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Kun kassan pohja häämöttää
n Venäjän taloudellinen tilanne on viime vuosina ollut vaikea ja tulevaisuus synkkä. Kun öljyn hinta on
pysynyt matalana 50 dollarin tuntumassa barrelilta tulot maan päävientituotteesta ovat olleet varsin niukkoja. Venäjä ei ole onnistunut kehittämään kotimaista
teollisuutta niin, että sen tuotteista olisi tullut vientikelpoisia tai että ne edes olisivat pystyneet kokonaan
korvaamaan tuonnin. Venäjän taloutta ovat vähitellen
nakertaneet myös lännen pakotteet, ennen kaikkea rahoitusalalla ja pankkisektorissa. Lihavina öljyvuosina
Venäjä ehti luoda kaksi tuhtia vararahastoa, joiden varat on nyt melkein syöty tai ainakin korvamerkitty.
Öljyn ja hyödyllisten kaivannaisten viennin rinnalla
Venäjä on saanut toimimaan vain aseiden ja asejärjestelmien viennin. Ostajina tosin toimivat Kiina, Intia ja
sekalainen joukko Lähi-idän, Afrikan, Etelä-Amerikan
ja Aasian kehitysmaita. Kehittyneelle maailmalle venäläiset aseet ja asetekniikka ovat kelvanneet harvoin.
Aseviennissä Venäjä on kuitenkin maailman kakkonen
heti Yhdysvaltojen jälkeen.
Viimeisen vuoden aikana Venäjän asevoimat ja aseteollisuus ovat saaneet oivan testiradan Syyriassa, missä uusia lentokoneita, ohjuksia ja pommeja on voinut
testata todellisissa kaupunkioloissa, esimerkiksi Aleppossa. Venäjää ei pahemmin ole häirinnyt se, että taistelijoiden lisäksi kaupungissa on menehtynyt sadoittain siviilejä ja ennen kaikkea lapsia. Pommeja on ta-

Kremljov

hallisesti tai tahtomatta kylvätty sekä sairaaloihin, että kouluihin. Aseita ja asejärjestelmiä on testattu eri
olosuhteissa ja osa luovutettu myös Bashar al-Assadin
joukoille.
Syyria-operaatio on tullut Venäjälle kalliiksi varsinkin kun on epäiltävä, että Syyrian nykyisellä hallinnolla tuskin on tarpeeksi varoja maksaakseen toimitetut
aseet. Samaan aikaan Venäjä on laajasti asein ja varoin
tukenut itä-ukrainan separatisteja, mikä on myös tehnyt loven federaation budjettiin. Venäjän sotilasmenot lienevät jo nyt yli 40% maan vuosibudjetista ja
ovat vuonna 2016 olleet saman suuruisia kun Suomen valtion budjetti noin viideltä vuodelta. Verrattuna USA:han summa on pieni, mutta suhteutettuna
Venäjän bruttokansantuotteeseen valtava.
On kuitenkin muistettava, että nykyisessä taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa kaikki asevarusteluun ja puolustusmenoihin menevät rahat ovat pois
siviilipuolen menoista. Venäjän valtio on vielä pystynyt maksamaan opettajien, lääkäreiden, virkamiesten, sotilaiden ja muiden palkat, sekä eläkeläisten eläkkeet, mutta tulevaisuus ei lupaa hyvää. Keskiluokka
on jo selvästi köyhtynyt muutaman vuoden takaisesta. ”Krym nash” -vouhotus toimii niin kauan, kun venäläisten jääkaapeissa on ruokaa ja pöydällä vodkaa,
mutta kun ne loppuvat tulee köyden pää vetävään käteen myös Kremlillä. Ehkäpä juuri siksi Kreml varautuu pahimpaan perustamalla Venäjälle kansalliskaartin, jolle on annettu lupa ampua.
Kremlin taloudellisesta epätoivosta kertoo myös se,
että se on varautunut myymään Venäjän parhaimmat
yritykset. Monen yrityksen kohdalla asiaa mutkistaa
kuitenkin se, että ne ovat lännen pakotelistalla, eivätkä näin ollen ole kovin attraktiivisia länsimaisille yrityksille tai sijoittajille.
Nykyisessä kasvavassa vastakkainasettelun ja sanktioiden ilmapiirissä oman epävarmuuslisän tuovat
USA:n presidenttivaalit. Donald Trumpin voitto saattaa olla joko kohtalokas tai päinvastoin edistävä askel
USA:n ja Venäjän suhteille. Tässä vaiheessa sitä ei tiedä kukaan.
Kaikkien osapuolten edunmukaista olisi, että kärjistämisen sijasta maat ryhtyisivät noudattamaan pienten
positiivisten eleiden politiikkaa, niin kuin teki Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ehdotuksessaan kaikkien lentokoneiden transponderipakosta Itämerellä.. n
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elämää // ihmisiä

LAPSIKAAPPAUKS
JA MUMMOKOHUJ
Liisa Lehmuksen Moskovan kirjeenvaihtajavuosina oli
politiikassa rauhallisempaa, mutta tunteissa kuohuntaa.
n Taloremontti Espoossa jäi kesken, kun Liisa Lehmukselle tuli lähtö Moskovaan vuonna 2008 Ylen
silloisen kirjeenvaihtajan, Tuomo Pesosen siirryttyä
Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtajaksi.
Miljoonametropoli oli jo tullut Lehmukselle tutuksi
kesäkirjeenvaihtajana.
”Olin saanut sekä perehtyä rauhassa ulkomaantoimittajan työhön että punnita, haluanko Moskovaan.”
Yksin, sillä Liisa Lehmuksen kirjeenvaihtajavuosina
2008-2010 Yle siirtyi uuteen käytäntöön. Moskovassa toimi kahden sijasta vain yksi kirjeenvaihtaja, apunaan freelancetoimittaja, Lehmuksella Antero Eerola.
Samoissa tiloissa työskentelivät myös Yle Svenskan
ja Norjan yleisradioyhtiön kirjeenvaihtajat. Kollegoista
oli iloa paitsi työyhteisönä, myös länsimaisena peilinä
keskellä vahvaa venäläistä propagandaa.

Lähtöehto perheen mukaantulo
Noina vuosina ei järjestetty vaaleja. Dmitri Medvedev
oli juuri nimetty presidentiksi Vladimir Putinin jälkeen. Ilmassa oli odotusta. Maailmanlaajuinen taantuma oli vasta aluillaan, Venäjän se saavuttaisi myöhemmin. Pakotteista ei ollut tietoakaan.
”Yleisesti ottaen Venäjällä meni hyvin. Osa venäläisistä eli kuin viimeistä päivää satsaten ylen määrin
6

ulkoiseen: autoihin, vaatteisiin, matkustamiseen.”
Venäläiseen arkeen Lehmus oli jo tutustunut opiskeluaikoinaan Pietarissa. Pääkaupungissa siihen avautui uusi, kovempi näkökulma.
”Monille tavallisille venäläisille elämä siellä on rankkaa. Vain harvalla on varaa asua keskustassa. Työmatkat ovat pitkiä ja monivaiheisia.”
Lehmus tiesi olevansa etuoikeutettu. Hän asui lähes keskustassa Dobrininskaja metroaseman tienoilla, samassa rakennuksessa, missä Ylen toimitus. Maailman lyhin työmatka ovelta ovelle helpotti huomattavasti elämää, johon kuului vahvasti perhe, hoitovapaata saanut mies, neljävuotias tytär sekä kaksi- ja
puolivuotias poika.
”Perheen mukaantulo oli lähtöehtoni. Ajoitus osoittautui onnistuneeksi. Perhe viihtyi hyvin, ja lapsetkin
pysyivät vielä vanhempien helmoissa. Kun minulle
tarjottiin lisävuotta, päätimme kuitenkin palata Suomeen. Tahdoimme tyttären aloittavan koulun samalla
viivalla muiden kanssa.”

Kovasydämiset suomalaiset
Lehmuksen Moskovan-vuosiin osui monia suomalaisia säväyttäneitä tapahtumia, Georgian lyhyestä sodasta lapsi- ja mummokohuihin. Anton-pojan kaappaus
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Kirjeenvaihtajavuosinaan Liisa Lehmus sai huomata,
että Itä-Euroopan
maissa, kuten
Valko-Venäjällä
ja Ukrainassa,
ihaillaan Suomen
ulkopolitiikkaa.
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elämää // ihmisiä
vuonna 2009 kärjistyi jopa diplomaattiseksi selkkaukseksi Suomen ja Venäjän välillä.
”Siitä syntyi valtaisa myllytys ja huhujen tulva. Helsingin Senaatintorilla kuulemma maksettiin sata euroa
siepatusta lapsesta. Venäjällä kauhisteltiin kovasydämisiä suomalaisia. Minuakin pyydettiin vieraaksi useille
venäläisille tv-kanaville. Kehotin kääntymään suurlähetystön puoleen.”
Julkisuuteen ehti monen tason asiantuntijaa ennen virallisen Suomen reagointia. Lehmuksen mielestä suomalaiset viranomaiset myöhästyivät lapsiasiassa, joka alkoi Venäjällä elää omaa todellisuuttaan.
”Olisi pitänyt selittää paremmin periaatteemme,
että Suomessa katsotaan vaitonaisuuden suojelevan
lapsen etua.”
Ylen toimituksen venäläistyöntekijöitä surkuteltiin: Joutuvat työskentelemään noin julmien ihmisten kanssa!
Lapsiuutisia seurasivat mummokohut, kun Suomessa asuvia venäläisvanhuksia yritettiin palauttaa kotimaahansa.
Lehmus huomasi edustavansa monille koko Suomea ja kaikkia suomalaisia. Toisaalta hän sai ymmärrystä ja tukea lastensa päiväkodissa, mistä löytyi myös
perheystäviä. Päiväkoti tarjosi näköalapaikan venäläisten lapsiperheiden arkeen.

Vierastyöläisille tyly maa
Tuohon aikaan Venäjällä suhtauduttiin myönteisesti
ulkomaalaisiin, ainakin jos nämä näyttivät länsimaalaisilta. Vierastyöläiset, muun muassa Kaukasiasta, saivat
tylympää kohtelua.
”Joskus metrossa huomasin heidän piiloutuvan meidän vaaleampi-ihoisten ja -hiuksisten taakse.”
Lehmusten kotitalo oli vartioitu, mikä Venäjällä tarkoittaa paitsi turvaa, myös asukkaiden elämän läpivalaisua ja tarkkailua.
”Sen ei pidä antaa lannistaa. Tartuin työssäni myös
Venäjällä arkoihin aiheisiin, kuten ihmisoikeuskysymyksiin.”
Juttumatkoilla Kaukasiaan Lehmus kuitenkin tarkoin varoi vaarantamasta haastateltaviaan. Hän arvelee
myös pienen kielialueen sekä suojelevan että vapauttavan suomalaistoimittajia. Englanninpuhujia syynätään

”KADULLA SAATETAAN
HUOMAUTTAA: ZHENSHINA
(NAINEN), PITÄKÄÄ
LASTANNE KÄDESTÄ!”
8

huomattavasti tarkemmin.
Moni kulttuuri avautui paikallisasiantuntija-avustajan kautta. Abhasiassa fikseri vei Lehmuksen upealle hiekkarannalle, joka neuvostoaikoina oli varattu
vain venäläisturisteille. Paikalliset eivät sinne päässeet.
Etelä-Ossetiassa Lehmus oli Venäjän tunnustaessa
maan itsenäisyyden. Ilo kuitenkin jäi lyhyeksi, kun
muut maat eivät seuranneet esimerkkiä.
”Oli tärkeää saada matkustaa ympäri Venäjää. Moskovasta ja Pietarista pitää lähteä pois!”
”Ehkä parasta työssäni oli, vähäisten palaverien ja
itsenäisyyden ohella, matkustaminen. Mieleeni jäivät
etenkin Jakutia ja siellä ilmaston lämpenemisen ja ikiroudan sulamisen tutkija, yksi kiinnostavimpia haastateltaviani.”

Kaiken lamaava byrokratia
Kun Lehmuksen puoliso alkoi tehdä töitä osittain
myös Suomessa, Moskovan kotiin tuli georgialainen
lastenhoitaja. Tämän kautta avautui taas uusi maailma
ja kulttuuri. Ja toimittaja päätyi Georgiaan.
Päiväkodissa lapset tekivät naistenpäiväkortteja taiteilijan opastuksella ja harjoittelivat esityksiä kuukausikaupalla. Liisa Lehmus totesi, että Venäjällä saattaa
olla helpompi olla lapsi kuin Suomessa.
”Lapsiin suhtaudutaan lämmöllä, heidät huomioidaan, ja ympärillä on vahva perheen, suvun ja naapuruston tukiverkosto. Venäjällä lapset myös sairastavat
vähemmän flunssia, kun heitä ei tuoda päiväkotiin
puolikuntoisina.”
Päiväkodin henkilökunta on vahva auktoriteetti, joka neuvoo ja komentaa. Muutenkin Venäjällä puututaan herkemmin toisten tekemisiin.
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”Vaikka kotonani suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti Venäjään, oli minulla kaikki perusennakkoluulot. Kun taksissa soi Doctor Albanin It’s my life, huokaisin, ettei Pietari kai pelkkää pimeyttä ole.”
Vanhemmat olivat totta kai huolissaan, elettiinhän
Venäjällä 90-luvun alussa villejä vuosia. Matkat tytärtä tapaamaan rauhoittivat, samoin tieto, että tämä
piti aina mukanaan 500 markkaa. Sen verran maksoi
taksikyyti keskustasta Suomen rajalle.
Pietarin vuotenaan Liisa Lehmus asui Ploshad Vosstanija metroaseman liepeillä. Kerrostaloasuntoa vuokrasi englanninopettaja, jonka mies oli kuollut Afganistanin sodassa. Äidin ja 18-vuotiaan pojan lisäksi
tiloissa majaili kolme kanaa. Munarahat toivat kaivattua lisätuloa.
”Minun vuokrarahoillani ostettiin pojalle hienoja
vaatteita, joiden takia tämä yhtenään ryöstettiin. Minä
taas laihduin, kun ainainen kanalanhaju vei ruokahalut”, Lehmus muistelee nauraen.

Työssään Liisa
Lehmus seuraa
jatkuvasti Venäjää.
Suomalaisia
kiinnostaa ja
koskettaa moni
naapurin asia.
Itämeren tilanne
askarruttaa,
samoin mahdolliset
ennenaikaiset
presidentinvaalit.
Entä jatkuuko
kansan
kurjistuminen?

Puhe nopeutui, aksentti jäi

”Kadulla saatetaan huomauttaa: Zhenshina (nainen), pitäkää lastanne kädestä!”
Suomessa elämä on pienimuotoisempaa, ja lapset
voivat liikkua vapaammin. Lasten omaehtoisuuteen
luotetaan enemmän.
Lehmuksen mielestä hyvää Venäjällä on toisten
huomioiminen ja juhlan luominen pienestäkin, joskin naistenpäivän ylenpalttisuus tuntui vaatimattomampaan tottuneesta suomalaisesta suorastaan häkellyttävältä.
”Huomiointi ei kuitenkaan ulotu vierastyöläisiin”,
hän muistuttaa.
Byrokratia sen sijaan koskee kaikkia ja lamaannuttaa tasapuolisesti.
”Se myös koettelee kukkaroa. Eikä vähenemisen
merkkejä näy”, huokaa Lehmus, jonka mielestä vielä
on matkaa yhteiskunnan demokratisoitumiseen Venäjällä.

Kanalanhaju vei ruokahalun
Mikä karhulalaistytön vei Venäjälle?
Ei vielä ensimmäinen vierailu Leningradissa, missä 14-vuotias vuonna 1985 kiersi vanhempien kanssa baletit ja nähtävyydet, ja joutui olemaan tarkkana,
ettei Adidas-reppua viety selästä. Koulussakaan ei venäjänkieli kiinnostanut.
”Minut havahdutti 90-luvun alkupuolella tapaaminen venäläistutkijan kanssa Kotkassa. Meillä ei ollut
yhteistä kieltä, ja tulkki oli myöhässä. Tajusin, että
toimittajan työssä venäjäntaidosta voisi olla hyötyä.”
Lehmus etsi Pietarista opiskelupaikan, mikä siihen
aikaan järjestyi rahalla ja aloitti syksyllä 1992 kieliopinnot yliopistossa.

Vuonna 1997 Lehmus valmistui Tampereen yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Hänestä tuli yleläinen, ja varsin pian ulkomaantoimittaja.
Ulkomaantoimitukseen hän Moskovastakin palasi,
ja työskentelee toimittaja-tuottajana.
Venäjästä ei niin vain pääse, eikä Lehmus pyrikään.
Työssä se kulkee koko ajan mukana. Moskovaan hän
palasi viime vuonna muutamaksi viikoksi tuuraamaan
Marja Mannista.
Perheen kanssa ei vielä ole Venäjälle lähdetty, mutta
haaveissa siintelee lomamatka sinne. Sotshissa jo ehdittiin käydä yhdessä Moskovan vuosina.
”Toivoisin suomalaisten matkustavan Venäjälle,
mutta ymmärrän, miksi moni valitsee Viron. Viisumin hankinta voi olla vaivalloista.”
Lehmus on saanut huomata, että Venäjällä todella
tykätään suomalaisista, vaikka meitä hitaina tshuhnina pidetäänkin.
”Puherytmini nopeutui huomattavasti Venäjän vuosina”, hän naurahtaa.
”Minulla kuitenkin on yhä aksentti, toisin kuin
tyttärellämme, joka oppi venäjän päiväkodissa. Jännä
nähdä, valitseeko hän koulussa venäjän, kun siihen
tulee mahdollisuus ensi vuonna.” n
TEKSTI: HANNELE NIEMI
KUVAT: JOHANNES WIEHN

Kärsivällisyys
kasvoi, puherytmi
nopeutui, Liisa
Lehmus listaa
Venäjän vaikutuksia. Maassa elettiin
maan tavalla: päiväkotipaikan sai,
kun viemisinä oli
puuleluja.
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politiikka // itämeri

MINISTERI JAAKKO ILONIEMI:

ITÄMEREN TURVALLISUUS
TILANNE ON SEKAVA
n Ministeri Jaakko Iloniemi sanoo yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, että Itämeren turvallisuustilanne on ”sekava”. Erityisesti Baltian maissa, Puolassa ja Ruotsissa ollaan huolestuneita siitä, että Venäjä reagoi alueen muutoksiin voimakkaasti. Venäjä siirsi hiljattain
Iskander-ohjuksia Kaliningradiin. Lisäksi Venäjä on
pannut toimeen laajoja sotaharjoituksia. Nämä toimet
on koettu erityisesti Puolassa ja Baltian maissa aggressiivisina. Yhdysvaltojen ja Naton johdolla on ryhdytty
jonkinlaisiin vastatoimiin. Iloniemen mukaan muutaman lentokoneen ja joukko-osaston tuomisella alueelle
ei sinänsä ole sotilaallista merkitystä puolustuksen tai
hyökkäyksen kannalta, mutta ne antavat poliittisen
merkin vastavoimista.
Suomen suhteen Venäjä ei ole toiminut mitenkään
tavanomaisesta poikkeavasti, joskin venäläiset koneet
ovat loukanneet Suomen ilmatilaa. ”Mitään dramaattista ei kuitenkaan ole tapahtunut.” Venäjän ilmatilaloukkaukset ovat kyllä ajoittuneet ajankohtiin, jolloin Suomen ja Yhdysvaltojen sotilaallinen yhteistyö
on laajentunut.
Venäjällä on nyt tietynlainen ”ulkopoliittinen viritys”. Kremlin hallinto katsoo, että Venäjä on Naton saartorenkaan ympäröimä. Venäjän aggressiiviseen
käytökseen on reagoitu. Jopa Saksan puolustusvoimia
on kohennettu. Kylmän sodan jälkeen Saksa tinki melkoisesti puolustusvoimien tasosta, mutta nyt se parantaa sotilaallisia valmiuksiaan Venäjän politiikan takia.
Suomella ei ole mitään merkittäviä ongelmia Venäjän kanssa. EU-sanktioiden aikana Suomi on pitänyt
yllä kahdenvälisiä suhteita Venäjään. ”Emme ole lähestyneet mitenkään välirikkoa. Maittemme välillä ei ole
ratkaisevia ristiriitoja, kuten avoimia aluekysymyksiä.”
Tosin Venäjä levittää Iloniemen mukaan kaikenlaista
propagandaa, joka ei aina ole ystävällistä.

me yhteistä puolustuspolitiikkaa. Meillä ei ole yhteistä
puolustusta EU:n kanssa, mutta meillä on omat hyvät
puolustusvoimat, toisin kuin Ruotsilla, jossa keskustellaan nyt laajasti puolustusvoimien tilasta ja Natojäsenyydestä”, Iloniemi sanoo.
Aikoinaan kun Baltian maat liittyivät Natoon, niin
se lisäsi Itämeren alueen vakautta. Nyt kun on meneillään sekava ja huono kansainvälinen tilanne Suomen ei pidä Iloniemen mukaan liittyä Natoon. Sitten
kun akuutti kriisi on ohi, on oikea aika palata asiaan.
Suomen Nato-jäsenhakemus lisäisi Itämeren alueen
jännittyneisyyttä. Ulkoministeriö on teettänyt asiasta
”hyvän ja realistisen selvityksen”.
Nato voisi Iloniemen arvion mukaan sanoa Suomelle, että olette tervetulleita sotilasliittoon, mutta myöhemmin. Kokeneella tarkkailijalla on se käsitys, ettei
Natolla ole vallitsevassa tilanteessa laajentumishalua
Itämeren alueella.
Onko Venäjä sitten uhkatekijä, jos se toteuttaa nykyisenkaltaista politiikkaa? Iloniemi sanoo, että Venäjän sotaharjoitukset, joissa on harjoiteltu Varsovan
valtaamista ydinasein ja Baltian maiden haltuunottoa ovat herättäneet levottomuutta Venäjän lähinaapureissa.
Lähtökohta on, että Venäjä toimii omien etujensa mukaisesti. Venäjä haluaa todelliseksi suurvallaksi
ja se nojaa tavoitteensa saavuttamiseksi sotilaalliseen
voimaan. Itänaapurimme taloudelliset resurssit ovat
huomattavasti pienemmät kuin Euroopan unionin ja
Yhdysvaltojen. ”Venäjän valttikortteina ovat taktiset
ydinaseet.”
Iloniemi ei näe tulevaisuudessa kahdenvälisten sotien mahdollisuutta Itämeren piirissä. Suomi ja Ruotsi
voisivat joutua mukaan vain osaksi suurta, Naton ja
Venäjän välistä aseellista konfliktia.

Nato-jäsenyys

Jaakko Iloniemi ei keksi oikein muuta syytä siihen,
että Venäjä operoi Syyriassa, kuin sen että Venäjä on
sotilaallinen suurvalta. ”Venäjällä on menossa suurvaltanostalgia.” Se mitä nyky-Venäjällä kaivataan Neuvostoliitosta on sanapari ”suuri ja mahtava”. Venäjä

Silloin kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja hyväksyi Lissabonin sopimuksen ”me myös hyväksyimme
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan”. ”Suomi toteuttaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta em10

Venäjällä suurvaltanostalgiaa
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haluaa näyttää, että sillä on suuret ja mahtavat sotavoimat. Myös alueelliset ja geopoliittiset intressit ovat
Venäjän toiminnan taustalla. Laivaston vieminen pohjoisesta Välimeren alueelle on Iloniemen mukaan ”hauiksen näyttöä”.
Sota voi aina eskaloitua konfliktitilanteiden yhteydestä esimerkiksi vahingosta. Syyrian sota-alueella
operoivat sekä venäläiset että yhdysvaltalaiset pommikoneet. Yhteentörmäyksen vaara on aina olemassa.
Venäjällä uskotaan aidosti, että Venäjä on salaliiton
uhri. Maidan-aukion tapahtumat ja Ukrainan hallinnon vaihdos olivat venäläisestä näkökulmasta USA:n
inspiroimia. Kremlin valtiaat pelkäävät, että värivallankumous voi tapahtua myös Venäjällä. Tätä osoittaa
vahvan kansalliskaartin luominen mahdollisten kumouksellisten liikehdinnän vastavoimaksi.
Venäjän menetetystä suurvalta-asemasta ja sen palauttamisesta on saatu merkkejä vuosien varrella. Vladimir Putin haukkui länttä jo vuonna 2007 voimapolitiikasta Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Hän
syytti tuolloin Natoa laajentumisesta ja Yhdysvaltoja
pyrkimyksestä yksinapaiseen maailmaan.
Venäjän nykypolitiikka saa aikaan lännen taholta
vastatoimia, jotka Venäjä taas kokee aggressiivisiksi.
”Kierre on meneillään”, Iloniemi sanoo.
Venäjän media on valtion kontrolloimaa ja se tukee hallinnon politiikkaa. Iloniemen mukaan Putinin
hallinto säilyttää kansan suosion kuitenkin vain niin
kauan, kun kansalaisten elintaso paranee tai ainakin
säilyy. Viime aikoina venäläisten hyvinvointiin suunnatut maan budjetin sosiaalimenot ovat supistuneet ja
sotilasmenot ovat vastaavasti kasvaneet. ”Suuret refor-

mit, kuten talouselämän modernisointi, ovat jääneet
tekemättä. Venäläisten tavaroiden saanti kansainvälisesti kilpailukykyiseksi on epäonnistunut. Sotilaallisella puolella on kyllä näyttöä, mutta siviilipuolella ei
olla menestytty.”
Venäjän tulevaisuus riippuu paljolti talouden kehityksestä. Vaikka öljyn hinta on mennyt alaspäin
ja maan bruttokansantuote dollareissa mitattuna on
pudonnut, niin ruplissa laskettuna Venäjän talous ja
kansalaisten ostovoima on parempi kuin usein lännessä annetaan ymmärtää. Iloniemi kertoo, että Suomen Pankin siirtymätalouksien yksikkö ennustaa, ettei Venäjän talouden pudotus tänä vuonna enää jatku. Venäjällä on odotettavissa pientä elpymistä. Kaikki
riippuu kuitenkin energian hinnasta.
Taloudellisella tilalla tulee olemaan Iloniemen mukaan suuri merkitys sille, miten Vladimir Putinin hallinnolle käy jatkossa. Dmitri Medvedev pani aikoinaan alulle uudistuksia, mutta niillä ei ole ollut olennaista merkitystä. Talouden uudistukset ja korruption kitkeminen pois venäläisestä yhteiskunnasta ovat
jääneet toteutumatta.
Iloniemi huomauttaa, että Venäjällä on ollut viime vuosina mahdollisuus oppositiotoimintaan toisin
kuin Neuvostoliiton aikana. Organisaatiotasolla tämä
ei näy eikä käy, mutta yksilötasolla oppositiotoimintaa on nähtävissä. ”Venäjällä ei ole kuitenkaan kansalaisyhteiskuntaa ja duuma ei ole kansanedustuslaitos
läntisessä mielessä”, ministeri Jaakko Iloniemi sanoo.

Kansainvälinen
tilanne on huono.
Venäjä on aggressiivinen ja monet
maat seuraavat
huolestuneina
itänaapurimme
toimintaa. ”Tilanne
on herkkä monessa
maassa”, ministeri
Iloniemi sanoo.

TEKSTI JA KUVA: LEIF GRANHOLM
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budjetti // sotilasmenot

Voiton päivän paraati
Pietarissa 9.5.2016.

VENÄJÄ
KASVATTAA
SOTILAS
MENOJAAN
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n Lokakuussa Venäjän hallitus päätti korjata vuoden 2016 federaatiobudjettia siten, että budjetin suljettujen menojen
määrää kasvatettiin noin 10 miljardilla
eurolla ja vastaavasti budjetin ”julkisia”
menoja vähennettiin noin 5 miljardilla
eurolla.

Budjetin loppusumma kohosi näin ollen 16,4 triljoonaan ruplaan eli 241 miljardiin euroon. Käytännössä hallituksen
päätös tarkoittaa merkittävää tulonsiirtoa
siviilipuolen menoista sotilasmenoihin.
Venäjän kuluvan vuoden budjetista
puolustusmenojen osuus on 56,4 miljardia euroa eli noin 24 prosenttia. Puolustusmenoista kaksi kolmasosaa on salaisia
tai erittäin salaisia menoja. Myös budjetin
muissa menoluokissa on salaisia
menoja, joten kokonaisuudessaan puo-

lustusmenojen osuus nousee edellä mainituista luvuista.
Kun turvallisuuskulujen osuus budjetista on 12-13 prosenttia, voidaan laskea,
että Venäjä käyttää puolustus- ja turvallisuusmenoihin yhteensä lähes 40 prosenttia budjetista eli euroissa melkein 100
miljardia. Kyseinen summa on noin 10
prosenttia Venäjän vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Maailman maista ehkä vain
Saudi-Arabia ja Israel käyttävät suhteellisesti yhtä paljon varoja puolustukseen ja
turvallisuuteen.

Venäjä on viime vuosina selvästi lisännyt
puolustus- ja turvallisuussektoreille suunnattuja
budjettimäärärahoja. Voidaan arvioida, että jopa 40
prosenttia federaatiobudjetista käytetään kyseisten
sektoreiden menoihin. Peräti 22,3 prosenttia kuluvan
vuoden budjetin määrärahoista on niin sanottuja
suljettuja tai salaisia menoja, joiden tarkasta sisällöstä
edes parlamentin alahuoneen eli duuman rivijäsenet
eivät ole tietoisia. Pääosa salaisista menoista kytkeytyy
tavalla tai toisella puolustus- ja turvallisuusasioihin.
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”Kuolematon
rykmentti”.
Sotilasasuun puettu
pikkupoika kantaa
edesmenneen
naisveteraanin
valokuvaa.

14

Ulkomaanoperaatiosta suuri lisälasku

Asevienti kasvaa tasaisesti

Venäjän hallituksen päätös lisätä loppuvuodesta sotilasmenoja merkittävästi näyttää yllättäneen asiantuntijatkin. Myös budjetin salaisten ja erittäin salaisten
menojen nopea kasvu askarruttaa monia, sillä niiden
osuus kokonaismenoista on noussut vuoden 2008 10
prosentista nykyiseen 22,3 prosenttiin.
Analyytikkojen mukaan salaisten menojen nopea
kasvu voi liittyä esimerkiksi Syyrian sodankäyntiin,
Itä-Ukrainan separatistialueille annettavaan taloudelliseen tukeen ja uuden turvallisuusorganisaation eli
Kansalliskaartin perustamiseen.
Loppuvuodesta tehty budjettivarojen uusjako selittynee kuitenkin ennen kaikkea Venäjän sotateollisuuden ongelmilla. Tilanne juontaa juurensa noin 10
vuoden taakse, jolloin maan talous kasvoi vahvasti.
Tuolloin tehtiin kunnianhimoinen päätös maan asevoimien uudistamisesta vuoteen 2020 mennessä. Reformiin oli tarkoitus uhrata budjettivaroja noin 300500 miljardin euron arvosta (arviot vaihtelevat).
Venäjän toistuvien talouskriisien myötä uudistukseen ei kuitenkaan ole riittänyt budjettivaroja, joten
hallitus määräsi valtionpankit luotottamaan sotateollisuusyhtiöitä. Lännen pari vuotta sitten asettamat taloussanktiot ovat kuitenkin tehneet luotottamisen jatkamisesta hankalaa tai mahdotonta.
Asevalmistajat ovat myös saaneet armeijalta liian
vähän kotimaan tilauksia, minkä seurauksena yhtiöt
ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin ja nyt valtionpankit karhuavat yhtiöiltä lainoja takaisin. Lopulliseksi maksumieheksi näyttää joutuneen lainat taannut valtio ja juuri tästä syystä budjettiin tehtiin loppuvuodesta radikaali muutos.

Näyttää siltä, että Venäjän aseteollisuuden kannattavuus ei ole niin hyvä kuin aikaisemmin on luultu.
Maan asevienti on tosin kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2001 Venäjä vei aseita 3,7
miljardilla dollarilla ja viime vuonna kaupan arvo oli
jo 14,5 miljardia. Maa onkin USA:n jälkeen maailman
toiseksi suurin asekauppias.
Venäjän asevienti kattaa koko aseteknologisen kirjon, käsiaseista miljardeja dollareita maksaviin ohjuspuolustusjärjestelmiin. Hävittäjien ja helikoptereiden
osuus viennistä on yli 60 prosenttia, panssarivaunujen
ja muun maakaluston noin 20 prosenttia, laivojen ja
sukellusveneiden 10 prosenttia ja ohjuspuolustuksen
10 prosenttia.
Ostajien näkökulmasta halutuimpia tuotteita ovat
MIG- ja Suhoi-taistelukoneet, Mi- ja Ka-taisteluhelikopterit, T-90-panssarivaunut, S-300 ja S-400-ohjuspuolustusjärjestelmät sekä Kilo-luokan sukellusveneet.

Korruptoitunut sotateollisuussektori
Venäjän ulkomaista asekauppaa koordinoi ja valvoo
Rosoboronexport-yhtiö, joka kuuluu Rosteh-valtionkorporaatioon. Yhtiöllä on noin 50 myyntikonttoria
eri puolilla maailmaa.
Eräät Venäjän aseteollisuuden edustajat ovat arvostelleet Rosoboronexportin monopoliasemaa, ja
ilmoittaneet halustaan myydä tuotteensa itse maailmanmarkkinoilla. Rosoboronexport onkin myöntänyt
eräille yhtiöille oikeuden itsenäiseen varaosien toimitukseen ja huoltopalveluihin.
Ilmeisesti sotateollisuuden kilpailukykyä on kuitenkin heikentänyt se, ettei Venäjän asevoimat ole tehnyt
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riittävästi tilauksia. Suhoi- ja Mig-koneita valmistava OAK-yhtiö teki viime vuonna miljarditappiot ja
T-90-panssarivaunuja valmistava Uralvagonzavod on
pahoissa talousvaikeuksissa.
Venäläisasiantuntijoidenkin mukaan maan sotateollinen sektori on erittäin korruptoitunut, ja ei-julkisten budjettimäärärahojen jatkuva lisääntyminen tekee
tilintarkastuksesta tai parlamentaarisesta kontrollista
vaikeaa tai täysin mahdotonta.
Maan pääsotilassyyttäjä Sergei Fridinski on todennut, että kahden viime vuoden aikana sotateollisuussektorin korruptioon on uponnut varoja 14,5 miljardin euron arvosta. Kyseinenkin luku voi olla liian optimistinen.

Kuolematon rykmentti
Viime vuosien aikana, ja varsinkin Ukrainan kriisin
kärjistymisen seurauksena patrioottinen ajattelutapa
ja jopa nationalistinen uho näyttävät selvästi lisääntyneen Venäjällä. Vaikuttaa siltä, että Venäjän hallitus on monin tavoin pyrkinyt edistämään kansalaisten isänmaallisia asenteita. Tämä näkyy esimerkiksi
valtakunnallisten TV-kanavien usein propagandistisessa uutisoinnissa.
Varsinkin monia Venäjällä asuvia länsimaisia tarkkailijoita on askarruttanut ja pelottanutkin virallisen
Venäjän politiikka, johon näyttää sisältyvän kansallisen uhon piirteitä.
Tässä viitekehyksessä puolustusmäärärahojen voimakas kasvu on ollut tavallaan loogista toimintaa. Venäjä elää juuri nyt keskellä syvää talouskriisiä, mutta
ainakin toistaiseksi valtaosa kansalaisista on hyväksynyt politiikan, jossa sotilasmenot laitetaan prioriteettilistalla esimerkiksi eläkkeiden edelle.
Patrioottisen ajatusmallin menestystarina on ollut
Tomskissa vuonna 2012 käynnistetty ”Kuolematon
rykmentti”-marssi. Tapahtuma järjestetään nyky-Venäjän merkittävimpänä juhlapäivänä, eli Suuren isänmaallisen sodan päättymispäivänä 9. toukokuuta.
”Kuolematon rykmentti” on siis marssi tai kulkue,
johon osallistuvat Toisen maailmansodan veteraanien
perilliset kantaen sotaan osallistuneiden sukulaistensa valokuvia.
Tapahtuman suosio on yllättänyt jopa viranomaiset, ja virallinen Venäjä onkin ominut tapahtuman
järjestämisvastuun itselleen. Kun sotaveteraanien keski-ikä alkaa olla jo varsin korkea, on ”Kuolematon
rykmentti”-kulkue nähty tapahtumana, joka tuo juhlapäivän viettoon jatkuvuutta.
Vuositasolla kulkueisiin on osallistunut Venäjän eri
kaupungeissa jopa 10 miljoonaa kansalaista. Venäläispatriootit ovat järjestäneet vastaavanlaisia teemakulkueita myös ulkomailla. n

Putinin hallinto kauppaa
Venäjän kruununjalokiviä
Ennätyksellisen suurta budjettialijäämää tukkiva Venäjän hallitus aikoo
yksityistää lisää valtionyhtiöitä. Kruununjalokivistä ensiksi myyntiin
tulee valtion 19,5 prosentin siivu öljyjätti Rosneftin osakkeista.
Venäjä toivoo Rosneft-kaupoista 700 miljardin ruplan eli 11 miljardin dollarin tuloja. Läntisten sijoittajien ostointoa suitsii se, että Rosneft kuuluu Ukrainan kriisistä aiheutuneiden talouspakotteiden piiriin.
Venäjän hallitus on jo myynyt osuuksia timanttikaivos Alrosasta ja
öljy-yhtiö Bashneftista ja ansainnut näillä kaupoilla 380 miljardia ruplaa eli kuusi miljardia dollaria, Reuters kirjoittaa.
Talousministeriö mukaan yksityistäminen voi tuoda vuosittain jopa
200-300 miljardin ruplaa valtion kassaan 2-3 vuoden aikana. Markkinoille tarjotaan osuuksia varustamoyhtiö Sovcomflotista, maan toiseksi
suurimmasta pankista VTB:stä ja Novorossijskin satamaoperaattorista.
”Käydään Rosneftin kassalla”
Rosneftin kauppaa suunnitellaan jo marraskuun alussa, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, eräs hallitusta lähellä
oleva lähde kertoo. Pakotteiden vuoksi Venäjä joutunee kierrättämään
maan suurimmasta öljy-yhtiöstä saatavat tulot sen suuren omistajan,
holding-yhtiö Rosneftegazin kautta.
”Jos tämä ei onnistu ajoissa, joudumme vain käymään Rosneftin
kassalla. Heillä on rahaa”, Reutersin syväkurkku kertoo.
Valtiollinen Rosneftegaz omistaa 69,5 prosenttia Rosneftista ja brittiläisellä BP:llä on hallussaan 19,75 prosentin osuus.
Supistuuko valtion rooli?
Venäjän talousministeriö on ymmärrettävästi huolissaan valtavasta budjettivajeesta, jota ovat kasvattaneet lännen pakotteet ja raakaöljyn pari
vuotta alamaissa matanut hinta. Rahaa on palanut myös asevarusteluun.
Talousministeriö odottaa hallitukselta lisää yksityistämistoimia. Kohteina ovat öljyputkimonopoli Transneft, Venäjän rautatiet, teleoperaattori Rostelecom, öljy-yhtiö Zarubezhneft, timanttikaivos Alrosa ja valtion
omistama viljayhtiö.
Näistä ainakin Rosneft, Transneft ja VTB ovat lännen pakotteiden
piirissä. Rosneft-kaupoissa hallituksen ainoana avustajana toimii italialaispankki Intesa.
Budjettivaje, valtion rahapula ja pakotteet tekevät tilanteesta kieltämättä erittäin haastavan, sen myöntää jopa presidentti Vladimir Putin.
Bloombergin mukaan Putin sanoi syksyn aikana eräässä haastattelussa,
että Venäjän valtio on ehkä liian suuri toimija koko maan kansantalouteen suhteutettuna.
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ

TEKSTI: MARTTI KIURU, PIETARI
KUVAT: SVETLANA ALEKSEJEVA
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elämää // ihmisiä

Runneltu
					 Abhasia
toipuu hitaasti
sodasta
Venäjän tuella
elävälle epäviralliselle
subtrooppiselle
valtiolle matkailu on
neuvostoajoista lähtien
ollut tärkein elinkeino.

n ”Abhasiassa ei ole töitä eikä mitään muutakaan.
Mitään edistystä ei ole tapahtunut 1992-1993 sodan
jälkeen, ja sodassa tuhoutuneet talot ovat vieläkin remontoimatta. Ei sinne huvita mennä.”
Venäjän puolella Sotshissa taksinkuljettajana työskentelevä abhasialaismies sanoo suorat sanat synnyinmaastaan.
Sotshilaisetkin valittavat työn puutetta, sillä olympialaiset ja niiden rakennusbuumi eivät tuoneet niin
paljon työpaikkoja kuin optimistisesti odotettiin. Abhasiassa tilanne on vielä kehnompi, ja monet etsivät
onneaan Venäjältä.

Jäätynyt konflikti subtropiikissa
Kaukasus-vuorten ja Mustanmeren sylissä sijaitseva
subtrooppinen Abhasia on yksi Neuvostoliiton hajottua syntyneistä jäätyneistä konflikteista.
Venäjä liitti Abhasian ja Georgian itseensä 1864.
Neuvostoliitossa Abhasia oli aluksi yksi autonominen
tasavalta, joka kuitenkin 1931 liitettiin Georgian sosialistiseen neuvostotasavaltaan.
Itsenäisyyshenkisten abhasialaisten tyytymättömyys
kyti vuosikymmeniä. Kun Neuvostoliiton hajotessa
16

Georgia itsenäistyi 1991 ja ajautui sisäisiin levottomuuksiin, Abhasia käytti tilaisuutta hyväkseen ja julistautui itsenäiseksi 1992.
Julistus johti brutaaliin sotaan Georgian ja sitä vastaan Venäjän sotilaallisella tuella taistelleiden abhaasien välillä. Sodassa kuoli noin 10000-15000 ihmistä
ja 8000 haavoittui.
Abhaaseja syytetään georgialaisten etnisestä puhdistuksesta. Noin 200000 pääosin georgialaista pakeni
lähinnä toisaalle Georgiaan. Rauhaa ei koskaan solmittu.
”Abhasia on enemmän tai vähemmän Venäjään liitetty ja Venäjän yksipuolisesti tunnustama alue, jolla
ei ole kansainvälistä tunnustusta. Abhasia elää Venäjän tuesta ja on myös sotilaallisesti Venäjän takaama”,
luonnehtii Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja
Markku Kangaspuro.
”Ilman Venäjän takuita georgialaiset varmaankin
tulisivat heti tankkien kanssa rajan yli.”

Suomalaismatkailija herättää huomiota
Sotshista on Abhasian pääkaupunkiin Suhumiin vain
150 kilometriä. Busseja kulkee taajaan Sotshista Psou-
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Opiskelijat Amina (vas.), Khibla ja Saada poseeraavat
Lukeva Abhasia -projektin valokuvaajalle taustanaan
raunioitunut parlamenttitalo Suhumissa. Lukeva Abhasia
-hankkeella innostetaan abhasialaisia kirjallisuuden
pariin.

hun, samannimisen joen rannalla sijaitsevalle vaatimattomalle mutta vilkkaalle rajanylityspaikalle.
Suomen passi herättää huomiota Venäjän rajatarkastuspisteessä Psoussa. ”Meillä ei ole täällä ikinä suomalaisia”, toteaa rajavartija hämillään. Hän vie vieraan takahuoneeseen, missä neljä virkailijaa tenttaa
matkailijaa.
”Mihin menette Abhasiassa? Kauanko olette siellä?
Tunnetteko siellä jonkun?” Syytä evätä maahanpääsy
ei löydy, ja lopulta matkailija neuvotaan kohteliaasti
eteenpäin.
Abhasian puolella raja-aseman vieressä on pieni linja-autoasema, josta kuluneet bussit kulkevat Suhumin
ohella muun muassa rantalomakohde Gagraan. Matkailu on Abhasian tärkein elinkeino, mutta minivaltion kassaa kartuttavat myös tee-, tupakka- ja viiniviljelmät – ja Venäjän valtion avustukset.
Matka Psousta Suhumiin Mustanmeren tuntumassa
kiemurtelevaa tietä pitkin kestää puolisentoista tuntia.
Ketjussa polttava kuljettaja ajaa reippaasti, mutta hidastaa välillä tielle ilmestyvien lehmien takia.

Sota aiheutti asukaskadon
Suhumissa linja-autoasemana on suuri tyhjä hiekkakenttä sodasta lähtien autiona seisseen rautatieaseman
edustalla. Taksikuskiksi ryhtynyt mies ajaa turistin hotellille läpi uinuvan ja rauhallisen näköisen keskustan.
”Ei kannata liikkua illalla yksin”, varoittaa kuitenkin
kuljettaja.

Subtrooppinen Abhasia on noin Uudenmaan maakunnan kokoinen alue, jolla asuu 240000 ihmistä. Se
on alle puolet 1992-1993 sotaa edeltäneestä määrästä.
Suhumissa on vain 63000 asukasta, vaikka se on
rakennettu kaksinkertaiselle määrälle väkeä. Ydinkeskustassakin suuri osa rakennuksista rapistuu edelleen
autiona sodan jäljiltä, ja ihmisvilinää näkee vain värikkäällä kauppatorilla.
Käytännössä Abhasian ainoita turisteja ovat neuvostoajoista lähtien seutua suosineet venäläiset, joita
vaatimaton matkailuinfrastruktuuri ei häiritse. Lisäksi
maassa kaikki puhuvat venäjää, ja valuuttakin on tuttu
Venäjän rupla. ”Abhasiaa on sanottu Venäjän Capriksi”, sanoo Kangaspuro.

Ökyautoja ja korruptiota
Suhumissa on jokunen hyvätasoinen hotelli, joista saa
kahden hengen huoneen 45-60 eurolla yö eli halvemmalla kuin esimerkiksi Sotshista.
Palmujen koristaman rantabulevardin varrella on
muutama viihtyisä ravintola, ja kaupungilla on jopa
muutama luksusvaatepuoti. Suhumissa on myös hämmästyttävän paljon Lexuksia ja muita ökyautoja.
Rauniotaloja on paljon, mutta nostokurkia tai rakennustyömaita on olemattoman vähän. ”Abhasian
asema on kansainvälisesti niin epäselvä, ettei Venäjäkään ole halunnut investoida sinne”, arvioi Kangaspuro.
Suhumin ydinkeskustassa on kuitenkin yksi iso rakennustyömaa: Venäjän uusi hulppea suurlähetystö.
Suhtautuminen itsenäisyyteen ja Venäjä-riippuvuuteen herättää monenlaisia ajatuksia paikallisissa. ”Pitää olla isoveli, joka ohjaa ja valvoo. Pikkuveli ei aina
ole oikeassa”, muotoilee 42-vuotias hieroja Natasha.
”Georgiaan emme ainakaan halua kuulua. Itsenäi-

Taiteilija Arhip
Labahuan Nika
ja gramofoni
-pronssipatsas
koristaa Suhumin
rantabulevardia.
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elämää // ihmisiä

Suhumin
kauppatorin
myyjillä on hymy
herkässä.
Abhasian sodan
pommituksissa
vaurioitunut
parlamenttitalo
on edelleen vain
mustunut autio
rakennuksen kuori.

Suhumin katukuvaa hallitsevat palmut ja muut
subtrooppiset kasvit.

syys on hyvä asia, sillä meillä on oma kieli, kulttuuri
ja kansa”, sanoo räväkkä taksinkuljettaja Zhon.
Hän haukkuu maansa vallanpitäjät korruptoituneiksi varkaiksi. Ökyautoillekin Zhonilla on selitys:
ne ovat presidentin ja tämän lähipiirin kansalta ryöväämää omaisuutta.

Sisäministeri poliisin tehtävissä

Venäjän talutusnuorassa
Verrattuna toiseen Venäjän ja Georgian väliseen jäätyneeseen konfliktiin, Abhasiaakin pienempään Etelä-Ossetiaan, on Abhasialla vakaampi
ja edistyneempi pyrkimys itsehallintoon. Silti Abhasia on täysin Venäjän pihdeissä muun muassa sotilasyhteistyösopimusten vuoksi.
Abhasian itsenäisyyden ovat tunnustaneet vain Venäjä, Nicaragua,
Vanuatu ja Nauru. Muu maailma pitää Abhasiaa osana Georgiaa.
Venäläiset eivät tarvitse viisumia Abhasiaan, mutta EU-kansalaisilla
on oltava maahantulolupa Abhasian ulkoministeriöltä. Passi, Venäjän
monikertaviisumi ja sähköpostista tulostettu maahantulolupa avaavat
ovet minivaltioon.
Maahan päästyään turistin on haettava Suhumista ulkoministeriöstä varsinainen viisumi – tosin sitä ei tavalliseen tapaan liimata passiin
kiinni, eivätkä rajaviranomaiset leimaa passeja. Matkasta ei näin ollen
jää mitään merkintää passiin.
Georgian näkökulmasta vierailu Venäjältä Abhasiaan on laiton rajan
ylitys, vaikka sanktioita tästä ei tiettävästi olekaan langetettu.

18

Poliisit Omar ja Aslan istuutuvat kahvilaan kahvi- ja
tupakkatauolle. Keskelle pöytää he laittavat poliisin
radiopuhelimen, josta kuuluu kiihkeää selostusta tien
päältä. ”Se on sisäministerimme, joka puhuu”, poliisit
sanovat ylpeinä.
Turisti on ällistynyt – ministerikö partioi ja sakottaa? ”Kyllä, Leon Jurjevitsh nukkuu vain 2-3 tuntia
yössä, lopun aikaa hän tekee käytännön työtä maansa
hyväksi”, kehuvat poliisit.
Omar ja Aslan eivät puhuneet pötyä Leonid Dzjapshbasta. ”Valvon operatiivista tilannetta henkilökohtaisesti vuorokaudet ympäri. Lisäksi kaikista vakavista
tapahtumista tulee kaikkina vuorokaudenaikoina tieto
suoraan minulle henkilökohtaisesti”, kertoi poliisitaustainen sisäministeri äskettäin Ofitseri Rossii -lehden
haastattelussa.
Tapaus kertoo paljon Abhasiasta: hauraassa epävirallisessa valtiossa voivat poliitikon ja virkamiehen tehtävät mennä sekaisin. n
TEKSTI JA KUVAT: OUTI SALOVAARA
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politiikka // lähi-itä

Professori Hannu Juusola:

Lähi-idän
tulevaisuus
hämärän
peitossa
Helsingin yliopiston Lähiidän tutkimuksen professorin
Hannu Juusolan mukaan hänen
tutkimuskenttäänsä kuuluvalla
alueella on menossa rajusti kuohuva
”muutosprosessi, jonka lopputulos on
hämärän peitossa”.
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politiikka // lähi-itä

rabikevään tapahtumien seurauksena poliisivaltiot ovat olleet paineessa muutoksiin. Eri
maiden kansalaiset ovat halunneet päästä eroon diktatuurista,
hallintovallan mieli- ja väkivallasta sekä korruptiosta. Alueen
maissa on haluttu demokratiaa ja vapauksia.
Verinen Syyrian sota liittyy Hannu Juusolan mukaan alueen sisäiseen kamppailuun vallasta. ”Yksinkertaistettuna sunnilaisen Saudi-Arabian ja shiialaisen Iranin valtataisteluun.” Juusola sanoo kuitenkin,
ettei sotaa voi yksinkertaistaa sunnien ja shiiojen valtataisteluksi. Erimielisyyksillä on monta tasoa, eikä
väkivallalla ole loppua näkyvissä. ”Jos katsotaan asioita historiallisesti, niin taistelut voivat kestää vuosia. Syyrian kohdalla voittajaa ei ole näköpiirissä.”
Yhdysvallat on sekaantunut Lähi-idän tapahtumiin vuosikymmenten ajan. Neuvostoliiton romahduksen ja kylmän sodan jälkeen maailma muuttui
yksinapaiseksi. Lähihistorian tapahtumat Krimin
valtauksineen osoittavat, että nyt myös Venäjä haluaa olla taas todellinen suurvalta. Juusolan mukaan
Yhdysvallat ei sotiin huvenneiden resurssien myötä halua kantaa liian suurta roolia Lähi-idässä. USA
odottaa muilta mailta panostuksia konfliktien ratkaisemiseen.

Epäonnistuneet yhteiskunnat
synnyttävät radikalismia
Professorin mukaan ISIS ja muu radikalismi kumpuaa yhteiskuntien epäonnistumisista. Väestö Lähiidässä ja arabimaissa on nuorta. Työtä ei ole tarjolla tälle näköalattomalle kansanosalle. Pääsääntöisesti koulutettu väestö saa yhteiskunnasta vähemmän
kuin se odottaa. Lukemattomuus, kouluttamattomuus, sekularismi ja
toisaalta ylikorostettu
uskonnollisuus eivät
yksin selitä nuorison
radikalisoitumista. Koko arabikulttuuri on
muuttunut. Vanhojen
arvojen tilalle ovat tulleet Syyriassakin muun
muassa television saippuasarjat.
Juusolan mukaan
al-Assad uskoo itse siihen, että hän on tärkeä Syyrian poliittiselle järjestelmälle. Koko Syyrian valtaklikkiä pitävät
yllä valta, raha ja muut saavutetut edut. Syyria ei ole
demokraattinen, kuten ei ole Juusolan mukaan Venäjäkään. Presidentti Vladimir Putinin valta ulottuu
lähes kaikkialle. Vallalle ei ole asetettu näissä maissa
käytännössä rajoja ja vastavoimia, kuten länsimaisissa demokratioissa.
Iranilla on Syyriassa vahva geopoliittinen motiivi.
Iranin shiiat haluavat hallita Lähi-itää. Bashar al-As-

Koko arabikulttuuri
on muuttunut.
Vanhojen arvojen
tilalle ovat
tulleet Syyriassakin
muun muassa
television
saippuasarjat.
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sad on alaviitti. Hän hallitsee Syyriaa vähemmistöhallinnon turvin. 23 miljoonaisen Syyrian väestöstä
65–70% on sunneja. Shiioja alaviitit mukaan lukien on 10 % ja kristittyjä korkeitaan 10 %. Juusola
kertoo, että Iranissa shiioihin linkittyviä alaviittejä
on pidetty ajoittain jopa harhaoppisina, joten alAssadin ja Iranin liittosuhde on erikoinen.

Syyria ei ole Venäjälle tärkeä
Hannu Juusolan mukaan Venäjä näyttää ”Syyriassa
toimivan ensin ja ajattelevan vasta sitten”.Syyria ei
periaatteessa ole kovin tärkeä Venäjälle. ”Maan menettäminen vaikutuspiiristä ei tuo ongelmaa Venäjälle, mutta Syyrian sotaan sekaantuminen voi olla
Venäjälle maan menettämistä suurempi uhka.” Syyria tukikohtineen on toki Kremlin hallinnon ”ainoa
nappula” Välimeren piirissä. Kilpailu Yhdysvaltojen
kanssa voi tulla Venäjälle kalliiksi.
Neuvostoliitto oli voimakkaasti läsnä Syyriassa.
1970- ja 80-luvuilla islamistit hyökkäsivät venäläisiä ja alaviittejä vastaan. Tämä on vieläkin venäläisten muistissa. Venäjän diplomaattikunnassa on henkilöitä, jotka ovat työskennelleet pitkään Syyriassa
ja osaavat maan kieltä. Juusolan mukaan Venäjällä
uskotaan laajalti, että Syyriassa taistellaan terrorismia vastaan, kuten aikanaan Tshetsheniassa. Oman
ulottuvuutensa tapahtumiin tuo Yhdysvaltojen politiikka ja toiminta alueella. Tarkkailijat näkevät Venäjän sotilaallisen toiminnan Syyriassa myös Yhdysvaltain vastaisena operaationa.
Ennen vuoden 2015 Venäjän Syyrian pommituksia Yhdysvaltojen, Persianlahden maiden ja Turkin tukemat kapinalliset olivat saavuttaneet voittoja al-Assadin joukoista. Venäjän raskaat pommitukset alkoivat al-Assadin hallinnon näkökulmasta
oikeaan, kriittiseen aikaan. Globaalitasolla Syyria
on Juusolan mukaan Venäjän politiikassa suhteettoman suuressa roolissa. Venäjä ja Iran pystyvät toki
pitämään al-Assadin vallassa, mutta siihen se sitten
näyttää jäävänkin.

Venäjä ei pysty
lopettamaan Syyrian sotaa
Al-Assadin hallinnon asemaa tukisi Aleppon historiallisen suurkaupungin haltuunotto. Aleppon valtaus Venäjän pommitusten avulla antaisi kortit siihen neuvottelupöytään, jossa keskustellaan Syyrian
sodan ratkaisuista ja maan tulevaisuudesta suurvaltojen ja muiden osapuolten kesken. ”Sellaista valtaa
Venäjällä ei kuitenkaan ole, mikä pysäyttäisi sodan
kokonaan. Jos Syyriaa ja aluetta ympäröivät valtiot
haluavat jatkaa sotaa, niin se jatkuu.”
Syyrian konfliktiin vaikuttavat monet tekijät ja
intressit. Taustalla on myös paljon vihaa ja kostomentaliteettia. Lisäksi sunnit vastaan shiia-ulottuvuus on koko ajan läsnä. Venäjä ei pysty vaihtamaan
al-Assadia toiseen hallitsijaan, vaikka se sitä haluaisi. Vaihtoehtoa ei ole ja ”jos Putin lopettaisi tukemasta Assadia, olisi se todella vaikeaa”. Tässä on kysymys myös Venäjän kunniasta ja luotettavuudesta.
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Professori Hannu Juusola sanoo, että Venäjällä ja Iranilla on geopoliittiset motiivit osallistua Syyrian sotaan. Lisäksi
Venäjä haluaa osoittaa olevansa todellinen suurvalta ja tämän erityisesti Yhdysvaltojen on otettava huomioon Lähi-idän
alueellisia kriisejä ratkaistaessa.

”Syyriassa Yhdysvaltojen ongelmana on se, ettei se ole pystynyt luomaan sellaista oppositiota,
jolle voisi antaa avaimet käteen valtaan”, Juusola
sanoo. Kaiken kaikkiaan konkreettiset suunnitelmat Syyrian valtarakenteista ovat olleet vähäisiä niin
Yhdysvaltojen, EU:n kuin Venäjänkin taholta. ”Ei
ole laitettu paperille sitä, että jos Syyrian nykyinen
valtajärjestelmä hajoaa, niin miten siitä mennään
eteenpäin.”
Juusolan mukaan pahinta mitä Syyriassa on tapahtunut ovat sodan kuolonuhrit. ”Kukaan ei tiedä
tarkkaan kuolleiden lukumäärää.” Joidenkin arvioiden mukaan heitä on yli 400 000! Inhimillinen kär-

simys tulee vaikuttamaan sukupolvien ajan. Venäjä
pommitukset Syyriassa ovat saaneet laajat ja epäinhimilliset mittasuhteet. Pommeista ehkä 70–80%
on pudotettu kapinallisten tukikohtiin, eikä terroristien niskaan, niin kuin Venäjän hallinto usein on
väittänyt. Humanitäärinen hätä Syyriassa on valtava. Venäjällä ei ole esiintynyt mielenilmauksia pommitusten johdosta. ”Venäjällä ei ole kansalaisyhteiskuntaa, joka panisi poliitikot koville humanitäärisistä kärsimyksistä”, Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola sanoo. n
TEKSTI JA KUVAT: LEIF GRANHOLM
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Professori Dmitri Travin:

"Venäjän länsimielinen
oppositio ei nouse niin kauan
kuin Putin on vallassa"
Äskeiset parlamenttivaalit olivat suoranainen katastrofi Venäjän liberaalille,
eurooppalaisiin arvoihin ankkuroituneelle oppositiolle. Jabloko-puolue sai
surkean 2 %:n kannatuksen ja Parnas joutui tyytymään 0,7 %:in.

Ilman valtiollisten
tv-kanavien mahtavaa propagandakoneistoa Parnas
ja Jabloko olisivat
epäilemättä ylittäneet 5 %:n äänikynnyksen ja päässeet
parlamenttiin. Eikä
Yhtenäinen Venäjä
olisi saanut perustuslaillista enemmistöä, sanoo
Dmitri Travin.

n Voittoa juhli presidentti Vladimir Putinin ja pääministeri Dmitri Medvedevin Yhtenäinen Venäjä,
joka sai yli puolet äänistä ja - kiitos erikoisen vaalijärjestelmän - peräti kolme neljäsosaa paikoista.
Nyt valtapuolueella on parlamentin alahuoneessa,
duumassa, perustuslaillinen enemmistö eli se voi
tehdä käytännössä mitä tahtoo eikä sen tarvitse etsiä liittolaisia muista puolueista.
Eurooppalaishenkinen oppositio ei saanut parlamenttiin yhtään edustajaa. Kukaan ei Venäjän parlamentissa kyseenalaista maan johdon "Krim on
meidän" -politiikkaa.
Vaalien jälkeen Venäjän liberaalioppositio on ollut kuin uitettu koira: se on masentuneena yrittänyt
etsiä tulokseen syytä kaikkialta muualta paitsi itsestään. Venäjän Aika kääntyi Pietarin Eurooppalaisen
yliopiston modernisaatiotutkimuslaitoksen johtajan, professori Dmitri Travinin puoleen ja kysyi,
kuinka tässä näin pääsi käymään.

Oppositiopoliitikot
eivät osaa puhutella kansaa
Professori Dmitri Travin tulee haastatteluun suoraan radioasema Echo Moskvyin studiosta. Hän
ojentaa laukustaan tuoreen kirjansa, jolla on haastava nimi: "Säilyykö putinilainen järjestelmä vuoteen 2042 asti?".
"Vaaleissa esiintyi vilppiä, mutta se ei muuta
tulosten niin sanottua suurta kuvaa. Eri lähteistä
koottujen tietojen mukaan Yhtenäiselle Venäjälle
väärennettiin 12 - 15 prosenttiyksikköä ylimääräisiä ääniä. Mutta vaikka näin ei olisi tehtykään, olisi valtapuolue ollut suurin. Jos äänet olisi laskettu
rehellisesti, olisi liberaaliopposition kannatus ollut
hieman, mutta ei olennaisesti suurempi."
22
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Travin laittaa suuren osan vaalituloksesta valtiollisen television yksipuolisen propagandan piikkiin.
"Ilman valtiollisten tv-kanavien, kuten ykköskanavan, Rossian ja NTV:n, mahtavaa propagandakoneistoa Parnas ja Jabloko olisivat epäilemättä
ylittäneet 5 %:n äänikynnyksen ja päässeet parlamenttiin. Eikä Yhtenäinen Venäjä olisi saanut perustuslaillista enemmistöä."
"Jos televisio olisi kertonut objektiivisesti vallanpitäjien korruptoituneisuudesta, maan talousahdingosta ja ihmisten toimeentulo-ongelmista, olisivat
vaalitulokset olleet toisenlaiset".
Osan liberaaliopposition ongelmista Travin sysää
kuitenkin oppositiolle itselleen.
"Vallanpitäjille tällainen oppositio, joka käy mustasukkaista sotaa keskenään, on tietenkin erittäin
mukava. Opposition ikiaikaiset johtajat Grigori
Javlinski ja Mihail Kasjanov eivät osaa puhutella kansaa. He ovat jo vuosikausia yrittäneet saada
puolueilleen lisää kannatusta, mutta tulokset ovat
surkeita."

"Minimaalinen määrä vainoa"
Professori Dmitri Travin nostaa esille kaksi Venäjän liberaaliopposition johtajaa, jotka - toisin kuin
Javlinski ja Kasjanov - osaavat (toisesta on puhuttava imperfektissä: osasi) puhutella kansaa. Ensimmäinen on omaa korruptionvastaista sotaansa käyvä
Aleksei Navalnyi ja toinen on murhattu oppositiojohtaja Boris Nemtsov.
Navalnyi on työnnetty Venäjän politiikassa sivuraiteelle. Häntä vastaan käytiin oikeutta talousepäselvyyksistä ja prosessi päättyi ehdolliseen tuomioon. Nyt Navalnyi on tosin vapaudessa, mutta hän
ei voi asettua ehdokkaaksi vaaleissa.
"Jos Navalnyi johtaisi puolueensa vaaleihin, hän
saisi 5-10 %:n kannatuksen. Parnasin ja Jablokon
äänestäjät, nähtyään Navalnyin puolueen menestyksen, siirtyisivät ainakin osittain hänen puolueensa
kannattajiksi. Tällöin putininvastaisella oppositiolla
olisi menestymisen mahdollisuuksia."
"Vallanpitäjät tietävät tämän eivätkä he päästä
Navalnya vaaleihin. Venäjällä on käytössä eräänlainen ’mahdollisimman vähäisten vainojen’ menetelmä. Kun Stalin ammutti ihmisiä joukoittain, vainoavat nykyiset vallanpitäjät oppositiota vain sen
verran, mikä on tarpeen vallan säilyttämiseksi - ei
yhtään enempää."
Travinin mielestä Navalnyi on Nemtsovin jälkeen
ensimmäinen venäläispoliitikko, joka puhuu sellaista kieltä, jota kansa kuuntelee. Liberaaliopposition
nykyiset johtajat ovat hänen mielestään puisevia
esiintyjiä, joita ei jakseta seurata.
Navalnyi on käyttänyt rajua kieltä Venäjän vallanpitäjistä. Hän on suoraan syyttänyt presidentti
Putinia varkaaksi. Kuitenkaan "häkki ei ole heilahtanut" ja hän saa jatkaa esiintymisiään. Onko Navalnyi siis ikään kuin narri, jollaisia oli keskiaikaisten kuninkaiden hovissa ja joille oli sallittu se, mikä
muille ei ollut mahdollista?

"Ei Navalnyi ole narri. Mutta hänen korruptiopaljastuksistaan tietää vain 10-15 % kansasta. Eihän
niistä kerrota valtiollisilla tv-kanavilla, joita katsovat kymmenet miljoonat."
"Niinpä Navalnyihin ei ainakaan toistaiseksi kosketa. Hänet on irrotettu vaaleista ja se riittää. Jos
hänet panisi vankilaan, voisi siitä tulla vallanpitäjille enemmän ikävyyksiä kuin hyötyä".

Sanktioista ei hyötyä
Länsimaat yrittävät parhaansa mukaan edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia Venäjällä ja käyttävät
siinä erilaisia menetelmiä. Kansalaisjärjestöjä rahoitetaan ja Venäjän johtoa yritetään "opettaa" pakotteilla kunnollisille tavoille. Professori Dmitri Travin
ei ole lainkaan vakuuttunut pakotteiden tehosta:
"Länsimaiden asettamat pakotteet ovat olleet virhe. Ei siksi, ettei Putinia ja muuta Venäjän johtoa
olisi pitänyt rangaista Krimin tapahtumien takia,
vaan siksi, että sanktiot eivät toimi. Venäjän talous
ei niihin kaadu. Sen sijaan venäläiset ovat pakotteiden takia alkaneet entistä enemmän vihata Yhdysvaltoja ja Euroopan maita. Kansalaiset ovat yhdistyneet pakotteiden takia Putinin ja muun valtiojohdon tueksi, mikä ei suinkaan ollut pakotteiden
tavoitteena."
Ylipäänsä länsimaissa ja USA:ssa ymmärretään
Travinin mielestä huonosti Venäjän tilannetta. Länsimaat yrittävät vaikuttaa Venäjän käyttäytymiseen, mutta
yritysten lopputulos
on usein vastakkainen sille, mihin pyrittiin.
"Tämän lisäksi
USA:ssa Venäjä loppujen lopuksi kiinnostaa aika vähän.
Terrorismi kiinnostaa, suhde Eurooppaan myös, Kiina kiinnostaa,
ekologiset ongelmat... Venäjä ei oikein kiinnosta
enää."
"Venäjä kiinnostaa amerikkalaisia turvallisuusviranomaisia, jotka Venäjän uhan avulla haluavat
lypsää lisää rahoitusta. Mutta amerikkalaisille poliitikoille Venäjä ei ole kauhean tärkeä."
Entä onko Venäjän länsimielisillä poliitikoilla
mahdollisuutensa? Vieläkö venäläinen liberalismi
nousee?
"Ei Putinin aikana. Ja Putinin aika voi jatkua
vielä pitkään", kuuluu professori Travinin tuomio.
"Mutta kaikki muuttuu aikanaan. Olihan EteläEuroopassakin vielä muutama vuosikymmen sitten
autoritäärisiä valtioita, jotka loukkasivat ihmisoikeuksia ja joissa demokratiaa halveksuttiin. Nykyään nämä maat ovat toimivia demokratioita." n

”Länsimaat yrittävät
vaikuttaa Venäjän
käyttäytymiseen, mutta
yritysten lopputulos on
usein vastakkainen sille,
mihin pyrittiin.”

TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN
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talous // pakkausteollisuus

Huhtamäki
munakennojen ykkönen Venäjällä
n Huhtamäellä on jo pitkä kokemus pakkausbisneksistä Venäjällä. Yhtiöllä on kaksi tuotantolaitosta
Moskovan lähellä Ivanteevkassa ja kolmas Alabugassa.
Ivanteevkan kahdeksan miljoonan euron lisäpanosten
ansiosta suomalaisyhtiö pysyy munakennojen markkinajohtajana naapurissa.
Toiminnan laajennuksella Ivanteevkan yksikkö kykenee vastaamaan Venäjän nopeasti kasvavien munamarkkinoiden tarpeisiin sekä kehittämään uusia tuotteita tukemaan asiakkaiden kasvua ja tuottamaan heille lisäarvoa. Venäläisiä munakennoja tuodaan muuten
myös Suomeen.
Moskovan liepeillä sijaitsevassa Ivanteevkassa viime toukokuussa päättynyt kahdeksan miljoonan euron investointi käsitti tuotantokapasiteetin lisäämisen,
24

varastotilojen laajentamisen ja infrastruktuurin yleiset
parannustyöt.
Ivanteevkan kahdesta yksiköstä toinen valmistaa
kuitupakkauksia kuten kananmunakennoja ja kuppipidikkeitä ja toinen kartonkikuppien kaltaisia tarjoilupakkauksia.
Suurin osa Venäjän bisneksistä on tarjoilupakkausten liiketoimintaa, mutta viime aikoina kuitupakkauksien osuus on kasvanut voimakkaasti. Huhtamäki
on valmistanut tarjoilupakkauksia Venäjällä jo vuodesta 1995. Kuitupakkausten liiketoiminta alkoi maassa
vuonna 2004.  Asiakkaana McDonald’s
Ivanteevkan tehtaan lisäksi suomalaisjätillä on Alabugassa tarjoilupakkauksia valmistava tuotantolaitos,
jonka toiminta alkoi vuoden alussa. Alabugan yksik-
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Ivanteevkan
isot investoinnit
alkavat kantaa
hedelmää

kö on osa McDonald’sin tuotanto- ja jakelukeskittymää, ja Huhtamäki toimittaa laitoksesta lähialueen ja
-maiden McDonald’s -ravintoloille kartonkikuppeja ja
niiden kansia.   Kuitupakkaukset tehdään paikallisesta
kierrätyskuidusta kuten keräyspaperista. Kuppipidikkeet, kananmunapakkaukset ja hedelmäalustat ovat
yhteisnimitykseltään kuitupakkauksia.
Tarjoilupakkausten raaka-aineita tulee eri lähteistä,
tärkeimpänä niistä on pääosin Suomesta toimitettava
kuppikartonki.

Noin 52 miljardin munan bisnekset
Kansainvälisenä suuryhtiönä Huhtamäki ei paljasta
tuotantovolyymejään markkina-alueittain - näin ollen Venäjänkään tiedot eivät ole julkisia. Sen voi kuitenkin mainita, että maailmanlaajuisesti Huhtamäen
kennoihin pakataan vuosittain peräti 52 miljardia kananmunaa.
Venäjän kuitupakkaustuotanto kuuluu Molded Fiber -liiketoimintasegmenttiin. Tarjoilupakkaustuotanto ja Alabugan yksikkö ovat Foodservice Europe-AsiaOceania -segmentin osia.
Muut kolme liiketoimintasegmenttiä ovat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America ja Flexible Packaging. Liiketoiminta-alueita on kolme kuitupakkaukset, tarjoilupakkaukset ja joustopakkaukset. Toisin sanoen kaksi liiketoimintasegmenttiä
on organisoitu maantieteellisesti. North America ja

Huhtamäellä on noin 15 800 työntekijää yli
70 tuotantolaitoksessa ja 23 myyntikonttorissa
maailmanlaajuisesti.
Yhtiön kolme liiketoiminta-aluetta - tarjoilupakkaukset, joustopakkaukset ja kuitupakkaukset - valmistavat pakkauksia, joiden avulla huipputuotteet saavuttavat enemmän kuluttajia ja
helpommin.
Ivanteevkassa Venäjällä Huhtamäellä on kaksi tuotantolaitosta: kuitupakkauksia valmistava
laitos ja tarjoilupakkausten liiketoimintaan kuuluva yksikkö.
Ivanteevkan kuitupakkausyksikössä työskentelee noin sata työntekijää ja siellä on valmistettu muun muassa munakennoja ja niiden
alustoja sekä kuppipidikkeitä yli kymmenen vuoden ajan. Huhtamäellä on noin 570 työntekijää
Venäjällä.

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentit valmistavat kumpikin tarjoilupakkauksia.  Kuitupakkauksia
valmistavia tuotantolaitoksia suomalaisyhtiöllä on neljällä mantereella yhteensä 11 yksikköä, jotka sijaitsevat
Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.
Vuonna 2015 Molded Fiber -segmentin osuus kokonaisliikevaihdosta oli yhdeksän prosenttia. Tarjoilupakkauksia valmistavia yksiköitä on - North America
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Osaajat kiven alla
Huhtamäen lähes ainoa pullonkaula Venäjällä näyttää olevan ammattitaitoisen väen löytämisen ja rekrytoinnin vaikeus.
Molded Fibre Russian johtaja Galina Mansurovan mukaan uusien
työntekijöiden rekrytointi on hankalaa kahdesta syystä.
”Ensinnäkin moni mekaniikan ammattioppilaitos sulki ovensa
90-luvulla, kun toimiala kärvisteli rankoissa turbulensseissa. Alan
ammattikoulutus teki paluun vasta 2000-luvun puolivälissä, ja koulutuksen katkosten vaikutukset tuntuvat yhä. Kolmen viime vuoden aikana tilanne on tosin kohentunut hivenen verran”, Mansurova selostaa.
Palkkausongelmia aiheuttaa myös Ivanteevkan sijainti 25 kilometrin päässä Moskovasta. Venäjälläkin suurkaupungin kirkkaat valot vetävät osaajia, joten potentiaaliset työntekijät suuntaavat parempien palkkojen toivossa lähemmäs keskustaa.
”Olemme aloittaneet työharjoitteluun perustuvan koulutusohjelman
sekä työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä kohentavan ohjelman. Nämä
ohjelmat läpäisseet työntekijät ovat 6-10 kuukauden jälkeen pakkausalan ammattilaisia”, Mansurova sanoo.
Koska Huhtamäki ei yksilöi talousdataa maittain, ei Mansurovakaan
paljasta Molded Fiber Russianin tiedoista paljoakaan.
”Sen voin sanoa, että vuonna 2015 Venäjä oli liikevaihdoltaan konsernin yhdeksänneksi suurin markkina 69,9 miljoonan euron nettomyynnillä”, hän kertoo.
Galina Mansurovalla on Molded Fiber Russian johtajana viiden vuoden kokemus. Hän on myös toiminut yhdeksän vuotta Huhtamäen
Foodservice -divisioonan eri tehtävissä Venäjällä.

& Foodservice EAO mukaan lukien - 39 kappaletta, ja
niiden osuus on 59 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Pakotteet eivät bisneksiä hetkauta  
Venäjällä kuitupakkausbisnesten tyypillisiä asiakkaita
ovat kananmunien ja hedelmien tuottajat ja pakkaajat
sekä suuret tukku- ja vähittäiskauppiaat.
Koska Huhtamäki valmistaa pakkaustuotteitaan
paikallisesti, ei Venäjältä juurikaan viedä tuotteita
muihin maihin. Myös pääosa kustannuksista on paikallisia, joten länsimaiden talouspakotteilla ei ole ollut
toimintaan merkittäviä vaikutuksia.
Ja koska Suomessa ei ole ollut kuitupakkaustuotantoa, ei koneita ei ole viety Venäjälle Suomesta. Huhtamäki valmistaa kuitupakkauskoneensa Hollannissa.

Ruohokennot uusinta uutta
Pakkausalan aivan viimeisimpiin innovaatioihin kuuluu GreeNest-kananmunapakkaus, jonka raaka-aineesta puolet on ruohoa ja puolet kierrätyspaperia.
GreeNest -pakkaus on maailman ensimmäinen teollisesti valmistettu ruohokuitupohjainen pakkaus. Vuoden 2015 jälkeen GreeNestin myynti on laajentunut
muihin maihin ja sitä myydään tällä hetkellä IsossaBritanniassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa
ja Pohjoismaissa. Nykyään GreeNest -pakkauksia valmistetaan Hollannissa. n
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ KUVAT: HUHTAMÄKI
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Heikki Huhtamäen päivistä
on kuljettu kauas
Huhtamäen väki sanoo kantavansa ylpeänä yhtiön perustaneen Heikki Huhtamäen nimeä. Vuonna 1920 leipurin poika Heikki Huhtamäki
perusti Oy Huhtamäen Tehtaat -nimisen makeistehtaan Kokkolaan.
Yhtiö on alkuajoista lähtien etsinyt rohkeasti uusia liiketoiminnan
mahdollisuuksia monilta markkinoilta ympäri maailmaa.
Jo 1960-luvulla pakkausliiketoiminnasta tuli erillinen liiketoimintaalue, ja Polarpak nousi Euroopan johtavaksi kartonkikuppien valmistajaksi.
Seuraavalla vuosikymmenellä Huhtamäki alkoi laajentaa toimintaa
ja teknistä osaamista Suomen ulkopuolella. Tämä työ jatkuu edelleen.
Omaa toimintaa on kehitetty asiakkaiden kasvun tahtiin.
Nykyään Espoossa päämajaansa pitävä yritys toimii maailmanlaajuisesti ja tuotantolaitoksia on kuudella mantereella. Orgaanisen kasvun
lisäksi Huhtamäki keskittyy tärkeiden kumppanuuksien solmimiseen.
Suuryhtiö kasvaa myös yritysostojen kautta.
Tällä hetkellä työn alla on lisätä toimintaa nopeasti kehittyvillä alueilla kuten Afrikassa ja Lähi-idässä. Huhtamäki palvelee sekä maailmanlaajuisia että paikallisia asiakkaita – sen mukaan missä seuraavat
kasvumahdollisuudet ovatkaan.

Molded Fibre Russian johtaja Galina Mansurova Invanteevkan laajennuksen
avajaisissa
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mitenjov
n Mieleeni muistui Neuvostoliitossa 1970-luvulla
hyvin suosittu hittilaulu Haluavatko venäläiset sotaa? Laulun sanottaja runoilija Jevgeni Jevtushenko kehottaa biisissään ihmisiä, jotka ovat huolestuneet sodasta, kysymään siitä äideiltään, jotka toisessa
maailmansodassa menettivät yli 20 miljoona poikaa
ja miestä. ”Te äitejänne kuunnelkaa voi kai moni sen
todistaa. He teidät saavat uskomaan: ei sotaa toivoa, ei
sotaa toivoa voi venäläiset milloinkaan”, kuuluu Jevtushenkon vastaus.
Laulu sävellettiin tasan 55 vuotta sitten, mutta kysymys sodasta on ajankohtainen vielä tänä päivänäkin.
Viime syyskuussa valtion mielipidetutkimuslaitos ja
riippumaton Levada-keskus yrittivät selvittää, miten
nykyinen sukupolvi kokee sodan.
Valtion tutkimuskeskus väittää, että venäläiset pelkäävät sotaa. Sodan pelko on paljon suurempi kuin
Venäjän sisäongelmien luoma pelko, väittävät sosiologit.
Mistä tällainen pelko on syntynyt? Luulen että pääsyyllisiä ovat ennen kaikkea dopingskandaalit, Syyrian sota, NATO-pataljoonien sijoittaminen Baltiaan ja
Puolaan, plus USA:n ja NATO-kenraalien uhkaukset
aloittaa sota Venäjää vastaan vuonna 2017. Meillä kes-

Haluavatko venäläiset sotaa?
kustellaan tästä päivittäin.
Luulen, että sisäinen propaganda synnyttää myös
uhat. Venäläisiä lähes päivittäin yritetään saada uskomaan, että sota on välttämätön. Mutta samalla korostetaan, että sen aloittavat USA ja NATO, eikä Venäjä.
Vähän aikaa sitten viikkolehti Ekspress-gazeta kirjoitti
seuraava: ”USA hyökkää kimppuumme vuonna 2017,
koska toista mahdollisuutta voittaa meidät jenkeillä ei
ole eikä tule”. Viikkolehti jopa esittää mallikelpoisen
skenaarion tulevasta sodasta.
Moskovassa on aloitettu pommisuojien tarkastukset
ja sotaharjoitukset, joissa ovat mukana keskuspankin
ja valtiovarainministeriön edustajat. Myös internetin
erillistä itsenäistä käyttömahdollisuutta on selvitetty.
Sotaan valmistautuu myös Pietarin kuvernööri Georgi
Poltavtshenko, joka antoi määräyksen luoda leipävarannot 20 päiväksi sodan varalle.
Tämä sai pietarilaiset huolestumaan. ”Meille kerrottiin koska sota loppuu, mutta ei kumpi sen voittaa”,
sanovat pietarilaiset hämillään.
TV kakkoskanavan ohjelmassa Viikon varrelta toimittaja vastasi tähän kysymykseen näin: ” USA:n hyökätessä Venäjä polttaa sen tuhkaksi”.
Tällaisen propagandan seurauksena 63% Venäjän
väestöstä uskoo, että nykyiset kansainväliset ongelmat
voivat muuttua vielä sodaksi.
Mutta haluavatko venäläiset sotaa? Se ei ensimmäisestä mielipidetutkimuksesta käynyt ilmi. Vastauksen
28

tähän antoi toinen riippumaton tutkimus. ”Mielipidetiedusteluun osallistuneiden pääajatus oli - olemme
rauhaarakastavia ihmisiä emmekä uhkaa ketään”, kertoo Levada-keskuksen tutkija Aleksei Levinson. Eli
kuten runoilija Jevtushenko laulussaan lausui: ”Kyllä
me osaamme sotia, mutta emme halua, että sotilaamme kaatuisivat taas taisteluissa …”.
Venäläiset ovat varmoja että Kremlin kansainvälinen toiminta ei ole mahdollisesti syttyvän sodan syy.
Jos sota kuitenkin syttyy, niin se alkaa pelkästään Lännen provosoimana ja niiden valtioiden toimesta, joita
venäläiset pitävät USA:n ja NATO:n marionetteina.
”Entäs, jos sota kuitenkin alkaa, oletteko te valmiita auttamaan armeijaa”, kysyivät sosiologit. Ehdoton
enemmistö mielipidetiuedusteluun osallistuneista vastasi tähän kielteisesti. Mutta samaan aikaan he sanoivat kannattavansa armeijan ajanmukaistamisohjelmaa
valtiobudjetin kautta. Heidän mielestään, se on takuu
sotilaspariteetin olemassaololle ja varmuustakuu sille,
että Venäjä pystyy antamaan merkittävän vastuksen
hyökkääjälle.
On ylipäätänsä todettava, että 80% venäläisistä kannattavat presidentti Vladimir Putinin toteuttamaa
ulkopolitiikkaa. Alle 20% vaativat Putinia tehostamaan vastakkainasettelua Länsimaiden kanssa. Niitä,
jotka vaativat Venäjän mobilisoimista sotatarkoituksiin on hyvin vähän.
”Meitä hämmästytti vielä se, että melkein kaikki
mielipidetiedusteluun osallistuneet eivät ilmaisseet haluaan liittyä vapaaehtoisina sotaan tai edes kannattamaan armeijaa rahallisesti jos sota alkaa. He luulevat,
että se on vain armeijan ja valtion oma asia”, kertoi
Levinson.
Näin siis molempiin mielipidetiedusteluihin osallistuneet pitivät mahdollisena sotaa, joka saattaa syttyä lännen syystä. Venäläiset epäilevät suuresti, että tavallinen sota voisi eskaloitua ydinsodaksi. Enemmistö
kyselyyn osallistuneista nimesivät puheet ydinsodasta
spekulaatioiksi tai peliksi, jota Kreml ja USA käyvät
keskenään.
Näin siis tavalliset kansalaiset suhtautuvat sotaan.
Mutta katsotaan, mitä asiasta ajattelee entinen presidentin hallinnon päällikkö Sergei Ivanov. Ivanov hoitaa nykyään ekologiaan ja liikenteeseen liittyviä asioita. Kuitenkin monet asiantuntijat pitävät tätä virkaa
vain suojatyöpaikkana. Heidän mielestään Ivanovin
oikea tehtävä on lähettää presidentin nimissä länsimaille epävirallisia, mutta erittäin tärkeitä signaaleja.
Ensimmäinen tällaisen merkin S. Ivanov lähetti lokakuun lopussa Financial Times sanomalehden kautta.
”Avoimeen sotaan länttä vastaan Kreml ei tietenkään
valmistaudu. Vain mielipuoli maanikko voi toivoa sellaista tulevaisuutta. Kun me keskustelemme ydinaseista ja ajateltavissa olevasta kolmannen maailmansodan
mahdollisuudesta, niin minä ajattelen että kaikki ovat
kuitenkin siinä määrin järkeviä, että emme vie asiaa
päätöspisteeseen eli avoimeksi sodaksi”. n
VALERI MITENJOV. MOSKOVA.
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Tutustu matkoihimme ja varaa netistä www.venajanmatkat.com
Pietari on mahtava matkakohde
lähellä, ja sieltä
löytyy paljon katseltavaa myös perheen pienimmille.
Lystiä laivalla –lasten kanssa Pietariin 12.-15.4.

Ilmoittautuminen ensi kesän Pietarin
kielikursseille on käynnissä
Kesälomalla on aikaa oppia uutta ja kehittyä.
Kielen opiskelun ohella kursseilla on mahdollisuus nauttia Pietarin ainutlaatuisesta kulttuuritarjonnasta. Opetuksesta vastaa Pietarin yliopisto. Ensi kesän kielikurssit pidetään
4.-17.6. ja 2.-15.7. Tee varauksesi jo nyt! Räätälöi itsellesi parhaiten sopiva palvelupaketti
ja lähde parantamaan kielitaitoasi tehokkaille
kursseillemme Pietariin.
Matkamessut Helsingissä 19.-22.1.
VenäjänMatkat osallistuu omalla ständillä
tammikuisille matkamessuille. Luvassa on
ohjelmaa ja messutarjouksia - tulethan moikkaamaan! Tervetuloa osastollemme 6 K 89
juttelemaan matkaideoista sekä suunnittelemaan uusia seikkailuja kanssamme!
Banjaa ja balalaikkaa Pietarissa 2.-5.3.
Hyppää junan kyytiin ja lähde kanssamme
saunomaan! Matkalla tutustutaan useampaan

Pietarin yleiseen saunaan ja voit myös varata
kauneushoitoja. Vierailemme kehutussa Loft
Etagi -nykytaidekeskuksessa ja vietämme iltaa
taidokkaan kansantanssiesityksen parissa.
Jäsenhinta 420 €/hlö.
Lystiä laivalla –lasten kanssa
Pietariin 12.-15.4.
Retkillämme tutustumme upeaan pienoismallimuseoon, merimaailmaan sekä leikimme jättiläisen talossa. Iltariennoissa näemme
nukketeatteria tai sirkusta. Matkan teemme
viisumivapaasti laivalla. Hinnat netissä.
Kino Lokakuu 10 vuotta -juhlamatka
Pietariin ja Moskovaan helatorstaina
25.-29.5.
Matkaamme Pietariin junalla ja tutustumme
Lenfilmin perinteikkäisiin studioihin. Matka
jatkuu yöjunalla Moskovaan, jossa käymme
Vinzavod-nykytaidekeskuksessa. Vierailemme
Mosfilmin studioissa, tapaamme ohjaajia ja
kurkistamme kulisseihin. Jäsenhinta 715 €/hlö.

Erikoismatka Kazakstanissa sijaitsevaan
Baikonuriin 17.-24.9.
Baikonur on yksi avaruushistorian merkittävimmistä paikoista. Sieltä lähetettiin matkalle
niin Sputnik kuin Juri Gagarin. Seuraamme
miehitetyn avaruuslennon valmistelua sekä
aluksen laukaisua! Jäsenhinta 2 695 €/hlö.
Risteilyjä
Ensi vuoden ohjelmistoomme on tulossa risteilyjä Pietarista Moskovaan sekä Permiin.
Heti kun matkapaketit ovat valmiit, julkaisemme ne nettisivuillamme.
Vuoden 2017 esitteemme valmistuu matkamessuille! Jos haluat esitteen postitse, tilaa se
venajanmatkat@venajaseura.com

www.fb.com/
Tule keskustelemaan matkailusta
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VenajanMatkat ja seur
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jä-ai
Venä
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#venäjänmatkat, niin jaamme niitä

Olemme myös
Facebookissa
ja Instagramissa!
@venajanmatkat
#venäjänmatkat

KINO LOKAKUU 10 VUOTTA! X Kino Lokakuu

tuo 14.-19.2. Helsinkiin 10 mielenkiintoista
elokuvaa. Se esittelee erityisesti venäläisten
naisten tekemää ja tuottamaa elokuvaa. Naisnäkökulmaa avaa perinteisessä lauantaiseminaarissa Venäjän tunnetuin naiselokuvaohjaaja
ja -kouluttaja Marina Razbezhkina. Festivaali
avataan Aleksandr Proshkinin klassikolla Kylmä kesä 1953. Ohjaaja itse saapuu paikalle.
Ohjelmisto julkaistaan 16. tammikuuta
2017. Kannen elokuva Teli ja Toli kuuluu ohjelmistoon. Lisätiedot www.kinolokakuu.com

Loistokasta venäläistä kansantanssia
suoraan Moskovasta!
SEURA tuottaa maineikkaan kansantanssiryhmän Gzhelin Suomeen
juhlakiertueelle lokakuussa 2017: Helsinki 17.10., Turku 18.10.,
Tampere 19.10., Kuopio 20.10. ja Oulu 22.10. Tutustu ja ihastu!
www.venajaseura.com
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Koulutukset
VETÄVÄ VENÄJÄ
-VIESTINTÄVIIKONLOPPU
Vuoden 2017 teemana Seurassa on viestintä.
Käynnistämme vuoden koko Suomen yhteisellä koulutuksella:
• Suomi-Venäjä-Seurasta privet!: Missä,
miten ja millä jäseniä hankitaan?
• Mars markkinoille: seuran visuaalinen ilme
• Jäsenet liikkeeseen: mitä niillä uusilla
jäsenillä tehdään?
• Miksi olisimme somessa? Meistäkö
some-hitti? Seuran some-etiketti?
Hups, nyt kävi somemoka!
• Osaston apuvälineet: Hyvän nettisivun
perusteet. Jäsenrekisteri hyötykäyttöön.
Sähköinen osasto.
Aika: alkaa 28.1. klo 14 ja
päättyy 29.1. klo 14
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85,
Laukaa
Hinta: 90 €, sis. koulutusohjelman, majoituksen (2 hh)
ja ruokailut ohjelman mukaan.
Yhteiskuljetus Jyväskylän Matkakeskukselta lisämaksusta 10 €.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
venajaseura.com > osastopalvelut

POJEHALI! MATKANTUOTTAJA
JA -JOHTAJAKOULUTUS
Onko sinussa ainesta Seuran osastojen tai
VenäjänMatkojen matkanjohtajaksi tai -tuottajaksi? Vuoden mittaisen koulutuksen aikana käydään läpi matkantuottamisen ja -johtamisen teoriaa ja käytäntöä. Koulutuspaketti
sisältää kolme osiota, joihin liittyy ennakkotehtäviä:
• Osallistuminen Helsingin matkamessuille la
21.1. tai su 22.1.2017: käytännön harjoituksia VenäjänMatkojen ständillä.
• Matkanjärjestämisen teoriaa -webinaari
toukokuussa 2017: Matkantuottamiseen
liittyvät lait ja hyvät käytännöt, yhteistyö
venäläisten matkatoimistojen kanssa, lippujen ja palvelujen hankinta, matkojen markkinointi ja myynti.
• Matkanjohtamisen käytäntöjä: koulutusmatka Pietariin 25.-28.10.2017 laivalla.
Jokainen saa harjoitella matkanjohtamisen
arkea: Mitä matkanjohtaja tekee matkalla?
Miten rajamuodollisuudet ja hotelliin kirjautuminen hoidetaan? Miten vierailukohteissa toimitaan? Miten toimitaan, kun joku
sairastuu tai hukkaa passinsa?
Hinta: 195 €, sis. koulutusohjelman, sisäänpääsyn matkamessuille sekä koulutusristeilyn
Pietariin ohjelmineen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: venajaseura.com > osastopalvelut. Enintään 20 osallistujaa: mikäli tulijoita on enemmän, VenäjänMatkat valitsee osallistujat ilmoittautumisen
yhteydessä annettujen tietojen perusteella.

100 vuotta itsenäisyyttä
Venäjän naapurissa
-tapahtumat
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi
Seura järjestää useita luento- ja
keskustelutilaisuuksia, joissa naapuruutta Venäjän kanssa pohdiskellaan eri näkökulmista. Kokoamme Seuran kaikki aiheeseen liittyvät tapahtumat nettisivuillemme
saman otsikon alle. Mikäli osastonne on järjestämässä aiheeseen
sopivan tilaisuuden, ilmoittakaa se
lomakkeella osoitteessa venajaseura.com > osastopalvelut. Vuonna
2017 Seuran kehittämisavut suunnataan juhlavuoden teemoihin
sopiviin sisältöihin.

Kiitos tuesta venäjän
kielen edistämiseksi!
Jäsenmaksun 2016 yhteydessä
kerättiin vapaaehtoista kannatusmaksua venäjän kielen edistämiseksi. Tukea kertyi lähes 10 000
euroa, mistä olemme erittäin kiitollisia teille! Kokoon saatu summa
käytetään vuonna 2017 opiskelun
edistämiseen, mm. venäjän kielen
viikkoihin.

Onko sinussa
ainesta Seuran
osastojen tai
VenäjänMatkojen
matkanjohtajaksi
tai -tuottajaksi?
Osallistu
koulutuksen,
niin tiedät!

PS. Tiedustele
tukea koulutusmaksuihin
osastostasi.
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Kulttuuriohjelmatarjouksia osastoille

Nukketeatteri
Sisiliskon
karjalankielinen
kolmiodraama
”Kuin akat
muzhikkua juattih” .

NUKKETEATTERI SISILISKON
ESITYKSET HUHTIKUUSSA 2017
Seura tuottaa huhtikuussa petroskoilaisen nukketeatteri Sisiliskon (Ciciliushku) karjalankielisen
kolmiodraaman ”Kuin akat muzhikkua juattih” Suomeen. Esityksessä kaksi eukkoa kilpailee
samasta ukosta ja samovaari näyttelee tärkeää roolia. Sisilisko esiintyy Tampereella su 23.4.
Lisäksi se on tilattavissa koko Suomeen 18.-26.4.
Esitys sopii esimerkiksi osastojen tilaisuuksiin,
yläkouluihin, lukioihin tai palvelutaloihin.
Esityksen hinta: 400 € + majoitus ja ruokailut
15 hengelle.

Lisätiedot esityksistä ja varaukset lansi-suomi@venajaseura.com, puh. 010 396 2800.

SAIPPUAKUPLATYTTÖ MOSKOVASTA
MARRAS-JOULUKUUSSA 2017
Loppusyksyn ohjelmanumeroksi tarjoamme
hauskan saippuakuplashow’n. Moskovalaisen
Lider-kulttuurikeskuksen saippuakuplatyttö saapuu 25.11.–3.12. tuottamaan iloa lapsille ja miksei aikuisillekin. Esityksessä opetellaan puhaltamaan jättimäisiä saippuakuplia, joiden sisään
mahtuu aikuinenkin. Ohjelma sopii päiväkoteihin, kouluihin ja lastenkulttuurikeskuksiin, mutta
myös pikkujouluihin. Esityksen hinta: 150 € +
majoitus ja ruokailut kahdelle hengelle.

ITÄ-SUOMEN PIIRI
Tiedustelut puh. (017) 369 4460
ita-suomi@venajaseura.com

Seliina Tiainen –uusi sijainen
projektikoordinaattori Tiina Ynnilä jäi äitiyslomalle ja
hänen sijaisenaan aloitti 17.10. Kuhmosta kotoisin oleva Seliina Tiainen. Venäjä-innostuksen Seliina kertoo
perineen isältään jo lapsena. Venäjän
kielen opinnot hän aloitti lukiossa ja
lähti sitten Joensuuhun opiskelemaan
venäjää pääaineenaan. Tiivis ja mukava opiskelijayhteisö Iskra tempaisi mukaansa. Opiskeluihin kuuluvan
kielivaihdon Seliina suoritti Tverissä ja
opiskelijavaihdon Pietarissa. Nyt Seliina asuu Kuopiossa ja valmistelee graduaan, jossa hän vertailee Neuvostoliiton ja Venäjän perustuslakeja ja niissä olevia ihmisoikeuksia lingvistiikan
näkökulmasta. Tervetuloa Itä-Suomen
piiriin, Seliina!
ITÄ-SUOMEN PIIRIN

Seliina Tiaisen voi
bongata vapaalla
kulttuuritapahtumista tai koiran
kanssa ulkoilemasta.

Seinäkalenteri pukinkonttiin
NYT KANNATTAA hankkia ensi vuoden suosittu suomalaisvenäläinen seinäkalenteri, joka sisältää suomalaisten juhla-, nimi- ja liputuspäivien lisäksi venäläiset juhlapäivät.
Jäsenhinta 8 €/kpl (norm. 10 €/kpl), vähintään 10 kalenterin tilaajille 7 €/kpl + postikulut. Tiedustelut ja tilaukset: ita-suomi@venajaseura.com, puh. (017) 369 4460.
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Veijo Tarukannel
Salissa nro 6.

Venäjä – elämänkestävä

tutkimusmatka
SEURAN toiminnassa Kuopiossa on jo pit-

kään vaikuttanut päällisin puolin melko
vaatimattoman oloinen, mutta hyvin monipuolinen Venäjä-harrastaja, joka on toiminut Itä-Suomen piirihallituksessakin.
Hän on Itä-Suomen hallinto-oikeuden
ylituomari Veijo Tarukannel.
Veijo, miten alun perin kiinnostuit Venäjästä?
Kaikki alkoi kirjallisuudesta ja elokuvista 1960-luvulla, jolloin neuvostoelokuvia näytettiin paljon TV:ssä. Ne
vaikuttivat voimakkaasti intensiivisyydellään, mm. Sergei Eisensteinin
Iivana Julma. Ihmettelin, mistä oloista
syntyy tällaista. Se vei mukanaan elämänkestävälle tutkimusmatkalle. Opiskeluaikana 1970-luvulla kävin Elokuva-arkiston näytöksissä, joissa venäläinen kino oli paljon esillä. Suurimman vaikutuksen minuun teki Akira
Kurosawan Dersu Uzala, jonka kävin

6

katsomassa neljästi peräkkäin. Se on
edelleen suosikkifilmini, jonka katson
vuosittain. Se on japanilaisen ohjaajan Siperiaan sijoittuva elokuva ystävyydestä. Olen kirjakauppa Ruslanian
kanta-asiakas ja käydessäni Venäjällä
hankin aina elokuvia.
Aloin jo nuorena lukea Tšehovia,
Tolstoita, Turgenjevia ja runoilijoita. Mielikirjailijani on Tšehov mutta
mielikirjani on Tolstoin Sota ja rauha.
Siitä ilmenee kirjailijan näkemys elämään: ihminen ei määrää, asiat tapahtuvat. Kuitenkaan Tolstoi ei ole deterministi, mutta hänen näkemyksensä edellyttää sopeutumista ja olojen tietynlaista
hyväksymistä. Mainio kirja, jossa ei ole
juonta vaan näkemys. Runoilijoista Anna Ahmatova on suosikkini. Joka kerta, kun häntä lukee, tuntuu, ettei aikaisemmin ole ehkä kunnolla ymmärtänytkään, mitä hän tuntuu tarkoittavan.

Minua kiinnostaa myös 1920-luvun
venäläinen avantgardistinen taide ja
Venäjän historia, erityisesti sotahistoria
ja 1800-luku. Yritän opiskella venäjän
kieltä, mutta työkiireiden vuoksi viime
vuodet ovat olleet tässä suhteessa anteeksi antamattoman huonoja.
Millaista Venäjä-yhteistyötä olet tehnyt
työsi kautta?
Alueen tuomioistuimet ovat olleet
mukana oikeusministeriön lähialueyhteistyössä kumppaninaan Karjalan tasavallan tuomioistuimet. Olen ollut
mukana useilla seminaari- ja tutustumismatkoilla Petroskoissa ja petroskoilaiset ovat olleet täällä Kuopiossa.
Tällainen yhteistyö on tuiki tarpeellista rajanaapurien välillä. Täällä Itä-Suomessa on minun työssäni otettava huomioon myös se, että asiakkaista aika iso
osa on Venäjän federaation kansalaisia
ja yhteisöjä.

r
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Miten Venäjä näkyy työpaikallasi?
Hallinto-oikeuden henkilökunnassa
on ihmisiä, joilla on kokemusta työelämästä Venäjällä. Jotkut harjoittavat kieliopintoja. Muutamme Kuopiossa juuri
uusiin toimitiloihin. Nyt meillä on modernit toimintakulttuuriamme vastaavat, oman näköisemme sangen erikoisetkin ja taiteelliset tilat. Kiitos siitä,
että ajatuksemme saivat arkkitehtonisesti ja taiteellisesti halujamme vastaavan muodon, kuuluu arkkitehti Heikki Lamusuolle ja taiteilija Jaana
Partaselle. Tiloissamme näkyy myös
osin venäläinen perinne. Jaana Partanen on suunnitellut taiteellisen toteutuksen mm. Kuopion ortodoksimuseo
Riisaan. Halusin, että tiloissamme oleva viihtyisä kokoontumistila (kirjasto/
kahvila) on nimeltään Sali nro 6. Tämä tulee samannimisestä Tšehovin
novellista. Se kertoo mielisairaalasta
ja siitä kuka oikeastaan on hoidossa ja
kuka hoitaa ketä. Oikeasti novelli tuntuu kertovan koko yhteiskunnasta. Tilaan tulee todellakin sen nimeä osoittava kilpi. Tämä hallinto-oikeus on ehkä
kokenein mielenterveysjuttujen käsittelijä ja ratkaisija Suomen hallinto-oikeuksien piirissä siksi, että Kuopiossa
on Niuvanniemen sairaala.
Myös vapaa-aikanasi olet tehnyt monenlaisia asioita Venäjän parissa?
Vapaa-aikanani matkustelen paljon
Venäjällä, lähinnä Karjalassa, Viipurissa ja Pietarissa. Lähialuematkailu
on ekologista, sitä tulen harrastamaan
jatkossakin. Olen ollut useamman ker-
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ran mukana seuran matkoilla entisissä neuvostotasavalloissa. Lisäksi olen
osallistunut Viipurissa Sorvalin hautausmaata kunnostavan yhdistyksen toimintaan, eli ollut kunnostustöissä hautausmaalla, mm. puunkaatoryhmässä
loimaalaisten mestarimetsurien kanssa.
Nyt siellä alkaa olla sikäli hyvä tilanne,
että seuraavat työt on entistä helpompi
hahmottaa. Vastaavasti Kuopiossa olen
ollut kunnostamassa Kettulanlahden
venäläisten sotavankien hautaa.
Mitä muuta haluaisit sanoa Kontaktin lukijoille?
Minusta on tärkeintä ymmärtää, että mikään asia ei ole yksinkertainen,
kun puhutaan Venäjän ja muun maailman (myös Suomen) suhteista. Pitäisi
muistaa erilaiset historialliset tekijät ja
se, ettei asioissa ole vain yhtä toimijaa. Ei ole pelkästään hyviä tai huonoja
toimijoita. Pitäisi historiaa ja kulttuuria ymmärtämällä miettiä asioita eri
näkökulmista. Nationalismia en pidä
hyvänä, mutta ajattelen, että patriootteja ihmisten on hyvä olla. Onhan meidän tiedettävä, mistä olemme peräisin historiallisesti ja kulttuurisesti. Nyt
maailmassa on ollut vaarallisia piirteitä
myös siitä näkökulmasta ajatellen, mitä
Tolstoi sanoo Sodassa ja rauhassa siitä,
mikä määrää tapahtumien kulun. Täytyy muistaa, että ajat muuttuvat. Vaikka muistaa historialliset tekijät, pitää
suunnata tulevaisuuteen, sillä siihen
suuntaan maailma on kuitenkin menossa.
TEKSTI JA KUVA TIINA YNNILÄ

Vaajakosken osasto teki syyskuussa yhdessä Monikko ry:n kanssa sieni- ja marjaretken Hankasalmelle Hellevin (kuvassa 3. rivi, 2. vasemmalta) luokse. Hyvän saaliin lisäksi nautittiin maittava lounas ja
emännän paistamia lettuja. Teksti ja kuva Kaija Hänninen.

Keski-Karjalaisten
pikkujoulumatka
Sortavalaan
10.–11.12.
MATKAN HINTA 98 €/hlö omalla vii-

sumilla, 170 €/hlö ryhmäviisumilla.
Pelkkä jouluillallinen ohjelmineen 25
€. Bussimatka edellyttää vähintään
35 hengen ryhmää. Hintaan sisältyy
majoittuminen hot. Ladogassa 2 hh,
1 hh-lisämaksu 20 €. Ohjelmassa mm.
jouluillallinen, tanssia ja musiikkia.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Matkakarjala.
Lisätiedot Anja Haverinen 050 546 3798
ja Matti Majoinen 0400 193 710. Varaukset 18.11. mennessä: Matkakarjala Oy,
Kauppak. 35, Joensuu, 013 120 131, 013
120 133, matkakarjala@kolumbus.fi

Kurkistus
ensi vuoden
toimintaan
• Kuopion Venäläisen kulttuurin viikko
17.-26.2. tarjoaa monipuolisia Venäjäelämyksiä ja kohtaamisia!
• Lähde mukaan Banjaa ja balalaikkaa
matkalle Pietariin 2.-5.3.! Katso sivu 3.

Epäonnistunut
näytös Mikkelissä,
Kuopiossa ja
Joensuussa
MIKKELISSÄ, Kuopiossa ja Joensuussa päästiin näkemään loka-marraskuun vaihteessa hullunhauskaa
neukku-stand-uppia eteläsavolaisen
ryhmän esittämänä. Ilkka Korhonen, Ismo Kotro ja Erkki Teittinen, eli kolme kirjallisuustoimikunnan neuvostovirkamiestä, ovat
saaneet kiireellisen toimeksiannon
esittää, taltioida ja tuhota ”kirjallisen
huligaanin” Daniil Harmsin tuotantoa ja siitä sukeutui heille todellinen
”Harmsin paikka”. Absurdit lyhyet
kertomukset hauskuuttivat yleisöä
ja esitys antoi hyvän kuvan Harmsin
omatakeisesta tyylistä. Musiikista
vastasi Markus Pulkkinen erikoisella pienoisharmonilla.
TEKSTI MARIA LEPISTÖ
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Ilja Teppo huipensi hienosti
osaston juhlat Kontiolahdella
KONTIOLAHTI-VENÄJÄ-SEURA oli koonnut juhlaviikonloppuunsa 21.–25.5.
hienon kattauksen paikallista ja lähialueiden kulttuuriosaamista. Se sisälsi
helmiä niin keittiöstä kuin esiintymislavoiltakin, teatteria unohtamatta.
Lauantaina Lentävien lintujen kahvila ”Lenlika” tarjosi asiakkailleen venäläisen keittiön suolaisia ja makeita herkkuja. Vieraat saivat maistiaisia
mm. linnunmaito- ja Charlotte Russekakuista sekä pikkusuolaisista: lohikulibiakiasta ja silliä turkin alla -salaatista.
Sunnuntain juhlat alkoivat tervehdysten vastaanotolla. Kontiolahden
kunta, Kulhon työväenyhdistys, Kontiolahden sos.dem. kunnallisjärjestö,
Kontiolahden Pohjola-Norden osasto,
Enon Venäjä-Seura, Kiihtelysvaaran
Venäjä-Seura, Kontiolahden Kotiseutuyhdistys, Venäjä-Seuran Itä-Suomen
piirijärjestö ja Kontiolahden eläkeläiset
olivat vastanneet kutsuun.
Juhlapäivän aurinko paistoi niin ulkona kuin järjestäjien kasvoilla - neljän
kuukauden valmistelu oli huipentumassa. Järjestäjillä oli kattauksessaan
alkupalaksi paikallisen bassobaritoni Osmo Turusen Kellot Moskovan
-konsertti. Venäläisten sävelten siivellä
pääsimme Osmon tulkintojen ja juontaja Erkki Piiroisen kertomusten
saattelemana Mantsurian kukkuloiden
taisteluista Mustanmeren mainingeille
ja Volgan vuolasta virtaa pitkin takaisin
Karjalan laulumaille.

Tsupari: Kulttuurin
tuntemus lähentää
Konsertin antia kakkukahvin lomassa sulatellessamme kuulimme Itä-Suomen piirijärjestön uuden puheenjohtajan, Varkauden kaupunginjohtaja
Hannu Tsuparin juhlapuheen. Tsupari sanoo päässeensä kirjallisuuden
ja kulttuurin tuntemuksen kautta
lähemmäksi venäläistä sielua, jolloin työskentely
venäläisten kanssa on
luontevampaa. Hän
neuvoo, että omien
suomalaisten demokratiakäsitysten tuputtaminen venäläi-
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Kontiolahdella nautittiin hieno kattaus
kulttuuria.

sille on ajan haaskausta. Nykyisessä
tehtävässään Tsupari haluaa hyödyntää Venäjä-osaamistaan Petroskoihin ja
Viipuriin suuntautuvassa toiminnassa.
Krimin ja Ukrainan tapahtumat eivät
saa vaikuttaa lamaannuttavasti järjestöjen ja kansalaisten välisiin suhteisiin,
päinvastoin; tarve ruohonjuuritason
yhteistyölle on viime vuosina vain kasvanut.
Suomi-Venäjä-Seuran tärkeimpiä
tehtäviä on Venäjä-tietouden lisääminen suomalaisten keskuudessa ja sen
pitäisi korostua täällä itäisessä Suomessa. Koulujen rajat ylittävä yhteistyö
voisi olla yksi keino. Tsupari rohkaisee
kouluja hankkimaan rajan takaa vaikkapa kummiluokkia esim. ystävyyskaupunkiensa kouluista. Tällainen toimintamuoto antaisi uuttaa sisältöä
myös ystävyyskaupunkitoiminalle ja venäjän kielen
opiskelulle. Tsuparin
mielestä kummiluokHannu Tsupari kannustaa
hankkimaan kummiluokkia Venäjältä.

katoiminta voisi parhaimmillaan johtaa
myös henkilökohtaiseen yhteydenpitoon esim. sosiaalisen median kautta.
Hän muistuttaa, että venäläiseen kulttuuriin tutustuttavaa nuorten ja varhaisnuorten venäläistä kirjallisuutta on
käännetty jonkin verran myös suomeksi. Tsupari toivookin, että uusia opetussuunnitelmia tehdessään koulut eivät unohtaisi venäläisen kirjallisuuden
osuutta.
Juhlakattaus jatkui välipalalla, josta
vastasi Timoi Munne. Hän toi mukanaan terveiset Maarianvaaran kesäteatterista. Yhden miehen kupletissa kuultiin mm. aikansa hitti, nauruhermoja
kutitteleva Esa Pakarisen Kutikutikut-kappaleen karjalankielinen versio,
kertomuksia Timoin Venäjän aikaisista seikkailuista mm. kulkutautiosastojen eristyspotilaana ja monologi, jossa Suomen sotilas etsiskelee Karjalan
kannaksella rajapaalulle paikkaa sitä
kuitenkaan löytämättä - paalu jäi reppuun.
Viikonloppu huipentui laulaja-lauluntekijä Ilja Tepon soolokeikkaan.
Välitön taiteilija loihti navettaan raikkaan tunnelman. Ilja lauloi venäjäksi,
englanniksi ja suomeksi. Tyylilleen versioidut, isänsä “nevergreenit” kappaleet osuivat ja upposivat kaikkiin. Vanhat venäläiset klassikot kuten ”ystävän
laulu”, saivat yleisön laulamaan mukana. Ilon ja liikutuksenkaan kyyneliltä emme säästyneet. Rytmikkäimmät
laulut pistivät kädetkin lyömään tahtia
ja Iljan omat kertoilevat ja puhuttelevat
balladimaiset kappaleet kuten ”Huominen jota murehdit eilen” ja “Kokematon kulkuriksi” hiljensivät kuuntelemaan mitä sanottavaa taiteilijalla
on. Yleisön spontaanisuus sai ajoittain
myös nuoren taiteilijan silmin nähden
herkistymään. ”Oli fiilis ja miljöö kohillaan”, totesi Ilja ja niinhän se oli.
Juhlaviikonloppu onnistui hyvin.
Tapahtumissa kävi yhteensä noin 150
vierasta. Järjestelyissä oli mukana myös
joukko kontiolahtelaisia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka olivat lahjoittaneet kehuja
saaneita arpajaisvoittoja sekä lainanneet kukkia juhlapaikan koristeluun.
TEKSTI JA KUVAT JARI-PEKKA KINNUNEN
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Tutustumismatka
Petroskoin
teatteritarjontaan
ITÄ-SUOMEN PIIRI järjesti ainutlaatuisen
teatterimatkan Petroskoihin 28.–31.10.
osana OKM:n rahoittamaa teatterihanketta. Matkan tarkoituksena oli tehdä
Petroskoin teatterikenttää ja erityisesti
Karjalan Kansallisen teatterin toimintaa tutuksi suomalaisille teatterialan
ammattilaisille ja harrastelijoille sekä
matkoja järjestäville seura-aktiiveille.
Matkalle lähti 36 teatterin ystävää
eri puolilta Suomea. Matkanjohtajana toimi Maria Lepistö. Matkalaiset pääsivät näkemään Tarja-Liisa
Qvintuksen ohjaaman suomenkielisen Kun on tunteet -näytelmän Karjalan
Kansallisessa teatterissa, venäjänkielisen Sevillan parturi -oopperan Kirovin Musiikkiteatterissa, venäjänkielisen
Tshukovskin satuun perustuvan esityksen Karjalan kansallisessa nukkete-

Nukketeatteri
Pienessä
Maassa pääsee
ihastelemaan
miniatyyrimaata.

atterissa, suomenkielisen Taikasanan
Nukketeatteri Pienessä Maassa ja nukketeatteri Sisiliskon esittämän karjalankielisen Kuin akat muzikan juattih
Kansallisten Kulttuurien keskuksessa.
Lisäksi ohjemassa oli ilmaisutaidontyöpaja Kansallisessa teatterissa, fol-

kyhtye Sattuman konsertti ja tutustuminen Petroskoin Valtion konservatorion teatterikoulutukseen Sergei
Proninin johdolla. Lue lisää matkasta
Hyvässä Seurassa -blogistamme!
TEKSTI JA KUVA MARIA LEPISTÖ

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

”Meiän” Matti vaihtuu Marjaksi
MELKOISEN HUIKOSEN ystävyyssseuratyössä tehnyt Matti Ukkola siirtyy
tämän vuoden lopussa ansaituille eläkepäiville. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Oulun piirin palveluksessa vuonna 1977 startannut mies saa seuraajakseen uuden polven ammattilaisen,
Suomi-Venäjä-Seuran entuudestaan
tuntevan FM Marja Malmin.
Ukkola muistetaan kansojen välisen ystävyyden ja yhteistyön hyväksi
maittemme välillä
väsymätöntä työtä
tehneenä miehenä. Ukkola viihtyy
luonnon keskellä.
Hän on pitänyt työtaitoa ja iskukykyä
kunnossa opiskelemalla Neuvostoliitossa, Venäjällä
ja myös koti-Suomessa. Pitkä työura
kenttämiehenä ei
ole jäänyt jäsenis-

töltä ja osastoilta huomaamatta. Ukkolaa on arvostettu omiensa joukossa viihtyvänä, helposti lähestyttävänä,
”meiän” Mattina.
Pohjois-Suomen piiri siirtyy Marja
Malmin mukana tuoreisiin käsiin. Ukkola sanoo jättävänsä toiminnanjohtajan työt luottavaisella mielellä uuden
sukupolven innovaatiot hallitseville
hartioille. Ukkola muistuttaa, että seuran toiminnan perusta on jäsenistös-

sä ja aktiivisissa, toimivissa osastoissa.
Pohjois-Suomen piirille on ominaista
myös vahva yhteisöjäsenverkosto ja laaja sidosryhmäverkosto.
Luottavainen on 17.10. PohjoisSuomen uutena toiminnanjohtajana
aloittanut Marja Malmikin. Jyväskylän
yliopistossa pääaineenaan venäjän kieltä ja kulttuuria opiskellut Malmi tuntee tulleensa kotiin.
-Viihdyn erittäin hyvin Suomi-Venäjä-Seurassa. Olo on
oikein kotoisa, toteaa Oulun lokakuisessa Sugrifestissa täysillä
työskennellyt uusi toiminnanjohtaja.
Kenttämies Ukkolan
jälkeen puikoissa on
kahden pienen tyttären äiti. Matti vaihtuu
Marjaksi. Työ hyvässä
seurassa jatkuu.
TEKSTI JA KUVA
RITA KUMPULAINEN
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Osastoissa tapahtuu
KANTALAHTELAINEN kansansoitinyhtye Zabava ja nuorisotanssiryhmä
Eksiton (kuvassa yllä) Kirovskista
esiintyvät Kuusamotalossa la 19.11.
klo 19. Liput Kuusamotalon lippupalvelu: 18€ Seuran jäsenet ja eläkeläiset, muut 20 €, nuoret 10 €.

”Makkaraperunat”
valloitti Oulussa
ILOINEN, vauhdikas, sopivassa suhteessa
perinnettä ja uusia tuulia. Tällainen oli
järjestyksessä Oulun toinen sukukansapäivä. Sugrifestin kauimmaiset vieraat
pistvät vauhtia juhlapaikalle. Ersän
kielellä etnofolkia esittänyttä Oymea
kuuntelivat vanhat ja nuoret.
Iloisia yllättäjiä löytyi tällä kertaa
ihan omilta kulmilta. Madetojan musiikkilukion nuorten lauluryhmä Makkaraperunat otti raikkain ottein yleisönsä. Suomalaisiin kansanlauluihin
pohjautuvassa riiuperformanssissa oli
sellainen ote ja oivallus, että näiden
nuorten voi odottaa laulavan jonakin
päivänä Suomea maailmankartalle.
Oulun Sugrifestin nuorimmat taiteilijat tulivat Oulunsalon nuorisoseuras-

ta. 11-14-vuotiaiden ryhmä Kepposet
näytti vanhemmalle polvelle tanssimisen mallia.
Juhlassa saatiin tuulahduksia myös
Sohjanankoskelta ja Kiestingistä Karjalan Tasavallasta. Suomalais-virolaista
musiikkia esitti Kassiahastus ja suomalaista ja venäläistä musiikkia suomalais-venäläinen lauluryhmä Kanerva.
Tverin karjalaisten ja udmurttien elämästä kuultiin sanoin ja kuvin. Komilaislasten piirustusnäyttely, sugrikansojen traditioista ja nykypäivästä kertova
valokuvanäyttely sekä kansojen esittelypöydät ja pienimuotoiset maistiaiset
antoivat päivälle oman kotoisen mausteensa.
TEKSTI JA KUVA: RITA KUMPULAINEN

SAVUKOSKEN OSASTO on viettänyt

TEKSTI JA KUVA: KATJA HIRVASAHO

Juhlaelämys Murmansk 100
BARENTSIN MEREN pääkaupunki

Murmansk juhli upeasti 100-vuotista
taivaltaan 8. lokakuuta. Juhlatapahtumat saivat koko kaupungin liikkeelle.
Ilta huipentui juhlakonserttiin, lasershow-musiikkispektaakkeliin ja fantastiseen ilotulitukseen. Juhlille osallistui
onnikallinen väkeä eri puolelta Suomea.
TEKSTI MATTI UKKOLA KUVA SARI PÖYHÖNEN
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ka ja teatteristudio Impuls esiintyvät
Haapavedellä kulttuuritalo Kirnussa
pe 25.11. klo 18-20 ja Pyhäjoen lukiossa la 26.11. klo 13-15. Lisätiedot
osastojen puheenjohtajilta.
HAAPAVEDEN osasto kutsuu pikkujouluun Kostamukseen 3.-4.12. Hintaan 120 € (+ ryhmäviisumi 70 €)
sisältyy bussimatkat Haapavedeltä,
majoitus hotelli Nordissa, kiertoajelu, ostoskierros, kauneushoitolavaraus. Pikkujouluillallinen lisämaksusta
10 €/hlö. Matkavaraukset Diana 044
2624243 ja Rolle 0400 100887

Oulun osasto
• POGOVORIM-KESKUSTELUKERHO

Savukoskella
juhlittu koko
vuoden
70. juhlavuottaan useilla eri tapahtumilla. Pääjuhla oli kemiläisen lauluryhmä Sudarushkan kaksi konserttia 2.10.
Ensimmäinen oli vanhainkodilla, koska
osaston kaksi perustajajäsentä, Martti
Jylhänlehto ja Lauri Julkunen, ovat
nyt Saukodin asukkaita. Konsertti oli
kunnianosoitus ja kiitos heille, ja toihan musiikki piristystä kaikille.

BELOMORSKIN tanssiryhmä Rosin-

suomi/venäjä Muhoksen kirjastolla tiistaisin klo 17.30 - 19 ja Oulun
Kumppanuuskeskuksessa keskiviikkoisin klo 16.15 - 17.45.
• VALJAKKO-MARATON Oulun kansainvälisellä koululla su 20.11. klo
12–18. Laitamme ruokaa, syömme
hyvin ja kokeilemme käsitöitä.
Bussiretki Joulupukin Pajakylään to
1.12.
• LASTEN JOULUJUHLA la 17.12. klo
15 - 17 Oulun Aleksinkulmassa.
• SUOMALAIS-URGRILAINEN
Minulla on onnea -piirustusnäyttely
Oulun pääkirjaston lastenosastolla
17.1. - 9.2.2017.
Lisätiedot venajaseuraoulu.net,
svs.oulu@gmail.com, Valjakkotoimisto 044 714 0003/Heidi Svala, 044 714 0004/Anita Tadinen,
044 5652 004/Galina Bazhenova

04/11/16 14:40

TURUN PIIRI
Tiedustelut puh. (02) 277 3200
turku@venajaseura.com

Osastojen järjestämä taide- ja kulttuuriretki Kiskoon ja Saloon
yhteisesti järjestämä retki
sisälsi kolme pääkohdetta, joista ensimmäinen oli Orijärven kaivosalue ja
erityisesti kuparikaivos. Kaivos on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sen
perustamisvuosi on 1757. Kaivoksella on ollut useita omistajia, joista viimeisin kaivostoimintaa harjoittanut
oli Outokumpu Oyj. Kaivos muodosti
aikanaan kiinteän yhteisön, joka työllisti oppaanamme ollen Heidi Grahnin mukaan enimmillään noin 500 ihmistä. Nykyisin kaivos on yksityisessä
omistuksessa. Kaivostoiminta lakkautettiin vuonna 1958 malmiesiintymien
köyhdyttyä kannattamattomalle tasolle.
Paikka oli kiinnostava erityisesti historiansa ja vaikutustensa johdosta niin
sen ajan Kiskoon kuin laajemmallekin.
Toinen varsinainen kohteemme oli
taiteilija ja kuvanveistäjä Rafael Saifulin taideateljee Kiskossa erikoisen
hienoine kokoelmineen ja valmistumassa olevine töineen. Vierailumme antia
täydensi taiteilijan oma sydämellinen ja
miellyttävä persoona. Hänen taiteensa muodostuu pääasiassa erikokoisista
keramiikkatöistä ja pronssiveistoksista.
Kuuluisa on erityisesti hänen pronssinen Onnen hevosensa. Kerrotaan, että henkilö, joka istuu Onnen hevosen
selässä, on onnellinen lopun ikäänsä.
Tarinan mukaan ei kuitenkaan tarvitse
nousta sen selkään, vaan onnen saavutOSASTOJEN

taakseen riittää, kun koskettaa hevosta!
Taideoppinsa Rafael Saifulin sai Pietarin taideakatemiasta. Hänellä on ollut
lukuisia näyttelyitä ympäri maailmaa –
esimerkiksi Yhdysvalloissa, Italiassa ja
Isossa-Britanniassa. Ehkä kuuluisin hänen asiakkaistaan on useasti maailman
rikkaimpana ihmisenä tunnettu Bill
Gates, joka halusi kokoelmiinsa Saifulinilta suurikokoisia munia.
Kolmantena kohteenamme oli Salon
taidemuseo, joka oli avarana ja katselijaystävällisenä tilana varsin miellyttävä taidemiljöö. Museo on rakennettu
yli sata vuotta vanhaan veturitalliin ja
palvelee nykyisin hienolla tavalla tarkoi-

tustaan. Taidemuseo on avattu vuonna
1998. Museossa on näytteillä muun muassa Lyyli Säilän, Uuno Eskolan, Matti
Warénin, Viljo Hurmeen ja Tyko Sallisen
monipuolista ja korkealaatuista tuotantoa 1910-luvulta 1960-luvulle asti. Teoksia on näytteillä yhteensä yli sata.
Retkelle osallistui yhteensä 25 osastojen jäsentä ja muita taiteesta ja kulttuurista ja lähialueen historiasta kiinnostunutta. Matkan erinomaisena johtajana ja pääjärjestelijänä toimi Viktoria
Kulmala ja kuljetuksesta vastasi Kristiina Holmström varmaotteisella tavallaan.
TEKSTI JA KUVA VIKTORIA KULMALA

Vanhan Suurtorin joulumarkkinat
10.–11.12. ja 17. –18.12.
TURUN PIIRI on tänä vuonna mukana Van-

han Suurtorin joulumarkkinoilla kahtena
viikonloppuna! Joulumarkkinoilta löydät
nähtävää 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 Jou-

lukoristeiden vaihtopisteestä. Jouluhulinan
keskellä on myös mahdollisuus hengähtää
hetki Brinkkalan talon Joulukahvilassa ja Vanhan Raatihuoneen salin tunnelmallisissa konserteissa.
Seuran toimistolle olet tervetullut tekemään ostoksia, hengähtämään markkinavilinästä, juomaan glögiä ja syömään maukkaita
venäläisiä piirakoita klo 11–17.
Markkinaviikonloppuna saamme vieraaksi
myös venäläisen Pakkasukon yhdessä Lumitytön kanssa lauantaina 10.12. Pakkasukon paikan päälle kyyditsevät Neukkumasinistit.
4/2016 KONTAKT
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LÄNSI-SUOMEN PIIRI
Tiedustelut puh. 010 396 2800
lansi-suomi@venajaseura.com

Aktiivit vierailivat
Venäjän
Suurlähetystössä
TURUN PIIRIN aktiiveilla oli ilo vierailla Venäjän Suurlähetystössä Helsingissä lauantaina 15.10. Retkelle lähti mukaan 18 eri osastojen edustajaa.
Kahden tunnin vierailuun mahtui paljon ohjelmaa. Ensin ryhmällä oli kunnia tavata suurlähettiläs Aleksandr
Rumjantsev, jonka kanssa keskusteltiin Suurlähetystön istuntosalissa kaikenlaisista päivänpolttavista asioista,
mm. Suomen ja Venäjän suhteista, venäläisten maahanmuuttajien asemasta
suomalaisessa yhteiskunnassa ja Suurlähettilään lempiaiheesta eli kalastuksesta. Suurlähettiläs tuntui tietävän eri
kalojen nimiä suomeksi enemmän kuin
koko meidän ryhmämme yhteensä…
Keskustelujen jälkeen lähetystösihteeri Natalia Vezhlivtseva ja avustaja Gleb Kondratovitsh kertoivat
Suurlähetystön rakennuksen historiasta ja nykypäivästä, jonka jälkeen ryhmämme siirtyi ekskursiolle lähetystön
tiloihin. Lopulta päädyimme yhteiskuvaan Suurlähetystön mukavalle sohvalle. Vastaanotto oli lähetystössä todella
vieraanvarainen, ja vierailumme päättyi
maistuvaan lounaaseen venäläisravintola Shashlikissa.

Kutsu
joulupuurolle!

Sukukansapäivän suosio
kasvaa Tampereella
SUGRIFEST 2016 oli edeltäjiäänkin
ehompi ja monipuolisempi tapahtuma,
jossa kahtena päivänä yleisöä kertyi yli
300 henkeä.
Rahvaanmusiikin kerho vastaa SugriFest-klubin järjestelyistä. Illan aloitti
Arkaaiset jamit, jossa yleisökin sai soittaa omaa instrumenttiaan. Ersämordvalainen Oyme-yhtye räjäytti tajunnan
rokkaavalla kansanmusiikillaan ja illan
päätti huikea Ohtonin karhunpeijaiset,
jossa Tuomas Rounakari, Karolii-

Renki- ja piikamatkat
2017 –EXTREME
Näille matkoille osallistuminen edellyttää
normaalia ruumiillista ja erinomaista
henkistä kuntoa sekä suurta joustavuutta
ja mahtavaa huumorintajua! Kesällä
2017 kesätyötä kolmessa erilaisessa
kylämiljöössä.

TURUN PIIRIN itäisten osastojen

yhteistyöryhmä järjestää puurojuhlan Hehkun Majalla, Sotilasmestarintie 12, Märynummi
(Halikko/Salo) 19.11. klo 14.00.
Hyvää ohjelmaa ja puuroa sekä
kahvit tarjolla. Tervetuloa!
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AAVAN MEREN TUOLLA
PUOLEN Rutši 4.-11.6.
Hinta 790 €. Juna-bussi, asuntola/
perhemajoitus. Ilm. 31.1. mennessä
rajavyöhykeluvan hankkimiseksi!
Viikko Suomenlahden merimaisemis-

na Kantelinen, Antti Paalanen ja
Pekko Käppi soittivat ja tanssittivat
yleisön riehakkaaseen transsiin. Ryhmä esitti Siperiasta tuoduilla kansansoittimilla myös narkas- ja ning-juhlan
perinteitä. Musiikki oli eksoottista, sillä
hantien musiikissa ei ole säveljärjestelmää ja soittimet saavat olla siinä vireessä, mihin ne ovat kulloinkin itse asettuneet. Kaikkiaan soitto kuulosti improvisoinnilta soittajien kesken. Illan päätteeksi oli riehakas olo, vaikka tyydyin

sa Šoikulanniemellä. Puutarhanhoitoa ja
pihahommia, kokkailua, vanhojen rakennelmien kunnostustöitä, tutustumista
alkuperäiskansa inkeroisten kulttuuriin.

UDMURTIAN LAULAVAT
MUMMOT Šarkan 21.-30.7.
Hinta 1 090 €. Juna-lento, perhemajoitus. Vieraanvarainen
Udmurtia on heinäkuussa
kukkeimmillaan. Puutarhatöitä, ruuanlaittoa,
eläintenhoitoa, tutustumista udmurttien
kulttuuriin.

KONTAKT 4/2016

Teemu_06-13 KONTAKT_4-2016.indd 12

04/11/16 14:40

Hervanta
Kaikki ilm. Leena Kakko 040 590 5665
La 19.11. klo 14 Kokataan Alman kanssa:
herkkuja venäläiseen juhlapöytään.
Verkon keittiö, Ruovedenk. 20. Ilm. 17.11.
mennessä. Jäsenet 4 €, muut 5 €. Essu ja
tossut/sisäkengät mukaan.
La 19.11. klo 17 Yhteinen glögi-ilta jäsenille
Messukylän osaston kanssa Verkon tiloissa.
Ilm. 17.11. mennessä. Maksuton.
Ma 9.1. klo 18.15 Uljanovskin kaupunki ja
elämänmeno, Hervannan kirjasto. Uljanovskissa työskennellyt Jukka Kim kertoilee.
Yhteistyössä Hervannan kirjaston kanssa.
Vapaa pääsy.
Su 29.1.2017 klo 15 Perinteinen kotikonsertti, Lulu Tanhuanpään pirtti Teisko. Lulu ja pietarilaistaiteilijat Kristina
Buritšenko (laulu) ja Sergei Adamjan
(kitara). Tilausbussi klo 14 Duon edestä.
Liput (sis. kahvit) 25 €, kuljetus 10 €/hlö.
Ilm. pian, paikkoja rajoitetusti.

Valkeakoski
itse vain seuraamaan esityksiä.
Sukukansapäivän aloitti petroskoilaisen pukumestari Olga Poroshinan
Kalevala-asujen muotinäytös. Unkarin
kulttuurikeskus tarjosi huippuluokan
HolddalaNap-maailmanmusiikkiyhtyeen, jonka musiikki aiheutti kuulijoissa alusta loppuun saakka vilunvärähdyksiä. Virtuoosimaiset Gabor Ölvedi (lyömäsoittimet), perulainen Alex
Torres (kitara) sekä hurmaava laulusolisti Anna Gulyas ja muut muusi-

MYYTTISEN PARMAN
JÄLJILLÄ Bolšaja Kotša 29.7-7.8.
Hinta 1 090 €. Juna-lento, perhemajoitus.
Komi-permjakkien luona puutarhatöitä,
ruoanlaittoa, eläintenhoitoa. Kunnostetaan 600-luvulla asutettua Kuregkarin linnavuorta.
Udmurtia ja Komi-Permjak ovat yhdistettävissä, yhteishinta
1 980 €.
Jäsenalennus
25 €/matka.
Vuoden 2016
puolella teh-

kot olisivat ansainneet iltaklubin. Hurmio!
Musiikkiesitysten ja elokuvien tauoilla väki nautti Sugrimarkkinoista,
jossa oli mm. käsitöitä, kirjallisuutta,
Stadin makkaramestarin Ferenc Vilisicsin valmistamia paprikamakkaroita,
virolaisia kilohailivoileipiä ja tietenkin
karjalanpiirakoita!

Tapahtumat Ystävyystalossa, Pässinmäenk. 1
Ma 28.11. klo 18 Keskustelupiiri kaiken
tasoisille venäjää puhuville
Ke 16.11. klo 18 Venäläisen kirjallisuuden
piiri. Kirja ilm. osaston nettisivuilla. Tule
kuuntelemaan, vaikket itse lukisikaan!
Su 20.11. klo 11-14 Pop up -ravintola
yhteistyössä Viro- ja Unkari-Seuran kanssa.
Ruokana kalaseljanka ja jälkiruokana
“laiguline koer”.

TEKSTI TUIJA MÄKINEN
KUVAT HARRI ILKKA JA LEENA KAKKO

Pori

dyistä varauksista 30 € lisäalennus.
Huom! Kertaviisumi 85 €/
kaksikertaviisumi 119 €.

Kulttuurimatka Kazaniin
Tatarstanin pääkaupunkiin
Aika 7.–13.6. Hinta 780 €. Lennot
Hki–Kazan-Hki (Finnair), kenttäkulj.,
majoitus hot. Šaljapin 2 hh, Tatjana
Pavlovan ja Keijo Koivulan upeat
opastukset. Matkan sisällöstä vastaa
Kangasalan osasto. Matkavaraukset
Keijo Koivula 040 592 1077,
koivula.keijo34@gmail.com

Tapahtumat Otsolassa, Juhana Herttuan
katu 16
La 26.11. klo 15-18.30 Kansainvälinen joulujuhla. Jäsenet 5 € ja lapset alle 10-v. 0€
Pe 10.2. klo 17-18.30 Suomalaiset Siperiassa -yleisöluento. Leena Kakko: Miten suomalaiset ovat joutuneet Siperiaan ja mikä
on ollut heidän jälkeläistensä kohtalona?
Valo- ja elokuvaa Siperian junamatkasta.
Vapaa pääsy.
Lisätiedot Jukka Kim 050 401 8001.

Tampereen
kujoulut
osastojen pik
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Saatko

kaksi
kertaa kuussa sähköpostiisi tapahtumakalenterin, jossa
kerrotaan osastojen ja piirin järjestämistä tapahtumista eri puolilla
Etelä-Suomea?

ETELÄ-SUOMEN PIIRI

Jos et,

ilmoita osoite piirijärjestöön simo.kantele@venajaseura.com
tai muuta osoitteesi itse
www.venjajaseura.com > Liity
jäseneksi > Päivitä yhteystietosi

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

Uusia kasvoja ja
tehtäviä toimistolla
Toiminnanjohtaja Jouni Sirkiä on työvapaalla 31.3.2017 asti ja projektikoordinaattori
Kirsi Muurama 30.9.2017 asti. Toimistossa
työskentelevät määräaikaisina toiminnanjohtaja Päivi Kärnä paivi.karna@venajaseura.
com, 050-3530268 ja projektikoordinaattori
Simo Kantele simo.kantele@venajaseura.
com, 045-7731947. Olkaa yhteydessä!

Tapahtumat

Laulamme joululauluja venäjäksi perjantaina
9.12. klo 17.30-19, Vantaan opistotalo, Lummetie 5, Tikkurila. Järjestäjä Vantaan osasto

Laulukerho keskiviikkoisin 16.11., 30.11.,
7.12. klo 17-18. Cultura-säätiön tiloissa, Lintulahdenkatu 10, 3.krs. Laulukerhossa lauletaan
venäjäksi ja suomeksi. Avoin kaikille lauluhaluisille. Järjestäjä Länsi-Helsingin osasto

Unohdettu 1920-luku? tiistai 29.11. klo 17.30
Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa. VTT
Aappo Kähönen kertoo, miten Suomi nähtiin 1920-luvulla Moskovasta käsin ja millaiset
olivat suomalais-neuvostoliittolaisten suhteiden lähtökohdat. Tutkija Ira Jänis-Isokangas
puolestaan kertoo neuvostovaltaa 1920-luvulla vastustaneista huligaaneista, terroristeista
ja bandiiteista. Järjestäjä Historian osasto

Sputnik –nojatuolimatkailua torstaisin 24.11.
ja 15.12 klo 18, Kulttuurikeskus Caisa. Lähde
Sputnikien matkassa huimille retkille Venäjälle ja muille itäisille maille. Järjestäjä LänsiHelsingin osasto  
Keskustelua venäjäksi ja suomeksi, Vantaan
osasto tiistaisin klo 18-19.30. Unikkotie 3 D,
2. Kerros

Päivi Kärnä.

Simo Kantele.

Lappeenrannan osasto maanantaisin klo 19:
Venäjää äidinkielenään puhuville opastusta
suomen kieleen ja kulttuuriin, Monikulttuurikeskus Kompassi, Sammontori 2, 2. krs
Lisätiedot Tapio Suonio, 040 770 8971

Joulujarmarka järjestetään
seuraavan kerran marraskuussa
2017. Tänä vuonna emme pysty
pitämään jo perinteisiksi muodostuneita markkinoitamme, sillä sopivaa
tilaa ei ole löytynyt. Sen sijaa vuoden
kuluttua vuorossa on taas monipuolinen ja runsas Jarmarka. Toivottavasti maltatte odottaa!

Tyylikäs sontikka syksyn
sateisiin ja hauska
maatuskaheijastin
itselle tai lahjaksi!
Piirillä on jälleen myynnissä hieno
kokoontaitettava sateenvarjo kyrillisin
aakkosin koristeltuna. Osta toimistostamme tai kotiin lähetettynä. Hinta 12
€ (+postimaksu). Osastot! Jos teette 10
kappaleen tilauksen, sateenvarjon hinta
on vain 8 euroa! Itselle tai lahjaksi hauska
maatuskaheijastin, jäsenhinta 4 € (+postimaksu).

Tulossa: Suomi 100 -matka
Juhlavuoden kunniaksi matkaamme Pietariin 18.-21.5.2017. Tutustumme vuoden 1917
tapahtumiin, vallankumoukseen ja itsenäistymiseen johtaneisiin tapahtumiin mm. Smolnassa ja Keisarillisessa ulkoasiainministeriössä. Asiantuntijaoppaana mukana suurlähettiläs Heikki Talvitie. Lähde mukaan!
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Pirjo Hämäläinen

KOLUMNI

Naisia miesten kamppeissa

M

arraskuu on jäisten kelien ja naisten aikaa, jolloin saa pelätä erityisesti
Liisan liukkaita ja Kaisan
kaljamia. Liisa, suosittu
etunimi, periytyy Pyhältä Elisabetilta, jonka
isä oli Unkarin kuningas, ja Kaisa puolestaan Katariina Aleksandrialaiselta, jonka isä
oli rikas patriisi.
Pyhimystarinat kiehtoivat keskiajan suomalaisten mieltä ja auttoivat aavistelemaan,
miten värikästä elämää kaukomaiden ylimystö vietti. Vasta myöhään savupirttien
harmaa kansa alkoi kuitenkin omista siniverisistään runoilla.
”Oli ennen naiskuningas, Katri kaikkein
parain. Ei ollut surua Suomenmaalla, surua
Suomen poikasilla: Suomen poiki ei soassa,
Suomen miest ei miekka vyöllä. Mut kun kuoli
kunnon rouva, katois Katrina kuningas, pääsi Paavo päälliköksi, sutariksi suuri herra, tuli
suru Suomenmaalle.”
Naiskuningas Katariina ja tämän kelvoton poika Paavali hallitsivat
vain Vanhaa Suomea, mutta runojen sepittäjät olivat toki kotoista väkeä, Sakkolan, Impilahden, Soanlahden ja muun
suomalaisen Karjalan asukkaita.

P

Venäläisissä bylinoissa naiset menestyivät
myös sotureina ja ratsastivat tukka liehuen
ja tanner pölyten. Kaunis Vasilisa Mikulišna
ja rohkea Nastasja Korolevitšna olivat
amatsoneja, joiden rinnalla vellihousuiset
aviomiehet vapisivat.
Kiovassa valepukuinen Vasilisa vietti häitä suuriruhtinas Vladimirin tyttären kanssa
ja pelasti näin siippansa, pajari ja kanneltaituri Stavr Godinovitšin.
Bylinoiden maailmassa sukupuolten kahtiajako ei ollutkaan jyrkkä: bogatyrit olivat
miehiä, mutta ratsastavat polenitsat saattoivat olla paitsi naisia myös miesnaisia, androgyynejä.

Y

htä väljä käsitys sukupuolista tulee vastaan Ksenia Pietarilaisen 1700-luvun tarinassa.
Ksenia asui Petrogradskajan
alueella, nykyisen Lahtinskaja
ulitsan varressa, mutta hän hylkäsi ison kivitalonsa, harhaili kaupungin surkeimmilla
kujilla ja käpertyi yöksi mihin
tahansa nurkkaan.
Ksenia, yhteiskunnan laidalle
ajautunut totuudenpuhuja, ennustaja ja transvestiitti, pukeutui upseerimiehensä vaatteisiin
ja käytti tämän nimeä Andrei
Petrov. Vaikka mies oli kuollut,
Ksenia käänsi asian nurinpäin
ja väitti kuolleensa itse.
Urbaanista Pietarista on pitkä loikka suomalaiseen metsään, mutta sielläkin, kaukana kylistä, sukupuolirooleja tulkittiin avarasti.
Tapio, metsänjumala, oli panteistinen
hahmo ja hänen alamaisensa, metsänhaltijat, näyttäytyivät ihmisille milloin naisina,
milloin miehinä. Identiteetiltään häilyvä oli
myös Tapion vaimo Mielikki, joka pukeutui puolisonsa naavaturkkiin ja naavahattuun ja säikytteli marjanpoimijoita vanhana
miehenä.
Nyrkes, pihkanokkaisten oravien johtaja,
oli Tapion poika, mutta niin vain kävi, että
Nyrkesistä tuli ajan mittaan Nyyrikki ja hän
liittyi samaan sarjaan kuin Mielikki, Kyllikki ja Annikki. l

”Bylinoissa
naiset
menestyivät
myös
sotureina.”

ohjoiset unet ja
näyt ovat yhteisiä, joten tarinat ja
starinat, kalevalaiset runot ja
sankaribylinat elivät Suomen
ja Venäjän rajamailla, ajattomassa ajassa,
staattisessa välitilassa ja kahden kulttuurin
unohdetussa rakosessa.
Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen viihtyivät paremmin Vienassa, kun taas
bogatyrit Ilja Murometš, Dobrynja Nikititš,
Djuk Stepanovitš, Ivan Godinovitš ja huijaava velikulta Aljoša Popovitš seikkailivat
Aunuksen ja Arkangelin kuvernementeissa.
Suomalaisten runojen naiset olivat vahvoja ja itsetietoisia, kuten kylillä viihtyvä
Kyllikki tai Pohjan nuorempi neiti, jonka Ilmarinen ryösti vaimokseen. Yöllä, majapaikassa, neiti kosti ryöstön ja karkasi vieraaseen sänkyyn.
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talous // verkkokauppa

Venäläisten
ostosmatkailu
Suomeen on
vähentynyt, mutta
samaan aikaan
verkkokauppa
kasvaa kohisten
itänaapurissa.

Verkkokaupan
veturina Venäjä
n Verkkokauppa kasvaa Euroopassa tasaisen varmaa
vauhtia. Kasvun veturi löytyy ehkä hieman yllättäenkin aivan naapuristamme. Kansainvälisen Ecommerce Foundation -järjestön julkaisemien verkkokauppaa
koskevan selvitysten mukaan Venäjä on verkkokaupassa yksi Euroopan nopeimmin kasvavista maista.
Venäjällä verkkokaupan kasvu on vuosia ollut kymmenien prosenttien luokkaa, joka on tarkoittanut karkeasti tuplasti nopeampaa kasvua muuhun Eurooppaan verrattuna. Venäjä onkin ollut selkeä kasvun veturi vuosien ajan. Vuonna 2015 verkon kautta tehdyt
ostokset lisääntyivät Ecommerce Europe –raportin

mukaan kuitenkin Venäjällä vain vajaat 7 prosenttia,
kun koko Euroopassa verkkokaupan kasvu oli reilut
13 prosenttia. Merkittävän osan tästä selittää ruplan
valuuttakurssin heikkeneminen. Ruplissa myynti kasvoi edelleen 16%. Parin viime vuoden talouspakotteet eivät ole kehitykseen siis dramaattista muutosta
tuoneet, vaikkakaan euromääräinen kasvu ei Venäjällä
enää viime vuonna aiempien vuosien tasolla ollutkaan.
Viime vuonna Venäjä oli euromääräisellä myynnillä mitaten Britannian, Ranskan ja Saksan jälkeen Euroopan neljänneksi suurin verkkokaupan maa. Maan
verkkokaupan kokonaisarvon Ecommerce Foundation
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laski viime vuonna olevan 20,5 miljardia euroa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla verkon kautta tehdyt tilaukset ovat lisääntyneet yli 20 prosentilla viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja ruplamääräinen
myynti vielä tätäkin enemmän, selviää verkkokaupan
kehitystä Venäjällä seuraavan Data Insightin viimeisimmistä selvityksistä. Tutkimuslaitos laskee Venäjän
verkossa (ns. Runet) olevan 150.000 erilaista verkkokauppaa, siis nettisivustoa, joiden kautta voi valita haluamansa tuotteet ja tilata ne suoraan sivustolta.
Alueelliset erot Venäjällä verkkokaupassa, kuten
niin monessa muussakin asiassa ovat merkittävät. Suuren asiakaspotentiaalin omaavissa suurkaupungeissa
palvelut ovat kehittyneimpiä ja toimitukset kotiovelle sujuvat nopeasti ja edullisesti. Erityisesti Venäjän
suurimmissa kaupungeissa onkin jo vuosia ollut monia toimivia verkkokauppoja ja lukuisat erilaiset kuriiripalvelut ovat tuttu näky miljoonakaupunkien katukuvassa.
Myös maksutapojen kirjo venäläisessä verkkokaupassa on laajempi kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. Yhtenä vaihtoehtona maksutavalle on mm. käteismaksu tavarantoimituksen yhteydessä. Tällöin asi46

akkaan näkökulmasta riskit ovat minimaalisen pienet.
Tavaran pääsee tarkistamaan ennen maksua ja mahdollinen palautus hoituu saman tien, jos tuote ei vastaakaan odotuksia.
Älypuhelimet ja mobiilisovellukset ovat tehneet esimerkiksi Pietarissa läpimurron jo kauan sitten ja vaikkapa taksin tilaamiseen mobiilisti on kaupungissa jo
monia toimivia ja kilpailevia palveluntarjoajia.

Ulkomainen verkkokauppa
vahvimmassa kasvussa
Yleistä verkkokaupan kehitystä selkeästi nopeammin
on Venäjällä kasvanut ulkomainen verkkokauppa.
On jopa mahdollista, että juuri talousvaikeudet ovat
edesauttaneet verkkokaupan kovaa kasvua, kun kuluttajat pyrkivät löytämään haluamansa tuotteen mahdollisimman edullisesti.
Erilaiset sanktiot ovat myös suoraan tai epäsuorasti
heikentäneet joidenkin erityisesti laatutuotteiden saatavuutta Venäjällä, jolloin verkko on avannut kuluttajille kanavan hankintaan suoraan ulkomailta.
Verkkokauppa voidaan jakaa paikalliseen maansisäisten toimijoiden harjoittamaan kauppaan ja ra-
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jat ylittävään ulkomaiseen, ns. cross border -verkkokauppaan. Huimimmassa kasvussa ollut ulkomainen
ns. cross border verkkokauppa on kasvanut menneinä
vuosina 40-50% vuosivauhtia ja verkkokaupan tutkimukseen keskittyvän Data Insightin mukaan vuonna
2015 kasvu oli ruplissa peräti liki 90%. Öljyn hinnan
laskun seurauksena voimakkaasti heikentyneestä ruplan kurssista johtuen dollareissa mitaten kasvu jäi 28
prosenttiin, joka sekin on kansainvälisesti vertailtuna
korkea luku. Samaan aikaan kotimaisten verkkokauppojen ruplamääräisen myynnin kasvu oli Venäjällä 16
prosenttia, joka dollareissa tarkoitti yli 20 prosentin
pudotusta edellisvuodesta.
Ulkomaisista verkkokaupoista Venäjää hallitsevat
ylivoimaisesti kiinalaiset kauppiaat, kuten Alibaba/
AliExpress. Kiinalaisilla verkkokauppasivustoilla on
yli 50% markkinaosuus ns. cross border –verkkokaupassa eli kaupassa, jossa venäläisille palveluja tarjoava
verkkokauppa itsessään sijaitsee Venäjän rajojen ulkopuolella. Koko Venäjän verkkokauppavolyymista ulkomailla sijaitsevat verkkokaupat näyttelevät kuitenkin
pientä, joskin koko ajan vahvasti kasvavaa roolia. Data
Insightin mukaan vuonna 2015 ulkomaisilla verkkokaupoilla oli noin viidenneksen osuus koko nettikaupasta, kun venäläiset verkkokaupat hallitsivat markkinasta noin 80%.
Tavaravirtojen raju kasvu Kiinasta Venäjälle on jo
aiheuttanut haasteita logistiikalle maiden välillä ja tähän on Suomen Posti osannut tarttua. Se hoitaa nykyään osan jättimäisen verkkokauppa Alibaban Venäjälle suuntautuvista nettiostoksista Suomen kautta.
Suomen sijaintihan on Kiinan ja Kaukoidän lentoyhteyksiä ajatellen erinomainen ja erityisesti Pietarin
ja Moskovan suurkaupungit vastaavasti meitä lähellä.

Suomen rooli Venäjän verkkokaupassa?
Suomi on pieni markkina myös verkkokaupan näkökulmasta ja meidän omia markkinatarpeita varten
tänne tuskin monikaan kansainvälinen verkkokauppa tulee etabloitumaan – Suomea varten myynti hoituu kauempaakin. Venäjän läheisyys puolestaan tekee
Suomesta – jälleen kerran – houkuttelevan investointikohteen. Erityisesti nyt moni kansainvälinen toimija
arkailee Venäjän markkinoita ja toimintaympäristöä,
mutta tilanne voi olla muutaman vuoden kuluttua
jälleen hyvinkin erilainen eikä suuren väestöpohjan
tarjoama iso markkina-alue ole katoamassa.
Perinteiseen kivijalkamyymälään verrattuna verkkokaupassa yritykselle aukeaa kerralla asiakaspotentiaaliksi koko maailma. Tämä kuitenkin edellyttää
nettisivuston olemassa oloa myös muilla kielillä kuin
suomeksi. Englantikaan ei tänä päivänä riitä, vaan
esimerkiksi venäläisille myytäessä on verkkokaupan
toimittava kokonaisuudessaan venäjäksi. Ajat, jolloin
myyntiesitteistä vain pääkohdat käännettiin myös kyrillisille, ovat takanapäin. Toinen tärkeä seikka verkkokaupan onnistumiselle on toimiva logistiikka.
Suomalaisyritysten kaksi keskeistä vahvuutta perinteisessä Venäjän kaupassa koskevat myös Venäjälle

suuntautuvaa verkon kautta tehtävää bisnestä. Suomi
on lähellä ja tästä sijainnistamme meillä on etua myös
verkkokaupassa. Välimatkoilla on logistiikassa merkitystä ja toimitusketjut Suomesta Venäjälle on mahdollista rakentaa toimiviksi ja sujuviksi.
Toisena vahvuutena erityisesti Pietarin miljoonakaupungissa ja sen ympäristössä suomalaistuotteilla
ja suomalaisuudella on brändiarvoa, jota meillä tuskin
on missään muualla maailmassa.
Moni venäläinen joutuu nyt mm. ruplan kurssin
heikentymisen seurauksena pohtimaan omaa talouttaan yhä tarkemmin, jolloin jäävät myös ostosmatkat
Suomeen tekemättä.
Venäläinen etsii nyt
aiempaa tarkemmin
edullisinta ostopaikkaa, jolloin verkkokaupat nousevat helposti kärkeen. Verkosta ostamalla jäävät
myös Suomeen suutautuvan ostosmatkan
matkakulut pois. Kyselytutkimusten mukaan Suomeen matkaavista venäläisistä jo 40% on tehnyt ostoksia internetin kautta erilaisista verkkokaupoista. Aiemmin aktiivisesti Suomessa reissanneet venäläiset ovatkin yksi
hyvin merkittävä ja potentiaalinen asiakasryhmä erityisesti suomalaisille verkkokaupoille.
Laadukkaissa tuotesegmenteissä, kuten urheiluvälineissä suomalaisilla verkkokauppiailla voisi olla kilpailuetua myös kiinalaista verkkobisnestä vastaan. Laatu
ja luotettavuus ovat käsitteitä, jotka erityisesti Venäjän lähialueilla liitetään yhä edelleen Suomeen ja myös
suomalaisiin verkkokauppoihin.
Euroopan suurin internet-käyttäjien määrä löytyy
Venäjältä, joten tämä luo luonnollisesti hyvän pohjan
verkkokaupalle. Jo nyt joka viides venäläinen on ostanut verkosta. Kuitenkin netinkäyttäjien osuus koko
väestöstä on Venäjällä vain noin 60 %, kun se Euroopassa on keskimäärin 75 %. Netin käyttäjien osuuden
väestöstä voi siis uumoilla yhä kasvavan Venäjällä ja
luovan siten myös uutta asiakaspohjaa erilaisille verkkokauppapalveluille.
Venäläisten kaikkoaminen itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun kauppakeskuksista on pitkälti seurausta öljyn hinnan rajun laskun vanavedessä heikenneestä ruplan kurssista, mutta samaan aikaan kaupan
alalla, niin Suomessa kuin Venäjälläkin, on käynnissä myös historiallisen suuri murros. Netin kautta tapahtuvat ostokset jatkuvasti lisääntyvät ja perinteinen
kauppa joutuu hakemaan rooliaan. Tähän murrokseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin tulisi tarttua
eikä jäädä haikailemaan venäläisten ostosmatkailijoiden katoa. n

”Yleistä verkkokaupan
kehitystä selkeästi
nopeammin on
Venäjällä kasvanut
ulkomainen
verkkokauppa.”

TEKSTI: JANNE KOJO
KUVA: ANASTASIA KOJO
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Venäläistä
taitolentoosaamista
Suomeen
n Suomalaiset ovat innostuneet oman osaamisensa viennistä
muihin maihin. Myös suuri naapuri Venäjä on koulutusviejille
kiinnostava kohde. Helposti unohtuu, että Venäjältä voisi löytyä
meillekin opittavaa.
Taitolennossa venäläiset ovat vuosikymmenien ajan olleet maailman kärkeä. Neuvostoliiton hajottua maajoukkueen valmentajat ja kokeneet lentäjät ovat myös kouluttaneet taitolennon harrastajia, mm. Yhdysvalloissa. Suomalaisillakin on mahdollisuus
osallistua huippuvalmennukseen omassa maassaan.

Yhteyksien syntyminen
Venäläisen lentäjälegendan Valeri Tshkalovin kunniaksi amerikkalainen John Proctor ja taitolennon maailmanmestari vuodelta
1982 Victor Smolin halusivat lentää maailman ympäri pienkone
Cessnalla v.1991. Matkan varrella he pysähtyivät Helsinki-Vantaan lentokentälle odottamaan lentolupia Neuvostoliiton alueelle.
Silloin Tbilisistä Suomeen muuttanut Robert Obolgogiani tutustui Victor Smoliniin. Työskennellessään myöhemmin Moskovassa, hän tutustui Venäjän taitolentomaajoukkueeseen. Silloin alkanut ystävyys Sergei Rahmaninin kanssa oli pohjana yritykselle
Robert’s Aerobatics Oy, jonka he yhdessä perustivat vuonna 2014.
Yritys tarjoaa taitolentovalmennusta sekä kokeneille että alkaville taitolentäjille. Sen tärkeimmät resurssit ovat Suomen uusin
taitolentokone Extra 330LX sekä venäläiset mestarikouluttajat.

Huippukoulutusta Suomessa
Robert’s Aerobatics on järjestänyt Vesivehmaalla ja Oripäässä taitolentoleirejä, viime vuonna kolme, tälle vuodelle niitä suunniteltiin jo enemmän. Kesäkuussa suomalaisille tarjottiin myös
48

mahdollisuus kouluttautua Venäjän maajoukkueen omalla lentokentällä
Drakinossa Moskovan lähistöllä ja saada samalla tuntumaa maailman huippujen harjoittelutapoihin.
Leirien korkean tason kouluttajiin tärkein linkki on Victor Smolin, Venäjän maajoukkueen päävalmentaja ja sielu. Hän valitsee lentäjien
omien harjoitus- ja kilpailuaikataulujen mukaan sopivan kouluttajan joka
leirille. Tämän vuoden kouluttajina ovat toimineet Sergei Rahmanin, Elena Klimovitsh,
Mihail Mamistov ja Alexandr Krotov. He kaikki ovat huippumenestyneitä taitolentäjiä. Sen lisäksi heillä on valmennuskokemusta, sillä Venäjän maajoukkueen käytännön mukaisesti he
kouluttavat alemman luokan taitolentäjiä joukkueessa.
Sergei Rahmaninin uralla on taitolennon korkeimman Unlimited-luokan maailmanmestaruuksia (2003, 2005). Sen lisäksi
hän on jäänyt historiaan Neuvostoliiton viimeisenä taitolennon
mestarina (1991) sekä ensimmäisenä venäläisenä lentäjänä näyttävissä Red Bull Air Race– kilpailuissa (2007-2010). Nyt Rahmanin ei osallistu enää taitolentokilpailuihin. Hän sanoo, ettei
aika riitä harjoitteluun, jotta pysyisi sillä tasolla kuin haluaa. Lentämistä hän ei ole jättänyt, vaan lentää työkseen Rossiya-yhtiön
reittilentoja. Sen lisäksi hän kouluttaa taitolentäjiä.
Mikhail Mamistov lensi vuoden 2015 MM-kilpailuissa Ranskassa hopealle ranskalaisen Alexandre Orlowskin voittaessa mes-

VENÄJÄN AIKA

48-51 VA 4-2016 taitolento.indd 48

4.11.2016 10.27

taruuden. Molemmat lensivät Extra 330 -konetyypillä. Sekä Mamistov että Rahmanin ovat saavuttaneet
mestaruuksia myös purjelennossa.
Elena Klimovitsh on naisten taitolennon maailmanmestari vuodelta 2009. Lisäksi hän on vuosia ollut
päävalmentaja Victor Smolinin oikea käsi maajoukkueen leirien ja kilpailuiden järjestelyissä sekä kouluttanut monenmaalaisia taitolentäjiä.

Sergei Rahmanin
käy Toivo
Huovisen kanssa
läpi lentokuvioita.

Suomalaiset lentäjät
Taitolennossa kilpaillaan viidessä eri
luokassa. Ne ovat helpoimmasta vaativimpaan: 1. Primary 2. Sportsman
3. Intermediate 4. Advanced sekä 5. Unlimited.
Suomen mestaruudesta kilpaillaan vuosittain luokissa 1 -4, Pohjoismaiden mestaruuskilpailut järjestetään vuorollaan yhdessä neljästä pohjoismaasta
luokissa 2–4, tänä vuonna Suomessa. Maailmanmestaruustasolla kilpaillaan luokissa Advanced ja Unlimited. Suomessa ei ole yhtään Unlimited-luokan lentäjää.
Intermediate-sarjassa lentävä Toivo Huovinen on
yksi aktiivisimmista koulutukseen osallistujista. Hän,
kuten monet muutkin taitolentoharrastajat, on koulutukseltaan liikennelentäjä. Lentotunteja on siis kertynyt yli 20 000. Taitolento on eri asia, siinä kokemusta on vasta n. 100 tuntia ja se on Huoviselle har-
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rastus. Advanced-luokkaa hän ei ole ehtinyt tavoitella, vaan lentää enemmän omaksi ilokseen, saadakseen
”G-vitamiinia”. Osallistuttuaan Elena Klimovitshin
ja Aleksandr Krotovin koulutuksiin hän toteaa, että
molempien tietotaito on mahtava. Heidän ansiostaan
osaaminen nousee aivan toiselle tasolle.
Hän osallistui myös Drakinon leirille, missä oli kiinnostavaa nähdä Venäjän maajoukkueen harjoittelua.
Krotovin ja Rahmaninin koulutuksiin osallistunut
Tero Vallas, yksi harvoista suomalaisista Advanced-tason lentäjistä, on erittäin tyytyväinen yksityiskohdista
saamiinsa hyviin vinkkeihin. Hän toteaa myös, että
venäläisillä kouluttajilla on aivan erilainen lähtötaso
ja kokemus kuin mitä Suomessa muuten on saatavilla.
Taitolento riippuu erittäin paljon säästä. Oikeaa
lentosäätä joudutaan joskus odottamaan tuntikausia,
joskus sitä ei tule koko päivänä. Heinäkuisella leirillä
Vesivehmaalla ensimmäinen päivä käytettiin sen vuoksi teorian opetukseen. Sergei Rahmanin jakoi suomalaisille lentoharrastajille omia hyviksi kokemiaan vinkkejä. Samalla hän korosti, että jokaisella lentäjällä on
omat tapansa suorittaa taitolennon kuvioita. Teoria
ei sisältänyt tekniikkaa koneen käsittelystä vaan taktiikoita.
Sportsman-tasolla SM-kilpailuihin osallistuva Harri Kanto totesi, että oli kiinnostavaa kuulla kokeneen lentäjän teoriaosuus ja sitten
testata samoja oppeja käytännössä. Hän
pitää myös erittäin hyödyllisenä sitä, että
saa lentäessään kouluttajalta alhaalta maasta neuvoja. Siten oppii paremmin. Tavoitteena on saada osaaminen selkäytimeen.
Samoin lennon jälkeinen sessio maassa on
tärkeä, koska itse lentotilanteessa ei ehdi
ajatella kaikkea.
Advanced-tason Mikko Jägerholm arvostaa myös venäläisiä kouluttajia, vanhan
koulun kasvatteja, todellisia ammattilaisia. Heidän omista taitolentokokemuksistaan kumpuaa käsittämätöntä tietotaitoa,
hän toteaa. Koulutuksessa on mukana
myös paljon psykologiaa. Siinä käydään
läpi, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Jokainen
lentäjä mieltää samat asiat omalla tavallaan ja kouluttajatkin selittävät asioita eri lailla, omasta näkökulmastaan. Hän on osallistunut Elena Klimovitshin, Victor
Smolinin ja Alexandr Krotovin vetämiin koulutuksiin
ja näkee, että ainoa tapa kehittyä on kuunnella kouluttajia. He näkevät lentosuorituksen maasta eri tavalla
kuin lentäjä itse voi sen kokea. Hän harmittelee vain,
että leirit ovat niin lyhyitä.
Aiemmin Mikko Jägerholm lensi länsimaisilla koneilla. Nähtyään venäläisiä koneita kilpailuissa hän halusi testata niitä. Ensimmäinen kokemus oli hirveä,
mutta siitä heräsi kiinnostus. Vaikka hänen nykyinen
koneensa SU-26 on suunniteltu jo 80-luvulla, niin sen
konstruktio on edelleen hyvin toimiva. Koneen hinta
on myös murto-osa länsimaisista koneista, mutta suorituskyky on yhtä hyvä, hän toteaa. Ehkä venäläisten
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lentokouluttajien ansioita oli ainakin osittain se, että Mikko Jägerholm lensi Suomen ja Pohjoismaiden
mestariksi elokuussa 2016 Advanced-luokassa ja Harri Kanto Sportsman-luokassa. Molemmat osallistuivat
ennen kilpailuja Sergei Rahmaninin koulutukseen.

Tavoitteena mestarikurssit
Robert Obolgogiani on itse seurannut läheltä venäläisten taitolentäjien harjoittelua. Useita päiviä kestävällä leirillä on aikaa oppia paitsi suorasta koulutuksesta myös muiden lentäjien osaamisesta. Kun ollaan
yhdessä pidempään, ehtivät kouluttajat kommentoida
paremmin jokaisen suorituksia myös lennon jälkeen.
Hänen tavoitteenaan on järjestää vastaavia mestarikursseja Suomessakin, mutta toistaiseksi hän on joutunut tyytymään osallistujien toiveesta viikonloppukursseihin. Taitolentoa harrastavia on n. 70, eikä tavoitteellisia harrastajia ole paljon.
Leirillä osallistujat voivat lentää joko koulun koneella tai omilla lentokoneillaan. Heinäkuisella leirillä Robert toteaa olleen optimaalinen määrä lentokoneita, kun Extra-koneella on kaksi lentäjää ja lisäksi
oli kaksi muuta konetta. Vaihdot käyvät nopeammin,
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Sergei Rahmanin
ja Robert
Obolgogiani.

kun seuraava lentäjä voi olla jo menossa, eikä joudu
odottamaan koneen laskeutumista.
Kun kaikki koulutettavat ovat myös kokeneita, ei
kouluttajan tarvitse itse lentää, vaan hän voi nopeasti
vaihtaa koulutettavasta toiseen.

Venäjältä myös lentokoneita
Korkeatasoisten kouluttajien lisäksi Suomen taitolennossa nähdään myös venäläisiä lentokoneita. Mikko
Jägerholm osallistuu Advanced-luokkaan SU-26-tyypin koneellaan. Hän on myös osaomistajana JAK-52
ja JAK-55 -koneissa.
Robert Obolgogiani päätyi hankkimaan koululle saksalaisen Extra 330 LX kaksipaikkaisen lentokoneen. Mielenkiintoinen sattuma, että koneen kehittäjä Walter Extra osallistui taitolennon MM-kilpailuihin vuonna 1982, jolloin Victor Smolin voitti
JAK-50-koneella ja päätti sen jälkeen kehittää oman
lentokoneen. Extralla voi kouluttaa myös vähemmän
kokeneita taitolentäjiä, kun kouluttaja voi olla samassa koneessa. Vaikka lentäjällä olisi koneeseen sopiva
tyyppikoulutuskin, niin yksin pääsee lentämään vasta
koulun omien kouluttajien luvalla.

Tulevaisuus
Obolgogiani pitää erittäin rohkaisevana saamaansa palautetta, että Robert’s Aerobatics’n toiminnan ansiosta
Suomen taitolennon taso on noussut. Vaikka koulutukselle ei ole vielä ollut kovin paljon kysyntää, hän
katsoo tulevaisuuteen positiivisin mielin.
Vuonna 2017 Eurooppaan on tulossa uusi vaatimus
lentokouluiille. Lentäjien koulutukseen lisätään pakollisena Upset Recovery Training -taitolennon osuus.
Tavoitteena on nostaa lentotoiminnan turvallisuutta
sekä yleisilmailussa että liikennelentäjillä ja parantaa
lentäjien osaamista lentokoneen hallintaan mm. oikaisuun epätavallisista tilanteista. Tähän koulutukseen
voisi käyttää suomalaisiakin valmentajia, jotka ovat
saaneet valmennusta venäläisten kanssa. Siinä Obolgogiani näkee myös hyviä mahdollisuuksia. Hän toivoo,
että omasta harrastuksesta kummunnut yhteistyö korkeatasoisten venäläisten taitolentokouluttajien kanssa
lisääntyy ja Suomeen saadaan uutta taitolento-osaamista sekä nostetaan lentämisen turvallisuuden tasoa.
TEKSTI: VIRVE OBOLGOGIANI KUVAT: ROBERT’S
AEROBATICS OY:N KUVA-ARKISTO, MIKKO MALINIEMI
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politiikka // syyria

Kansainvälisen oikeuden
professori Martti Koskenniemi:

YK ja kansainvälinen
oikeus ovat voimattomia
Syyrian kriisissä
n Syyrian sodan kuolonuhrit ovat nousseet satoihin
tuhansiin Al-Assadin hallinnon joukot yrittävät parhaillaan vallata Aleppon suurkaupunkia kapinallisilta.
Venäjä tukee al-Assadia mittavilla pommituksilla. Sairaaloita on pommitettu. Noin 100 000 lasta on vaarassa Aleppon alueella. Al-Assadin väitetään käyttäneen
kemiallisia aseita omaa kansaansa vastaan. Humanitaarinen hätä ja nälkä ovat Syyriassa karua arkipäivää. Maailmalla keskustellaan siitä, miten syyrialaisia
voitaisiin auttaa. Voidaanko sotarikoksiin syyllistyneitä asettaa syytteisiin? Onko kansainvälisten joukkojen interventio
Syyriaan esimerkiksi YK:n toimesta mahdollista? Voidaanko Syyrian
sodan osapuolet pakottaa rauhaan?
Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti
Koskenniemen mukaan Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa voi
nostaa syytteen sen perussäännön
nojalla esimerkiksi sotarikoksista.
Syyttäminen vaatii, että valtio on ratifioinut kyseisen
perussäännön. ”Syyria ja Venäjä eivät ole sitä ratifioineet, joten syytteitä ei voi nostaa”, Koskenniemi sanoo.
”Toinen mahdollisuus on, että YK:n turvallisuusneuvosto päättää syytteen nostamisesta. Tässä tapauksessa Venäjä pystyy veto-oikeudellaan syytteen blokeeraamaan.” Kansainvälisiä syytteitä Syyrian sodan
mahdollisia sotarikollisia vastaan ei siis voida käytännössä nostaa. Moni maa on kuitenkin ottanut kansalliseen rikoslainsäädäntöön määräyksen niin sanotuista
universaalirikoksista eli joukkotuhonnasta, rikoksesta
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksesta. Syytteeseen voi
joutua näistä rikoksista joissakin valtioissa siitä huoli-

”Maailman
vaikein tehtävä
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muuttaminen.”
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matta missä maassa rikos on tapahtunut.
”Käytännössä al-Assadia vastaan syyte sotarikoksista
voidaan nostaa, mutta epäilen löytyykö niin provokatiivista valtiota, joka nostaisi syytteen Putinia vastaan.
Omissa maissaan Assad ja Putin eivät tietenkään tule
syytetyksi”, Koskenniemi sanoo.
Universaalilirikoksi lasketaan kolme rikoskategoriaa: joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä, erityisesti siviilejä vastaan ja sotarikokset, joihin kuuluvat myrkkykaasujen ja kemiallisten aseiden käyttö sekä esimerkiksi Assadin sairaalapommitukset. Monen maan rikoslain mukaan näistä voi nostaa syytteen riippumatta
siitä, missä ne ovat tapahtuneet.
Venäjän Syyrian pommituksia on vaikea estää.
”YK:n yleiskokouskaan ei voi näihin puuttua, vaikka olisi yksimielinen. Tarvitaan turvallisuusneuvoston
päätös. YK:n peruskirja määrää tämän ja se ei ole pieni yksityiskohta, vaan kuuluu keskeisiin artikloihin.”
Turvallisuusneuvoston kokoonpano on ollut Koskenniemen mukaan vilkkaan diplomaattisen keskustelun kohteena 1990-luvulta saakka. Keskusteluissa
on ollut mukana kaksi asiakokonaisuutta: Ensinnäkin
pysyvien jäsenten (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina) veto-oikeus ja toiseksi turvallisuusneuvoston kokokoonpano. Maailman muutosten
myötä Intia, Brasilia ja Saksa ovat vaatineet paikkaa
turvaneuvostossa. Nämä maat eivät ole vaatineet vetooikeutta, vaan pysyvää jäsenyyttä. ”Maailman vaikein
tehtävä on YK:n peruskirjan muuttaminen.”

Interventio
Kansainvälinen interventio ei ole Syyriaan mahdollinen. Suurvalloilla on omat intressinsä ja ne estävät
itselleen epämiellyttävät päätökset YK:n turvallisuusneuvostossa.
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Kansainvälisen
oikeuden
professori Martti
Koskenniemi
sanoo, että
maailma on
vaarallisemmassa
tilassa kuin
koskaan hänen
elinaikanaan.

Koskenniemi kertoo, että länsiliittoutuman Kosovon pommitusten jälkeen 2000-luvun alussa syntyi
hanke YK:n peruskirjan muuttamiseksi. Hankkeen
mukaan erittäin vakavan humanitaarisen kriisin ollessa kyseessä sovellettaisiin niin sanottua suojeluvastuuperiaatetta. Tällä pyrittiin siihen, että kansainvälinen
yhteisö voisi ryhtyä toimiin silloin kun massiivinen siviilien tuhoaminen on käsillä. Mahdollinen uudistus
kuihtui pois elettyään kymmenisen vuotta. ”Varsinkin
Libyan kriisin yhteydessä Kiina ja Venäjä perääntyivät
hankkeesta, koska niiden mielestä länsiliittoutuma olisi kuitenkin tullut käyttämään sitä väärin.”
Maailmassa on Koskenniemen mukaan entisiä valtiojohtajia, jotka liikkuessaan saavat katsoa mihin
maihin menevät, koska he voivat joutua kotimaansa ulkopuolella syytteeseen esimerkiksi sotarikoksista
universaalisäännöstön nojalla. ”Henry Kissinger on
yksi näistä henkilöistä. Hän saa valita tarkkaan millä
lentokentillä liikkuu. Jos Assad tulisi Suomeen, niin
hän todennäköisesti joutuisi syytteeseen sotarikoksista. George Bush nuorempi ja Tony Blair lukeutuvat
myös kyseisiin henkilöihin, joiden pitää olla tarkkana
minkä maiden kautta lentävät.”
Oikeuden avulla ei esimerkiksi Venäjän Syyrian
pommituksia ja tuhoa voida pysäyttää. ”Mutta pysäytettiin Hitlerkin, eikä siinä tuomioistuimia käytetty”, Koskenniemi sanoo.
YK:n ja muiden instituutioiden asemasta, jotka luotiin toisen maailmansodan jälkeen, keskustellaan usein
suorastaan ahdistuneesti. Neuvotteluissa ei kuitenkaan
ole diplomatian tasolla päästy eteenpäin. Nyt näyttää
syntyneen tarve purkaa osa vanhoista toisen maailmansodan jälkeisistä instituutioista ja pyrkimyksistä.
”Brexit on yksi esimerkki muutoksesta, samoin aseistariisuntaneuvotteluiden pysähtyminen. Etelä-Afrikan ja
Burundin eroaminen Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta on kolmas esimerkki ja niin edelleen.”

Taustalla on yleinen globalisaatiokritiikki. Ihmiset
ympäri maailmaa ovat pettyneet siihen, että heidän
asioistaan määrätään heidän ulkopuoleltaan. ”Vanhoja
kansainvälisiä instituutioita ei tarvita. Tämä näkemys
myötävaikuttaa suurvaltojen vastakkainasetteluun. Ei
ole sellaista imua, joka toisi suurvallat keskustelemaan
perinteisiin instituutioihin. Moni suhtautuu kriittisesti näihin vanhoihin instituutioihin.”
”Tämä on ylivoimaisesti vaarallisinta aikaa minun
elämäni aikana.” Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa on Koskenniemen mukaan vaikea ennustaa, mihin
olemme parin vuoden sisällä kulkemassa Itämeren alueella tai muualla maailmassa. ”Emme myöskään tiedä mitä toisessa päässä on, pohja ei ole näköpiirissä.”
Euroopan unionin ristiriidat ovat heikentäneet ministerineuvostoa ja komissiokin on joutunut kamppailemaan jäsenvaltioiden kritiikkiä vastaan. Vallonit
ovat yrittäneet tyrmätä CETA:n, EU:n ja Kanadan
välisen vapaakauppasopimuksen. TTIP -vapaakauppasopimus on käytännössä kaatunut. ”Nationalismi
iskee vapaakaupan pyrkimyksiin.” Emme myöskään
tiedä mitä arvaamaton Vladimir Putin tekee jatkossa.
Koskenniemi sanoo, ettei usko Putinilla olevan mitään yhtä suurta agendaa. Hän reagoi pyrkien käyttämään hyväkseen kaikki mahdolliset tilanteet vahvistaakseen Venäjän suurvalta-asemaa.
1990-luvun alussa pääsihteeri Kofi Annan antoi
ymmärtää, että niin sanotun ”rauhan agendan” avulla
voitaisiin luoda yhdistymistä, vakautta ja rauhaa. Tällöin Berliinin muuri oli kaatunut, Neuvostoliitto romahtanut ja Venäjä oli heikko. Länsi koki voittaneensa
kylmän sodan. Ihmisoikeudet, yhdistyminen ja vapaakauppa ovat kaikki läntisiä teemoja. Nyt niiden nousukausi on ohi. Tämänhetkinen tilanne on vastaisku
lännen globalisaatioinnostukselle. ”
”Nyt palataan siihen, millainen YK oli 1960 –
1980-luvuilla. Eihän maailmanjärjestöllä ollut mitään sanottavaa esimerkiksi Unkarin kansannousuun, Vietnamin tai Afganistanin sotiin. Nyt YK
on palannut normaaliin tilanteeseen”, Koskenniemi
sanoo.
Sodan kauheuksiin ja julmuuksiin on nykymaailmassa vaikea puuttua. Länsimaat ovat kuitenkin vähän eri asemassa kuin esimerkiksi syyrialaiset ja venäläiset. Toisaalta pääministeri Theresa May haluaa nyt
poistaa Britannian sotajoukot Euroopan ihmisoikeussopimuksen alaisuudesta. Tämä on Koskenniemen
mukaan ”ennenkuulumatonta”. Monissa länsimaissa
on onneksi toistaiseksi vielä se käsitys, että Euroopan
ihmisoikeussopimus soveltuu kriisitilanteisiin ja miehitetyillä alueilla tapahtuviin ihmisarvon loukkauksiin. Tapaukset voidaan tuoda Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi on huolissaan maailman
tilasta. ”En tiedä miten nationalistinen kierre voitaisiin pysäyttää. Mistä se vastavoima voisi nousta?” n
TEKSTI JA KUVAT LEIF GRANHOLM
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Valtion tuki lisää
autonvalmistuksen tehottomuutta
Talousministeriön
lokakuun puolivälissä
julkaiseman raportin
mukaan Venäjän
autoteollisuus on
vuosina 2009–15
saanut valtiolta tukea
noin 400 miljardia
ruplaa eli vajaat 9
miljardia euroa näiden
vuosien kursseilla.
Viime vuonna joka
kolmas auto Venäjällä
ostettiin valtion tuella.
TEKSTI: MARKKU PERVILÄ

n Raportissa todetaan, että tuen avulla on
estetty tuotannon supistuminen markkinoiden tahtiin, mutta toisaalta tuilla on
myös pidetty kilpailukyvyltään heikkojan
tuottajia markkinoilla.
Talousministeriö arvioi, että lähivuosina
miltei kolmannes Venäjän autoteollisuuden 3,3 miljoonan auton tuotantokapasiteetista jää käyttämättä. Kilpailukyvytön
tuotanto ei kelpaa vientiin ja kotimaisen
kysynnän odotetaan elpyvän hitaasti.
Ministeriö ei kuitenkaan vaadi tuen lopettamista, vaan sen tehokkaampaa käyttöä. Autoteollisuus tuottaa noin 0,5 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta ja
toimiala työllistää suoraan puoli miljoonaa henkilöä.

Autokauppa jäissä
Viime vuonna Venäjällä myytiin noin 1,5
miljoonaa uutta henkilöautoa, mikä on
vain puolet nykyistä talouskriisiä edeltäneistä huippuluvuista. Autojen myynti on
vähentynyt jo kolme perättäistä vuotta ja
tämän vuoden tammi-syyskuussa laskua
kertyi edelleen 15 prosenttia vuotta aiemmasta.
Henkilöautoja tuotettiin Venäjällä viime vuonna 1,2 miljoonaa kappaletta ja
maahan tuotiin 350 000 yksikköä. Tuonnin osuus on supistunut selvästi viimeisen vuosikymmenen aikana ulkomaisten
automerkkien paikallisen kokoonpanon
lisäännyttyä.

Pääosa Venäjän tuotannosta on jo kokoonpanotuotantoa. Sen keskimääräinen
paikallisuusaste on vain noin puolet, koska paikallista osien valmistusta ei juurikaan ole.
Tuontia on hillitty myös korkeahkoilla tulleilla, joita Venäjän on WTO -sitoumustensa mukaisesti määrä laskea asteittain lähivuosina. Lisäksi Venäjällä otettiin
vuonna 2012 käyttöön autojen kierrätysmaksu, josta on valitettu Maailman kauppajärjestö WTO:hon.

Vienti romahti alkuvuonna
Venäjältä vietiin viime vuonna noin 100
000 henkilöautoa. Autovienti on supistunut jo pari vuotta ja tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla vienti väheni edelleen
30 prosenttia vuotta aiemmasta.
Kysyntä on ollut heikkoa Venäjän päämarkkinoilla IVY-maissa ja vienti Kazakstaniin on tänä vuonna romahtanut sen jälkeen kun maa otti käyttöön autojen kierrätysmaksut.
Venäläiset automerkit eivät ole kilpailukykyisiä IVY-maiden ulkopuolella ja venäläisen kokoonpanotuotannon vientikilpailukykyä heikentävät erityisesti korkeat
logistiikkakustannukset.
Lada-automerkin uustuonti Suomeen
aloitettiin viime kevättalvella, mutta kappalemäärät ovat tiettävästi jääneet pieniksi. 1970-luvulla Lada oli Suomen eniten
myytyjä automerkkejä. n
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Loppukesästä 1917 Vladimir Iljitsh Lenin kärsi ylirasituksesta
ja keräsi voimia Vammeljärvessä uiden ja lepäillen Vladimir
Bontsh-Brujevitshin datshalla Neuvolassa. Stressi helpottikin
seurauksin, jotka mullistivat maailman, sillä jo parin kuukauden
kuluttua Lenin palasi junalla Petrogradiin ja teki Lokakuun vallankumouksen, jonka ideana oli yksityisomistuksen hävittäminen.

Vammeljärven
vallankumoukselliset
n Kolmekymmentä vuotta sitten elokuussa 1986 samaisen Vammeljärven rannalla puolestaan pohdittiin
miten tehdä kapitalistinen vallankumous. Kokous
pidettiin Leningradin valtionyliopiston finanssitiedekunnan lepokodissa Käärmekukkulalla. Sinne kokoontui 40 nuorta liberaalia ekonomistia, jotka nousivatkin viiden vuoden kuluttua valtaan.
1900-luvulla Venäjällä suoritettiin siis kaksi mielenkiintoista yhteiskuntakokeilua elävillä ihmisillä. Ensin kokeiltiin ns. kommunismia eli järjestelmää, jossa
kaikki oli hallintoa eikä markkinoita lainkaan. Seuraavaksi kokeiltiin päinvastaista yhteiskuntamallia eli
systeemiä, jossa kaikki oli markkinaa eikä hallintoa
lainkaan. Kumpikaan ei osoittautunut erityisen onnistuneeksi.

Vallankaappaus johti kapitalismiin
Elokuun 19-21 päivinä 1991 nähtiin erikoinen episodi, kun taantumusvoimat kaappasivat hetkeksi vallan
menettääkseen sen lähes saman tien. Tästä sai potkua Venäjän kapitalistinen vallankumous ja pikaprivatisointi.
Vallankaappaajat asettivat vt. presidentiksi entisen
Komsomol-johtajan Gennadi Janajevin, joka ensitöikseen piti humalassa lehdistötilaisuuden, jolloin
useimmat jo ymmärsivät, ettei juntan touhusta tule
yhtään mitään.
Janajev jäi kuitenkin historiaan presidenttinä, jo56

ka oli humalassa koko valtakautensa ajan, sillä Boris
Jeltsin näki selviäkin päiviä. Tosin Janajev oli vallassa
vain pitkän viikonlopun.
Kun Lenin sekä teoretisoi että organisoi kommunistisen vallankumouksen, niin kapitalistisen kumouksen tekemisessä noudatettiin työnjakoa, jossa teoriapuolesta vastasi moskovalainen Jegor Gaidar, jonka esikuvina olivat markkinaliberaalit Friedrich von
Hayek ja Milton Friedman ja organisaattorina toimi
punatukkainen leningradilainen taloustieteilijä Anatoli Tshubais, joka sittemmin on valittu useampaankin
otteeseen epäsuosituimmaksi venäläiseksi.
Käärmekukkulan seminaarissa hahmoteltiin paitsi
markkinareformia pidettiin myös hauskaa. Soitettiin
kitaraa, grillattiin saslikkia ja juotiin vodkaa.
Gaidarin ja Tshubaisin lisäksi porukkaan kuuluivat muiden muassa tuleva finanssiministeri Aleksei
Kudrin, tuleva presidentti Vladimir Putinin talouspoliittinen neuvonantaja ja sittemmin kiihkeä vastustaja Andrei Illarionov, tuleva Venäjän keskuspankin
puheenjohtaja Sergei Ignatjev sekä tuleva Gazpromin
pääjohtaja Aleksei Miller. Neljänkymmenen osanottajan joukossa oli vain kaksi naista, Irina Jevsejeva ja
Oksana Dmitrijeva, taloustieteen tohtori ja duuman
jäsen vuodesta 1993.
Talousuudistajat eivät olleet niinkään poliittisia toisinajattelijoita vaan pikemminkin teknokraatteja, jotka halusivat saada koneiston toimimaan. Toki heis-

VENÄJÄN AIKA

56-60 VA 4-2016 Vammeljarvi.indd 56

4.11.2016 10.50

Leningradin finanssiyliopiston
lomakeskuksen kohtalo on
hyvin samankaltainen kuin siinä
vuonna 1986 kokoontuneiden
nuorten ekonomistien
talousuudistusunelmien kohtalo.
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(Yllä) Talousuudistuksen pääarkkitehdit Anatoli
Tshubais ja Jegor Gaidar. Kuvassa esitelmöivä Gaidar
oli teoreetikko ja vieressä istuva Tshubais käytännön
organisaattori.
(Vas.) Anatoli Tshubais ja Jegor Gaidar seminaarissa.
(Vasemmalla ylh. ja viereinen sivu) Seminaarissa
otetuissa valokuvissa näemme pullonpohjatyyppisiä
silmälaseja käyttäviä ekonomisteja, joiden rinnalla Bill
Gatesikin näyttää trendikkäältä.

sä oli sen itsesuojeluvaistoa, että osasivat vältellä antikommunististen sanojen kuten ”talousuudistus” ja
”markkinatalous” käyttöä. Inflaatiota he nimittivät
”finanssien balansoimattomuudeksi”.

Uudistajat turvautuivat jesuiittamoraaliin
Tshubais, Gaidar ja kumppanit päätyivät tulokseen,
ettei kommunistista systeemiä kannata reformoida,
vaan se pitää tuhota ja sitten rakentaa puhtaalle pöydälle uusi uljas kapitalistinen Venäjä.
Kun kommunistinen vallankumous oli merkinnyt
tuotantovälineiden siirtämistä valtiolle, niin kapitalistisessa vallankumouksessa tavoite oli päinvastainen
eli privatisoida mahdollisimman paljon ja mahdollisimman pian.
Molemmissa vallankumouksissa pyrittiin vanhan
vallan totaaliseen kumoamiseen.
Nuorilla ekonomisteilla oli lopulta kaksi tulevaisuuden skenaarioita: joko he pääsevät valtaan tai päätyvät vankileirille. Seminaarissa he jo puoli leikillään jo
jakoivat ministerin posteja ja viiden vuoden kuluttua
heidän unelmansa oli totta. He pääsivät valtaan, mutta
vallankahvassa pysymisen hinta osoittautui faustiseksi.
Nuorten ekonomistien radikaalia ohjelmaa ryhdyttiin kutsumaan shokkiterapiaksi ja shokki se tosiaankin oli, mutta terapian kanssa oli kyllä vähän niin ja
näin. Hyvin pian hinnat ensin kaksinkertaistuivat ja
siten kolminkertaistuvat vain nelinkertaistuakseen hetken kuluttua. Samalla valuutan arvo romahti ja kan58

salaisten elinikäiset säästöt tuhoutuivat.
Kansan kärsimykset olivat hurjat, mutta reformistit turvautuivat - aivan samoin kuin bolsevikit aiemmin -jesuiittamoraaliin: päämäärän jalous oikeuttaa
kovatkin keinot.
Pakkokapitalisointi osoittautui lähes yhtä brutaaliksi kuin pakkokollektivisointi. Monet instituutiot
menivät nurin ja korkealle koulutetut ihmiset jäivät
vaille työtä. Elinikäodote romahti ja koko maasta tuli
yksi suuri kirpputori.

Markkinatalouden kova koulu
Shokkiterapian hyviä puolia ei ensi alkuun näkynyt
missään: kauppojen hyllyt olivat tyhjillään, kaikesta
oli pulaa. Homma ei edennyt ollenkaan kuten uudistajat olivat toivoneet.
Boris Jeltsinin varapääministerinä ja talousministerinä toiminut Jegor Gaidar yritti epätoivoisesti löytää
merkkejä markkinoiden syntymisestä, kunnes helpotuksekseen näki Moskovan keskustassa ihmisiä tekemässä katukauppaa: myymässä kadun varsilla savukkeita, vodkaa, lastenvaatteita ja datshalla kasvatettuja
vihanneksia. Markkinat olivat syntymässä. Seuraavassa vaiheessa kaupankäynti siirtyi kioskeihin ja lopulta
nykyaikaisiin ostosparatiiseihin.
Tässä eletään vielä viattomuuden aikaa elokuussa
1986. Tuleva duuman jäsen Oksana Dmitrijeva soittaa kitaraa ja nykyisin Rosnanon pääjohtajana toimiva
Anatoli Tshubais kuuntelee.

VENÄJÄN AIKA

56-60 VA 4-2016 Vammeljarvi.indd 58

4.11.2016 10.50

Anatoli Tshubais nimettiin marraskuussa 1991 johtamaan yksityistämistä ja jo seuraavassa huhtikuussa
jokaiselle venäläiselle jaettiin yksityistämiskunponki,
jolla saattoi ostaa yritysten osakkeita tai vaihtaa sen
vaikkapa vodkaan.
Tshubais kertoi kansalaisille voucherin olevan kahden Volgan arvoinen, mutta noin 40 miljoonan venäläisen kohdalla se osoittautui arvottomaksi, sillä monet
sijoittivat yksityistämissetelinsä rahastoihin, joiden toimintaa ei valvottu lainkaan ja niinpä sekä rahastot että
voucherit yksinkertaisesti vain katosivat. Tshubais itsekin menetti yksityistämissetelinsä rahastohuijareille.
Porvarillisen vallankumouksen toteuttaminen osoittautui odotettua hankalammaksi, sillä tuohon aikaan
oli kyllä saatavilla runsaasti kirjallisuutta siitä miten
sosialistinen vallankumous tehdään, muttei ainoatkaan ohjekirjaa kuinka porvarillinen vallankumous
toteutetaan. Niinpä puuhamiehet joutuivat improvisoimaan melko lailla ja monesti asiat menivät aivan
toisin kuin kuviteltiin.
Vain eräänä esimerkkinä mainittakoon kuinka joidenkin tehtaiden johtajat kieltäytyivät palkanmaksusta, mutta olivat kylläkin halukkaita ostamaan työntekijöiltä yksityistämisvouchereita, joita työntekijöiden
oli rahapulassa pakko myydä. Kyseessä oli siis itse asiassa kiristys, jonka seurauksena tehottomiksi jo aiemmin osoittautuneista punaisista johtajista tuli kapitalisteja. He eivät juurikaan saaneet kaappaamiaan yrityksiä lentoon ja se näkyy edelleenkin Venäjän tuotantorakenteessa.
Jotkut heistä tosin menettivät yrityksensä varsin
proosallisella tavalla. Heidän puheilleen ilmestyi luksusautoilla saapuen vantterarakenteisia miehiä tarjoutuen ostamaan tehtaan. Jos kauppoja ei syntynyt, joku
johtajistosta ammuttiin ja sen jälkeen kaupanteko jo
sujuikin. Entiset omistajat pakkasivat rahat laukkuunsa ja menivät kuka minnekin.
Kuitenkaan ei voida sanoa Gaidarin tai Tshubaisin käärineen mainittavia etuisuuksia omiin taskuihin,
vaikka heillä yksityistämisen mahtimiehinä oli siihen
erinomainen tilaisuus.

Mieluummin juoppo kuin kommunisti
Koska nuorille ekonomisteille oli päivänselvää mitä he
olivat tekemässä, he eivät ylimielisyyttään vaivautuneet
juurikaan selittämään politiikkansa periaatteita ja tavoitteita suurelle yleisölle, vaan viihtyivät paremmin
vallan kabineteissa kuin kansan keskuudessa.
Kun lisäksi Boris Jeltsinin kansansuosio suli surkeasti epäonnistuneen yksityistämisen ja juopottelun
tähden vuoden 1996 vaalien alla noin kymmeneen
prosenttiin ja kommunistijohtaja Gennadi Zjuganovin valinta näytti itsestään selvältä, uudistajat päättivät pelastaa vallankumouksen keinoja
kaihtamatta.
Pysyäkseen vallassa he olivat
pakotettuja tekemään strategisen liiton oligarkkien kanssa.
Se oli kyyninen liitto, jossa Venäjän kruununjalokivet luovutettiin kouralliselle oligarkkeja,
jotka vastapalvelukseksi suostuivat tukemaan Jeltsiniä. Se oli
lopullinen kuoleman suudelma
idealistien utopialle.
Anatoli Tshubais toimi tuohon aikaan taloudesta
vastaavana varapääministerinä ja siis kontrolloi yksityistämistä. Tshubaisin mielestä Zjuganovin voitto mitätöisi koko aiemmin tehdyn yksityistämistyön. Myös
oligarkit pelkäsivät omistustensa puolesta.
Kun uudistajat ja oligarkit kohtasivat Davosin talousfoorumissa tammikuussa 1996, he huomasivat
länsimaisten yritysjohtajien jo kohtelevan kommunistijohtaja Zjuganovia kuin tulevaa presidenttiä. Niinpä he löysivät helposti yhteisen sävelen ja pääsivät sopimukseen Zjuganovin presidenttitien katkaisusta ja
Jeltsin uudelleen valinnan turvaamisesta.

Kauppojen hyllyt
olivat tyhjillään,
kaikesta oli pulaa.
Homma ei edennyt
ollenkaan kuten
uudistajat olivat
toivoneet.

Davosin diili
Sopimuksen mukaan Tshubais organisoi Jeltsinin
kampanjan oligarkkien rahoilla ja nämä saavat vastapalveluna kruununjalokivet. Käytännössä homma
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Vaikka Venäjällä
toteutettu
pikakapitalisointi
oli käytännöllisesti
katsoen veretön,
niin ei kuitenkaan
tuhoton. Koko
yhteiskunta
käytännöllisesti
katsoen romahti.
Kaikki otettiin,
mikä oli löyhästi
kiinni. Niinpä
kurssikeskus,
jossa privatisointi
suunniteltiin joutui
myös vandalismin
uhriksi.

hoidettiin siten, että valtio otti oligarkkien pankeilta
luottoa, joiden vakuudeksi kruununjalokivet annettiin
ja kun valtio ei ”pystynyt” luottoja maksamaan, niin
luonnonvarat pantiin huutokauppaan, jossa tarjoajia
oli vain yksi ja hinta sen mukainen.
Davosin sopimuksen ansiosta luonnonvarat privatisoitiin punaisten johtajien sijasta nuorille ja aktiiveille
oligarkeille siinä toivossa, että he saisivat vauhtia talouteen. Ja Jeltsin valittiin uudelleen heidän omistaman
massamedian tuella. Eikä se äänten laskeminenkaan
tainnut ihan kaikkia normeja täyttää, mutta lännessäkään siitä ei välitetty kun vaalitulos oli toivottu.
Vallankumouksilla näyttää olevan oma kaavansa,
johon kuuluu oleellisena osana periaatteiden syöminen ja päämäärästä hyveen tekeminen. Keinoja kaihtamatta.

Frankenstain ja hirviöt
Yksityistämiskupongeista ei tällä kertaa ollut enää edes
puhetta. Kruununjalokivet korvamerkittiin ja esimerkiksi Jukos siirtyi kuten oli sovittu Mihail Hodorkovskille ja Norilsk Nikel Vladimir Potaninille, joka
oli muuten ainoa ei-juutalainen superjaosta osalliseksi
päässyt oligarkki.
Koko prosessi oli läpeensä mätä. Esimerkiksi siperialaisessa Surgutin kaupungissa huutokaupan aikaan
lentokenttä oli mystisesti kiinni ja tiet suljettu aseistettujen patrullien toimesta, jottei kukaan pääse häiritsemään todella privaattia privatisointikokousta.
Se oli faustinen kauppa nuorille uudistajille, he selättivät kommunistit, mutta menettivät sielunsa. He
tulivat valtaan demokraatteina, mutta syyllistyivät
maailmanhistorian härskeimpiin sisäpiirin kauppoihin, joiden seurauksena menettivät maineensa.
Heidän tarkoituksena oli luoda menestyvä venäläi60

nen markkinatalous, mutta sen sijaan he loivat korruptoituneen ja tehottoman järjestelmän.
Oligarkit eivät ole mainittavasti kyenneet kehittämään saamiaan yrityksiä. Useimmat vain pumppasivat
niistä rahat länteen. Se oli leikin loppu. Oligarkkien
hallitsema yhteiskunta siirtyi autoritaarisen poliittisen
hallinnon johdettavaksi.
Porukkaan kuulunut Aleksei Uljakev sanoi:
”Olimme kuin tohtori Frankestein ja he (oligarkit)
olivat hirviöitä.”

Oligarkkiöykkäröinti levisi länteen
Kapitalismin ydin ja ilosanoma on kilpailu, joka kuntouttaa, mutta kun sen kanssa kilpaileva kommunistinen järjestelmä katosi markkinoilta, alkoi kapitalismikin taantua 1800-luvun lopun suuntaan.
Neuvostoliiton romahdus johti kautta maailman
kaikenlaisen valtiojohtoisen sääntelypolitiikan vähenemiseen sekä kaupankäynnin ja pääomien vapaan
liikkuvuuden esteiden purkamiseen.
Pian tehtaat vaihtoivat maata halvan työvoiman perässä ja venäläisoligarkkien pröystäilevä ja öykkäröivä käytös levisi kaikkialle rahamaailmaan. Ahneudesta tuli hyve.
Vammeljärvi, nykyisin Gladyshevskoje uudelleen
nimettiin lokakuussa 1948 jatkosodan lopussa Raivolassa kaatunen Neuvostoliiton sankari V.P. Gladyshevin mukaan. Käytännöllisesti katsoen kaikki luovutetun Karjalan paikkakunnat uudelleen nimettiin.
Motiivina oli historian hävittäminen.
Vammeljärven yllä leijuu vallankumouksellinen aura, sillä sen rannoilla on suunniteltu niin kommunistista kuin kapitalististakin vallankumousta. n
TEKSTI JA KUVAT ARVO TUOMINEN
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100
vuotta
2017

Suomalaisten
kansallistunne
kehittyi kansallisuusaatteeksi kotimaisten
1800-luvun kirjailijoiden ansiosta

S

uomen itsenäistymisen välttämätön
ehto – mutta ei sellaisenaan yksin
riittävä ehto – oli sellaisen kansallistunteen synty, että suomalaiset
ymmärsivät olevansa kansa, jolla
oli kieli ja kulttuuri. Vasta sitten
kansallistunne saattoi erityisesti
taiteilijoiden ja kirjailijoiden vaikutuksesta kehittyä kansallisuusaatteeksi, minkä tavoitteeksi poliitikot omaksuivat maan ja kansan itsenäisyyden. Itsenäisen valtion tunnusmerkki on oma
valtioalue, jossa se harjoittaa omintakeista ja pysyvää
valtaa. Omintakeisuus syntyy kulttuurin kautta ja pysyvyys poliittisen ratkaisun kautta.
Ruotsin itämaassa (Östland) olivat kaikki ajatuksetkin suomalaisten kyvystä hallita itse itseään kansana herättäneet vain hilpeyttä. Ruotsin kuningaskunta
oli myös valmis puolustamaan itämaataan vain viimeiseen suomalaiseen asti. Todellinen Ruotsin kuningaskunnan puolustus aloitettiin vasta Tornionjoelta.
Siksi Anjalan liiton upseerit suunnittelivat Suomen
itsenäistämistä Venäjän avulla. Aleksanteri I soi vallatulle maalle autonomian ja oman hallinnon muissa
paitsi ulkopoliittisissa ja puolustuksellisissa asioissa.
Aleksanteri II:n kausi lähensi Venäjää enemmän Eurooppaan kuin myöhemmät kommunistien tai putinistien dynastiat konsanaan. Suuriruhtinaskunta sai
oman armeijan, oman rahan ja oman kielen, mutta
myös oman kulttuurin.

Zahrias Topelius

Suomalaisten elämään Venäjän keisarikunnan alaisuuteen joutuminen ei aluksi tuonut käänteentekeviä muutoksia; ruotsi säilyi myös virallisena kielenä
ja uudeksi viralliseksi kieleksi tuli venäjä. Oli yksittäisten suomalaisten taitelijoiden ja kirjailijoiden ansiota, että kansallisromantiikasta kehittyi käsitys, että
suomalaisilla oli oma kulttuuri, historia ja kieli, joka
voi toimia ajattelun välineenä. Kansallistunne synnytti
kansallisuusaatteen ja siitä syntyi suomalainen kansalaisyhteiskunta, jollaista Venäjällä ei koskaan syntynyt.
Zahrias (Sakari) Topelius oli ensimmäinen Helsingin yliopiston Suomen historian professori; sitä ennen
suomalaisilla ei ollut edes omaa historiaa. Ajatus itsenäisestä valtiosta jakoi eliittiä alun alkaenkin syvästi. Vaikka Suomen itsenäistyminen on mytologisoitu
koko kansan ja eliitin tietoiseksi pyrkimykseksi, niin
itsenäisyyden ajaminen oli riskialtista, sen saavuttaminen epävarmaa ja sen säilyttäminen ennustamatonta.
EU-jäsenyyden aikana on menetetty suuri osa siitä, mitä 1800-luvun kansallisen identiteetin luojat ja
itsenäisyyden edellytysten perustajat saivat aikaan. Itsenäisyysaatteen pioneereista Zahrias Topelius (18181898) antoi Suomelle oman historian, Johan Ludvig
Runeberg (1804-1877) loi kansallisromantiikan ja
isänmaallisuuden, Elias Lönnrot (1802-1884) kansallismytologian ja identiteetin sekä Alexis Stenvall
eli Aleksis Kivi (1834-1872) kansalliskirjallisuuden.
”Satusetänä” paremmin tunnettu Topelius nimitettiin 1854 Aleksanterin yliopiston Suomen historian

Johan Ludvig Runeberg
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Elias Lönnrot

Aleksis Kivi

62

ylimääräiseksi henkilökohtaiseksi professoriksi. Vuonna 1863 hänestä tuli Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professori ja vuonna 1876 yleisen historian professori, jossa virassa hän toimi vuoteen 1878
asti. Vuosina 1875–1878 Topelius toimi myös koko
yliopiston rehtorina. Topeliuksesta promovoitiin vielä
riemutohtori 1897. Topeliukselle myönnettiin venäläisten suuresti arvostama Pyhän Annan ritarikunnan
risti vuonna 1877. Hänelle myönnettiin myös valtioneuvoksen arvo 1878.
Topelius kehotti äitejä opettamaan lapsilleen
suomea. Topelius uskoi, että Suomen kulttuuri
muuttui pääosin suomenkieliseksi, mutta hän myös
tunnusti Ruotsin perinnön ja ruotsin kielen historiallisen ja sivistyksellisen merkityksen. Topelius piirsi
suomalaisille historiaa romaaneissaan ja romaanisarjoissaan.
Topeliuksen historiallisissa romaaneissa kuten Suomen herttuatar ja Välskärin kertomuksia korostuvat
isänmaallisuus, uskonto ja sääty-yhteiskunta, joka toimiakseen vaatii yhteiskuntaluokkien toimimista sopusuhtaisessa yhteistyössä. Topeliuksen historiakäsitys oli
lähtöisin saksalaisfilosofi G.W.F. Hegeliltä. Erojakin
oli. Kun Topelius uskoi, että Kaitselmus ohjasi historian kulkua, Hegel taas katsoi järjen ohjaavan sitä.
Topelius ajatteli historian olevan kansojen historiaa,
jossa kukin kansa pyrki tulemaan tietoiseksi kutsumuksestaan ja luomaan itselleen valtion.
Suomalaisten kansallisrunoilijana pidetty J.L. Runeberg nimitettiin 1830 kaunopuheisuuden dosentiksi
Aleksanterin yliopistoon, jonka tehtävään kuului klassillisten ja uusien kielten opetusta. Sanonnalla ”puhuu
kuin Runeberg” viitataan taitavaan sanakäyttöön, siihen, että pystyy herättämään tunteita, sekä että puhuu
kauniisti ja vuolaasti. Runeberg lausui runojaan ulkoa
ja esiintyi mielellään naisille. Runeberg sai professorin
arvon 1844. Yhdessä Elias Lönnrotin kanssa Runeberg
nostatti suomalaisten kulttuuritietoisuuden. Hän loi
1830- ja 1840-luvulla ihannekuvan Suomen kansasta
ja herätti suomalaisissa moraalisen identiteetin.
Runeberg sai jo eläessään Suomen ensimmäisen
suurmiehen aseman ja helmikuun 5. päivää alettiin
juhlia jo hänen elinaikanaan J.L. Runebergin päivänä.
Vänrikki Stoolin tarinoiden ja Maamme -laulun taustalla oli poliittinen levottomuus, joka johti Euroopan
vallankumousvuoteen 1848. Tarinoiden yleissävy on
konservatiivisen isänmaallinen, mutta samalla myös
humoristinen, joilla oli ratkaiseva vaikutus suomalaisen isänmaatunteen muodostumiseen ja sen uushumanistiseen luonteeseen.
Elias Lönnrotin omalaatuinen harrastus oli kierrellä
paljain jaloin pitkin Suomea taltioimassa kansanrunoja samaan aikaan, kun hän opiskeli lääketiedettä Aleksanterin yliopistoissa. Hän tallensi vanhoja suomalaisia
kansanrunoja ja edisti toisaalta aikakauslehden toimittajan työssään suomen kielen käyttöä. Lönnrotin suurtyö oli Suomen kansalliseepokseksi omaksutun Kalevalan runojen kokoaminen ja toimittaminen. Vanhan
Kalevalan runokokoelmassa on yhteensä 32 runoa ja

12 078 säettä. Uudessa eli Kalevalan toisessa painoksessa on 50 runoa ja 22 795 säettä.
Lönnrot valmistui vuonna 1830 lääketieteen kandidaatiksi, vuoden 1832 toukokuussa lääketieteen lisensiaatiksi ja kesäkuussa hän väitteli tohtoriksi. Väitöskirja oli ainoastaan 16-sivuinen. Lönnrot kirjoitti
väitöskirjansa kiireessä, koska halusi välttämättä olla
mukana yliopiston promootiotilaisuudessa, mikä järjestettiin ensi kertaa yliopiston uudessa päärakennuksessa, joka vihittiin samaan aikaan käyttöön. Väitöskirja ilmestyi täydennettynä tutkielmana 1842.
Lönnrotin Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista ilmestyi kahdessa osassa 1835–1836. Lönnrot jatkoi edelleen keräysmatkojaan ja Kanteletar ilmestyi kolmena kirjana
1840. Kalevalan toinen, täydennetty painos, ilmestyi vuonna 1849. Vuosina 1854–1862 Lönnrot toimi Keisarillisen Aleksanterin yliopiston järjestyksessään toisena suomen kielen professorina. Lönnrot oli
1831 mukana perustamassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, mikä tuki Lönnrotin kansanrunouden keruu- ja julkaisutoimintaa.
Ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija Alexis Stenvall (taitelijanimeltään Aleksis Kivi) ei omana aikanaan menestynyt ja eli puutteessa ja suoranaisessa köyhyydessä koko elämänsä. Oman äitinsä pettymykseksi Alexis ei opiskellut papiksi, vaan päätyi
yliopisto-opintojen jälkeen kirjailijaksi. Kivi kirjoitti
suomalaisten lukijoiden parissa kansallisromaanin aseman saavuttaneen ainoan romaaninsa Seitsemän veljestä 1870, 11 näytelmää, joista tunnetuin on Nummisuutarit 1864, sekä lisäksi kaksi runokokoelmaa ja
kolme tarinakokoelmaa.
Nuorena Kivi ihaili erityisesti Runebergia. Kiven
tekstit ovat yhtä aikaa realistisia ja romanttisia. Hän
aloitti suomenkielisen kirjallisuuden luomisen, kun
siihen asti oli ollut vain kansanrunoutta. Hän sai
murskaavan arvostelun silloiselta Aleksanterin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professori August
Ahlqvistilta, jonka kritiikki sai kustantajan vetämään
Seitsemän veljestä pois myynnistä, mikä puolestaan
johti kirjailijan mielenterveyden epätasapainoon.
Kivellä ei ollut elämänsä aikana säännöllisiä tuloja. Kivi kärsi elämänsä viimeisinä vuosina alkoholismista ja siihen liittyvistä muista vaivoista. Rahapula,
velat, kirjojen heikko menekki, professori Ahlqvistin
ainainen kritiikki ja pakollinen maaseudulla asuminen mursivat lopulta Kiven terveyden. Hänen kirjoituksensa kokivat renessanssin ja muodostuivat osaksi
kansalliskirjallisuutta viimeistään 1908. 1900-luvun
alku oli aikaa, jolloin suomalaisissa heräsi toimeliaisuus siirtyä kansallisuustunteesta kansallisuusaatteeseen ja lopulta toimintaan kansallisen itsenäisyyden
saavuttamiseksi, mille kansalliskirjailijat antoivat eettisen ja moraalisen oikeutuksen. n
MARKKU SALOMAA

Kirjoittaja on dosentti Itä-Suomen yliopiston historia- ja
maantieteen laitoksella.
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kulttuuri

Rafaelin Enkeli

KukaMissä?

jossa se jatkuu 27.2.2017 saakka. Moskovan näyttelyssä oli syyskuun aikana
jo 250.000 kävijää.
					 1) Janajevin juntta yritti kaapata vallan Neuvostoliitossa 1) 1989 x) 1990 2) 1991?
lll

Yhdeksi syksyn suurimmista sensaatioista Kultura-lehti sanoo Moskovan
Pushkin-taidemuseossa syyskuun 13.
päivänä avattua Rafaelin teosten näytMoskovassa vilkkaana jatkuvan kuvatelyä, jossa on mukana yksitoista taiteitaidenäyttelyiden kauden aikana on
avattu esimerkiksi Kaslin ainutlaatuilijaneron teosta (8 maalausta ja 3 graafista työtä). Suurin osa tämän näyttesen valurautataiteen näyttely, jossa on
lyn maalauksista kuuluu Rafaelin varesillä muun muassa tunnettujen taiteilihaisen kauden teoksiin, joiden joukossa
joiden suunnittelemia valuraudasta vaon Enkeli, jonka valmistumisvuodeksi
lettuja pienoisveistoksia ja muita Kaslin
on merkitty 1501.
valurautataiteilijoiden töitä, joista tunNiin monen Rafaelin teoksen samannetuin on raudasta valettu Venäjän Paviljonki ja Venäjää esittävä naisen veisaikainen saaminen Moskovan näyttetos, jotka olivat mukana 1900 Pariisin
lyyn merkitsee poikkeuksellisen suurta
maailmannäyttelyssä.
onnistumista ja on herättänyt valtavaa
innostusta taiteenystävien keskuudesKaslin näyttely on esillä Moskovan
sa. Näyttelyn pääsylippujen ennakkoKolominskojessa 22.1.2017 saakka.
kysyntä oli erityisen suurta. Näyttely
					
on auki joulukuun 11. päivään saakka.
lll
Näyttelystä kertovan artikkelinsa yhteydessä lehti julkaisee useita värikuvia
Vallankumousristeilijä Aurora on hiljatRafaelin teoksista.
tain palannut tutulle, pysyvälle paikal					
leen Neva-joen rantakadun tuntumaan
lll
Pietariin kaksi vuotta kestäneiden korjaustöiden jälkeen, kertoo Kultura-lehMerkittäviin kulttuuritapahtumiin
ti. Auroran paluu on herättänyt suurta
kuuluu myös Tretjakovin Galleriaskiinnostusta Pietarissa. Niinpä risteilisa Moskovassa syyskuun alussa avattu
jää katsomaaan pyrkii sankoin joukoin
kuuluisan venäläisen merimaalarin Ivan
kaupungin asukkaita ja muualta tulAivazovskin syntymän 200-vuotispäileita turisteja. Koska alukseen mahtuu
vän merkeissä järjestetty näyttely, joka
tutustumaan samanaikaisesti enintään
on nähtävissä Moskovassa marraskuun
250 henkilöä, on siihen päätetty pääs20. päivään asti. Tämän jälkeen näyttetää vain 20 hengen ryhmiä kerrallaan.
ly siirtyy Pietarin Venäläiseen museoon,
					
lll

Ristikon ratkaisu

Moskovassa valmistaudutaan parhaillaanTshaikovski-konservatorion
150-vuotisjuhlaan. Tämän merkeissä
siellä pidettiin syyskuussa sarja konsertteja, joista ensimmäisessä esiintyi konservatorion oma orkesteri, jota johti kapellimestari Anatoli Levin ja
jonka solisteina olivat konservatoriosta
valmistuneet kansainvälisissä kilpailuissa palkitut muusikot Andrei Gugnin ja
Nikita Midojants. Seuraavassa gaala-illassa kuultiin maailmalla mainetta saavuttaneita Moskovan konservatoriosta
valmistuneita taiteilijoita.

2) Uladzimir Njakljajeu on 1) Valko-Venäjän
x) Ukrainan 2) Kazakstanin oppositiopoliitikkoja?
3) Dneprin sivujoki ei ole 1) Samara x) Sula
2) Huma?
4) Ostankinon tv-tornissa Moskovassa sattui tulipalo vuonna 1) 2000 x) 2004 2) 2009?
5) Georgian rahayksikkö on 1) lari x) som 2) leu?
6) Suomeen matkustavat venäläiset voivat tuoda
tupakkaa mikäli viipyvät yli 1) 1 x) 2 2) 3 vuorokautta?
7) Mantsinsaari sijaitsee Laatokan 1) kaakkoisx) lounais- 2) koillisrannikolla?
8) Venäjä on yksi YK:n virallisista kielistä joita on
kaikkiaan 1) 4 x) 5 2) 6?
9) Tsaari Nikolai II:n nuorimman tyttären nimi oli
1) Olga x) Anastasia 2) Maria?
10) Venäläisen keittiön gribnoi sup on 1) kalakeitto x) tattikeitto 2) kasviskeitto?
11) Bakun öljykentät perusti aikoinaan 1) ruotsalainen x) norjalainen 2) saksalainen suku?
12) 1900-luvulla Venäjä oli maailman suurin
maa. Sen pinta-ala käsitti koko maapallon pintaalasta yhden 1) viidesosan x) kuudesosan
2) seitsemäsosan?
13) Tanssija Rudolf Nurejev oli elämänsä viimeiset vuodet 1) Unkarin x) Itävallan 2) Sveitsin
kansalainen?
14) Suomen Pietari-instituutti on Pietari-säätiön
ylläpitämä kulttuuri-instituutti, joka on perustettu
vuonna 1) 1990 x) 1992 2) 1994?
15) Maailman suurin lentokone Antonov An-225
pystyy kuljettamaan rahtia 1) 200 x) 225
2) 250 tonnia?
16) Venäjä myi Alaskan USA:lle 1) 3,4:llä
x) 7,2:lla 2) 10,7:llä milj. dollarilla?
17) Lintulan luostari perustettiin aikoinaan
v.1895 1) Kivennavalle x) Sakkolaan
2) Terijoelle?
18) Täysinpalvellut avaruusasema Mir putosi
lähelle 1) Kap Hornia x) Belizeä 2) Fidziä?
19) Kulaani on 1) soturi x) paimentolainen
2) villiaasi?

					
TAT JANA KARPINSKY
20) Mahatshkala on 1) järvi Siperiassa x) Dagestanin pääkaupunki 2) Pamirin korkein huippu?

Oikeat vastaukset: 21211 222xx 1xxx2 x122x
63 VA 4-2016 karpinsky, rist.r.,kys.kirjat, .indd 63

4.11.2016 10.51

kulttuuri // teatteri
Kalanainen katoaa,
mutta antaa rakasta
jalleen lahjan. Tämä
löytää rannalta
pienokaisen, oman
poikansa, josta saa
oivan kalakaverin.

Obin Ugrilaisen Kansallisteatterin Eikä päivä pääty nähtiin
Suomessa yhden ainutlaatuisen kerran elokuussa 2016.

VAIN YHDEN
ESITYKSEN
TÄHDEN

n Sydäntä ja mieltä vavahduttavat kaksi kertomusta, ja suursuosio: moni jäi ilman lippua. Mikä etuoikeus olla paikalla, todistamassa historiaa Helsingin
Korjaamolla!
Legenda äidistä Sary Ozekin vallanneet zhuanzhuanit kiduttivat naiman-heimon sotavankeja vieden näiltä muistin poikkeuksellisen julmalla tavalla. Kamelinnahkainen kiristysside puristi päätä aavikon paahteessa
kuivuessaan pahemmin kuin rautavanne.
Hirveiden tuskien päätteeksi vangista tuli, jos vielä
eli, mankurt, muistinsa menettänyt orja. Koiran tavoin tämä tunnusti vain isäntänsä – ei perhettään, ei
aiempaa elämäänsä.
Zholamanin äiti Naiman-Ana ei tyytynyt toisten
tavoin kohtaloon, vaan etsi poikansa. Zholaman, ki64

dutuksen jäljiltä pelkkä ihmiskuori, ei tuntenut äitiään, vaan ampui tämän jousellaan kuoliaaksi. Isäntäänsä totellen.
Veljekset löytävät vuorollaan puolison, paitsi yksi. Rampa nuorukainen jää yksin suruissaan kalastelemaan, kunnes eräänä päivänä saa saaliikseen naiskalan. Ja rakastuu silmittömästi. Onnenhetket päättyvät
lyhyeen kalanaisen kadotessa.
Lohduton nuorukainen jää taas yksin kalastamaan,
kunnes eräänä päivänä löytää rannalta pienokaisen.
Lapsi on hänen, mies ymmärtää. Kalanainen on sen
hänelle luovuttanut.
Pojasta kasvaa kelpo kalastaja, joka isän kanssa yhdessä nostaa merestä saaliin toisensa jälkeen.
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Ilman muistia ei ole kansaa
Ugrilaisteatterin 21-henkisen monikulttuurisen ryhmän piti esiintyä Helsingissä jo tammikuussa, mutta
byrokratia esti pääsyn. Sitäkin riemullisempi ja liikuttavampi oli tämä uusi tilaisuus, niin obilaisille kuin
isännilleen, ennen kaikkea Jäänreunan kansat-hankelaisille, jotka tekivät vuosia töitä Suomenesityksen
eteen.
Loppuunmyydyssä Vaunusalissa näytelmää seurasi
lukuisia alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen edustajia, jotka ottivat kiitollisina vastaan viestin: Ei ole ihmistä, ei kansaa ilman omaa ääntä, historiaa ja muistia.
Hantin, mansin ja venäjän kielillä esitetty, suomeksi
ja englanniksi tekstitetty näytelmä julisti oikeutta olla
olemassa. Hanti-Mansian autonomisessa piirikunnassa, Ob-joen vesistöalueella Siperiassa taistellaan uhanalaisten obinugrilaisten kulttuurien ja kielten puolesta.
Samoja taisteluja käydään kaikkialla maailmassa.
Osa on jo hävitty.
Tästä kaikesta kertoivat Legenda äidistä ja Kalanainen – tarinat vahvoista naisista – kaikkia aisteja koskettavasti. Perinteiset elämäntavat ja elinkeinot tulivat ymmärrettäviksi pienin tehokeinoin kekseliäässä
lavastuksessa: aavikko, eläimet, merentuntu syntyivät
oikean veden ja puun ohella vesikiposta, ihmisäänistä, soittimista, valoista, näyttelijöiden huikeasta liikekielestä.

Itsekunnioitus, usko omaan kulttuuriin
Esityksen päätyttyä liikutus ja kiitollisuus ovat käsin
kosketeltavissa. Vielä päivien päästäkin riemuissaan on
Jäänreunan kansojen aktiivi, kulttuuritoimittaja Kirsikka Moring: Viimein ryhmä saatiin Suomeen!
”Olemme kaikki yhdessä niin onnellisia! Kaikki meni hyvin, ja heistä kaikki Suomessa oli ihanaa. Puolet ryhmästä ei ollut koskaan käynyt Venäjän rajojen
ulkopuolella.”
Parikymmentä vuotta Uralin länsi- ja itäpuolella,
Ob-joen maisemissa kulkenut Moring kertoo joutuneensa todistamaan alkuperäisen elämänmuodon katoamista.
”Kaivannaisteollisuus on siellä tuhonnut nomadiRamman kalas
tajan yksinäisyys
päättyy, kun hän
saa saaliikseen
kalanaisen. Ja
rakastuu silmit
tömästi!

Obin Ugrilainen Kansallisteatteri Aurinko: Eikä päivä pääty.
Näytelmä sisältää Tshingis Aitmatovin kertomuksiin pohjautuvat
Legenda äidistä ja Kalanainen.
Helsingin Kulttuuritehdas Korjaamon Stage-festivaaleilla 26.8.2016
Ohjaus: Anna-Ksenia Vishnevskaja
Koreografia: Jevgenija Jelisejeva
Sovitus: Timur Salihov ja Anna-Ksenia Vishnevskaja
Laulut: Uljana Shulgina
l Tshingis Aitmatov: Eikä päivä pääty (Tshingiskaanin valkea pilvi).
SN-Kirjat Oy, 1990.
l Jäänreunan kansat edistää suomalais-ugrilaisten kielten, kulttuurien ja kansojen olemassaoloa ja näkyvyyttä. Koneen Säätiön tukemassa
kolmivuotisessa teatterihankkeessa on mukana kansainvälinen joukko
esittävän taiteen tekijöitä, jotka aikovat jatkaa tulevaisuudessakin työtä
katoavien kulttuurien parissa.

kulttuurin.”
Hän uskoo, että elämänmuotoa voidaan elvyttää
ja ylläpitää, ei kuitenkaan turisti-ihastelumatkoilla Siperiaan, vaan kielen ja kulttuurin kautta. Tarjoamalla tilan katoavan kulttuurin tarinoille, ja ottamalla ne
vastaan avoimesti, kaikin aistein. Kuten Korjaamolla
tehtiin.
”Näin ryhmän itsekunnioituksen nousevan täällä
täysin uudelle tasolle. Obilaiset alkoivat uskoa omaan
kulttuuriinsa ja mahdollisuuteen ylläpitää sitä. Mikä
tärkeintä, mukana oli nuoria ja lapsia.”

Tulossa entistä rankempi tarina
Kolme päivää Siperiasta Suomeen, lavasteiden pystytys, reilun tunnin esitys, kolme päivää takaisin. Yhden
näytelmän tähden!
”Jos saamme heidän seuraavan työnsä tänne, pyrimme kierrättämään sitä useammassa paikassa”, Moring lupaa.
Seuraava saattaa olla entistäkin rankempi tarina
alkuperäiskansojen nykytodellisuudesta. Tällä tietoa
marraskuussa 2016 ensi-iltansa saava näytelmä kertoo
nuoren itsemurhasta.
”Se on täyttä totta alkuperäiskansoille, joilta on viety identiteetti ja tulevaisuudentoivo. Teatteri on tänään erityisen tärkeä, sillä se tarjoaa keinoja löytää itsetunto ja luottamus.”
Obissa virrannee vielä paljon vettä ennen kuin voi
tuulettaa ugrilaisteatterin seuraavaa Suomen vierailua.
Siihen vaikuttanevat niin Venäjän politiikka kuin talouskin. Tuore vaalitulos saattaa taas vaihtaa paikallispäättäjät.
”Obin teatterilla ei ole suuria varoja, eikä edes omaa
tilaa, mutta muiden taideryhmien tavoin se saa harjoitella ja esiintyä keskellä pääkaupunki Surgutia hienossa kulttuuripalatsissa. Suomalainen Lemminkäinen
rakensi sen 80-luvulla.” n
TEKSTI HANNELE NIEMI
KUVAT OBIN UGRILAINEN KANSALLISTEATTERI
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kulttuuri // exlibris

Graafikko Juri Nozdrin on tunnettu ja arvostettu venäläinen
taiteilija, jonka etsaukset tunnetaan myös läntisen Euroopan
maissa aina Hollantia myöten. Vuosien saatossa Nozdrinin
kiinnostuksen kohteet ovat suuntautuneet myös exlibriksiin
eli laadukkaisiin kirjanmerkkeihin.

Juri Nozdrin
– elämänlankana exlibris
n Etsaukset ovat pysyneet Juri Nozdrinin erikoisalana, ja teosten aiheet keskittyvät lähinnä venäläiseen
ja länsimaiseen keskiaikaan eli historian taitekohtiin,
joita hän itse on jo kauan ihannoinut. Nozdrin oli
1980-90 mukana luomassa venäläisiä historiallisia kuvitusaiheita, jotka ovat voimakkaasti edustettuina hänen tuotannossaan vielä tänäkin päivänä.
Silloin hän loi, muinaisvenäläisen kirjallisuuden inspiroimana, sarjan historiallisia teoksia, joista tunnetuin on ”Slovo o polke Igoreve” eli Taru ruhtinas Igorin
sotajoukosta. Jokainen vedos on monien kuvien ja käsinkirjoitettujen runojen synteesi.
Nozdrinin tekniikka perustuu etsattujen vedosten
käsin maalaamiseen. Etsaus eli viivasyövytys on eräänlainen kirjapainomenetelmä, taidegrafiikan syväpaino,
jossa haluttu kuva raaputetaan neulalla kupariseen painolaattaan ja siirretään siitä paperille.
On vaikea kuvitella, miten metallille voi raaputtaa
peilikuvana kokonaisen kirjan, varsinkin kun tekstilaatikon koko on teoksessa vain 7,5 x 11 senttimetriä.
Taiteilijan ateljee sijaitsee vanhan stalinkan eli Stalinin aikaisen kerrostalon työpajaksi muutetussa kellarissa.
Samaan aikaan Venäjän kansangrafiikan museossa Moskovan Sretenkalla on menossa Juri Nozdrinin
henkilökohtainen näyttely, jossa töiden pääpaino on
venäläisissä teemoissa.
Nozdrin tunnetaan Venäjällä myös raikulirunoilijana ja loistavana kertojana, jonka poljennolle on
tyypillistä hyvinkin kansanomainen absurdismi.
Nozdrinin runoteoksissa yhdistyvät huumori, filoEn osaa elää ilman töitä
eikä tilausten odottelu sovi
minulle, sanoo Juri Nozdrin.

66
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sofia ja järjenvastaisuus ilotulituksen kaltaiseksi sekamelskaksi.

Exlibrikset ovat vauraiden huvia
Viime vuosina Nozdrin on omistautunut exlibristen
eli arvoteosten ensilehdille painettujen kirjanmerkkien
tekemiselle. Alkujaan tämä taiteenlaji oli paljon tunnetumpi ulkomailla kuin Venäjällä. Monissa maissa
exlibristeillä on omat kerhonsa ja seuransa, ja aiheesta
pidetään kansainvälisiä näyttelyjä ja kongresseja.
Aikojen saatossa exlibris on muuttanut muotoaan
harrastelijoiden henkilökohtaisesta kirjaleimasimesta
arvokkaaksi keräilykohteeksi. Nähtyäni muutamia exlibris -teoksia ymmärsin, että kyseessä ei todellakaan
ole köyhien ihmisten huvi.
Juri Nozdrinin mielestä Exlibristä voisi verrata ainutlaatuiseen, pienten painosmäärien räätälöityyn grafiikkaan. Hänen mukaansa on huvittavaa seurata, miten exlibristit kokouksissaan tarttuvat uusimpiin exlibris -arkkeihin ja tutkivat niitä luupeillaan kun mitkäkin filatelistit.
Nykyään exlibriksen painosmäärä ylittää harvoin 50
kappaleen rajan, tietenkin sen mukaan, miten paljon
arvoteoksia harrastelija haluaa merkitä.

Pienkustanteita ranskalaiseen tyyliin
Kirjoilla on ollut aina suuri merkitys Juri Nozdrinin
elämässä. Neuvostoaikana hän teki kirjoja Progress,
Raduga ja Sovremennik -kustantamoille, mutta niiden
hajottua päätti ryhtyä itse pienkustantajaksi.
Nozdrinin kirjat, jotka hän tekee ranskalaisessa ”livre d´artiste” genressä, ovat tulleet tunnetuiksi hänen
kalligrafisten taitojensa ansiosta. Hän on luonut yli
kolmenkymmentä erikoiskirjaa, ja nämä kirjat hän on
tehnyt alusta loppuun itse – teksteistä kuvitukseen ja

kansista jopa selkämykseen saakka.
Vuonna 2004 Nozdrin sai tunnettuna venäläisenä
kalligrafina oligarkki Roman Abramovitshin rahoittaman kymmenen kappaleen tilauksen kirjasta nimeltä
”Saga islantilaisista.”
Näistä hylkeennahkakantista, vuorikristallilla ja hopealla koristetuista kirjoista viisi on varmoissa käsissä:
kaksi on Eremitaasissa, yksi Islannin presidentillä, yksi
presidentti Vladimir Putinilla ja yksi itse Roman Abramovitshilla. Loppujen kohtaloa ei tiedetä.

Kaupoissa syntyy kaksi onnellista
Tällä hetkellä taiteilija työstää 16-osaista kirjasarjaa,
jonka nimeksi tulee ”Seitsemän kuolemansyntiä”.
Hänen lisäkseen hankkeessa on mukana kuusi muuta
tunnettua taiteilijaa,
joista jokainen käsittelee kirjoissa seitsemää aihetta.
Juri Nozdrin vaikuttaa kaikin puolin
onnelliselta ihmiseltä. Vaikka tilauksia on varsin vähän,
kaikki mitä hän tekee, hän tekee itseään varten. Jos sitten
löytyy joku, jolla on
rahaa ostaa harvinainen teos, onnellisia ihmisiä onkin äkkiä kaksi – taiteilija ja ostaja.
”En osaa elää ilman töitä eikä tilausten odottelu sovi
minulle. Teen töitä jatkuvasti ja ajan myötä aina jokin
teokseni löytää itselleen ostajan”, Nozdrin kertoo. n

”Aikojen saatossa
exlibris on muuttanut
muotoaan harrastelijoiden henkilökohtaisesta
kirjaleimasimesta
arvokkaaksi
keräilykohteeksi.”

TEKSTI JA KUVAT: ALEXANDR JEFREMOV
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ruoka // leonid

Lihakääryleet
Lehtipihvejä 0,8 - 1kg
Sieniä - 150-200 gr.
Kuivattuja kivettömiä
luumuja 50-75 gr.
Sipuli - 1 kpl.
Purjosipuli - 1 kpl
Raastejuusto - 200 gr.
Pippuriruokakerma - 1 dl.
Lehtipihvit kaulitaan ja
maustetaan maun mukaan
suolalla. Pihvin yhteen
reunaan laitetaan 1 tl ruskistettua sipulia, 1 rkl paistettuja sieniä, 1 rkl
silputtuja luumuja ja kääritään pihvi rullalle. Pihvirulla lukitaan lävistämällä
se hammastikulla. Lihakääryleen voi myös kääriä
pekonisiivun sisään, jolloin
pekoni antaa lihalle oman
lisäsäväyksen.
Lihakääryleet nostetaan
voidellulle paistiuunipellille, päälle ripotellaan juustoraastetta ja purjosipulin
renkaita sekä kaadetaan
ruokakermaa. Pelti asetetaan uunin keskitasolle
180 C asteen lämpötilaan
noin 45 minuutiksi.
Tarjotaan perunoiden
tai perunamuusin kanssa. Lisukkeina voivat olla
suolakurkut, marinoidut
punajuurilohkot tai jokin
emännän makuun tehty
lisäruoka.

Lihakääryleet – pitopöydän ässä
n Vaikka venäläisistä sanotaan, että he ovat kalaherkuttelijoita, enemmistö venäläisistä kuuluu lihansyöjäkansaan. Monesti tulee kuultua venäläisiltä emänniltä, että heidän perheen miehet eivät
voi elää ilman liharuokaa. Toki kalaruokaa saa olla kerran viikossa, mutta perherauhan säilymisen
kannalta muina päivinä on oltava lihaa. Jos verrataan venäläisiä suomalaisiin niin heille ei kelpaa
mikä tahansa läskisoosi tai makkara-jauheliha kastike, vaan venäläinen mies vaatii pureskeltavaa lihaa ja paljon. Perhe-emännille tämän tavoitteen
toteuttaminen ei ole helppoa, sillä kotimainen lihatuotanto polkee paikoillaan ja lännen rajoitukset ovat vähentäneet ulkomaalaisen lihan saatavuutta, mikä taas johtaa hintojen kasvuun.
Siksipä erityisesti viime vuosina on kehitetty lu-

kuisia menetelmiä, joiden avulla pienimmästäkin
määrästä lihaa voi saada aikaan kunnon kokoisen
liha-aterian. Yksi näistä konsteista on edelleen jalostettu kansantaito valmistaa lihakääryleitä. Niiden valmistamiseen menee vähemmän lihaa, mutta täytteiden ansiosta ne ovat kookkaita ja niiden
mehukkuus lisää mielikuvaa aterian runsaudesta.
Sitä paitsi, lihakääryleet ovat hyvän näköisiä ja
tuovat juhlallisuutta pöytään.
Raaka-aineena voi käyttää kaupoissa tarjolla
olevia lehtipihvejä sekä lihafileetä. Täytteenä toimivat ruskistettu sipuli ja paistetut sienet, murskatut pähkinät ja keitetyt munat, kinkkupalaset ja
juusto, suolakurkut jne. Toisin sanoen kääryleen
täyttämisessä voi käyttää omaa mielikuvitusta,
mutta lopputulos on sataprosenttinen menestys.
Kun täytin lihakääryleen ruskistetulla sipulilla,
paistetuilla sienillä ja pilkotulla kuivaluumulla,
lapsenlapseni Vera (16 v., joka tavallisesti ei syö
muuta kuin kalapuikkoja ja nuudeleita) seurasi
suurella mielenkiinnolla kokkaamistani ja maistettuaan käärylettä, tokaisi minulle: ”Ysi”. (”Kymppiin” ruoka ei aivan yltänyt, koska siinä oli sieniä,
joista Vera ei tykkää). Näin arvovaltaisen juryn
lausunnon jälkeen rohkenen ehdottaa Venäjän
Ajan lukijoille kokeiltavaksi lihakääryleiden valmistamista. Niitähän voi tarjoilla esimerkiksi vuodenvaihteen pitopöydissä.
Hyvää loppuvuotta ja lähestyvää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa toivottaen. n
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vanja-setä

Rikkaiden ja köyhien Venäjä
n Maailmassa on monia maita, joissa elintasoerot ovat
revenneet valtaviksi Näihin maihin ei kuulu pieni ja
sisukas Suomi, vaikka meilläkin on omat herlinimme
ja wahlroosimme - ja köyhät työttömämme.
Suomi on perinteinen pohjoismainen ”sosiaalidemokraattisen tasa-arvoisuuden” maa, jossa melkein
kaikki tulevat keskimäärin yhtä hyvin tai yhtä huonosti toimeen. Tuloeroja pienennetään Suomessa tehokkaasti verotuksella ja tulonsiirroilla.
Suomessa pidetään rahoillaan pröystäilyä useimmiten moukkamaisena. Niinpä Suomen
rikkaat pukeutuvat suurin piirtein samalla tavalla kuin ”rupukansakin”.
Lamborgineillaan ylvästeleville jopa
naureskellaan alentuvasti. Ravintoloissa ei meillä näe sentin paksuisia kultaketjuja miesten kaulassa eivätkä naiset
tarvitse henkivartijoita miljoonien arvoisten korujensa takia.
Työtönkin saa Suomessa katon päänsä päälle ja vaatimattoman toimeentulon, joka riittää elämiseen elleivät rahat mene päihteisiin tai uhkapeleihin.
Köyhimpien toimeentulotuki on suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin
keskipalkka itänaapurissamme.
Tästä pääsimmekin Venäjän oloihin.
Siellä nämä(kin) asiat ovat toisin. Venäjällä rikkaat eivät suinkaan kätke miljooniaan (tai
miljardejaan) vaan elävät hyvinkin rempseästi. Kalliita autoja näkee Moskovassa tai Pietarissa enemmän
kuin Suomessa ja äveriäät naiset kulkevat itänaapurimme suurkaupungeissa sellaisissa hepeneissä ja koruissa,
joita monet tasa-arvoisuuteen ja vaatimattomuuteen
tottuneet suomalaisnaiset eivät kehtaisi laittaa ylleen.
Kun ensimmäiset miljonäärit 1990-luvulla ilmestyivät Venäjälle, olivat he usein bandiitteja - tai bandiittien avulla rikastuneita liikemiehiä. Näistä ”uusista
venäläisistä” kerrottiin monenlaisia kaskuja ja heidän
piehtaroimistaan rahassa hämmästeltiin.
Nykyään miljardööreiksi yltäneet venäläiset näyttävät jo muutamaa pykälää sivistyneemmiltä kuin ensimmäisen aallon rosvorikkaat. Kuitenkin heillekin
näyttää olevan tärkeää rikkauden näyttäminen ujostelematta.
Viime aikoina venäläiset oppositioaktivistit - ja
heistä erityisesti Aleksei Navalnyi - ovat paljastaneet

suuren joukon venäläisten rikkaiden kiinteistöjä, joiden arvo mitataan kymmenissä, joskus sadoissa miljoonissa euroissa. Jotkut näistä ovat ulkomailla, jotkut
kotimaassa. Erityisesti Lontoossa tuntuu olevan suuri
määrä arvorakennuksia, joiden omistajia ovat venäläiset ”oligarkit”, kuten heitä kotimaassaan kutsutaan.
Yleensä oligarkit ovat saaneet jättiomaisuutensa yksityistämällä valtion omaisuutta. Vain harva heistä on
aloittanut uuden liiketoiminnan ja rikastunut kekseliäisyytensä ansiosta. Röyhkeimmät ovat voittaneet
yksityistämisestä käydyn kamppailun
- ja päätyneet miljardeiksi. Tässä ovat
auttaneet hyvät suhteet vallanpitäjiin.
Niinpä moni miljardööri on läheisissä
suhteissa valtiojohdon kanssa - ja vielä
useampi haluaisi olla.
Monet Venäjän huippupoliitikoista ovat erittäin varakkaita. Esimerkiksi
varapääministeri Shuvalovilla on huomattavia kiinteistöomistuksia Lontoossa. Navalnyin paljastusten mukaan rouva Shuvalova on lennättänyt koiriaan
näyttelyihin yksityisjetillä, koska normaalilla reittikoneella lentäminen olisi
koirille ”epämukavaa”.
Monen muunkin venäläisen huippupoliitikon ja -virkamiehen omistuksessa - tai ”käytössä” - on hulppeita kiinteistöjä. Miljardöörit ovat rakentaneet itselleen sellaisia
palatseja, että Suomen herlinien tai wahlroosin pikku
residenssit ovat niiden rinnalla koirankoppeja.
Venäjällä keskipalkka kuuluu olevan noin 500 euroa (reilut 30 000 ruplaa). Keskimääräiset eläkkeet
ovat vajaat 200 euroa. Olemmeko nähneet köyhien
venäläisten osoittavan mieltään maansa rajuja tuloeroja vastaan? Emme ole. Päin vastoin duuman vaaleissa
venäläiset äänestivät valtaan edelleen samat poliitikot,
jotka ovat luoneet hyvin epätasa-arvoisen järjestelmän.
Sitä kuvaa hyvin tulovero, joka on sama 13 % niin
työläiselle kuin suuryrityksen johtajallekin.
Vaikuttaa siltä, että venäläiset pitävät yksien rikastumista ja omaa köyhyyttään eräänlaisena lainmukaisuutena, jolle ei mitään voi. Ehkä pienituloisinta venäläistä lohduttaa, että ”Krim on taas meidän” ja ”Venäjää
kunnioitetaan”. Sen rinnalla oma köyhyys ja oligarkkien säädytön rikkaus näyttäisi olevan toissijaista. n

”Suomen
herlinien tai
wahlroosin
pikku
residenssit
ovat niiden
rinnalla
koiran
koppeja.”
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