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

LAUANTAI 25.8. KLO 10-15 oli varattu Kivis-
tön työväentalo markkinapaikaksi. Onnistu-
neen yhteistyön tuloksena Vaajakosken ja 
Jyväskylän Venäjä-seurat, Monikko ry sekä 
Jyväskylän Fenix ry toteuttivat iloisen markki-
natapahtuman.

Ulos pihapiiriin saatiin yksityisiä auto-
harrastajia esittelemään "neukkuautojaan".  
Kuvaukset autojen ja koppalakkisten omista-
jien kanssa olivatkin vierailijoiden suosikkeja. 
Pihapiirissä oli lisäksi myyntipisteitä ja kentäl-
lä kokeiltiin hauskoja pihapelejä.

Sisätiloihin mahtui kymmeniä myyntipöy-

tiä slaavilaistuotteineen. Salin keskiosassa 
tunnelmaa ja iloa toivat koko päivän vieraam-
me Venäjältä. Koimme ainutlaatuisia slaavi-
laistunnelmia laulujen, tanssien, musiikin ja 
upeiden esiintymisasujen kautta. Kahviossa 
oli tarjolla borssikeittoa ja pullakahvit sekä 
aulassa vielä arpajaiset, joissa jokainen arpa 
toi voiton. 

Hyvää ruokaa, huikeita esityksiä ja elämyk-
siä sekä jotain kotiin ostettavaa - näistä on 
oikea markkinatunnelma tehty! 

Sunnuntaina 26.8. pidettiin kaksi konsert-
tia Vaajakosken Urheilutalolla. Iltapäivällä 

esiintyi Karhumäen harmonikkaorkesteri. Pai-
kalla oli noin 50 kuulijaa ja kommenttien 
mukaan se oli hieno elämys. Illalla oli luvassa 
kasakoiden esiintyminen, joka muuttuikin 
slaavilaisten tanssien ja musiikin yhteistapah-
tumaksi. Kasakat joutuivat perumaan tulonsa, 
mutta korvaavat, ammattitaitoiset esiintyjät 
saivat 60 tilaisuuteen osallistujaa innostu-
maan. 

Toivottavasti voimme jatkossakin toteut-
taa markkinat.

MERJA HARTIKAINEN
VAAJAKOSKEN VENÄJÄ-SEURAN VARAPJ.

Iloa slaavilaisilla markkinoilla elokuussa

Markkinoilla koettiin 
ainutlaatuisia slaavi-
laistunnelmia laulu-
jen, tanssien, musiikin 
ja upeiden esiintymis-
asujen kautta. 
 
Myös kuvaukset neuk-
kuautojen ja koppa-
lakkisten omistajien 
kanssa olivat suosit-
tuja.

Pitkien välimatkojen seuduilla, Barentsin alueella, tapahtuu 
ihmeellisen usein suomalais-venäläisiä juttuja. Niiden 
taustalla häärii toimelias kaksikko, murmanskilainen Jevgenia 
ja kemiläinen Arto. Vaikka välissä on 700 kilometriä ja 
valtakuntien raja, ne eivät hidasta yhteistyötä.

Arto ja Jevgenia 
– Barentsin alueen toimelias kaksikko 

Juttu 
jatkuu  

seuraavalla
sivulla! ›
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Кто вы и чем занимаетесь? 

Kuka olet ja mitä teet? 
Jevgenia: Луковицкая Евге-

ния, сейчас я занимаю долж-

ность заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО город Заозерск 

по социальным вопросам- начальник 

управления образования, культуры, спор-

та и молодежной политики. До 24 апреля 

работа в некоммерческом секторе была 

директором АНО "Ресурсный центр неком-

мерческих организаций". Член Обществен-

ной организации "Друзья Финляндии".

Olen Jevgenia Lukovitskaja, tällä hetkellä hoi-
dan Zaozjorskin suljetun kaupungin varajoh-
tajan virkaa, aiemmin työskentelin Kansalais-
järjestöjen resurssikeskuksen johtajana. Olen 
Suomen Ystävät -järjestön jäsen.

Arto: Меня зовут Арто Лааксо, являюсь 

председателем отделении г. Кеми 

Общества «Финляндия-Россия» и членом 

совета уполномоченных Общества.

Olen Arto Laakso. Suomi-Venäjä-seuran 
Kemin osaston puheenjohtaja ja Suomi-Venä-
jä-Seuran seuravaltuuston jäsen.

Как и когда начилось ваше  

сотрудничество? 

Miten ja milloin yhteistyönne alkoi? 
Jevgenia ja Arto: Наше знакомство про-

изошло в 2013 году в городе Оулу на кон-

ференции Общества "Россия-Финляндия".  

Начало реализация совместных культур-

ных мероприятий началось в 2015 

году на Российско-Финлянд-

ском культурном форуме 

в городе Петрозаводске, 

мы решили провести 

туристический велопро-

бег "Дружбы" в летний 

период 2016 года.

Tutustuimme vuonna 2013 
Oulussa Suomi-Venäjä-Seuran 
Pohjois-Suomen piirin kevätsemi-
naarissa. Yhteisten projektien toteuttaminen 
alkoi vuoden 2015 Petroskoin Suomalais-
venäläisestä kulttuurifoorumista. Siellä teim-
me päätöksen järjestää polkupyöräretken 
seuraavana kesänä.

Как вы считаете был самый  

успешный проект у вас? 

Mikä on ollut paras projektinne? 
Jevgenia ja Arto: Туристический велопро-

бег "Дружбы" в летний период 2016 года 

по городам Мурманской области Север-

ной Финляндии (Кеми-Кемиярви-Рова-

ниеми-Салла-Кан-

далакша-Полярные 

Зори-Кировск-Апати-

ты-Мончегорск-Лопар-

ское-Мурманск). Этот 

проект был сложный, но 

самый успешный. О нашем 

проекте много писали, снимали сюжеты.

Erityinen suosikkimme on vuonna 2016 
toteutettu Veloprojekt Druzhba –  Polkupyö-
räretki Perämereltä Kuolanvuonolle. Kymme-
nen päivän pyöräilyä halki Lapin ja Kuolan 
valmisteltiin pitkään ja hartaudella, mutta 
tästä huolimatta monessa kohtaa jouduttiin 
improvisoimaan. Viimeistään tällöin Jevgenia 
vakuutti taitavana, ennakkoluulottomana, 
luovana ja pelottomana organi-
saattorina, joka hallitsee kansa-
laisjärjestöyhteyksien lisäksi 
viestinnän viranomaisten ja 
median kanssa.     

Особенности работы с 

русскими? 

Millaista on tehdä yhteistyö-
tä venäläisten kanssa? 
Arto: Мне неоднократно случа-

лось обращать внимание, что наибольшей 

препоной в работе с российскими колле-

гами оказываются моя собственная пре-

дубежденность и ложные представления. 

Конечно, случаются всякие сложности, в 

особенности, из-за различного представ-

ления о времени, когда выверенные гра-

фики приходится перекраивать заново, 

причем, в совершенно неожиданных ситу-

ациях, но не могу не констатировать: 

работать с россиянами – одно удо-

вольствие и великое благо. 

Olen huomannut, että yhteis-
työtä venäläisten kanssa vai-
keuttavat eniten omat väärät 
ennakkokäsitykset ja harha-

luulot. Yhteistyö on yleensä 
palkitsevaa ja hauskaa, mutta voi 

tuntua joskus raskaalta, kun päivät 
venyvät pitkiksi ja huolellisesti tehdyt 

suunnitelmat menevät uusiksi yllättävissä 
tilanteissa.

Деловая культура россиян отличается 

от нашей финской. Многие мероприятия 

доводятся до ума уже в последнее мгно-

вение, и хотя я знаю по своему опыту, что 

«все пройдет хорошо», но их вера в то, что 

«все образуется», всякий раз, мягко гово-

ря, озадачивает.

Venäläisten toimintakulttuuri eroaa suomalai-
sesta. Usein tapahtumat viimeistellään aivan 

viime tipassa ja vaikka tiedän kokemuksesta, 
että kaikki tulee menemään hyvin, venäläis-
ten usko siihen, että kaikki järjestyy, ällistyt-
tää joka kerta.

Какие черты финнов вас раздражают? 

Mikä suomalaisten toimintatavoissa  
ärsyttää? 
Jevgenia: Лично меня ничего не раздража-

ет. Считаю, если бы что мне не нравилось 

у нас бы не получились такие успешные 

проекты, которыми можно гордится. Мне 

очень нравится подход финнов к подготов-

ке проекта, проведению мероприятия, все 

просчитано до мелочей.

Minua ei kyllä henkilökohtaisesti 
ärsytä mikään suomalaisissa. Jos 

olisi jotain, mistä en pitäisi, ei 
meillä olisi ollut näitä kaikkia 
mahtavia projekteja. Tyk-
kään kovasti suomalaisten 
tavasta suhtautua projektin 

suunnitteluun ja tapahtumi-
en järjestämiseen, kaikki on 

otettu huomioon yksityiskohtia 
myöten.

 
Какие советы вы хотите дать тех, кото-

рые планируют начинать  

финско-русское сотрудничество? 

Mitä neuvoja antaisitte suomalais-venäläis-
tä yhteistyötä aloittavalle? 
Jevgenia ja Arto: Хотим призвать всех 

смелее взаимодействовать с российскими 

партнерами на всех возможных площад-

ках. Встречайтесь, знакомьтесь, общай-

тесь и обсуждайте совместно новые про-

ектные идеи. Границы стоит преодоле-

вать, формируя сотрудничество нового 

типа, и при этом следует помнить о воз-

можности встраивать уже реализованные 

проекты в создаваемую вами канву. Под-

черкнем, что в красота кроется в малом и 

что малые проекты также достойны реа-

лизации. 

Rohkaisemme kaikkia tapaamaan mahdollisia 
venäläisiä kumppaneita kaikilla mahdollisilla 
foorumeilla. Tavatkaa, tutustukaa, keskustel-
kaa yhdessä uusista hankeideoista. Kannattaa 
rikkoa rajoja luomalla ihan uudenlaista yhteis-
toimintaa, mutta muistaa myös, että vanhat 
tai muualla toteutetut hankkeet voi sovittaa 
omaan ympäristöön. Lisäksi korostamme, että 
pieni on kaunista; myös pienet hankkeet ovat 
toteuttamisen arvoisia.

Lue lisäksi kotisivuiltamme, miten Arto ja  
Jevgenia arvioivat toistensa vahvuuksia:  
osastot.suomivenajaseura.fi/artikkelit
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MÅNGA av er vet redan att jag går i pen-
sion vid årets slut. Jag vill utnyttja det-
ta tillfälle till att tacka alla Samfundets 
medlemmar och samarbetspartners för 
det stöd och den vänskap, som jag har 
fått uppleva under mina år i Samfundets 
tjänst. Jag sänder mina varma tankar och 
mitt tack också till alla vänner och sam-
arbetspartners i Ryssland.

Samfundet Finland-Ryssland får en 
ny generalsekreterare genast vid det nya 
årets början. Processen att rekrytera en 
ny generalsekreterare pågår. Samfundets 
styrelse behandlar utnämningen vid sitt 
möte den 7.11. och gör ett förslag till 
fullmäktiges höstmöte den 1.12., där 
beslutet fattas. Jag är förvissad om att 
både medlemskåren och personalen ger 
sitt fulla stöd till den nya generalsekre-
teraren.

Jag önskar er alla en riktigt god höst 
och ser fram emot att möta er vid Sam-
fundets tillställningar också i framtiden.

LEDARE
MERJA HANNUS

PÅ SVENSKA

ORDFÖRANDEDAGAR och program 
under temat Attraktiva Ryssland ordnas 
av Samfundet i Uleåborg under tiden 
2-3.2.2019.

Det här blir tredje gången Attraktiva 
Ryssland-veckoslutet ordnas, denna gång 
i Eden i Uleåborg. Under dagarna fort-
sätter vi arbeta med stadgeändringen 
för Samfundet och ge mera information 
om avdelningarnas uppgifter och förplik-

telser under ändringsprocessen. Förstås 
kommer också andra frågor att tas upp 
till diskussion.

Dagarna är öppna för alla medlem-
mar. Under veckoslutet kommer vi att ha 
många intressanta workshops, finns alltid 
någon som passar för var och en av oss!

Mera information: https://suomivena-
jaseura.fi/vetavavenaja2019/

Kom med! Vi väntar dig!

Tvåspråkiga skådespelaren 
Alina Tomnikov kommer till 
Uleåborg och berättar om sitt 
förhållande till Ryssland, det 
ryska språket och kulturen. Vi 
får också lyssna till intressanta 
berättelser om hur det är att 
arbeta som skådespelare i Fin-
land och Ryssland.

Kom med på Attraktiva Ryssland- 
dagarna i Uleåborg 2-3.2.2019!

LUKUTOUKILLE: Kirjakauppa Ruslania, Into Kus-
tantamo, Kirjakauppa Tiedekirja ja SKS:n verkko-
kauppa, Venäjän Aika -lehti, Karjalan Sanomat, 
Le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta.

MATKAAJILLE: VenäjänMatkat,  

Suomi-Venäjä-Seuran viisumipalvelut,  
Finladia Hotels, Holiday Club,  
Huoneistohotelli Moonlight-Levi,  
Teboil, VenäjänMatkat.

ELÄMYSTEN ETSIJÖILLE: Kajaanin  
kaupunginteatteri, Joensuun kaupungin- 
teatteri, Leto-elokuvan ensi-ilta, Lenin- 
museo. Uusia tarjouksia tulee koko ajan!

Tarkemmat tiedot kotisivulta suomivenajaseura.fi/jasenille/jasenedut tai tilaa tiedot svs@venajaseura.com, puh. (09) 693 831.

Gäster från Sverige 
 
I SLUTET av september fick vi gäster från Sverige från 
den Svensk-Ryska Vänskapsföreningen. Först gjordes 
ett besök på Samfundets centralbyrå i Helsingfors.  
Vänskapsföreningen representerades av dess ordföran-
de Barbro Kjelkerud och styrelsemedlemmarna Olof 
Joos, Jevgenija Palin och Marja Aalinniemi Gus-
tafsson. Organisationschef Riku Savonen represente-
rade Samfundet.

Efter diskussioner om framtida samarbetsmöjlig-

heter promenerade gästerna, ledsagade av Svenska 
kommitténs ordförande Henrik Fågelbärj, tillbaka 
till båten och stannade till vid Alexander II:s staty på 
Senatstorget.

Alexander II var en omtyckt kejsare i Finland under 
autonomins tid, därför står han staty på Senatstorget.  
Det är den enda statyn av en rysk kejsare i ett västland. 
Walter Runeberg har skulpterat, alltså nationalskaldens 
son.

På den västra sockeln finns en statygrupp "Arbetet".  
En kopia av den finns inne i Stadshusets festsal i Vasa.

Hyödynnä jäsenetusi loppuvuoden ostoksilla ja lomamatkoilla!  
Tarjolla myös jäsenhintaisia konsertti- ja teatterilippuja!
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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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