 Vitali Fokin, 2 Kari Salonen, 3 
Jarmo Jokinen.

3 mannalag: 1 Onnen onkijat, (Vitali Fokin, 
Sirpa Hamunen, Toivo Lehtonen) 

2 Kohot, (antti aaltonen, arto Hellberg, 
Kerttu Hellberg) 

3 eka, (Matti Kallio, Kari Salonen, Matti 
Suominen).

de minsta deltagarna belönades även.

Vysotskin ystävät 
SyKSyn kuluessa on tarkoitus katsoa ainakin 
kaksi venäläistä elokuvaa.

ensimmäinen on anna Karenina vuodel-
ta 1967. ajankohta on 17.10. klo 18 ja toinen 
31.10. myös klo 18. Toinen katsottava eloku-
va valitaan ensimmäisessä tilaisuudessa. esi-
tykset ovat maksuttomia. Ystävyystalon sali, 
Uudenmaankatu 1. Tervetuloa!

Heinäkuinen Vysotskin muistelupäivä oli 
jälleen ikimuistettava tilaisuus. Ruissalon 
huvila Kolkan kesäiselle terassille oli kokoon-
tunut yli kaksikymmentä ystävää. Kaukaisim-
mat olivat pääkaupunkiseudulta. esiintyjänä 
oli Helvin ja Petrin lisäksi uusi trubaduuriys-
tävämme mihail, joka esitti Vysotskia alku-
peräiskielellä hienoina tulkintoina. Tarjolla 
oli viinimaljojen lisäksi grillattuja herkkuja ja 
muuta purtavaa. Osallistujien kiittävät kom-
mentit saivat järjestäjät hyvälle mielelle, Kii-
tos kaikille mukana olleille!

HeLVI, PeTRI Ja KaRI

länSi-Suomen Piiri      
Tiedustelut puh. 010 396 2800
lansi-suomi@venajaseura.com

Harlun kouluun apua 
jo 15 vuoden ajan
noKian Venäjä-Seuralla on ollut Har-
lun koulun avustusryhmä vuodesta 
1997. Se juhlii tänä vuonna 15-vuo-
tista toimintaansa. Alkuvuosien an-
keista kouluoloista on tultu paljon 
eteenpäin, mutta elinehdot Karjalan 
tasavallan syrjäkylillä ovat niin hei-
kot, että oppilasmäärä on laskenut 
kyläkoulussa yli 200 oppilaasta alle 
puoleen. Nuoret perheet jättävät koti-
konnut työn puutteessa ja muuttavat 
mm. Petroskoihin ja Pietariin.

Harlun kouluun ja sen oppilaiden 
perheille on viety tonneittain erilais-
ta avustustavaraa: jääkaappeja, tieto-

koneita, vaatteita ja leluja. Tärkeällä 
sijalla on aina ollut lasten ja nuorten 
koulunkäynnin helpottaminen ja sik-
si kouluun on viety paljon opiskelun 
apuvälineitä ja remonttitarvikkeita 
kunnostustöitä varten. Nykyisin tar-
vetta on lähinnä koulutarvikkeille, 
joihin varoja kerätään hyväntekeväi-
syystapahtumilla.

➜ Harlun koulun hyväntekeväisyyslounas 
su 28.10. klo 13 Nokian seurakuntakeskuk-
sessa, osoite: Korkeemäenkatu 8, Nokia. 
Liput 15 euroa. Lippuja ennakkoon nume-
rosta 040 508 1588 / Vihanta

Huittisista ja 
Sastamalasta onnikalla 
optina Pustynin 
konserttiin
Osastot järjestävät yhteiskuljetuksen Tam-
pereen konserttiin ti 20.11. Lippu ja matka 
yhteensä 35 euroa. Varaukset 040 528 4117 
/ Linnalampi ja 040 766 5722 / Helander

Seinäjoen seutu
Venäläisen elokuvan ilta pe 12.10. klo 18 
Pikkujoulu pe 30.11. klo 19. Molemmat 
pidetään Seinäjoen Nuorisokeskuksessa 
Puskantie 3.

maailma on meillä!
Seitsemäntoista tamperelaista ystävyysseu-
raa kokoontuu pääkirjasto Metsoon esitte-
lemään toimintaansa ja järjestää 28 ilmais-
ta kulttuuritapahtumaa kirjaston tiloissa! 
Katso tarkemmin www.maailmameilla.net-
tisivu.org. Tule tutustumaan meihin. Tuom-
me maailman lähelle kotia! ➜ Pe 5.10. klo 
10-20 ja la 6.10. klo 10-16.

Suupohjan 
Suomi-Venäjä-Seura
Venäläinen päivä su 14.10. klo 14, Kulttuu-
ritalo dux, Rantakatu, Kristiinankaupunki 
andrei Bobrovin duo: balalaika ja hanuri; 
tietoa nykypäivän Venäjästä  –  virtuaalimatka 
Siperiaan, yhteislaulua ja tanssit, mm. Zum-
baa venäläisittäin. Blinejä ja teetä. Tervetuloa!

Harlun 
kouluun ja 
sen oppi-
laiden per-
heille on 
viety ton-
neittain 
erilaista 
avustusta-
varaa. 
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Kangasalan lepokodilla tapahtuu
lePoKoDin TeeHuone sunnuntaisin klo 14
23.9. Näyttämötaide kansallisten kielten 
 säilymisen tukena - Pelastaako 
 nukketeatteri Sisilisko karjalan kielen? 
 riku Savonen 
30.9.  Kulttuurimatkalla Pietari-Pähkinä-
 linna-Keltto, enja niiniviita
7.10.  Ihminen on salaisuus  –  ihmisiä 
 dostojevskin suurissa romaaneissa, 
 lauha Peltola
14.10.  Venäläinen ruokakulttuuri, 
 leena Hänninen
21.10. Kuolan niemimaata kiertämässä, 
 irja jefremoff
28.10. Burjatia, Katriina muurainen-Särkkä
4.11. G.I. Gurdjieff, ajattelija ja 
 opettaja, raija Virtanen

11.11. Kevyt venäläinen konsertti: Dmitri 
 Hvorostovski laulaa (video), Keijo 
 Koivula
18.11. Venäläistä taidemusiikkia: Dmitri 
 Hvorostovski laulaa (video), Sirkku 
 Salmela
25.11. Kuvia Pietarin-Pähkinälinnan-
 Kelton-matkasta 2012, martti Koivula

Venäjä Tänään -sanomalehtikatsaukset 
tiistaina 25.9., 30.10. ja  27.11. Lehtiä selailee 
Keijo Koivula.

elokuvakerho Lokin esityksistä tiedotetaan 
mm. Kangasalan Sanomien viikkopäivyrissä 
ja osaston kotisivuilla www.venajaseura.com/
node/800

Sisilisko kiertää 
länsi-Suomea
PeTroSKoilainen Sisilisko-nukketeatteri 
esittää Koirien Kalevalan varsinaiskarjalaksi 
Länsi-Suomen alueella seuraavasti:
la 10.11.  klo 16  Sastamala, Sylvään koulu
Su 11.11.  klo 16  Tampere, Hällä-näyttämö
ma 12.11.  Tampere (paikka avoin)
Ti 13.11.  klo 10  Harjavalta-sali 
 (koulu- ja päiväkotinäytös)
 klo 18  Pori, Kulttuuritalo   
  annankatu 6 
Ke 14.11.  klo 12  Kauhajoen koulukeskus  
  (koulunäytös)
 klo 18  Jalasjärvi, 
  Nuorisotalo Wilhola

To 15.11. klo 9 Kauhavan koulukeskus  
  (koulunäytös)
  Vaasa (paikka avoin)
Pe 16.11.-su 18.11. Kiertue jatkuu
  eteläiseen Suomeen
  
Seuraa esiintymispaikkakuntien täydentymistä!
Kaikki teatterivierailua koskevat tiedustelut ja 
lipunmyyntitiedot:

Länsi-Suomen piiri, 010 396 2800
lansi-suomi@venajaseura.com
Lue tarkemmin Kontaktin sivulta 4. 
Lisätiedot 
www.venajaseura.com/lansi-suomi

Kokkolan torilla 
tavataan
KoKKolan osasto on ollut Iltatorilla kol-
mena keskiviikkona kuluneen kesän aikana. 
Osaston johtokunta ollut aktiivisesti paikalla 
ja jakanut maistiaisiksi mm. venäläisiä kark-
keja. Iltatorilla ihmisten kohtaaminen on ollut 
tosi mukava kokemus!

Venäläisen elokuvan iltapäivät jatkuvat 
syksyllä Kokkolassa. Perjantaina 5.10. Venäjän 
opettajien päivänä esitämme klassikon Mus-
talaisleiri muuttaa taivaaseen. Toivotamme 
koulut tervetulleiksi mukaan tapahtumaan. 
Tuttuun tapaan tarjolla on myös zakuskaa ja 
keskustelua.

ihmisten kohtaaminen on ollut 
iltatorilla tärkeintä.
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Vauhdilla 
Varkauteen!
Tänä vuonna Itä-Suomessa räväytetään 
ja pidetään koko piirin voimin kunnon 
syyssähinät Varkaudessa lokakuussa! 
Hauskaa on tarkoitus pitää, sen lisäksi 
keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja 
ideoidaan tulevaisuutta. Jokainen halu-
kas saa sanoa sanasensa!

Muutenkin on mukavaa meininkiä 
luvassa. Seuran kulttuurifoorumi jär-
jestetään Joensuussa, missä on pitkät 
perinteet rajanylittävään yhteistyöhön. 
Kuopiossa tehdään yhteistyötä liike-
elämän kanssa ja Saarijärvellä saadaan 
nauttia sulosoinnuista, kun Sini Tuo-
misalo saapuu konsertoimaan. 

Kesällä monen osaston väki on juh-
listanut ystävyyskaupunkisuhteiden 
20-vuotispäivää. 90-luvun alkupuolel-
la yhteistyö Venäjälle helpottui ja uusia 
suhteita solmittiin ahkerasti. Onnitte-
lut kaikille vuosipäivää viettäneille, toi-
vottavasti yhteistyö jatkuu hedelmälli-
senä ja kehittyy vielä entisestään!

TIIa MOILaNeN

juankosken osaston pj martti Pohjolainen (toi-
nen oik.) otti vastaan onnittelut ja henkilökoh-
taisen kunniakirjan Prääsän piirin johtajalta 
sekä kunnanjohtajalta kaksi vuosikymmentä 
jatkuneiden ystävyyssuhteiden kehittäjänä 
juankosken ja Prääsän piirin välillä. Kiitokset ja 
onnittelut vaihdettiin myös Tuusniemen ja Kaa-
vin osaston edustajien kanssa, Prääsän ystävyys-
toiminta näidenkin kuntien kanssa on kestänyt 
jo 20 vuotta.

iTä-Suomen Piiri      
Tiedustelut puh.  (017) 369 4460
ita-suomi@venajaseura.com

Salam azerbaidzhanista!
ViiSiToiSTa matkustajaa ympäri Suo-
mea lähti heinäkuussa Itä-Suomen 
piirin Azerbaidzhanin matkalle Tiina 
Ynnilän johdolla. Euroviisujen jäl-
keinen Baku oli mitä modernein ja 
siistein. Saimme ihmetellä erikoisten 
pilvenpiirtäjien muotoja, suihkuläh-
teiden runsautta ja öistä valoloistetta. 
Väriä vaihtavat liekkitornit ja maail-
man toiseksi pisin lipputanko 300 ki-
loa painavan lipun kera ällistyttivät. 

Öljyrahoilla rakennettua moderni-
suutta pääsi pakoon vanhan kaupun-
gin sokkeloisille kujille. Vanhassa kau-
pungissa moni teki upeita mattokaup-
poja ja osa piipahti hamamissakin. 

Viikon aikana reissasimme mini-
bussilla pitkin ja poikin tulen maata. 
Kävimme ihastelemassa Gobustanin 
kalliokaiverruksia ja kaasun voimalla 
pulppuavia mutavulkaanoita. Vierai-

limme Lahicin vuoristokylässä, joka 
on tunnettu käsityöperinteistään sekä 
tutustuimme Xinaliqin kylään, joka 
on Azerbaidzhanin kaikkein korkeim-
malla sijaitseva kylä 2300 metrin kor-
keudessa. 

Kipusimme Viisisormivuorelle 
(Beshbarmaq) ja uimme öljyisessä 
Kaspianmeressä! Säät suosivat meitä 
ja voimakas merituuli vilvoitti paah-
tavia päiviä. Ensi kesäksi on suunnit-
teilla vastaava matka, jossa käydään 
Georgiassakin. 

Matkalla mukana ollut Tero 
Kärkkäinen on kirjoittanut kaksi-
osaisen mainion matkakertomuksen 
Hyvässä seurassa -blogiin, joka löy-
tyy osoitteesta www.venajaseura.com/
blogit

TeKSTI Ja KUVa: TIINa YNNILä

Koko ryhmä Viisisormivuoren juurella. Takana Kaspianmeri.

Syyssähinät Varkaudessa 20.10. 
iTä-Suomen piiri kutsuu osastolaiset virkistävään tapahtumaan Varkauden Kun-
torantaan. Tervetuloa mukaan vanhat aktiivit, uudet jäsenet ja kaikki siltä väliltä! 
Ohjelmassa on Varkauden osaston järjestämien Savolaesten iltamien lisäksi kes-
kustelua ajankohtaisista Venäjään liittyvistä asioista ja tulevan toiminnan ideoin-
tia. Siinä samalla tietysti tutustutaan ja verkostoidutaan muiden osastojen poru-
kan kanssa.  Jäsenrekisterikäyttäjille on lisäksi tiivis järjestelmäkoulutus. 

Kuntorantaan voi tulla päiväseltään (40 €), pelkästään iltamiin (30 €, sisältää 
illallisen) tai jäädä yöksi (85 €). Jäsenrekisterikäyttäjille alennus 10 €! Tarkemmat 
tiedot toimistolta ja netistä. Ilmoittautumiset 21.9. mennessä: ita-suomi@venaja-
seura.com, (017) 369 4460.
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Kesällä Karjalassa
”näin hyvin suunniteltua ja toteutettua 
matkaa saa hakea. Ja näin ihania matka-
kumppaneita! Jos oli pakko muuttaa aika-
taulua, kaikki olivat myöntyväisiä. Matka-
seurue oli innostunut, iloinen ja hyväksyvä. 
Oppaamme lilja ja natalia olivat mahta-
via. Ja suurin kiitos menee kuskillemme 
Pertille, joka niin iloisesti ja turvallisesti 
meitä ajoi.” Tällaisia muistoja voi lukea 
Pohjois-Suomen piirin matkakertomuksis-
ta viime kesältä. Kyseessä oli ote Vienan 
Karjalan runokyliin ja Solovetskin saarille 
suuntautuneen reissun osanottajan jutta 
mustakallion lennokkaasta tekstistä. 

Intoa piisasi myös luontomatkaajilla, 
jotka kokivat elokuisen sään oikut Paana-
järven kansallispuistossa. Kivakkatuntu-
riin nousimme sananmukaisesti pilvessä. 
Näkymät olivat unohtumattoman kauniit 
aiemmilta reissuilta, nyt sumupilvi peitti 
kaiken. Seuraavana yön kestänyt sade kas-
teli kalliot ja pitkokset, niinpä suunta otet-
tiin patikkapolkujen sijaan Paanajärvelle ja 
Olanga-laivalle. Ihailimme mm. gallen-Kal-
lelan ja inhan ikuistamia maisemia Mänty-
koskella, Ruskeakalliolla ja kanjonimaisella 
Paanajärvellä. Torstaina palasi aurinkokin 
kaunistamaan astervajärven iltaa jopa niin, 

että mesikämmenkin oli piipahtanut mus-
tikkametsässä polullamme ja piiloutunut 
tarkkailemaan ryhmäämme vaaranrinteen 
kuusikkoon. Viimeinen ilta päättyi lettukes-
teihin, jonka hillomustikat olivat patikoijat 
matkaltaan keränneet. Yön tullen kalamie-
hetkin saivat vihdoin savustaa harjuksensa.  

➜ elämyksiä voi taas hankkia ensi kesä-
nä Pohjois-Suomen piirin onnikkamatkoil-
la. Seuraapa nettisivujamme ja matkaesit-
teitämme ja vaikka ehdota meille mielen-
kiintoisia matkakohteita! Matkakertomuk-
sia löytyy netistä www.venajaseura.com/
pohjois-suomi ja sieltä alasivu aiemmin 
tapahtunutta.

TeKSTI: PeTRI HaaPaLa

Syksyn  
tapahtumia
Sini Tuomisalo konsertoi
Sini Tuomisalon konsertti Saarijärvellä 11.10. 
Ohjelmassa venäläisiä kansanlauluja, romans-
seja sekä Neuvostoliiton ajan elokuva- ja est-
radimusikkia suomeksi ja venäjäksi. 
➜ Liput 15/13 euroa, tiedustelut marjut.polla-
ri@pp.inet.fi

Häivähdys Venäjää 
joensuussa 1.-3.11.
Häivähdys Venäjää ja Kino Lokakuu tarjoa-
vat jälleen kulttuuria ja elokuvia Joensuussa! 
Seuraa ilmoittelua www.venajaseura.com/ita-
suomi > Tapahtumakalenteri, tai ota yhteyttä 
venajanystavat@gmail.com!
Lisäksi Karjalan tutkimuslaitos järjestää semi-
naarin liittyen Carelicumin näyttelyyn ameri-
kansuomalaiset Karjalassa.

Suolahden ja äänekosken 
pikkujoulut 16.11.
Osastojen yhteiset pikkujoulut, mukaan kut-
sutaan myös maahanmuuttajia. Lisätiedot 
meeri Hytönen, 0400 974 130 ja Tapio Hei-
monen, 040 323 0846.

jäsenetu! Kirsikkapuisto 
joensuussa
Joensuun kaupunginteatteri tarjoaa Venä-
jäseuran jäsenille alennuksen Kirsikkapuis-
ton normaalihintaisista lipuista (norm. 25 €, 
jäsenille 22 €). Tarjous on voimassa syys- ja 
lokakuussa, poislukien 22. ja 29.9. näytännöt. 
alennuslippuja voi ostaa kaksi/jäsenyys. 
➜ Lipunmyynti: Carelicum, Joensuu, 
(013) 267 5222, ryhmäliput (013) 267 5265. 
Mainitsethan jäsenedusta lipunmyyjälle! Lisä-
tietoa: www.venajaseura.com/ita-suomi

PoHjoiS-Suomen Piiri      
Tiedustelut puh. (08) 535 5500
pohjois-suomi@venajaseura.com

luontomatkaajat Paanajärven mahtavissa maisemissa, taustalla Kivakkatunturi.
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”yön tullen 
kalamiehetkin 
saivat vihdoin 
savustaa 
harjuksensa.”
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Kohti uutta oulua
Peejii ja muutkin  
ihan liekeissä

...sanoi Juurikaisen Heikki Suomi-
Venäjä-Seuran Uuden Oulun osastojen 
Haukiputaan, Kiimingin, Oulun ja Yli-
Iin yhteisestä Eloriehasta Haukiputaal-
la elokuun lopulla. Reilut 35 henkeä 
oli kokoontunut Jokikylän kyläyhdis-
tyksen tiloihin entiselle Jokelan koulul-
le viettämään mukavaa elokuun iltaa 
runonlausunnan, ilmabalalaikansoit-
tokilpailun, korkokengänheiton tark-
kuuskilpailun, äijäbaletin, kahvinjuon-
nin, maivan ja makkaranpaiston sekä 
arpajaisten merkeissä. 

Uusi Oulu aloittaa vuoden 2013 
alusta. Oulussa on tällä hetkellä yksi 
osasto, jatkossa neljä.  Haukiputaan ta-
pahtuma oli toinen yhteistilaisuus, jos-
sa jäsenistö ja osastojen johto tutustui-
vat ja jatkossa onkin pohdittava miten 
parantaa yhteistoimintaa, toiminnan 
uudistamista, sekä kenties osastover-
koston uudistamista ja keventämistä. 

Kuvassa tämän vuotisen ilmabalalaikan mesta-
rin, tullipäällikkö Sergei ivanovitshin eli Silvo 
nybackan tyylinäyte. Tapahtumasta tuli järjes-
täjien yllätykseksi huomattava mediatapahtu-
ma ja sosiaalisen median tykkäyssuosikki. ensi 
vuonna uudestaan!

Kemin osasto
Venäläinen klubi kokoontuu venäläisen 
keittiön herkkujen äärelle la 29.9. klo 16 
Marttala-talossa.

Marraskuussa lähdemme porukalla 
kuuntelemaan Optina Pustynin luostarikuo-
roa Ouluun pe 16.11. Bussikuljetus + pääsy-
liput yht. 37 euroa seuran jäseniltä, muilta 
40 euroa. Lapset alle 15 v. sekä varusmiehet 
erikoishintaan. Ilmoittaudu: sisko.hento-
nen@gmail.com tai 040 836 4001.

Helmikuussa suuntaamme apatiittiin 
Kuolan niemimaalle Kivinen Kukka -koru-
kivinäyttelyn 20-vuotisjuhlanäyttelyyn. 
Samalla juhlimme apatiitin Suomen ystä-
vien yhdistyksen Naapurien 20-vuotista 
taivalta. alustava ajankohta matkalle on 
6.-10.2. (ke-su). 

➜ Lisätiedot: svs.kemi@gmail.com tai 
040 812 7335.

Kemijärveläisten 
Kulttuuri-isku 
Kantalahteen
KemijärVen osasto kävi 31.8.-2.9. isolla 
joukolla Kantalahdessa. Kulttuuri-iskulla 
verestettiin suhteita ystävyyskaupunkiin 
ja kaupunkilaisiin. Joukko koostui kemi-
järveläisistä kulttuurin harrastajista, jotka 
esittelivät osaamistaan ystävyysillanvietos-
sa ja Metallurg-kulttuuritalolla pidetyssä 
juhlassa. Järjestelyissä olivat mukana myös 
Kantalahden Suomen ystävät ja Kemijär-
ven sekä Kantalahden kaupungit. Kantalah-
den Suomen ystävien puheenjohtaja olga 
novikova vastaanotti juhlassa Suomi-Venä-
jä-Seuran ansiomerkin tunnustuksena pit-
kään jatkuneesta vireästä yhteistyöstä.

MIKKO LeSKeLä 

rovaniemi
laSTen kaksikielinen taidekerho jatkaa 
toimintaansa koko syyslukukauden ajan. 
Kerholaiset käyvät katsomassa Rovaniemen 
teatterissa Viiru ja Pesonen -näytelmän ja 
uusi aluevaltaus tehdään sirkustyöpajassa. 
Kerho on tarkoitettu 7-15-vuotiaille kaksi-
kielisille, suomi ja venäjä, lapsille ja nuoril-
le. Mukaan voi ilmoittautua Katja rakko-
laiselle, 040 356 9930.

Venäläisen basaarin myyntipöydät not-
kuvat kaalipiirakoita, blinejä, sienipasteijoi-
ta ja muita venäläisen ruokapöydän herk-
kuja Sampokeskuksessa la 27.10. Perintei-
nen osaston syysretki tehdään syyskuun 
lopulla Kuusamon kylpylään. Toimintavuosi 
tullaan päättämään koko perheen joulujuh-
lassa 16.12. Lähteentien pirtissä.

Marraskuun 18. päivä Korundissa on 
syksyn huippukonsertti, silloin esiintyy pie-
tarilainen Optina Pustyn –mieskuoro. Liput 
myynnissä Korundin ja Osviitan palvelupis-
teissä sekä www.lippu.fi

apatity-Kirovskin naapurit 20 vuotta

onko valokuvia vuosien varrelta?
yHTeiSTyöKumPPanimme Hiipinä-tunturin juurella apatityn (ja Kirovskin) Suo-
men ystävät Naapurit  juhlii ensi vuoden helmikuussa Kivinen Kukka -festivaalin 
yhteydessä 20-vuotista toimintaansa.  Meri-Lapin osastot valmistelevat viemi-
seksi valokuvanäyttelyn yhteistoiminnan 20-vuotiselta taipaleelta. Jos sinulla on 
yhteistyömme vuosista valokuvia kotiarkistoissa, niin ottaisimme mielellään kuvia 
vastaan syys-lokakuun aikana. Valokuvanäyttelyn koordinaattori on mauno Palo 
Keminmaasta, mauno.palo@gmail.com, 040 529 1335. Ota yhteys Maunoon ja sovi 
kuvien lähettämisestä.

KeMIN, KeMINMaaN, TORNION Ja TeRVOLaN OSaSTOT

Varaa pian lippusi optina Pustynin mahta-
vaan konserttiin.
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Talo albertinkadulla

Hotellihuoneeni ikkunasta näin kuinka al-
haalla häikäisevänä ja tarpeettomana, 
kirkkaan ruusunpunaisin valoin hehkui 
tavaratalo Centrum, suljettu yöksi, ja 
jonnekin kauaksi kajastuksen tuolle puo-

len mustuuteen levittäytyi silmänkantamaton, rajaton, 
luminen ja jähmettynyt.”

Jähmettynyt mikä? Juri Trifonov tai hänen kään-
täjänsä on jättänyt virkkeen lopusta substantiivin pois, 
mutta Suomeahan tässä tarkoitetaan.

Vuonna 1980 kirjoittamassaan novellissa Harmaa 
taivas, mastot ja ruskea hevonen Trifonov kuvailee, mi-
ten hän osallistui Jyväskylän Talveen ja tapasi myös 
kustantajansa, Gummeruksen, johtajan.

”Gospodin Trifonov, ai vish juu dobri naht!” johta-
ja mökelsi kolmella kielellä, hylkäsi vieraansa pimeäl-
le pihalle ja riensi pää kolmantena jalkana tilaisuuteen, 
jossa suomalaiset kustantajat, kirjailijat, kääntäjät ja 
kirjakauppiaat pitivät hauskaa, tanssivat keskenään ja 
kieriskelivät lumihangessa läpi yön.

Jyväskylä oli autio, pääkatu oli kuollut, savupatsaat 
nousivat pakkasessa suoraan ylöspäin. Apea prosaisti 
seisoi ikkunassa ja katseli Centrumin älytöntä sateen-
kaariloistoa.

Suomi oli Trifonoville tuttu, sillä hän oli val-
vonut useita kesäöitä Mukkulan kirjailijako-
kouksissa ja sitä paitsi hän oli viettänyt Hel-
singissä herkimmät lapsuusvuotensa.

Trifonovin isä, moskovalainen puolue-
pamppu, työskenteli loistoaikoinaan Neuvostoliiton 
kaupallisessa edustustossa ja asui perheineen Alber-
tinkadulla. ”Albertsgatan tjugofem”, äiti toisteli myö-
hemmin, mutta lapset luulivat hänen puhuvan sian-
saksaa.

Gaudeamuksen hiljan julkaisema Venäläisen kirjalli-
suuden historia väittää, että Trifonovit olivat Suomessa 
vuosina 1928–30, mutta oikea ajankohta on 1926–28.

Trifonovin sisar Tatjana syntyi Helsingissä ja kir-
jailija itse oli tänne tullessaan vuoden vanha. ”Ja täällä 
minä olen piru vieköön alkanut leperrellä ja ottaa ensi 
askeleitani: vaikka se kuinka halpahintaiselta kuulos-
taisi, niin se on.”

Turvallinen eliittielämä katkesi vuonna 1937, jolloin 
Trifonovin molemmat vanhemmat ja vielä isoisäkin pi-
dätettiin. Äiti selvisi kahdeksan vuoden leirituomiolla, 
mutta perheen miehet eivät tulleet enää takaisin. Tuon 
ajan tapahtumia Trifonov käsitteli kuuluisassa romaa-
nissaan Talo rantakadulla (suom. 1977).

Trifonoveilla oli Suomen peruina kolme eri-
kokoista puukkoa, joiden tummanpunaiset 
kivikahvat ja mustat nahkatupet olivat nuo-
resta Jurista käsittämättömän ihanat. Kun 
hänen isänsä vietiin, ensimmäinen (häpeäl-

linen) ajatus oli: nyt saan leikkiä vapaasti puukoilla.
Suomalaista potkuria Moskovan lapset tuijottivat 

suut ammollaan. ”Siinä kelkassa oli jotakin lakeija-
maista. Sitä väistämättömästi näytti lakeijalta”, Trifo-
nov diivailee. Sodan jälkeen kolholla potkurilla kulje-
tettiin asianmukaisesti perunaa.

Trifonov puhuu nimenomaan ”pottkurista”, sillä 
omaa sanaa kapineella ei venäjän kielessä ole. ”Finskie 
sani”, suomalainen kelkka, kuulostaa kovin vaisulta.

Sotavuosina kolme paria Lampisen suksia katosi hu-
vilalta. Myöhemmin Trifonov löysi yhdet sukset naa-
purin vajasta. “Näettehän te mitä tässä lukee: Lam-pi-
nen”, ärtynyt Trifonov koulutti naapuria.

Mutta mistä novelliin ovat tulleet harmaa taivas, 
mastot ja ruskea hevonen? Taivas kaartui Helsingin yllä, 
mastot huojuivat satamassa ja lähetystön Kalle-hevonen 
kiskoi lapsia pitkin Albertinkatua. Nämä seikat olivat al-
le kolmivuotiaan mielestä tärkeintä Suomessa. l

Pirjo Hämäläinen   Kolumni

”mutta mistä novelliin 
ovat tulleet harmaa 
taivas, mastot ja ruskea 
hevonen?”
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