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Jevgeni Vodolazkin:
Arsenin neljä elämää

28€

(ovh 32€)

Suurenmoinen
romaani rakkaudesta ja
menetyksestä sijoittuu
ruton riivaamalle keskiajan
Venäjälle. Mestarillisessa
tarinankerronnassa Umberto
Econ Ruusun nimi kohtaa Andrei
Tarkovskin Andrei Rublevin.

Roman Sentšin:
Jeltyševit, erään
perheen rappio

24€

(ovh 27€)

Boris Akunin:
Erikoistehtäviä

26€

(ovh 29€)

28€

Herrasmiessalapoliisi Erast
Fandorin jäljittää alamaailman
viekkaimpia rikollisia. Boris
Akuninin kaksi huikeaa tarinaa
vievät lukijan tsaarinaikaiseen
Moskovaan ja tarjoavat käänteitä,
joissa Fandorinin suurenmoiset
taidot joutuvat koetukselle.

(ovh 26€)

Artemi Troitski:
venäläinen
karmageddon

24€

(ovh 27€)

Venäjällä 2000-luvun alkua
sanottiin Putinin vakauden
ajaksi. Kirja kertoo troitskilaisella
huumorilla höystettynä,
miten maan tilanne muuttui
”karmageddoniksi”, joka
lähentelee avointa sotatilaa.

Sergei Lukjanenko:
viimeinen partio

Ilkka Taipale:
venäjä mon amour

Venäläinen turisti murhataan
Skotlannissa oudolla tavalla.
Merkit viittaavat siihen, että
teon takana on vampyyri eikä
ihminen. Moskovan Yöpartio
ja velho Anton Gorodetski
hälytetään apuun.

Ilkka Taipaleen ensimmäiset
muistelmat 50 vuoden
ajalta naapurimaastamme
kulkevat Vienanjoen rannoilta
Arkangelista Kaliningradiin
ja Pietarista Vorkutaan läpi
vankiloiden ja mielisairaaloiden.

26€

(ovh 29€)

(ovh 32€)

23€

Perhe joutuu muuttamaan
pieneen kyläpahaseen
syrjäisellä maaseudulla.
Venäläisen uuden realismin
merkkiteos ei sääli ketään ja
tuntuu sisuskaluissa asti.

Kalle Kniivilä:
krim on meidän

Kalle Kniivilä:
putinin väkeä

Krim on meidän on jatkoa
toimittaja Kalle Kniivilän
palkitulle kirjalle Putinin väkeä –
Venäjän hiljainen enemmistö. Nyt
tavalliset Krimin asukkaat saavat
kertoa uudesta elämästään
Venäjällä.

Kanava-palkintovoittaja 2014.
Tämä ei ole kirja Vladimir
Putinista – sellaisia on jo
liikaakin. Vähemmän on kerrottu
tavallisista venäläisistä, jotka
Putinia kannattavat. Ja heitä
on paljon.

18€

(ovh 26€)

Tilaa netistä: www.intokustannus.fi
tai myynti@intokustannus.fi
Hintoihin lisätään toimituskulut 3,90€/tilaus.

pääkirjoitus

Lento-onnettomuus ja Syyria
n Parhaillaan kansainväliset lento-onnettomuustutkijat selvittelevät Egyptissä venäläisen turisteja kuljettaneen Airbus 321 maahansyöksyä Siinain-niemimaan
vuoristoalueella. Kuten yleensäkin tällaisten suurkatastrofien jälkeen mediassa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu valtavasti huhuja onnettomuuden syistä. Mahdollisina tekijöinä mainitaan tekninen vika, huollon
puute, inhimillinen tekijä, pommi, ohjus jne.
Uutena piirteenä voitaneen myös mainita täysin
asiaton syyttely netissä. Jotkut Venäjän nykyhallinnon
tukijat katsovat asiakseen moittia Venäjän oppositiota
ja länsimaita siitä, että ne iloitsevat tapahtuneesta. Väitetään, että Venäjän kritisoijat olisivat saaneet tyydytystä siitä, että Venäjää rangaistiin Krimin valtauksesta
ja Itä-Ukrainan sodasta koneen putoamisella. Lienee
tärkeätä sanoa, että näillä kahdella asialla ei ole mitään
yhteistä ja tuskinpa Euroopasta tai muualta maailmasta löytyy kovinkaan monta ihmistä, jotka iloitsevat
täysin syyttömien turistien kuolemasta. Paitsi, ehkä
neurostelijat itse. Sen sijaan Syyrian pommituksilla ja
lento-onnettomuudella saattaa olla syy-yhteys.
Presidentti V. Putin on useampaan otteeseen kovistellut USA:ta ja EU:ta siitä, että ne tukevat Syyrian oppositiota taistelussa al-Assadin hallintoa vastaan. Putin
perusteli sitä sillä, että jopa tyrannimainen hallinto on
parempi kuin luhistuneet yhteiskunnat. Osittain presidentti Putin on myös oikeassa – Afganistan, Irak,
Libya, Jemen ja monet muut arabimaat ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu kun lähes feodaaliseen

Kremljov

tapaympäristöön, jossa vallitsevat klaani ja heimolait,
lähdetään iskostamaan täysin vierasta heille länsimaista
demokratiaa. Yhteiskunnat luhistuvat ja alkavat klaani-, heimo- ja uskonsodat.
Venäjä päätti vastata Bashar al-Assadin avunpyyntöihin ja liikauttamaan tilanteen Syyriassa kuolleesta
pisteestä, joissa se on ollut jo vuosia. Niinpä se lähetti paikalle sotilaskoneita ja helikoptereita ja aloitti ilmaiskut kaikkia al-Assadin vihollisia vastaan – maltillista oppositiota ja ISIS:tä. Samalla se nosti konfliktin
kynnyksen aivan uudelle tasolle. Nyt Syyrian taivaalla
amerikkalaisten, ranskalaisten ja turkkilaisten lisäksi
lentävät myös venäläiset hävittäjät ja yhteenoton riski on kasvanut. Vaikka Venäjä ja USA ovat sopineet
lentojensa koordinoinnista, riski on edelleen olemassa.
Inhimillinen tekijä on yksi suurimmista vaaroista sekä mahdollisissa onnettomuuksissa, yhteenotoissa että
rajaloukkauksissa. Alkuvaiheessa venäläiskoneet ovat
useaan otteeseen tahallaan tai tahattomasti rikkoneet
Turkin rajoja. Mitä tapahtuu, jos seuraavan rajaloukkauksen jälkeen Turkin NATO-koneet ampuvat alas
venäläishävittäjän tai päinvastoin? Syyriassa leikitään
nyt todella isolla tulella.
Venäläisten väliintulo voi joko edelleen huonontaa
tilannetta Syyriassa tai ratkaista sen. Ilmaiskut oppositiota vastaan heikentävät oppositiota ja vahvistavat
al-Assadin joukkoja ja ISIS:tä. Jos oppositio luhistuu
se saattaa siirtyä Isiksen riveihin al-Assadia vastaan.
Silloin pelkillä ilmaiskuilla tuskin sotaa voitetaan. Lisäksi venäläisten jatkuvat ilmaiskut pahentavat muutenkin valtavaa turvapakolaisten muuttoaaltoa Turkkiin ja Eurooppaan.
Venäläisten ilmaiskut ovat saaneet tukea joiltakin
arabimaiden hallituksilta, mm. Egyptiltä. Sen sijaan
alueen islamistiset äärijärjestöt suivaantuivat niistä
Venäjälle. Jos A321 putoaminen Siinailla osoittautuu
Isiksen tai jonkin sen sisarjärjestön aikaansaamaksi,
voidaan sanoa, että Venäjä on ilmaiskuillaan tahtomattaan avannut sellaisen Pandoran lippaan, jollaista
se ei kuvitellut olevankaan. Venäjällä itsellään on Kaukasuksella laajat muslimialueet, joiden asukkaat aika
ajoin syyllistyvät terroritoimintaan Venäjällä. Niinpä
Isiksen yhtenä päämääränä lienee tunkeutuminen Venäjän muslimiväestön keskuuteen ja iskeminen sisältäpäin. Ja tätä päämäärää Syyrian pommitukset vaintukevat.
Jos venäläisiä turistikoneita tulee putoamaan enemmänkin Fortuna kääntää selkänsä Venäjän nykyhallinnolle ja ennätyssuuret kannatusluvut murenevat nopeasti. n
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ENERGIA-ALA tienhaarassa
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design // arkkitehtuuri

Suomalaisen
arkkitehtuurin ja
designin suurnäyttely
Eremitaasissa
Pietarin valtiollisen Eremitaasin
Pääesikuntarakennuksessa
käynnistyy marraskuun
puolivälissä suomalaista
1920-1960-lukujen arkkitehtuuria
ja muotoilua monipuolisesti
käsittelevä näyttely. Kyseessä
on ensimmäinen kerta, kun
Suomen rakennustaiteen ja
designin helmiä esitellään
näin näyttävästi Venäjällä.

Kuraattori Ksenija
Malitsh vastaa
Eremitaasissa
marraskuun
puolivälissä
käynnistyvän näyttelyn
pääjärjestelyistä.

6
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”Kultainen sukupolvi: Modernismi
suomalaisessa arkkitehtuurissa ja
designissa” Pietarin Eremitaasin
Päävartiorakennuksessa
15.11.2015 – 31.1.2016.

n Itäinen puoli Pietarin jättiläismäisestä Pääesikunnan
rakennuksesta siirtyi vuonna 1993 Eremitaasin taidemuseon omistukseen. Sittemmin rakennuksessa on
tehty mittavia restaurointi- ja uudistustöitä, jotta tilat
soveltuisivat paremmin näyttelyiden järjestämiseen.
Nykyään yhä suurempi osa Eremitaasin näyttelyistä järjestetäänkin juuri Pääesikunnan rakennuksessa,
eikä Palatsiaukion vastakkaisella puolella sijaitsevassa
Talvipalatsissa.
Pääesikunnan taloon on siirretty suuri osa Eremitaasin 1800- ja 1900-lukujen maalaustaiteen kokoelmista. Rakennuksessa sijaitsee myös modernin taiteen osasto.
Pääesikunnan tiloissa järjestetään vuosittain kymmenkunta suurta, vaihtuvaa näyttelyä. Vuonna 2005
Suomi-teema oli edellisen kerran näyttävästi esillä, kun rakennuksessa pidettiin kohuakin herättänyt
Mannerheim-näyttely.
Arkkitehtuuri-teema ei varmaankaan herätä yhtä

paljon poliittista polemiikkia, kuin tapaus Mannerheim, mutta yhtä kaikki Eremitaasissa uskotaan, että
tapahtuma tulee olemaan arvostelu- ja yleisömenestys.

Yhteistyössä
suomalaismuseoiden kanssa
Eremitaasin näyttelyä markkinoidaan alaotsakkeella
”Kultainen sukupolvi”. Nimike lienee oikeutettu, sillä 1920-1960-luvuilla suomalaisen arkkitehtuurin ja
muotoilun modernismi-ilmiö oli käsite alan piireissä
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Ksenija Malitsh
ja Pääesikunnan
taloon rakennettu
paraatiovi, jonka
kautta päästään
näyttelysaleihin.
Naisten
muotia. Vuokko
Nurmesniemen
”Rikas ilta”-leninki
vuodelta 1967.
Still-kuva Ilmari
Tapiovaaran
elokuvasta
”Teollinen muoto”
vuodelta 1957.

jopa maailmanlaajuisesti.
Tapahtuman järjestämisessä ovat Eremitaasin kanssa olleet yhteistoiminnassa Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo Helsingistä sekä Alvar Aalto-museo Jyväskylästä. Partnereiden joukossa on myös suomalaisia
yrityksiä, kuten Martela, Fazer, Hannes Snellman ja
Lemminkäinen.
Näyttelyn pääjärjestelyistä vastaa taidehistorioitsija Ksenija Malitsh, joka työskentelee Eremitaasi
20/21-arkkitehtuuriohjelman kuraattorina.
”Yhteistyö suomalaismuseoiden kanssa on toiminut
saumattomasti, ja saimme Suomesta kaikki toivomamme näyttelyesineet”, Malitsh kiittelee.
Malitshin mukaan suomalaista rakennustaidetta ei
ole aikaisemmin esitelty Venäjällä näin laajalti. Neuvostoliiton aikanakin tosin järjestettiin erilaisia teematapahtumia.
1970- ja 1980-luvuilla Leningradin Lenexpo-messukeskuksessa pidettiin Suomi rakentaa-näyttelyitä,
joissa kävi paljon yleisöä. Suljetussa Neuvostoliitossa kyseisillä tapahtumilla lienee ollut myös tirkistelyarvoa, eli neuvostokansalaiset pääsivät tutustumaan
lännen ihmeisiin.

Rakentamisen ja ympäristön harmoniaa
Suomalaisen rakennustaiteen ja muotoilun historiaa
esitellään Eremitaasissa alkuperäisten piirrosten, grafiikan, pienoismallien ja dokumenttielokuvien alulla.
Arkkitehtuurimme kultakauden suuri nimi oli luonnollisesti Arvo Aalto, mutta näyttely huomioi myös
esimerkiksi Viljo Rewellin, Aarne Ervin ja Reima Pietilän saavutukset.
Muotoilun puolelta ”ääneen” pääsevät esimerkiksi
Eero Aarnio, Yrjö Kukkapuro ja Ilmari Tapiovaara.
”Arkkitehtuurin ja muotoilun yhdistäminen samaan näyttelyyn on luontevaa, koska ne kertovat tavallaan samoista asioista, eli taiteilijoiden ajatusmaailmasta ja laajemmin ottaen koko suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämänmuodosta”, Malitsh sanoo.
Hänen mielestään suomalaistaiteilijat onnistuivat
aikanaan kehittämään globaalillakin tasolla omalaatuisen tyylin, joka ei ole menettänyt otettaan nyky8

päivänkään katsojan silmissä. Tuon ajan suomalainen
rakennustaide on omaleimainen pitkän kehityksen tulos, jossa näkyvät historian monet kerrostumat.
1920-1960 luvun suomalainen rakennustaide on
tapana jakaa sotaa edeltäneenä aikana dominoineeseen
funktionalismiin ja sodanjälkeiseen modernismiin.
Suomalaisessa arkkitehtuurissa korostuu rakentamisen ja ympäröivän luonnon harmonia, mistä hyvä esimerkki on 1950- ja 1960-luvuilla toteutettu Tapiolan
puutarhakaupunginosa Espoossa. Myös monipuolisten materiaalien, erityisesti puun käyttö on keskeistä
suomalaisen koulukunnan töissä.
Eremitaasi-tapahtuma ei rajoitu pelkästään näyttelyyn, vaan sen ohessa järjestetään konferenssi, luentoja, keskusteluja sekä arkkitehtuurikoulu Arkin työpaja lapsille. Suomesta eri tilaisuuksiin on kutsuttu
asiantuntijoita, kuten Harri Koskinen, Nathalie Lahdenmäki, Juhani Pallasmaa sekä Artekin ja Marimekon edustajat.
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Suomalaiset arvostavat
rakennuksiaan, mutta…
Ksenija Malitsh kertoo tutustuneensa Suomen-käynneillään perusteellisesti suomalaiseen rakentamiseen.
Hänen mielestään suomalaiset eivät arvosta vain arvorakennuksiaan, vaan myös ihan tavallisia kerrostaloja.
”Jossain Saksassa tai Hollannissa 50 vuotta vanhat
talot ovat ränsistyneessä kunnossa, mutta Suomessa rakennukset on kunnostettu ja peruskorjattu viimeisen
päälle ja arkkitehtien alkuperäisistä ratkaisuista pidetään hyvää huolta”, Malitsh arvioi.
No ainakin Venäjään verrattuna suomalainen rakennuskanta on todellakin paremmalla tolalla.
Mutta onko Suomessakaan kaikki tehty oikein?
Edistyksen ja uuden ajan vimmassa suuri joukko arvorakennuksia revittiin maan tasalle 1960-1970-luvuilla, eikä niitä näyttänyt arvostavan kukaan.
”Tällainen ilmiö oli käynnissä kaikkialla, ei vain
Suomessa. Rakentamiskulttuuriin kuuluvat myös virheet, eikä niiltä voi välttyä”, Malitsh lohduttaa.
Jos vuosikymmenet ennen sotaa ja sodan jälkeen
olivat arkkitehtuurissa jonkinlaista kultakautta, niin
kuinka asiantuntija näkee suomalaisen nykyarkkiteh-

tuurin? Ovatko pojat isiensä tasolla, vai onko suomalainen arkkitehtuuri pudonnut kehityksen kelkasta?
Ksenija Malitshin mielestä suomalainen rakennustaide on edelleen elinvoimaista ja arkkitehdit osaavat
hyödyntää historiallista perintöä luovasti.
Entä suomalaisten ja venäläisten arkkitehtien yhteistyö? Onko sitä ollut?
Malitshin mukaan suomalaisilla ja venäläisillä oli paljonkin kanssakäymistä ennen kuin
bolševikkivallankumous sulki Venäjältä ikkunan länteen. Esimerkiksi Eliel Saarinen oli tuttu vieras Pietarissa. Aikanaan Saarinen antoi piirustuksiaan venäläiselle kollegalleen ja oppilaalleen Andrei Ol’lle. Myöhemmin Ol’n leski lahjoitti piirustukset Eremitaasin,
ja nyt ne ovat mukana näyttelyssä.
Neuvostoliiton aikana rakennustaiteellista yhteistyöstä Suomen suuntaan ei juuri ollut. 1920-luvulla
neuvostoarkkitehtuuri oli tosin hyvinkin avantgardistista ja kokeilevaa, mutta 1930-luvulla ylhäältäpäin eli
ilmeisesti itseltään Stalinilta tullut ohjeistus määräsi
arkkitehdit mukautumaan sittemmin Stalin barokiksi tai uusklassismiksi kutsuttuun pompöösiin tyyliin.
Sama yhdenmukaistaminen koski myös muotoilua.
”Stalinin kuoltua myös arkkitehtuurissa alkoivat
puhaltaa vapaammat tuulet, mutta neuvostojärjestelmän painopisteessä oli edullisten asuntojen rakentaminen kaupunkiin muuttavalle työväestölle”, Malitsh
sanoo.
Neuvostoliitto oli tosin valtava maa, joten monenlaisia rakennustyylejä esiintyi. Nyky-Pietaristakin löytyy konstruktivismin tyylillä luotuja, mielenkiintoisia
rakennuksia, mutta esimerkiksi funktionalismi loistaa
poissaolollaan.
”Osittain tämä liittyy Pietarin historiallisen keskustan tiukkoihin rakentamismääräyksiin, jotka rajoittavat kokeilevaa arkkitehtuuria”, Ksenija Malitsh
muistuttaa. n

Eero Aarnion
kuplatuoleja
vuodelta 1970.
Aino Aallon
Bölgeblick-lasisarja
vuodelta 1932.

TEKSTI MARTTI KIURU, PIETARI KUVAT SVETLANA
ALEKSEJEVA JA EREMITAASIN VALTIONMUSEO
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Lokakuussa saatoit
viettää neljä päivää
Venäjällä poistumatta
Helsingistä. Niinpä!
Hyvä, että osasin
kahden päivän
jälkeen edes
messuhallista
ulos.

Sekaisin
Kirjamessuista!
n Kyse on tietenkin Helsingin 15. Kansainvälisistä
Kirjamessuista, joiden kunniaksi julkaistiin monenlaisia sloganeita. ”Neljä päivää Venäjällä” oli Venäjän
kirjailijaliiton ja Venäjän Suomen suurlähetystön todennäköisesti humoristinen näytekappale.
Häpeäkseni joudun tunnustamaan osallistuneeni
vasta nyt elämäni ensimmäisille kirjamessuille. Näin
oli varmaan tarkoitettu, sillä hyvää kannatti odottaa.
Olihan messuteemana tällä kertaa venäläisyys, mikä
sai suuren yleisösuosion.
Lukuisat yhteistyötahot olivat koonneet voimansa
ja kutsuneet Pasilan messuhalliin 22.-25. lokakuuta
yli 30 venäläiskirjailijaa, joita nähtiin ja kuultiin yli
80 tilaisuudessa.
Olen käynyt vuosikymmenten ajan säännöllisesti
niin Neuvostoliitossa kuin nyky-Venäjällä, ja tiedän,
että siellä totisesti sattuu ja tapahtuu – enkä silti ole
viettänyt naapurissa vastaavanlaisia päiviä kuin Helsingin messutorstain ja - perjantain.
Katsoit minne tahansa, kuljailit, istahdit, seisahdit
tai nojailit, aina vieressäsi tai vähintään kuulo-näköetäisyydellä puhuttiin Venäjästä, venäjää, venäläisyydestä. Messuvieraita suorastaan tulvi tähän ainutlaa10

tuiseen tilaisuuteen.
Missä piili perisuomalainen ryssäviha, kalvava kauna, pään pimentävä pelko?
Varmasti niitäkin oli, mutta angstissa auttoi, kun
antautui kuulemaan, näkemään ja edes yrittämään
ymmärtää.

Ei voi valittaa, valintakysymys
Konkareiden mukaan torstai ja perjantai ovat messuilla vasta lämmittelyä. Tositoimiin päästään viikonloppuna. Jo kaksi päivää antoivat ähkyn rinnalle pienen pelon, että jotain ainutlaatuista jäi kuitenkin kokematta.
Ei voi valittaa. Elämä on valintakysymys. Sama pätee Kirjamessuihin.
Missioni oli seurata yhtä venäläiskirjallisuuden elävää legendaa, Ljudmila Ulitskajaa, jota vietiin huimaa vauhtia tilaisuudesta toiseen. Ikimuistoisia hetkiä oli useita, yksi Ulitskajan ja toisen legendan, Lev
Rubinshteinin keskustelu kirjailijan sananvapaudesta Venäjällä.
Aino-saliin rynni ennätysmäärä kuulijoita, joista
valtaosa jäi notkumaan ovensuuhun tai seinille.
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Mieleen jäi Ulitskajan vastaus kysymykseen tekijänoikeusrikkeistä. ”Venäjällä on vahva varastelemisen perinne, joten en pidä niitä kovin suurina rikoksina. Huolestuneempi olen ihmisoikeusrikkomuksista.”
Messulehdestä luin siperialaisen synkkyyden mestarin, Roman Sentshinin lausahduksen: ”Todellisuus
on aina kirjallisuutta kauheampaa”, ja annoin hetkeksi
vallan toivottomuudelle, mikä sopinee mainiosti molemmille mollisävyisille kansoille.
Vastapainoksi monilla osastoilla opetettiin venäjää,
perehdyttiin perinnekäsitöihin, esiteltiin lautapelejä
lapsille.
Arjen kipeyden ohella messuvieraille tuli tutuksi
myös slaavilainen kepeys. Kiitos siitä!

Kaksikymmentä kuivaa vuotta
Kirjamessujen suunnitteluun alusta alkaen osallistunut venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori
Tomi Huttunen Helsingin yliopistosta muistelee jossain yhteydessä julistaneensa vuoden 2012 venäläisen
nykykirjallisuuden vuodeksi.
Perusteena, että sinä vuonna kostui parinkymmenen kuivan vuoden tulppa ja poksahti pois. Suomes-

Kaiken
messukiidätyksen
keskellä Ljudmila
Ulitskaja
tarvitsi välillä
hermosauhut.
Andrei Bitov
tunnetaan
Suomessa
pitkältä ajalta.
Tämä vuonna
2006 Buninpalkittu kirjailija
vieraili messuilla
teemanaan muun
muassa Kirjailija
on yksinäinen.
Lukija on
yksinäinen.
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elämää // ihmisiä
sa julkaistiin suomeksi ennen lukematon määrä venäläiskirjallisuutta.
Käänne oli koettu jo kaksi vuotta aiemmin, kun
Venäjäuutisointi havahdutti viimein kirjankustantajatkin.
”Media oli täynnä Venäjää. Oli pakko päästä uutisten taakse”, Huttunen selittää muutosta. Kirjallisuus
oli yksi keino.
Samaisena vuonna 2012 oli Kirjamessujen ohjelmajohtaja Stig-Björn Nyberg päättänyt, että Venäjä kutsutaan teemamaaksi molemmille osapuolille sopivana
hetkenä. Ja Venäjähän tiesi Tomi Huttuselle kiireitä.
Nyt, messujen onnistuttua ehkä jopa yli odotusten,
on hetki henkäisylle. On Huttunen aiemminkin osallistunut tekijänä Kirjamessuille, mutta tästä kokemuksesta jäi erityisen hyvä, toiveikaskin tunne.
”Paljon uteliaita ihmisiä liikkeellä, valtava tunku tilaisuuksiin, viisaita ajatuksia, unohtumattomia kohtaamisia …” hän listaa.
”Ja hyviä uutisia venäläiselle kirjallisuudelle! Ihmiset
tulivat messuille, media reagoi. Venäjä näyttää kiinnostavan paitsi kokonaisuutena, myös erikseen kirjallisuutena. Se on hyvä signaali, jota me järjestäjät emme
voineet ennakoida.”
Toki Huttunen on yliopiston luennoilla nähnyt
kiinnostuksen sekä nykyvenäläiseen että klassiseen
kirjallisuuteen. Kevääksi on taas tulossa Venäläisen
kirjallisuuden seuran luentosarja, tällä kertaa Anton
Tshehovista.

Tataaritytön kiehtova tarina
Miten messumenestys syntyi?
”Tärkeintä on, että tarjolla on uusia suomennoksia.
Niitä onneksi oli, kiitos muutaman kustantajan urakoinnin. Pienemmiltä taloilta tämä onnistui, isommilta ei”, Huttunen huomauttaa.
Hän muistuttaa myös kiinnostavien kirjailijoiden
vetovoimasta. Suomessa tunnetaan nykyään yllättävän paljon venäläiskirjailijoita, muitakin kuin vanhoja tuttuja klassikkoja.
Jos jokin jäi harmittamaan, oli se Huttusen mukaan
naiskirjailijoiden puuttuminen. Tulossa olivat muun

muassa Dina Rubina, Tatjana Tolstaja, Olga Slavnikova, mutta erinäisten syiden ja sattumien takia paikalle pääsi vain muutama.
Kyse ei ole siitä, etteikö Venäjällä olisi naiskirjailijoita. Päinvastoin, heitä on paljon ja kiinnostavia.
Huttunen kertoo sekä Ljudmila Ulitskajan että Irina Prohorovan maininneen tataarikirjailija Guzel Jahinan, jota pidetään yhtenä tämän hetken suurista
nimistä. Hänen juuri venäjäksi ilmestynyt esikoisensa
Zuleika avaa silmänsä on suositusten mukaan kiehtova
tataaritytön tarina.
Jos ollaan Suomessa kiinnostuneita Venäjästä, on
myös Venäjällä kiinnostusta Suomen kirjamarkkinoihin, niin pienet kuin ne ovatkin. Ensimmäisiä venäläisiä kirja-agentteja ilmestyi Suomen messuille vuonna
2010. Pikkuhiljaa on alettu suomentaa myös runoutta.

Kun taas meillä hi-hi-hi
Tomi Huttunen on suomentanut muun muassa Lev
Rubinshteinin korttipakkakirjallisuutta. Rubinshteiniin verrattua Irina Shostakovskajaa ei valitettavasti
nähty messuilla.
Oma kiinnostukseni häneen heräsi jo pienen pätkän perusteella.
niin vesi katkaistaan
vesi katkaistaan amerikan itsenäisyyspäivänä
oikeastaan kuukautta ennen
sääli
olisi kaunista
niillä on itsenäisyyspäivä
kun taas meillä
hi-hi-hi …
(suom. Tomi Huttunen)
Absurdia arkea? Miten virkistävää!
Messut todistivat, että lukevat ihmiset eivät ole katoava voimavara, vaikka Huttunen myöntää – monien
tavoin – olevansa huolissaan nuorisosta.
”Lukevilla ihmisillä on yleensä vähemmän ennakkoluuloja.”

Arja Pikkupeura
(vas.) on Ljudmila
Ulitskajan
suomentaja, Tomi
Huttunen (oik.)
puolestaan Lev
Rubinshteinin.
Legendojen
kohtaaminen oli
ikimuistoinen myös
haastattelijana
toimineelle
Huttuselle.
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Olla tämä hetki parempi ihminen
Tomi Huttunen löysi oman Venäjänsä kouluaikoina
Kuusankoskella. Sinne häntä ohjasi klassikko Dostojevskin rinnalla rock ja Boris Grebenshtshikov, jonka laulunsanoja nuorukainen alkoi kääntää.
Ensimmäisen matkansa naapuriin Huttunen koki
vuonna 1985, kun Naukion koulun venäjänryhmä teki retken Leningradiin.
Lopullisesti oman paikkansa hän oivalsi yliopiston
fuksiaisissa, missä pääsi sielunsukulaisten kanssa sydämenkyllyydestä puhumaan Daniil Harmsista, Nikolai Gogolista, Maksim Gorkista …
Hän oli tullut kotiin. Ja saa nyt työkseen lukea venäläisiä kirjoja ja puhua niistä, nauttia loistavista teksteistä ja usein vielä kääntääkin niitä.
375 humanistia - sivustolla Huttunen hauskasti pal-

jastaa joskus kadehtivansa itseään tästä.
Kirsikkana kakun päälle pääsee aina välillä häikäistymään ikimuistoisista hetkistä, kuten Kirjamessuilla 2015.
”Tärkein oli kohtaamiseni Ljudmila Ulitskajan ja
Lev Rubinshteinin kanssa. Ei niinkään julkisissa tilaisuuksissa, vaan henkilökohtaisesti, yksittäisissä hetkissä. Sellaisista saa energiaa.”
Inhimillisyys, syvällisyys, humaanit arvot, viisaat
ajatukset monista näkökulmista, ei mustavalkoisia
vastakkainasetteluja …
Siinä paitsi luonnehdintoja hienoista kirjailijoista,
myös syitä lukea kirjoja. Ja olla ainakin hetki parempi ihminen. n

Messuosastoilla
pääsi perehtymään
myös
venäjänkieleen.
Koskaan ei ole
liian myöhäistä, tai
varhaista, aloittaa.

TEKSTI: HANNELE NIEMI
KUVAT: KIRILL REZNIK, KALLE KNIIVILÄ
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Pietarin perustaminen vuonna 1703
veti Suomea puoleensa. Suomalaisesta
näkökulmasta 1700-luvun uusi
geopoliittinen asetelma heikensi
Tukholmaa ja vahvisti Pietaria poliittisen
vallan, kulttuurin ja kaupan metropolina.

VENÄJÄN
TALOUDELLA JA
SUOMELLA ON
PITKÄ YHTEINEN
HISTORIA
n ”Pietarin perustamisen seurauksena
syntyi moderni suomalainen teollisuus”,
professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta sanoo. Kuisma on hiljattain kirjoittanut kirjan Venäjä ja Suomen talous.
Kirjassa professori tarkastelee ansiokkaasti
millä tavoin Venäjä on vaikuttanut Suomen taloudelliseen kehitykseen Pietarin
kaupungin perustamisesta nykypäivään.
Sahateollisuus, suomalaisten kaupunkien elämänlähde, kylpi Kuisman mukaan
esimerkiksi keisarinna Katariinan hallitsijakaudella 1700-luvun lopulla ”Pietarista
lankeavasta valosta”.
”Suomen suuruhtinaskunta syntyi
vuonna 1809 kansainvälisen kauppasaarron lehtolapsena.” Suomi ei liittynyt vuonna 1809 Venäjään. Maa irrotettiin vanhasta ruotsalaisesta yhteydestään poliittisten
muutosten seurauksena. 1800-luku oli
Suomelle integraation aikaa, joka synnyt14

ti suomalaisen suurteollisuuden.
Suomen ulkomaankaupassa korostui yksi selvä piirre 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Kolme tärkeintä
kauppakumppania olivat Venäjä, Saksa ja
Britannia. Keskinäiset suhteet vaihtelivat,
mutta Kuisman sanoin ”niiden yhteenlaskettu paino säilyi”.
Venäjän protektionismi 1900-luvun
alussa vaikeutti idänkauppaa. Aiemmin
Venäjän kysynnän varassa kasvanut suomalainen tehdasteollisuus joutui vetäytymään idänmarkkinoilta. ”Poikkeuksen teki uusi tulokas: moderni paperiteollisuus,
joka eteni voimalla itään.”
Metsäsektorin yhteinen vientiosuus oli
1800-luvun lopulla oli 70-80 prosenttia.
Sahatavara hankki yksin melkein puolet suurruhtinaskunnan vientituloista.
Suomen viennistä länsivientiä oli seitsemänkymmentä prosenttia ja siitä yhtä iso

osuus oli sahatavaraa.
”Ennustettu, aavistettu, pelätty, toivottu ja sittenkin yllätyksenä tullut eurooppalainen suursota puhkesi elokuussa 1914.”
Suomen yhteydet yli Itämeren Keski- ja
Länsi-Eurooppaan katkesivat. Saksasta tuli
suurimman kauppakumppanin sijasta Venäjän ja näin myös Suomen vihollinen.
Suomelle tärkeät vientimarkkinat Britanniassa jäivät saksalaisten sulkemien Tanskan salmien taakse. Sodan luoma kysyntä
avasi suomalaisille aluksi runsaasti toimintamahdollisuuksia Venäjällä.
Venäjä ei pystynyt kuitenkaan korvaamaan länsimaiden ja Saksan roolia teknologian ja kemikaalien toimittajana ja ennen kaikkea sahatavaran ostajana. Venäjän huippusuhdanteista ei ollut Suomen
teollisuudelle pitkää iloa. Keisarikunta oli
vuoden 1916 lopulla ajautumassa sekasortoon. Kaaos vain paheni, kun Venäjällä ta-
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Professori Markku Kuisma
sanoo, etteivät sanktiot
ole koskaan johtaneet
toivottuihin poliittisiin
tavoitteisiin. Ne vain
vaikeuttavat Suomen ja
muiden EU-maiden kauppaa
Venäjän kanssa.

pahtui ensin helmikuun ja sitten lokakuun
vallankumous vuonna 1917. ”Logistiikka
ei enää toiminut, kuljetuksia ryöstettiin ja
tavaroista ei enää saatu maksuja”, Kuisma
kertoo.

NEUVOSTOLIITTO JA
SUOMEN TALOUS
Ilman Venäjän imperiumin hajoamista
ja Saksan romahdusta I-maailmansodan
myötä, ei Suomen itsenäisyydestä olisi
tullut mitään. Maailmansodan jälkeen
Länsi-Eurooppa tarvitsi suomalaisia vientituotteita, sahatavaraa, selluloosaa ja paperia. Suomen sahateollisuudelle Venäjän
romahdus oli onnenpotku, olihan Venäjä
ollut johtoasemassa ennen maailmansotaa
Länsi-Euroopan markkinoilla. Ruotsalaiset tosin valtasivat ensin venäläisiltä jääneet markkinaosuudet, mutta Suomen onneksi Britannia ei halunnut jättäytyä yhden maan armoille.
Suomalaisilla oli sodan jälkeen läntisiä
kilpailijoita alhaisemmat työpalkat ja halvemmat raaka-aineet, joten näillä avuilla
paperiteollisuus teki käännöksen Pietarista Lontooseen.
Toiveet kaupan käynnistämisestä itään

hiljensivät yritysmaailman vaatimuksia
vanhojen saataviensa ja Venäjälle jääneen
omaisuuden korvaamisesta. Tappiot oli
nieltävä. Suomen viennin rakenne muuttui metsäteollisuus- ja brittiriippuvaiseksi.
Viennistä noin 80-90 % oli nyt metsäteollisuutta. Suomen idänkauppa hiipui ja syitä siihen riitti. Viljastakin, jota Suomi oli
aiemmin tuonut Venäjältä, oli NeuvostoVenäjällä pula.
Neuvostoliitto teki 1920-luvun jälkipuoliskolla paluun sahatavaran länsivientiin Suomen kilpailuvaltilla eli alhaisilla
hinnoilla. Tämä iski markkinajohtajiin
Ruotsiin ja Suomeen. Venäjä-Neuvostoliittoa ei juuri näkynyt edelleenkään Suomen ulkomaankaupassa. Kuisman mukaan tässä kaupassa oli palattu 1700-luvun tasolle.
Kansainvälisillä markkinoilla maat kohtasivat toisensa kilpailijoina ja sittemmin
kartellikumppaneina. Vaikeiden neuvotteluiden jälkeen johtavat sahatavaraviejät
solmivat 1935 Ruotsin, Suomen ja Neuvostoliiton johdolla Kansainliiton siunaaman eurooppalaisen sahatavarakartellin,
ETECin.

SOTAKORVAUKSET
KÄÄNNETTIIN VOITOKSI
”Neuvostoliitto oli II-maailmansodan suuri ja mahtava voittaja ja Suomi mahtava
häviäjä.” Suomelle määrättiin maksettavaksi sotakorvaukset ja Suomi joutui Neuvostoliiton etupiiriin.
”Korvaustoimitusten koostumus tarkistettiin metalliteollisuusvaltaiseksi Lontoon, ei suinkaan Moskovan vaatimuksesta. Britannia tarvitsi näet suomalaista
puutavaraa.”
”Nokian ja Koneen nousu, Wärtsilän
voittokulku ja Metson ja Valmetin menestys ei olisi onnistunut ilman idänkauppaa.
Yritysjohtajat ovat todistaneet sotakorvausten tulleen idänkaupan tuotoilla monen
kertaan maksetuksi”, Kuisma kertoo.
”Sotakorvaukset kehittivät kiistatta
Suomen teollisuutta ja maksajana oli Suomen valtio ja veronmaksajat, ei yritykset.”
Kesällä 1952 sotakorvaukset oli lopulta suoritettu ja suomalaiset olivat syystä
huolissaan nopeasti laajenneen metalliteollisuuden tulevaisuudesta. Kuisman mukaan tässä tilanteessa Stalin lupasi ostaa
Neuvostoliittoon kaiken, mitä Suomi pystyi tuottamaan. Tämä huojensi ja pelotti
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suomalaisia.
Länsimaissa arveltiin, että Neuvostoliitto kietoo Suomen itseensä talouden
avulla. ”Väylää Suomen talouden Venäjän-orientaatiolle oli avattu suurilla sotakorvauksilla. Läntisen tilannearvion mukaan Neuvostoliiton vaikutus Suomen talouselämässä vahvisti valtiojohtoisuutta ja
suuryritysten kansallistamispyrkimyksiä.”
Ainut tapa auttaa tässä oli tukea kaikin
kulttuurisin ja kaupallisin tavoin Suomea
pitämään yllä länsimaista yhteiskuntajärjestelmäänsä ja arvojaan.
Länsivallat pitivät omalta osaltaan Suomen irti itäblokista metsäteollisuuden
avulla. Länsimaat, erityisesti Britannia
osti Suomesta sahatavaraa, sellua ja paperia. Kaksi kolmasosaa, parhaimmillaan jopa neljä viidesosaa Suomen kokonaisviennistä kulki lankkusiltaa pitkin länteen.
Idänkaupassa Stalinin lupaukset lunastettiin isoilla tilauksilla metalliteollisuudesta. ”Stalinin siunaamat kauppasuhteet
liittivät Suomen uusvanhalla tavalla idän
markkinoihin. Metalli - ja tekstiiliteollisuus nousivat 1800-luvulla kasvu-uralle
idänkaupan ja Venäjän valtion tilausten
avulla. Nyt sama toistui.”
Neuvostoliiton kaupassa alettiin tehdä
clearing- eli vaihtokauppaa. ”Suuryritykset ja valtiovalta kytkeytyivät idänkaupassa
yhteen. Urho Kekkosen valtakaudella presidentti avasi umpisolmuja, neuvotteli ja
sopi isot kuviot. Valtapyramidissa kaikki
oli Kekkosen sormen alla”, Kuisma kertoo.
Kekkosen aikana (1956-1981) noin 20
% vuosittaisesta ulkomaankaupasta oli
usein Neuvostoliiton kanssa tehtyä kauppaa. Suomen jalostamo-projekti sai valtavasti huomioita maailmalla 1950-luvulla.
”Johtavat Nato-maat katsoivat, että Suomi
integroituu öljyn kautta Neuvostoliittoon.”
”Itsenäisenä yrityksenä” Neste Oy osti
lopulta teknologiansa lännestä ja suurimman osan raaka-öljystä Neuvostoliitosta.
Idästä tuotiin Suomeen raaka-ainetta, jota
jalostettiin maailmalle vietäväksi. Kaupan
rakenne muistutti siirtomaa-ajasta, jossa Neuvostoliitto oli Suomen siirtomaa.
Suomi tanssi öljysodassa taitavasti nuoralla
lännen ja idän luomassa paineessa.

IDÄNVIENTI ROMAHTAA JA
ELPYY
Markku Kuisma kertoo väliin, että Venäjän modernisaation viivästymiseen on
lähinnä kaksi syytä. Ensimmäiseksi hän
mainitsee luonnonvarakirouksen. Talous
virtaa usein niitä väyliä, jossa on vähiten
16

”Nyt ollaan
samankaltaisessa
tilanteessa kuin
vuosina 1918 tai 1991.”
esteitä. Raaka-ainebisneksissä liikkuu Venäjällä paljon rahaa ja korruptiota. Toinen
syy löytyy syvältä Venäjän historiasta.
”Venäjä on niitä maita, joissa valta ja
omaisuus ovat aina olleet poikkeuksellisen
keskittyneitä pienelle yläkerrokselle, jolla
ei ole pakkoa tai intressiä kehittää talouselämää”, Kuisma sanoo.
Kun neuvostoimperiumi sortui, lähti
Venäjän talous vapaaseen pudotukseen.
Suomessa idänkaupan kultakausi oli ohi.
Idänvienti suli hetkessä olemattomiin,
clearing-kauppa loppui ja kaatoi suomalaisyrityksiä. Esimerkiksi suomalainen
vaate- ja tekstiiliteollisuus joutui suuriin
vaikeuksiin. ”Vaikka tuotteet olisivat olleet hyvälaatuisia, niin venäläisten makutottumuksiin tehdyt tuotteet eivät kelvanneet länteen.”
Metalli- ja konepajateollisuus toimijat olivat rakentaneet idänkaupan ohella länsikontakteja, joten esimerkiksi Koneelle Neuvostoliiton romahdus ei ollut
kuolemankysymys. Boris Jeltsininkään
aika presidenttinä 1990-luvulla ei vielä
tuonut vientimahdollisuuksia Venäjälle.
Tilanne Venäjällä oli liian epävakaa ja levoton. Sitten tuli vielä vuoden 1998 talouskriisi, kunnes presidentti Vladimir
Putin vakautti maan. ”Putin kukisti oligarkkianarkian integroimalla suostuvaiset mahtimiehet puolelleen, kukistamalla
poikkiteloin asettuneet ja kohottautumalla ensimmäiseksi vertaistensa joukossa.”
Öljyn hinta pysytteli Putinin ensimmäisellä kaudella korkealla ja Venäjän talous
kasvoi. Suomen vienti Venäjälle lähti toden teolla käyntiin. Isoon naapurimaahan
vietiin elintarvikkeita, koneita ja laitteita.
Suomalaiset investoivat muun muassa Venäjällä energiateollisuuteen, rakentamiseen, erilaisiin tuotantolaitoksiin ja kauppaan.

NYKYPÄIVÄN ONGELMIA
JA HAASTEITA
Vuodesta 1995 Suomi on kuulunut Euroopan unioniin. Venäjän ja Suomen väliset valtioiden väliset suhteet ovat EU-jäsenyyden myötä rajoitetut. EU-maiden
kriisit koskettavat myös Suomea. Kuisma maalailee piruja seinälle, kun hän sa-

noo, että nykyinen meno tulee jatkumaan
samanlaisena, jollei jokin suuri EU-maa
lähde unionista pois. Taloudellista tasavertaisuutta EU-maiden välillä ei saavuteta kymmeniin vuosiin. Ainoa tapa ratkaista unionin ongelmia olisi keskittää valtaa, mutta kuka sitä haluaa?
”Venäjän ainut selvä sotilaallinen intressi Suomen suunnalla on viimeiset 300
vuotta ollut Pietarin ja sinne johtavien meriteiden turvallisuudesta huolehtiminen.
Sittemmin mukaan on tullut myös Jäämeren ja Kuolan alue samassa mielessä. Putinkaan ei ole tästä linjasta poikennut. Kumpikaan suunnista ei uhkaa Suomea, ellei Suomi anna siihen aihetta avaamalla
aluettaan sellaisille voimille, jotka Venäjä kokee vihollisikseen”, Kuisma sanoo.
Öljyn hinnan lasku, ruplan devalvoituminen ja Ukrainan kriisi pakotteineen ovat
tuoneet Venäjälle talousongelmia. Suomen
vienti Venäjälle on mennyt 30 % alaspäin.
”Nyt ollaan samankaltaisessa tilanteessa
kuin vuosina 1918 tai 1991. Mitään ratkaisua ei ole. Näin voidaan mennä eteenpäin kymmeniä vuosia.”
”Öljyn hinta tuskin nousee ratkaisevasti. Venäläiset eivät alistu ikinä. Menevät
vaikka maakuoppaan ja syövät kaalinpäitä. Pakotteet kyllä purevat taloudellisesti,
mutta poliittisesti ne vain kärjistävät ennestään tulehtunutta vastakkainasettelua.
Ne eivät johda Putinin syrjäyttämiseen,
mutta ne vaikeuttavat Suomen ja EUmaiden kauppaa Venäjän kanssa. On
surullista havaita, kuinka globalisaatiota
puolustavat puheet kansainvälisen kaupan rauhaa rakentavasta voimasta katosivat lännessäkin uutta kylmää sotaa lietsoviin pakotepuheenparsiin juuri kun tätä
rauhaa rakentavaa kauppaa olisi todellakin tarvittu.”
Kuisman mukaan pakotteilla vain eskaloidaan tilannetta. ”Kaikkea ei pidä hyväksyä. On hyvä kysyä, mihin länsi ja EU
tähtäävät?”
Markku Kuisma sanoo, että suomalaisten pitäisi olla kaikilla saroilla tekemisissä venäläisten kanssa. Venäjän kieltä olisi
opiskeltava Suomessa nykyistä enemmän.
”Pietari on vain kolmen tunnin junamatkan päässä ja suurkaupungin takana aukeavat valtavat markkinat. Venäjä ja Suomi ovat kytkettyjä toisiinsa. Maittemme
välisen kaupan volyymi vaihtelee ulkoisten tekijöiden kautta. Kaikki on nyt kiinni
muusta Euroopasta ja Venäjästä.” n
TEKSTI JA KUVA: LEIF GRANHOLM
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EK:n asiantuntija Timo
Laukkanen kertoo,
että useimmilla niillä
suomalaistaustaisilla
yrityksillä, jotka ovat
investoineet Venäjällä
paikalliseen tuotantoon,
menee varsin hyvin.

VENÄJÄN TALOUDEN
ALAMÄKI ON HIDASTUNUT
n Venäjän talouden alamäki on hidastunut. Presidentti Putinin ja hänen lähipiirinsä mukaan pohja on saavutettu. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Timo Laukkasen mukaan aika kuitenkin
näyttää mitä Venäjällä tapahtuu ja mihin
ennen kaikkea Venäjän taloudelle tärkeän
öljyn hinta asettuu. Vuonna 2015 Venäjän
bruttokansantuotteen ennustetaan painuvan noin 4 % miinukselle. Ensi vuoden
bkt:n muutos Venäjällä lähentelee ennusteen mukaan nollaa. ”Nämä luvut perus-

tuvat siihen, että öljyn tynnyrihinta pysyy
50-60 Yhdysvaltain dollarissa.”
Venäjän talouden huippuvuodet
2000-luvulla osuivat aikaan, jolloin öljytynnyrin hinta oli yli 100 dollaria. Itänaapurimme on selvinnyt vaikeista ajoista vararahastojensa avulla, joita kerättiin Laukkasen mukaan Aleksei Kudrinin ollessa
valtiovarainministeri vuosina 2000–2011.
”Palkkoja ei nyt korjata, eikä eläkkeitä
nosteta täysmääräisten inflaatiotarkistusten mukaisesti. Kaikki julkisen hallinnon

sektorit joutuvat tinkimään budjeteistaan
paitsi turvallisuusalat. ”Viimeisten arvioiden mukaan näyttää siltä, että vararahastot
riittävät kahdeksi vuodeksi.
Investointikehitys osoittaa, että Venäjällä on pystytty sitäkin kautta hieman hillitsemään taloudellista alamäkeä. Venäläiset
panostavat nyt tuontia korvaavaan teollisuuteen. Inflaatiotakin on saatu laskuun.
”Nyt se on 12 %:n luokkaa, kun alkuvuodesta inflaatio oli vielä 15 %.”
Iso maa tarvitsee uudistuksia kaikkialla.
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talous // venäjänkauppa

Venäläiset yritykset ja kuluttajat siirtyvät
ostamaan tuontitavaroiden sijasta
halvempia kotimaisia tuotteita, Timo
Laukkanen sanoo.

Venäjällä on alettu jo puhua esimerkiksi
eläkeiän korottamisesta. Nykyisin yleinen
naisten eläkeikä on 55 ja miesten 60 vuotta. EK:n Laukkanen arvioi, että Venäjällä
ei uskalleta ehkä kuitenkaan lähteä uudistusten tielle ennen vuoden 2018 vaaleja.
Kremlin johtajilla on paljon isoja ongelmia ratkaistavanaan. Jos esimerkiksi verojen osuutta öljytuloista nostettaisiin, niin
öljy-yhtiöille jäisi vastaavasti vähemmän
rahaa investointeihin. Tuotantoahan pitäisi tehostaa investoinneilla. Nostamalla öljyveroja saataisiin kyllä rahaa valtion kassaan, mutta pitkällä tähtäimellä valtiolta
jäisi öljystä kertyviä varoja saamatta tuotantovaikeuksien takia.
Kotimaan tuotannon suosimisesta on
hyötyä Venäjälle. Panostukset kotimaiseen
tuotantoon modernisoivat ja lisäävät tuotantoa. Laukkanen kuitenkin pelkää, että
investointien taso on liian matala. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kohdalla venäläiset investoinnit saattavat vielä
toteutua menestyneesti, mutta esimerkiksi
lääketeollisuudessa ja lääketeollisissa laitteissa vaaditaan jo kunnolla rahaa ja korkeaa laatua.
Venäjä ei ole vielä liittynyt maailmakauppajärjestö WTO:n sopimukseen jul18

kisten hankintojen osalta, vaikka se kuuluukin kauppajärjestöön. Venäjä voi antaa
julkisten hankintojen kohdalla kotimaisille tuotteille kilpailuetuja ilman sanktiota.
Venäjä siis suosii kotimaisuutta, mutta
Laukkanen miettii, voiko tässä käydä niin
kuin tapahtui Neuvostoliiton aikana, jolloin tuotteet eivät menestyneet kansainvälisessä kilpailussa.

KIRISTYNEESSÄ MARKKINA
TILANTESSA KAUPPA JATKUU
Ruplan arvosta on taloustilanteen takia
hävinnyt puolet. Tämä on nakertanut venäläisten ostovoimaa. Kaikki on venäläisille kallista ruokaa myöten. Venäjän tuonti
EU-alueelta on pudonnut kolmanneksen.
Laukkanen kertoo Kiinankin tuonnin Venäjälle laskeneen noin 30 prosenttia.
Öljyn ja kaasun sekä muiden Venäjälle
tärkeiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen madaltuminen sekä ruplan
devalvoituminen ovat heikentäneet ostovoimaa kaikilla aloilla. ”Nyt ostetaan halvempaa ja tingitään elinkaariajattelusta.
Tästä seuraa, että ostetaan entistä enemmän tuotteita, jotka eivät kestä pitkään.
Venäläiset yritykset ja kuluttajat siirtyvät

”Kaikki on
venäläisille kallista
ruokaa myöten.”

ostamaan tuontitavaroiden sijasta halvempia kotimaisia tuotteita, jos tarvittavia tavaroita ylipäätänsä markkinoilta löytyy.
Suomalaisille vientiyrityksille tästä ei ole
seurannut hyvää, koska olemme korkeatasoisten tuotteiden tuottajia.”
Niillä suomalaisyrityksillä, jotka ovat
lokalisoineet toimintansa Venäjälle, tilanne on viejäyrityksiä helpompi. Heikentynyt taloudellinen tilanne on tuonut niille
myös etuja. Inflaatio on laskenut palkkakuluja, energian hinta on madaltunut ja
kuljetuskustannukset ovat menneet alaspäin.
Esimerkiksi Nokian renkaiden, Tikkurilan, Parocin, Fazerin ja Pauligin toiminnot jatkuvat ja niiden asema Venäjällä on
suhteellisen hyvä. Suomalainen metsäteollisuus, joka tekee Venäjällä kartonkia ja
pakkauksia, on myös hyötynyt tilanteesta.
Ostovoima on Venäjällä kiistatta heikentynyt, mutta Venäjältä lähdön syy se ei
välttämättä ole aina ollut. Jotkut kaupan
yritykset ovat poistuneet Venäjältä yksinkertaisesti siitä syystä, etteivät liiketoimet
ole sujuneet toivutulla tavalla. Useimmat
yritykset ovat supistaneet toimintansa taloudellisen tilanteen mukaiseksi. Esimerkiksi asuntojen ja toimitilojen kysyntä on
laskenut, joten esimerkiksi suurrakentaja
YIT on sopeuttanut toimintonsa markkinatilanteen mukaiseksi.
Venäjän valtio yrittää myös tukea muun
muassa rakennusalaa. Asuntolainaa saa Venäjällä nyt 12 %:n korolla, kun taas kulutusluottojen korko on yleensä vähintään
20 %:n luokkaa. Kun inflaatio laukkaa
12-15 %:n vauhtia, niin varsinkin asuntolainan korot kuulostavat kohtuulliselta.
Timo Laukkanen selvittää, että Suomen vienti Venäjälle oli tammi-syyskuussa
2015 1,8 miljardia euroa. Pudotusta vuoden 2014 vastaavasta ajasta oli huimat 32
%. Tuonti Venäjältä Suomeen oli tammi-syyskuussa 3,5 miljardia euroa. Laskua verrattuna edelliseen vuoden samaan
ajanjaksoon oli 35 %.
Venäläisistä turisteista Suomessa saadut
matkailutulot ovat pudonneet noin 40 %
viime vuoteen verrattuna. Venäjän viennin
lasku ja matkailutulojen menetys vaikuttavat bruttokansantuotteeseemme noin yhden prosentin verran eli jos Venäjään liittyvät liiketoimemme olisivat entisillään,
näyttäisi Suomen taloustilanne huomattavasti paremmalta, EK:n Timo Laukkanen kertoo. n
TEKSTI JA KUVAT: LEIF GRANHOLM
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St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen:

Energia-ala on tienhaarassa
– mutta niin on ihmiskuntakin
n Suomalainen St1-konserni on nopeasti noussut Pohjoismaiden eturivin energiapeluriksi. Toiminta painottuu fossiilisiin polttoaineisiin, mutta uusia mahdollisuuksia etsitään kiivaasti uusiutuvasta energiasta. Hallituksen puheenjohtaja
Mika Anttonen tähdentää, että maailman
energiatarpeet eivät ratkea öljyä tai kivihiiltä polttamalla.
Mika Anttonen kuvailee ST1-konsernin strategiaa ytimekkäästi: fossiilisista
polttoaineista hankittu kassavirta on strategian mahdollistaja ja uusiutuvat energialähteet ovat strategian toteuttajia.
St1-konserni Oy jakautuu kahteen osakeyhtiöön. St1 Nordic pyörittää polttoaineiden vähittäiskauppaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja St1 Group huolehtii
jalostamotoiminnasta.
Edellisen yhtiön liikevaihto on noin
2,5 miljardia euroa ja St1 Groupin rapiat
4,1 miljardia euroa. Mika Anttonen omistaa St1 Groupin osakekannasta 87 prosenttia ja St1 Nordicista 80 prosenttia.
Vaatimatonta ja sanavalmista Anttosta
pidetään konstailemattomana johtajana.
Häntä voisi kutsua vaikkapa Suomen tavallisimmaksi miljardööriksi.
Anttonen itse tuntuu vaivautuvan kaikenlaisista arvolatauksia sisältävistä attribuuteista tai luonnehdinnoista.
”Niin, omistukset ovat aina laskennallisia. Joskus asiat sujuvat hyvin, mutta heti
huomenna kaikki voi mennä päin mäntyä”, Anttonen tuumiskelee maisen mammonan katoavaisuutta.

St1 osti Norjan Shell-asemat
Pienillä rahoilla Anttosen bisnekset eivät
kuitenkaan pyöri. St1 -konserni nielee
vuodessa neljä miljoonaa tonnia raakaöljyä. Tämä on puolet Suomen öljyntarpeesta ja kolmannes Nesteen Suomen yksiköiden jalostamokapasiteetista.

Vuoden 2016 loppuun mennessä uskon
öljyn hinnan ylittävän 70 dollaria tynnyriltä”,
Mika Anttonen arvioi.

ST1:n polttoaineiden myyntiketju on
Nesteen ja S-ryhmän ABC:n jälkeen kolmanneksi suurin Suomessa. Ennen Norjan
Shell-asemien lokakuun alussa toteutunutta ostoa konsernilla oli noin 1 050 asemaa
kolmessa Pohjoismaassa.
”Norjan Shellin toimintojen osto tuo
konsernille 1,5 miljardin euron verran lisää liikevaihtoa vuodessa”, Antonen kertoo.
Konsernin raakaöljystä 95 prosenttia
ostetaan Pohjanmereltä.
Venäläinen Urals-laatu on jo pitkään ollut liian rikkipitoista eurooppalaisiin ympäristönormeihin, vaikka Nesteen Porvoon jalostamolla siitäkin osataan tehdä
puhtaampaa polttoaineitta.

Venäjä ja Isis kärsivät
halvasta öljystä
Raakaöljyn hinnan pätevä ennustaminen
on yhtä vaikeaa kuin ensi kesän Stanley
Cup-voittajan veikkaaminen heti kauden

alussa.
Mika Anttosen mukaan öljyn hinta on
politiikkaa, toki kysynnän ja tarjonnan laeilla höystettynä.
Lokakuun alussa Pohjanmeren brentlaatu pyöri 50 dollarin tynnyrihinnan alapuolella. Venäjän aloittamat Syyrian pommitukset aiheuttivat lyhyen ajan nousupaineita.
”Raakaöljyn varastotasot ovat korkealla.
Matala hinta sopii Yhdysvalloille ja SaudiArabialle, koska se heikentää islamistisen
Isisin toimintamahdollisuuksia ja vaikeuttaa Venäjän suurvalta-aseman palauttamispyrkimyksiä.”
Venäjä vie päivässä 7,5 miljoonaa barrelia raakaöljyä, joten tästä jokainen voi laskea hintojen hienoistenkin heilahtelujen
vaikutuksia itänaapurin vientituloihin ja
kansantalouteen.
Suomen Pankin idäntalouksien yksikön
mukaan Venäjän keskuspankki ja maan talousministeriö arvelivat syyskuun lopussa,
että raakaöljyn hinnat pysyvät alamaissa
vielä pitkään.

Öljyn hinta nousee ensi vuonna
Nesteen trading-toiminnoissa öljymiehen
uran aloittanut Mika Anttonen on hintaasiasta eri mieltä venäläisten kanssa.
”Kulutuksen kasvu nostaa hintoja ensi vuoden toiselta neljännekseltä lähtien.
Vuoden 2016 loppuun mennessä uskon
öljyn hinnan ylittävän 70 dollaria tynnyriltä”, hänen valistunut arvauksensa kuuluu.
Eräiden tietojen mukaan saudit väittävät pärjäävänsä alhaisimmillakin tynnyrihinnoilla. Samaa sanovat amerikkalaiset
liuskeöljytoimittajat.
Miten sitten Isis kykenee paisuttamaan
sotakassaansa öljyrahoilla, jos näitä kalifaatin sotureita pidetään ääri-islamistisina
rikollisina ja kuvainraastajina?
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talous // energia
”Aina löytyy ostajia varastetuille tai
laittomasti hankituille spot-erille. Öljykaupassakaan kaikki eivät pelaa samoilla
säännöillä”, Anttonen kuvailee bisneksen
raadollisuutta.
St1-konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen eivät raaka-ainehintojen heilahtelut ole lyhyellä sihdillä liiemmin vaikuttaneet. Anttosen mukaan strategiat pitää
laatia pitkälle aikavälille niin, ettei niitä
tarvitse päivittäin rukata.

Uusiutuva energia on
mahdollisuus
Maailman energiatalous on tienristeyksessä, jossa suuntaa ohjaavat energian kulutuksen kasvu ja ilmaston lämpeneminen.
Valtava väestönkasvu lisää energian
tarvetta. Toisaalta ilmastonmuutoksen
torjunta asettaa omat raaminsa energian
tuotannolle, ja eritoten hiukkaspäästöjen
alentamiselle.
Mika Anttosen mielestä on selvää, ettei
tämä yhtälö ratkea fossiilista energiaa ku-
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ten öljyä ja kivihiiltä polttamalla. Yhtä selvää on, etteivät uusiutuvat energialähteet
riitä täyttämään maailman nykyisiä saati
tulevia tarpeita.
Vihertävä energia eli tuuli-, vesi- tai
aurinkosähkö eivät yksin tai edes yhdessä
maailmaa pelasta.
”Yhtä pomminvarmaa silver bullet -ratkaisua ei ole. Tarvitaan monia vaihtoehtoja
ja uusia keksintöjä sekä hajautettuja järjestelmiä”, hän kuvaa tulevaisuuden monipuolista energiapalettia.
Sitä paitsi Anttosen mielestä suurille
fossiilisen energian tuottajille kuten Exxonille, Shellille, BP:lle ja Totalille on asetettava uusiutuvan energian velvoitteet.
”Ilman näitä madonlukuja ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu”, Suomessa
uusiutuvan energian keulahamoksi noussut Anttonen sanoo.

Yritysjohto mukaan talkoisiin
Vuosi sitten Mika Anttonen herätti laineita Etelärannan suunnalla, kun hän patisti

pörssiyhtiöiden johtajia tyytymään kohtuullisempiin korvauksiin, palkkioihin ja
bonuksiin.
Anttonen on yhä samaa mieltä asiasta,
sillä Suomen talous ei ole vuodessa ainakaan kohentunut.
”Emme voi jatkaa tolkutonta velan ottamista. Työelämän kaikilla tasoilla tarvitaan pidättyväisyyttä palkkatoiveissa. En
näe mitään syytä sille, etteivät pörssiyhtiöiden johtajat voisi näyttää esimerkkiä
työntekijöille ja leikata palkkojaan.”
Oman kuukausipalkkansa Anttonen on
kuulemma pitänyt 20 000 eurossa jo vuosien ajan. Osinkoa hän on jonkin verran
ottanut, mutta ei ole muuttanut palkkatuloja pääomatuloiksi.
”Maksan itselleni saman verran kuin
maksaisin jollekin ulkopuoliselle samoista
töistä”, Anttonen sanoo ja lisää, että Suomi ei nouse lamasta ennen kuin kaikki oppivat tekemään enemmän töitä. n
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ
KUVAT: ST1
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Hyvä syy tukea
hiihtoa
St1 on toiminut Suomen hiihtoliiton
pääyhteistyökumppanina jo vuodesta
2001 eli Lahden murheellisista MMkisoista lähtien.
Maajoukkueen sponsoriksi ryhtyminen ei johtunut Mika Anttosen tai St1:n
muiden johtajien yltiöpäisestä hiihtoinnosta vaan siitä, että suomalaishiihtäjien doping-käryt olivat säikäyttäneet lajin
muut tukijat.
”En voinut hyväksyä tällaista rintamakarkuruutta ja kumppaneiden katoamista
huonoina aikoina. Niinpä sanoin Hiihtoliiton edustajille, että St1 maksaa saman
verran kuin Merita niin kauan kunnes
paremmin maksavia tukijoita löytyy”, Anttonen kertoo sopimuksen taustoista.
Merita-Nordbanken on kauan sitten
muuttanut nimensä Nordeaksi, mutta St1
jatkaa yhä maastohiihdon tukemista - kohta jo 15:ttä vuotta.

Syvät reiät Espooseen, iso viinapannu Kajaaniin
ST1 on jo kauan panostanut uusiutuviin
energialähteisiin. Konsernin viime vuoden
hieman yli sadan miljoonan euron liikevoitosta noin 10-20 prosenttia sijoitetaan
uusiutuvan energian t&k -toimintoihin.

Yhtiö on tehnyt merkittäviä avauksia
muun muassa biopolttoaineen eli etanolin
valmistukseen elintarviketeollisuuden jätteistä ja kotien ruoantähteistä.
Teollisuus, kauppa ja kuluttajat joutuvat maksamaan jätteiden viemisestä kaatopaikoille. Siksi St1:n jätehanke tulee
niille kuin tilauksesta.
St1 Biofuels valmistaa jätteistä bioetanolia Suomessa ja Ruotsissa kokonaiskuvioon nähden vielä pienellä, 20 miljoonan
euron liikevaihdolla. Yhtiöllä on viisi pienehköä etanolitehdasta eteläisessä Suomessa.

Iso viinapannu
Sama ajatus ohjaa myös Kajaanin vieläkin
kunnianhimoisempaa hanketta, jossa bioetanolia valmistetaan sahanpurusta. Tuotanto alkaa vuonna 2017.
”Sahanpuru on globaali raaka-aine, jolla ei ole merkittävää hyötykäyttöä suuren

vesipitoisuuden takia”, Anttonen kuvaa
suurimman volyymin tuomaa raaka-ainetta.
”Tuotanto on kuin viinan polttamista.
Siinä on käymis- ja tislausprosessit, joiden
jälkeen liuos vielä absolutoidaan. Lopussa syntyy 99,9 prosenttista viinaa - mutta
ei missään nimessä juotavaksi”, Anttonen
kuvailee Kajaanin sahanpuruetanolin tiputushanketta.
Geotermisiä reikiä
Toinen Anttosen sydäntä lähellä oleva
hanke liittyy maalämpöön. St1 valmistelee Suomen syvimpien reikien poraamista
joko Espoon Otaniemeen tai Kivenlahteen.
Valmistuessaan 6,5-7,0 kilometriä
syvistä rei´istä johdetaan geotermisellä
energialla lämmitettyä 110-asteista vettä
Fortumin kaukolämpöverkkoon.
Reikien halkaisija on noin kahdeksan
tuumaa. Virtaama on kova ja toiminta
yksinkertaista: toisesta reiästä kylmää vettä sisään ja toisesta kuumaa ulos.
”Tästä voi tulla vientituote ja vieläpä
nopeasti. Geoterminen energiaa voi mullistaa lämmön tuotannon kaikkialla siel-

lä, missä peruskallio on riittävän lujaa
graniittia”, Anttonen lämpenee hanketta
selostaessaan.
Otaniemi on valittu koeporausten toiseksi paikaksi myös siksi, että Anttonen
valmistui energiatekniikan diplomi-insinööriksi TKK:sta.
Fortumilla on lämmöntuotantoyksiköt
Otaniemessä ja Kivenlahdessa.
”Fortum on tärkeä kumppani, koska
uusi bisnes tarvitsee toki ainakin yhden
maksavan asiakkaan. Ilman asiakkaita mikään bisnes ei voi elää”, Anttonen
sanoo.
Espoon geotermisen hankkeen poraajiksi on ilmoittautunut neljä kiinnostunutta yritystä. Lopullisen kumppaninsa St1
valitsee ennen joulua ja poraukset alkavat
vuoden vaihteen jälkeen.
Tällaista Deep Heat -teknologiaa ovat
jo kokeilleet Etelä-Korea, Ranska ja Saksa. Asiantuntijoiden mukaan teknologia on
vielä kallista eikä se sovi kaikkialle. Silti
geoterminen energia lupaa tulevaisuudessa paljon.
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ETV+
media // etv+

tarjoaa vaihtoehdon Venäjän televisiolle

n ”Mielestäni on väärin luonnehtia uutta kanavaa
´meidän vastaukseksemme Kremlin propagandalle´.
Me teemme ohjelmaa normaalein journalistisin kriteerein eikä silloin ole kysymys mistään propagandasta tai vastapropagandasta.”
Näin luonnehtii ohjelmajohtaja Aivar Ruussaar tänä syksynä aloittanutta Viron yleisradioyhtiön ETV:n
uutta venäjänkielistä tv-kanavaa, joka kasteessa on saanut nimen ETV+. Sen perustaminen on kirvoittanut
Suomenlahden eteläpuolella monenlaisia mielipiteitä.
Jotta venäjää osaamattomat virolaisetkin voivat seurata uuden kanavan ohjelmia, ne tekstitetään viroksi
Suoria lähetyksiä taas dubataan viroksi.
”Tuotamme uutiset kuten kaikissa demokraattisissa
maissa riippumaton media tekee. Meitä ei ohjaa Viron
hallitus - sisällöt tuotetaan journalistisin, ei poliittisin
perustein”, Ruussaar painottaa.

Venäjän media vahvoilla
Viron venäläisväestö on tähän asti saanut uutisensa hyvin pitkälti Venäjän mediasta. Ohjelmajohtaja Aivar
Ruussaaren tietojen mukaan jopa 75 % vironvenäläisistä on Venäjän median varassa. Tämä on herättänyt
huolta virolaisissa, koska venäläisen median katsotaan
esiintyvän toisinaan provokatiivisesti ja puhtaan propagandistisesti.
Viron yleisradioyhtiön lähettämän venäjänkielisen
ohjelman määrä on vähentynyt vuosien varrella: jos
vielä muutama vuosi sitten esitettiin virolaisilla kanavilla venäjänkielisiä pisteohjelmia, on viime aikoina
22

venäjänkielinen tarjonta supistunut päivittäisiin 20
minuutin mittaisiin uutislähetyksiin.
”Esimerkiksi Narvassa, jossa 96 asukkaista on venäjänkielisiä, ei juuri viroa puhuta. Jos siellä kysyy, kuka
on Viron presidentti, niin joka kolmas ei osaa vastata,
koska seurataan Venäjän tv-kanavia.”
”Suuri osa venäläisväestöstä ei ole perillä Viron yhteiskunnasta eivätkä he seuraa Viron tapahtumia. Uusi tv-kanava ETV+ näyttää venäläisväestölle heidän
omalla äidinkielellään, mitä Virossa tapahtuu. Samalla kerromme tietysti myös kansainvälisistä uutisista.”
Viron parlamentti on myöntänyt yleisradioyhtiö
ETV:lle lisämäärärahan uuden kanavan pyörittämiseksi. Ensi vuoden budjetissa kanavalle on korvamerkitty 4 milj. euroa. Ohjelmia tehdään valtion budjettirahoituksella - mainoksia ei ETV:llä ole.
”Mielestäni tällainen kanava olisi pitänyt perustaa
jo 20 vuotta sitten. Mutta meillä ei ollut silloin rahaa.
Hyvä, että saatiin vironkielistä ohjelmaa tuotettua. Siinäkin jouduimme aluksi turvautumaan Suomesta saatuun apuun.”
”Nytkin monet virolaiset ovat suhtautuneet uuden
tv-kanavan perustamiseen epäilevästi. Minun mielestäni venäjänkielisten ottaminen mukaan virolaiseen
yhteiskuntaan onnistuu kuitenkin parhaiten kun he
saavat omalla kielellään tietoa siitä, mitä heidän asuinmaassaan tapahtuu.”
Uudelle kanavalle on hankittu paljon tekniikkaa,
rakennettu studiotilaa ja rekrytoitu väkeä. Tallinnan
keskustassa sijaitsevan neuvostoliittolaismaisen yleis-
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Uutiset tulevat kahdesti aamuisin ja kahdesti illalla.
Muut ohjelmat käsittelevät matkailua, ruuanlaittoa,
kulttuuria, urheilua, muotia... kanava tarjoaa myös
dokumenttifilmejä ja pitkiä elokuvia.
Kanavan nettisivuilla ovat ohjelmat katsottavissa jälkikäteisesti, vähän meidän Ylen Areenamme tapaan.
Kanavan itse tuottamia ohjelmia voi katsoa verkossa myös ulkomailla, mutta osto-ohjelmat eivät Viron
ulkopuolella näy, koska tekijänoikeuskysymykset estävät sen.
Kanavan tekijöiden suunnitelmissa on myös draamasarjan tekeminen, mutta sen tuotannosta ei ole vielä päätöksiä. Sarjat ovat perinteisesti erittäin katsottuja
tv-ohjelmia, mutta samalla kalliita. Venäjän televisiosta venäjänkielisiä draamasarjoja voisi ostaa, mutta se
ei palvele kanavan tarkoitusta: ETV+ haluaisi sarjansa
kertovan elämästä nykyisessä Virossa.

Virolaisetkin katsovat

radiorakennuksen uumenissa työskentelee pääasiassa
nuorehkoja venäjänkielisiä toimittajia, jotka ovat innoissaan uudesta kanavasta.
Uuden, laajan studion yhdessä nurkassa on lavastus
kokkiohjelmille, toisessa aamuohjelmien keskusteluryhmän interiööri ja kolmannessa uutisstudio. Ohjelmat ovat vielä uusia, ehkä raakileitakin, mutta tekemisen tahto on kova.

Omaa ja ostettua
Venäjänkielinen ETV+ lähettää ohjelmaa joka päivä
klo 7 - 24. Noin 20 tuntia viikossa tuotetaan itse omia
ohjelma, loput ostetaan ulkopuolisilta tuottajilta. Ohjelmia hankitaan isoilta tv-yhtiöiltä kuten BBC:ltä tai
Deutsche Wellelta. Myös Venäjän tv-yhtiöiltä ostetaan
ohjelmia.
”Juuri äsken ostimme Venäjältä Lenfilmiltä oikeudet 15 elokuvaan”, ohjelmajohtaja Aivan Ruussaar kehaisee.
Päätoimisia toimittajia kanavan palveluksessa on
toistakymmentä, minkä lisäksi juttuja tekee parikymmentä osa-aikaista. Kun ottaa teknisen henkilökunnan
ja hallinnon huomioon, kanava työllistää noin sata
henkilöä. Toimittajien äidinkieli on venäjä, mutta he
ovat Virossa syntyneitä.
Virossa ei ole suurta määrää työttömiä tv-toimittajia eikä varsinkaan venäjänkielisiä. Niinpä ETV+ on
ryhtynyt kouluttamaan lehdissä työskennelleistä toimittajista tv-journalisteja.

Kun Venäjän Aika kävi ETV+:n toimituksessa, oli kanava vielä niin nuori, että katsojamittauksista ei voi
vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka suosittu kanavasta tulee.
”Puoli vuotta on minimi. Vasta silloin voidaan nähdä, millainen on reitinkimme”, ohjelmajohtaja Ruussaar sanoo.
Ensimmäisten mittausten mukaan 294 000 henkeä
katsoi ETV+:n ohjelmia vähintään 15 minuuttia viikon aikana. Heistä kaksi kolmasosaa oli hieman yllättäen virolaisia ja vain kolmannes venäläisiä.
”Moni virolainen haluaa oppia venäjää seuraamalla
venäjänkielistä puhetta ja lukemalla vironkielistä tekstitystä samanaikaisesti”, Ruussaar perustelee virolaisten
suurta osuutta katsojien joukossa.
Verkossa ETV+:n ohjelmia katsottiin kanavan ensimmäisellä toimintaviikolla 90 000 kertaa. Mielenkiintoista on, että 7 % nettikatselijoista oli Suomesta ja saman verran Venäjältä. Ensimmäisellä viikolla
katsotuin ohjelma oli dokumenttielokuva legendaarisesta Neuvostoliiton punakoneen jääkiekkoilijasta
Valeri Harlamovista.
Ruussaar pitää venäläisten katsojien määrää vähintään tyydyttävänä, koska Viron venäläinen media ei
juuri ole kertonut uuden kanavan aloittamisesta. Venäjän mediassa taas on arvosteltu uutta kanavaa propagandistiseksi tai ”antiputinilaiseksi”.
Kaikki Virossa toimivat kaapelioperaattorit tarjoavat ETV+:n ohjelmat omissa valikoimissaan. Kanava
on katsottavissa kaikkialla Virossa tavallisilla antenneilla perinteiseen tapaan. Ongelmana kuitenkin on,
että venäjänkielisessä Itä-Virossa moni on asentanut
itselleen lautasantennin ja katsoo ohjelmia satelliitin
välityksellä. Sitä kautta ETV+ ei valitettavasti näy.
Nyt ETV+:n markkinoinnin pitäisikin saada ylipuhutuksi Itä-Viron lautasantenni-katsojat liittymään
kaapeliverkkoon tai hankkimaan tavallisen ”ilma-antennin”. n

Uusi tv-kanava
ETV+ näyttää
venäläisväestölle
heidän omalla
äidinkielellään,
mitä Virossa
tapahtuu. Samalla
kerromme
tietysti myös
kansainvälisistä uu
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politiikka // viro

Virolaiset poliitikot:

Suhteiden parantaminen
kiinni Kremlistä
n Viron ja Venäjän suhteet ovat pitkään olleet kehnolla tolalla. Edes maiden välistä rajasopimusta ei ole
kyetty ratifioimaan. Jokin aika sitten maat syyttelivät
ankarasti toisiaan kun virolainen Eston Kohver tuomittiin Venäjällä pitkään vankeustuomioon vakoilusta.
Voitaisiinko naapurien suhteita parantaa miten-

kään? Vai ovatko Viro ja Venäjä tuomittu ikuiseen vihanpitoon?
Venäjän Aika kysyi neljän virolaisen poliitikon mielipidettä maan suhteista Venäjään. Koska poliitikot
edustavat hyvinkin erilaisia suuntauksia, on myös vastausten kirjo laaja.

Enn Eesmaa
kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan
varapuheenjohtaja, Keskustapuolue

Marko Mihkelson
kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtaja, Isänmaan ja Respublican
liitto

”Ilman muuta suhteita pitäisi
voida parantaa. Ja ovathan esimerkiksi kulttuurisuhteet jo nyt
aika toimivat, vaikka poliitikkojen välillä onkin kovin vähän
kanssakäymistä.”
”Rajasopimus on pitkään ollut
valmiina ja presidenttimme Rüütel allekirjoitti sen. Venäjä muutti mielensä kun lisäsimme omasta
puolestamme sopimukseen maininnan Tarton rauhasta. Niinpä he eivät halunneet rajasopimusta voimaan
sellaisenaan.”
”Nytkin me olemme saaneet Venäjältä viestiä, että
jos me haluamme liittää sopimukseen maininnan Tarton rauhasta, niin koko hanke kaatuu.”
”Uskon, että Venäjä on tajunnut, että Viron kuuluminen EU:hun ja NATO:on on realiteetti, jonka
kanssa on elettävä. Mielestäni NATO:n sotilaita voisi
olla Virossa enemmänkin. Se olisi selvä viesti Venäjälle, että Viroon ei kannata hyökätä.”
”Taannoinen pronssisoturi-patsaan siirrosta alkanut kärhämä kieltämättä vaikeutti vironvenäläisten ja
virolaisten keskinäissuhteita. Mutta meillä Keskustapuolueessa on paljon venäläisiä äänestäjiä. Olen kuullut venäläisten sanovat, että me olemme ainoita, jotka
puolustavat heidän etujaan.”
”Venäläisten integroimiseksi täytyisi tehdä enemmän. Esimerkiksi kielitaitovaatimus kansalaisuuden
saannille on aika korkea. Narvassa 96 % asukkaista
puhuu venäjää äidinkielenään. Meidän mielestään
heidän kansalaisuuden saantinsa ehtoja olisi helpotettava.”
24

”Viron ja Venäjän suhteet voivat parantua kun Venäjä lopettaa
aggressionsa Ukrainassa ja ryhtyy
kehittymään moderniksi, demokraattiseksi maaksi.”
”Kysymys ei ole vain Venäjän
ja Viron suhteiden ongelmista
vaan yleisemmin Venäjän ja sen
naapurien ongelmista. Me haluamme kyllä hyvät keskinäissuhteet, mutta kuten sanotaan, tangoon tarvitaan kaksi.”
”Olen kuullut johtavilta venäläisiltä poliitikoilta,
että he ovat yhä valmiit rajasopimuksen ratifiointiin.
Toivon todella, että tämä pitkä prosessi saataisiin päätökseen - onhan se molempien maiden etu. Olisi tietysti hyvä, että meillä olisi kansainvälisesti tunnustettu
ja naapurimmekin kunnioittama selkeä raja. Rajasopimuksen hyväksymisen yhteydessä molemmat osapuolet toteavat, ettei niillä ole aluevaatimuksia toisilleen,
mikä sekin on tärkeää.”
”Venäläisvähemmistön integrointi virolaiseen yhteiskuntaan on ollut menestystarina, jollaista ei ole
esittää monellakaan maalla. Vaikeuksia on tietenkin
ollut ja ongelmia on edelleen, mutta olemme menneet hyvään suuntaan.”
”Vielä 1990-luvun alussa Viron asukkaista yli 30
% ei ollut maan kansalaisia, nyt luku on pudonnut
6-7 %:iin. Nuoret venäläiset ovat nykyään paljon paremmin mukana virolaisessa yhteiskunnassa kuin vielä
10-15 vuotta sitten.”
”Toivon, että Venäjän ja länsimaiden suhteet eivät
ole nykyisellä heikolla tolalla ikuisesti vaan että Mos-
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kovassa ymmärretään, että hyvät, toimivat suhteet olisivat heidänkin etujensa mukaiset.”
”Mielestäni Suomenkin olisi hyvä liittyä
NATO:oon. Sen jälkeen Venäjä ei pystyisi spekuloimaan sotilasliittoon kuuluvien ja kuulumattomien
maiden kesken.”

Henn Pölluaas
kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan
jäsen, Konservatiivinen kansanpuolue
”Hyvien suhteiden avain on
Kremlissä. Jos Venäjä haluaa,
suhteet normalisoituvat. Ellei halua, ne pysyvät huonoina.”
”Viime aikoina Venäjä on
näyttänyt, ettei se tarvitse hyviä
suhteita naapureihinsa tai veljeskansoihinsa. ”
”Mielestäni Viron ei kannata
ratifioida rajasopimusta. Meillä
on Tarton rauhansopimus, joka on YK:n kansainvälisten sopimusten luettelossa, ja sen mukaan Narvajoen takaiset alueet, mm. Jaanilinnan (Ivangorod) kaupunki, kuuluvat Virolle. Jos ratifioimme rajasopimuksen, luovumme 5,2 %:sta alueista, joiden tulisi kuulua
meille. Kyseisillä alueilla on paljon luonnonrikkauksia,
mm. palavaa kiveä.”
”Sitä paitsi Venäjällä ei ole tapana kunnioittaa rajoja, kuten Georgian, Krimin ja Itä-Ukrainan tapaukset osoittavat.”
”Minä tulen äänestämään rajasopimusta vastaan,
vaikka hallitus sitä esittääkin. Tiedän, että monet kansanedustajat harkitsevat äänestyskäyttäytymistään. Saa
nähdä, pitääkö puoluekuri.”
”Venäläisvähemmistön integroituminen virolaiseen
yhteiskuntaan on ollut ongelmallista lähinnä psykologisista syistä. He ovat aikaisemmin tunteneet itsensä
isännäksi ja nyt he äkkiä ovatkin ikään kuin vieraalla
maalla. Tämä tosiasia on monelle ollut raskasta tunnustaa eivätkä he ole olleet oikein innokkaita oppimaan viron kieltä. Myös uutisissa he turvautuvat usein
Venäjän mediaan.”
”Monet vironvenäläiset ihailevat mennyttä neuvostoimperiumia ja kantavat ylpeinä Yrjön nauhaa juhlissaan. Minä näen Venäjän turvallisuusuhkana. On
mahdollista, että sieltä jonain päivänä tullaan ´auttamaan kansalaisiamme´ ja silloin Viron venäläisvähemmistöä käytetään viidentenä kolonnana.”

Dmitri Dmitriev
kansanedustaja, sosiaalivaliokunnan
jäsen, Keskustapuolue
”Maantiede on sellaista, että Venäjä on aina oleva meidän naapurimme. Siksi maidemme välisten suhteiden
pitäisi olla sellaisella tasolla, että ne eivät häiritse kaupankäyntiä ja muita taloussuhteita.”
”Meillä on joistakin asioista erilaiset näkemykset

Toimittajan kommentti
VIROSSA ei Paasikiven-Kekkosen realismi ja tietynlainen myöntyvyys-

politiikka nauti suurta suosiota. Päin vastoin virolaiset sanovat Venäjälle ruman sanan niin kuin se on - NATO:n suojakilven takaa.
Virolaisten isänmaalliset asenteet voi ymmärtää kun ottaa huomioon, kuinka paljon he ovat neuvostomiehityksen aikana saaneet kärsiä.
Toivoisi heimoveljiemme kuitenkin muistavan, että eivät nykyiset vironvenäläiset ole syypäitä Stalinin tai Putinin tekoihin.
Pikku hiljaa venäläisvähemmistön ja valtaväestön suhteet näyttäisivät olevan normalisoitumassa, vaikka aika ajoin pulpahtaakin esiin
pronssisoturikiistan tapaisia konflikteja. Viron sosialidemokraattisen
puolueen puheenjohtaja (!), vironvenäläinen Jevgeni Ossinovski on tehnyt historiaa nousemalla Viron uuden itsenäisyyden ajan ensimmäiseksi
venäläistaustaiseksi ministeriksi. Myös Euroopan parlamentissa vironvenäläisillä on ”oma” edustajansa.
Viro on onnistunut nappaamaan osansa Venäjältä tulevista turistivirroista: maan hintataso on edullisempi kuin Suomen ja venäjäksi osataan palvella. Myös kulttuurivaihto maiden välillä on jatkunut poliittisista ongelmista huolimatta.
Toivokaamme, että Venäjä lopettaa kohtelemasta Viroa entisenä
alusmaanaan ja että virolaiset onnistuvat pääsemään eroon neuvostomiehityksen aikana syntyneistä, sinänsä ymmärrettävistä traumoistaan.
Jos virolaiset suosittelevat meille NATO-jäsenyyttä, niin minä voisin
neuvoa virolaisia kallistamaan korvansa Paasikiven opetuksille.

Venäjän kanssa, mutta yhtä kaikki se on meidän tuotteillemme iso markkina-alue.”
”Viro on pieni maa ja NATO-jäsenyys palvelee turvallisuuttamme. Meidän on vahvistettava omaa puolustustamme ja jokin minimitaso NATO-joukkoja on
hyvä olla Virossa. Lisäjoukoille en näe tarvetta.”
”Kannatan rajasopimuksen ratifiointia. En näe mitään suoraa uhkaa kohdistuvan Venäjältä Viroon.”
”Venäläisväestön integroiminen virolaiseen yhteiskuntaan on epäonnistunut. Vielä 25 vuotta itsenäistymisen jälkeenkin suuri osa venäläisvähemmistöstä
on vailla kansalaisuutta. Valtio ei ole tunnustanut venäläisväestölle oikeutta saada koulutusta omalla kielellään. Olen hiljattain jättänyt lakiehdotuksen siitä,
että venäjänkieliset voisivat jättää viranomaisille hakemuksia omalla kielellään.”
”Euroopan tasolla on arvioitu, että Virossa eivät venäläisvähemmistön oikeudet toteudu täysin niin kuin
niiden pitäisi toteutua.”
”Jotta pystyisi muodostamaan objektiivisen kuvan
kansainvälisistä tapauksista, on seurattava mediaa laajasti. Minä pyrin seuraamaan niin venäläistä kuin virolaista ja eurooppalaistakin mediaa. ”
”Kun puolustan vironvenäläisten oikeuksia, en katso toimivani Putinin tai Venäjän puolesta. Minun äänestäjistäni puolet ovat venäjänkielisiä ja toinen puoli virolaisia. En luonnehtisi itseäni kansallismieliseksi,
vaikka ajankin venäläisvähemmistön asiaa.” n
TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN
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politiikka // konfliktit

Sotilaalliset
konfliktit
ovat Euroopan lähihistoriaa

LEIF GRANHOLM

n Everstiluutnantti, upseeritutkija Pentti Forsström sotataidon laitokselta sanoo, että Neuvostoliiton lopusta on seurannut hajoamista,
yhdentymistä, konflikteja ja integraatiota. Venäjä on solminut valtioliiton muun muassa Valko-Venäjän kanssa. Euroopan ja Naton
laajentuminen on muuttanut Suomenkin lähiympäristöä. ”Muuttumattomuutta alueella edustavat Suomi ja Ruotsi, jotka ovat pysyneet
suvereeneina toimijoina.” Globalisaatio, teknologian kehitys ja verkostuminen ovat lisänneet valtioiden ja koko maailmanyhteisön keskinäistä riippuvuutta. Kaikkinainen yhdentyminen maailmassa on
tuonut mukaan haavoittuvaisuutta.
”Teknologian kehitys on herkkää ja haavoittuvaa. Elämme sähköstä. Yhteiskuntia rakennetaan verkoille, joita vastaan voidaan hyökätä.
Suomen puolustusvoimat tekee tässäkin asiassa parhaansa.”
Sotilaallisia konflikteja on ollut Euroopassa Jugoslaviasta Ukrainaan. Forsströmin mukaan Ukrainan kriisi ei ole poikkeuksellinen.
Kymmenen vuoden välein Euroopassa on käyty sotia. Lähi-idässä,
Euroopan reunalla on sodittu koko ajan. Forsströmin näkökulmasta
Ukrainan konflikti ei ole tuonut mitään järisyttävää lisää Eurooppaan.
Uutta on se, että Venäjä on osallisena tapahtumissa.

VENÄJÄN ASEVOIMIEN MODERNISAATIO
Venäjä on muuttunut sotilaallisesti modernisaation kautta vuodesta
2008 alkaen. Venäjän asevoimat on pantu uuteen uskoon. Parannuksia on tehty henkilöstöön, kalustoon, teknologiaan ja sotataitoihin.
Everstiluutnantti vakuuttaa, ettei Ukrainan tilanteen kehitys ja Venäjän asevoimien modernisaatio tuo Suomelle mitään suoranaisia uhkia.
Venäjän talous on alamäessä. Öljyn hinta on alhaalla. Venäjän budjettia on nipistetty kaikilla sektorilla paitsi puolustusvoimien osalta.

26

Everstiluutantti Pentti Forsström
sanoo, että Syyriassa haetaan ratkaisuja
sotilaallisella voimalla, koska konfliktin
osapuolia ei ole mahdollista painostaa
taloudellisesti.
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Forsströmin silmin Venäjän rahat eivät pitäisi riittää asevoimien modernisaatioon siinä vauhdissa kuin on annettu ymmärtää. Venäjällä
on pelivaraa, vararahastoja, pahojen päivien varalle, mutta ehkä uudistukset sittenkin tapahtuvat vähän hitaammassa aikataulussa, kun
valtiojohto on informoinut.
”Me emme tiedä mitä Venäjän asevoimissa tapahtuu. Sellaista järjestelyä ei ole tällä hetkellä olemassa, joilla voisi kontrolloida Venäjän
toimia. On kuitenkin selvää, että kymmenen vuoden kuluttua Venäjällä on nykyistä paremmat asevoimat.”
Jos valtio käyttää asevoimia, niin sillä pitää olla yleensä tavoite.
”Krimin niemimaalla Venäjällä oli selvä alueellinen päämäärä, vaikka
asevoimia ei juuri käytettykään. Mitään sen kaltaista aluetta ei Euroopassa ole, johon Venäjällä olisi alueellinen intressi.”

SYYRIA JA VENÄJÄ
Forsström sanoo Tuusula-järven rannalla, ettei Ukrainan eikä Syyrian tilanne heijastu Suomeen eikä Baltian maihin. Syyrian
sotaan liittyy monta tekijää ja se voi eskaloitua. Alueella
sotii ja valtaa alueita pahamaineinen muslimien radikaalijärjestö ISIS. Vallassa oleva Assadin hallinto ja
Syyrian monisäikeinen oppositio taistelevat toisiaan
vastaan. Suurvallat ovat alueella poliittisina tekijöinä.
Venäjä osallistuu nyt toimintoihin kaikilla sektoreilla.
”Se on sotkeutunut kaikkiin kolmeen ongelmavyyhteen.
Kyse on myös sotilaallisen voiman testaamisesta, jota on kymmenen
vuotta rakennettu.”
Syyria on viime vuosina ollut Venäjän ainoa yhteistyökumppani
Välimeren alueella. Venäjällä on Syyriassa Tartusin laivastotukikohta.
”Syyria mahdollistaa Venäjän läsnäolon Välimeren alueella. Suurvaltojen pitää olla läsnä kaikkialla.” Lähi-itä on myös energialähteiden
ja -toimitusten takia tärkeä Venäjälle, arabimaille ja lännelle.
Venäjä haluaa olla osallisena suurvaltana valtapolitiikassa. Kreml ei
ole juuri ollut viime vuosina mukana ongelmapesäkkeiden ratkaisussa.
Nyt yllätyksellisellä Venäjällä on siihen tilaisuus, kun se on sekaantunut Lähi-idän konfliktiin. Toisin kuin Kiina, Venäjä ei vielä juuri vaikuta Afrikassa. Lähi-idän kohdalla Venäjä antaa muiden toimijoiden
ymmärtää, että nyt on aika yhdistää voimat arabiradikalismia vastaan.
Forsström huomauttaa, että Syyrian kohdalla täytyy muistaa, että
toisin kuin länsi, Venäjä hyväksyy vallassa olevan Assadin hallinnon.
Venäläiset pelkäävät valtiohallinnon muutoksia. Ulkoinen tekijä ei
saa puuttua maan sisäisiin asioihin. ”Se hallinto mikä venäläisillä itsellään on, sitä ei pidä järkyttää.” n
TEKSTI: LEIF GRANHOLM
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mitenjov

n Venäjän matkatoimistojen liitto ennustaa, että Euroopa menettää tämän vuoden aikana vajaat 70 prosenttia venäläisistä matkailijoista - 40 prosenttia euron
kursin kasvun seurauksena ja 30 prosenttia sormenjälkitunnisteiden vuoksi. Tämä Brysselin uusin vaatimus
venäläisille matkailijoille astui voimaan 14. syyskuuta.
Ensimmäinen syy on meille ilmiselvä. Ison euron ja
ruplan kurssieron vuoksi matkojen hinnat ovat melkein kaksinkertaistuneet. Tähän pitää lisätä vielä inflaatio (hinnat ovat kasvaneet keskimäärin 40 prosenttia), kohoavat kaasu- ja sähkötariffit, työnantajien ahneus, joiden seurauksena ansiot ovat laskeneet keskimäärin 10 prosenttia.
Lyhyesti sanottuna kriisi on voimakkaasti tuntunut
meidän kukkaroissamme ja pakottanut meidät säästämään kaikessa. Mistä ulkomaanmatkoista voi puhua

Sormenjäljet syövät turismia
silloin, kun 60 prosenttia meistä viettää kesälomansa joko datshoillaan tai kotona. Rahanpulan takia me
enää harvoin käymme kapakoissa tai yöklubeissa. Ne,
joilla säästöjä vielä oli, katsoivat kuitenkin viisaimmaksi viettää lomansa joko Krimillä tai ulkomailla,
mutta niissä maissa, joissa ei ole viisuminhankintariesaa tai sormenjälkitunnistusmenettelyä.
Tästä toisesta syystä, eli Brysselin päätöksestä olla
päästämättä venäläiset EU:maihin ilman sormenjälkitunnistusta, Eurooppa menetti arviolta 30 prosenttia matkailijoista Venäjältä. Miksi venäläiset ovat näin
reagoineet Brysselin päätökseen?
Asia on niin, että meillä useat ihmiset pitävät sormenjälkitunnistusta vain rikoksista epäiltyjen henkilöihin kohdistuvana. ”Jos ulkomaalaiset viranomaiset
ottavat minulta sormenjäljet he eivät luota minuun.
Niinpä minä en matkusta enää niihin maihin”. Sellainen oli nettipaneelikeskustelun lopputulos tästä aiheesta.
Tämä uudistus on todella voimakkaasti vaikeuttanut Schengen-viisumien saantia. Katsokaa itse: nykyään minun pitää viedä viisumikeskukseen koko perheeni ja vielä työaikana. Esimerkiksi Suomen viisumikeskuksessa Pietarissa sormenjäljen antamisen proseduuri alkaa klo 13.00 ja loppuu klo 16.00. Aika
on hyvin epämukava työssäkäyville ihmisille. Sivusto
Fontanka.ru kertoo, että sekä matkatoimistojen edustajat, että myös itse matkustajat valittivat useita kertoja siitä pääkonsulaattiin, mutta saivat vastaukseksi
ilmoituksen, että virasto ei suunnitele asiaan mitään
muutoksia.
Suurten kaupunkien asukkaat voivat kuitenkin varata aikaa viisumikeskuksessa käyntiä varten. Entäs ne
ihmiset, jotka asuvat sadan kilometrin päässä alueensa
suurkaupungista?
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Lyhyesti sanottuna venäläiset eivät pitäneet uudesta
Schengenin viisumikäytännöstä. Se on alentava ja kallis. Jos minä aikaisemmin maksoin viisumista 2,5 tuhatta ruplaa, niin nyt joudun maksamaan 4.300 ruplaa. Luulen, ettei ole sattuma, että viime syyskuussa
Suomeen annettujen viisumien lukumäärä supistui 34
prosenttia.
Siinä, missä suomalaisia nykyinen käytäntö tyydyttää, muiden EU-maiden konsulit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin. Kuusi niistä, mm.Tanska ja Viro, tarjosivat venäläisille mahdollisuutta ottaa sormenjäljet
kotona ”pienestä” maksusta – 150 euroa yhdestä asiakkaasta ja 270 euroa - kahdesta.
”Mutta millä heidän kuriirinsä pääsee luokseni?”kysyi eräs nettilukija pinessä Vologdan aluen asutuskeskuksessa. ”Ehkä hän tulee tänne yksityiskoneella?”
Pilailijat kehoitivat Vologdan kaveria käyttämään
Sveitsin viisumikeskuksen palveluja, joissa sormenjäljet voi ottaa ja lähettää mobiiliyhteyden kautta. ”Maksa vain 996 euroa itsestäsi ja 80 euroa jokaisesta perheenjäsenestäsi ja olet jo Euroopassa”, vinoilivat irvileuat Vologdan kaverille. Epäilen suuresti, että yllämainittu summa provinssissa asuvan kaverin kukkarolle
on täysin epärealistinen, koska kuukausiansio siellä on
noin 200 euroa. Meillä Venäjällä on 22 miljoona asukasta, joiden tulot ovat alle toimeentulotason eli alle
11.000 ruplaa (150 euroa).
Ne diplomaatit, jotka tarjoavat venäläisille yllämainittuja palveluja, joko eivät tiedä mitään meidän elämästämme tai yksinkertaisesti tekevät meistä pilkkaa.
109,5 miljoona venäläisiä ovat joko köyhiä (tulot yhtä henkilöä kohden ovat 10.000 ruplaa) tai he ansaitsevat kohtuullisesti (tulot on 30.000- 60.000 tuhatta). Nämä numerot ovat tuoresta Agrymenty ja fakty
viikkolehdestä.
Ja lopuksi toteaisin seuraava: Brysselin viimeisin
yritys vaikeuttaa venäläisten Schengen-viisumien saantia ja pakottaa venäläiset maksamaan enemmän rahaa
eurooppalaisista viisumeista yhä varmemmin karkottaa venäläiset matkailijat heidän omista maistaan. Venäläiset suuntavat sinne, missä he ovat odotettuja vieraita ja missä heillä on viisumivapaus.
Viime kesän aikana turistivirta Venäjältä kääntyi
esimerkiksi Kiinan, Etelä-Koreaan, Kambodzhaan ja
Sri Lankaan.
”Ja ihan oikein tekivät”, sanoi vaimoni. ”Sen rahan,
jonka he nyt kuluttavat Schengen-viisumien hankkimiseen, he voivat kuluttaa Aasian maissa nautiskeluun
tai tavaroiden ostoon, jotka Aasian maissa ovat paljon
halvempia kuin Euroopassa.
”Ja meidänkin on tullut aika tutustua Aasian-maiden eksotiikkaan”, totesi minun 16-vuotias tyttärentyttö sekaantuen meidän keskusteluumme.
Täytyy varmaankin kallistaa korvani lapsen mielipiteelle. n
VALERI MITENJOV. MOSKOVA.
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”EN ERITYISEMMIN halunnut Moskovaan.

Lähdin sinne, kun nimitettiin. Ensi kertaa
Leningrad juna-asemalle Moskovaan saapuessani sen seinälle oli maalattu suuri teksti
Miru mir. Mitähän se tarkoittaa, ihmettelin”,
suurlähettiläs Heikki Talvitie muistelee.
Rauha maailmalle, se tarkoittaa. Ja Moskovasta tuli Talvitien kohtalo. Heikki Talvitien
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kestäneelle diplomaatin uralle on ominaista, että hän on tavannut joutua
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston puheenjohtaja Heikki Talvitie on ulkopoliittisissa
näkemyksissään vain yhdessä suhteessa
poleeminen. Hänen purjehtijan näkemyksellään itsenäisyyttä, kansallista
liikkuma-alaa voi olla vain kaikkiin
ilmansuuntiin. Jos se kyseenalaistetaan yhdellä suunnalla, se tulee
kyseenalaistetuksi kaikilla suunnilla.

Tässä teoksessa pyritään selvittämään, mikä
on historiallinen suhteemme itään ja länteen,
pohjoiseen ja etelään. Mitä se oli, on nyt, mitä
se ehkä voisi olla.

Itsenäisyyden ilmansuunnat
2/6/15 2:48
PM
8.5.2015
12.43
Kirjoittanut
Risto Repo.
Kustantaja: Auditorium,
280 sivua. Katso nettisivuiltamme kirjan jäsenhinta
ja osto-ohjeet,
www.venajaseura.com
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kiteytyy erityisesti Karamazovin veljesten
tarina. Dostojevskiläiseen mielenmaisemaan
meidät johdattaa kääntäjä Martti Anhava.
Hinta jäsenille 570 € / hlö.

äkkiä osoitteeseen
venajanmatkat.com

MM-kisat Pietarissa 13.–16.5.
Jääkiekon MM-kisat pelataan Venäjällä. Lähde
kanssamme yhdistetylle kisa- ja kulttuurimatkalle Pietariin, jossa Suomi pelaa alkulohkoa.
Kannustamme Suomea otteluissa sekä Slovakiaa että Ranskaa vastaan. Lisäksi käymme
mm. upeassa pienoismallimuseossa, syömme
hyvin ja ajelemme hulppeasti limusiinilla.
Muu kulttuuriohjelma ja hinnat tarkentuvat
loppuvuoden puolella.

Oi Volga, Volga... 15.-23.7.
Ilmoittautuminen ensi
kesän Pietarin kielikursseille
on käynnissä!
Kesälomalla on aikaa oppia uutta ja kehittää
itseään. Kielen opiskelun ohella tarjoutuu
mahdollisuus nauttia Pietarin ainutlaatuisesta
ja runsaasta kulttuuritarjonnasta. Oppiminen
innostaa, koska taitoja pääsee käyttämään
aidossa ympäristössä ja opittuja asioita voi
heti soveltaa arkisissa tilanteissa. Opetuksesta
vastaa Pietarin yliopisto, ja tasoryhmiä on kolme. Kielikurssit pidetään 5.-18.6. ja 3.-16.7., ja
nämä pariviikkoiset ”kielikylvyt” ovat jo varattavissa. Räätälöi itsellesi parhaiten sopiva palvelupaketti ja lähde parantamaan kielitaitoasi
tehokkaille kursseillemme Pietariin. Pyydä
esite tai katso www.venajanmatkat.com.

Matkaan!
Поехали!

Matkamessut Helsingissä
21.– 24.1.2016
Tuttuun tapaan VenäjänMatkat osallistuu omalla ständillään tammikuisille matkamessuille.
Luvassa on ohjelmaa ja messutarjouksia - tulehan moikkaamaan! Tervetuloa osastollemme 7
B 61 juttelemaan matkaideoista sekä suunnittelemaan uusia seikkailuja kanssamme!

Sauna- ja avantomatka
Pietariin 16.–19.1.

Kesän odotetuin matka on eksoottinen risteilymme Volgalla Kazanista Astrahaniin. Reitin
varrella on vaikuttavia kulttuurimaisemia ja
upeita kaupunkeja: Kazan, Saransk, Volgograd,
Astrahan.. Tämä matka on täynnä kiehtovia
kertomuksia ja uusia kokemuksia - astu laivaan! Hinta jäsenille alkaen 1 300 € / hlö.
Uusi matkaesite on parhaillaan työn alla
ja se valmistuu vuodenvaihteessa. Lue lisää
matkoistamme: venajanmatkat.com.
Olemme myös
acebookissa!

Heti tammikuussa lähdemme seuraamaan
ortodoksien loppiaisrituaaleja ja kenties kastautumaan itsekin jääkylmään Nevaan uudelleensyntymisen merkeissä! Saunomme perinteisten banjojen löylyissä ja rentoudumme
modernien saunojen luksusosastoilla. Hinta
jäsenhinta 370 € / hlö. Lue lisää Kontaktin
sivulta 9. Ilmoittaudu 7.12. mennessä!
Lisätiedot 0400 640 526.

Dostojevski ja Karamazovin
veljekset, Pietari  – Staraja
Russa 24.-27.3.
Tutustumme Pietariin rakastetun venäläisen
kirjailijan Fjodor Dostojevskin silmin. Käymme myös Staraja Russan kaupungissa, johon

UUT TA
!

VenäjänMatkat on nyt myös
Instagramissa. Seuraa @venajanmatkat
ja merkitse omat Venäjä-aiheiset
kuvasi tägillä #venäjänmatkat, niin
voimme jakaa niitä eteenpäin
omalla tilillämme!

Venäläinen
Tapakulttuuri
Mainio venäläisen nykyelokuvan festivaali Kino Lokakuu tulee taas.
Venäläistä elokuvaa on mahdollisuus nähdä Helsingissä 16.-21.2.,
minkä jälkeen leffat lähtevät katsottavaksi eri puolille Suomea.
Lisätiedot kulttuurisihteeri Merja Jokela, merja jokela@venajaseura.com
Festivaaliohjelma täydentyy osoitteessa www.kinolokakuu.com

KUINKA KÄYTTÄYTYÄ venäläisessä
perheessä, häissä tai liikeneuvotteluissa? Pitääkö sinutella vai teititellä? Mikä on maslenitsa? Viettävätkö
venäläiset joulua? Näihin ja satoihin
muihin kysymyksiin vastaa SuomiVenäjä-Seuran julkaisema Tapakulttuuri-kirja, josta on otettu uusi päivitetty painos.
Tilaa nyt omasi edullisella jäsenhinnalla:
vain 15 €/kpl. www.venajaseura.com.

4/2015 KONTAKT

02-04 KONTAKT_4-2015.indd 3

3

6.11.2015 13.29

Suomi-Venäjä-Seura osallistui lokakuussa Kirjamessuille yhteisosastolla Cultura-säätiön ja Sellon kirjaston Venäläisen kirjaston kanssa.
Osastolla käytiin hienoja keskusteluja ja muun muassa kuultiin siperialaisia satuja.

Kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa on erityisen tärkeää juuri nyt
PETROSKOISSA 24.9.–28.9.2015 järjestetystä XVI suomalais-venäläisestä kulttuurifoorumista tuli innostava ja eteenpäin vievä. Kiitos
siitä kuuluu foorumiin osallistuneille yli 200
venäläiselle ja 160 suomalaiselle kulttuuritoimijalle. Karjalan tasavalta oli panostanut paljon foorumijärjestelyihin ja siitä saivat osallistujat nauttia. Paikoin vaativa valmistelutyö
Suomi-Venäjä-Seuran keskustoimistossa johti
hyvään lopputulokseen.
Kulttuurifoorumin puheenvuorojen tärkeimmän annin voi kiteyttää: kulttuuriyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä on erityisen
tärkeää nykyisessä vaikeassa kansainvälisessä
tilanteessa. Kulttuuridialogia ei saa katkaista, vaan sitä pitää vahvistaa. Professori Arto
Mustajoki ja Tomi Huttunen painottivat,
että vuoropuhelua voi ja tulee käydä myös
vajavaisella kielitaidolla, virheitä ei saa pelätä.
Kuinka vapauttavaa kuulla se arvovaltaisilta
puhujilta!

Lähes 100 hanketta,
useimmat jo käynnissä
Foorumissa käytiin lähes 100 neuvottelua
erilaisista kulttuurihankkeista, joista osa on
jo hyvin pitkällä. Mukana olivat myös SuomiVenäjä-Seuran Hervannan, Kiimingin, Kemin,
Tampereen ja Haapaveden osastot sekä historian osasto. Hervannan osaston päämääränä on tehdä OOO TEAMin kanssa tunnetuksi ”suomalaista” Siperiaa niin Suomessa
kuin Venäjällä. Tampereen osasto neuvotteli
”1917 Tie kohti itsenäisyyttä. Suomi 100
vuotta” näyttelyhankkeesta Viipurin Leninin
museokeskuksen kanssa. Haapaveden osasto
harkitsee puolestaan yhteistyön aloittamista
Belomorskin piirin kotiseutumuseon kanssa
kultalankakirjontaan liittyen. Neuvotteluiden
tuloksiin voi tutustua foorumin sivuilla
www.kultforum.org/fi/hankkeet-ja-haku. Foorumin hankkeita kannattaa tutkia myös myös
siitä näkökulmasta, onko tulossa tapahtumia,
joissa paikallinen osasto voisi olla mukana.
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Sattuma valloitti yleisönsä.

Kannattaa tutustua esimerkiksi hankkeeseen
”Muistot ja muistin polut” eli Kulttuurikävely
Paikkarin Torpalta Kalevaan” 37/2015.

Upea kulttuuriohjelma
Karjalan tasavallan suuri työ näkyi eritoten
foorumin kulttuuriohjelmassa. Ensimmäinen
foorumipäivän illanvietossa ruokapöydät notkuivat herkuista, mutta hienoin tarjoomus oli
petroskoilainen Sattuma-yhtye, joka sai niin
suomalaisten kuin venäläistenkin tanssijalan
vipattamaan. Seuraavana iltana saimme nauttia Karjalan tasavallan musiikkiteatterin klassisen kauniista ja taidokkaasta Giselle-baletista.

Partnerineuvottelut käynnissä Petroskoin
foorumissa syyskuussa.

XVII Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi Tampereella

kehaun kautta. Hanke-ehdotukset tulee tehdä
16.11.2015–1.2.2016 foorumin sivuilla:
www.kultforum.org/fi/hankkeet-ja-haku

Seuraava kulttuurifoorumi järjestetään 30.9.–
1.10.2016 Tampere-talossa. Sen teemat kietoutuvat seuraaviin aiheisiin: 1) kulttuurin
merkitys alueen elinvoimaisuudelle, 2) rajaaitojen ylittäminen kulttuurin ja muiden sektoreiden välillä 3) lastenkulttuuri.
Nyt on siis aika aktivoitua ja alkaa miettiä
uusien yhteistyökumppaneiden etsimistä tai
jatkohankkeiden tekemistä. Myös tuttuja toimijoita voi kutsua Tampereen foorumiin han-

Huomio Länsi- ja Etelä-Suomen piirin osastot:
nyt joukolla hyödyntämään Tampereen foorumin hanke- ja yhteistyökumppanihakua!
Lisätiedot: Sisko Ruponen sisko.ruponen@venajaseura.com GSM 040 841 0430,
www.kultforum.org
Tutustu myös Maria Lepistön blogiin kulttuurifoorumista ”Kulttuuria Karjalassa” www.
venajaseura.com/blogi/kulttuuria-karjalassa
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Seurassa saavat
tilaa myös
maahanmuuttajat

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
Tiedustelut puh. 010 396 2800
lansi-suomi@venajaseura.com

Kokkolassa somettaa Lena
ELENA Chernorot on syntynyt Leningradissa. Hänellä on mielenkiintoinen, harvinainen
koulutus. Hän opiskeli Pietarin Valtionyliopistossa hollannin kieltä ja kirjallisuutta. Hän on
käynyt myös vieraskielisen matkaoppaiden
koulun (Sputnik, Gid-Intur). Hän työskentelikin ennen Suomeen muuttoa matkaoppaana, tulkkina ja kääntäjänä (hollanti, englanti,
saksa).
Tämä ei ole riittänyt ahkeralle Lenalle,
vaan opintie on jatkunut Kokkolassa, jossa
hän opiskelee Centria-ammattikorkeakoulussa ekonomiksi sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa asioimistulkin ammattitutkintoa. Samaan aikaan hän toimii venäjän
kielen ja liiketoimintakulttuurin opettajana
Centriassa.
Vaativan työn ja opiskelun vastapainoksi
Lena harrastaa Pohjoiskalotti-retkeilyä, hiihtoa ja pyöräilyä.
Leena on ollut seuran jäsen pari vuotta.
Kokkolan osaston sihteeri Tarja Vauhkonen
pyysi hänet mukaan toimintaan. Hänet ”otettiin käyttöön” heti: Lena piti muutamia esityksiä Venäjän kulttuurista ja historiasta. Siitä

hänelle oli iso hyöty kieli- ja esiintymistaidon
kehittämisen kannalta. Pienessä osastossa
tuntee helposti itsensä aidosti tervetulleeksi
Lenan mielestä ei ole helppoa saada
venäläisiä mukaan toimintaan. Tämä johtuu
hänen mukaansa siitä, että venäjänkieliset
tavallaan välttävät ”virallisia” järjestöjä (Neuvostoliiton kokemus) ja seurustelevat mieluummin oman ystäväpiirin kanssa.
Lena on avannut Kokkolan osastolle mainiot sivut. Hän yrittää laittaa tarinaa vähemmän
politiikasta ja enemmän kulttuurista, joskus
jakaa yleiset Suomi-Venäjä-Seuran ilmoitukset ja joskus jotain muuta. Hän haluaisi ottaa
enemmän huomion myös kaupallisia asioita
(esim. SVKK-ilmoitukset), mutta hän kokee,
ettei se ole ihan kaikille kiinnostavaa. Hän
odottaa enemmän toimintaa myös muilta FBryhmän jäseniltä, jotka voisivat laittaa kuvia
Venäjä-reissuista, aloittaa keskustelua jne.
Lenan mielestä Venäjä-tietoa saa monipuolisesti netistä.
Varsin uutena jäsenenä Lena toivoo lisää
menestystä koko seuralle ja enemmän kehitystä Kokkolan osastolle!

Keskustelemaan!
Давайте поговорим по-русски
TAMMIKUUSSA käynnistyy Tampereella piiritoimistossa pitkälle venäjän kielessä edenneiden (taitotaso C1 ➜) keskustelukerho, jossa opettaja Valeria Seraya-Rautanevan kanssa
keskustellaan ja vaihdetaan mielipiteitä venäjäksi.
Oletko opiskellut joskus aiemmin vakavissasi venäjää, mutta taito on päässyt ruostumaan? Tai oletko opiskellut hiljattain venäjää, mutta suullinen kielitaito kangertelee? Silloin tämä kerho on sinulle oikea paikka.
Kerhossa puhumme vain venäjää ja kielioppivirheitä käsitellään ja korjataan venäjäksi.
Päivitämme aika- ja hintatiedot joulukuun alussa.
➜Tiedustelut 010 396 2800 / lansi-suomi@venajaseura.com

VALERIA Seraya-Rautaneva on
uusi jäsen. Hän on syntyisin Kantalahdesta, Murmanskin alueelta.
Hän kävi peruskoulun Kantalahdessa, minkä jälkeen tie johti
Petroskoin yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä. Myöhemmin Valeria pääsi opiskelemaan
Tampereen yliopistoon ja valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan
venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus.
Toimelias Valeria on raivannut itselleen
työuran Tampereella. Hän toimii kääntäjänä
ja kielitaiturina muutamassa yrityksessä ja
tuntiopettajana Tampereen yliopistossa ja
kesäyliopistossa.
Hän harrastaa joogaa, koiria ja tietysti
kirjallisuutta. Uutena haasteena hänellä on
oppia kutomaan sukat!
Ajatus seuraan liittymisestä kyti pitkään,
mutta vasta saatuaan tietoa toiminnasta Riku
Savoselta Valeria liittyi jäseneksi, ja kokee,
että hänet on otettu avosylin vastaan. Kokemus on ollut myönteinen. Hänen mielestään
seura on slaavilaistyylisen vieraanvarainen.
Siihen on helppo tulla mukaan, kunhan on
ottanut ensimmäisen askeleen ovesta sisään.
Kyselemme aina, mitä meidän tulisi ottaa
huomioon, jotta venäjänkieliset tulisivat
mukaan toimintaan. Valerian mielestä seuran
pitäisi olla enemmän näkyvillä. Hänen mielestään oiva tapa markkinoida itseään ovat kertomukset seuran toiminnasta. Venäjänkielisille pitää hänen mukaansa kertoa, miten nämä
voivat osallistua toimintaan, koska vastaavanlaista ei Venäjällä ole.
Kielenopettajana Valeria arvioi, että tällä
hetkellä suomalaisista eniten venäjän kielen
taitoa tarvitsevat asiakaspalvelussa työskentelevät, mm. myyjät ja taksinkuljettajat. Myös
matkailijan rohkean suullisen kielitaidon
koulutus on aina tarpeen. Suomalaiset ovat
hänen mielestään maailman parhaita opiskelijoita. Aluksi he ovat hieman hiljaisia ja
varovaisia, mutta koulutuksen edetessä rohkeita ja hauskoja. Tiedon saanti Venäjästä on
toisinaan hankalaa. Valerian mukaan mielenkiintoista tietoa saa venäläisiltä ystäviltä, matkustamalla itse katsomaan sekä Suomi-Venäjä-Seuran tapahtumissa. Lieneeköhän Valeria
tässä turhankin kohtelias!
Lyhyen jäsenyyden aikana Valerialle on
tullut mielikuva, että seuran toiminta on
hyvin merkittävää. Siinä korostuvat molempien kansojen tavalliset ihmiset tarpeineen ja
kiinnostuksineen, eivätkä politiikka ja uutislööpit!

4/2015 KONTAKT

05-10_KONTAKT_4-2015.indd 5

5

6.11.2015 13.32

ssataan
i
o
t
a
osas os

Ylöjärvellä laulettiin ystävyyden
ja ymmärryksen sävelin

Resiinarallia ja nykyelokuvaa

YLÖJÄRVEN osaston varapuheenjohtaja Kei-

PORIN osasto on yksi Länsi-Suomen piirin
aktiivisimmista osastoista, joka tarjoaa paikallisesti toimintaa kaikenikäisille. Mukana
on vanhoja hyviksi havaittuja tapahtumia
ja uuden puheenjohtajan tullessaan tuomia.
Ainoalaatuinen osastojen toimintakentässä on Resiinaretki, jolle pääsee vuosittain elokuussa eri teeman saattelemana.
Retkillä on muisteltu esimerkiksi Siperian
junarataa ja pohdittu Ukrainan kriisin rauhanrakentamisen vaihtoehtoja. Retkellä
on opas mukana ja peruskuntoinen ihminen jaksaa mainiosti ajaa resiinaa.
Porin osasto järjestää aktiivisesti
yhteistyössä kansalaisopiston kanssa luentoja. Seuran omat jäsenet ja muut asiantuntijat ja tutkijat ovat olleet kertomassa
ajankohtaisista asioista, matkoista ja kahden maan kulttuurien kohtaamisista.
Yhdessä kaupunginkirjaston kanssa
Porissa järjestetään Kino syyskuu –elokuvatapahtuma, jossa on kahtena vuonna esitetty kirjaston auditoriossa seuran
Suomeen tuottamia venäläisiä elokuvia.
Osasto on hyötynyt kirjaston markkinointiavusta ja kirjasto on vastaavasti saanut
hyvän lisän ohjelmatarjontaansa. Kirjaston
kanssa on tänä vuonna järjestetty myös
venäjän kielen viikon tapahtumia.
Tärkeä osa Porin osaston toimintaa on
monipuolinen yhteistyö Satakuntalaisen
kansainvälisyysyhdistys Porin Interseuran
kanssa. Se on vireä monikansallinen ryhmä, joka ei pelkää tarttua uuteen ja ennen
kokemattomaan. Interseura tekee mielellään yhteistyötä muiden samanhenkisten yhdistysten kanssa. Porin osasto on
mukana jokavuotisessa kansainvälisessä
pikkujoulussa ja tänä syksynä Porin pääkirjastossa järjestettiin taidenäyttely, jossa
oli esillä viiden porilaisen naistaiteilijan
töitä. Näyttelyyn osallistuvat kuvataiteilija

jo Papinsaari on lahjakas musiikkimies. Laulu on lähellä sydäntä ja hänen toimestaan
3.10. osasto järjesti lähes omin voimin upean
Slaavilaisten laulujen konsertin Ylöjärvi-salissa. Papinsaarta säesti viisihenkinen orkesteri
ja yleisö sai tunnelmoida slaavilaisten ikivihreiden tahdissa.
Niin ikään seuran jäsen
Arvi Saarinen musisoi
konsertissa harmonikkansa kanssa. Kaukaa Tampereelta saakka saatiin esiintyvä vierailija konserttiin,
kun koko seuran väen rakastama trubaduuri Tomi Leppänen
tulkitsi Bulat Okudžavan ja Tapio Rautavaaran lauluja.
Ylöjärven konsertti keräsi yli 70 kuulijaa. Joskus on turha lähteä merta edemmäs
kalaan, kun oman väen voimin voidaan saada
aikaiseksi kotoisa ja tunnelmallinen konsertti.

Rakkaustarinat sulattivat
sydämet Pohjanmaalla
YOUNG Russian Ballet on moskovalainen vierailutanssiryhmä, joka kiertää paljon eri puolilla maailmaa ja on hiljalleen saanut jalansijaa myös suomalaisissa teattereissa. Ryhmä
esiintyy aktiivisesti Turussa ja Helsingissä, ja
parina vuotena se on vieraillut myös länsirannikon kaupungeissa sekä Seinäjoella.
Tämänvuotinen esitys oli Rakkaustarinoita –gaalakonsertti, joka koostui rakkausaiheisista balettinumeroista. Kahdeksanhenkisen tanssijajoukon työ oli ammattimaista
ja yleisö yltyi raikuviin aplodeihin huikeissa
suorituksissa. Järjestäjän toiminut Seinäjoen
seudun osasto sai jälkikäteen vain kiitettäviä
lausuntoja.
Vaasassa arki-iltojen kaksi esitystä myytiin
loppuun ja Seinäjoellakin sunnuntain esitys
keräsi salin 2/3 täyteen. Puheenjohtaja Mauno Rajala toteaa, että alkava syysloma verotti yleisöä Seinäjoella, mutta silti saavutus oli
hyvä. Ensi vuonna konserttikiertue järjestetäänkin syyslomia edeltävällä viikolla.
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ja keraamikko Olga Krok, käsityötaiteilija Irina Hoffrén, silkki- ja huovutustöitä,
naisten asusteita valmistava Lioudmila
Kouznetsova, mm. helmikoruja ja sisustuskoristeita tekevä Olga Melnikova ja kuvataiteilija Evgenia Vaaks.
Porin osasto viettää muiden porilaisten osastojen kanssa perinteikkäästi myös
Voiton päivää 9.5., jolloin pidetään pieni
muistotilaisuus Porissa Vähärauman muistomerkillä.
Pori Jazz -festivaalistaan tunnettu kaupunki houkuttelee myös seuran jäsenet
tutustumaan tapahtumaan heinäkuun
puolivälissä. Osaston väki käy mm. yhdessä tutustumassa jazz-katuun.
Porissa kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan ja kaikille löytyy tekemistä
oman kiinnostuksen mukaisesti.
Ota yhteyttä: Tapio Lammi, lammitapio@gmail.com tai Jukka Kim, jukka.kim@
gmail.com

Kansainvälinen joulujuhla 28.11.

Hervanta ja Siperia

YHTEISTYÖSSÄ Porin Interseuran kanssa jär-

HERVANNAN osaston Siperia-aihe jatkuu ja
suunnitelmissa on uusi matka Siperiaan.
Ensimmäinen Siperia-projekti toteutui
kesällä 2009 junamatkalla pitkin Trans-Siperian rataa Moskovasta Vladivostokiin. Mukana
oli 16 matkalaista, jotka saivat ainutlaatuisia
kokemuksia Krasnojarskissa, Ulan-Udessa
Baikalin itäpuolella ja matkan päätepisteessä
Vladivostokissa. Matka on poikinut erilaisia
näkökulmia Siperiaan ja siitä on koottu myös
valokuvanäyttely.

jestetään Kansainvälinen joulujuhla Otsolan
kansanopistossa klo 15-18.30, osoite Juha
Herttuan katu 16, Pori.
Ohjelmassa mm. musiikkiesityksiä, kertomuksia eri maiden jouluperinteistä, perinteinen joulupuuro.
Maksu sisältää joulupuuron, rusinasopan
sekä mehun: aikuiset ja yli 10-vuotiaat lapset
5 euroa, alle 10-vuotiaat maksutta.
Lisätietoja puh. 046 811 9074/Jukka Kim.
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Hervannan Osasto on järjestänyt syksyn aikana yhdessä kirjaston kanssa hienon luentosarjan, jossa Kulttuurien museon intendentti
FT, dosentti Ildikó Lehtinen kertoi aiheesta
Suomalaisia tutkimusmatkailijoita ja asukkaita Uralin tuolla puolen, Hervannan osaston
puheenjohtaja, YTM Leena Kakko esitteli Suomalaisia Siperiassa -projektia ja kuvia
Siperian radalta. Tampereen yliopiston Venäjän kielen ja kulttuurin tohtoriopiskelija Mika
Perkiönmäki kertoi matkastaan Jenisein
varrella ja osallistumisesta juoksukisaan.
Luentosarjan päättää ma 30.11. klo 18.1519.45 toiminnanjohtaja Riku Savonen esitelmällään Siperian suomalais-ugrilaisista
kansoista. Vapaa pääsy!

Kangasala kotoisasti
LEPOKODILLA jatkuvat avoimet tapahtumat:

Teehuone ja Kulttuurivartti sunnuntaisin klo
13 sekä lehtikatsaukset tiistaisin klo 19
22.11. Pentti Salminen Kertomuksia
Leningradista, osa II
24.11. Venäjä tänään. Lehtikatsaus klo 19

Kuka on kartalla
– Suomi, Venäjä ja muu
maailma myllerryksessä
TAMPEREEN seudun osastot ja Länsi-Suo-

men piiri ovat järjestäneet syksyn 2015 aikana kuuden luennon sarjan Tampereella kaikille kiinnostuneille. Suomen johtavat asiantuntijat ovat kertoneet eri näkökulmista, missä
mennään sekavassa maailmanpoliittisessa
tilanteessa ja voiko sitä liennyttää kansalaistoiminnan ja kulttuurin keinoin.
Aiheina ovat olleet Venäjän ja Ukrainan
välisen kriisin synty, nykyhetki ja tulevaisuudenvisiot (Markku Kangaspuro), SuomiVenäjä-Seuran merkitys Suomessa nykytilanteessa (Heikki Talvitie), Venäjän taloudellinen tulevaisuus (Pekka Sutela), Onko
Venäjän ulkopoliittinen ajattelu muuttunut
Putinin kolmannella kaudella? (Sirke Mäkinen) sekä Media ja Venäjä, (Matti Posio ja
Maarit Über).
Luentosarja päättyy torstaina 26.11. klo
18–20. Kutsumme kaikkia seuran jäseniä ja
sidosryhmien edustajia mukaan!
n KULTTUURIYHTEISTYÖN merkitys nykytilanteessa. Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
n XVII SUOMALAIS-VENÄLÄINEN kulttuurifoorumi Tampereella 2016.
Tilaajapäällikkö Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki.
Tampere isännöi syksyllä 2016 XVII Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumia, joka on
suomalaisten ja venäläisten käytännön kultJATKUU
SEURAAVALLA
SIVULLA

05-10_KONTAKT_4-2015.indd 7

Tampereella vietettiin SugriFest
sukukansapäivää 16.-17.10.
SUGRIFEST-KLUBILLA esiintyi kolme

artistiryhmää, jotka osoittavat, että sugrilaisuus taipuu niin poppiin, rockiin, folkiin
kuin räppiinkin. Ihastuttava Maarja Nuut
toi Virosta raikkaan folk-tuulahduksen laulaen, tanssien ja soittaen viulua. Udmurtian uuden aallon ryhmät ovat voimissaan
ja Vastavirtaklubin lattia sai ryskyä Ivan
Belošludtsevin ja neljän kaverin saadessa yleisön tanssimaan villisti. Illan päätti
saamelaisräppäri Ailu Valle. Yleisö piti
kuulemastaan ja järjestäjät saivat kiitosta
onnistuneesta monipuolisesta musiikkikatsauksesta. Yleisö koostui pääosin nuorista, mikä olikin tavoite, mutta mukaan
mahtui myös keski-ikäisiä muusiikin harrastajia, tottakai: ovathan he jo lähes kokonaan rock-sukupolvea.
SUKUKANSAPÄIVÄ Vapriikissa tarjosi
uusia toimintamuotoja. Lapsille Nukketeatteri Nirunaru oli valmistanut hienon
mordvalaissadun Laulava karhu, ja Irina
Lehtonen teki yleisön kanssa ihania tilkkunukkeja. Paneelikeskustelussa pohdittiin
tietokirjailija Lassi Saressalon, tutkija
Janne Saarikiven ja professori Márta
Csepregin kanssa, mistä meidän sugrilaiset muistetaan. Lisäksi päivän aikana
esitettiin marilaisia ja
unkarilaisia dokumenttielokuvia.
Marilainen elokuvaohjaaja
Aleksei Aleksejev oli mukana tapahtumassa kertomassa
ajatuksiaan elokuvanteosta ja sugrilaisuudesta. Kolttakino tarjosi lapsille elokuvia
sekä aikuisille dokumentteja. Tampereella
laadittiin myös logo tapahtumaa varten ja
yleisölle jaettiin Sugrifest rintanappeja.
Illalla Vanhassa kirjastotalossa pantiin lopuksi tanssiksi, kun unkarilainen 4
for dance –miestanssiyhtye ja virolainen

Vikerkaar –tanssiryhmä laittoivat yleisön
kanssa jalalla koreasti.
Tamperelaiset toimijat ovat löytäneet
toisensa ja vuonna 2016 SugriFestiä vietetään 15.10. Silloin on taas luvassa uusia
tuulia ja näkökulmia meihin ja sukukansoihimme.
PORISSA Sugrifestin vietto saatiin ensi
kertaa hienosti käyntiin 16.10. Porilainen
Paulina Niemi kertoi isovanhemmistaan
ja heidän työstään Karjalassa. Suomalaisen perheen elämästä Sahalinilla –teemalla kuultiin tarinaa Jukka Kimin perheestä. Kulttuurisihteeri Merja Jokela esitteli
sukukansatyötä Suomessa, Unkarissa,
Venäjällä ja Virossa sekä sukukansojen
kansalaistoimintaa. Illan päätteeksi Aleksander Losev ja Paulina Niemi esittivät
suomalaista ja porilaista musiikkia.

Nuket tuovat onnea
VENÄJÄLLÄ törmää usein pieniin

nukkeihin (кукла-скрутка),
joita niin lapset kuin aikuiset tekevät. Ne tehdään
erivärisistä tilkuista (noin
10*10 cm), nauhoista ja
pienistä vanupaloista. Tilkut kootaan yhteen naruilla
sitomalla ja tuloksena on 10–15
senttimetrin kokoinen nukke.
Nuket ovat paitsi leluja, myös
suojelusesine (оберег). Tyypillistä
nukeille on, että niillä ei ole kasvoja, jotta paha ei pääse sisälle ihmiseen.
Useimmiten nuket ovat naishahmoja ja
niillä on monesti suuret rinnat hedelmällisyyttä kuvastamassa. Kansallisuus määrittää, mitä värejä käytetään. Yleisiä ovat esimerkiksi sininen, punainen ja valkoinen.
Suomalais-ugrilaisessa Sugrifestissä
Tampereella tehtiin lastenohjaaja Irina
Lehtosen johdolla suomalais-ugrilaisia
nukkeja. Jokainen sai valita värinsä ja
muotonsa itse. Kenet sinä ottaisit suojelemaan itseäsi?
RIKU SAVONEN
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NYT KAIKKI SEURAN OSASTOT MUKAAN!
tuuritoimijoiden yhteistyökanava, jossa voidaan tunnustella tai suunnitella yhteisiä kulttuurihankkeita. Foorumi sopii niin kulttuurialan oppilaitosten kuin esim. lastenkulttuurin
ja muiden kulttuurityötä tekevien yhteisöjen
ja viranomaisten yhteistyön aloituspaikaksi,
www.kultforum.org
Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto, Pietilä-Sali (Pirkankatu 2, Tampere). Tervetuloa!

Seinäjoen seudun osasto 2016
TALVITAPAAMINEN Seinäjoen Nuorisokes-

kuksessa pe 29.1. klo 19.
Timo Kohtamäki esittää monologin
Gogolin teoksesta Mielipuolen päiväkirja.
Esitys on jäsenille ja sidosryhmille ilmainen.
Ilmoittautuminen mauno.rajala@gmail.
com tai puh 050 530 7089.

Messukylän osasto
on julkaissut kirjan!
MESSUKYLÄN osasto on julkaissut kirjan

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen. SuomiVenäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla (Books
on Demand 2015, 230 sivua). Kirjan on kirjoittanut Matti Vuorikoski.
Syksyllä 1944 perustettu Suomi-Neuvostoliitto-Seura (SNS) on ollut moniulotteinen
järjestö. Se on nähty osana vasemmistolaisen
työväenliikkeen historiaa, kulttuurijärjestönä
ja kansalaisjärjestönä.
SNS syntyi nopeasti syksyllä 1944, mutta
ei suinkaan tyhjästä. Seuran edeltäjänä pidetään Suomi-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuraa. Teos on kokonaisesitys SuomiVenäjä-Seuran ja sen edeltäjien toiminnasta
Pirkanmaalla.
Kirjaa myyvät Messukylän osasto, Silvasvuori 0400 734 047 sekä Länsi-Suomen toimisto 010 396 2800, lansi-suomi@venajaseura.com. Hinta 20 euroa.

Harrastatko musiikkia, kuvataidetta, filateliaa tms. seuratoiminnan lisäksi?

Kulttuurifoorumi
Tampereella 2016
TAMPERE on suomalais-venäläisen kult-

tuurifoorumin isäntäkaupunki 30.9.–
1.10.2016. Toivomme, että viimeistään
nyt mahdollisimman moni Suomi-VenäjäSeuran yhdistys tarttuu tilaisuuteen ja
etsii yhteistyökumppaneita Venäjältä ja
neuvottelee heidän kanssaan Tampereen
foorumissa.
KÄYNNISTÄ yhteistyökumppanihaku ja

tee hanke-ehdotus 16.11.2015–1.2.2016
Kulttuurifoorumi auttaa suomalaisia
ja venäläisiä toimijoita löytämään toisensa. Foorumin kautta yhteistyökumppanit
voivat etsiä toisiaan kielimuurista välittämättä, sillä kaikki hanke-ehdotukset ja
vastaukset käännetään. Lisäksi foorumitapahtumissa neuvotteluissa avustavat tulkit. Ehdotuksia voi tehdä kaikilta taiteen ja
kulttuurin aloilta. Voimavarat voi yhdistää
myös toisen kulttuurialan yhteisön kanssa
ja tehdä hanke-ehdotuksen yhdessä.
KULTTUURIFOORUMIN piiriin voi tuoda
jo olemassa olevan yhteistyön ja neuvotella sen jatkosta foorumissa. Samalla voi
hyödyntää foorumin tarjoamat mahdollisuudet verkottua laajemmin muiden alan
toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppania
etsitään tai kumppani kutsutaan jatkoneuvotteluihin Tampereen foorumiin täyttämällä hanke-ehdotuslomake 1.2.2016

mennessä kulttuurifoorumin hanketietokannassa www.kultforum.org.
YKSI yhteistyön esteistä suomalaisten ja

venäläisten kulttuuritoimijoiden välillä on
rahoituksen puuttuminen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän
kulttuuriministeriö ovat kehittäneet starttirahajärjestelmän uusille kulttuurifoorumihankkeille. Vuonna 2015 rahoitusta
jaettiin Suomessa yhteensä 50 000 euroa
ja Venäjällä 2 500 000 ruplaa. Rahoitusta
jatketaan vuonna 2016. Lisää rahoitusvinkkejä löytyy kulttuurifoorumin sivuilta hankeosiosta.
JÄIKÖ jokin asia askarruttamaan? Haluai-

sitteko omalle alueellenne kulttuurifoorumin esittelytilaisuuden?
Seurassa kulttuurifoorumista vastaa
projektikoordinaattori Sisko Ruponen sisko.ruponen@venajaseura.com / 09 6938
688 / 040 841 0430
LISÄKSI Länsi-Suomen piirin henkilökunta

on aktiivisesti mukana Tampereen foorumin valmisteluissa, joten asiantuntijuutta
löytyy myös meiltä: toiminnanjohtaja Riku
Savonen riku.savonen@venajaseura.com
/ 050 328 1420 ja järjestö- ja kulttuurisihteeri Tuija Mäkinen tuija.makinen@venajaseura.com / 040 506 4556

Präänikät eli piparkakut
OHESSA Tuija Mäkisen matkamuistoja
Tulasta, jonne Länsi-Suomen piiri / VenäjänMatkat järjesti matkan lokakuussa.
”Olen monesti ihmetellyt, mistä maistuvat venäläiset piparkakut ovat saaneet
nimensä. Kannatti poiketa Tulassa, sillä selvisihän tämäkin salaisuus lopulta.
Prjanikit ovat mausteisia pikkuleipiä, joissa käytetään muiden tapaan pippuria, kanelia, inkivääriä, neilikkaa ja appelsiinin kuorta.
Näiden lisäksi mausteisiin kuuluu timjami, korianteri ja muita yrttejä.
Mikä sitten erottaa vaaleamman
Tulan präänikän tummasta serkustaan? Kun me laitamme
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sokerin lisäksi makeutta antamaan siirappia,
Tulan, ja tietenkin muidenkin Venäjän alueiden, pipareissa on hunajaa. Se antaa niille
pehmeän ja mehevän koostumuksen.
Prjanikeita valmistetaan kolmella tavalla: muovaamalla, leikkaamalla ja painamalla
muottiin. Tulan pipareiden erikoisuus on, että
ne tehdään isossa suorakaiteen muotoisessa
puisessa muotissa, jonka pohjaan on kaiverrettu erilaisia kuvioita ja tekstiä. Paistokin
eroaa meikäläisestä: niitä paistetaan uunissa
250 asteessa 10-12 minuuttia, jolloin
paksut ja suurikokoiset piparkakut
kypsyvät. Lopuksi ne saavat päälleen kiilteen, joka valmistetaan

kiehuvan veden ja tomusokerin sekoituksesta. Myös venäläiset koristelevat prääniköitä
pomadalla ja toisin kuin meillä, muotoilun
ja koristelun teemoja on monia: vuodenajat,
aforismit, lelut jne.
Ensimmäiset piparkakut valmistettiin
Tulassa 1660-luvulla, mutta jo muinaisten
maya-intiaanien, kiinalaisten ja roomalaisten
tiedetään herkutelleen piparkakuilla. Kaikki tulalaiset ovat kuitenkin sitä mieltä, että
Venäjän parhaat piparkakut tulevat Tulasta!”
➜ Matkakertomus on kokonaisuudessaan luettavissa netistä www.venajaseura.
com>blogit>venäjän viemää
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ITÄ-SUOMEN PIIRI
Tiedustelut puh. (017) 369 4460
ita-suomi@venajaseura.com

Hyvää ja lämmintä
joulun odotusta!
VUOSI lähenee loppuaan. Jos pukinkonttinne ammottaa tyhjyyttään niin meiltä löytyy
mukavia joululahjaideoita, esim. ensi vuoden
suomalais-venäläinen seinäkalenteri tai uudistettu Venäläinen tapakulttuuri –kirja (katso
sivu 3).

Tapakulttuuria uusille jäsenille!
ITÄ-SUOMEN piiri järjestää tammi-helmi-

KSENIA SORMUNEN

kuussa Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä
ja Joensuussa uusien jäsenten illan, johon
kutsutaan vuonna 2015 liittyneitä jäseniä.
Myös vanhat jäsenet ovat tervetulleita pientä pääsymaksua vastaan. Iltojen ohjelmassa
on venäläiseen tapakulttuuriin ja toisiimme
tutustumista, yhteislaulua ja venäläistä iltapalaa. Tarkemmat tiedot iltojen ajankohdista ja paikoista vahvistuvat vuoden loppuun
mennessä.

Sauna- ja avantomatka
Pietariin 16.–19.1.2016
ITÄ-SUOMEN piirin matkalla lähdetään seuraamaan ortodoksien loppiaisrituaaleja ja
kenties kastautumaan itsekin jääkylmään
Nevaan uudelleensyntymisen merkeissä!
Saunomme perinteisten banjojen kosteankuumissa löylyissä ja rentoudumme modernien saunojen luksusosastoilla. Jäsenhinta
370 euroa sisältää junamatkat Kuopiosta tai
Helsingistä Pietariin, majoituksen Moskovahotellissa, kolme banjaa, saunahatun, kaupun-

Pualikka kädeh - kyykkä kumoh!
JÄMSÄNKOSKEN Venäjä-Seura vietti

Aleksis Kiven päivänä kyykkäkarnevaalia.
Karjalainen perinteinen pihapeli lumosi
jämsänkoskelaiset, kun he vierailivat Kontupohjassa ja Petroskoissa vuonna 2014.
Silloin Karjala-Suomi-ystävyysseuran Kontupohjan yhdistys ja Karjalan Rahvahan
liitto järjestivät ystävyyspelit, joissa kummassakin onni oli suomalaisten puolella.
Tämän vuoden toukokuussa Jämsänkosken joukkue osallistui Kontupohjassa järjestettyyn kyykkäturnaukseen. Näin syntyi
idea järjestää samanlainen tapahtuma
Jämsässä.
Tapahtumaan osallistui kaksi paikallista joukkuetta (Jämsänkosken rakentajat
ja Ex-kontupohjalaiset), joiden kokoonpanoon kuuluivat Suomi-Venäjä-seuran Jämsän ja Jämsänkosken yhdistysten jäsenet.
Tiimi Uusi-TRE saapui Tampereelta, Karjalasta tuli kontupohjalais-petroskoilainen
peliporukka ”3+2”. Mailoja eli pualikkoja
heitettiin tarkasti ja voimakkaasti. Kyykät

lyötiin pelikentältä reilusti ja tapahtuman
katsojille tarjoutui erinomainen mahdollisuus seurata jännittäviä otteluja.
Varsinaisen turnauksen voitti Ex-kontupohjalaisten tiimi (Robert ja Hilma Savolainen, Nikita ja Mikhail Kotshanov),
toiseksi sijoittui Jämsänkosken rakentajat
-joukkue (Tapio Hakanen, Aimo Heikkilä, Veikko Nyberg, Sakari Liedenpohja, Brita Pulkkinen), Uusi-TRE (Jelena
Krushelnitskaja, Vladimir Vahviäinen,
Aleksandr ja Olga Semykin) jäivät kolmanneksi. Superfinaalissa pelasivat ExKontupohjalaiset ja meidän karjalaiset
vieraamme Kontupohjasta ja Petroskoista.
Pitkän matkan jälkeen karjalaiset taistelivat hyvin, mutta voiton vei Ex-Kontupohjalaiset-tiimi yhdeksän pisteen erolla.
Turnauksen jälkipelit hoituivat Jämsän
Gasthausissa, jossa tapahtuman osanottajia odotti sauna ja urheiluhenkinen yhdessäolo illallispöydässä. Ja tietenkin palkintojen jako!
TEKSTI JA KUVA: RUDOLF KOIVISTO

kikierroksen ja suomalaisen oppaan palvelut.
Ilmoittaudu 7.12. mennessä. Lisätietoa:
www.venajanmatkat.com tai 0400 640 526.

Vaellusmatka Kirgisiaan
4.-12.6.2016
RAIKASTA vuoristoilmaa, lämpimiä vuoris-

tokylpyjä, kotkametsästäjiä, jurtantekijöitä,
hieroglyfejä, hiekkarantoja, itämaisia basaareita… Ainutlaatuisella matkalla nähdään
Kirgisian monenkirjavat kasvot. Jäsenhinta
1820 €. Lisätietoa www.venajanmatkat.com
tai 0400 640 526.
4/2015 KONTAKT
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Pikkujouluja ja teatteria
18.11. KLO 19 Mikkelin osaston pikkujoulut ja
piirakkakurssi Mimosalla.
18.–19.11. KLO 19 Karjalan kansallisen teatterin Kaaos-esitys Jyväskylän Huoneteatterissa.
Jyväskylän Venäjä-Seura esittelee toimintaansa esityksen yhteydessä. Hinta 12/ 8/6 €.
28.11. KLO 17 Keski-Karjalan osastojen
70-vuotisjuhla ja pikkujoulu Tohmajärvellä
Kemien työväentalolla.
12.12. KLO 11 lähtö Vehmersalmen osaston
pikkujoulumatkalle Varkauden teatteriin katsomaan Joulupotkuri-näytelmää, jonka jälkeen ruokailu ravintola Kaks Ruusussa. Hinta
60 /65 €.

Venäjän kielen alkeet
Vaajakoskella
VAAJAKOSKEN Venäjä-seura järjestää kurs-

sin venäjän kielen alkeista 10.2., 17.2., 24.2.
ja 2.3. klo 17–19. Kahvitus alkaa klo 17. Kurssin hinta 5€ /ilta. Kurssipaikka varmistuu
myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kaija Hänninen 040 717 7676 tai
ka.hanninen@gmail.com.
➜ Katso lisää tapahtumia tapahtumakalenterista nettisivuiltamme!

Keittokirjan työstänyt ryhmä Eija
Mattila (vas.), Lana
Piippo ja Satu Kalliosaari ihailevat leipomaansa päivänkakkarakakkua.

Keittokirjan toinen osa valmistumassa
PARI vuotta sitten Hartolan-Sysmän
Venäjäseura teki keittokirjan Venäläisiä
herkkuja Lanan keittiöstä. Kirja meni kaupaksi kuin kuumille hellanlevyille! Tästä
innostuneena työryhmä Lana Piippo,
Eija Mattila, Satu Kalliosaari ja Kyösti
Piippo ovat työstäneet kaikessa rauhassa kakkososaa samalla työnimellä. Mikäli
kaikki menee suunnitelman mukaan, kirja
putkahtaa ulos painosta sopivasti joulumarkkinoille. Kirjan sivuilla olevat 27 uutta
reseptiä valokuvineen ja teko-ohjeineen

tulevat kaikkien käytettäviksi. Sen verran innokas on tämä työryhmä, että ainakin ajatuksissa –ja ääneen lausuttuna –on
puhuttu kolmannesta osasta, missä sitten
mentäisiin pistäytymään rajan takana Karjalan laulumailla reseptijahdissa.
Osasto viettää pikkujouluaan itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Ensin suunnataan
herkuttelemaan El Toroon Lahdessa ja päälle päätteeksi nautitaan Pietarin Baletin esityksestä Pähkinänsärkijä.
TEKSTI JA KUVA: KYÖSTI PIIPPO

TURUN PIIRI
Tiedustelut puh. (02) 277 3200
turku@venajaseura.com
Kahdessa
päivässä saatiin
Varissuolla
paljon aikaan.

Turun KatuArtworkshopit olivat
menestys
TURUSSA järjestettiin Varissuolla 11.–12.9.

suomalaisen Jukka Hakasen ja venäläisen
Stasin Bagsin ohjaama kaksipäiväinen graffiti-workshop turkulaisille nuorille. Mukana
olleet nuoret ja ohjaavat katutaiteilijat maalasivat kahden päivän aikana yhdessä taidetta
Varissuon liikekeskuksen harmaaseen betoniportaikkoon.
Työpajoissa oli mukana 15 innostunutta
suomalaisnuorta. Työpajat aloitettiin perjantaina Varissuon nuorisotalolla, jossa luonnosteltiin portaikkoon tehtävää omaa työtä. Työpajojen toisena päivänä tehtiin varsinainen
työ liikekeskuksella telineitä apua käyttäen.
Työpajat haluttiin toteuttaa nimenomaan
Varissuolla, koska kaupunginosaan keskittyy
paljon monikulttuurista toimintaa ja monilla
työpajassa mukana olleilla nuorillakin oli oma
monikulttuurinen taustansa.
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Työpajoja vetivät ammattimaisesti yhteen
hiileen venäläinen graffititaiteilija Stas Bags
Pietarista ja muotoilija Jukka Hakanen Turusta. Stas on tehnyt graffiteja jo 18 vuotta. Graffiteista hän on siirtynyt teknologisiin installaatioihin ja maalauksiin. Stas vieraili Turussa ensimmäistä kertaa. Jukka Hakanen on
puolestaan tunnettu turkulainen muotoilija,
joka aloitti graffitien teon 2000-luvun alussa.
Jukan graffitit koristavat maisemaa ympäri
Turkua ja myös ulkomailla, esimerkiksi Kööpenhaminassa ja Ljubljanassa.
Suomi-Venäjä-Seuran järjestämät työpajat toteutettiin yhteistyössä Turun vapaaaikatoimialan ja Yhdessä-yhdistyksen kanssa.
Tästä erityiskiitokset Museokeskuksen Tea
Langhille ja Johanna Sepälle sekä Saila
Holmille! Hanketta tuki Opetus -ja kulttuuriministeriö.
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Utfärd i Vladimir Iljits Lenins fotspår i Pargas på sommaren 2015
SOM PARGASBOR är vi intresserade hur

V.I. Lenin flydde från sina förföljare via Finland år 1907. Han var som revolutionär under
lupp av tsarens hemliga polis. I Finland vistades då flere revolutionärer i smyg. Lenin var
en av dem. Även i Finland fanns det dåförtiden krafter som arbetade för landets självständighet och emot förryskning. De fanns
ordnade rutter för flyktingar. Hur Lenin flydde
från Littois station till Nagu via Pargas och
vidare till Stockholm ville vi höra Leena Kakko berätta. Hon har jobbat i Lenin museum
i Tammerfors och hade mycket intressanta
detaljer att delge.
Trots att vädret under försommaren 2015
varit närmast kallt hade vi en solig och vacker lördag den 25. juli. Vi hade fått gäster från
Nystads avdelning samt Åbo distrikts östra
avdelningarnas samarbetgruppens medlemmar. En gäst kom även från Björneborg.
Vi samlades i Pargas hembygdsmuseum där vi bekantade oss i skärgårdslivet och
huset från Rävsundets strand där Lenin övernattade några nätter. Sovjettiden hade där
varit många ryska besökare. De hade lämnat
många gåvor där. Efter att sett huset hörde
vi Leena berätta om Lenins färd. Efter alla år
finns det litet oklart om alla detaljer. Lenin
hade i Helsingfors märkt att han var skuggad.
Då hade motståndspartiets medlemmar ordnat för honom en flyktresa. På tåget från Helsingfors upptäckte han sina skuggor. Då hade
han i Littois rusat ut ur tåget då det redan
startat. Sedan fortsatte han till fots de 10 km

till Åbo. Där väntade kontakterna Ludvig
Lindström och Valter Borg. Lenin anlände
till Borgs bostad mitt i natten och ville genast
åka iväg. Det var närmare 20 grader kallt men
man skaffade hästdroska och styrde mot Pargas. Det fanns inte broar den tiden och över
Rävsundet färdades på svag is med hjälp från
Norrgård. Gården ligger på högra sidan från
Åbohållet sett när man kommer över bron
som nuförtiden finns över sundet. Där fick
Lenin vila upp sig och med fanns även Lindström som kunde tolka. Efter några dagar
fortsatte man mot Pargas malm (centrum).
Lenin låtsades vara en tysk geolog som skulle utforska kalkfyndigheter. När han var hos
Carl Jeansson och funderade hur man skulle
ta sig till Lillmälö kommer en polis i uniform
in i huset. Man kan bara ana hur förskräckt
Lenin blir, men polisen var en bundförvant.
Vår utfärd fortsätter nu i en buss. Chauffö-

ren berättade under resan intressanta historier om Pargas. Vi stannade i Lillmälö och tittade på huset där Lenin väntade sedan på att
isarna skulle bli starkare.
Vi kunde komma från bussen och gårdens
ägare råkade vara ute och gav lov och visade
det rätta huset. Då isen blev tillräckligt starka togs Lenin till Prostvik i Nagu med Johan
Sjöholm. Hans hus finns inte kvar. Sjöholm
hade avtalat med sverigebåtens styrman att
han skulle plocka upp resenären, troligen vid
Själö dit man åkte skidor. Från Stockholm
reste sedan Lenin till Capri. Han skrev brev
till Lindström och berättade om den fortsatta resan. Vi funderade efter utförden om det
hända bidrog till att Finland fick sin självständighet beviljat.
TEXT LIISA GUNNELIUS
BILDER GUNBORG SUOMINEN

Turun piiri mukana Vanhan
Suurtorin joulumarkkinoilla

Rysslandföreningen i
Åbo firade 70-årsjubileum

VANHAN Suurtorin Joulumarkkinoilta 12.-13.12. löydät nähtä-

RYSSLANDSFÖRENINGEN i Åbo grundades den 21 september 1945 under

vää ja tehtävää koko perheelle. Jouluisissa myyntikojuissa on
tarjolla käsityöläisten taidokkaita tuotteita ja jouluherkkuja.
Vanhan ajan markkinatunnelmaa ovat luomassa monenlaiset teatteri-, musiikki- ja sirkusesitykset. Pukin pajalla tapaat
Joulupukin perheineen! Brinkkalan pihalla voit tutustua koululuokkien ja yhdistysten myyntituotteisiin, nauttia jouluisista
esityksistä sekä tehdä löytöjä Joulukoristeiden vaihtopisteestä.
Jouluhulinan keskellä on myös mahdollisuus hengähtää hetki
Brinkkalan talon Joulukahvilassa ja Vanhan Raatihuoneen salin
tunnelmallisissa konserteissa.
Suomi-Venäjä-Seuran toimistolle olet tervetullut tekemään
ostoksia, hengähtämään markkinavilinästä, juomaan glögiä ja syömään
maukkaita venäläisiä piirakoita klo
11–17.

namnet Åbo svenska avdelning av Samfundet Finland-Sovjetunionen. De stiftande medlemmarna var akademiker, som representerade det svenskspråkiga
kulturlivet i Åbo. Sedan dess har avdelningen bytt namn flera gånger tills det
nuvarande namnet tillkom.
Efter välkomstskål följde musik av klarinettisten Oleg Chevtchenko och
pianisten Olga Aarnio. Fil.mag. Daria Radtchenko, som skrivit sin pro
gradu-avhandling om föreningen, höll ett kort föredrag. Fil.lic. Lars-Runar
Knuts, som varit med i verksamheten under många decennier, hade sammanställt en bildkavalkad. Föreningens medlemmar och vänner kunde glädjas över minnen men också över den goda och varma stämningen vid festen. Jubilaren fick ta emot många hälsningar. Vicekonsul
Evgeny Sysoev framförde en hälsning från Ryska Federationens generalkonsulat i Åbo. Jubileet avslutades med
en festlig téservering i rysk stil. TEXT EERO SEPPONEN

Markkinaviikonloppuna saamme
vieraaksi myös venäläisen Pakkasukon
yhdessä Lumitytön kanssa.

Åbo svenska avdelning gjorde många resor till Sovjetunionen.
Den mest uppskattade var resan till Sidenvägen, till städerna
Tashkent, Buchara och Samarkand. På bilden en ståtlig byggnad i Samarkand.
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ETELÄ-SUOMEN PIIRI

Pirjo Hämäläinen (vas.),
oikealla Irina
Pavlovskaja.

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

Laulukerho Helsingissä
Ti 17.11. klo 18-19.30.
Jatkuu myös kevätkaudella.
Paikka: kohtaamispaikka Kasi, Vuorikatu 8
Järjestäjä: Länsi-Helsingin osasto

Venäjän kielen keskustelukerho Hyvinkäällä
Keskustelukerho yhteistyössä maahanmuuttajayhdistys Mosaiikin kanssa aina perjantaisin
klo 14-15.
Paikka: Mosaiikin tiloissa, osoite Uudenmaankatu 5-7. Lisätiedot puh. 046 553 8091
Järjestäjä: Hyvinkään osasto

…ja Lahdessa
Suomalais-venäläinen jutustelukerho Besedka
25.11. ja 9.12. klo 18.30-20.30
Paikka: Multi Culti, Päijänteenkatu 1, Lahti
Järjestäjä: Lahden osasto

Ahmatova ja Hyvinkää  – jo 100 vuotta!
RUNOILIJA Anna Ahmatova matkusti

14.10.1915 Hyvinkäälle levätäkseen pari
viikkoa spriikylvyistä kuulussa parantolassa.
Ahmatovan yöjuna lähti Pietarin Suomen
asemalta tasan kello 24.00 ja perillä hän oli
seuraavana aamuna kello 8.23. Parantolan
ansiosta kaikki junat pysähtyivät tuohon
aikaan Hyvinkäällä.
Lokakuussa Ahmatovan vierailusta tuli
kuluneeksi 100 vuotta, joten Hyvinkään
Venäjä-seura järjesti pääkirjastossa tilaisuuden, jossa runoilijan vaiheista ja tuotannosta esitelmöi suomeksi Pirjo Hämäläinen
ja venäjäksi Irina Pavlovskaja. Samalla
yleisö pääsi tutustumaan ”Anna Ahmatova
Fontankan talossa” -kiertonäyttelyyn.
Vaikka Hyvinkää oli pieni asemakylä,
Ahmatova ei käyntiä varmaankaan unohtanut, sillä kului lähes 50 vuotta ennen kuin
hän pääsi seuraavan kerran Venäjän ulko-

puolelle. Hyvinkäästä muistutti myös runo,
jossa Ahmatova sanoi olevansa ”valkoisen
kuoleman vieraana”, ja varsin osuvasti runo
julkaistiin vuonna 1917 kokoelmassa Belaja
staja, ”Valkoinen parvi”.

”Hyvinkkän” runo
Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму,
Поздно ночью отвечаю
Другу моему:
”Я гощу у смерти белой
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому”.
И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье снов.
1915. Хювинккя.
TEKSTI PIRJO HÄMÄLÄINEN
KUVAT SEPPO PIKKUMÄKI

Sputnik matkailee
Torstaina 26.11. ja 17.12. klo 18-20.
Marraskuussa aiheena: Ukrainalaiset
pakolaisena omassa maassaan.
Paikka: Kulttuurikeskus Caisa Helsingissä.

Tapahtumapaikka: Kimmon asukaspuiston
piharakennus, Turjantie 3, Helsinki
Tilaisuus on maksuton.
Järjestäjä: Käpylän Druzhba

Bulat Okudžavan ja Vladimir
Vysotskin musiikin ilta

Joulumyyjäiset Kalliossa

Tiistaina 24.11. klo 18 kuullaan Bulat
Okudžavan ja Vladimir Vysotskin musiikkia
niin venäjäksi kuin suomeksikin. Iltaa isännöi
Tero Heinänen.

12.12. klo 10–14 perinteiset joulumyyjäiset.
Tarjolla joululeivonnaisia, mehuja ja hilloja,
käsitöitä, kirjoja ja kirppispöytien monipuolisia tavaroita. Lisäksi arpajaiset ja kahvio.
Paikka: Hermannin kerho, Hämeentie 67
Järjestäjä: Kallio-Vallilan osasto

Venäläistä elokuvaa
Riihimäellä
Lauantai 5.12. klo 18. Ei vielä varmistunut
Sunnuntai 6.12. klo 15. animaatiosarja lapsille
Maanantai 7.12. klo 18 Gagarin - First in space
Paikka: elokuvateatteri Kino Sampo, Suokatu 9.
Järjestäjä: Riihimäen osasto yhdessä Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sammon kanssa.
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Lauantaisunnuntai
28.–29.11.

JOULUJARMARKASSA on taas tarjolla taidokkaita venäläisiä
käsitöitä, maukkaita piirakoita, borssia ja muita herkkuja.

Ohjelmassa ajankohtaisia puheenvuoroja:
Toimittaja Marjo Vilkko: Suomi on venäläinen
Tutkija Janne Saarikivi: Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat tänään
Venäjän-tuntijat Helena Autio-Meloni ja Marjo Mäenpää:
Miten toimii kulttuuriyhteistyö vastakkainasettelun aikaan?

Tule viihtymään ja tekemään jouluisia löytöjä!
Paikka: Merihaan Tornitupa, Haapaniemenkatu 7-9 B, 1. kerros
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Villen Pipot kierroksella
YLEN JA AITOMEDIAN lanseeraama Ville Haapasalon Pipo-

Katutaidetyöpajan nuorten ja heidän opettaiensa kädenjälkeä Imatralla.

Nuoret katutaiteilijat
vauhdissa Imatralla ja
Helsingissä
LOKAKUUN harmautta piristivät kaksi Suomi-Venäjä-Seuran järjestämää katutaidetyöpajaa, joissa paikalliset nuoret tekivät taidetta venäläisen ja suomalaisen taiteilijan kanssa. Imatralla maalattiin Mansikkalan koulun viereinen alikulku Sergei Purosen ja Ville Pääkkösen
ohjauksessa ja Helsingissä Kanneltalon edessä oleva porrasseinä sai
uuden ilmeen Emilio Mäkipään ja Igor Multin johdolla. Mukana oli
Helsingissä 12 ja Imatralla 7 nuorta. Työn jälki oli vaikuttavaa, vaikka
osa nuorista sai ensi kertaa spraymaalipurkin käteensä.
Pietarilainen Sergei Puronen oli iloinen kutsusta työpajan vetäjäksi. ”Tämä oli todella kiinnostava projekti ja yhteydet varmasti säilyvät
jatkossakin.”

käsityökilpailun neljäkymmentä Villen itsensä ja valintatiimin
valitsemaa pipoa oli näytteillä Imatran Makkarafestivaalien yhteydessä 14.-21.09. Imatralla. Tapahtuman tarkoituksena oli saada
Ville itse esittelemään pipoja ja samalla osallistumaan Makkarafestivaaleille yhdessä venäläisen julkkiskokin Ilja Lazersonin
kanssa makkaranteon ja maistelun kilpailuun. Näiden julkkishenkilöiden tulo Imatran festivaaleille ei kuitenkaan onnistunut muiden kiireellisimpien asioiden vuoksi.
Pipot olivat kuitenkin ihailtavana kävelykatu Koskenpartaalla
sisutusliike Carelianan näyteikkunassa viikon ajan ja herättivät
liikkeen omistajan Pia Rantasen mukaan runsaasti kiinnostusta.
Usea asiakas olisi halunnut ostaa pipon itselleen, mutta se ei nyt
ollut mahdollista. Näyttely lähti Imatralta seuraavaksi Turkuun
siellä esille pantavaksi.
KARI SALMELA

POHJOIS-SUOMEN PIIRI
Pekka Sutela Kajaanissa
ja Suomussalmella
PROFESSORI Pekka Sutela luennoi
Suomen ja Venäjän taloudellisesta
yhteistyöstä Kajaanissa Kajaanin kirjaston auditoriossa ma 23.11.2015 klo
18 ja Suomussalmella Alvari-salissa ti
24.11. klo 17.

Joulurauhaa!
TOIVOTAMME Pohjoisen piirin osasto-

jen johtokunnille, jäsenille, yhteisöjäsenillemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää joulunalusaikaa, pikkujouluja ja Joulurauhaa sekä
menestystä vuodelle 2016 !
Toimiston väki on joulun vietossa
23.-31.12.2015.
POHJOIS-SUOMEN PIIRIHALLITUS
JA PIIRIKONTTORIN VÄKI

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

Hiipinävuorten pikkujouluriehaan
Sibeliuksen sävelin
LEGENDAARINEN Murmanskin alueen Suo-

men ystävien suomalais-venäläinen pikkujoulujuhla järjestetään tänä vuonna Apatiitissa
itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Edellisvuosien
tapaan pikkujouluun on Murmanskin alueen
suomenystävien osastojen lisäksi kutsuttu
kaikki Pohjois-Suomen osastot, ja saa tulla
etelämpääkin. Bussikuljetus Kemistä, Rovaniemen, Kemijärven ja Sallan kautta Apatiittiin ja Kirovskiin 4.-7.12. Jos on riittävästi lähtijöitä voimme järjestää kuljetuksen Oulusta
alkaen.
Samalla juhlistetaan kansallissäveltäjä
Sibeliuksen 150 ja Tsaikovskin 175 -juhlavuosia pianisti Kari Tikkalan
(Helsinki) ja viulisti Juri
Kruglikovin (Apatiitti)
konsertissa. Konsertit
ovat Apatiitissa 5.12.
ja Kirovskissa 6.12.
Bussimatkan hintaan, 125

euroa, sisältyy kuljetus Kemistä Keminmaan,
Rovaniemen ja Kemijärven kautta Apatiittiin ja Kirovskiin. Jokainen osallistuja maksaa majoituksensa ja ruokailunsa itse, mutta
Kemin osasto auttaa hotellihuoneiden varaamisessa. Viisumien hankinnassa apua saa piiritoimistosta.
Tiedustelut ja varaukset Kemin osasto:
svs.kemi@gmail.com, 044 306 1872 sekä
pohjois-suomi@venajaseura.com,
08 535 5500.

… ja Kivinen Kukka helmikuussa
Hiipinän maisemissa
KIVINEN Kukka –festivaalit Apatiitti -

Kirovskissa ovat pohjoisen ohjelmassa taas helmikuun puolivälissä. Tästä lisää joulukuussa www.venajaseura.
com/pohjois-suomi ja
fb:ssä Suomi-VenäjäSeuran Pohjoinen piiri.
4/2015 KONTAKT
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Besadaine –kuoron
ilottelusta pääsi
osalliseksi myös
70-vuotisjuhliaan viettäneen
Lakeuden osaston
puheenjohtaja Esko
Huotari. Kuoronjohtaja Emma Elyna veti
piirileikkiä.

MINEA TAIVALAHO

Koululaiset kisaamaan suomalaisugrilaisten satujen piirustuksissa
POHJOIS-SUOMEN piiri ja osastot kutsuvat alueensa esiopetusryhmiä, kouluja ja
oppilaitoksia mukaan Minulla on onnea
kuvataidekilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on tutustuttaa pohjoissuomalaiset lap
set ja nuoret suomalais-ugrilaisiin satuihin.
Osallistujat voivat valita neljästä sadusta
mieleisensä ja maalata tai piirtää sadusta
haluamansa kohdan kuvaksi. Kilpailuun
osallistuvat samanaikaisesti Venäjän puolella komilaiset lapset, yhteistyökumppanina on Vylgortin kylän Lasten taidekoulu
Zaran.
Kisa kestää 31.12. asti ja kilpasarjoja
on 5–18-vuotiaille. Kilpailutöistä kootaan

näyttely kiertämään eri puolille PohjoisSuomea ja mahdollisesti mm. XVI Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin ensi
vuoden syksyllä Tamperella. Koulut voivat
ilmoittautua Pohjois-Suomen piirijärjestöön mervi.vaisanen@venajaseura.com,
0400 283 315 tai Suomi-Venäjä-Seuran
paikallisosastoon. Suomessa hanketta hallinnoi Pudasjärven osasto.
➜ Lisätiedot: Pudasjärven osasto, puheenjohtaja Marja-Leena Törrö, 040 832
4875, marja-leena.torro@pudasjarvi.fi ja
projektikoordinaattori Mervi Väisänen
(tiedot edellä).

Oulun osasto

Haukiputaan osasto

TERVETULOA kaikkiin osaston ja Valjakko-

OSASTON pikkujouluruokailu ravintola

projektin tilaisuuksiin!

Samantassa to 3.12. klo 18.
Jouluateria jäsenille 10 euroa, muut 20
euroa. Ilmoittautumiset kiireesti Tuula Haapakankaalle, 040 760 2197.

Valjakko-projektin avointen ovien päivä su
29.11. Oulussa. Suomalais-venäläinen keittiö,
koko perheen joulukorttipaja ja infotilaisuus
tandem-toiminnasta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. 26.11. puh. 044 714 0004,
anita.tadinen@venajaseuraoulu.net
Pogovorim-keskustelukerho joka ke 9.12. asti
klo 16.15–17.45. Vetäjänä Anita Tadinen.
www.venajaseuraoulu.net
Pikkujoulu pe 11.12. klo 18 nuottatuvalla,
Torikatu 58 - 60, Oulu. Suomalaisia ja venäläisiä jouluperinteitä, Äijäbaletin tanssi,
kinkkuarpajaiset ja riisipuurobuffet. Liput 5
euroa viim. 2.12. Valjakko-toimistolta tai tilisiirto osastolle: FI23 8000 1000 6644 75.
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natti toki tullakin, sillä päivä oli täynnä suomensukuisten kansojen värejä, pukuja, ruokamaistiaisia ja musiikkia. Suomi-Venäjä-Seura
sai järjestelykumppaneikseen alueen ystävyysseuroja ja muita toimijoita. Hyvä siemen
ensi syksyn sukupäivälle on kylvetty.
Oulun juhlareseptissä loistivat udmurtit,
komit, mordvalalaiset, unkarilaiset, virolaiset,
saamelaiset, suomalaiset, karjalaiset, pohjoisvienalaiset, kveenit...Kauimmaiset vieraat
tulivat Karjalan Tasavallasta. Besedaine -kuoron upeat laulajat, tanssijat ja näyttelijät juhlistivat myös Lakeuden 70-vuotisjuhlia. Yleisö
hymyili. Kaikki viihtyivät.

Talviunesta ei tietoakaan
SYKSY on ollut Pohjois-Suomen piirin alueella
erittäin vilkas. Talviunesta ei ole tietoakaan, sillä peräti viisi osastoa viettää syyskauden aikana 70-vuotisjuhliaan. Ensimmäiseksi ehti Iin
osasto 26.9. Lakeus juhli seitsenkymppisiään
16.10. ja Kuusamo 17.10. Kummassakin oli
juhlapuhujana seuravaltuuston puheenjohtaja,
suurlähettiläs Heikki Talvitie. Kajaanin merkkipäivä osui 25.10. Sotkamo juhlii 19.10.
Oulussa Suomi-Venäjä-Seura näkyi lokakuussa useammalla saralla. Hyvä osoitus erinomaisesta yhteisöjäsenyydestä nähtiin, kun
Oulun kaupungintalolle saatiin kaksikin tilaisuutta, joissa kuultiin Talvitien terävät analyysit
muun muassa maamme tämän hetken Venäjän suhteista. Oulun kauppakamarin lounastilaisuus oli mainio alku yhteistyölle.
		
RITA KUMPULAINEN

Sukukansapäivä räjäytti
”potin” Oulussa
OULUN ensimmäinen sukukansapäivä oli

supermenestys. Ihmiset suorastaan jonottivat
Kirkkotorin koulutuskeskukseen. Paikalla kan-

Pohjoisen tapa
htumat
nettiin!
OSASTOJEN ja pii
rin tapahtumia vo
i
seurata netistä ww
w.venajaseura.com
/
pohjois-suomi
Facebookissa jos
tykkäät Suomi-Ven
äjä-Seuran Pohjoine
n piiri ja ryhmässä
Suomi-Venäjä-Seur
an Pohjois-Suom
en
piirijärjestö
Laittakaahan osas
tot viestiä tulemaa
n
tapahtumistanne
piiriin, niin pannaa
n
ramppa kalakattam
aan !

Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkö Anneli
Korhonen ikuisti valtuuston puheenjohtaja Heikki Talvitien lounaspuheenvuoroa. Kuvassa Talvitien oikealla puolella Oulun kaupunginjohtaja
Matti Pennanen ja vasemmalla puolella Oulun
kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen.
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Pirjo Hämäläinen

KOLUMNI

Merten urho

R

”…ylhäinen
syntyperä
oli kuin
poltinmerkki.”

isteilyalus Kristina Katarina tuli viime vuonna tiensä
päähän. Kun lehdet kertasivat aluksen vaiherikasta historiaa, paljastui, että Kristina
Katarinalla oli aiempi elämä M/S Konstantin Simonovina.
Puolan Szczecinissä – entisessä Stettinissä – vuonna 1982 valmistunut
Konstantin Simonov oli yksi Dmitri
Šostakovitš -luokan laivoista. Muita olivat Georg Ots, Lev Tolstoi, Mihail Suslov, Konstantin
Tšernenko ja Mihail Solohov.
Konstantin Simonov teki neitsytmatkansa Riiasta
Kuubaan, mutta palasi Odessan satamaan ja alkoi liikennöidä Mustallamerellä. Sittemmin risteilijä siirtyi
Leningradin ja Helsingin linjalle ja tahkosi sitä vuoteen 1996.
Neuvostoliitossa laivatkin näyttävät olleen miehiä,
mutta uudessa omistuksessa Konstantin Simonovista
tuli Francesca, Iris ja viimein Kristina Katarina, sillä
Pietari Brahen ”suomalaisille rakas” vaimo oli Kristina Katarina Stenbock.

S

uuri sotakirjailija, Pietarissa vuonna 1915
syntynyt Konstantin Simonov ristittiin Kirilliksi, mutta harmillisen ärrävian takia hän
esiintyi julkisuudessa Konstantinina.
Kun Simonov vuonna 1979 kuoli, hän oli
saanut kaikki mahdolliset prenikat, joita neuvostovalta
oli ikinä keksinyt.
Prenikoiden sijasta vuorossa olivat nyt materiaaliset
kunnianosoitukset: ulappaa kyntävä risteilijä, Volgan
kantosiipialus, jämerä asteroidi ja kuusi katua, jotka
kulkivat Moskovassa, Gulkevitšissa, Mogiljovissa, Kazanissa, Krivoi Rogissa ja Volgogradissa.
”Vainottu jalo liberaali ja arvostettu joka paikan
konservatiivi yhtä aikaa”, Aleksandr Solženitsyn
luonnehti monimielisesti Simonovia.
Kansallishenki on Simonovin mainetta kuitenkin
vahvistanut, joten eri puolilla Venäjää valmistaudutaan
innolla marraskuun 28. päivään, jolloin hänen syntymästään tulee kuluneeksi sata vuotta.

E

tuoikeutettu neuvostoeliitti
korvasi entisen aateliston, mutta ylhäinen syntyperä oli kuin
poltinmerkki.
Jo nuorena kaukonäköinen
Simonov pestautui sorvariksi ja hankki
itselleen proletaari-imagon, joka hyvitti
sen hyytävän tosiasian, että hänen äitinsä
Aleksandra Obolenskaja oli Rurikin dynastian ruhtinatar.
Smolnan tyttökoulussa aristokraattitavat oppinut äiti kasvatti Konstantinista gentlemannin.
Kulmikkuutta jäi kuitenkin jäljelle eivätkä lukuisat rakkaussuhteet sanottavammin onnistuneet.
Vaimot tulivat hienoista kulttuuripiireistä, mutta
hohdokkain heistä kaikista oli Valentina Serova, neuvostofilmin hunajainen blondi.
Juuri Serovalle Simonov kirjoitti runon, joka rohkaisi sodan aikana miljoonia kansalaisia: ”Kunhan odotat,
minä palaan, kun odotat lujasti. Vain odota, vaikka sateet muuttuvat tuskaksi…”

T

aidehistorioitsija Larisa Žadova oli Simonovin vaimoista viimeinen ja vuonna 1957
syntyneen Aleksandra Simonovan äiti.
Diplomaattien karkeloissa Aleksandra
rakastui Andrei Jerofejeviin, Viktor Jerofejevin veljeen, mutta Simonov ei nuorison hippikaapuja ja rockin räimettä kestänyt.
Vähän ennen kuolemaansa Simonov sekaantui kampanjaan, jonka tavoitteena oli lakkauttaa Viktor Jerofejevin, Jevgeni Popovin ja Vasili Aksjonovin toimittama Metropol, kirjallinen aikakauslehti.
Yli-ikäinen puhdistusmies Mihail Suslov yllytti Simonovia, mutta varsinaisena motiivina oli Aleksandran ja Andrein kihlaus.
Suslovin toimistossa Simonov laati raportin, jossa
hän tuomitsi Andrei ja Viktor Jerofejevin neuvostovastaisiksi toisinajattelijoiksi. Kun Andrei kertoi Aleksandralle, mitä isäukko oli touhunnut, morsian ei moista
uskonut, vaan purki raivostuneena kihlauksen. l
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elämää // ihmisiä

Pyöräillen
Pietarissa
Maailmalla on suurkaupunkeja, missä polkupyörä on yleisesti
käytetty kulkuväline. Venäjän miljoonakaupungit eivät ole
kuuluneet tähän joukkoon. Vilkas, kaoottiseltakin tuntuva
liikenne ei ole houkutellut pyöräilijöitä. Pyöräilyä on myös pidetty
enemmän urheiluna kuin tapana liikkua paikasta toiseen.
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n Venäjällä moni asia muuttuu nopeasti, niin myös
pyöräilyn suosio. Pietarinkin katukuvassa on viime
vuosina näkynyt selkeästi enemmän pyöräilijöitä. Pyöräilyn lisäämiseksi on syntynyt asiasta innostuneiden
kansanliikkeitä sekä erilaisia palveluita. Kaupungin kaduilla pyöräilevät niin lapset apupyöräisillä pikku pyörillään kuin huippupyörillään kiitävät trikoo-ohjukset.

Pyöräilyn edistäjät
Pyöräteitä Pietarissa on todella vähän. Nopeammat
polkijat päätyvät ajamaan ajotiellä, vaikka monikaistaisilla, ruuhkaisilla kaduilla se on haasteellista. Leveät jalkakäytävät houkuttelevat myös pyöräilijöitä. Ohi
suhahtelevat pyöräilijät alkavat olla yhä tavallisempi
kokemus Pietarin jalkakäytävillä, vaikka liikennesääntöjen mukaan pyöräilijän pitäisi ajaa ajotien oikeassa
reunassa, jos erillistä pyörätietä ei ole. Kypärää käyttävät vain harvat pyöräilijät.
Pyöräilyn edistämiseksi on luotu myös yhteiskun46

nallinen projekti Velosipedization. Sen tavoitteena on
lisätä pyöräilijöiden määrää Pietarissa, valistaa kaupunkilaisia sekä vaikuttaa viranomaisiin pyöräilymahdollisuuksien edistämiseksi. Yhdessä verkkolehti Villagen kanssa projekti järjesti heinäkuussa Ristisaarella
(Krestovsky Ostrov) festivaalin Za Velogorod (suom.
pyöräkaupungin puolesta), jonka tavoitteena oli näyttää kaupunkilaisille, että pyörän käyttäminen kulkuvälineenä on turvallista, iloista, kaunista – eikä yhtään
kauheaa. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 2012 ja se on kerännyt vuosittain muutamia
tuhansia pyöräilystä kiinnostuneita.
Nettisivun lisäksi pyöräilyn edistäjät vaikuttavat sosiaalisen median sivustoilla.
Pyöräilijät ovat perustaneet Pietarissa myös oman
klubin VeloPiter, joka jakaa tietoa pyöräilystä Pietarissa ja tarjoaa foorumeita pyöräilyyn liittyville keskusteluille. Sen jäsenet käyvät myös aktiivisesti pyöräilemässä ulkomailla.
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Pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen
Pyöräteiden rakentamisesta on tehty esityksiä kaupungin hallintoon ja pyöräilijöille on jo avattu joitakin
omia väyliä. Kaupungin Liikenteen infrastruktuurin
kehittämiskomitea valmisteli vuonna 2014 suunnitelman pyöräteiden rakentamisesta. Valmiita pyöräteitä
on mm. Kalininskin, Koplinskin, Petrogradskin ja Primorskin kaupunginosissa. Toistaiseksi yhteenlasketut
pyöräteiden kilometrit ovat vähäisiä.
Komitea on myös järjestänyt polkupyörätelineitä
mm. metroasemien yhteyteen. Vuonna 2013 lisättiin
541 telinettä ja vuonna 2014 654 telinettä. Yhteensä
niissä on paikkoja 9622 polkupyörälle.

Omalla tai vuokratulla
Pyörän ostoa harkitsevat löytävät netistä palveluita,
joissa kerrotaan pyörien ominaisuuksista ja annetaan
vinkkejä pyörän ostoon. Parhaita tavaroita arvioiva
luchie.com –sivusto nostaa TOP10 listansa kärkeen
merkit: Schwinn, Specialized, Trek, Bianchi ja Merida.
Kymmenentenä listassa on legendaksi mainittu HVZ
eli ukrainalainen Harkovin pyörätehdas, joka aloitti
toimintansa vuonna 1924.
Jos ei ole varaa tai intoa hankkia omaa polkupyörää
tai on Pietarissa vain käymässä, voi pyörän myös vuokrata. Heinäkuussa 2014 Liikenteen infrastruktuurin
kehittämiskomitea ja Bank Moskvy avasivat vuokrauspisteitä kesäksi. Maan ensimmäiset vuokrauspisteet
oli avattu Moskovaan edellisenä vuonna myös yhteistyössä Bank Moskvy –yrityksen kanssa.
Tämän vuoden keväällä toimintaa jatkettiin. Nyt
Velogorodilla on eri puolilla Pietaria 90 pistettä. Polkupyörät ovat lukittuina telineissä, mistä niitä voi
vuokrata ympäri vuotokauden. Vuokrausta varten tulee rekisteröityä käyttäjäksi Velogorodin nettisivuilla.
Sen voi tehdä myös mobiilisti vaikkapa suoraan polkupyörien vieressä. Rekisteröitymiseen tarvitaan nimen lisäksi sähköpostiosoite, venäläisen operaattorin
puhelinnumero sekä Visa- tai Mastercard-kortti, jossa on 3DSecure-palvelu. Netistä voi tarkistaa pisteiden sijainnin sekä niissä olevien vapaiden polkupyörien määrän.
Komitean tiedotteen mukaan vuonna 2015 palvelusta vuokrattiin pyöriä viisi kertaa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Yhteensä sen pyörillä tehtiin kesäkaudella 140 000 matkaa.

vuokraamoista toimittaa pyörät asiakkaan toivomaan
paikkaan jopa ilmaiseksi. Monet niistä myös huoltavat ja korjaavat asiakkaiden pyöriä.
Kaupungissa kehittyy myös muita pyöriin liittyviä
palveluita. Esimerkiksi Velograd tarjoaa vuokrauksen,
korjauksen ja huollon ohella myös lähettipalveluita
polkupyörällä.
Matkailijoillekin pyöräily antaa uusia mahdollisuuksia. Vuokraamisen ohella he voivat tutustua järjestetyillä pyöräretkillä kaupunkiin tai vaikkapa Pietarhoviin. Monet toimijat näkevät missionaan terveyden
edistämisen saamalla ihmiset liikkumaan enemmän.
Tavoitteessa saada pietarilaiset pyöräilemään on monia hyviä puolia alkaen ekologisuudesta ja liikunnan
terveellisyydestä. Paljon on silti tekemistä ennen kuin
pyöräily on varteenotettava ja turvallinen vaihtoehto
liikkua paikasta toiseen Pietarin kaduilla. n
TEKSTI JA KUVAT: VIRVE OBOLGOGIANI

Tietolähteitä:
http://velosipedization.ru
https://www.spb.velogorod.org
http://velopiter.spb.ru/
http://krti.gov.spb.ru

Lisää palveluita
Pyöräilyn suosion kasvu lisää myös palveluntarjoajia.
Kaupungin järjestämien vuokrauspisteiden lisäksi pyöriä saa vuokraamoista tai pyöriä myyvistä liikkeistä sekä hotelleista, hostelleista ja jopa joistakin baareista.
Nimet liittyvät pyöräilyyn, vaikka osa niistä vuokraa
myös muita välineitä tai tarjoaa muita palveluita - Veloostrov (bikeisland), Velostantsija, Velodraiv, Bikerent, Kolesanaprokat.
Asiakas voi valita omanlaisensa retropyöristä urheilupyöriin ja tandemeihin. Joidenkin pyörien kohdalla
korostetaan, että niillä voi ajaa myös hame päällä. Osa
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Pietarilainen aviopari Andrei Fedorov ja
Tatjana Gavrilova teki viime keväänä suuren
päätöksen. He muuttivat lastensa Annan ja
Ivanin kanssa Espooseen ja tarkoituksena
on asua Suomessa ainakin muutama vuosi.
Perheen toi Suomeen Andrein uusi työpaikka
kiinalaisen matkapuhelinjätti Huawein
tutkimuskeskuksessa Helsingissä.

Pietarilaisperhe
muutti Espooseen
ja viihtyy mainiosti

n Espoon yleisilme poikkeaa radikaalisti Pietarin lähiöiden betoniviidakosta. Hulppeita omakotitaloja,
paritaloja ja pienkerrostaloja. Viheralueita, urheilupalatseja, prameilevia ostoskeskuksia ja pörssiyhtiöiden
Hitech-henkisiä pääkonttoreita. Suomessa on kuulemma talouskriisi, mutta satunnaisen Espoon-kävijän on
asiaa vaikea uskoa.
Fedorovin perhe on vuokrannut paritalon puolikkaan Espoonlahden alueelta, läheltä Länsiväylää. Perheellä ei ole vielä omaa autoa, mutta Andrei pääsee
työpaikalleen Helsingin Ruoholahteen bussilla vajaassa puolessa tunnissa. Ruuhkaiseen Pietariin verrattuna
liikennejärjestelyt Espoossa toimivat Andrein mukaan
erittäin hyvin.
Fedorovit ovat vielä tuoreita espoolaisia, mutta kaikesta näkee, että perhe viihtyy hyvin paikkakunnalla
48

ja uudessa kodissaan.
”Luontoarvot ovat meille tärkeitä. Kotiovelta pääsee
hetkessä vaikkapa sienimetsään, mikä ei ole Pietarissa
mahdollista”, Andrei ja Tatjana kehuvat.
Tatjana tarjoilee vierailleen itsetehtyjä pelmenejä ja
herkullista täytekakkua. Tatjana on koulutukseltaan
kondiittori ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa maineikkaan pietarilaishotelli Grand Hotel Europen palveluksessa.

Suomi kiinnostaa venäläisasiantuntijoita
38-vuotias Andrei Fedorov on koulutukseltaan fyysikko Pietarin maineikkaasta teknillisestä korkeakoulusta eli Polyteknisestä yliopistosta. Andrei on erikoistunut puolijohdefysiikkaan ja juuri kyseisellä alalla Polytekninen yliopisto teki uraauurtavaa tutkimustyötä
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jo Neuvostoliiton aikana.
Puolijohdefysiikka on mahdollistanut nykyisen modernin it-teknologian ja sellaiset käytännön keksinnöt,
kuten kännykkä, laserlevy tai aurinkokenno. Vuonna 2000 pietarilaisfyysikko Zhores Alferov vastaanotti fysiikan Nobel-palkinnon saavutuksistaan alan kehittäjänä.
Andrei Fedorov on työskennellyt ennen nykyistä
Huawei-pestiään myös saksalaisen Siemensin ja eteläkorealaisen LG Electronicsin palveluksessa. Hän on
tehnyt tutkimustyötä kyseisille yhtiöille Romaniassa
ja Etelä-Koreassa.
Huawei perusti tutkimuskeskuksen Helsinkiin pari vuotta sitten. Yhtiön toiminta Suomessa on laajentunut nopeasti, keskuksessa on jo 160 työntekijää ja
määrä kasvaa edelleen. Huawein henkilöstö on hy-

vin kansainvälistä ja suuri osa työntekijöistä on Nokia
Oyj:sta tulleita asiantuntijoita.
”Myös Venäjältä tulleiden ammattilaisten osuus
Huawein Helsingin keskuksessa on huomattava”, Andrei sanoo.
Andrein mukaan Venäjän talouskriisi ja ruplan
kurssin romahtaminen on lisännyt venäläisten huippuammattilaisten halua siirtyä ulkomaille ja asia näkyy myös Huawein rekrytoinnissa.
Andrei on erikoistunut Huaweilla matkapuhelinten
ohjelmiston suunnitteluun ja Internet-hakukoneisiin.
Varsinaisen työnsä ohella hänen tarkoituksenaan on
myös jatkaa elektroniikan perustutkimusta Suomessa.
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Hyvät
harrastusmahdollisuudet
Feodorovin perheen muutto Suomeen on vielä ”transitovaiheessa”. Anna ja Ivan käyvät koulua Kivenlahdessa sijaitsevan Meritorin koulun valmistavalla luokalla.
Kun lasten kielitaito karttuu, siirtyvät he ensi vuonna tavalliseen peruskouluun, joka sijaitsee Soukassa.
Anna ja Ivan ovat luonteeltaan avoimia ja ottavat
mielellään kontaktia.
”He viihtyvät erittäin hyvin koulussa ja lähtevät sinne mielellään”, Tatjana-äiti sanoo.
Lapset myös liikkuvat vapaasti lähiympäristössä ja
kavereitakin on jo löytynyt.
”Pietarissa lasten päästäminen ulos yksinään on
riskaabelia muun muassa kaoottisen liikenteen takia,
mutta täällä olosuhteet ovat turvallisemmat”, Tatjana kertoo.
Lapsista Anna on taitava piirtäjä ja harrastaa maalaamista. Ivan taas on urheilumiehiä ja kiinnostunut
uimisesta. Espoonlahden uimahalli sijaitsee kävelymatkan päässä.

Andrei yritti ensin avata tilin Nordea-pankissa.
Pankki vaati suomeksi käännettynä 50 sivua miehen
tiliotteista tämän venäläisessä pankissa. Andrei ei suostunut, vaan marssi Huawein tutkimuskeskuksen alakerrassa olevaan Handelsbankenin konttoriin. Andrei
esitti pankille vakituisen työsopimuksen Huawein
kanssa ja tili avattiin saman tien.
Myös Kelan ja verotoimiston kanssa perheellä on
ollut omat kommervenkkinsa. Kela-kortteja ja sairausvakuutuksia ei kaikilla perheenjäsenillä vielä ole. Lapsilisiäkään perhe ei vielä ole saanut.
Tätä kirjoittaessa myös lasten väliaikainen oleskelulupa on umpeutumassa ja vanhempia huolettaa ehditäänkö oleskelulupia jatkaa, vai pitääkö lasten matkustaa Pietariin odottamaan uusia lupia.
Luonnollisesti byrokratian turhat koukerot aiheuttavat ylimääräistä stressiä perheelle, jonka pitäisi keskittyä olennaiseen, eli Suomeen kotoutumiseen.
”Verojen maksu käynnistyi kuitenkin heti ensimmäisenä päivänä”, Andrei hymähtää.
Juuri Suomen korkea verotus on niitä harvoja asioita, joka Fedoroveja ärsyttää. Venäjällä tuloveroprosentti on kiinteä 13 prosenttia, mutta hyvin ansaitsevan
Andrein veroprosentti Suomessa on lähes 50.

Suomalaiselintarvikkeet
laadukkaita mutta kalliita

Fedorovin perhe
uuden Espoonkotinsa edessä.
Vanhemmat
Andrey ja Tatjana
sekä lapset Anna
ja Ivan.
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Byrokratia
närästää
Vaikka Fedorovit siis viihtyvätkin hyvin Suomessa,
niin muutto uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ei
ole pelkkä läpihuutojuttu.
Oman haasteensa tuo suomalainen byrokratia.
”Viranomaistoiminta Suomessa on kyllä ennustettavampaa, kuin Venäjällä, mutta ei täydellisen sujuvaa”,
Andrei ja Tatjana arvioivat.
Esimerkiksi pankkitilin avaaminen oli yllättävän
hankalaa.

Tatjana Gavrilova on siis konditoria-alan ammattilainen ja miettii jo alan töitä Suomessa. Tatjana on erittäin aktiivinen, eikä missään tapauksessa halua heittäytyä kotirouvaksi pitkäksi aikaa. Yrittäminenkin
kiinnostaa ja unelmana on oma konditoria tai catering-alan yritys. Ensin pitäisi kuitenkin ottaa suomen
kieli haltuun ja Tatjana jonottaakin parhaillaan suomen kursseille.
”Onneksi Espoossa lähes kaikki puhuvat englantia,
joten käytännön asiat hoituvat kyllä”, Tatjana kertoo.
Andrein työpaikalla työkieli on englanti, joten suomen kieltä voi opiskella ajan kanssa.
Suomalaisia ystäviä perheellä ei vielä juuri ole, vaan
kontakteja on lähinnä Andrein työpaikan muiden venäläisasiantuntijoiden kanssa. Toisaalta sukulaiset ja
ystävät Pietarista ovat jo ryhtyneet käymään Espoossa kylässä.
”Tällä hetkellä kaipaan Venäjältä lähinnä hyviä keskusteluja ystävien kanssa”, Andrei sanoo.
Perheenäitinä Tatjana tuntee luonnollisesti miestään
paremmin Espoonlahden lähiseudun ja sen tarjoamat
mahdollisuudet.
Turvallisuus ja ekologia ovat hänen mielestään Suomessa paremmalla tolalla kuin Venäjällä. Myös esimerkiksi liha- ja kalatuotteiden sekä hedelmien laatu
on parempi.
Tatjanan mukaan kaupoissa hymyillään ja ihmiset
ovat ystävällisiä ja ennustettavia.
”Toisaalta yleinen hintataso on Suomessa tällä hetkellä selvästi Venäjää korkeampi”, Tatjana sanoo. n
TEKSTI JA KUVAT: MARTTI KIURU
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23-vuotias taideopiskelija
Reetta-Sofia Maunumaa on
Pietarissa kuin kotonaan.
Miljoonametropolin energisyys
ja yllätyksellisyys sopivat
mainiosti eteläpohojalaaselle.

Pohojalaanen
pärjää Pietarissa
n Reetta-Sofia Maunumaalla ei ollut juurikaan kokemuksia Venäjästä ennen kevättä 2014.
Silloin hän suuntasi venäjäntaitoisen ystävän kanssa Allegrolla elämänsä ensimmäistä kertaa Pietariin.
Matkassa mukana olivat printit omista maalauksista
ja piirroksista, joita hän aikoi esitellä Pietarin taideakatemiassa.
Netistä oli selvinnyt, että ulkomaalaisten opiskelijoiden piti suorittaa pakollisena vuodenmittainen valmistava kurssi. Pääsykokeita sille ei ollut. Valinta tehtäisiin töiden perusteella.
Suomalaisen yllätti täysin se, että valinta myös tehtiin heti paikanpäällä.
”Olet sisällä,”, tulkkasi ystävä hämmentyneelle hakijalle yhden hengen valintakomitean päätöstä.
Valmennuskurssin jälkeen varsinaiseen kuuden vuoden koulutukseen piti pyrkiä 10 päivän pääsykokeissa.
52

Avainsana asenne
Ensimmäisen yksin tehdyn Pietarin reissun vuoro oli
samana syksynä 2014. Taideakatemian suomalaisopiskelijaa jännitti ehkä enemmän kuin koskaan.
Matkaan piti lähteä, vaikka eväinä oli vain epämääräinen tieto kurssin alkamisesta, ei asuntoa, ei tuttuja,
venäjäntaidosta puhumattakaan.
Esiin nousi asenne, joka oli jo monesti osoittautunut päivän pelastajaksi ja nyt myös siksi ratkaisevaksi
tekijäksi, millä Venäjällä pärjää. Positiivisuudella pääsee pitkälle, ja sitä Nurmon tytössä tuntuu piisaavan.
Reetta-Sofia arvelee runsaan vuoden Pietari-aikanaan oivaltaneensa jotain olennaista juuristaan. Ainahan hän on eteläpohjalaisuuttaan arvostanut, mutta
nyt – jos mahdollista – vieläkin enemmän.
Pohjalaisuudessa näyttäisi olevan samaa kuin venäläisyydessä: vahvaa ja luottavaista tulevaisuudenuskoa,
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Venäjällä pärjää mainiosti, jos
on siunattu hyvällä sopeutumis-, muuntautumis- ja sietokyvyllä. ”Sopii persoonalleni
loistavasti!” nauraa Reetta-Sofia
ja lisää: ”Eikä pienestä hulluudestakaan haittaa ole.”
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ystävällistä uteliaisuutta ja tiukoissa paikoissa pintaan
puskevaa venyväistä sinnikkyyttä.
Juurista löytyy myös vahva viite Venäjänmaalle, luovutettuun Karjalaan, mistä äidinisä Sulo Saikkonen on
lähtöisin. Lasitaiteilija-ukki syntyi Sortavalassa.
Reetta-Sofialla on vahvat kuvataiteilijageenit, sillä
isänäiti Kaisu Maunumaa maalaa tauluja.
Ukilta tulee Reetta-Sofian taiteilijanimi Sofia
Saikåin, joka juontaa vanhasta kirkonkirjamerkinnästä.

Kontakteilla kaikki järjestyy
Pietarin taideakatemian klassisen maalaustaiteen opintoihin tyttöä johdatti toinenkin taho. Vuoden opiskelu Kotkan Repin-instituutissa, Pietarin akatemian
”haarakonttorissa”, vahvisti kuvataiteen omaksi alaksi
ja intohimoksi.
Reetta-Sofia kiittää Kotkan opettajista erityisesti
Aleksandra Hintsalaa, joka innosti ja kannusti jatkamaan Pietariin.
Pietarissa me tapaamme syksyllä 2015. Valmistava
kurssi on käyty ja ensimmäinen vuosikurssi on jo hyvässä vauhdissa.
Reetta-Sofia kertoo ymmärtävänsä koko ajan paremmin Venäjän käytäntöjä, joista olennaisimpia on
”Mitä enemmän ystäviä, sen parempi menestys”.
”Apujoukkoja on tarvittu useaan otteeseen. Alussa
ainoa kontaktini Pietarissa oli inkeriläinen luterilainen
Marian kirkko ja sen työntekijät. Asuinkin jonkin aikaa Kelton koulutuskeskuksessa. Olen suunnattoman
kiitollinen Andrey Heikkilälle ja Merja Kramsulle.”
Alku oli kieltämättä rankka, vaikka Reetta-Sofialla
oli jo kokemusta ulkomaanvuodesta Sveitsissä, au pairina ranskaa puhuvassa perheessä.
Pietarissa edessä oli ensi kertaa yksinasuminen, mikä oudoksutti sekin.
Asunnon löytämisessä kontaktit olivat ensiarvoisen
tärkeitä. Ensimmäisessä, Sadovajalla suomalaistyttöä
yritettiin vedättää sata nolla.
”Venäjäsäätöä”, hymähtää hän.
”Kaikki kuitenkin järjestyi. Minulla on nyt hyvä
koti aivan keskustassa, Kazanskajalla. Muutin sinne
keväällä.”

Körttiläinen kulttuurisuku
”Elämä täällä on yhtä hullunmyllyä. Sekaan mahtuu
myös vastoinkäymisiä, mutta lopulta kaikki aina järjestyy. Venäjä vaatii sopeutumis-, muuntautumis- sekä
sietokykyä, ja sopii persoonalleni mainiosti!”
Reilussa vuodessa on tapahtunut valtavasti. On löytynyt oikeita ihmisiä, jotka ovat ohjanneet taas seuraavien oikeiden luo. Musiikki-ihmisenä Reetta-Sofia on
osunut mainioihin mestoihin, kuten Ligovskajan Fish
Fabric ja The Hat, joissa pääsee itsekin osallistumaan.
”Siskonikin on jo käynyt laulamassa täällä.”
Reetta-Sofia kertoo olleensa aina kiinnostunut Venäjästä, ehkä omien juurienkin takia, mutta tienneensä naapurimaasta varsin vähän. Suhtautuminen on
kuitenkin ollut myönteinen.
54
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Körttiläinen kulttuurisuku on antanut vahvan pohjan ja luottamuksen rohkeisiinkin ratkaisuihin. Molemmat vanhemmat, Seinäjoen seurakunnan kappalainen Antti Maunumaa ja psykologi Anne-Mari Maunumaa ovat syntyisin Etelä-Pohjanmaalta.
Koti perustettiin Nurmon keskustaan. Vuonna
1992 syntyneen Reetta-Sofia-esikoisen ja Anna-Loviisan, 20, lennähdettyä pesästä kotona asuu vielä kaksi lasta: Samppa-Jaakoppi, 18 ja Fiina-Alisa, 14.
Perheessä kaikki laulavat ja soittavat. Reetta-Sofian
instrumentteja ovat piano ja poikkihuilu. Musiikki ja
tanssi ovat kulkeneet rinnakkain kuvataiteen kanssa.

Avoimena upeille asioille
Kuvataiteessa klassisuus on rakkain, ja siinä maailmanhuippuopetusta tarjoaa Pietarin taideakatemia.
Koulupäivät ovat pitkiä, ja töitä joutuu tekemään
vielä iltaisin kotona. Opintoihin kuuluu pakollisena
venäjä, joka on myös ainoa opetuskieli. Oppi on siis
väistämätöntä. Reetta-Sofia pärjääkin venäjällään mainiosti.
”Olen koulun ainoa suomalainen. Valmistavalla kurssillani oli reilu sata kiinalaista – joilla oli oma
tulkki – ja yksi puolalainen. Ulkomaalaisten ohjaaja
osaa vain välttävästi englantia.”
Ensimmäisen vuosikurssin ryhmiä on kaikkiaan
kuusi. Reetta-Sofialla on ryhmässään yhdeksän venäläistä ja neljä kiinalaista.
Venäläisyyden ohella oppia tulee monista kulttuureista. Reetta-Sofialle Pietari on kansainvälinen, mielenkiintoinen ja hauska suurkaupunki täynnä mahdollisuuksia.
”Kun itse yrittää olla avoin, tapahtuu upeita asioi-

ta. Toki olen nähnyt paljon huonoakin ja kaikenlaisia kohtaloita.”
Moni ennakkoluulo hälvenisi, jos ihmiset kohtaisivat kasvokkain. Ja suomalaiset tulisivat tutustumaan
Venäjään ja Pietariin.
”Tulkaa, katsokaa, kokekaa!” kannustaa ReettaSofia, joka muistuttaa edustavansa sukupolvea, jolla
ei ole omia sotakokemuksia. ” Kaikki täällä tahtovat
rauhaa. Meillä on mahtava mahdollisuus oppia toinen toisiltamme.”
Hän näkeekin itsensä tulevaisuudessa kulttuurisillan rakentajana, lähentämässä sekä yhdistämässä venäläisiä ja suomalaisia, joilla on jo ennestään vahvat
yhdessä tekemisen ja rinnakkain asumisen perinteet.

Reetta-Sofia
Maunumaa sai
taiteilijanimensä,
Sofia Saikåin, ukiltaan, lasitaiteilija
Sulo Saikkoselta.
Äidinisä syntyi Sortavalassa. Tyttärentyttären laji on klassinen kuvataide, ja
opinahjona maailmanlaajuisesti
arvostettu Pietarin
taideakatemia.

Monen suuren suomalaisen opinahjo
Vuonna 1757 perustettu Pietarin taideakatemia on
maineikas oppilaitos, joka on kouluttanut ja valmistanut maailmankuuluja kuvataiteilijoita Repinistä Shishkiniin, Kramskoista Levitaniin.
Viralliselta nimeltään se on Pietarin I.E. Repinille nimetty maalaustaiteen, kuvanveiston ja arkkitehtuurin valtiollinen akateeminen instituutti, joka on
ollut monen suomalaistaiteilijankin opinahjo. Muun
muassa Eero Järnefelt, Hugo Backmansson, Hjalmar
Munsterhjelm, Reidar Särestöniemi ja nuorempaa polvea edustava Jan Neva ovat hakeneet taideoppia Nevan rannalta.
Ilja Jefimovitsh Repin (1844-1930), jonka mukaan
akatemia on nimetty, oli hänkin lähes suomalainen,
asuttuaan Terijoen Kuokkalassa eli Repinossa vuodesta 1899. Kun raja sulkeutui huhtikuussa 1918, Repin
jäi tyttärensä kanssa Suomen puolelle Penati- eli Kotijumalat-huvilaansa.
Ulkomaalaiselle lukuvuosi akatemiassa maksaa noin
9000 euroa. Varsinaisiin kurssiopintoihin saa Kelalta
opintotukea, mutta noin 8000 euron valmistava kurssi
pitää kustantaa ilman tukia.
Kansainvälisessä akatemiassa on sata opettajaa ja
noin 800 opiskelijaa. Heitä tulee kaikkialta maailmasta, niin Yhdysvalloista ja Chilestä kuin Singaporesta
ja Ranskastakin.
Kaikki hakevat maailman parasta klassisen kuvataiteen opetusta. n
http://www.artroots.com/ra/index.html
TEKSTI: HANNELE NIEMI KUVAT: KSENJA HOMENKO
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Venäjä tukee Syyriaa
sopimusvelvoitteella
Venäjän federaation sotilaallinen apu
Syyrian hallinnolle näyttäisi tulleen viime
hetkellä. Presidentti Bashar al-Assadin
hallinto oli joutunut ylivoimaisten
islamilaisten sissien ja erityisesti
terroristijärjestöksi luokiteltavan
ISIS:in paineen alla
romahduspisteeseen.
n Venäjän ilmaoperaatiot alkoivat 30.
syyskuuta ilman minkäänlaista ennakkotietoa. Ilmaiskuja tehdään 40-80 kappaletta vuorokaudessa. Myös risteilyohjuksia ammutaan.
Maiden ystävyys- ja yhteistoimintasopimus on kattanut myös sotilaallisen yhteistyön, mutta ei aiemmin avunantoa.
Venäjä puuttui taisteluihin niin voimakkaalla panostuksella, että länsimaat joutuivat arvioimaan uudelleen omaa rooliaan.
Yhdysvaltojen rinnalla ilmaiskuja tekevät
Britannia ja Ranska. Vaarana on vastaava
yhteentörmäys, jollaista pelättiin Korean
sodan ja Vietnamin sodan aikana. Osapuolilla on osin eri ja osin samat viholliset.
Sisällissota on muuttunut kansainväliseksi sodaksi, mutta ei vielä valtioiden
väliseksi sodaksi. On näkökulmakysymys, pitkittääkö Venäjän avuanto sotaa
vai nopeuttaa ratkaisun löytämistä. Lännelle Bashar al-Assad on persona non grata, mutta Venäjä on eri yhteyksissä koros56

tanut, että ratkaisu löytyy vain terroristit
lyömällä sekä Syyrian nykyhallinnon ja
laillisen opposition sopimuksella ja vaaleilla.

35-vuotias YY-sopimus
Neuvostoliitto ja Syyrian arabitasavalta
solmivat ystävyys- ja yhteistoimintasopimuksen Moskovassa 8. lokakuuta 1980.
Syyria ja Neuvostoliitto olivat solmineet
hyökkäämättömyyssopimuksen jo vuonna 1950. YY-sopimus kattaa kahdenvälisen poliittisen, taloudellisen, kulttuurisen,
tieteellisen, teknologisen ja sotilaallisen ystävyyden ja yhteistyön. Sopimuksen soveltamismuotoja olivat alun perin kahdenvälinen yhteistyö öljynjalostuksen, teollisuustuotannon, maatalouden, keinokastelun, viestinnän, kuljetuksen, koulutuksen,
terveydenhoidon, turismin ja urheilun kehittämiseksi. Kauppavaihto perustettiin
molemminpuoliselle suosituimmuusase-

malle niillä aloilla, missä luonnonvarojen
alkuperä oli vain toisella osapuolella.
Vaikka sopimukseen ei sisältynyt turvallisuustakuita eikä siten myöskään nimenomaista avunantovelvoitetta, on sopimuksen soveltamisalana ollut juuri sotilaallinen avunanto. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat olemaan osallistumatta
liittoihin tai ryhmiin, jotka on suunnattu
toista sopimusosapuolta vastaan. Ne sitoutuivat myös riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen sekä hegemonian ja aggressioiden eliminoimiseen kansainvälisistä
suhteista. Ne sitoutuivat olemaan allekirjoittamatta mitään kansainvälisiä sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Neuvostoliitto sitoutui
lisäksi kunnioittamaan Syyrian liittoutumattomuutta.
Sopimuksessa todetaan, että sellaisessa
tilanteessa, missä toisen osapuolen rauha ja turvallisuus ovat vaarassa, osapuolet koordinoivat positionsa ja aloittavat
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yhteistoiminnan uhkien eliminoimiseksi
niin, että rauha voidaan palauttaa. Sopimus määrää osapuolten laajennetusta mielipiteiden vaihdosta ja säännöllisistä konsultaatioista molempien osapuolten yhteisistä intresseistä erityisesti keskittyen Lähi-itään. Sotilaallisen avunannon kannalta
juuri sopimuksen konsultaatiomekanismi
on tärkein. Taloudellisten ja sotilaallisten
sopimusten varassa on varustettu ja koulutettu Syyrian asevoimia. Aseapu on ollut
laadultaan ja määrältään merkittävää. Venäjä on antanut myös muuta apua.
Sopimus solmittiin alun perin 20 vuodeksi, mikä laskettiin sen vahvistamisesta. Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistö ratifioi sopimuksen
14. marraskuuta 1980. Kun kumpikaan
sopimusosapuoli ei ilmoittanut halustaan päättää sopimus vuonna 2000 kuusi
kuukautta ennen määräaikaa, jatkui sopimuksen voimassaolo seuraavat viisi vuotta.
Kun sopimus jälleen 2005 tuli katkolle, ei
kumpikaan sopimusosapuoli ollut ilmoittanut kuutta kuukautta etukäteen halustaan luopua siitä, joten sopimus uusiutui
jälleen viidellä vuodella. Näin sopimus on
uusiutunut automaattisesti viiden vuoden
välein ja se on voimassa edelleen.

Suhteiden jatkuvuus ei yllätys
Venäläis-syyrialaiset suhteet perustuvat
samalle sopimuspohjalle kuin neuvostosyyrialaiset suhteet. Venäjällä on suurlähetystö Damaskoksessa ja Syyrialla suurlähetystö Moskovassa. Keisarillisella Venäjällä
oli konsulaatti Damaskoksessa vuodesta
1893. Neuvostoliitto solmi diplomaattisuhteet Syyrian kanssa 1944, kun näköpiirissä oli Syyrian itsenäistyminen (1946).
Syyria on antanut Venäjän laivaston
huoltotukikohdaksi Tartuksen sotasataman vuodesta 1971, missä Venäjän ilmavoimien käytössä on myös sotilaslentokenttä, jonne on sijoitettu 50 taistelulentokonetta ja taisteluhelikopteria.
Tartuksen lähellä Latakiassa ja Golanin
kukkuloiden juurella Al-Harrassa Venäjän
asevoimilla on ollut vuodesta 2012 OSNAZ GRU:n signaalitiedustelukeskukset,
joista jälkimmäinen joutui 5. lokakuuta
2014 ”vapaan Syyrian armeijan” kapinallisten käsiin Daraan offensiivin aikana.
Venäjä esti vetollaan ja Kiinan tuella
vuosina 2011 ja 2012 YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmat, missä Syyrialle olisi langetettu sanktioita ja oikeutettu sen vastainen sotilasinterventio sen seu-

rauksena, että Syyrian asevoimien iskujen
katsottiin aiheuttaneen suuret siviiliuhrit
Homsin kaupungissa.
Neuvostoliiton myötävaikutuksella perustettiin 1925 Syyrian kommunistinen
puolue, mikä toimii edelleen – tosin vuodesta 1986 jakautuneena kahdeksi puolueeksi. Syyrian Baath-puolue perustettiin
1947 osana yleistä arabisosialistista Baathpuoluetta, mistä se muuttui alueelliseksi
(Syyrian) Baath-puolueeksi 1966.
Koko kylmän sodan ajan 1947-1991
Syyria oli Neuvostoliiton tärkein liittolainen, mikä tasapainotti länsimielisen sotilasliiton CENTO:n vaikutusta geopoliittisella alueella 1955-1979. Syyria arvioi CENTO:n olleen suunnattu juuri sitä
vastaan. Lähi-idässä. Jokainen Lähi-idän
sota lähensi Syyrian suhdetta Neuvostoliittoon. Suezin sota nosti Neuvostoliiton
arvostusta Lähi-idässä ja siitä pääsi hyötymään myös Syyria.
Leniniläiselle puoluerakenteelle perustettu sosialistinen Baath-puolue nousi
merkittäväksi poliittiseksi voimaksi 1954.
Sen arvostusta ja vaikutusvaltaa kansalaisten parissa nosti Neuvostoliiton kanssa käyty kauppa ja muu talousyhteistyö.
Baath-puolue tuli valtaan vuonna 1963.
Yhteistyö oli siis syvää ja vilkasta jo ennen vuotta 1970, jolloin Hafez al-Assad
nousi vallankaappauksella valtaan ja laillisti asemansa myöhemmin vaaleilla. Hafez al-Assadin presidenttikauden aikana
1971-2000 tuhansia syyrialaisia upseereita
opiskeli venäläisissä sotilasoppilaitoksissa.
Hafez al-Assad kuoltua 10. kesäkuuta
2000 oltuaan 30 vuotta valtion johdossa Syyrian parlamentti muutti perustuslakia niin, että presidentin ikärajaa laskettiin 40 vuodesta 34 vuoteen, mikä mahdollisti al-Assadin pojan Basharin valinnan
ensin Baath-puolueen johtajaksi ja sitten
vaaleilla maan presidentiksi. Virallisen tuloksen mukaan Bashar al-Assad sai vaaleissa 97,29 prosentin kannatuksen. Sen jälkeen al-Assad on uusinut seitsemänvuotisen mandaattinsa kahdesti. Vuoden 2014
vaalit järjestettiin vain hallituksen valvomilla alueilla, missä al-Assad sai virallisten tietojen mukaan 89 prosenttia äänistä.

lannut suurimman osan Syyriaa. Syyrian
pohjoisosassa on myös muita kapinallisten
ryhmiä, joista osaa tukee myös Yhdysvallat
ja Ranska. Myös Suomi antaa koulutustukea kurdien aseellisille taistelijoille, jotka
pitävät hallussaan alueita Pohjois-Syyriassa
ja Koillis-Irakissa. Kurdeja tukee myös länsi, kun taas Venäjä ja Turkki pommittavat
heitä. Kurdit taistelevat pääasiassa ISISterroristeja vastaan ja sen välityksellä myös
oman itsenäisyytensä puolesta.
Venäjä on varustanut vuodesta 2012
Syyrialle 130 ilmatorjuntatykki- ja ohjuspatteria sekä kouluttanut 50000 sotilasta
niiden käyttäjiksi. Syyrialle on toimitettu
Buk-M2 ja Pantsir-S1 –ohjusjärjestelmiä,
mitkä koostuvat tutkajärjestelmistä ja laukaisualustoista. Näitä Syyria ei ole tarvinnut islamistiterroristeja vastaan, vaan kasvavaa lännen interventiota varten. Lännen
interventio perustuu ilmaiskuihin yhtäältä
terroristeja vastaan ja toisaalta Syyrian armeijaa vastaan. Syyria puolestaan on saanut merkittävää miesapua Iranin vallankumouskaartilta ja Libanonissa toimivalta
shialaiselta Hizbollah-ryhmältä. Venäjä on
ryhtynyt värväämään myös vapaaehtoisia
Syyriaan neuvonantajiksi. Bashar al-Assadin hallinto oli ajautumassa ylivoimaisten
terroristien hyökkäyksen seurauksena romahduspisteeseen. Sillä oli selkä Välimerta
vasten.
Venäjällä pelissä on Tartusin syväsataman käyttöoikeus. Myös venäläisillä yrityksillä on merkittäviä sijoituksia Syyrian infrastruktuuriin ja energiateollisuuteen. Stroitransgaz on rakentanut Syyrian
maakaasuverkostoa. Sen investoinnit olivat vuoteen 2010 mennessä 1,1 miljardia
US-dollaria ja sen palveluksessa työskenteli 80 venäläistä asiantuntijaa Syyriassa.
Sen suurin projekti oli Al-Raqqan maakaasukeskus 200 kilometriä itään Homsin
kaupungista. Tatneft on puolestaan merkittävin venäläinen öljy-yhtiö Syyriassa.
Se on käyttänyt 12 miljardia US-dollaria
öljynetsintään ja pumppaukseen Syyriassa
lähellä Irakin rajaa. Muita venäläisyhtiöitä
ovat teräsputkiyhtiö TMK, kaasuntuottaja
ITERA ja lentoyhtiö Aeroflot. n
TEKSTI: MARKKU SALOMAA

Arabikumousten aalto löi yli
Syyrian kapina alkoi samaan aikaan 2011
kuin muissakin arabimaissa, joissa Baathpuolueet olivat hallitsevina. Syyriassa kapina on laajentunut sisällissodaksi, missä
sunnilainen terroristijärjestö ISIS on val-

Euroopan sotahistorian dosentti, ItäSuomen yliopisto, Historia- ja maantieteen
laitos
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Krim totuttelee
uuteen komentoon
Virkamiehet ja eläkeläiset hehkuvat
onnea Venäjän avattua rahahanat
Krimillä. Pienyrittäjät kaipaavat Ukrainan
yritysilmapiiriä.
n Jaltalla venäläistä televisiosarjaa kuvaava tuottaja
manaa Ukrainaa. ”Jaltalla oli hieno elokuvastudio.
Kaksikymmentäkolme vuotta Ukrainaa ja kaikki on
tuhoutunut. Filmikelat ovat vain roskia studion lattialla”, hän kauhistelee.
Krimillä on muotia syyttää kaikesta Ukrainaa. Köyhyys ja huonot tiet ovat Ukrainan syytä. Turismipaikkojen alhainen palvelutaso on sekin ukrainalaisten syytä. Heille kelpasi vähempikin ja nyt venäläiset valittavat. Jaltalla turismitaloa pitävä Eda Golovko hillitsee
arvostelua.
”Turismiyrittäjät laiskistuivat, kun Jaltalle tulee turisteja aina. Täytyy ryhtyä töihin”, Golovko sanoo.

Rahaa virtaa infrastruktuuriin
Keskellä Krimin aroja, Aleksandrovkan koulun rehtori
Irina Suprun hehkuttaa seinällä olevan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuvaa. ”Syleilisin ja suutelisin Putinia, vaikkei hän olisi presidenttimme. Olen
kiitollinen hänelle kaikesta”, Suprun sanoo.
Hän on ollut rehtorina koulussa 17 vuotta. Viime vuonna koulu sai Venäjän federaation budjetista enemmän rahaa kuin kaikkina Ukrainan vuosina
yhteensä.
”Ukrainan aikana saimme rahaa yhteen koulu58

bussiin. Nyt olemme saaneet rahaa koulurakennuksen kunnostukseen 3,5 miljoonaa ruplaa (50 000 euroa). Saimme kunnostettua yhdeksän luokkahuonetta,
uudistettua teknologiaa ja tarvikkeita. Kouluruokaa
on parannettu, toinen koulubussi on hankittu. Tänä
vuonna parannamme paloturvallisuutta”, hän kertoo.
Koulussa on 225 oppilasta kolmesta lähikylästä.
Koulussa opetetaan kaikilla kolmella Krimin virallisella kielellä: venäjän, ukrainan ja krimintataarin kielellä. Koulussa oli kymmenen vuotta myös viron kielen opettaja, sillä alueella on virolainen kylä, jossa vielä
puhutaan viroa.
”EU:n sanktioiden takia Viro ei lähetä enää opettajaa, mikä on sääli. Virolainen opettaja elävöitti kylää
ja koulua”, Suprun sanoo.
Krimin pääkaupungin, Simferopolin taidemuseosta löytyy myös onnellinen virkamies. Johtajatar Larina Kudrjashovalla on vain hyvää sanottavaa Krimin
liittymisestä Venäjään. ”Rahahuolet katosivat”, hän sanoo. Kymmenen vuotta museon johtajana työskennellyt Kudrjashova näyttää kirjepinoa, jonka avulla
hän sananmukaisesti kerjäsi turhaan rahaa Kiovasta.
”Yksi kirje Venäjän federaatioon riitti”, hän kiittelee. Museo on pystynyt nostamaan työntekijöidensä
palkkoja.
”Sosiaalinen statuksemme nousi välittömästi. Ukrainassa olimme kolmannen luokan kansalaisia. Emme kyenneet elättämään perheitämme palkallamme”,
Kudrjashova jatkaa.
Venäjän federaatio on myöntänyt Krimille rahaa
1,237 miljardia ruplaa (17,7 miljoonaa euroa) turistinähtävyyksien ja taidelaitosten kunnostukseen. Simferopolin taidemuseon lisäksi listalla ovat sellaiset nähtävyydet kuin Livadian ja Bahtisarain palatsit, Anton
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Tsehovin Jaltalla sijaitseva kotimuseo sekä taidemaalari Aivazovskin taidemuseo Feodosiassa.
Kudrjashova muistuttaa museon olleen jo neuvostoaikana osa Venäjän federaation museolaitosta myös
vuoden 1954 jälkeen, kun Nikita Hrustsov lahjoitti
Krimin Ukrainalle.
”Olotilamme on normalisoitunut”, Kudrjashova
sanoo.

Pakotteet yrittäjien riesana
Konkurssin tehnyt urheiluvälinekauppias sadattelee
nimettömänä uutta hallintoa Simferopolin keskustassa. Hänen kalliimman puoleiset luksustuotteet eivät
löytäneet ostajaa ruplan kurssin romahdettua. Myös
hankintakanavat Ukrainasta ovat menneet tukkoon.
Venäjän kautta tuonti on vaikeaa, koska suuret ketjut
eivät keskustele pienyrittäjän kanssa. Hän puhuu hyvää englantia ja olisi halunnut, että Krim pysyy osana Ukrainaa.
”Ukraina on länttä. Meillä oli hyvät suhteet Euroopan maihin”, mies perustelee.
Päällimmäisenä murheena krimiläisillä yrittäjillä
on sanktiot. Krimiltä puuttuvat kaikki Venäjän suurimmat pankit ja ukrainalaiset pankit ovat poistuneet.
Myöskään kansainväliset luottokortit eivät kelpaa. Se
on todellinen riesa myös kansainväliselle turismille.
Krimillä pitää olla käteistä rahaa.
Juristi Dmitri Bojchenko on perustamassa yritystä,
sillä hän haluaa sijoittaa Krimin maatalouteen. ”Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vaikea löytää investoijia ja rahaa yritysten pyörittämiseen. Pankeista ei
ole apua”, hän kertoo.
Yrittäjät valittavat myös byrokratian lisääntyneen,
kun verottaja on tehostanut harmaan talouden kit-

kentää.
Bojchenko on 28-vuotias eli syntynyt Neuvostoliitossa. Hän on viettänyt koko nuoruutensa Ukrainassa. ”Olisin voinut hyvin jatkaa ukrainalaisena”, hän
sanoo. Hän on huolissaan Ukrainan tulevaisuudesta,
jossa hänellä on edelleen ystäviä ja sukulaisia.
”Ukraina ei voi tuhoutua, sillä maassa on hurja potentiaali. Sotilaallisen painopisteen siirtyminen Syyriaan toivottavasti rauhoittaa Ukrainan”, Bojchenko
tuumii.

Krimintataarit huolen aiheena
Krimillä on suuri krimintataarien vähemmistö, jonka
äänekkäimmät edustajat istuvat Kiovassa, Ukrainassa. Jaltan kaupungin vähemmistöasiain johtaja, itsekin
krimintataari Enver Ametov ei pidä siitä, että Mustafa Dzhemilov ja Refat Tshubarov ovat liittoutuneet
ukrainalaisten nationalistien, Oikean sektorin kanssa.
Yhdessä he järjestivät syyskuussa boikotin Krimille tuleville ukrainalaisille elintarvikkeille.
”Se ei parantanut heidän mainettaan krimiläisten
silmissä”, Ametov sanoo.
Krimintataareja on 250 000 eli noin 10 prosenttia Krimin 2,3 miljoonasta asukkaasta. Venäjä hyvittää menneisyyden karkotuksia krimintataareille muun
muassa siten, että he saavat lunastaa omavaltaisesti
maaseudulle rakentamiaan taloja.
”Krimintataarien suurin ongelma on vedenpuute”,
Ametov sanoo.
Krimintataarit ovat maanviljelijöitä. Ukraina on
katkaissut makean veden kanavat Krimille.
”Krimin ja Ukrainan kuuluminen eri valtioon vaikeuttaa monia arkielämän asioita. Koko infrastruktuuri pitää rakentaa uudelleen”, Ametov sanoo.
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Makea vesi ja sähkö tulivat Krimille Ukrainasta.
Venäjä vetää parhaillaan sähkökaapelia Kertshin salmen kautta Krimille. Myös mantereen ja niemimaan
yhdistävä silta on rakenteilla ennätysajassa Kertshissä.
Krimintataarit ovat poliittisesti paitsiossa. Heillä on
vain kolme kansanedustajaa Krimin alueparlamentin
78 kansanedustajasta. Venäjä tarjosi heille 20 kansanedustajan kiintiötä, mutta krimintataarien äänitorville ehdotus ei kelvannut ja krimintataarit boikotoivat
kansanäänestystä Krimin liittymisestä Venäjään.

Venäläiset palaavat
Optimisia Krimillä lisää se, että venäläiset turistit löysivät jälleen Krimin. Jaltan kaupunginjohtaja Valeri
Kosarev uskoo, että vuoden lopulla menee 4,5 miljoonan turistin raja rikki. Se on yhtä paljon kuin parhaina
vuosina Ukrainan aikana. Turismi ei ole kuitenkaan
Krimin tärkein elinkeino.
”Sanatoriot ovat tärkeämmät. Sitten tulee turismi”,
Kosarev sanoo.
Parantolat halutaan ympärivuotiseen käyttöön, jotta
työllisyys voidaan taata läpi vuoden. Ukrainan aikana eurooppalaiset pääsivät Krimille viisumivapaasti.
”Kansainväliset turistit ovat seuraava haaste. Kiinalaiset ovat löytämässä jo Krimille”, Kosarev kertoo.
Jaltan rannalla televisiosarjan avustajana työskentelevä Pavel Molodich muutti vuosi sitten Jaltalle.
”Etsin paikkaa, missä venäläisen olisi hyvä olla”,
hän kertoo.
Tomskista, Siperiasta kotoisin oleva nuori mies kävi Serbiassa ja Thaimaassa toteamassa, etteivät ne sopineet hänelle.
”Elämäni parhaimmat muistikuvat liittyvät nuorisoleiriin Krimin Jevpatoriassa. Minulle tämä on nostalgiaa”, hän kertoo.
Hän etsii pientä maapaikkaa Jevpatoriasta. n
TEKSTI JA KUVAT: LEENA HIETANEN

Eda Golovko
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Vuoden 1945 Jaltan konferenssin
osanottajien patsas.

”Meillä ei ole sotaa”
KRIMIN lääketieteellisen yliopiston opettaja Elena Ponomarenko

sanoo itkeneensä onnesta, kun Krim liittyi Venäjään. ”Ukrainalainen
nationalismi tuhosi yhteiselon. Krim ei voi koskaan olla osana nationalistista Ukrainaa. Me olemme venäläisiä”, hän sanoo.
Simferopolissa asuva, kolmannen polven krimiläinen Tanja Ustimenko häpeää sitä, että Krim on vajonnut Venäjän köyhimpien alueiden joukkoon. ”Ukraina vei kaikki rahat Krimiltä Kiovaan”, hän sanoo.
Eläkeläisenä häntä huolestuttaa Krimin korkeat hinnat. ”Venäjän
avulla saamme asiat kuntoon. Elämme ylimenoaikaa. Ennen kuin kuljetusyhteydet paranevat, elintarvikkeet ovat kalliimpia kuin MannerVenäjällä”, hän sanoo.
It-yrittäjä Dima Kruglovskij ja hänen vaimonsa Lena Kruglova ovat
ottaneet varmuuden vuoksi koko perheelle sekä Venäjän että Ukrainan passit. Lena Kruglova oli Ukrainan aikana töissä järjestössä, jonka
rahoitus tuli USA:sta ja EU:sta. Venäjä kielsi sen ulkomaisena agenttina. Nyt hän on kotiäitinä. Hänen miehensä työskentelee paikallisessa pankissa. Lena haluaa perheineen matkustaa edelleen Eurooppaan. ”Sanktioiden takia Krimiltä on helpompi matkustaa Eurooppaan Ukrainan passilla”, he sanovat. Heidän lapsistaan Nikola syntyi
ukrainalaisena ja Mira venäläisenä. Vanhemmat olisivat voineet jatkaa
myös ukrainalaisina.
”Äitini ja isoäitini ovat niin onnellisia Venäjään liittymisestä, etten halua tuottaa heille pettymystä”, Lena kertoo. Hänelle itselleen oli
järkytys, että hänen entiset eurooppalaiset työtoverinsa näkevät Krimin tilanteen niin eri tavalla kuin hän. ”He puhuvat Krimin miehityksestä ja syyttävät kaikesta Venäjää. He eivät näe mitään pahaa ukrainalaisessa nationalismissa”, Lena ihmettelee.
Donetskista Itä-Ukrainasta Krimille muuttanut opettaja Elena Anisimova on asunut vasta vuoden Krimillä Krasnodarkassa. ”Tulin heti
kansanäänestyksen jälkeen. Olen kotoisin Krimiltä ja halusin palata
tänne heti, kun se oli mahdollista”, hän kertoo. Hän ei ymmärrä lännen tapaa puhua ”miehityksestä”. ”Olen onnellinen, että Krim on osa
Venäjää. Meillä ei ole sotaa”, hän muistuttaa.
Livadiassa Jaltan vieressä turismitaloa pitävä eläkeläinen Eda
Golovko sanoo suorat sanat. ”Meillä on täällä kaikki hyvin. Saan hyvää
eläkettä ja se maksetaan ajallaan. Elämä on aivan normaalia”, hän
sanoo.

Tanja Ustimenko

Dima Kurglovskij ja Lena Kurglova ja lapset Nikola ja Mira.
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Augur Kalastuspalvelu
tarjoaa retkiä kalastuksesta
koskenlaskuun.

Venäläiset kalastajat ovat
yhtä erähenkisiä kuin
suomalaiset
n Erik Herlevin omistaman Augur Kalastuspalvelun
ydinaluetta ovat Pernajan ja Haikkoon selät. Opastettuja kalastusretkiä tehdään tarvittaessa aina Helsingin
Kallahdesta vaikka Kotkaan asti. Venäläiset kalastajat
ovat yllättävän samanlaisia kuin suomalaiset - eroja toki on. Suomen talouden tavoin kalastusmatkailukin
elää lamatunnelmissa. Vilkkaimpia vuosia olivat 200304, ja näiden aikojen asiakasmääristä on tultu alaspäin.
Esimerkiksi Augur Kalastuspalvelun venäläisten kalastajien osuus oli parhaimmillaan neljännes, kun se
nyt on noin 15 prosenttia koko asiakaskunnasta.
Silti alalla 15 vuotta toiminut Erik Herlevi uskoo
Suomen kalastusmatkailun kasvavan tulevina vuosina.
”Alalle on tullut uusia yrittäjiä ja sitä myöten lisää
kilpailua. Asiakkaiden ydinryhmä eli yritykset yhdistävät yhä kokouksiin ja seminaareihin kalastusretkiä ja
tarvitsevat oheispalveluja kuten saunomista, ruokailua
ja majoitusta”, Herlevi sanoo.
Hänen luottamuksensa näkyy yrityksen investoinneissa. Ensi keväänä Augurin pääpaikalle Perna62

jan Rönnäsiin valmistuu noin sadan neliön talo, joka kasvattaa majoituskapasiteetin kymmenen hengen
ryhmiin.
Rönnäsin tontti sijaitsee mielenkiintoisella paikalla
Loviisan kaupungissa, johon Pernaja nykyään kuuluu.
Toisella puolella on meri, toisella golfkenttä.
Käyvätkö golfaajat kalassa tai päinvastoin kalamiehet viheriöillä?
”Golfarit ja kalastajat ovat yllättävänkin erilaista porukkaa. Joskus golfarit tosin vuokraavat saunaamme”,
Herlevi sanoo.

Naapurikansojen eroja ja yhtäläisyyksiä
Suomalaisten ja venäläisten kalastajien tavat eroavat
monin tavoin; toisaalta yhtäläisyyksiäkin löytyy yllättävän paljon.
”Venäläinen kansanluonne muistuttaa erähenkisyydessään yllättävän paljon suomalaista mentaliteettia.
Hekin pitävät luonnossa liikkumisesta, kalastuksesta,
metsästyksestä, sienestyksestä ja ruoanlaitosta, sauno-
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mista ja mökkeilyä unohtamatta”, Herlevi sanoo.
”Toisaalta venäläiset hyödyntävät saaliinsa tarkemmin. Ruokaa laitetaan myös lahnasta ja särjestä”, hän
muotoilee.

Suomalaisten tavoin venäläisetkin
tykkäävät pilkkimisestä - ja alkoholista.
”Uistelijoiden tapaan pilkkijätkin nauttivat juomansa
yleensä vasta rannassa. En muista, että olisimme koskaan joutuneet pelastamaan ketään liikaa nauttinutta
kalavierasta jäälautoilta.”

Hyvät yhteydet Pietarin
matkatoimistoihin
Augur Kalastuspalvelu on rakentanut pitkään yhteyksiä esimerkiksi pietarilaisiin matkatoimistoihin. Myös
suomalaiset incoming-matkatoimistot tuovat ulkomaisia asiakkaita, muitakin kuin venäläisiä.
”Joskus täkäläiset majoitusyritykset tuovat venäläisiä kalastusmatkailijoita. Meillä on pitkään kestänyt

yhteistyö esimerkiksi Haikon kartanon kanssa”, kertoo Herlevi ja jatkaa, että Augurin uusia kotisivuja
käännetään parhaillaan sekä venäjäksi että englanniksi.
”Ainoa osaamani venäjänkielinen sana on mormyshka. Mutta monet venäläiset liikemiehet puhuvat myös englantia. Sitä paitsi opasrinkimme kymmenestä jäsenestä kaksi on syntyperäisiä venäläisiä, joten
kielivaikeuksia ei tule”, Herlevi sanoo.

Tarjolla myös koskenlaskua
Erik Herlevi on osakas ja hallituksen puheenjohtaja
myös Erämys-Keisarin-Kosket Oy:ssä.
”Yritys syntyi, kun kolmen vanhemman yhtiön toiminnot yhdistettiin”, hän kertoo. Erämys-KeisarinKosket toimii Kotkassa Kymijoella, ja tarjolla on jokikalastuksen lisäksi vaikka koskenlaskua. n
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ
KUVA: AUGUR KALASTUSPALVELU OY
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Kalastusmatkailu
Venäjällä on jopa
kalliimpaa kuin
Suomessa.

Venäläiset kalastajat
kulkevat vastavirtaan
n Samaan aikaan kun venäläisten matkailuvirrat Suomeen ovat ohentuneet, näyttää
yksi ryhmä pitäneen pintansa: venäläisten
kalastajien pyynti-intoon ei ruplan laskeva
kurssikaan ole purrut. Päin vastoin, moni
kalavieras sanoo saavansa Suomesta enemmän vastinetta rahoilleen kuin kotivesiltä
konsanaan.
Kirkkonummelta käsin toimivalla Ari
Paatajalla on kahden vuosikymmenen kokemus kalastusmatkojen järjestämisestä sekä yrityksille että yksityisasiakkaille.
Paatajan perustama Apajamatkat järjestää ohjattuja ´avaimet käteen´ -tyyppisiä
kalastusmatkoja majoitus- ja ravintolapalveluineen pitkin koko etelärannikkoa.
Toiminnan painopiste on Helsingin ja
Turun välisellä rannikkokaistaleella. Suosittuja lähtöpaikkoja ovat kaikki suuremmat taajamat Helsingistä Kemiöön. Tammisaaren suunnalla tukikohtana on yhtiön
omistama Apajalinna.
Kumppanuuksia Paatajan yhtiöllä on
alueen lukuisten matkailuyrittäjien kanssa.

Venäläiset ovat tervetullut lisä
Paatajan mukaan Suomen talouden vaikeudet heijastuvat toki kaikkeen liiketoimintaan. Heikoissa suhdannekierteessä
kärsijöitä ovat olleet yritysten asiakkaille
64

ja henkilöstölle järjestämät kalastus- ja seminaarimatkat.
”Onneksi yksityiset kalastajat ovat kompensoineet yrityspuolen laskua. Myös venäläiset kalastusmatkailijat ovat pysyneet
uskollisesti asiakkaina valuuttakurssien
heilahteluista huolimatta. Venäläiset ovat
liiketoimien tervetullut lisä”, Paataja sanoo.
Hänen mukaansa Apajamatkoilla ei
ole esimerkiksi venäläisiä matkatoimistoja kumppaneinaan, vaan sana leviää lähinnä kalastajien viidakkorummun ja laadukkaiden venäjänkielisten nettisivujen välityksellä.
”Ihmisiä on vaikea ohjata nettisivuillemme. Tässä juuri tarvitsisimme kumppaneita. Yleensäkin Venäjällä riittää työsarkaa suomalaisten matkailuyritysten
tunnettuuden lisäämisessä”, hän aprikoi.
Yhtiön sivustoja voi käydä katsomassa
osoitteessa www.apajamatkat.fi. Sivustoilla
vastataan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin kolmella kielellä, ja usein hurtin huumorin säestyksellä.
Kuvagalleriasta löytyy myös onnellisia
asiakkaita ennätyskalavonkaleineen. Kuka sanookaan, että saalis on kalastajalle sivuseikka?

Suomi pärjää jopa hinnoissa
Koska venäläiset kalastavat usein koko
perheen voimin, on palvelujen tasolla,
turvallisuudella sekä ruoalla ja majoituksella heille erityisen suuri, jopa hintaakin
isompi merkitys.
”On aika yllättävää, että moni venäläinen kokee saavansa Suomesta enemmän
vastinetta rahoilleen kuin kotonaan. Venäjällä yhtä laadukkaat kalastusmatkat
maksavat kuulemma paljon enemmän
kuin täällä, kurssien heilahteluista huolimatta”, Paataja sanoo.
Turvallisuudella tarkoitetaan muutakin kuin sitä, että asiakkaan omaisuutta
ei varasteta.
Meriturvallisuus on yksi Apajamatkojen
toiminnan ohjenuorista; huonoissa keleissä ja puutteellisin välinein merelle ei lähdetä. Ammattitaitoiset kalaoppaat takaavat
asiakkaan turvallisuuden kaikissa oloissa.

Täkykaloja ja hienoja välineitä
Eräiltän osin venäläisten mieltymykset
poikkeavat suomalaisista kalastajista.
”He arvostavat eri kalalajeja kuin suomalaiset. Lempisaaliiden kirjo on suurempi, venäläisille kelpaavat saaliiksi muutkin
kuin jalokalat. Tämä näkyy vaikkapa norssin talvikalastuksessa ja yleensä särkikalo-

VENÄJÄN AIKA

62-65 VA 4-2015 Kalajuttuja.indd 64

6.11.2015 11.36

jen arvostuksessa.”
Paatajan mukaan venäläiset käyttävät
onkiessaan enemmän eläviä täkykaloja
kuin suomalaiset. Luonnonsyöttinä särki
on kuulemma ylitse käymätön täky.

Yksi silmiinpistävä seikka on itäturistien kova kiinnostus kalastusvälineisiin.
Vaikka Apajamatkat järjestää asiakkailleen
lainavehkeet, tuovat venäläiset useimmiten
omat värkkinsä mukanaan.

”Heillä on usein niin viimeisen päälle
hienot kelat ja vavat, että sellaisia ei edes
myydä Suomessa”, Paataja päivittelee.
Kalastussesongit ovat tietenkin kaikilla kalamiehillä kansallisuuteen katsomatta samat; kevät ja syksy ovat huippuaikoja. Venäläisten kohdalla sesonkeja tasoittavat myös nuo aiemmin mainitut norssin
pilkkiretket.
Apajamatkojen repertuaariin kuuluvat
opastetut heitto- ja vetouisteluretket sekä
onki- ja pilkkireissut.
Verkkokalastuksesta Ari Paatajalla on
selkeä ja perusteltu mielipide: verkoilla ei
ole tulevaisuutta kalastusmatkailussa.
”Eihän siitä mitään tule, että yksi kalastaa ja muut katselevat päältä. Kalastuksessa ihmisten osallistuminen on tärkeää”,
hän sanoo. n
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ
KUVAT: APAJAMATKAT
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Perestroika
ammuttiin alas,
mutta maailma
pelastui
Mihail Gorbatshov
”Näin sen muistan”
Minerva, 2015
564 s

n Troijan hevonen? don Quijote? Sankari
vai antisankari?
Tämä kuva jäi mieleen. Istuntosalin puhujakorokkeen edessä Boris Jeltsin heristää
sormea Mihail Gorbatshoville mutta tämä
pitää asiapaperit itsellään. Episodi ei jäänyt ainoaksi. Eletään Neuvostoliiton olemassaolon viime päiviä. Sisällissodalta vältyttiin, vaikka vallan tunnukset kaatuivat.
Käytiin kuilun partaalla. Suomeksi keväällä ilmestyneessä kirjassaan ”Näin sen
muistan” viimeinen neuvostojohtaja avaa
mieltään. Poliittisen historian käsikirjaksi
kenties siitä ei ole. Ei siihen pyritäkään.
Kirjoittaja kutsuu teostaan elämäntarinaksi.
Kremlin hierarkia heitteli miestä. Aluksi tervehdittiin ilolla, kun sairaiden Brezhnevin, Andopovin ja Tshernenkon jälkeen
saatiin verestä voimaa ja uusia ajatuksia talouden ja tuotannon kehittämiseen. Sitten
seurasivat kampitukset. Kaikki eivät uudistusehdotuksia nielleet, ymmärtäneet tai
pitivät kiinni entisistä eduistaan.

Ristikon ratkaisu

66

”Gorba” oli noussut kommunistisen
puolueen elimiin maatalouden asiantuntijana. Nuoresta iästä oli hyötyä. Stavropolin seutukomitean ensimmäiseksi sihteeriksi valittiin vuonna 1970 Mihail Gorbatshov, oma poika. Ensimmäisessä tapaamisessaan Leonid Brezhnevin kanssa hän
kertoo, miten valitti tälle kokemattomuuttaan ahdinkoa. Piti saada rehua karjalle.
Eikä turhaan. Tuli 70 000 tonnia karjan
talvehtimisen turvaamiseen.
Avoimuus, glasnost, oli ”Gorban” tavaramerkki. Perestroika tarkoitti, että maa
piti rakentaa uudelleen. Alkuaikoina vastaanotto oli ristiriitaista. Kansaa piti vähitellen valmistaa vapauden ehtoihin, uuteen elämään. Perestroika, ikään kuin jatkoi jälkikäteen Leninin hengessä. Väliin
syntyy vaikutelma lehmänkäännöksistä.
Että Rikhard Leijonamieli antoi liian helposti periksi.
Stavropolista Euroopan ja Aasian rajamailta lähteneen maalaispojan tapaus on
jotenkin hyvin venäläinen. Suurieleinen
ja samalla surullinen. Valloittavalla olemuksellaan maansa johdossa hän ei jättänyt ketään kylmäksi. Pitkä henkilöluettelo on sivujen mittainen. Gorbatshov sai
maan liekkeihin.
Tärkein ihminen on puoliso Raisa (os.
Titarenko). Hänestä Mihail kirjansa alkaa,
ensimmäisestä vuodesta Raisan kuoleman

Mihail Gorbatshov Berliinin filmijuhlilla
helmikuussa 2010.

jälkeen. Viimeiset hetket perhe on koolla saksalaisessa sairaalassa hänen vuoteensa
äärellä. Mutta rakkauskaan ei pelasta, lääketiede on voimaton. ”Kulunut vuosi on
ollut minulle ehkä tähänastisista raskain.
Olin mökillä koko ajan. En ole koskaan
tuntenut itseäni niin yksinäiseksi.”
Inhimillinen tekijä kulkee punaisena
lankana muistelmissa.
Maailma seurasi henkeä pidättäen
90-luvun alussa tapahtumia Moskovassa. Elokuun 19.-21 päivien epäonnistunut vallankaappaus, Mihail Sergejevitsh
on ollut pidätettynä Krimillä. Hän palaa
kuitenkin elävänä takaisin, kävelee omin
jaloin lentokoneen portaat ja huiskuttaa
vastassa olijoille. Kenties kaikkea hän ei
vieläkään paljasta. Vallankaappausyritys
hajotti ja vei uskottavuuden perestroikalta
poliittisena prosessina, jonka päämäärä ja
tarkoitus oli yhteiskunnan ja valtion rauhanomainen väkivallaton uudistaminen.
Sen hän sanoo.
Venäjän Ja Ukrainan presidentit ja Valko-Venäjän parlamentin puheenjohtaja olivat kokoontuneet joulukuun 1991
alussa Valko-Venäjällä lähellä Puolan rajaa. Heidän aikomuksenaan oli mitätöidä
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Tähtisopraano
Dinara Alieva

KukaMissä?
1) Suomessa kulutetusta öljystä Venäjältä
tulee 1) 45 x) 55 2) 65 % ?

n ”Tämä on taikaa! Dinara Alieva on
poikkeusellinen lahjakkuus, tämän laulajattaren ääni on puhdasta kultaa!” totesi maailmankuulu espanjalainen sopraano Monserrat Caballe kuultuaan Alievan
laulua.
Muzikalnaja zhiznin varapäätoimittaja
Dmitri Morozovilta lehdessä on kaksi kirjoitusta Alievan esiintymisistä Bolshoissa
sekä Deutsche Operissa Berliinissä siellä
vietettyjen Puccini-viikkojen näytännöissä, joita Morozov kävi seuraamassa. Hän
toteaa Alievan olevan universaali laulajatar, joka laulaa suurenmoisesti niin Verdiä kuin Tshaikovskia ja paljon muutakin,
mutta Puccini-ohjelmisto sopii hänelle jotenkin erityisesti. Puccini-viikoilla Alieva
lauloi säveltäjän oopperassa La Rondine (Pääskynen) Magdan osan, jossa hän
osoitti olevansa karismaattinen myös näyttelijänä ja kykenevänsä pitämään pystyssä
oopperan koko esityksen. Tämä esitys on
myös tallennettu ja sen on määrä tulla julkaistuksi vielä tämän vuoden aikana.
Lopuksi Morozov kirjoittaa, että Alieva
on ”suorastaan kuin luotu Magdan roolia varten kuten myös Manon Lescautin,
Madame Butterflyn, sisar Angelican, jopa
Toscan osia varten”.
Alievalta on ilmestynyt jo useita dvd- ja
muita levyjä, on Verdiä, Puccinia, Tshaikovskia Alievan ja Antonenkon esittäminä, on Pace mio Dio -levy, Dinara Alieva
Moskovassa -levy sekä venäläisiä romansseja ja aarioita sisältävä levy.
Muzikalnaja zhiznin sivuilla on paljon muidenkin uuden sukupolven venäläisten taiteilijoiden; laulajien, soittajien,
kapellimestareiden ja balettitanssijoiden
nimiä, joista monet ovat jo ehtineet tulla kansainvälisestikin tunnetuiksi, ja lehden kaksoisnumerossa 7.-8. tärkeimpänä
teemana ovat viime kesänä Moskovassa ja
Pietarissa käydyt 15. kansainväliset Tshaikovski-kilpailut.
					

2) Venäjän tsaareista Viipurin valtasi

TAT JANA KARPINSKY

19) Votjakin kieltä kutsutaan toisella nimellä

1) Iivana IV x) Pietari Suuri 2) Paavali?
3) Ust-Lugan satama Venäjällä tunnetaan suomeksi nimellä 1) Laukaansuun x) Kinaporin
2) Koiviston satama ?
4) Pietarin maineikkaan jalkapalloseuran nimi
on 1) Helios x) Ekvator 2) Zenit?
5) Vladimir Sorokin, Viktor Jarofejev ja Viktor
Pelevin ovat 1) yleisurheilijoita x) tiedemiehiä
2) kirjailijoita?
6) Georgialaiseen keittiöön kuuluva hatshapuri
on 1) keitto x) piiras 2) liharuoka?
7) Tshaikovskin ooppera Jevgeni Onegin perustuu 1) Puškinin x) Tolstoin 2) Gogolin tekstiin?
8) Suomi-Venäjä-Seuran jäsenmaksu on tällä
hetkellä1) 15 x) 18 2) 21 euroa vuodessa?
9) Keisari Nikolai II kävi Helsingissä 1) 1 x)
2 2) 3 kertaa?
10) Goraali on 1) kala x) matelija 2) nisäkäs?
11) Beringinsalmi on saanut nimensä 1) norjalaisen x) tanskalaisen 2) ruotsalaisen tutkimusmatkailijan mukaan?
12) Helsingin venäläisistä ravintoloista toimintansa lopetti lokakuun lopussa 1) Bellevue
x) Kasakka 2) Troikka?
13) Boris Jeltsin oli kuollessaan 1) 71x) 76- 2) 82-vuotias?
14) Fedor Shaljapin oli 1) basso x) baritoni
2) altto?
15) Jokainen Venäjältä poistuva henkilö saa
viedä valuuttaa ilman erillistä tulliselvitystä
1) 2000 x) 3000 2) 4000 USD arvosta?
16) Neuvostoliiton suurlähetystö Helsingissä
sijaitsi ennen Tehtaankatua Bulevardin ja
1) Annankadun x) Fredrikinkadun 2) Albertinkadun kulmassa ?
17) Venäläisten ilma-alusten kansallisuustunnus on 1) RA x) RU 2) RUS?
18) Marshrutka on 1) perinteinen nukke
x) minibussi 2) väkevä viina?
1) tsheremissiksi x) udmurtiksi
2) mordvaksi?
20) Komsomol-järjestö perustettiin vuonna
1) 1918 x) 1923 2) 1936?

Oikeat vastaukset: 2x122 x1x12 xxx1x 21xx1

Neuvostoliiton olemassaolo ja salassa allekirjoittaa asiakirja Itsenäisten Valtioiden
Yhteisön perustamisesta.
Kesällä Venäjän presidentiksi valittu
Boris Jeltsin nousi kansan suosikiksi. Hän
oli kivunnut panssarivaunun päälle ja torjunut sotilasvallankaappauksen.
Gorbatshovin kausi maan johtajana alkoi vuonna 1985 ja päättyi joulukuun 23.
päivänä 1991. Hän sanoo, että luovutti silloin ”Pähkinäsalissa presidentintehtäviä B.
Jeltsinille”. Pelkistetty ilmaisu. Kuin urheiluseuran vuosikokouksessa vaihdettaisiin
puheenjohtajaa.
Maailma muistaa Reykjavikin ja neuvottelut Georg Ots-laivalla. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtajat tapasivat
tiuhaan; Genevessä, Moskovassa ja Washingtonissa. Ronald Reagania muistellaan kirjassa muikein sanankääntein.
Vierailut Intiaan ja Iso-Britanniaan tekivät vaikutuksen.
Keskusteluista Margaret Thatcherin
kanssa kirjaan on päätynyt raflaavia lausahduksia. Lounaspuhe oli ensin teräväsävyistä. Silloin vieras muistutti rautarouvaa, että he kumpikin ovat vakaumuksen
ihmisiä ja arvoilleen uskollisia. Se ansaitsi
kunnioituksen. ”Politbyroo ei ole määrännyt minua suostuttelemaan teitä kommunistipuolueen jäseneksi.”
Päätöspuheessa Dmitri Furman kysyy, mikä on Gorbatshovin paikka Venäjän suurten hallitsijoiden joukossa? Monet muistetaan ”hirviöhallitsijoina” Ivana
Julman tavoin. Maalla ei ole ollut hallitsijaa, joka olisi vapaaehtoisesti rajoittanut ja
heikentänyt valtaansa antaakseen ihmisille
vapauden. Gorbatshov on demokraattisen
Venäjän menneisyyden tärkein ylpeydenaihe, Furman sanoo. - ”Kun Gorbatshovin
syntymästä tulee kuluneeksi sata tai 120
vuotta sen varmasti ymmärtävät kaikki”.
Sisäinen valtapolitiikka, vaiheikkaat tapahtumat Moskovan vuosilta monin kääntein hallitsevat lukupakettia. Kun kertoja
on vuolas venäläinen niin lukijaa ei päästetä helpolla. Harvoin Gorbatshov herjaa.
Mieluummin puhuu kauniisti, ainakin itsestään. Rivien välistä vilahtaa joskus itseironiakin.
Kuitenkin saavutukset kansainvälisillä areenoilla toivat Mihail Gorbatshoville
paikan vuosisatansa merkkimiehenä. Eurooppa yhdistyi Saksan mukana, pyrkimykset ydinaseiden täydelliseen hävittämiseen etenivät. n
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Punajuurta joka lähtöön
Punajuuri-porkkana-kurkku
mehu
Raaka punajuuri – 3 kpl.
Raaka porkkana – 5 kpl.
Tuorekurkku – 5 kpl
Tilli ja korianteri – 20 ml.
Keitettyä vettä – 500 ml
Mehustetaan ainekset, lisätään lusikan kärjellä tilkka
merisuolaa, sekoitetaan
0,5 litraan keitettyä vettä.
Punajuuri-porkkana-kurkkupullat
Mehustamisen seurauksena
muodostuneeseen massaan
lisätään 1 kananmuna, 1
dl. korppujauhoja, 2 rkl.
kasvisöljyä, 1 dl maitoa ja
sekoitetaan tasaiseksi taikinaksi josta tehdään pullat.
Pullat paistetaan kuumalla
pannulla ja tarjotaan smetanan kera.
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n Perheystävämme Ljudmila ja Konstantin kuten
monet muutkin moskovalaiset eläkeläiset viettävät
suurimman osan ajasta datshalla, eli asuvat kesäasunnoissa maalla, heidän tapauksessa perintönä
saadussa maalaismökissä Tverin alueella. Isäntä
päivisin kalastelee ja illalla lämmittää banja-saunaa, emäntä pitää huolen talosta ja kasvimaasta.
TV:tä he eivät käytännössä seuraa, ”koska se on
pelkkää propagandaa”. Nykyään enemmän aikaa
menee surffailuun netissä, jossa käydään laaja keskustelua maan ja maailman tapahtumista ja Skypessä, missä voi vaihtaa mielipiteitä kavereiden
kanssa. Niinhän se aika rattoisasti rientää, vain
välillä rytmin laittavat sekaisin vieraileva Lena-tytär ja pojanpoika Danil.
”Talouspakotteetko? No joo, ovathan ne vaikuttaneet. Hinnat ovat kohonneet ja valikoima on
supistunut. Nyt Valio-juustojen asemesta täytyy
tyytyä valkovenäläisiin juustoihin. Kyllä niihinkin tottuu, mutta suomalaisia kaipaan,” - Ljudmila selittää tilanteen.
Suurempia muutoksia kuin hintojen nousu ja
ulkomaalaisten elintarvikkeiden väheneminen ei
Ljudmilan ja Konstan elämässä kesän aikana ole
tapahtunut ja nämäkin eivät ole heille mitenkään
erikoisia, sillä heidän muistissa ovat vielä tyhjyyttä ammottavat kauppatiskit 1990-luvun alussa.
Kuten muutkin Venäjän asukkaat he ovat saaneet neuvostoajan rokotuksen ja osaavat varautua pahimpaan. Muuttokuormassa Moskovaan on
muutama tusina säilykepurkkeja, joissa on oman
kasvimaan suolattuja kurkkuja, mansikka- ja vadelmahilloa, kurpitsa-tomaatti salaattia, metsästä
poimittuja ja suolattuja sieniä ja pari ämpärillistä
hapankaalia, johon on lisätty kokonaisina Antonovka omenoita. Yhdellä kerralla näitä kaikkia talvivarantoja on mahdoton kotiin kuljettaa,
kun kotimatkaa kertyy liki 415 km. Tytär
tekee kaksi reissua ja Konsta juhlallisesti
päättää kesäsesongin kuormaamalla autoon
pari säkkiä perunoita ja vasikkaruhon.

”Jo kymmenen vuoden ajan olemme tehneet
naapurin kanssa diilin ja ostamme vasikan teurastettavaksi kahden talouden tarpeisiin. Paloittelen
lihat annoksiin ja pakkaan ne ilmatiiviisiin pusseihin eri tarkoituksen mukaan, jotka vien kylmälaukuissa kotiin. Tietysti tämä on työlästä, mutta vasikanliha Vesjagonskin laitumilta on paljon
halvempaa kuin se, mitä myydään Moskovassa.
Sitä paisi voimme olla varmoja, että siinä ei ole
mitään ”punaisen lihan” riskitekijöitä, joista nyt
varoitellaan”. Konstan hymy täyttää melkein koko Skypen näytön.
Terveellistä ruokakulttuuria viljelee myös Ljudmila. Tämän syksyn todellinen suksee ovat erilaiset punajuurireseptit. Tiedemiesten mukaan, punajuuri on vihanneksista kaikkein hyödyllisin ja
vaarattomin, joten se on ansainnut vihanneskuningattareen tittelin. Sitä kuulemma suositellaan
sokeritautipotilaille, verisuoni- ja verenpainetautia
sairastaville, sillä kerrotaan olevan allergiaa estäviä
ominaisuuksia ja kaiken huipuksi punajuuri myös
hidastaa vanhenemista.
Oli miten oli, mutta Ljudmila suositteli erityisesti punajuuri-porkkana-kurkkumehua, joka edistää laihduttamista, puhdistaa verisuonia
kalkkeutumiselta, sekä auttaa kroonisten maksaja sappikivisairauksien parantamisessa ja on lisäksi
erittäin hyvä kihtisairauden hoidossa. Tätä juomaa
pitää nauttia päivän mittaan ennen jokaista ruokailua, se kun edesauttaa virtsahapon liukenemista
ja poistumista kehosta. En tiedä, onko se tämän
mehun ansiota, mutta juotuani sitä viikon verran
olen laihtunut 1,6 kg. Kannattaa kokeilla, ei siihen ainakaan kuole. Mehunpuristamisen aikana
oheistuotteena syntyneestä isosta määrästä vihannesmössöä tuli ihan maukkaita punajuuri-porkkana-kurkkupullia, jotka smetanan kanssa
olivat erittäin nautittavaa ja kevyttä ruokaa.
Terveellistä ja maukasta vuoden loppua toivottaa Leonid Laakso.

VENÄJÄN AIKA

68 VA 4-2015_ leonid.indd 68

6.11.2015 11.41

ristikko // 4

kaita
kaita
kaita
kaita
kaita

VENÄJÄN AIKA

69 VA 4-2015_ristikko.indd 69

69

5.11.2015 14.03

vanja-setä

”Normaali” valtio?
n Kun neuvostoliittolainen sosialismi oli romahtanut,
kuultiin uuden Venäjän kansalaisten usein lausuvan
toiveen, että heidän maansa kehittyisi ”normaaliksi”
maaksi. Sellainen toive esitettiin silti jo sosialismin
aikanakin.
Siis ei miksikään erinomaisen hyväksi vaan ”normaaliksi”, sellaiseksi kuin muutkin.
Toive oli ymmärrettävä, olihan Neuvostoliitto eronnut monella tapaa muista maista yksipuoluejärjestelmänsä, kommunistisen valtaideologiansa ja totalitäärisen hallintomallinsa takia. Neuvostoliitossa oli monta arjen kummallisuuttakin, joita esimerkiksi meidän
suomalaisten oli vaikea käsittää. Jotkut kummallisuudet ovat periytyneet Neuvostoliitolta nykyiselle Venäjällekin.
Yksi kummallisuus oli kaksihintajärjestelmä, joka sinnitteli pitkään myös Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Ulkomaalaisten oli maksettava ruplissa
korkeampaa hintaa lento- ja junalipuista, teatterien
ja museoiden pääsylipuista sekä hotellihuoneista. Juna- ja lentoliput sekä hotellit maksavat nykyään saman verran
Venäjän kansalaisille ja ulkomaalaisille, mutta esimerkiksi Mariinski teatterin ja Eremitaasin taidemuseon lipuista
ulkomaalainen joutuu yhä maksamaan
enemmän.
Tosin lipun hintojen ero ei enää ole
kymmenkertainen kuten vielä 1990-luvulla. Eremitaasin pääsylippu maksaa
nykyään 600 ruplaa (noin 8,50 euroa)
ulkomaalaisille ja 400 ruplaa (noin
5,70 euroa) Venäjän kansalaisille.
Mariinski-teatterissa käytäntö on
johtanut joskus peräti kiusallisiin tilanteisiin kun ulkomaalainen tietämättään
on tullut juhlatamineissaan ja juhlatunnelmassa oopperaan Venäjän kansalaiselle tarkoitetulla lipulla. Tarkkavainuiset lipuntarkastajat ovat ryhtyneet utelemaan oopperavieraalta passia
ja sen saatuaan ryhtyneet suureen ääneen torumaan
vierasta lippujen väärinkäyttämisestä.
Tällaista kaksihintajärjestelmää ei taida olla käytössä monessakaan maailman maassa. Mutta ei se silti ole
ainoa omituisuus, joka itänaapurissamme on meitä
ihmetyttänyt.
Neuvostoaikana virallisia takseja oli vähän, joten
käytännöllisesti katsoen kaikki henkilöautot olivat takseja. Ihmisiä seisoi kadun varsissa joukoittain viitti-

löimässä yksityisautoja pysähtymään. Tämä yksityisautojen taksijärjestelmä alkaa olla katoavaa kansanperinnettä itänaapurissamme.
Valuutta vaihdettiin rupliksi epämääräisten katujobbarien kanssa kun pankkien vaihtokurssi oli niin
paljon katukurssia huonompi. Kaupoissa jonotettiin
ensin oikeanlaista tavaraa, sitten jonotettiin kassalle ja
kolmanneksi seistiin kassakuitin kanssa jonottamassa
maksettua tavaraa.
Neuvostoliittolaiset sanomalehdet ilmestyivät 4-8
-sivuisina läpysköinä, vaikka niiden palveluksessa kerrottiin olevan satoja toimittajia. Suurin osa näistäkin
sivuista oli TASS:n uutisia tai puoluejohtajan puheita,
jotka julkaistiin sanasta sanaan.
Turvavyötä autoissa ei pidetty, vaikka ihmisille
kuinka olisi selvitetty turvavyön siunauksellisuutta kolaritilanteessa. Maksimi, johon neuvostoladan kuski
venyi, oli vyön laittaminen löysästi rinnuksille niin,
että se kauempaa katsottuna näytti olevan kiinni (tämä tehtiin miliisiä varten).
Puhelimeen ei koskaan vastattu kertomalla omaa nimeä. Ei edes sen laitoksen nimeä, johon puhelu tuli. Puhelimeen vastattiin aina vain ”allo”. Jos
sitten joskus kysyi, että anteeksi, mihin tämä puhelu tuli, niin sai varautua
kiukkuiseen vastakysymykseen: ”mihin
piti tulla?”. Jos jostain instituutiosta kysyi henkilöä eikä tämä ollut paikalla,
oli turha yrittää tehdä enää jatkokysymystä: puhelin oli paiskattu kiinni heti
”net evo” ärähdyksen jälkeen.
Erikoista oli myös vastuun pakoilu.
Vanja-sedälle sattui useamman kerran
seuraava sosiaalinen tilanne. Jossain laitoksessa tulijat vastaanotti vahtimestari
tai ”administraattori”, yleensä vanhahko rouva. Vanja-setä: ”Anteeksi, oletteko te administraattori?” Vastaus: ”Mitä te haluatte?”
Vanja-setä: ”Haluaisin tietää, oletteko te administraattori.” ”Millainen asia teillä on?” Vanja-setä: ”Minun
asiani on seuraava: haluaisin tietää, oletteko te adiministraattori.” ”No, kyllä, mitä te haluatte?”
Piti siis esittää kolme kysymystä ennen kuin vastaus
tuli. Omituinen tilanne johtui siitä, että myöntämällä heti olevansa administraattori rouva olisi samalla
ilmoittanut olevansa tietyllä tavalla vastuussa asioista
- ja sehän oli vaarallista. n

Tarkka
vainuiset
lipun
tarkastajat
ovat
ryhtyneet
utelemaan
ooppera
vieraalta
passia.
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Aikataulut sitoumuksetta, voimassa toistaiseksi

23.45-05.45 AY151

Lentoaikataulut Helsinki-Moskova-Helsinki
ma

Pietari-Helsinki

Helsinki-Pietari

06.35-06.50 AY152

la
su
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