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PÄÄKIRJOITUS  Merja Hannus

Kohti syksyn toimintaa

Seuraväki on hiljalleen palaile-
massa ansaituilta kesälomil-
ta ja myös seuratoiminnan 
syykausi on käynnistymässä. 

Edessä on monia mielenkiintoisia ta-
pahtumia niin paikallisesti osastojen 
toimesta kuin valtakunnallisestikin. 
Kannattaa seurata aktiivisesti seuran 
uudistuneita kotisivuja ja siellä olevaa 
tapahtumakalenteria. Sieltä voi löytyä 
hyviä ideoita myös oman osaston toi-
mintaan. Jossain jo hyväksi koettu idea 
voi toimia sovellettuna myös muual-
la – aina ei tarvitse keksiä pyörää uu-
delleen. Kertokaa toimintakokemuk-
sistanne muillekin vaikkapa blogikir-
joituksella. Horisontaalinen ajatusten 
vaihto kannattaa aina! Seuran blogei-
hin löydät kotisivujen kautta. 

Voi sanoa, että jo perinteisesti syk-
syn suurin tapahtuma eli Suomalais-
venäläinen kulttuurifoorumi järjeste-
tään 28.-29.9. tällä kertaa Savonlin-
nassa. Kulttuurifoorumiin on tulossa 
tänä vuonna ennätysmäärä partneri-
neuvotteluja – yli 200! Kiinnostus suo-
malais-venäläistä kulttuuriyhteistyötä 

kohtaan ei ole lopahtanut mihinkään, 
päinvastoin kontaktien ja hankkeiden 
määrä on kasvanut vahvasti viime vuo-
sina. Hankkeisiin voi tutustua www.
kultforum.org -sivustolla. Ensi vuo-
den foorumin pitopaikaksi on kaavail-
tu Keski-Venäjällä sijaitsevaa Tulan 
kaupunkia, joka on varmasti 
monille ennestään kokema-
ton paikka.

Seuran järjestö- ja sääntö-
uudistus on ajankohtainen 
asia pitkin syksyä ja ensi tal-
veakin. Tästä asiasta keskus-
tellessa on hyvä pitää muis-
tissa, että tärkein asia seura-
työssä on toiminnan sisäl-
tö, laaja ja mielenkiintoinen 
Venäjään liittyvä kulttuuri- ja 
kansalaistoiminta. Järjestön 
rakenne ja hallinto ovat lähinnä kei-
noja tukea sisällön tuotantoa ja luoda 
mahdollisuuksia jäsenille ja osastoille 
tuottaa omaa sisältörikasta toimintaa. 

Järjestöuudistuksen tarkoituksena 
on tuottaa lopputulos, jossa jäsenten 
ja osastojen palvelut voidaan toteuttaa 

hyvällä tasolla ja luoda järjestölle myös 
taloudellisesti kestävä pohja seuraaval-
le vuosikymmenelle. Tämä edellyttää 
muutoksia ja näistä muutoksista tul-
laan keskustelemaan niin valtakunnal-
lisella kuin piiri- ja osastotasolla syk-
syn ja talven aikana.

Kirjoitan tätä toisek-
si viimeistä pääkirjoitusta-
ni kieltämättä hieman hai-
kein mielin. Pitkä rupea-
ma pääsihteerin tehtävässä 
on lähenemässä loppuaan 
ja siirryn eläkkeelle vuoden 
vaihteessa. Paljon on tullut 
koettua seuratyössä ja tästä 
voin olla vain hyvin kiitol-
linen teille kaikille. Työ on 
antanut paljon ja se on tuo-
nut tullessaan paljon ystäviä 

Suomesta ja Venäjältä ja laajemmin-
kin Itämeren piiristä ja suomalais-ug-
rilaisesta maailmasta. Syksyn mittaan 
seurassa on edessä uuden pääsihteerin 
hakuprosessi ja uskon mielenkiintoi-
sesta tehtävästä kiinnostuneita löyty-
vän runsain joukoin.

’’Järjestö- ja 
sääntöuudistus 

on ajan-
kohtainen  
asia pitkin 

syksyä ja ensi 
talveakin.
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Hellettä SuomiAreenassa
PORIN, Vähärauman, Ruosniemen, Huittisten, Nakkilan ja Kokemäen osastojen 
aktiivit jaksoivat auringon paahteesta huolimatta ahertaa hymyssä suin Seuran 
teltalla SuomiAreenassa. Spasibo! Kävijöitä riitit. Moni otti mukaansa aakkoskir-
janmerkin ja toivottavasti innostuu jatkamaan venäjän kielen opiskelua pidem-
mällekin. Mielenkiintoinen paneelikeskustelumme pehmeästä turvallisuudesta 
kannattaa katsoa tallenteena: katsomo.fi/#!/jakso/941768

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
MYÖS Suomi-Venäjä-Seura siirtyi toukokuussa 
noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 
Jäsentemme ja asiakkaidemme tietojen suojaa-
minen on meille tärkeää. Voit tutustua henkilötie-
tokäytäntöihimme tarkemmin osoitteessa:  
suomivenajaseura.fi/tietosuojaseloste

Keskusseura lähetti keväällä osastojen luotta-
mushenkilöille tarkennetut ohjeet henkilötieto-
jen käsittelystä osastoissa. Ohjeita täydennetään 
osastojen tarpeiden mukaan ja ne löytyvät osoit-
teesta: suomivenajaseura.fi/osastoille

Lisätiedot ja materiaalit:  
tiedottaja Sisko Ruponen, p. 040 841 0430 
sisko.ruponen@venajaseura.com

Vieraanamme kirjailija
Jelena Tšižova
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VENÄLÄINEN KIRJAILIJA, 
Pietarin Penin puheenjohtaja 
Jelena Tšižova saapuu Suo-
meen seuramme järjestämälle 
kirjallisuuskiertueelle. Hänen 
Booker-palkitun Naisten aika 

-romaaninsa suomennos jul-
kaistiin elokuussa 2018 Innon 
kustantamana. 

Jelena Tšižova (s. 1957) 
päätti ryhtyä kirjailijaksi pelas-
tuttuaan palavalta risteilyaluk-
selta. Aiemmin hän työskenteli 
niin talousasiantuntijana, opet-
tajana kuin yrittäjänäkin. Jelena 
kuvaa teoksissaan sitä, miten 
Venäjän vaikea historia elää 
ihmisten arjen kokemuksessa 
ja tarinoissa. Hän ei pelkää tart-
tua ristiriitaisiin aiheisiin, kuten 
ortodoksisen kirkon käyttä-
mään valtaan nyky-Venäjällä.

Suomi-Venäjä-Seura on ollut 
edistämässä Naisten aika -kir-
jan julkaisua Suomessa. 

SUOMALAIS-UGRILAISIA KANSOJA juh-
litaan lokakuussa. Tuomme festivaaleille 
maailmanhistorian ensimmäisen ersän-
kielisen draamaelokuvan Azor suomeksi 
tekstitettynä ja maailman ensimmäisen 
nganasanien kieltä ja kulttuuria esittele-
vän folkloreryhmän Dentedien. Luvassa 
on myös käsityömarkkinat. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö tukee Sugrifestiä 
avustuksella. 

Kansanmusiikkiryhmä  
Dentedie  –  nganasanien 
revontulet 
VUODEN 2010 väestönlaskennassa Jää-
meren partaalla asuvia nganasaneja oli 
860, joista nganasanin kieltä puhui 125. 
Heistä Suomeen saapuu nyt viisi. Dente-
dien esitys tuo mukanaan Taimyrin nie-
mimaan tuulen ja sukupolvelta toiselle 
kulkeneet uskomukset. 

KE 17.10. klo 19 Malmin  
Työväentalo, Helsinki. Liput 10 €
TO 18.10. klo 18 Kulttuuri- 
rafla Tuba, Oulu
 

PE 19.10. klo 21 Kulttuuritalo Telakka,  
Tampere. Osana Rahvaanmusiikin  
kerhon klubia, liput 10 €
LA 20.10. klo 14 Kulttuurikeskus  
Laikku, Tampere. Osana Sukukansa- 
päivän markkinoita
SU 21.10. klo 13 Musiikkitalon aula,  
Helsinki

› Varaukset 17.10. esitykseen  
jarmo.niemenkari@gmail.com  
(Kallio-Vallilan osasto) ja 
hilkka.e.kinnunen@gmail.com
(Malmin seudun osasto).

Azor  –  ensimmäinen 
ersänkielinen draamaelokuva
AZOR (SUOM. ISÄNTÄ) on toteutet-
tu pienellä budjetilla amatöörivoimin. 
Elokuvan tarina on fiktiota, mutta sil-
lä on historiallinen todellisuuspohja 
1200-luvulla. Ersän kieltä puhuvat Keski-
Venäjällä asuvat mordvalaiset. Toinen 
mordvalaisten puhumista kielistä on 
mokša. 
Ohjaus Viktor Tšhitšaikin (2017).

Esitykset, joista osassa mukana käsikir-
joittaja-näyttelijä Aleksandr Utševatkin: 

KE 17.10. klo 17 Pori
TO 18.10. klo 16.30 Tampere,  
elokuvakeskus Niagara. Liput 6 €
PE 19.10. Kemi
LA 20.10 klo 16 Oulu, Studio
LA 20.10. Helsinki, Kino Engel
 
Sukukansamarkkinat
LA 20.10. klo 11-17 Tampere,  
Kulttuuritalo Laikku
SU 21.10. klo 11-17 Helsinki,  
Unkarin Tiede- ja kulttuurikeskus 

Vieraanamme kirjailija
Jelena Tšižova

Luennot ja 
keskustelutilaisuudet:
LOKAKUU
›  Pe 5.10. klo 18-20 Turun Pääkirjasto
›  La 6.10. klo 12.30 Mynämäen kunnan- 
 kirjasto, suomeksi tulkattuna
›  La 6.10. klo 13.30 Mynämäen kunnan- 
 kirjasto, venäjäksi 
›  Ma 22.10. klo 18 Luento Rikhardinkadun  
 kirjastossa, haastattelijana Kristina Rotkirch
›  Ti 23.10. klo 18-19.30 Käpylän kirjastossa  
 Käpylän osaston vieraana. Keskustelemassa  
 myös kirjailija Sirpa Kähkönen
›  To 25.10. Helsingin kirjamessut, klo 14  
 Akateemisen Kirjakaupan lava ja  
 klo 18 Töölö-lava

MARRASKUU
›  To 8.11. klo 18 Tampereen  
 pääkirjasto Metso, Lehmus-sali
› La 10.11. klo 13-15 Kuopion pääkirjasto,  
 luentosali
› Ma 12.11. Oulu, Oulun osasto järjestää
› Ke 14.11. klo 12-14 Jyväskylän yliopisto,  
 Vanha juhlasali, S-rakennus
› To 15.11. klo 17-19 Joensuun pääkirjasto,  
 Muikku-Sali

Tilaisuuksissa  
Naisten aika  

-romaani  
signeerattuna  
jäsenille 20 €  
(norm. 32 €).

Sugrifest 2018  –  ainutlaatuista ohjelmaa ympäri Suomea

Koko ohjelma  
suomivenajaseura.fi/ 
sugrifest ja  
Facebook/Sugrifest

Jelena Tšižova
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Kaupunkiloma  
piristää syksylläkin!

VIIME hetken kuulutus nopeille! Eläke-
läisten museomatka Pietariin 1.-3.10. 
Retkillämme pääset tutustumaan 
Fabergen loistokkaisiin töihin, nykytai-
teeseen Erartassa tai kaupungin näky-
miin jokilaiva-ajelulla.

Viisumivapaa ja vaivaton valmis-
matka lasten kanssa 18.-22.10. Moni-
puolinen retkiohjelma sisältyy hintaan, 
tutustu ja varaa netissä!

Legendaarinen rock-yhtye  
LENINGRAD valtaa uuden stadionin, 
ja niin mekin! Rokkia ja undergroundia 
koko viikonloppu 19.-21.10. 

Ennakkotieto: Pääsiäisenä 2019 
kirjailijamatka Puškinin ja Dovlatovin 
hengessä Viroon ja Venäjälle. 

› Tarkemmat tiedot ja varaukset 
www.venajanmatkat.com

Pietariin!

JALKAPALLON MM-KISOIHIN oli kesän 
aikana vaikea olla törmäämättä. Itse seu-
railin paitsi tuloksia, myös sitä, miten isän-
tämaa Venäjä urakasta selviää. Oli haus-
kaa huomata, miten kilpailuihin lähetetyt 
ummikkotoimittajat päätyivät yksi toisensa 
jälkeen samansuuntaiseen arvioon: Siitä, 
miten Venäjä aikoinaan sai kisat, voi olla 
montaa mieltä, mutta itse järjestelyt toi-
mivat, kisapaikkakunnilla riitti nähtävää ja 
tärkeimpänä ihmiset olivat sydämellisiä ja 
auttavaisia. Venäjä oli positiivisempi yllätys, 
kuin mitä osattiin odottaa.

Meille Suomi-Venäjä-seuralaisille on täs-
sä tehtävää: kannustaa kanssaihmisiä pää-
semään ennakkoluulojensa yli ja lähtemään 
Venäjälle tai tutustumaan Suomessa asuviin 
venäläisiin. Kun Venäjälle antaa mahdolli-
suuden, Venäjä-kuvaan tulee väistämättä 
lisää sävyjä. Kaikesta ei Venäjässä tarvitse 

alkaa pitää, mutta jokaisen on luvallista näh-
dä jotain hyvääkin Venäjässä. Jollekin se on 
ihmiset, toiselle taas kieli, kulttuuri, yhteisöl-
lisyys, luonto tai vaikka vain raiteiden kolina 
itään puksuttavan yöjunan kiskojen alla.

Aloitin elokuun alussa seuran järjestö-
päällikkönä oltuani liki kymmenen vuotta 
Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtajana. 
Uudessa työssä olen kehittämässä koko 
Seuran järjestö-, jäsen- ja koulutusasioita. 
Minua kiinnostaa, miten voimme eri puolilla 
Suomea rohkaista ihmisiä kiinnostumaan 
Venäjästä ja tulemaan mukaan seuraankin. 
Uskon että yhdessä löydämme toimivan 
yhdistelmän parasta vanhaa ja uutta seura-
työhön 2020-luvulle mentäessä. Olkaa roh-
keasti yhteyksissä!

RIKU SAVONEN  
P. 050 328 1420  
RIKU.SAVONEN@VENAJASEURA.COM

17 VUOTTA Inarin kunnanjohtajana toi-
mineella Reijo Timperillä ei ole eläkkeellä 
tekemisen puutetta. Mies viihtyy Lumijoen 
mökillään, tekee metsätöitä kotipalstallaan 
Limingan Tikkaperällä ja käy ilahduttamas-
sa iäkästä Toini-äitiään. 

Täysin uuden pestin Reijo Timperi 
otti vastaan tämän vuoden alkupuolella. 
Hänestä tuli Suomi-Venäjä-Seuran Ivalon 
osaston puheenjohtaja. 

Lue lisää Rita Magga-Kumpulaisen 
jutusta: suomivenajaseura.fi/reijo-timperi-
ivalon-osaston-johtoon

Ex-kunnanjohtaja Ivalon osaston johtoon

RITA M
AG

G
A-KU

M
PU

LAIN
EN

Uuden järjestöpäällikön terveiset

Vetävä Venäjä -koulutus  
Oulussa 2.-3.2.2019
 
ENNAKKOTARJOUS 90 € 31.10.2018 asti! 
Seuraväen yhteisessä viikonlopussa on 
tarjolla vahvaa Venäjä-asiaa ja mukavaa 
yhdessä oloa. Tällä kertaa ohjelmassa on 
myös osastojen puheenjohtajille ja luotta-
mushenkilöille suunnattu osio, jossa kes-
kustellaan sääntömuutoksesta, toiminta-
suunnitelmista ja jäsenhankinnasta.

› Paikka: Break Sokos Hotel Eden, Oulu
› Hinnat: Koko paketti 130 € Sis. ohjel-
ma, majoitus 2 hh, lounas x2, aamiainen, 
päiväkahvit x2, kylpylän käyttö. Ilman 
majoitusta 2 pv 80€/1 pv 40€.
› Ilmoittautumiset: www.suomivenaja-
seura.fi/vetavavenaja2019 

Järjestö- 
päällikkö  
Riku Savonen  
(keskellä)  
laulaa  
mielellään.

Olemme myös  
Facebookissa 

ja Instagramissa!
@venajanmatkat  
#venäjänmatkat

Lisää 
matkoja 
sivulla 9.
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LÄNSI-SUOMEN PIIRI      
Tiedustelut puh. 010 396 2800
lansi-suomi@venajaseura.com

Pori
Kino Syyskuu Porissa 
Porin pääkirjaston kokoustilassa. 
Vapaa pääsy! Yhteistyössä Porin 
osasto ja kirjasto.

› 11.9. klo 17 Kaksi naista
Ohjaaja: Vera Glagoleva (2014)
› 13.9. klo 17 Olipa kerran
Ohjaaja: Eduard Parri (2017)
› 14.9. klo 17 Pakanat
Ohjaaja: Valerija Surkova (2017)

Sastamala
Venäläisen elokuvan 
syksy Pukstaavissa
Marttilankatu 12. Vapaa pääsy! 
Yhteistyössä Pukstaavi ja Sastama-
lan Venäjä-Seura

› 13.9. klo 17.30 Rudolf Nurejev – 
Rudik
Ohjaaja: Farid Davletshin (2014)
› 4.10. klo 17.30 Peilit (Zerkala)
Ohjaaja: Marina Migunova (2013)
› 25.10. klo 17.30, Anna Karenina. 
Vronskin tarina
Ohjaaja: Karen Šahnazarov (2017)
› 15.11. klo 17.30, Kaksi naista
Ohjaaja: Vera Glagoleva (2014)

Kangasala
Kangasalan kulttuurivartit sun-
nuntaisin klo 14 Lepokodilla
› 23.9. Arvo Tuominen: Tuokiokuvia 
Venäjältä, Pietarista Ja Karjalasta
› 30.9. Arja Ahtee: Tri Karti, Tri 
Karti... Tarina ahneudesta, pakko-
mielteestä ja vähän rakkaudestakin 
oopperassa Patarouva
› 7.10. Katriina Muurainen-Särkkä 
ja Ritva Vuoripuu-Vainio: Matkaker-
tomus Venäjän Karjalan matkalta
› 14.10. Marina Vituhnovskaja-
Kauppala: Terijoen laukausten pit-
kä kaiku
› 21.10. Onni Sydänlähde: Tolstoin 
Ylösnousemus räppärin kannalta
28.10. Jussi Lehtonen: Maksim Gor-
kin ”Äiti”.
› 4.11. Mirjaliisa Kilpelä: Tsiolkovs-
ki, Gagarin ja ISS - Avaruustutki-
musta 1800-luvulta nykypäivään
› 11.11. Pekka Kauppala: Viisi vuot-
ta vallankumousta ja sotaa Ukrai-
nassa 2013–2018
› 18.11. Keijo Koivula: Neuvostotai-
teen komea alku
› 25.11. Maarit Tyrkkö: Urho Kaleva 
Kekkonen ja itänaapuri

Länsi liidossa!  
Tartu unohtumattomiin elämyksiin!

Uuden toiminnanjohtajan terveiset

Mitä saan jäsenenä?
OLIN PIETARISSA heinäkuun alussa MM-futiksen aikaan 
”putsaamassa” venäjän kieltäni Seuran kielikurssilla. Kieli ja 
mieli kokivat jälleen kerran todellisen suursiivon. Voin suosi-
tella kurssia aloittelijoille ja jo pitkälle ehtineille. Oppiminen 
jatkui tuntien jälkeen selviytymisenä arkielämästä ja jalkapal-
loturisteista. Kivaa oli!

Kursseilla oli mukana monta potentiaalista uutta jäsentä, 
jotka ovat todella kiinnostuneita Venäjästä. Houkuttelin jäse-
neksi yhtä ja toista. Mitä saan jäsenenä? – jokainen vaati tietää. 
Tätä kysymystä on sekä työntekijöiden että kaikissa johtoteh-
tävissä olevien vapaaehtoisten syytä miettiä. Meitä ei enää tar-
vita päästäkseen Venäjälle, oppiakseen venäjän kieltä (vaikka 
kurssit ovatkin mainiot), ystävystyäkseen venäläisten kanssa 
jne. Kehä-3:n ulkopuolisena paras argumenttini oli, että tuom-
me Venäjän ja venäläisen kulttuurin lähelle ihmistä. Tämän 
ilmenemismuodot ovatkin sitten loppumattomat. Toivottavas-
ti voimme antaa jäsenillemme mahdollisimman paljon.

Olen aloittanut elokuun alussa Länsi-Suomen piirin toi-
minnanjohtajana. Toivon yhteydenottoja niin osastojen joh-
tokunnilta kuin yksittäisiltä jäseniltäkin. 

Ollaan yhteyksissä!
Tuija Mäkinen

tuija.makinen@venajaseura.com
040 5064556

Lisää  
Pietarissa herän-
neitä ajatuksiani 

suomivenaja- 
seura.fi/blogit

Osastojen
        tapahtumia:

Kaksi naista 
(2014).  
Ohjaus: Vera 
Glagoleva.  
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Pälkäneen kirjastossa: 
› Matkakertomus Venäjän Karjalan matkalta 13.10. klo 13. 
Ritva Vuoripuu-Vainio ja Katriina Muurainen kertovat Kan-
gasalan osaston elokuisesta Karjalan-matkasta. Tilaisuus 
on kaikille avoin ja maksuton.

Suupohja
› Sieniretki yhdessä  
Etelä-Pohjanmaan koti-
talousnaisten kanssa. 
Asiaa myös sienten 
myymisestä. Retki  
tulkataan venäjäksi.  
Lisätiedot ja ilm.  
johanna.koivuniemi@elisanet.fi, 0400 620 772. 
› 9.11. Rakentajat Siperiassa keskustelutilaisuus  
Karvia-talolla. Yhteistyössä Rakennusliiton kanssa.  
Ohjelmassa mm. Rakennusliiton pj. Matti Harjuniemi. 
Juontajana Leena Kakko, Hervannan osasto. 
› 17.11. Vysotskin jalanjäljillä -musiikkitapahtuma Kauha-
joella. Esiintyjinä Mihail Ionin ja Arto Kallio.

Tampere
Toimittajia ja taiteilijoita  –  Seuran avoin 
yleisölentosarja torstaisin klo 18 Tampereen 
pääkirjastossa Lehmus-salissa
› 20.9. Toimittaja Marja Manninen: Vauhtia, vaaroja ja vil-
liä itää - kirjeenvaihtajana Moskovassa. 
› 11.10. Taitelija Lilli Haapala: Elämää Vladivostokissa 
Zarja-taiteilijaresidenssissä ja Utopiaa etsimässä -hanke. 
Lillin sukulaisia on ollut suomalaisten siirtokunnan muka-
na Venäjän Kaukoidässä ja hän on halunnut omin silmin 
nähdä maisemat, joissa siirtokunta on ollut. Lilli tuottaa 
kokemuksistaan oman taiteellisen tuotoksen.
› 8.11. Kirjailija Jelena Tšižovan vierailu. Tarkemmin sivu 3.
› 29.11. Toimittaja Esa Tuominen: Neljännesvuosisata 
journalistisia seikkailuja Idän ihmemaassa

ESSE-Quintetista on tullut Pieta-
rin uusi crossover-musiikkityylin 
keulakuva. Monet kansainväliset 
festivaalit ovat hamunneet kvin-
tettiä esiintyjäkseen.

Kokkola Suuriruhtinas-
kunnan aikaan 
MILLAINEN oli Kokkolan kaupunki 
1800-luvulla osana Venäjää ja Suo-
men suuriruhtinaskuntaa? Maistui-
ko keisari Aleksanteri I:lle Roosin 
talon juhlaillallinen vuonna 1819 
hänen Kokkolan vierailullaan? Kok-
kolan Matkailuoppaat tarjoavat his-
toriatäytteisen kaupunkikierroksen, 
jonka päätteeksi tarjoillaan blinejä 
lakkahillon kanssa ja teetä venä-
läisittäin. Opastuskierros Manner-
heiminaukiolta 11.2.2019 klo 17. 
Vapaa pääsy!

ESSE-Quintet
MUSIIKKIA Vivaldista Metallicaan 
ja Piazzolasta Queeniin, Kokkolan 
konservatorion Salissa sunnuntaina 
11.2. klo 19. Liput: SVS jäsenet 17 €/
muut 20 €. ESSE-Quintet on raikas 
kansansoittimilla soittava nykymu-
siikin ryhmä, jonka perusti vuonna 
2007 joukko Pietarin kulttuuri- ja 
taideyliopiston sekä Konservatorion 
opiskelijoita. Huippuunsa viritetyillä 
soittimillaan he soittavat kaikenlais-
ta klassisesta kevyeen musiikkiin.

Tulossa Talviharmonikka-festivaali, Kokkola

Joitakin keskusteluja -näytelmä to 6.9. klo 18 ja 20 
Tampereen yliopiston Teatterimontussa 

VAPAA PÄÄSY. Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelman opis-
kelijoille on jo vuosien ajan järjestetty vieraskielisen näyttelemisen kurssia, 
jolla opiskelijat harjoittelevat ja esittävät näytelmän heille täysin uudella 
kielellä. Metodissa ei opiskella kielioppia tai edes sanojen merkityksiä, vaan 
kieltä lähestytään sen kautta, miltä se kuulostaa ja tuntuu kehossa. 

Tällä kertaa vuorossa oli venäjä. 12-henkinen ryhmä tutustui ensim-
mäistä kertaa venäjän kieleen maaliskuussa, ja elokuussa he olivat intensii-
vijaksolla Pietarissa. Lopputulos on kirjailija Aleksandr Vvedenskin teok-
sen Некоторое количество разговоров (Joitakin keskusteluja) näytelmä-
sovitus venäjäksi esitettynä. Ensiesitykset nähtiin Pietaris-
sa elokuussa. 

Suomi-Venäjä-Seura on ollut yhteistyössä projektissa 
mm. kieli- ja ääntämisharjoitusta tarjoten. Lue lisää opis-
kelijoiden tunnelmista: suomivenajaseura.fi/blogit

Mihail Ionin

Taiteilija 
Lilli Haapa-
la on yksi 
Tampereen 
yleisöluen-
tosarjan 
vieraista.

’’Venäjän 
puhuminen 
kutittelee 
mukavasti 
kehossa.
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LÄNSI-SUOMEN PIIRIN alueella osas-
tot ovat olleet huomattavan aktiivisia 
monine tapahtumineen. Niitä on jär-
jestetty yksin ja yhdessä, ja näin useat 
osastot ovat saaneet paljon uusia ystä-
viä, joista jatkossa toivottavasti tulee 
myös uusia jäseniä.

Kokkolassa on kevään aikana ollut 
aivan uudenlaista virtaa. Uudet ihmi-
set ovat löytäneet tiensä mukaan osastoon ja 
tuoneet kaikkea mukavaa tullessaan. He ovat 
saaneet aikaan niin ihania konsertteja Keski-
Pohjanmaalle kuin keskusteluryhmän, jossa 
maahanmuuttajataustaiset nuoret treenaavat 
toista äidinkieltään, venäjää, joka valtakulttuu-
rin jaloissa on unohtua. 

Kokkolan osasto ei levännyt kesälläkään, 
vaan se on osallistunut järjestöille suunnat-
tuun iltatoritoimintaan. Torille leivotaan, siellä 
musisoidaan ja tutustutaan kaupunkilaisiin 
avoimin mielin. Tammikuussa 2019 osasto ja 
piiri järjestävät yhdessä Länsipuiston koulussa 
Davaj  –  venäjän kielen päivän.

Seinäjoella kuultiin keväällä Aleksanteri-
instituutin johtajan Markku Kivisen tuoreet 
arviot Venäjän presidentinvaaleista ja tehtiin 
matka uuteen ystävyyskaupunkiin Novgoro-
diin. Myös tässä osastossa on mukavaa kuhi-
naa, kun mukana on paljon erilaisia toimijoita. 
Seinäjoen osasto on ollut aktiivinen Suomalais-

venäläisen kulttuurifoorumin osallis-
tuja usean vuoden ajan.

Suupohja kattaa ison alan Etelä-
Pohjanmaata ja lukuisia pikkukau-
punkeja: Kauhajoki, Närpiö, Kaskinen 
ja Kristiinankaupunki. Niiden ympä-
rillä on laaja maaseutukuntien verk-
ko. Vuosikokouksessa oli raikas ja 
iloinen tunnelma: päätökset tehtiin 

nuorisotalon biljardipöydän ääressä. Kokous 
päättyi viehättävään naistenpäivän konsert-
tiin. Eurooppa-päivää osasto juhli illanvietossa 
Kauhajoella yhteistyössä Kansainvälisyyskeskus 
Inkan kanssa. Samana päivänä vietettävän Voi-
tonpäivän merkeissä varapuheenjohtaja Aarre 
Välimäki laski kukat Venäläisten sotavankien 
haudalle Karviassa. Toimittaja Kerstin Kronvall 
vieraili Kurikassa kertomassa kokemuksistaan 
kirjeenvaihtajan työssä. Kesän alussa osasto 
oli mukana Teuvan markkinoilla ja elokuussa 
osastolaiset esiintyivät venäläisissä perinne-
asuissa Kauhajoki 150 vuotta -juhlakulkueessa. 
Monipuolinen toiminta jatkuu syksyllä. 

Porissa on panostettu mm. elokuviin, joita 
esitetään sarjana kahdesti vuodessa kaupun-
ginkirjastossa. Venäjän kielen opiskelua on 
edistetty kouluille suunnatuilla tapahtumilla. 
Pori on Suomen keskipisteenä heinäkuussa 
SuomiAreenan ansiosta, ja Satakunnan alueen 
osastot ovat vuosittain olleet SuomiAreenan 

Kansalaistorilla esittelemässä Seuran toimin-
taa. Panos on ollut Länsi-Suomen piirin kannal-
ta erittäin merkittävä.

Osastojen yhteistoiminta on ollut vuosia vil-
kasta Tampereen seudulla. Osastot julkaisevat 
kahdesti vuodessa omaa Tampereen Tiima-leh-
teä, jossa esitellään Tampereen alueen Venäjä-
ilmiöitä ja -ihmisiä. Tällä hetkellä lehden tuot-
tamisessa on mukana kuusi pirkanmaalaista 
osastoa. Lehti on kaikkien kiinnostuneiden 
luettavissa osoitteessa www.svsmessukyla.fi/
tiima.htm.

Pirkanmaan alueen osastot ovat järjestä-
neet yhdessä myös yleisluentosarjoja Tampe-
reella, joissa Venäjää on tarkasteltu lukemat-
tomista näkökulmista täysille saleille, kun vie-
raina on ollut niin yliopistojen asiantuntijoita 
kuin diplomaatteja, kulttuuripersoonia ja tie-
dostusvälineiden edustajia. Myös monia ihmis-
läheisiä tarinoita on kuultu sarjoissa.

Tampereen ja Hervannan osastot ovat aktii-
visia kulttuurifoorumitoimijoita. Ne ovat jär-
jestäneet monia näyttelyitä eri teemoista. Her-
vanta on suunnannut katseensa kauas Siperi-
aan, josta on ammennettu toimintaa ja tapah-
tumia jäljitettäessä suomalaisten kohtaloita 
Siperiassa ja Kaukoidässä. Nyt haaveissa on 
tehdä dokumentti omista matkakokemuksista. 
Yhteistyökumppaneita on löytynyt Venäjältä 
kulttuurifoorumin kautta. ›

Mitä sinä  
haluaisit tehdä?  

Что бы ты хотел  
делать?

Osastot
aktiivisina

Mukavia 
tapahtumia eri 
puolilla Länsi-
Suomen piiriä.

Kokkolalaiset iloi-
sina ja innokkaina 
iltatorilla. Uudet 
ihmiset ovat löytä-
neet tiensä mukaan 
Kokkolan osastoon 
ja tuoneet kaikkea 
mukavaa tullessaan.

’’Osastoissa 
ei levätty 
kesälläkään.
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 › Nokia on tunnettu jo yli 20 vuotta kes-
täneestä ystävyyssuhteestaan pienen Harlun 
kylän ja koulun kanssa. Nyt osasto on onnis-
tunut houkuttelemaan nokialaiset nuoret 
venäjän kielen opettaja Satu Matikaisen joh-
dolla skypettelyyn ja kirjeenvaihtoon Harlun 
koulun oppilaiden kanssa. Koulusta kävi myös 
opettajia vierailemassa Nokialla viime syksy-
nä. Heille oli todella mielenkiintoista päästä 
näkemään, mistä suomalaiset ystävät oikein 
ammentavat energiansa auttaa.

Kangasalan Lepokoti on historiallinen 
kulttuurikoti, jonka perinteitä vaalien osasto 
on järjestänyt yli 10 vuoden ajan mielenkiin-
toisia kulttuurivartteja. Muut osastot ovat 
tehneet retkiä Kangasalle, jossa ohjelma on 
joka sunnuntai laadukasta. Osasto rahoittaa 
toimintaa järjestämällä teehuoneen kult-
tuurivartin päätteeksi. Vartit käynnistyivät 
aikanaan Keijo Koivulan, Ritva Leikaksen ja 
muiden innoittamina. Vuosittain tapahtumia 
on kunnioitettavasti yli 20 ja päälle vielä pak-
kasjuhla, naistenpäivän juhla, sanomalehtikat-
sauksia ym. Vuosittain osasto myös retkeilee 
Suomessa ja Venäjällä.

Valkeakoski on virittänyt toimintansa 
upeasti suomen ja venäjän kielen ympärille. 
Kaikki tapahtumat juhlista kirkkovenesoutu-
retkiin on tarkoitettu kielenoppimiseen. Suo-
menkieliset oppivat venäjää ja venäjänkieliset 
suomea, kun osastolaiset kokoontuvat tapah-

tumiin, joissa vain mielikuvitus on rajana. 
Toinen opettaa toiselleen sanastoa ja kaikki 
hyötyvät. Juhlan aihetta ei ole vaikea keksiä 
silloin, kun ihmiset haluavat tavata toisiaan!

Forssassa osaston yhteistyö kansalaisopis-
ton ja kaupunginkirjaston kanssa on ollut jo 
pitkään tiivistä. Vuosittain järjestetään luen-
to ajankohtaisesta aiheesta, tänä vuonna 
toimittaja Arvo Tuomisen Sankarikaupunki 
Pietari kirjan ilmestymisestä. Tapahtumissa 
käy paljon yleisöä, kiitos yhteisen tiedottami-
sen. Myös kulttuuri on aina ollut forssalaisten 
sydäntä lähellä, konsertteja järjestetään tilai-
suuden tullen.

Hämeenlinnan osasto tekee tiivistä yhteis-
työtä kaupungin kanssa ja toteuttaa mm. 
ystävyyskaupunkiyhteistyötä Tverin kanssa 
Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannos-
ta. Kaupunkilaiset vierailevat vuorovuosin 
toistensa luona majoittuen isäntäperheissä. 
Tveriin on päässyt, jos itsekin sitoutuu toimi-
maan isäntänä seuraavana vuonna. Toimin-
tamuoto on luonut läheisiä ja lujia ystävyys-
suhteita monien hämeenlinnalaisten ja tveri-
läisten välille. Hämeenlinnassa tykätään myös 
Porin tavoin katsella elokuvia, joita näytetään 
vuosittain kirjastossa. Monenlaiset luentovie-
raat ovat myös tuttuja Hämeenlinnassa.

TEKSTI TOIMINNANJOHTAJA TUIJA MÄKINEN

’’ Juhlan aihetta 
ei ole vaikea 
keksiä silloin, 
kun ihmiset 
haluavat tavata 
toisiaan

Valkeakosken osaston tapahtumista kaikki 
juhlista kirkkovenesouturetkiin on tarkoitet-
tu kielenoppimiseen. Suomenkieliset oppi-
vat venäjää ja venäjänkieliset suomea, kun 
osastolaiset kokoontuvat tapahtumiin, joissa 
vain mielikuvitus on rajana.

Toivon,  
että yhteistyö  

kaikkien 
osastojen  

kanssa  
tiivistyy.

Kangasalan osasto matkailee vuosittain 
Venäjällä ja Suomessa. Elokuussa se vierai-
li Petroskoissa, missä tapasi mm. Carelia 
-lehden päätoimittajan Armas Mashinin ja 
Karjalan Sanomien uutistoimittajan Marina 
Tolstyhin.
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ETELÄ-SUOMEN PIIRI      
Tiedustelut puh. (09) 693 8632
etela-suomi@venajaseura.com

Georg Otsin elämä ja musiikki
SUOSITUT musiikki-illat jatkuvat Käpylässä 
26.9. klo 18. Asiantuntijana toimii Tero Hei-
nänen. Paikka: Kimmon leikkipuiston asukas-
talo (Turjantie 3). Ilm. anja.lyra@luukku.com 
Järjestää Käpylän Druzhba

Käpylän kirjastossa  
vietetään Satupäivää 
SATUTUNTI torstaina  
18.10. klo 10.
Osoite: Väinölänkatu 5T
Järjestää Käpylän Druzhba

Lahden osaston 
kerhot 
KÄSITYÖKERHO Ompelu-
seurat aloittaa ma 10.9. klo 15.30-
17.30 Multi Cultin kirjastohuoneessa Päijän-
teenkatu 1. Kokoonnumme joka maanantai 
tekemään omia käsitöitä ja keskustelemaan 
ainakin venäjäksi ja suomeksi.

BESEDKA keskustelukerho aloittaa ke 19.9. 
klo 17.30 Multi Cultin kirjastohuoneessa Päi-
jänteenkatu 1. Kokoonnumme keskiviikkoina 
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. Pikkujoulu 
12.12. Keskustelemme venäjäksi ja suomeksi.

Ruoholahden osaston  
matka Pietariin
KULTTUURIMATKA Pietariin 12.-14.10.  
Hinta oman osaston jäsenille 290 €, muiden 
osastojen jäsenille 330 €, muille 360 €.  
Tarkemmat tiedot peter.saramo@gmail.com 
tai 050 381 9494. Vastuullinen matkan- 
järjestäjä: VenäjänMatkat

Romantiikan Jättiläiset 
konsertoivat 
SUOMALAISET ja venäläiset tähtisolistit 
esiintyvät 24.11. konsertissa Helsingin Finlan-
diatalossa. Lisäksi on mahdollisuus tutustua 
kansainvälisiin joulumarkkinoihin ja venäläi-
seen Joulujarmarkaan  –  kaikki nämä samalla 
reissulla. Hinta: 98€ sisältää bussikuljetuksen, 
konserttilipun, väliaikatarjoilun ja matkan-
johtajan palvelut. Bussireitti 1: Lappeenranta-
Luumäki-Utti-Kouvola-Kuusankoski-Kausala-
Lahti-Helsinki ja bussireitti 2: Kouvola-Mylly-
koski-Inkeroinen-Kotka-Helsinki. Katso ilmoit-
tautumistiedot verkkosivuilta. 

Järjestää: Lappeenrannan osasto ja kump-
panit.

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN Lahden 
osasto sai taas elokuussa lapsivieraita 
Azarovin lastenkodista Kalugasta. Ryh-
mässä oli kymmenkunta 11–14-vuoti-
asta lasta. Ensimmäisen viikon ohjel-
ma koostui Lahden kaupunkiin ja sen 
ympäristön nähtävyyksiin tutustumi-
sesta sekä yhteisestä koulupäivästä 
Tiirismaan koulun venäjän kielen opis-
kelijoiden kanssa. Toisen vierailuviikon 
ryhmä vietti mökkeillen Pohjois-Karja-

lassa kansallispuiston maisemissa. 
Ystävyyssuhde Azarovin lastenko-

din kanssa on kestänyt jo vuodesta 
1991 alkaen. Tuona aikana yhdessä on 
tehty monenlaista hyödyllistä ja haus-
kaa, muun muassa vierailuja puolin ja 
toisin, jopa useampia kertoja vuosit-
tain. Kalugan kaupunki sijaitsee noin 
200 kilometriä Moskovasta lounaa-
seen. Lahti ja Kaluga ovat olleet ystä-
vyyskaupunkeja vuodesta 1994 alkaen.

Makumatka 
Pietariin 6.–9.12.
Lähde mukaan tutustumaan Pietarin  
herkulliseen makumaailmaan ja ruoka- 
ostoksille värikkäille toreille. Oppaana 
matkalla venäläisen ruokakulttuurin  
asiantuntija Kirsi Viljaala.
Hinta alk. 535 €
Kesto 4 pv/3 yötä, to-su
Matkustustapa: juna
Majoitus: Hotelli Dostoevsky**** 
(standard-huoneet)
Vastuullinen matkajärjestäjä:  
VenäjänMatkat
Varaukset ja lisätiedot:  
www.venajanmatkat.com 

Tapahtumia...

Kirjailijat  
Jelena Tšižova  

ja Sirpa Kähkönen  
Käpylän kirjastossa  

ti 23.10.  
Ks. sivu 3.

JÄRJESTÄMME parin vuoden tauon jäl-
keen suositun Joulujarmarkan Helsingis-
sä. Herkullisia piirakoita, upeita käsitöitä 
ja monipuolista ohjelmaa on tarjolla 24.-
25.11. kulttuurikeskus Gloriassa Pienellä 
Roobertinkadulla. Ohjelman julkistamme 
seuraavassa Kontaktissa.

Joulujarmarka
palaa taas!

Pitkäaikainen ystävyyssuhde Lahden 
osaston ja Azarovin lastenkodin välillä

Lahden osas-
ton yhteistyö-
kumppanin 
Azarovin las-
tenkodin lap-
set vierailevat 
Suomessa 
kesäisin.
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LAPPEENRANNAN osaston järjestämä 
31. Viipurin ystävyyspyöräily poljettiin 10.-
12.5.2018. Matkaan lähti Viipurista Lappeen-
rantaan 18 pyöräilijää. Joukko sai perjantaina 
11.5. lisäystä, kun Lappeenrannasta matkaan 
lähti 115 pyöräilijää, ja tämä joukko saapui 
takaisin Lappeenrantaan 12. toukokuuta. 
Kesäinen sää suosi hyväntuulista porukkaa. 
Matka meni hyvin ja kaikki pääsivät perille 
pyöräillen, vaikka hyville huoltojoukoille oli 
tarvetta muutamien rengasrikkojen takia.

Matkassa oli mukana Saksasta Lappeen-
rannan ystävyyskaupungin Schwäbisch Hallin 
kaupunginjohtaja Hermann-Josef Pelgrim. 
Hän kiitteli hyvää säätä ja hyviä liikennejär-
jestelyjä matkan varrella. Hänestä parasta oli 
mahdollisuus jutella muiden pyöräilijöiden 
kanssa, matka ei vain ollut pyöräilyä vaan 
sosiaalinen tapahtuma. Reissu oli kaikkiaan 
hänen mielestään onnistunut, ja hän olikin jo 
kutsunut Viipurin kaupunginjohtajan Schwä-
bisch Halliin.

Suomi-Venäjä-Seuran kulttuurisihteeri 
Merja Jokela oli mukana matkassa ensim-
mäistä kertaa. Hän kuvaili pyöräilyä mainioksi 

kokemukseksi ja organisointi oli hänen mie-
lestään loistava. Hän piti siitä, että suuri jouk-
ko pyöräilijöitä oli jaettu pienempiin ryhmiin 
ja ryhmän oma vetäjä informoi matkankulus-
ta. Toisaalta hän toivoi jatkossa seuran jäsenil-
le jotain ekstraa matkan varrelle.

Viipurin pyöräily oli jälleen onnistunut 
kokonaisuus, se on Toni Kailion vetämän 
pyöräilyjaoston pitkäjänteisen hyvän suunnit-
telun ja työn tulos. Ensi vuonna järjestetään 
jo 32. pyöräily, mitä Lappeenrannan osasto 
jää innolla suunnittelemaan.

YSTÄVYYSPYÖRÄILYÄ LAPPEENRANNASTA VIIPURIIN

Lappeenrannan  
saksalaisen  

ystävyyskaupungin 
Schwäbisch Hallin 
kaupunginjohtaja  

Hermann-Josef  
Pelgrim osallistui  

pyöräilyyn.

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

HELLESÄÄ suosi heinäkuussa Inarin kunnan ja Kuo-
lan piirin 50-vuotisen ystävyyden juhlaa. Inariviikko-
jen alkajaisiksi pelattiin Inarin ja Kuolan sekajouk-
kueiden välillä ystävyyskuntasuhteiden jalkapallo-
ottelu, tutustuttiin 50-vuotisesta ystävyydestä kertovaan näyttelyyn, 
syvennyttiin musiikin, puheiden ja tapaamisten kautta ystävyystyön 
vaiheisiin ja nautittiin illan päätteeksi kutsuvierasillallisesta.

Kuolan apulaiskunnanjohtaja Igor Bogdanov muisteli lämpi-
min sanoin Inarin ja Kuolan piirin pitkää ystävyyden aikaa ja lahjoit-
ti vuonna 1968 ensimmäiselle ystävyyskuntavierailulle Kuolaan osal-
listuneille Kaarlo Helpille ja Rauna Kaukovallalle muistolahjat. 
Helppi oli 50 vuotta sitten Inarin kunnanhallituksen jäsen ja Kauko-
valta kunnansihteeri.  

Pääjuhlassa kuultiin myös Murmanskin konsulin Sari Kantolan 
tervehdys. Juhla päättyi inarilaisten ”kansallislauluun”, Inarinjärveen.
TEKSTI JA KUVAT RITA MAGGA-KUMPULAINEN

paloa
Ystävyyden

Musiikkiryhmä Ivan 
Chai ilahdutti useam-
man kerran Inariviik-
kojen yleisöä.

Ivalon osaston jäsen 
Kaarlo Helppi (kuvas-
sa oikealla) muisteli 
lämpimin sanoin Ina-
rin ja Kuolan ystä-
vyyskuntasuhteiden 
alkuaikoja. Kuvassa 
vasemmalla Kuolan 
apulaiskunnanjohtaja 
Igor Bogdanov ja tulk-
kina toiminut Ivalon 
osaston jäsen Ulla 
Hynönen.
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Kesäoloa yhdessä
 
OULUNSALON Varjakan Kartanon tun-
nelmallinen pihapiiri täyttyi juhannuksen 
alla yhdessä tekemisen ilosta. Lakeuden 
ja Oulun osaston aktiivit järjestivät yhteis-
työssä Oulunsalon Eläkeläisten kanssa 
ohjelmallisen kesäjuhlan, josta ei ohjelmaa 
ja iloista mieltä puuttunut.

Lakeuden osaston johtokunnan jäsen 
Markku Kaltio oli juh-
lassa toisessakin roolissa. 
Hän on Oulunsalon Eläke-
läisten puuhakas puheen-
johtaja. Markku juonsi 
juhlan varmalla otteella. 
Pian hän oli kitaransa 
kanssa lavalla, kun vuoron 
sai Suomi-Venäjä-Seuran 
tapahtumissa arvokasta 
osaamista vuosien ajan 
tuonut Laulu- ja soitinyh-
tye Soimannit.

Sehän tiedetään, että 
pienikään juhla ei onnistu 
ilman aktiivista keittiöpo-
rukkaa. Lakeuden osas-
ton kullan arvoinen jäsen, 
”monitoimi-ihme” Mirja Vahera oli jälleen 
järjestämässä hymyssä suin buffettarjoilua. 
Lakeuden osaston Rita Kumpulainen toi 
juhlaan runojensa välityksellä Lapin ter-
veiset.

Juhlijoiden ikäjakautuma oli laaja, nuo-
rin oli kuusivuotias ja vanhimmat jo hyvän 
matkaa yli 90 vuotta. Monipuolisesta ohjel-
masta nauttivat vanhat ja nuoret. Juhlassa 
oli muun muassa soittoa, laulua, tanssia, 
sketsejä sekä tietysti arpajaiset. Oulun kau-
pungin terveiset toi kaupunginhallituksen 
jäsen, oman kylän poika Rauno Hekkala. 
 
TEKSTI JA KUVAT RITA MAGGA-KUMPULAINEN

ELIMME maaliskuuta 2018, kun oululai-
sen Kanerva-lauluryhmän johtaja Anita 
Tadinen sai viestin Karjalasta. Udmurtias-
sa, Zavjalovon piirissä, järjestettäisiin kan-
sainvälinen kansanperinnefestivaali Okno 
v nebo heinäkuussa. Kyseessä oli v. 2002 
alkaen lähes vuosittain järjestetty tapah-
tuma. Lähtisikö Kanerva edustamaan suo-
malaista lauluperinnettä Udmurtiaan?

Kanervan leidit eivät kauaa päätöksen-
sä kanssa jahkailleet. Oma esitys oli tuota 
pikaa valmis. Settiin valittiin muun muas-
sa Georg Malmstenin lauluja. Niitä har-
joiteltiin läpi kevään, ja järjestäjän pyyn-
nöstä purkitettiin taustanauha. Ystäviltä ja 
sukulaisilta keräiltiin suomalaisia kansal-
lispukuja lainaan. Kanervan riveistä löytyi 
kyllä Pyhäjärven puku ja osaston puheen-
johtajalta Tuuterin puku, mutta sukulaisil-
ta lainattiin Perä-Pohjolan ja Rovaniemen 
kansallispuvut. Muut tytöt pukeutuisivat 
karjalaisiin esiintymisasuihinsa.

Matka Oulusta Pietarin kautta Zavja-
lovoon kesti busseilla ja junalla kaksi vuo-
rokautta. Perillä majoituttiin idylliseen 
luontoympäristöön, 20 kilometrin päähän 
Zavjalovon kylästä. Lecnaja skazka -nimi-
nen kuntoutuskeskus oli aiemmin toimi-
nut pioneerileirikeskuksena. Nyt siellä 
majoittui sadunkerrontaa, teatteria sekä 
tanssia, laulua ja instrumentaalimusiik-
kia esittäviä ryhmiä. Esiintyjiä oli Suomen 
lisäksi Karjalasta, Virosta, Bashkiriasta, 
Tatarstanista, eri puolilta Venäjää, Kazaks-
tanista ja Unkarista.

Festivaali kesti neljä päivää, torstais-
ta sunnuntaihin 5.–8.7. Jokaisen ryhmän 

ohjelmaan kuuluivat osuudet tutustumis- 
ja gaalakonserteissa, kilpaesitys tuomaris-
tolle sekä pari esitystä eri puolilla Zavja-
lovon piiriä. Esityksiä harjoiteltiin milloin 
minkäkin nurkan takana. Lisäksi aina löytyi 
joku väsymätön haitaristi säestämään epä-
virallisia yhteistansseja iltamyöhään, yöllä-
kin. Esiintyjille oli myös järjestetty tasokas-
ta oheisohjelmaa, kuten museokäyntejä. Ja 
entäpä muu vieraanvaraisuus? Se oli yltä-
kylläistä, kaikkialla. 

Pyhäiltana, ennen 32 tunnin junamat-
kaa Moskovan kautta Pietariin, Kanerva 
ehti tutustua pääkaupunki Izhevskissä 
pariin kohteeseen. Kaupungin laella ihail-
tiin ortodoksikirkon kauniita freskoja ja 
hämmästeltiin museon esittelemää ”ase-
mies” Mihail Kalashnikovin elämäntyötä.

Reissunaiset ovat hyvillään siitä, että 
saivat toimia suomalaisen kulttuurin 
lähettiläinä mittavassa kansainvälisessä 
tapahtumassa. Tätä matkaa tullaan muis-
telemaan lämmöllä, ja kuoronjohtajan 
verkostoituminen poikii varmasti uusia 
mahdollisuuksia. Vaikka festivaalilla 
myös kilpailtiin, ei Kanerva lähtenyt 
matkaan mitalin kiilto silmissään. 
Udmurtian-matkassa oli kyse ennen 
kaikkea kulttuurivaihdosta. Suomi 
lauluperinteineen sai huomiota fes-
tivaalin järjestäjiltä ja yleisöltä sekä 
medioilta. Paikallistelevision haastattelus-
sakin osa tytöistä pääsi ääneen.

TEKSTI JA KUVA  

HEIDI SVALA, OULUN OSASTO

Kemin 
osasto 

toteutti 
suomalais-
venäläisen 

taiteilijaleirin 
Kirovskissa 

elokuun alussa.  
Lue lisää : 

osastot.suomi- 
venajaseura.fi/kemi 

vei Kanervaa
Udmurtia

ARI VUORELA

Oulun osaston 
Antti Kivimäki 
ja Lakeuden 
osaston Mark-
ku Kaltio oli-
vat juhlassa 
kiireisinä.

Oulun osaston 
Kanerva-laulu-
ryhmälle kertyi 
mukavia muistoja 
ja uusia yhteyksiä 
esiintymismatkal-
ta Udmurtiaan.
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SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN Loimaan osasto 
matkasi kesäkuussa 100-vuotismuistotapah-
tumaan Suomen suurimman joukkohaudan 
hautamuistomerkille Tammisaareen. Tilai-
suutta juhlistamaan oli saapunut Tellervo 
Koivisto ja presidentti Tarja Halonen puo-
lisoineen. Helteisen Tammisaaren tungok-
sessa saattoi nähdä myös runsaasti maam-
me poliittisia päättäjiä. Hartaasta musiikista 
huolehti Riihimäen Työväenyhdistyksen Soit-
tokunta ja Koitonlaulajat.

Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen piti 
koskettavan puheen. Sen jälkeen oli tilaisuus 
laskea kukkatervehdys muistomerkille. Viral-
listen tahojen seppeleiden lisäksi myös yksi-
tyiset henkilöt toivat kukkasia muistomerkin 
eteen. 

Tomas Takolander esitteli uuden kuo-
roteoksensa, Tie. Kuoro ja orkesteri esittivät 
alakuloisen sävellyksen kuin vuoropuheluna. 
Teos sisälsi aineksia marssiperinteestämme, 
ja sanoituksessa oli lainauksia Kanteletta-
resta.

Nälkä ei päässyt yllättämään vieraita. 
Ohjelman jälkeen sai käteensä aimo kulhol-
lisen hernekeittoa soppatykeistä. Iltapäivällä 
oli vielä ohjelmassa 1918 tapahtumia käsit-
televä seminaari Dragsvikin varuskunnassa. 
700 ajoissa ennakkoon ilmoittautunutta pää-
si kuuntelemaan puheenvuoroja sotkun tuo-
reiden munkkien ja kahvikupposen ääreen. 
Seminaarin avasi kansanedustaja Maarit 
Feldt-Ranta. 

Kirjailija Sirpa Kähkönen kertoi teokses-
taan, joka perustui erään vangin kirjeenvaih-
toon. Kirjailija totesi: "Sodat jatkuivat ihmis-
ten mielissä, vaikka aseet oli jo laskettu." 

Kähkönen mainitsi vielä: ”He, jotka elivät 
täällä silloin, ovat jättäneet pieniä jälkiä his-
toriaan. Onneksi julkinen keskustelu on ollut 
tänä muistovuonna maltillista. Minun asiani 
ei ole enää sitä nostaa. Minun osani on muis-
taa, tietää ja ymmärtää."

Kirjailija, historioitsija Sture Lindholm 
piti varsin karun esitelmän. Hän puhui 
Dragsvikin vankileirihelvetistä. Hänestä se oli 
modernin historian suuri katastrofi, varjeltu 
tabu. 8000 suomalaista oli tutkintavankeu-
dessa. Siis joka 25. Suomen mies oli vangittu-
na. Toisintokuume levisi leirillä, ja 3000 kuoli 
nälkään ja tauteihin. Kapteeniluutnantti kir-
jailija Timo Laurila kertoi Dragsvikin kasar-
min historiasta, alueesta ennen kasarmia ja 
sen rakentamisen vaiheista.

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta 
painotti puheenvuorossaan sitä, että myös 
kuolleilla on ihmisoikeudet. Läheisille on 
merkittävää saada kuolleelle omaiselle hau-
ta, joka kantaa hänen nimeään. He voivat 
sen äärellä muistella ja rakastaa omaistaan. 
Ranta mainitsi vielä: "Tärkeintä ei ole se 
mitä muistamme, vaan se mitä emme saa 
unohtaa. Pitkä hiljaisuus alkoi murtua vasta 
toisen maailmansodan jälkeen. On elävien 
maa ja kuolleiden maa ja niiden välillä on 
rakkaus. Ainoa, jolla on väliä."

Seminaarin lopuksi Helena Rannalle luo-
vutettiin tunnustuksena hänen työstään tai-
telija Markku Laitakarin suunnittelema 
pronssinen Tammisaari 2018 mitali. Semi-
naarista jäi varmaan monelle kotimatkalle 
paljon pohdittavaa.

TEKSTI MARJA OKSANEN 
KUVAT TARJA KIVINIEMI

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

Tie Tammisaareen

TURUN piiri järjestää moni-
puolisia kulttuuritapahtumia 
syyskaudella. Lähdemme 
liikkeelle 5.-6.10, kun kir-
jailijavierailulle Turkuun ja 
Mynämäkeen saapuu kirjaili-
ja Jelena Tšižova. Lokakuun 
lopussa piirin alueella kiertää 
Boris Kudrjavtsevin nuk-
keteatteri Petroskoista. Mar-
raskuussa on päätapahtumamme Logomon 
Venäläisen elokuvaviikon lisäksi upean sop-
raanon, Natalia Rotshevan (kuvassa), klas-
sisen musiikin konsertti Turun Betel-kirkos-
sa 14.11. klo 18. Lipunmyynti alkaa elokuun 
lopulla, joten seuraahan uutiskirjeitämme 
sekä ilmoittelua kotisivuilla ja Facebookissa!

Lämpimästi 
tervetuloa  
Turun 
osaston 
tapahtumiin!
Elokuvailta 18.9. klo 18
T-TALOLLA, Vanha Hämeentie 29, Turku.  
Lisätiedot: www.facebook.com/SVSTurku

Teatterimatka  
Tampereelle 27.10.
LÄHDE katsomaan kanssamme Leo Tols-
toin kuuluisaan romaaniin perustuvaa Anna 
Karenina -näytelmää Tampereen Teatteriin 
la 27.10. klo 14.30. Tarkemmin esityksestä 
https://tampereenteatteri.fi/naytelma/anna-
karenina/

Päivän aikataulu: Lähtö klo 10 Turun 
linja-autoaseman tilausajolaiturilta; Pysäh-
dys matkalla n. 20 min.; Perillä n. klo 12:45; 
Lounas klo 13-14 Tampereen Teatterin kah-
vilassa, ilmoitathan allergiat, erityisruoka-
valion etukäteen; Esitys klo 14.30–; Näytel-
män loputtua paluu Turkuun. 

Ilm. viim. 23.9. Marianna Saarekkaalle 
mariiva@utu.fi tai 044 974 1222. Paikkoja 
on rajoitetusti! Matkan hinnat: SVS jäsen 
70 €/muut 80 €/opiskelijat 60 €/opiskelija-
jäsen 50 €.

Maksu viim. 23.9. SVS Turun osaston 
tilille FI80 5710 0420 0898 15, viestikent-
tään kirjoitetaan Teatterimatka ja ilmoit-
tautujan nimi. Matkalla järjestetään pienet 
arpajaiset, varaathan käteistä mukaan, jos 
haluat osallistua.

Turun piirin
kulttuurisyksy
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Vysotski 
muistoissamme 

-konsertti 
Salossa  

14.9. klo 18-20
HALIKON osasto järjestää kahvi-

konsertin Vysotski muistoissamme 
Salon rautatieaseman kahvilassa 

14.9. klo 18-20. Esiintyjinä  
Mihail Ionin ja Petri Rajala.

Vysotskin 80-vuotis-
syntymäpäivä- 
konserttia vietettiin 
22.4. Manillan köysi-
salissa. Vysotskin 
ystävät ry:n kunnia-
puheenjohtaja Helvi 
Porkola kertoi 20-v. 
osaston toiminnan 
alkuvaiheista ja 
luki suomennoksia 
Vysotskin runois-
ta, Petri ja Mihail 
perinteisesti esitti-
vät lauluja suomek-
si ja venäjäksi.

PE
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O
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O
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Turun piirin
kulttuurisyksy

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

SAUNOMISEN, uimisen, grillaamisen ja 
Venäjä-visailujen lomassa elokuun osas-
topiknikeillä keskusteltiin seuran sään-
töuudistuksen tuomista muutoksista ja 
osastotoiminnan kehittämisestä. Uudis-
tuksen yhtenä tavoitteena on suunnata 
seuran henkilökunnan työpanosta ja 
aikaa enemmän osastojen ja alueellisen 
toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. 
Kysyimme jäseniltämme elokuussa 
Juvan, Iisalmen ja Joensuun piknikeillä, 
mitä tämä käytännössä voisi olla.

Seuran tarjoama tapahtumajärjestä-
miskoulutus ja tapakulttuuriluennot on 

koettu erittäin hyviksi ja niitä toivotaan 
useammalle paikkakunnalle. Matkailu 
on tärkeä osa seuratoimintaa ja toi-
veena olisi enemmän edullisia matko-
ja Venäjälle. Facebook-tiedottamiseen 
pitää panostaa enemmän. Tärkeintä on 
mukava yhdessä olo. Sääntöuudistus 
kuitenkin huolestuttaa ja luo vastustus-
ta. Siitä tarvitaan lisää keskustelua kai-
killa tasoilla.

TEKSTI JA KUVA  
PROJEKTIKOORDINAATTORI  
TIINA YNNILÄ

Tärkeää asiaa  
Itä-Suomen osastopiknikeillä

Kirsti Kurki tar-
joaa grilliruokaa 
Itä-Juvan Pau-
kun metsästys-
majalla pidetys-
sä osastopikni-
kissä.

Toimittaja Arvo Tuominen 
Vaajakosken kirjastolla  
ke 19.9. klo 17
MIHIN menet Venäjä? Venäjän vaalit 
ja jalkapallon MM-kisat ovat ohitse ja 
kansakunta on palannut arkeen. Onko 
entiseen paluuta ja mihin Venäjä nyt 
pyrkii? Entä miten pakotteet purevat 
ja päästäänkö lännen ja idän välisestä 
vastakkainasettelusta koskaan eroon? 
Tervetuloa! Vapaa pääsy! Järjestää 
Vaajakosken Venäjä-seura 

Stipendejä  
koululaisille
USEAT osastot myöntävät koululaisil-
le stipendejä lukukauden päätteeksi. 
Myös Tohmajärven osasto antoi venä-
jän kielen opiskelijoille neljä stipen-
diä kevätjuhlassa 2.6. venäjän kielen 
opettajien päätöksen mukaisesti. 

Perusteluna on ollut menestys 
ja aito kiinnostus venäjän kielen 
oppimiseen. Perinteisesti stipendi 
myönnetään 6. luokan ja 9. luokan 
oppilaille sekä parhaiten venäjän kir-
joittaneelle ylioppilaalle. Tänä vuonna 
lisättiin stipendi 4. luokan oppilaalle. 
Stipendin suuruus oli 50 €. 

NINA KABEDEVA, TOHMAJÄRVEN OSASTO
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ITÄ-SUOMEN piirin järjestämässä 
maahanmuuttajien tapaamisessa 
venäläistaustaiset toivoivat mat-
kaa Suomessa. Niinpä Savonlinnan 
osasto järjesti päivän mittaisen ret-
ken Heinäveden Valamoon 16.6. 
Mukaan ilmoittautui viitisentoista 
maahanmuuttajaa, osaston jäseniä, 
venäjän aikuisopiskelijoita ja mart-
toja. Iso linja-auto tuli täyteen  – 
48 osallistujaa. 

Menomatkalla katsottiin Ker-
mankosken kuohuja. Heti Valamoon 
saavuttua saatiin opastettu kierros 
luostarissa. Kuultiin monipuolisesti 
luostarin historiasta, munkkien eva-
kosta Laatokalta Suomeen ja Heinä-
veden tilan hankinnasta. Katsottiin 
nykyistä luostarin kirkkoa ja kuultiin 
sen sisustuksesta, ikoneista ja orto-
doksiuskonnon tavoista. 

Vanhassa kirkossa  –  joka ennen 
uuden kirkon valmistumista toimi 
kirkkona, ruokailutilana ja keittiönä  
–  opas kertoi luostarin alkuajoista 
Heinävedellä. Silloin veljeskunta oli 
venäjänkielinen ja eli pääasiassa 
maanviljelyllä. Vanha kirkko oli tehty 
yhdistämällä kaksi aittarakennus-

ta. Nyt sitä käytetään kesäaikana 
joihinkin tapahtumiin. Matkailu on 
nykyisin Valamon tärkeä tulolähde.

Kierroksen jälkeen syötiin mau-
kas lounas luostarin ravintolan, 
Trapesan, seisovasta pöydästä. Sit-
ten jatkettiin tutustumalla kahteen 
näyttelyyn. Toinen, pysyvä näyttely, 
kertoo Valamon historiasta. Tämän 
vuoden vaihtuva näyttely ”Valamon 
kätköistä” on vanhoista metallisis-
ta ikoneista ja käspaikoista. Monet 
ikonit ovat jopa 1600-luvulta. Käs-
paikoissa, siis pyyheliinoissa, riittää 
katsottavaa ja tietoa niistä, niiden 
tekotavoista ja mallien alueista on 
luettavaksi asti.

Mielenkiintoinen käyntikohde on 
myös luostarin kirjasto. Se palvelee 
vaikkapa monia kurssilaisia, esimer-
kiksi ikoninmaalausta harjoittelevia. 

Luostarikohteista viimeinen oli 
hautausmaa. Siellä ovat leposijan-
sa saaneet paitsi Valamon munkit 
myös Lintulan nunnaluostarin vai-
najat. Kesäretkeläisten matka jatkui 
vielä Varistaipaleen kanavalle. 

TEKSTI JA KUVAT KIRSTI KURKI
SAVONLINNAN OSASTO

Venäläinen teehetki 
lasten seurassa
OSASTOMME järjesti mukavan teehetken 
venäläiseen tapaan Kesälahden koulun ala-
asteen Venäjä-kerhon kanssa. Lapset ja luo-
kanopettaja Leila Luukkainen saapuivat viet-
tämään kerhopäiväänsä museoalueen Mylly-
tuvalle 25.4. 

Olimme koonneet venäläisistä matkamuis-
toista pienen näyttelyn. Oli kansallispukuisia 
nukkeja eri puolilta Venäjää, maatuskoja, baa-
buskoja, samovaareja, teeastioita, soittorasia 
yms. Teepöydässä blinit hunajan ja smetanan 
kanssa osoittautuivat suosikiksi. Myös rinkelit 
ja karkit maistuivat ja tee hillon kera. 

Leilan kertoman mukaan lapset opettelevat 
venäjän kieltä ja kulttuuria. Venäläiseen tai-
teeseen tutustutaan taidekirjojen avulla. Nyt 
on Tretjakovin gallerian taideaarteet menossa. 
Lisäksi on hankittu muistipelejä, joissa kuvina 
on venäläisten taiteilijoiden maalauksia. 

Käynnistä muistoksi lapset saivat kynät, 
muovailuvahaa ja vihkoset venäjän kielen kir-
jaimien opetteluun. Opettaja sai Venäläinen 
tapakulttuuri -kirjan. Lasten mielestä se oli 
paras kerhopäivä ikinä. Meilläkin oli oikein 
mukavaa. Päätettiin kokoontua uudestaankin. 
Osastosta mukana olivat emäntinä Anja Have-
rinen ja Sirkka Salmesto ja dedushkana Keijo 
Haverinen.

ANJA HAVERINEN, KESÄLAHDEN OSASTO

Maahanmuuttajien kanssa
Heinäveden Valamossa

Savonlinnan 
osaston kesäret-
kellä rupateltiin 
mukavia suo-
meksi ja venä-
jäksi ja tutustut-
tiin Heinäveden 
Valamoon.
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Organisationsreform kommer 
att vara aktuell i höst
 
SAMFUNDETS VERKSAMHET bör-
jar komma igång efter en välförtjänt 
semester. Det är mycket verksamhet på 
gång, både i Samfundet och hos avdel-
ningarna. Följ med Samfundets förny-
ade webbsidor! Du kan hitta uppslag 
också för din egen avdelning. Dela gär-
na med dig av din avdelnings erfaren-
heter t.ex. genom att skriva en blogg. 
Att utbyta erfarenheter är alltid nyttigt!

Höstens största evenemang blir 
traditionsenligt det finsk-ryska kul-
turforumet, som i år ordnas i Nyslott 
28.-29.9.2018. Kulturforumet får ett 
rekordantal partnerskapsförhandlingar 
– hela 200 kulturaktörer söker ”make”. 
Kulturutbytet mellan Finland och Ryss-
land mår väl och växer stadigt. Du kan 
bekanta dig med projekten på www.
kultforum.org. Nästa års forum ordnas i 
Tula i mellersta Ryssland.

Samfundets organisationsreform 
kommer att vara aktuell i höst och 
genom vintern. Det viktiga för vårt 
Samfund är verksamhetens innehåll, 
att bedriva omfattande och intressanta 
kulturprogram och medborgarverksam-
het. Samfundets organisation är bara 
ett medel för att nå målet: innehåll 
och verksamhet för våra medlemmar. 
Slutresultatet ska bli att vi fortsätter att 
producera högklassig service för våra 
medlemmar och avdelningar, och dess-
utom har en stabil ekonomisk grund, 
som håller över nästa decennium.

Jag skriver denna min näst sista led-
are med ett visst vemod. En lång etapp 
som generalsekreterare närmar sig sitt 
slut och jag går i pension vid årsskiftet. 
Mycket har jag fått uppleva som gene-
ralsekreterare och för detta känner jag 
tacksamhet till er alla. Arbetet har gett 
mig mycket – inte minst många vän-
ner i Finland och Ryssland, och även i 
den vidare Östersjöregionen och den 
finsk-ugriska världen. Under hösten 
söker Samfundet en ny generalsekrete-
rare. Jag tror att det blir många sökan-
den till denna intressanta uppgift.

PÅ SVENSKA

LEDARE
MERJA HANNUS

Höstaktiviteter  
i Österbotten
DEN 27.7 diskuterade elva deltagare från 
de österbottniska avdelningarna den 
kommande verksamheten.  

En rysk mat- och kulturkväll skall ord-
nas i Smedsby, Korsholm.  Internationella 
kultursällskapet Mira under ledning av 
ordförande Harri Niskanen tar på sig de 
praktiska arrangemangen I samarbete 
med andra aktörer. Ryska filmer och vis-

ning av dem på olika håll i Österbotten 
skall förverkligas, om det praktiska kan 
ordnas. Resebilder från resor i Ryssland 
kommer att visas. Mötet ger också sitt 
stöd till undervisning i ryska.  Denna vår 
fick två högstadie-elever i Närpes stipen-
dier av distriktsbyrån i Tammerfors för 
sin ryska studier. 

Har du förslag till verksamhet, eller 
vill du själv visa bilder eller berätta om 
om resor du gjort så kontakta oss i SFR!  

HENRIK FÅGELBÄRJ, VASA
HENRIK.FAGELBARJ@NETIKKA.FI

Hej alla medlemmar 
i Samfundet! 
JAG BLEV Samfundets organisationschef i 
början av augusti. I framtiden ska jag vara 
ansvarig för utvecklingen av avdelnings- och 
medlemsfrågor i hela Finland. Som Västra 
Finlands distrikts verksmahetsledare samar-
betade jag redan mycket med svenskspråkiga 
medlemmar, så det är naturligt för mig att 
fortsätta med svenskspråkiga frågor i hela 
landet. Hoppas att vi ses i olika evenemang!

RIKU SAVONEN

Svenska Kommittén 
hade möte den 26 maj  
i Helsingfors. 

Svenska Kommitténs 
medlemmar vid mottag-
ningen på ambassaden.

Följ med i föreningarnas minneslistor i tidningarna eller  
håll kontakt till din avdelning, så du kan hänga med i  

verksamheten!  Västra Finlands distrikt publicerar också  
nyhetsbrev, som man kan beställa till sin egen e-post.  

Avdelningarna och distriktet saknar e-postadresser till  
många av medlemmarna.  Meddela därför gärna din  

e-postadress till din avdelnings ordförande eller  
sekreterare eller lägga till i medlemsregistret på sidan  

suomivenajaseura.fi/jasenille/paivita-yhteystiedot/.  

E-post är ett behändigt sätt att nå 
ut till medlemmarna, och helt portofritt.

OBS!



Suomi-Venäjä-Seura palvelee

Etelä-Suomi

Helsinki
Haapaniemenkatu 7–9 B
00530 Helsinki
Puhelin (09) 693 8632
etela-suomi@
venajaseura.com

Itä-Suomi

Kuopio
Puijonkatu 9 B 20
70100 Kuopio
Puhelin (017) 369 4460
ita-suomi@venajaseura.com

Länsi-Suomi

Tampere
Åkerlundinkatu 11 A
33100 Tampere
Puhelin 010 396 2800
lansi-suomi@
venajaseura.com

Turku
Vanha Suurtori 3
Brinkkalan piharakennus
20500 Turku
Puhelin (02) 277 3200
turku@venajaseura.com

Pohjois-Suomi

Oulu
Hallituskatu 13 E 49 
90100 Oulu
Puhelin (08) 535 5500
pohjois-suomi@
venajaseura.com

Keskusseura

Helsinki
Haapaniemenkatu 7–9 B
PL 194, 00531 Helsinki
Vaihde (09) 693 831
Faksi (09) 693 8630
svs@venajaseura.com

VenäjänMatkat
Puhelin (09) 693 8613
venajanmatkat@ 
venajaseura.com
www.venajanmatkat.com
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Toimitus 
Haapaniemenkatu 7–9 B,

00530 Helsinki
Postiosoite: PL 194, 

00531 Helsinki 
Puhelin (09) 693 831

Osoitteenmuutokset
Puhelin (09) 693 8618

tai tarja.ahonen@
venajaseura.com tai 

suomivenajaseura.fi > jäsenille >  
päivitä yhteystiedot.

Kontaktin seuraava numero 
ilmestyy marraskuussa 2018.

ISSN 1238-1365

Viisumipalvelu
Hoidamme kerta- ja monikerta viisumit 
yksityisille ja ryhmille luotettavasti ja 
ammattitaidolla. Kaikki aluetoimistom-
me palvelevat myös viisumiasioissa, 
yhteystiedot ohessa. Myös nettisivuil-
lamme suomivenajaseura.fi on  
kattavat tiedot viisuminhankinnasta. 

suomivenajaseura.fi 

Sähköposti osoitteet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@venajaseura.com

Liity seuraan myös
Facebookissa!

Seuraa Twitterissä:
@MerjaHannus
@SVSblogit

Vastauslähetys
❑  Da! Haluan liittyä Suomi-Venäjä-Seuran jäseneksi

❑  Tilaan matka- ja kielikurssiesitteen

❑  Minulla on kysyttävää, ottakaa yhteyttä

❑  Osoitteenmuutos   

❑  Osaston vaihto

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

Sähköposti

Entinen osoite, jos kyseessä osoitteenmuutos

Suomi-
Venäjä-
Seura  

maksaa  
postimaksun

Suomi-Venäjä-Seura
Tunnus 5001566
00003 vastauslähetys

Kontakt 3/2018

Tilaa uutiskirje  
ilmoittamalla sähköpostisi 

jäsenrekisteriin.


