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Paula töihin
KesKusseuran uutena kirjanpitäjä/
palkanlaskijana on aloittanut merko-
nomi Paula Lindqvist. Annetaanpa 
hänen itsensä kertoa. 

Olen Karjalan-tyttö, kotoisin Imat-
ralta, ehkä siksi luonteeltani puhelias 
ja iloinen. Olen ollut naimissa saman 
miehen kanssa 29 vuotta ja meillä on 
20-vuotias tytär sekä kaksi kissaa, Tiki 
ja Jemi.

Viihdyn sekä numeroiden että 
ihmisten parissa. Koko työurani ajan 
olen toiminut tehtävissä, jotka edel-
lyttävät vuorovaikutusta sekä työyhtei-
sön sisällä että asiakkaiden parissa. 
Tiimityö on siis minulle mieluisa tapa 
toimia.

Olen iloinen työskentelystä täällä 
Venäjä-seurassa. Odotan työssäni uusia 
haasteita ja kyllä niitä varmaan tulee-
kin, koska tehtäväkuvani on laaja kir-
janpidosta palkanlaskentaan.

Tervetuloa Paula, toivottavasti viih-
dyt hyvässä seurassa!      outi alaVa 

suomi-Venäjä-seura järjesti yhdessä 
eduskunnan Venäjä -ystävyysryhmän ja 
Venäjän suurlähetystön kanssa hiljattain 
seminaarin suomalais-venäläisistä suhteis-
ta. Asia kiinnosti lähes 200 kuulijaa eikä 
ihmekään sillä puhujat olivat erinomaisia 
asiantuntijoita. Seminaarissa esiintyivät 
mm. eduskunnan puhemies Eero Hei-
näluoma, elinkeinoministeri Jyri Häkä-
mies sekä Venäjän suurlähettiläs Alek-
sandr Rumjantsev. 

luga-joKi
Suomalais-venäläisen yhteistyön laaja kirjo 
nousi hyvin esille puheenvuoroissa. Kes-
kustelussa todettiin, että Suomi ja Venäjä 
ovat hyviä naapureita ja suhteet ovat hy-
vällä mallilla. Samalla todettiin, että kun 
on paljon yhteistyötä, myös paljon tapah-
tuu. Valitettava tapahtuma oli tietysti Suo-
men ympäristökeskuksen tutkijan pidättä-
minen hänen ollessa suorittamassa yhtei-
sesti sovittua näytteenottoa Kingisepissä 
Luga-joella. Paikallisen fosforiittitehtaan 
epäillään aiheuttaneen merkittäviä pääs-
töjä Luga-jokeen ja sitä kautta Itämereen. 
Tämän asian selvittämiseksi yhteinen suo-
malais-venäläinen tutkijajoukko oli otta-
massa vesinäytteitä, kun pidätys tapahtui.

Hyvää on se, että on päästy sopimuk-
seen päästöjen tutkimisesta ja niiden al-
kuperän selvittämisestä – huonoa se, että 
tapahtumat ovat johtaneet pidätykseen. 
Tällaiset asiat on hyvä käydä nyt Venä-
jän viranomaisten kanssa tarkasti lävitse 
ja sovittava selkeästi menettelytavat, ettei 
tällainen pääse toistumaan. Näin varmasti 
tehdäänkin. Myös Venäjän suurlähettiläs 
totesi seminaarissamme, että asia tutkitaan 
myös heidän puolellaan perusteellisesti. 
Toivottavaa on pikainen eteneminen sii-
hen vaiheeseen, että Itämeren hyväksi teh-
tävä työ myös tältä osin voi jatkua ja tut-
kijoilla on tulevaisuudessa selkeät toimin-
tatavat ja työrauha. Tähän haluan uskoa.

Berliini
Itämeri ja ympäristökysymykset olivat 
esillä myös 23.–25.4. Berliinissä järjeste-
tyssä Itämerenmaiden kansalaisjärjestö-
foorumissa. Kansalaisjärjestöt ovat muo-
dostamassa tiiviimpää yhteistyöverkostoa 
ja siinä työssä myös Suomi-Venäjä-Seura 

on mukana, kuten myös paljon venäläi-
siä kansalaisjärjestöjä. Paikalla oli myös 
merkittäviä pietarilaisia kansalaisjärjestö-
jä, jotka eivät kuitenkaan olleet kuulleet 
Luga-joella tapahtuneesta pidätyksestä lai-
sinkaan. Tällaisten tapahtumien vahvuus 
on siinä, että ne antavat mahdollisuuden 
eri alojen kansalaisjärjestöille verkostoitua 
ja oppia toinen toisiltaan. Samalla luodaan 
myös uusia hankkeita ja tuodaan laajem-
paan keskusteluun kansalaisyhteiskunnan 
ja järjestöjen kannalta tärkeitä teemoja.  
Seuraava foorumi on ensi vuoden kevääl-
lä Pietarissa ja sen jälkeen onkin Suomen 
vuoro järjestää tapaaminen vuonna 2014. 
Tuo vuosi on myös seuran 70-vuotisjuh-
lavuosi!

SuomalaiS-Venäläinen 
yStäVyySKuntaKongreSSi
Tänä keväänä seura on vielä järjestämäs-
sä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja 
venäläisten partnereiden kanssa suoma-
lais-venäläistä ystävyyskuntakongressia 
22.–24.5. Pietarissa. Siihen osallistuu lä-
hemmäs sata suomalaisten kaupunkien ja 
kuntien edustajaa sekä tietysti Suomi-Ve-
näjä-Seuran osastojen ja keskusjärjestö-
jen edustajia. Venäjän puolelta tulee vas-
taavasti osanottajia ystävyyskaupungeista 
sekä Venäjän ystävyyskaupunkien liitosta 
ja Venäjän kaupunkien liitosta. Teemoi-
na ovat tällä kertaa mm. elinkeinoelämän 
yhteistyön kysymykset, rakennemuutokset 
ja innovaatiotalouden haasteet, ympäristö-
teemat sekä energiapolitiikka sekä koulu-
tusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja 
sen talouden kehitystä. Tässä vain muuta-
ma mainittuna.

Ystävyyskuntakongressi on mahdolli-
suus kunnille ja kaupungeille verkostoi-
tua tiiviimmin venäläisten kumppaniensa 
kanssa ja luoda edellytyksiä myös yritys-

ten väliselle yhteis-
työlle unohtamatta 
kansalaisten, kult-
tuurin ja nuorison 
kontakteja.

merja hannuS

talousosasto kakkukahveilla, 
vasemmalta jäsensihteeri tarja 
ahonen, ”päivänsankari” marja 
Viskari  ja resurssipäällikkö matti 
moilanen. takana uusi kirjanpitäjä/
palkanlaskija Paula lindqvist.

Marja eläkkeelle
KesKusseurassa muutamaa kuu-
kautta vaille 25 vuotta työskennelleen 
Marja Viskarin eläkkeellelähtökahvit 
juotiin toukokuun alussa.  Marja hoiti 
neljännesvuosisadan ajan seuran kir-
janpitoa ja palkkalaskentaa jaksaen 
samalla kärsivällisesti opastaa meitä 
numerotajuttomia kollegoja. Kiitokset 
Marjalle hyvästä työtoveruudesta ja 
hauskoja eläkepäiviä!
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Valitse oma lomasi VenäjänMatkojen 
tarjonnasta! 

Kesäkuussa matkataan onnikalla Vie-
nan Karjalaan ja Solovetskiin. Elokuussa 
patikoidaan Paanajärvelle. Nämä matkat 
on syytä varata heti! 

Syyskuussa juostaan Naisten Kymppi Pie-
tarissa, siirrytään Moskovan aikaan Kremlis-
sä tai seikkaillaan Azerbaidžanissa. Syys-loka-
kuussa risteillään Volgalla, lisätietoja ohessa.

Loppusyksystä järjestämme vielä kolme 
teemamatkaa Pietariin: Kirjallisuusmatka 
Kannaksen kautta, Vallankumousbiletystä 
sekä Ostosmatka. Jokainen voi löytää oman 
Pietarinsa!

Jokiristeily vai kaupunkiloma, 
kirjallisuus vai patikointi?

Volgan-risteily 
Astrakanista
Nizhni Novgorodiin 
23.9.–3.10.
Koe mahtava purjehdus ikivanhojen kaa-

nikuntien historiaan ja nykypäivään. Näet 

upeita maisemia, Volgan varren hiekka-

dyynejä, kalliojyrkänteitä, pikkukyliä ja 

suurkaupunkeja. Hintaan sisältyy runsas 

retkiohjelma ja täysihoito laivalla. Jäsen-

hinta alk. 1678 euroa/hlö, B2-hytissä.

Varaa pian, sillä tämä risteily myydään 

joka vuosi loppuun!

Lisätiedot ja varaukset: 

venajanmatkat@venajaseura.com, 

(09) 693 8613 tai 

www.venajaseura.com

Ladna-palkinto 
Ouluun
suomi-Venäjä-seuran hallitus myönsi 
Oulun osastolle Ladna-tunnustuspalkin-
non hyvästä ja ansiokkaasta toiminnasta 
vuonna 2011. Oulun osasto sai palkin-
noksi tuhat euroa ja kunniakirjan. Kun-
niakirjat luovutettiin myös Keminmaan 
osastolle sekä Neukkumasinisteille. Suo-
mi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piiri-
kokouksessa Kuhmossa luovutettiin pal-
kinnot Oulun ja Keminmaan edustajille. Po
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suomi-Venäjä-seura osallistuu Porissa 
16.–20.7. pidettävään SuomiAreenaan jär-
jestämällä torstaina 19.7. klo 12.15–13.30 
Venäjä-aiheisen keskustelutilaisuuden, jon-
ka alustavia teemoja ovat: Suomen ja Venä-
jän suhteet, Venäjän ulkopolitiikka ja EU 
sekä Suomen venäjänkieliset - mahdollisuus 
vai taakka? Seuran järjestämän keskustelun 
moderaattorina toimii ulkoministeri Erk-
ki Tuomioja.

miKä on Suomiareena?
SuomiAreena määrittelee olevansa ”yhteis-
kunnallinen kesätapahtuma”, jonka pää-
järjestäjä on televisioyhtiö MTV3. Viime 
vuonna Areenassa oli 95 tapahtumaa, jois-
sa kävijöitä oli yhteensä 18 000. Kaikkiin 
tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy ja osa 

niistä televisioidaan. Keskustelut käydään 
englanniksi ja käännetään suomeksi.  

SuomiAreenaan liittyy laaja kansalais-
tori, jolla kansalaisjärjestöt voivat esitellä 
toimintaansa. Myös Suomi-Venäjä-Seura 
on varannut esittelytilaa torilta. Toritapah-
tumasta vastaavat Länsi-Suomen piiri ja 
sen satakuntalaiset osastot.

Porissa järjestetään samaan aikaan Suo-
men tärkein jazz-tapahtuma, Pori Jazz, 
jossa vuonna 2011 oli n. 150 000 kävijää.

Seuran järjestämän tapahtuman oh-
jelma julkaistaan seuran nettisivuilla he-
ti sen vahvistuttua. SuomiAreenan omat 
sivut ovat osoitteessa www.mtv3.fi/suo-
miareena.

Tapaamisiin siis Porissa, keskustelun, 
jazzin ja kesän merkeissä!

SuomiAreenalla tavataan
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Udmurtian BB 
valloittaa Euroviisut
Venäjän edustaja Eurovision laulukilpai-
luissa Azerbaidžanin Bakussa on jo ehti-
nyt herättää positiivista hyrinää ympäri 
Eurooppaa. Buranovskije Babuški eli Bu-
ranovon mummot ovat nousseet ennak-
kosuosikkien joukkoon. Babuškat virsuis-
saan laulamassa ”Party for everybody” on 
sen verran sympaattinen näky, että ääniä 
varmasti ropisee.

Udmurtit ovat reilun puolen miljoonan 
hengen suomalais-ugrilainen kansa Venä-
jällä. Heillä on käynnissä jonkinasteinen 
kansallinen herääminen, joka on poiki-
nut vähemmistörockia, elokuvia, verkko-
kielikursseja ja perinteistä ammentavaa ny-
kymuotia. Lisäksi juuri Udmurtiassa on 
keksitty, että mummotkin voivat olla pop. 
Mummojen repertuaarissa on kansanlau-
lujen ohella esimerkiksi udmurtiksi kään-
nettyjä Beatles-kappaleita.

Seurankin tekemä työ voidaan osal-
taan nähdä Buranovon mummojen me-
nestyksen taustalla, sillä Seuran sukukan-

sahankkeissa on ollut koulutettavina pal-
jon udmurtteja. Esimerkiksi Babuškojen 
taiteellinen johtaja Olga Tuktareva on 
osallistunut Länsi-Suomen piirin kansa-
laisjärjestöhankkeeseen. Kiinnostus ud-
murttia ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä 
kohtaan on noussut valtaväestönkin kes-
kuudessa ja mummojen rinnalla tanssivat 
nyt myös nuoret.

Чырткем (tšyrtkem=terve!), babuškat! 
Voitto kotiin viisuista!        riKu SaVonen

Joko olet lukenut 
blogejamme?
talVen aikana olemme käynnistelleet seu-
ran omia blogeja, toivotamme uudet luki-
jat ja kirjoittajat tervetulleiksi osoitteeseen 
www.venajaseura.com/blogit! Blogeistamme 
voit lukea muiden Venäjä-kokemuksista ja 
ajankohtaisista asioista, sekä tietenkin kes-
kustella käsiteltävästä aiheesta.

 Tällä hetkellä blogeja on kolme. Hyväs-
sä seurassa -blogiin toivomme juttuja seu-
ran jäseniltä. Millaista on kuulua Venäjäseu-
raan? Mitä teidän osastonne tekee? Sana 
on vapaa, ja keskustelu suotavaa. Venäjän 
viemää on nuorille ja nuorekkaille suun-
nattu blogi. Sukellamme kertomuksiin ison 
naapurimaan kielestä ja nykykulttuurista. 
Puheenjohtajan näkökulma on seuramme 
puheenjohtajan, suurlähettiläs Heikki Talvi-
tien blogi. Artikkeleissaan hän seuraa maa-
ilmanmenoa monelta kantilta asiantuntevas-
ti ja huumorilla.  

Tämän lehden ilmestyessä meillä on 
menossa uraauurtava, netissä järjestettävä 
blogikurssi eli blogihautomo. Hautomossa 
tuotettuja tekstejä pääsette lukemaan var-
masti jo ihan lähiaikoina. Myös osa Kontak-
tin jutuista on luettavissa kokonaisuudes-
saan Hyvässä seurassa -blogissa, painetta-
vaa lehteä varten kun artikkeleita joudutaan 
usein lyhentämään.

Juttuja voi kirjoittaa kuka tahansa, ei 
kun näppis laulamaan ja lähettämään mate-
riaalia meille! Yhteystiedot löytyvät yllämai-
nitusta nettiosoitteesta. Etsimme jatkuvas-
ti myös vakituisia bloggareita, joten kerro 
ihmeessä, jos olisit valmis kirjoittamaan 
esim. kerran kuussa. tiia moilanen

suomalais-Venäläinen kulttuurifoo-
rumi järjestetään tänä vuonna Joensuussa, 
missä tapahtuman pitopaikkana toimii Itä-
Suomen yliopisto ja Tiedepuisto. Pääteemana 
on Yhdessä enemmän. 

Joensuun kulttuurifoorumiin suomalaiset 
partnerit tekivät 98 hanke-ehdotusta. Touko-
kuun loppuun mennessä venäläiset vastaa-
vat ehdotuksiin. Ehdotuksia ja vastauksia on 
nähtävillä foorumin verkkosivuilla www.kult-
forum.org/hankkeet/2012.html.

Ilmoittautuminen Joensuun kulttuuri-

foorumiin alkaa tou-
kokuun puolivälissä. 
Tarkat tiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme. 

Keskusseura avus-
taa osastojen osal-
listumista foorumin 
neuvotteluihin: tuki 
on suuruudeltaan 
25 % osallistumispaketin hinnasta, 
osasto voi saada tukea yhden neuvottelijan 
lähettämiseen. Taloudellisen tuen lisäksi 

neuvomme yhteis-
työkumppanin 
haussa, hakulomak-
keiden täyttämises-
sä ja ulkopuolisen 
rahoituksen hankin-
nassa.
Kysy lisää:
Projektikoordinaattori 
Olga Kauppinen, (09) 

693 8642, 045 773 24445, olga.kauppi-
nen@venajaseura.com, www.kultforum.org. 

ville Moilanen

Kolmastoista Suomalais-venäläinen 
kulttuurifoorumi Joensuussa 3.–6.10.2012

Suomen ja Venäjän 
ystävyyskunta-
kongressi keväisessä 
Pietarissa
suomen ja Venäjän 4. ystävyyskuntakong-
ressi kokoontuu 22.–24.5.2012 Pietarissa. 
Kongressin järjestämisestä vastaavat Suomen 
puolelta Kuntaliitto ja Suomi-Venäjä-Seura.

Tavoitteena on liittää ystävyyskuntatoi-
minta eläväksi osaksi kuntien ja alueiden 

kehittämistä. Kongressin tavoitteena on 
elävöittää ja antaa todellista sisältöä ystä-
vyyskuntien kanssakäymiselle.

Alustajina esiintyvät mm. monien kau-
punkien kaupunginjohtajat. Työryhmissä 
pohditaan konkreettisia yhteistyömahdol-
lisuuksia asiantuntijoiden pohjustamina.

Lisätietoa tämän lehden pääkirjoituk-
sessa ja osoitteessa www.venajaseura.com.

Tapaamisiin keväisessä Pietarissa!
Projektipäällikkö Markku Kärkkäinen 
puh. (09) 693 86 10.

udmurtiassa joka kylässä on oma 
lauluryhmänsä. Kuvassa Karamas-Pelgan 
mummokuoro.
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juuri ennen tämän lehden ilmestymistä 
19.5. toimistomme Kuopiossa teki uu-
den aluevaltauksen ja otti osaa ravinto-
lapäivään. Muutaman tunnin ajan meil-
lä toimi Café Pihkova, jossa tarjoiltiin 
venäläistyylisiä herkkuja. Ravintolapäi-
viä järjestetään useampikin vuoden aika-
na, yksityishenkilöt ja yhdistykset voivat 
näinä päivinä perustaa oman pop up -ra-
vintolan ilman byrokratian kiemuroita. 
Tässä on osastoillekin mukava toimin-
taidea!

Heijastinkeräys Karjalan lapsille tuot-
ti hienon tuloksen. Heijastimia kerättiin 
yli 3 000 ja viimeinen erä luovutettiin 
juhlallisesti Karjala-Suomi-seuran edus-
tajalle piirikokouksessa. Lämmin kiitos 

kaikille osallistuneille! Rajan takaa kii-
rineiden uutisten mukaan heijastimien 
käyttö lisääntyi viime talvena keräyk-
semme ansiosta, mikä taas vähensi on-
nettomuuksien määrää. 

Venäjän Karjalaan meillä on niin pal-

jon yhteistyötä, et-
tä tästä vuodesta 
on melkein va-
hingossa muo-
d o s t u m a s s a 
Karjala-teema-
vuosi. Piiriko-
kousseminaaris-
sa aihetta käsitel-
tiin ja loppusyksys-
tä toivottavasti saamme 
kiertueelle karjalan- ja venäjänkieliset 
räppärit. 

Toivotamme hyvää kesää kaikille teil-
le, aktiiviset jäsenet! Kanssanne on ilo 
työskennellä!
tiia moilanen

Kahvilatoimintaa ja Karjalaa Itä-Suomessa

itä-suomen piirikokousviikonloppu Ki-
teellä 21.–22.4. kokosi yli 70 ihmistä lau-
antaiseen Karjala tänäpäi -seminaariin ja 
sunnuntaiseen piirikokoukseen. Viikon-
lopun aikana kuultiin monta näkökulmaa 
nyky-Karjalaan. 

Freelance-toimittaja Pentti Stranius 
puhui sananvapaudesta. 1980-luvulla Kar-
jalan mediassa alettiin pikkuhiljaa avautua 
mm. Stalinin julmuuksista. Karjalaisuus-
aate vahvistui ja karjalankieliset lehdet eli-
vät kulta-aikaa. 1990-luvulla Mauno Koi-
viston hyväntahtoiset sanat aiheuttivat pa-
radoksaalisesti kulttuurin kuolemaa kun 
monia aktiiveja muutti Suomeen. Jeltsi-
nin kaudella paikallinen media sai toimia 
melko vapaasti, mutta Putinin kaudella 
toisen Tshetshenian sodan myötä vähem-
mistöjen kontrollointi lisääntyi ja valta 
kulminoitui Moskovaan. Medvedevin 
kausi oli hiukan liberaalimpi, mutta tiu-
kentuuko sensuuri taas?

Karjalan Kielen Seuran osaamiskeskuk-
sen puheenjohtaja Timoi Munne korosti, 
että karjalan kieli on kieli, ei murre. Unes-
con mukaan se on erittäin uhanalainen. 
Koska kielen luonnollinen siirtyminen 
sukupolvelta toiselle on heikkoa, on sen 
tietoinen elvytys välttämätöntä. Karjalan 
kieli sai virallisen alkuperäiskielen aseman 

Suomessa joulukuussa 2009. 
Sortavalalaisen Suomi-seuran aktiivi 

Ivan Guttyjev oli myös huolissaan siitä, 
että karjalaislapset eivät puhu karjalaa. 
Elinvoimaisemman näkökulman asiaan 
toi petroskoilaisen Nuori Karjala -järjestön 
puheenjohtaja Alina Tshuburova. Nuo-
ri Karjala järjestää vuosittain etnodiskoja, 
joissa esiintyy suomalais-ugrilaisia yhtyei-
tä. Nuoret aktiivit ovat perustaneet kar-
jalankielisen Čičiliušku-nimisen nukke-
teatterin ja esittävät paraikaa Koirien Ka-
levalaa. Järjestö on mukana eri hankkeis-
sa (mm. Suomi-Venäjä-Seuran kanssa) ja 
ajaa karjalaisten etua tekemällä karjalan-
nosta YK:n alkuperäiskansojen oikeuksi-
en julistuksesta. 

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tut-

kimuslaitoksen professori Pekka Suuta-
ri vei kuulijat karjalaisen musiikin pariin 
ja esitteli karjalaisia musiikkiryhmiä. Ar-
to Rinne (kuvassa), nykyisin Sattuma-yh-
tyeen keulahahmo, on yksi tärkeimmis-
tä karjalaisen folkmusiikin vaikuttajista. 
Hän esiintyi trubaduurina myös viikon-
loppumme illatsussa.

Piirikokouksessa Iisalmen osaston pu-
heenjohtaja ja piirihallituksen jäsen Paavo 
Alanko (kuvassa) sai hopeisen ansiomer-
kin. Piirihallituksen puheenjohtajana jat-
kaa Juha Koivula, 1. varapuheenjohtajana 
Riikka Dillström ja 2. varapuheenjohta-
jana Tapio Heimonen. Piirihallitukseen 
saatiin uutena jäsenenä Erkki Muukko-
nen.
tiina ynnilä

Kaverimme Karjala

Itsun toimisto on kiinni heinäkuunajan.

arto rinne Paavo alanko

itä-Suomen Piiri   Tiedustelut puh. (017) 369 4460, ita-suomi@venaja seura.com

SyKSyn SuoSittu uutuuSmatKa: AzerbAidžAn – tulen mAA
23.9.-1.10.2012 / Jäsenhinta: 1370 € / Lisätietoa: 0400-640526 / www.venajaseura.com/ita-suomi
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Haapalammen ja Kesälahden 
osastojen välisiä pilkkikilpailuja on 
kisattu jo vuodesta 1992 alkaen. 
Vuodesta toiseen osallistujia on 
riittänyt. Yksi sukupolvi on kas-
vanut ystävyystoiminnan kanssa.

Perinnettä on voitu pitää yl-
lä yhdessä rakennetun ”datshan” 
turvin. Vuonna 1989 kun rajan 
ylitys Niiralassa tuli mahdollisek-
si, pääsivät Kesälahden osaston 
edustajat vieraaksi Sortavalaan. 
Ystävyyskunnaksi saatiin Haapa-
lammen kylä, joka sijaitsee noin 
15 km Sortavalasta Lahdenpoh-
jaan päin. Silloinen osastomme 
puheenjohtaja Veijo Neuvonen 
tutustui Haapalammen edustajiin ja siitä 
alkoi yhteistyö. 

Jo seuravana vuonna alettiin Haapalam-
melle perustetun paikallisen ystävyysseu-
ran kanssa suunnitella lomamökin raken-
tamista Laatokan Otsoistenlahden ran-

nalle. Mökki rakennettiin talkoilla. Se 
valmistui niin, että ensimmäiset pilkkikil-
pailut voitiin pitää 1992 ja siitä lähtien on 
kokoonnuttu aina maaliskuun lopulla yh-
teiseen tapahtumaan. Tänä vuonna 24.3. 
paikalla oli kolmisenkymmentä osallistu-

jaa. Kalaa saivat vain paikalliset 
pilkkijät. Miten lie kalat osan-
neet karttaa suomalaisten pilk-
kejä. Voitto jäi siis taas kerran 
Haapalammelle.  

Parituntisen pilkkimisen jäl-
keen seurasi kalojen punnitus. 
Sitten palkintojenjako, joka on 
aina yhtä monimuotoinen mu-
kaansa tempaava ohjelmalli-
nen osio. Päälle päätteeksi ruo-
kailtiin pitkän kaavan mukaan. 
Emännät olivat laittaneet pöy-
dän koreaksi, eikä ruoka ja juo-
ma loppunut kesken. 

Sitten illan hämyssä saunan 
lauteille. Mökissä mahtuu yöpy-
mään 12 henkeä. Kesäaikaan pi-

harakennuksessa olevassa aitassa on vielä 
neljä vuodepaikkaa.  Pihassa on grillikatos 
ja rannassa voi uida. Mökkiä annetaan ky-
syjille yöpaikaksi pientä korvausta vastaan.
anja haVerinen

Pilkkikilpailut Sortavalan Haapalammella

Viime syyskuussa Kuopion osaston edus-
tajat Tuula Pekkarinen ja Veijo Taru-
kannel osallistuivat Kuopion ja Pihko-
van ystävyystoiminnan 45-vuotisjuh-
liin Pihkovassa. Matka liittyi myös Suo-
men Pietarin-pääkonsulaatin järjestämiin 
Suomipäiviin. Matkalla oli mukana monia 
kuopiolaisia toimijoita, joilla on yhteyksiä 
Venäjälle.  Kuopion kaupunki oli edustet-
tuna aivan ylintä johtoa myöten.  Mukana 
olivat mm. yliopiston ja ammattikorkea-
koulun edustajat, Kuopion kauppakamari 
ja sirkuskoulu. Kiitämme Kuopion kau-
punkia, että pääsimme mukaan.

Seuran materiaali tuntui kiinnostavan, 
mitään ei tarvinnut tuoda takaisin Suo-
meen. Kansalaistoimintaan perustuva 
ystävyysseuratoiminta oli jonkin verran 
vierasta paikallisille. Tässä onkin seuralla 
kynnettävänä yhteistyön sarkaa.

Seuraava kaupungin ja osaston yhtei-
nen valtuuskunta lähtee Kuopion toiseen 
ystävyyskaupunkiin Pitkärantaan tänä ke-
sänä, kun kaupunkien 20-vuotisystävyys-
juhlaa vietetään 7.7. Matkalla toivomme 
löytävämme henkilöitä, joiden avustuksel-
la voimme aloittaa uusien suhteiden luo-
misen paikallisiin ihmisiin ja mahdolliseen 
ystävyysseuraan.

Osastomme on saanut näkyvyyttä ja 
uskottavuutta. Helmikuussa Kuopiossa 
järjestettiin venäläisen kulttuurin viikko, 
jonka järjestelyissä osastomme oli mukana 
piirijärjestön ja muiden järjestäjien kans-
sa. Lisäksi opetushallituksen vieraana ol-
lut moskovalainen naiskuoro esiintyi 7.5.  
Kuopion kaupungintalolla ja osastomme 
sai kunnian toimia tapahtuman järjestäjä-
nä Musiikkilukion kanssa.

Maailma Kuopion torilla -tapahtuma 
26.5. ja taidetori elokuussa ovat myös uu-
denlaista osastomme toimintaa.  Jäsenten 
aktivointiin panostamme järjestämällä elo-
kuun alkuviikolla karaoke- ja yhteislaulu-
risteilyn jäsenille Kallavedellä.

Uusia avauksia toiminnassamme on 
myös kuopiolaisen Kalinka-kuoron mu-
kaantulo toimintaan ja heidän edustajien-
sa osaston hallitukseen.

Suuri haaste on edelleen nuorten saa-
minen mukaan. Myönteistä on viimeai-
kainen venäjän kielen opiskelun suosion 
kasvu. Jospa siinä onkin avain innostuk-
sen ja uteliaisuuden kasvuun myös muu-
hun venäjätietouteen ja -toimintaan sekä 
venäläiseen kulttuuriin. 
Veijo taruKannel 
ja tuula PeKKarinen

Pilkkikilpailujen 
nuorin osallistuja 
Denis azarenok ja 
punnitustuomari 
natalia Sudnikova.

Venäjänkielisten 
maahanmuuttajien 

Kalinka-kuoro.

Kuopion osaston 
puheenjohtaja 

tuula Pekkarinen 
Suomipäivillä 

Pihkovassa.

Kuopion osasto aktivoituu

Juuri ennen lehden 

painoon menoa saimme 

tiedon Tuula Pekkarisen 

äkillisestä poismenosta. 

Suremme syvästi aktiivijäse-

nen menettämistä.
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Mosaiikki tuo 
tietoa maahan-
muuttajille
itä-suomen piirillä on tällä hetkellä käyn-
nissä ESR-rahoitteinen Mosaiikki-hanke. Jul-
kaisemme yhdessä jyväskyläläisen Mosaiikki 
ry:n kanssa venäjänkielisille maahanmuuttajil-
le suunnattua Mosaiikki-Savo lehteä. Lehden 
erikoisuus on se, että kaikki sen jutut ovat lu-
ettavissa sekä suomeksi että venäjäksi. 

Lehden tarkoituksena on auttaa Pohjois-
Savossa asuvia maahanmuuttajia kotoutu-
misessa ja työllistymisessä. Hankkeen myötä 
olemme onnistuneet löytämään paljon uusia 
yhteistyökumppaneita. Lisäksi alueen osastot 
ovat päässeet kertomaan maahanmuuttajille 
omasta toiminnastaan. 

Lehdessä on juttuja työllistymisestä, kielen 
opiskelusta, suomalaisista tavoista ja muusta 
hyödyllisestä. Lisäksi jokaisessa numerossa 
maahanmuuttajat kertovat omista maahan-
muuttoon liittyvistä kokemuksistaan. Lehteä 
toimitetaan mm. kirjastoihin, TE-toimistoi-
hin ja kuntien neuvontapisteisiin, mistä niitä 
voi noutaa ilmaiseksi.

Hankkeen rahoitus päättyy tämän vuoden 
lopussa. Haluaisimme kovasti jatkaa lehden 
toimittamista, sillä siitä on ollut suuri hyöty 
maahanmuuttajille ja myös suomalaisille, jot-
ka ovat voineet lukea lehdestä maahanmuut-
tajille ajankohtaisista asioista. Uudet rahoitus-
kanavat ovat siis hakusessa.

Jos sinulla on hyvä juttuidea tai vihje uu-
deksi jakelukanavaksi, niin kerro ihmees-
sä siitä meille! Jos haluat sijoittaa yrityksesi 
mainoksen lehteemme ja samalla tukea jul-
kaisutoimintaamme, niin pyydä meiltä me-
diakortti.

Mosaiikki-lehtiä julkaistaan Pohjois-Savon 
lisäksi myös Jyväskylässä, Helsingissä, Tampe-
reella, Etelä-Karjalassa ja Vaasassa. Osa lehtien 
jutuista on luettavissa netissä osoitteessa 
www.mosaiikki.info.             tiia moilanen

Verraton Venäjä -HanKe sai kol-
mevuotisen rahoituksen Pohjois-Savon 
liitolta 1.8.2011 alkaen. Kuopion, 
Iisalmen, Leppävirran, Nilsiän, Siilin-
järven ja Varkauden yhteinen hanke 
tähtää venäjän kielen aseman paran-
tamiseen peruskouluissa. Tarkoituk-
sena on luoda myönteisiä mielikuvia 
Venäjästä, sen kulttuurista ja kielestä 
sekä tiedottaa oppilaita ja vanhempia 
venäjän kielen osaamisen hyödyistä.

Hanke on tärkeä elinkeinoelämäl-
le, sillä itäsuomalaiset yritykset tarvit-
sevat yhä enemmän venäjän osaajia. 
Kaupankäynti Venäjälle lisääntyy ja 
venäläisten matkailijoiden määrä Itä-
Suomessa kasvaa. Hankkeen yhteis-
työkumppaneina on yrityksiä, joilla 
on kokemusta Venäjän-kaupasta tai 
venäläisistä asiakkaista yrityksissään 
ja jotka tiedostavat kielen osaamisen 
merkityksen.

Venäjän kieltä markkinoidaan nuoril-
le tapahtumien ja kampanjoiden avulla. 
Hankkeen starttina järjestettiin Venäjä-
aiheiset messut peruskoululaisille marras-
joulukuun vaihteessa Kuopion musiik-
kikeskuksella. Messujen aikana venäjän 
kieleen ja kulttuuriin tutustui noin 2 300 
lasta ja nuorta. Nuoria lähestytään hank-
keessa myös heidän omilla foorumeillaan, 
kuten Facebookissa. Teemme yhteistyötä 
kuntien nuorisovaltuustojen kanssa, mikä 
mahdollistaa nuorilta itseltään tulevien 
toiveiden huomioimisen hankkeen suun-
nittelussa.

Vanhemmat ovat tärkeä kohderyhmä, 
koska usein oppilaan kielivalinnan takana 
ovat vanhempien arvostukset ja asenteet. 
Vanhemmille on järjestetty mm. Venäjä-
aiheinen vanhempainilta marraskuussa 
yhteistyössä muiden koulutusasteiden ja 
elinkeinoelämän edustajien kanssa. Tavoit-
teena on tarjota ajantasaista tietoa venä-
jän kielen osaamisen hyödyistä nuorille. 

Talven aikana kouluissa on saatu naut-
tia venäläisestä kulttuurista. Helmikuussa 
Kuopion kouluissa kävi esiintymässä pie-
tarilainen lapsikuoro Sinapinsiemen. Maa-
liskuussa Varkauden, Kuopion, Siilinjärven 
ja Nilsiän kouluissa nähtiin petroskoilai-
sen nukketeatteri Tikapuiden hurmaava 

satuesitys. Näin venäjän kieli on tullut 
oppilaille tutummaksi, ja he ovat saaneet 
omakohtaisia kokemuksia venäläisestä 
kulttuurista.

Hankekunnissa venäjän kielen valinnat 
peruskoulussa ovat lisääntyneet. Suurin 
ryntäys ryhmiin koettiin Kuopiossa, missä 
tulevana lukuvuonna uusia venäjän valin-
naisryhmiä aloittaa peräti kahdeksan, kun 
viime vuonna ryhmiä oli vain yksi! Uusis-
ta ryhmistä kaksi on neljänneltä luokalta 
alkavia A2-venäjän ryhmiä, ja loput kuusi 
kahdeksannelta luokalta alkavia B2-venä-
jän ryhmiä. 

Nilsiässä ja Varkaudessa ryhmien määrä 
kaksinkertaistui edellisvuodesta. Rohkaise-
vien tulosten myötä ”Verratonta venäjää” 
on mielenkiintoista jatkaa myös kaksi seu-
raavaa hankevuotta, uusia tapahtumia ja 
kielitempauksia suunnitellen ja toteuttaen.

eVeliina BoVellan
hanKeKoorDinaattori

Venäjäseuran Itä-Suomen piiri on 
mukana sekä hankkeen ohjaus- että 
suunnitteluryhmässä.

Verraton venäjä -hanke 
kannustaa peruskoululaisia 
venäjän opiskeluun

mosaiikki-Savon tekijäkaartia 
Venäjäseurasta ja mosaiikki ry:stä: natalia 
Savela (vas.), tiina ynnilä, tatjana Doultseva, 
tiia moilanen sekä lidia Popova.

Syksyllä koululaisille järjestettiin Venäjä-
aiheinen piirustuskilpailu, jonka voitti 
Fanny Plaketti tällä työllään.
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aiKaKaus- ja sanomaleHtien lukemi-
nen on hyvä keino opiskella kieltä ja tutus-
tua Venäjän nykykulttuuriin. Tehdäänpä 
pieni katsaus Karjalan tasavallassa ilmes-
tyviin lehtiin.

Venäjällä media jaetaan sekä sisältönsä 
(kuten perhe-, harraste-, kalastus- ja ta-
louslehdet), että poliittisen kantansa mu-
kaan. Viralliset lehdet kannattavat valtio-
vallan tai paikallisten viranomaisten kan-
taa, toiset taas kritisoivat viranomaisten 
toimintaa. Lisäksi on poliittisesti sitoutu-
matonta mediaa. Venäjällä on koko maan 
laajuisesti ilmestyviä lehtiä, mutta monilla 
alueilla ja hallintopiireillä on omansa. Kar-
jalassakin ilmestyy useita paikallislehtiä.

VenäjänKieliSet lehDet
Suosituimmat sanomalehdet Karjalassa ovat 
varmaankin TVR-Panorama, koko perheen 
viikkolehti, ja teräväkielinen Karelskaja Gu-
bernija. Molemmissa on uutisia, haastatte-
luja, katsauksia ja paikallisia juttuja. Ka-
relskaja Gubernija arvostelee kärkkäästi vi-
ranomaisia ja nostaa esiin ongelmakohtia, 
TVR-Panorama on maltillisempi.  

Jotkin valtakunnalliset lehdet, kuten AiF, 
Moskovski komsomolets ja Komsomolska-
ja pravda, julkaisevat alueiden omia paikal-
lisliitteitä. Kommunistisista nimistä huoli-
matta viimeksi mainituilla ei ole mitään te-
kemistä nykyisen Venäjän kommunistisen 
puolueen kanssa. Ne ovat aivan tavallisia 
sanomalehtiä.

KirjalliSuutta ja 
laStenlehtiä
Kirjallisuuslehdistä arvostetuin on kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyvä Sever, joka jat-
kaa hyviä venäläisen kirjallisuuden perin-
teitä. Se on perustettu vuonna 1940, ja 
siinä on julkaistu loistavia venäläisten ny-
kykirjailijoiden teoksia sekä suomalaisia 
klassikoita venäjäksi. Sever julkaisee myös 
aloittelevien kirjailijoiden ja runoilijoiden 
teoksia, monet niistä ovat saaneet tunnus-
tusta maanlaajuisesti.

Petroskoissa ilmestyy lehtiä myös muil-
la, kuin venäjän kielellä. Suomenkielinen 
kirjallisuuslehti Carelia (aiemmin Punalip-
pu) on tunnettu Suomessa. Lehti tarjoaa 
karjalaisia ja suomalaisia proosa- ja runo-
teoksia sekä nykyvenäläisten teosten suo-
mennoksia. Carelia-lehden voi tilata Suo-
messa Ruslania-kirjakaupan kautta (www.
ruslania.com).

Lapsille suunnattu värikäs aikakaus-
lehti Kipinä ilmestyy suomen, karjalan ja 
vepsän kielellä. Lehden toimitus järjestää 
usein kilpailuja nuorille lukijoille ja hei-
dän vanhemmilleen, sekä ottaa mielellään 
vastaan lasten piirustuksia, ja harrastajakir-
joittajien kertomuksia.

lehDen Voi tilata SuomeenKin
Petroskoissa viikoittain ilmestyvän suo-
menkielisen sanomalehden, Karjalan Sa-
nomien sähköisen version voi tilata säh-
köpostiinsa sivulta www.karjalansanomat.

ru. Lehti kertoo Karjalan tasavallan po-
liittisesta, taloudellisesta, sosiaali- ja kult-
tuurielämästä sekä Karjalan ja Suomen yh-
teistyöstä.

Venäjänkieliseen materiaaliin erikois-
tuneesta Ruslania-kirjakaupassa voi tilata 
melkein kaikkia venäläisiä lehtiä (seuran 
jäsenet saavat muuten Ruslaniasta 10 % 
alennuksen, toim. huom.). Lisäksi kannat-
taa pistäytyä sivulla https://presse-ru.eu/
index.php, jolta voi tilata venäläisiä lehtiä 
Euroopan maihin.

ilona liPatoVa

Kirjoittaja oli työharjoittelussa Itä-Suomen 
piiritoimistossa helmi-maaliskuussa 2012

KeSän taPahtumia

26.5. Maailma Kuopion torilla ja Mah-
dollisuuksien tori Kuopion satamatorilla. 
Mukana sekä osaston että piirin poruk-
kaa. Tule juttelemaan ja katsomaan mie-
lenkiintoista ohjelmaa!
8.7. Kesäteatterimatka Keuruulle Vaa-
jakoskelta, musiikkinäytelmä Raide 2. 
Tied. Leena Hänninen 050 366 0904.
29.–30.8. Risteilymatka Viipuriin, Vaaja-
kosken osasto järjestää. Tied. Leena Sill-
gren (014)261510 tai 040 539 9375.

Valosta 

voimaa! 

Pohjois-
Suomen 

piirikonttori 

suljettu 
9.-22.7.

Viralliset lehdet 

kannattavat 

paikallisten 

viranomaisten 

kantaa, toiset taas 

kritisoivat heidän 

toimintaansa.

Kiikarissa Karjalan media
Pravdaa, Careliaa ja Kipinää
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poHjois-suomen piirikokouksessa luovu-
tettiin piirijärjestön puheenjohtaja Anneli 
Kiiskiselle Suomi-Venäjä-Seuran kultai-
nen ansiomerkki.  Anneli Kiiskinen valit-
tiin jatkamaan piirin puheenjohtajana. Pii-
rihallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin 
Timo A. Säkkinen Suomusalmelta ja Eila 
Heikkinen Kemistä. Piirihallitukseen tuli 
valituksi Lilja Bujalo ja Marja Nybacka 
Oulusta, Maarit Grekula Oulaisista, Ti-
mo Haapaniemi Iistä, Väinö Huotari 
Kuhmosta, Tarmo Polojärvi Kuusamosta, 
Eira Setälä Rovaniemeltä, Pertti Tervonen 
Kajaanista ja Matti Vanhala Kemijärveltä. 

Tulevassa toiminnassa painotetaan vies-
tinnän merkitystä, lähialuetoiminnan kan-
salaisyhteyksiä, koulutusyhteistyötä ja kult-
tuurivaihtoa. Piiri on jättänyt kaksi ENPI-
hankehakemusta. Karelia ENPIstä haetaan 
EU-rahaa naapurien kielihankkeeseen ja 

Kolarctic ENPIstä kansalaisjärjestöjen kou-
lutus- ja kulttuurivaihtohankkeeseen poh-
joisille alueille. 

Piirikokouksen jälkeen ajettiin kahdel-
la onnikalla Kuhmon ystävyyskaupunkiin 
Kostamukseen, missä pidettiin ystävyysil-
lanvietto ja konsertti sikäläisen Karjala-
Suomi-Seuran paikallisosaston järjestä-
mänä. Heidän puheenjohtajalleen Tatjana 
Ivanitskajalle myönnettiin seuran hopei-
nen ansiomerkki. Seuraavana aamuna oli 
kiertoajelu, jonka kohteita olivat ortodok-
sikirkko, uusi uimahalli ja business center.  
Pienseminaarissa kuultiin ensi vuonna 30 
vuotta täyttävän Kostamuksen historiasta 
ja uusista investointi- ja matkailumahdol-
lisuuksista.

Lue lisää Pohjois-Suomen piirikokouk-
sesta piirin sivuilta www.venajaseura.com/
pohjois-suomi. 

Pohjois-Suomen piirikokous Kuhmossa – 
pienseminaari Kostamuksessa

Pohjois-Suomen toimistolta voi ostaa 
hauskoja aakkos-rintanappeja ja -julisteita.

onniKalla Vienan 
Karjalaan ja 
SoloVetSKiin 15.–20.6.2012
matKareitti Kostamus – Vuokki-
niemi – Kalevala – Haikola – Kepa – 
Paanajärvi – Kemi – Solovetsk.  Mat-
kanjohtajana Lilja Bujalo ja Kareli-
kan opas. Kaksi päivää Solovetskissa, 

osa retkistä lisämaksusta. 
Puolihoito, majoi-

tukset hotelleissa, 
Vuokkiniemellä 
perheissä.  

Jäsenhinta 
alk. 675 €.

luontomatKa PaanajärVen 
KanSalliSPuiStoon 
6.–10.8.2012
suosittu luonto- ja vaellusmatka 
Paanajärven kansallispuistoon, reittinä 
Oulu – Kuusamo – Pääjärvi – Paana-
järven kansallispuisto. Päiväretkiä mm. 
Kivakkatunturiin, Kivakkakoskelle, lai-
varetki Paanajärvellä. Oppaana koke-
nut Paanajärven kävijä Petri Haapala. 
Jäsenhinta alk. 445 €. 

Matkoille viisumi lisämaksusta 71 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset piiritoi-
mistoon, puh. (08) 535 5500.  

Venäjänmatkoja pohjoisesta

näkymä Paanajärven 
kansallispuiston 
Kivakkatunturilta

Valosta 

voimaa! 

Pohjois-
Suomen 

piirikonttori 

suljettu 
9.-22.7.

PohjoiS-Suomen Piiri   Tiedustelut puh. (08) 535 5500, pohjois-suomi@venaja seura.com

Venäjän KauPPailta 
tyrnäVällä
suomi-Venäjä-seuran Lakeuden osas-
ton järjestämä Venäjän kaupan ilta koko-
si 19.4. Tyrnävälle kymmeniä asiasta kiin-
nostuneita. Luennoitsijoina illassa olivat 
Venäjän kunniakonsuli, SVS:n valtuuston 
puheenjohtaja Pauli Saapunki, Barents 
Group Oy:n toimitusjohtaja Seppo Lauk-
ka, Valio Oy:n hallituksen varapuheenjoh-
taja Tauno Uitto, HZPC Sadokas Oy:n 
toimitusjohtaja Jaakko Rahko ja Luonnos-
ta Oy:n toimitusjohtaja Aki Auniola. Ilta 
alkoi venäläisellä ruualla, jonka tarjosivat 
Sadokas ja Valio Oy sekä slaavilaisella mu-
siikilla. Venäläisestä ruokakulttuurista ker-
toi Natalia Anttila ja musiikkinautinnon 
tarjosi trubaduuri Antti Kärsämä. 

teKSti ja KuVa: rita KumPulainen
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suomi-Venäjä-seuran Ivalon osasto on 
aloittanut menestyksekkäästi uuden toi-
mintamuodon, Venäjä-klubin.  Aktiivi-
nen ja ajankohtainen toiminta on tuonut 
uutta eloa osaston toimintaan. Viimeksi 
klubilaiset valmistautuivat pääsiäisen viet-
toon leipomalla pääsiäisherkkuja. 

Klubi-toiminnan käynnistäjänä on ol-
lut osaston puheenjohtaja Irja Jefremoff. 
Suomi- Venäjä-seura tarjoaa foorumin, 
jossa venäläisestä kulttuurista, tavoista ja 
kielestä kiinnostuneet ihmiset voivat toi-
mia. Venäjä- klubi on ollut tällaista toi-
mintaa parhaimmillaan, kertoo puheen-
johtaja Jefremoff. Keskeistä toiminnassa 

on ollut venäläinen ruokakulttuuri. Niin-
pä klubin toiminta alkoi hapankaalin val-
mistuksella. Kun hapankaali oli tekeyty-
nyt, klubilaiset kokoontuivat keittämään 
borssi-keittoa, jossa käytettiin itse valmis-
tettua hapankaalia. 

Keväällä 2011 vuorossa oli pelmeni-
en leipominen. Pelmenejä valmistettiin 
eri täytteillä ja niitä nautittiin voisulan ja 
smetanan kera. Venäjä-klubilla kävi sit-
temmin myös vieraita Rajakoskelta ja vie-
raiden kanssa vaihdettiin kuulumisia, mi-
tä rajan molemmin puolin oli tapahtunut 
sitten viime näkemän. 

Syksyllä 2011 vuorossa oli elokuvail-

ta. Murmanskin konsulaatin avustuksella 
saatiin dokumenttielokuva, joka oli tehty 
Murmanskin 95-vuotisjuhlien kunniaksi. 
Dokumentti kertoo monipuolisesti ja mie-
lenkiintoisesti Murmanskin historiasta ja 
sen kehittymisestä nykyisenlaiseksi suur-
kaupungiksi. 

Venäjä-klubin toiminta jatkuu aktiivi-
sesti. Toukokuun ohjelmassa on runoillan 
järjestäminen yhteistyössä Inarin pääkir-
jaston kanssa. 

Lisää tietoa tulevista Venäjä-klubin ta-
pahtumista osaston kotisivuilta: www.ve-
najaseura.com/node/1254. Tervetuloa Ve-
näjä-klubiin!

Uudet tuulet puhaltavat Suomi-neidon päässä

piiritoimistolla oli sähäkkä kevät: uu-
sien asioiden opettelua ja kevään pääta-
pahtumana venäläisen DDT -rockyhtyeen 
esiintyminen Suomessa maaliskuun lopul-
la. Sekä itse klubikeikka että edellisenä 
päivänä järjestetty bändin keulahahmon 

Juri Shevtshukin luentotilaisuus olivat jo-
ka tavalla menestyksiä. DDT osoitti pysty-
vänsä uudistumaan yhtyeenä samalla kun 
se pysyy uskollisena juurilleen. 

Yhtälailla osastokentällä kevät oli vil-
kas. Osastot järjestivät monipuolisia Ve-

näjää valottavia tilaisuuksia, joissa oli jaos-
sa niin kokemuksia kuin tietoakin. Muu-
tama osasto yhdistyi onnistuneesti, mistä 
yhtenä esimerkkinä on uuden laajan Kes-
ki-Uudenmaan osaston syntyminen. Kes-
ki-Uudellamaalla on panostettu siihen, et-
tä keskittymisestä huolimatta kaikkien en-
tisten osastojen alueella säilyy aktiivinen 
toimintaryhmä. 

Piirin kevään toinen päätapahtuma oli 
huhtikuun lopussa järjestetty piirikokous 
Imatralla. Piirikokouksesta on alla lisää 
juttua, joten tässä kohtaa sanon lyhyesti: 
kiitos imatralaiset, teitte yhteisestä viikon-
lopustamme unohtumattoman!

Piiritoimiston töistä ovat tänä kevää-
nä vastanneet itseni lisäksi projektikoor-
dinaattorit Kaari Artemjeff ja Päivi Kär-
nä sekä harjoittelijat Kaisa Härö ja Yulia 
Ozerova. Lappeenrannassa viisumiväli-
tystä on hoitanut tuttuun tapaan Mari-
na Rantanen ja hänen apunaan on ollut 
harjoittelija Natalia Hyypiä. Haluan kiit-
tää heitä kaikkia tehokkaasta keväästä se-
kä osastojen jäseniä sujuvasta ja hauskasta 
yhteistyöstä! 

Ja lopuksi vielä onnittelut vanhempain-
vapaalla olevalle toiminnanjohtajalle Taru 
Linnalle, josta tuli aprillipäivänä pienen 
tytön äiti! 

Kaunista kesää toivottaen,
jouni SirKiä
toiminnanjohtaja

Kevättä muistellen, koittavaa kesää fiilistellen

Piirikokous vei 
osastojen väen 
Viipuriin 
KeVään piirikokous pidettiin sunnuntai-
na 22.4. Imatralla hotelli Vuoksenhovissa. 
Asialistalla olivat tavalliseen tapaan men-
neen ja kuluvan vuoden toiminta ja talous. 
Henkilövalinnat sujuivat sopuisasti ja 
kokous vahvisti vain muutaman muutoksen 
piirihallituksen kokoonpanoon.

Piirin puheenjohtajana jatkaa kansan-
edustaja Jouko Skinnari Lahdesta, ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
Keijo Laine Lappeenrannasta ja toiseksi 

varapuheenjohtajaksi Eilina Gusatinsky 
Vantaalta. Uutena hallitukseen tuli Länsi-
Helsingin osaston Katja Blomberg.

Ja kun kerran näin lähelle rajaa oli 
päästy, päätettiin samalla käydä naapuri-
kaupungeissa Svetogorskissa ja Viipurissa. 
Lauantain matkalla matkanjohtaja Riitta 
Varis kertoi paikoista reitin varrella ja Imat-
ran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen sekä 
Svetogorskin entinen kaupunginjohtaja Vla-
dimir Vasiljev opastivat raja-alueyhteistyön 
saloihin. Viipurissa saimme tutustua Uno 
Ullbergin suunnittelemaan taidemuseoon, 
joka toimii Eremitaasin sivupisteenä. Muka-
na olleet 56 osastojen edustajaa kiittelivät 
onnistunutta reissua.

etelä-Suomen Piiri   Tiedustelut puh. (09) 693 8632, etela-suomi@venaja seura.com
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Pelmenejä maailma KyläSSä 
-FeStiVaaleilla 26.–27.5.
olemme tänäkin vuonna mukana Suo-
men suurimmassa monikulttuurisuusta-
pahtumassa, joka pidetään Kaisaniemen 
puistossa. Tarjolla on tuttuun tapaan ve-
näläisiä herkkuja ja tietoa seurasta. 

KeSäretKi KulttuuriKeSKuS 
SoFiaan 5.6.
Käpylän Družba tekee kesäretken Vuo-
saaren Kallahteen, jossa tutustutaan or-

todoksiseen kulttuurikeskukseen Sofiaan 
ja sen kirkkotaidenäyttelyihin. Lopuksi 
luontoretki ja piknik.

Ilmoittautuminen viimeistään 31.5. 
Petriinalle (petriina.punna@gmail.com)

VenäläiStä laulua ja tanSSia 
linnoituKSen yöSSä 12.8. 
lappeenrannan linnoituksessa esiinty-
vät Venäjä-klubin laulu- ja tanssiryhmät 
Neposeda, Kalinka ja Taljanka.

PietarilaiSet marKKinat 
VihreäSSä maKaSiiniSSa 
laPPeenrannan 
linnoituKSeSSa 17.–19.8. 
Venäläistä käsityötaidetta, venäläisiä 
herkkuja, kenttäkeittiö ja kahvio, musiik-
kia ja muita esiintyjiä. Markkinoiden yh-
teydessä järjestetään elokuvamaraton, joka 
alkaa 17.8. klo 12 ja päättyy 18.8. klo 12.  

 
ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenre-
kisteriin, niin pysyt ajan tasalla alueesi 
tapahtumista! Kehitämme myös teksti-
viestitiedotusta, joten kännykkänumeroi-
takin kaivataan. 

Tee ilmoitus seuran nettisivuilla Etusivu 
> Liity jäseneksi > Päivitä yhteystietosi  

länSi-Suomen Piiri   
Tiedustelut puh. 010 396 2800, lansi-suomi@venaja seura.com

matKa Pietarin naiSten 
KymPPiin 14.–16.9.
(Huom! Matkan ajankohta on muuttunut 
aiemmin ilmoitetusta.)

läHde kanssamme reippailemaan Pieta-
rin kauniiseen kaupunkimiljööseen Nais-
ten Kympin merkeissä. Viikonloppuun 
mahtuu myös kulttuuria ja herkuttelua. 

Majoitus: Hotelli Moskova ***
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 
seuran sivuilla Matkat ja viisumit -koh-
dassa 

Järjestäjä: Venäjänmatkat

Villa sVeden i Jakobstad var den 11 
februari samlingsställe för den svenska 
midvinterträffen, som traditionellt ord-
nas av Finland-Rysslands distrikt i Västra 
Finland. Gunilla Kleis, aktiv och bevan-
drad i ryska kontakter och kultur bjöd in 
folk från svensk- och tvåspråkiga avdelnin-
gar i Österbotten.

Programmet började med en god och i 
vintervädret värmande borsh-soppa. Tru-
baduren Siv Ågren sjöng och spelade Jag 
väntar vid milan och Tangomarknaden var 
bl. a på agendan. Rönnen i Ural blev se-
dan en allsång som gav förhöjd stämning 
i yrsnövädret.

Riku Savonen från Tammerfors infor-

merade om de aktiviteter som ordnas på 
distrikts- och riksnivån inom förbundet. 
Erik Sjöberg har varit aktiv inom frikyr-
korörelsen i Jakobstad. För några år sedan 
övergick han till den i Finland verkande 
ortodoxa kyrkan. Han berättade om kyr-
kans verksamhet i landet. 
göSta SVenFelt 

Svenska kommittés Midvinterfest i Jakobstad
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tampere-talo koki erään historiansa 
vaikuttavimman show’n sunnuntaina 1.4. 
DDT:n Toisin-ohjelmaan kuuluu olennaisesti 
tekstejä kuvittava videospektaakkeli. Konsert-
ti jätti monta vahvaa muistijälkeä. Avausraita 
Tänä yönä syntyneille räyhäsi voimalla sisään, 
kolmannen kappaleessa Hei sinä, kuka sinä 
olet? yleisö pääsi marssimaan lavan etureunaa 
ja heittämään ylävitoset Juri Ševtšukin kans-
sa. Synkin hetki koettiin kappaleessa Kriisi, 
kun tarinan päähahmo mustaan huppariin 
sonnustautuneena paukutti pesäpallomailalla 
suoraan päin katsojaa. Sitten tunnelma muut-
tui lohdullisemmaksi. 

Eräällä tavalla koskettavin video oli biisissä 
Kohtaaminen, joka alkoi pimeässä Ševtšukin 
laulaessa lavan eteen sytytetylle hehkulam-
pulle. Vähitellen taustalla alkoi erottua ker-
rostalon profiili, jonka ikkunoihin syttyi valo-

ja. Laulun edetessä päivä sarasti ja kuva alkoi 
liikkua kerrostaloa pitkin ylöspäin talon har-
jalle ja esiin tuli koko maisema ja sinitaivas. 

Made in China jatkoi tästä vielä ylemmäs, 
avaruuteen saakka. Yksinäinen kosmonautti 
leijailee avaruudessa, kunnes kuvaan leijaile-
vat roskat peittävät hänet kokonaan. Teema 
oli sama, johon Ševtšuk viittasi konsertin ava-
uksessa: Pärjäät sadalla tavaralla - aatteeseen. 
Raha ja materia eivät DDT:n mukaan takaa 
onnea. Kohtaus päättyi siihen, että päähen-
kilö syöksyi Nevaan taistelemaan hengestään.

Koko show oli upea. Loppua kohti tunnel-
ma huipentui ”taustalaulaja” Aljona Roma-
novan maagiseen sooloon. Torvia hyödyntävä 
Laulu ajasta kuvasi upeasti, miten ruohoon 
tippunut kännykkä ajan hampaissa muren-
tui. Kaihoisa Kun sinä olit täällä taas kuljet-
ti pitkin Pietarin nostalgisia maisemia. Lau-
lun vapaudesta ja Lounaistuulen murhaavan 
tarttuva musiikki vei tässä vaiheessa kaiken 

huomion. Myös hitaasti lämpenevä hämä-
läisyleisö oli sulatettu horroksestaan ja työn-
tyi kohti lavaa. 

DDT laulatti yleisöllä koko hittiparaatin-
sa. Kadonnut, Syksy, Sade, Leningrad, Älä 
ammu ja lopuksi yleisön pyynnöstä vielä 
Kotimaa ja Siinä kaikki. Kamera heijasti val-
kokankaalle soittajia ja edessä huojuvan nuo-
ren yleisön onnellisia ilmeitä, mikä sai taka-
na istuvan varttuneemman fanijoukon liiku-
tuksen kyyneliin. Yleisö toivoi ensimmäisten 
encoreiden jälkeenkin DDT:tä lavalle, mutta 
Ševtšuk pahoitteli, ettei kolmen tunnin jäl-
keen enää kykene, hänhän on jo vanha mies 
(55 v.). Sitä ei kuitenkaan olisi uskonut illan 
aikana, sen verran vetreästi jalka nousi.

DDT - monen aistin show 
DDt-ennaKot tamPereen 

Kulttuuritalo telaKalla

telaKalla pidettiin 20.3. DDT-lämmit-

telyilta, joka tarjosi yleisölle maistiaisia 

legendaarisen yhtyeen tuotannosta ennen 

varsinaisia konsertteja Suomessa. 

Illassa esiintyivät Sergei Korelov ja 

Tomi Leppänen. Telakalla kuultiin jo klas-

sisiksi tulleita DDT:n lauluja ja esitettiin 

videoklippejä YouTubesta. Ilta huipentui 

yhdessä laulettuihin uusiin biiseihin Laulu 

vapaudesta ja Lounaistuuli. 

Yleisön vastaanotto oli lämmin. Tomin 

mielestä fiilis oli hieno: ”Oli mukava ilta 

ja olen mielelläni jatkossakin vastaa-

vissa tapahtumissa. Venäjällä on paljon 

hyviä bändejä, joiden tuotantoon ylei-

sö voi tutustua tällaisissa lauluilloissa.”        

natalia Kachelina

tampereen upeiden kesäfestareiden sar-
jassa Kukkaisviikoilla 27.7.–4.8. on tiis-
taina 31.7. teemana Venäjä. Seura tuottaa 
päivän ohjelman, jossa Keskustorin suu-
rella lavalla on kello 14–21.30 ohjelmaa 
kaikenikäisille. Mukana on mm. huippu-

yhtye Terem Quartet Pietarista. Kukkais-
TV:ssä voi lähettää kesäterveiset YouTuben 
välityksellä ystäville ympäri maailmaan – 
myös Venäjälle! Seuraa Romaška-päivän 
ohjelman valmistumista netissä Länsi-
Suomen piirin nettisivuilta. 

naistenpäiVänä 8.3.2012 Kokko-
lan osasto järjesti kaupunginkirjas-
tossa venäläisen elokuvan iltapäivän, 
jossa näytimme elokuvat Keltasirkku 
ja Kauniin harjoittelua. Tapahtuman 
alussa esittelimme osastoa ja nautim-
me zakuskoja. Elokuvien välillä syntyi 
vilkasta keskustelua ja toiveita uudesta 
iltapäivästä.

Kokemuksesta innostuneen järjes-
tämme syksyllä kaksi elokuvailtapäi-
vää. Yhteistyö kirjaston kanssa on hy-
vin toimivaa.        

                            tarja VauhKonen

Kokkolassa
ihastuttiin 
elokuviin

Tampereen 29. Kukkaisviikoilla Romaška-päivä
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petrosKoissa toimii nuorten yliopis-
to-opiskelijoiden vuonna 2005 perusta-
ma harrastajanukketeatteri Čičiliušku. Se 
rohkaisee karjalaisperheitä käyttämään ko-
tikielenä karjalan kieliä. Teatteri kiertää eri 
puolilla Karjalaa esiintymässä kymmenen 
näyttelijän voimin ammattiohjaaja Nata-
lia Golubovskajan johdolla.

Suositun lastenkirjailijan ja kuvittajan 
Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala ilmes-
tyi vuonna 1992 ja vuonna 2010 se julkais-
tiin Kalevalan alkuperäiskielellä vienankar-
jalalla Nadja Lutohinan kääntämänä. Koi-
rien Kalevala karjalankielinen teatterisovi-
tus sai ensi-iltansa 2.4.2012 Petroskoissa ja 
se Čičiliuškun viides näytelmä.

Čičiliušku saapuu Suomeen marras-
kuussa. Koirien Kalevalaa esitetään varsi-
naiskarjalan kielellä, jolloin kuulijat ym-
märtävät sen helpoimmin. Etelä-Pohjan-
maan Kulttuurirahasto tukee esityksiä alu-
eellaan. Tekijänoikeuksien ja rahoituksen 
salliessa esityksiä järjestetään muuallakin.

Näytelmässä koetaan Kalevalan kes-
keiset tapahtumat: Väinämöisen ja Jou-
kahaisen kilpalaulanta, Seppo Ilmarisen 
Sammon taonta ja Sammon ryöstö. Esi-
tys kestää noin tunnin. Seuraa Länsi-Suo-
men piirin nettisivuilta ja Facebookista 
miten kiertueen toteutuminen etenee ja 
ketkä voivat tilata esityksiä.

turun piiri on mukana vielä kahdes-
sa upeassa kulttuuritapahtumassa ennen 
kesälomia. Osallistuimme 19.5. Vanhal-
la Suurtorilla järjestettyyn Mahdollisuuk-
sien toriin ja olemme mukana menossa, 
kun Turussa esiintyy toukokuun lopussa 
moskovalainen balettiryhmä Young Rus-

sian Ballet. Mahdollisuuksien tori valloitti 
Brinkkalan sisäpihan ja Vanhan Suurtorin 
alueet Turussa 19.5. Tapahtumassa nähtiin 
kattaus kansalaisjärjestöjä, koukuttavia kes-
kusteluja ja keväistä karnevaalitunnelmaa. 
Torialue täyttyi sykkivistä rytmeistä, iloi-
sista väreistä ja herkullisista mauista. Teke-
mistä, näkemistä ja kokemista riitti koko 
perheelle! Tänä vuonna teemana oli ”Ih-
miset liikkeessä”. Teeman puitteissa käsitel-
tiin paitsi muuttoliikkeitä ja pakolaisuutta, 
myös ihmisten toimintaa yhteiskunnalli-
sissa liikkeissä. 

Tapahtumassa tuotiin esiin ihmiset ti-
lastojen takaa ja pohdittiin syitä liikkeelle 
lähtöön. Myös paikalliset kansalaisjärjestöt 
esittäytyivät ja esittelivät erilaisia tapoja vai-
kuttaa maailman menoon. Suomi-Venä-
jä-Seura oli mukana torihumussa omalla 
teltallaan, ja Neukkumasinistit esittelivät 
ajopelejään tapahtumassa.  Soile tirri

Koirien 
Kalevalaa 
varsinais-
karjalaksi

turun Piiri   
Tiedustelut puh. (02) 277 3210, turku@venaja seura.com

Kevään tuulia Turusta

mynämäen seudun osasto muodos-
tettiin vuosia sitten yhdistämällä alu-
een osastot yhteen. Viime vuosi oli 
vilkkaan toiminnan vuosi. Marraskuun 
alussa järjestettiin Mynämäen kirjaston 
näyttelytilaan Ludmila Talzin laaja tau-
lunäyttely Inkerinmaan ja -kansan vai-
heista. Näyttely oli esillä joulukuun 
alkuun asti. Marraskuun lopulla oli 
vuorossa kirjallisuusluento Mietoisten 
säästöpankin kerhotiloissa. Taidehisto-
rioitsija Elena Levantovskaja kertoi ai-
heesta ”Pushkinin Pietari.” 

Syys-lokakuun vaihteessa tehtiin 
matka Metsäpirttiin. Metsäpirtti on 

paikkakunta, josta väestö tuli evakko-
na mm. Mynämäelle ja Vehmaalle. SVS 
Mynämäen osasto teki ensimmäisen 
matkan Metsäpirttiin jo marraskuussa 
1990 ja yhteyttä on pidetty jatkuvasti. 
Viime vuonna tutustuttiin mm. Metsä-
pirtin uudistettuun kirjastoon ja kirjas-
tonhoitajalle esitettiin kutsu tulla tän-
ne. Matkalla käytiin myös tutustumas-
sa Viipurin vanhan kirkon kaivauksiin, 
joissa on mukana myös yksi osastomme 
jäsen. Osasto ilmoittaa toiminnoistaan 
paikallislehdessä ja tarpeen mukaan jä-
senkirjeellä. 
immo jalaVa

Vilkas toimintavuosi SVS 
Mynämäen seudun osastolla

leena aro (vas.), eila tuominen, mauno tammenkoski (sihteeri), Pentti astala, 
albert Käiväräinen (pj.), eeva järvilahti, immo jalava (varapj.) ja timo lehto osaston 
vuosikokouksessa.”

VallanKumouSBiletyStä 
PietariSSa 2.–6.11.
marrasKuinen Pietari avautuu bile-
matkalla aivan uudella tavalla. Luvassa 
on vallankumouksen henkeä, Baltikan 
olutpanimoa, luksussaunaa, kauneuden-
hoitoa, tanssia ja tietysti hyvää seuraa! 
Matka tehdään laivalla kätevästi ilman 
viisumia. 

Hostellimajoitus, hinta 300 €, 
jäsenalennus 20 €. Lisätiedot ja varauk-
set: turku@venajaseura.com, 041 544 
6131
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Vuosien 2011 ja 2012 aikana Turun osas-
toon liittyneille jäsenille järjestetään tutus-
tumisilta 6.6.2012 klo 19 Turun Vaaka-
huoneella. Tule tutustumaan hyvään seu-
raan venäläisen jazzin tahdissa! Ilm. 31.5. 
mennessä puh. 2773200 tai pirjo.laurila@
venajaseura.com. 

Elokuun viikonloppu 25.–26.8. on 
täynnä erilaisia tapahtumia ja juhlatilai-
suuksia liittyen Aleksanteri I ja Bernadotten 
tapaamiseen 200 vuotta sitten Turussa. Tu-
run osasto on mukana tapahtumissa. Seu-
raa tarkempia ohjelmatietoja osastomme 
www-sivuilta www.venajaseuraturku.com.

Syyskuun lopussa vierailemme nukke-
taiteilija Raija Puontin luona Kaskenka-
dulla. Myös tästä tarkemmat tiedot kesän 
lopulla osastomme nettisivuilla. Tervetu-
loa mukaan tapahtumiin!
marja Salonen-niKolajeV

Turun osaston toimintaa

turun Konserttitalossa 23.–24.5.2012 
klo 19. Seuran jäsenillä on mahdollisuus 
päästä katsomaan balettia jäsenhintaan 
30€! Baletti on nuorten taidetta – tämä 
tunnettu lause pitää erityisen täsmäl-
lisesti paikkansa, kun puhutaan Young 
Russian Ballet -tanssiryhmästä. Taitei-
lijoiden nuoresta iästä huolimatta ovat 
monet heistä jo saavuttaneet kansain-
välistä tunnustusta ja ehtineet tanssia 
Venäjän ja Euroopan johtavissa baletti-
ryhmissä. Ryhmä koostuu nimenomaan 
solisteista – jokainen tanssijoista omaa 
kirkkaan yksilöllisen tyylin ja maksimaa-
lisen laajan tanssiohjelmiston. Ryhmä 
esittää Konserttitalolla esityksen Viimei-
nen venäläinen tango Pariisissa.

Viimeinen venäläinen tango Parii-
sissa on tarina kahdesta venäläisestä 
upseerista ja ballerinasta, jotka lähtivät 

Venäjältä ja päätyivät kohtalon tahdosta 
rautatieasemalle Pariisin lähelle. Tuntei-
den tragedia ja tunteiden purkaus moni-
kielisin äänien, musiikkirytmien ja juni-
en melun keskuudessa, jotka muuttuvat 
päähenkilöiden tunteitten ja tunteiden 
melodiaksi, rakkaudeksi, kateudeksi ja 
toivoksi. Unelman rautatieasema muut-
tuu päähenkilölle toivon rautatieasemak-
si. Orkesteri soittaa… parit tanssivat… 
ystävät hyväksyvät toisensa, mutta usko-
vat, että elämä on kaunis, kuten tämä 
tango…

Teoksessa mukana jazz-orkesteri 
ja -laulaja. Lippuja voi kysellä piiritoi-
mistosta puh. (02) 277 3200. Seuraa 
tapahtumiamme Facebookissa ryhmässä 
SVS Turku! Mukavaa kesää kaikille jäse-
nillemme, ystäville ja tutuille!
Soile tirri

Moskovalainen Young Russian Ballet

VySotSKin yStäVät 
muiSteleVat PerinteiSeSti 
VoloDjaa 25.7.2012.

tilaisuus alkaa klo 18.00. Paikka on 
huvila Kolkka Ruissalon Saaronniemes-
sä. Opastus löytyy bussin päätepysäkiltä 
perille. Tarjolla on runoja ja lauluja suo-
men ja venäjän kielellä. Nautimme gril-
lattua makkaraa ja virvokkeita. Tilaisuus 
on kaikille avoin, vapaaehtoinen osallis-
tumismaksu on 5 euroa. Tervetuloa!         
Kari laine

Petri rajala  tunnelmoi Vysotskia



KontaKt   15

V
otjakki, ostjakki, armanjakki, eskimo-
kajakki, kajakki, jakki, konjakki. Ne-
tin loppusointupalvelu tuntee niinkin 
erikoisen sanan kuin votjakki, ja miksei 
tuntisi, sillä entisaikain koulussa kielisu-

kulaiset opeteltiin juurta jaksain.
Omaan selkäytimeeni opit ainakin menivät, joten 

sukulaisten uudet nimet ovat yhä täyttä hepreaa. Ko-
mit? Ai jaa, syrjäänit. Marit? Hyvä tavaton, mehiläisiä 
hoitavat tšeremissit!

Bakun euroviisulavalle toukokuun lopulla nouse-
vat Buranovon babuškat ovat votjakkeja, nykyisiä ud-
murtteja. Heidän kansanpukunsa hehkuvat punaisina 
ja parmailla helisevät tataareilta ammoin lainatut ra-
hakoristeet.

I
hania ikänaisia on kuultu aiemminkin. Yhtä val-
loittavia rokkaajia olivat Essoilan mum-
mot, jotka esiintyivät jokin vuosi 
sitten Venäjä-seuran kutsumina 
ja Santtu Karhun vahvistami-

na täällä Suomessa.
Buranovo ja Essoila ovat kum-

pikin suomalais-ugrilaista aluetta, 
toinen lähellä Uralvuoristoa Vol-
gan mutkasta pohjoiseen, toinen 
rajan takana Karjalan tasavallassa. 
Joku tuntee Essoilan ehkä Jessoilana 
tai osaa yhdistää sen jo lakkautettuun 
Säämäjärveen.

Zachris Topelius kertoo Maamme kirjas-
sa papinpoika Matias Aleksanteri Castrénista, jo-
ka kieltäytyi paljosta ja oli tahdoltaan luja. Nämä omi-
naisuudet olivat Topeliuksen mukaan arvossaan, kun 
Castrén makasi taivasalla tai ihmistapoja tuntematto-
mien metsäläisten seassa.

Venäjän vaikeakulkuisista erämaista tutkimusmat-
kailija etsi Suomen halveksittuja heimolaisia ja köy-
hiä sukulaisia. Kauimpana koillisessa vaelsivat ostja-
kit ja vogulit, lännempänä asuivat syrjäänit ja votjakit, 
tšeremissit ja mordvalaiset.

Heimolaisissa oli puolivillejä poropaimenia ja uut-

teria maanviljelijöitä, luonnon jumalia palvovia paka-
noita ja nimellisiä kristittyjä.

Votjakit kuuluivat viljelijöihin. Tyypillisessä votjakki-
maisemassa pellot kumpuilevat metsien keskellä ja pel-
loilla seisovat yksinäiset, kukaties pyhät puut. Talvisin 
kummut ovat paksun lumen peitossa ja pakkanen voi 
nousta lähelle viittäkymmentä astetta.

Nykyisin votjakki-nimitystä pidetään liian venäläi-
senä, mutta Votkinskin kaupunki on udmurtiksi Votka 
ja samaa sanapesuetta on kuvernementistaan tunnettu 
Vjatka. Votka ja Vjatka ovat myös jokia, jotka kuljet-
tavat Kaman ja Sivan lailla ugrien muistoa.

T
äällä suomensukuisilla seuduilla, 
melkein suomenkielisten jokien 
partailla, asui kaksi maailmankuu-
lua venäläismiestä, säveltäjä Pjotr 
Tšaikovski ja kalašnikovien isä Mi-

hail Kalašnikov.
Tšaikovski syntyi vuonna 1840 Vot-
kinskissa, ja Kalašnikov suunnitteli 
1940-luvulta alkaen tuliaseita Ud-
murtian pääkaupungissa Iževskissä. 
Molemmilla on nyt omat museon-
sa ja Tšaikovskilla tekojärven ran-
nalla vielä nimikkokaupunkinsa.

Monet Venäjän naishiihtäjät oli-
vat takavuosina paksulumisesta Ud-

murtiasta kotoisin. Galina Kulako-
va tuli Votkinskin piiristä ja sukupolvea 

nuorempi Tamara Tihonova Kezin piiristä, 
Kaman alkulähteiltä.
Raisa Smetanina kuului komeihin eli syrjääneihin, 

jotka ovat udmurttien lähisukulaisia ja suomalaisille 
tuttuja, sillä Petsamossa meillä oli poroja kaitseva syr-
jäänivähemmistömme.

Ja lopuksi pikakurssi udmurtin kielestä, jota kirjoi-
tetaan kyrillisin kirjaimin. Minun nimeni on Anna. 
Mynam nimy Anna. Minulla on kaksi tytärtä. Mynam 
kyk nyly. Minä rakastan musiikkia. Mon muzykajez ja-
ratisko. Kerro, kerro. Vera no vera. Laula, laula. Kyrza 
no kyrza.                           Pirjo hämäläinen

Kolumni

Laula, laula, babuška

Monet Venäjän naishiihtäjät olivat takavuosina paksulumisesta Udmurtiasta kotoisin. 

”Unelman 
rautatieasema 

muuttuu 
päähenkilölle 

toivon 
rautatie-

asemaksi. ”
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