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JOULUJARMARKA tarjoaa taas upeita 
käsitöitä, herkullista borssia ja monipuo-
lista ohjelmaa. Jarmarka pidetään 24.-
25.11. kulttuuriareena Gloriassa Pienellä 
Roobertinkadulla Helsingissä. Myyjiä on 
tulossa ainakin Pietarista, Petroskoista ja 
Viipurista, ja esillä on vaatteita, sisustus-
tarvikkeita ja koruja. Osta joulun ainoa-
laatuisimmat lahjat Jarmarkasta!  

Jarmarkassa saa myös nauraa, ja 

makeasti, kun stand up -koomikot Albert 
Kajava ja Joonas Korhonen esiintyvät 
sunnuntaina klo 18. Venäläistaustainen 
Albert tuntee Venäjän ja venäläisyyden 
kutkuttavat puolet, eivätkä helpolla 
pääse suomalaisetkaan. Albert on 
muun muassa Vuoden Stand Up 
Tulokas -kutsukilpailun finalisti 
ja voittanut palkintoja muissa 
stand up -kisoissa.

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

LAHDESSA  
TAPAHTUU
 
VENÄLÄISEN kulttuurin päivä lauantaina 
10.11. klo 16 Kasi Salissa Sammonkatu 8. 
Ohjelmassa mm. lapsiryhmä Helmet ja Suda-
rushka-kuoro johtajanaan Juliana Danilova. 
Borssia, kahvia ja teetä, informaatiota ja arpo-
ja. Pääsymaksu aikuisilta (yli 16 v.) 5 €. Järjes-
täjä: Lahden osasto.

KÄSITYÖKERHO Ompeluseurat kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-17.30 Multi Cultin 
kirjastohuoneessa Päijänteenkatu 1. Teem-
me omia käsitöitä ja keskustelemme ainakin 
venäjäksi ja suomeksi. Vuodenvaihteen jäl-
keen aloitetaan taas 7.1.    

BESEDKA KESKUSTELUKERHO tapaa  
joka toinen keskiviikko klo 17.30 Multi  
Cultin kirjastohuoneessa Päijänteenkatu 1. 
Tänä vuonna vielä 14.11. ja 28.11. sekä  
pikkujoulut 12.12. Keskustelemme venäjäksi 
ja suomeksi. Vuodenvaihteen jälkeen aloite-
taan taas 9.1. 

Venäjän taloudesta  
Hietalahden telakalla 
TELAKAN johtaja Esko Mustamäki esitte-
lee telakan ajankohtaisia näkymiä 14.11. klo 
17-19.30. Suomen Pankin vanhempi tutkija 
Laura Solanko alustaa teemanaan Venäjän 
talouden haasteita ja uudet kaasuhankkeet. 
Ennakkoilmoittautumiset telakalle  
Mikko Mieloselle puh. 050 323 0528 tai  
mikko.mielonen@arctech.fi. 

Uusi KinoKlubi aloittaa 
28.11. klo 17.30 Opettaja, joka joi karttapal-
lonsa (Географ глобус пропил). Mielenkiin-
toinen vyyhti epäpätevän maantiedon opet-
tajan elämän juonteista. Keskustelu elokuvan 
jälkeen. Paikka: Venäjän Tiede- ja kulttuuri-
keskuksen elokuvasali, Nordenskiöldinkatu 1, 
3. kerros. Järjestäjät: Ruoholahden osasto ja 
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus

Ruoholahden  
osaston pikkujoulut 
TORSTAINA 13.12. ravintola Toverissa. Truba-
duuri Vladimir Ishenko ja jouluista purtavaa. 
Ilmoittaudu Markku Kärkkäiselle markku.
karkkaine@gmail.com, 050 62 676. 
  
Rakkautta ja rokkia 
Leningradissa  
viattomuuden kesänä
KIRILL Serebrennikovin Kesä-elokuva tulee 
teatterilevitykseen Suomessa. Se kertoo 
neuvosto-Leningradista kesällä 1981, sin-
ne perustetusta rock-klubista, muusikoista 
ja runoilijoista, kuten Maik Naumenkosta 
ja Viktor Tsoista  –  sekä kolmiodraamasta, 
jonka todenperäisyydestä on paljon kiistel-
ty. 30.11. klo 17.30 elokuvan ensi-illan yhte-
ydessä keskustelutilaisuus elokuvateatteri 
Kino Engelissä Helsingissä, mukana Tomi 
Huttunen, Tomi Leppänen ja Anton Nikkilä. 
Liput ensi-iltaan jäsenille 8,40 € (vain Kino 
Engel norm. 10,50 €).

Tule viihtymään ja tekemään
löytöjä Jarmarkaan!

Makumatka 
Pietariin 
joulukuussa 
LÄHDE MUKAAN tutustumaan Pietarin  
herkulliseen makumaailmaan ja ruoka- 
ostoksille värikkäille toreille 6.–9.12. 

Oppaana matkalla venäläisen ruoka- 
  kulttuurin asiantuntija Kirsi Viljaala.  
Hinta alk. 535 €. Kesto 4 pv / 3 yötä, to-su. 
Matkustustapa juna. Majoitus: Hotelli  
Dostoevsky**** (standard-huoneet). 
   Tervetuloa, herkutellaan yhdessä! Varauk-
set: VenäjänMatkat venajanmatkat.com

Vielä ehtii  
ilmoittautua!

Joulujarmarka  
24.–25.11.  

Helsingissä  
Gloriassa.  

Tervetuloa!

Albert  
Kajava

Jouluisia  
herkkuja!
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Kangasalan teehuone ja 
kulttuurivartti Lepokodilla  
klo 14
› 4.11. Tsiolkovski, Gagarin ja ISS  – 
 avaruustutkimusta 1800-luvulta  
 nykypäivään. ML Kilpelä
› 11.11. Viisi vuotta vallankumousta ja  
 sotaa Ukrainassa 2013-18. P. Kauppala
› 18.11.Neuvostotaiteen komea alku.  
 K. Koivula
› 25.11. Urho Kaleva Kekkonen ja  
 itänaapuri. M. Tyrkkö
› 20.1. Putinin Venäjä kirjeenvaihtajan  
 silmin, Marja Manninen
› 27.1. Neuvostoliiton ja Venäjän  
 Frank Sinatra – Iosif Kobzon.  
 Toivo Rintamäki
› 3.2. Minun Pietarini. Tatjana Pavlova
› 10.2. Petsamon retki kesällä 2018.  
 Marja-Liisa ja Olavi Kiprianoff
› 17.2. Näkökulmia tämän päivän Venäjän  
 tutkimukseen. S. Autio-Sarasmo

Pakkasjuhla Lepokodilla  
pe 28.12. Klo 18
Koko perheen pakkasjuhlassa hauskaa ohjel-
maa ja mukavia talvisia tunnelmia sekä tie-
tenkin Pakkasukko. Tarjolla riisipuuroa sekä 
maukkaita leivonnaisia kuumien juomien 
kanssa. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Alkuvuoden 2019 retket
› La 23.2. Anna Karenina Tampereen  
 Teatteri. Tiedustelut Arja Ahtee  
 arjaahtee@gmail.com/txt 0400 504 261
› Su 19.5. Retki Järvenpäähän (Suviranta,  
 Ainola ym.). Tiedustelut Mirjaliisa Kilpelä  
 mirja.kilpela@pp1.inet.fi/ txt 040 553 6520 
› 4.-11.6. Kiovan matka Tiedustelut  
 Keijo Koivula 040 592 1077

Imatran osaston ja Tihvinän kaupun-
ginkirjaston yhteinen suomen kielen 
opetusprojekti jatkuu jo toista vuotta. 
Suurin osa toiminnasta, johon osallistuu 
noin 15 tihvinäläistä, tapahtuu Skypen 
avulla, mutta lähiopetuspäiviä on ollut 
jo kaksi. Viimeisin lokakuun puolivälis-
sä keräsi kirjastoon noin 20 opiskelijaa. 
Imatralta opettamassa kävivät Irina Pol-
janskaja, Petri Tuuva ja Aimo Ruusunen.

Ennakkotietoa: 
Ystävyyspyöräily 
Lappeenrannasta 
Viipuriin 9.–11.5.2019

LAPPEENRANNAN ja Viipurin naapurikau-
punkisopimus allekirjoitetaan loppuvuodesta. 
Sopimuksen tapahtumissa on perinteises-
ti ollut kansainvälinen Pyöräilytapahtuman 
"Viipuri-Lappeenranta-Viipuri" järjestäminen. 
Päätöksen pyöräilyn järjestämisestä saamme 
vuodenvaihteessa, mutta tapahtumaan voi jo 
ennakkoilmoittautua.

 Osallistumismaksu 170 €, joka maksetaan 
tapahtuman vahvistuttua.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset: Saimaa 
Travel Oy, Ulla Kinnunen, puh. (05) 5410 115, 
ulla.kinnunen@saimaatravel.fi

Osallistujapaikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti.

Vastuullinen järjestäjä: Lappeenrannan 
osasto

30 vuotta 
pyöräillen 

Ensimmäistä kertaa mat-
ka Lappeenrannasta Viipu-

riin poljettiin toukokuussa vuonna 
1988. Kun aloitteen tekijä Matti J. Kuronen 
toukokuussa 1988 ylitti 38 hengen polkupyö-
räilijäryhmässä Suomen ja Neuvostoliiton 
valtakunnan rajan, hän lausahti: ”Kuulisin 
historian lehtien havinan, ellei tämä porukka 
mölyäisi koko ajan”.

Historialliseksi tapauksen teki se, että se 
oli ensimmäinen kerta kun valtakunnan raja 
ylitettiin sodan jälkeen polkupyörillä, ja tällä 
kertaa rauhanomaisesti ja vielä ystävyyden 
merkeissä. Jopa Neuvostoliiton rautakangen-
jäykkä byrokratia taipui naapurikaupunkien 
yhteisen tapahtuman edessä. 

Lue lisää pyöräilytapahtuman vaiheista 
Lappeenrannan osaston sivuilta: osastot.suo-
mivenajaseura.fi/artikkelit/ystavyyspyoraily-
lappeenrannasta-viipuriin-ystavyyden-nimissa

Kudesy-teatteri  
Novgorodista! 
Upea joulu- 
kuvaelma Seinäjoen  
Lakeuden Ristin  
kirkossa keskiviikko-
na 28.11.

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

Osastojen
        tapahtumia:

Lisää mukavia  
tapahtumia  

uutiskirjeissä  
ja kotisivuilla!
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Luento- ja keskusteluilta Forssassa
› VALTA VENÄJÄLLÄ ke 14.11. kello 18-19.30 
Forssan kaupunginkirjaston Brander-sali, Wah-
reninkatu 4. Helsingin yliopiston Aleksanteri-
instituutin johtaja Markku Kangaspuro pitää 
avoimen yleisöluennon. Luennon jälkeen 
mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. 
facebook.com > tapahtumat > Valta Venäjällä

Suupohjan osasto
› KARVIAN WILLIN KANSAN VIIKKO 2018
Pe 9.11. klo 18–20 Suomalaiset rakentajat 
rajan takana, Tyyni Tuulionkatu 12, Karvia
Esiintymässä Rakennusliiton puheenjohtaja 
Matti Harjuniemi, karvialaisen vientiteollisuu-
den historiasta alustaa insinööri Asko Luo-
manen. Tilaisuutta ja keskustelua vetää YTM 
Leena Kakko. Vapaa pääsy. Seura myy kahvia, 
leivonnaisia ja arpoja. 
› VYSOTSKIN JALANJÄLJILLÄ -MUSIIKKI-
TAPAHTUMA La 17.11. Klo 19-21, Uno M'as 
-baari, osoite Topeeka 25, Kauhajoki. Esiinty-
mässä Mihail Ionin.

Tulossa ensi vuonna myös: 
› KUUMAILMAPALLOILUA Velikie Lukissa,  
n. 8.-13.6.2019 sekä kuvataideleiri harrastajil-
le ja opettajille Pietarissa 06/07 2019.

NÄKÖ- 
VAMMAISENA  
SUOMESSA JA  
VENÄJÄLLÄ  – 
KOKEMUSTEN- 
VAIHTOA

Jorma Keskiniemi on näkövammai-
nen 67-vuotias mies Tampereelta. Hän 
on Seuran jäsen ja etsii venäjänkielisiä 
näkövammaisia, joiden kanssa voisi kes-
kustella erilaisista aiheista ja voisi yllä-
pitää venäjän kielen taitoaan. Hän on 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n 
jäsenenä mukana projektissa, jonka tar-
koituksena on saada tietoa näkövam-
maisten elämästä ja oloista eri puolilla 
maailmaa. 

Näkövammaisen iällä, asuinpaikalla 
tai sukupuolella ei ole merkitystä. Merki-
tystä sen sijaan on avoimella mielellä ja 
suhtautumisella allekirjoittaneeseen ja 
pyyntööni!

Jos tunnet venäjänkielisiä näkövam-
maisia, ota yhteyttä Jormaan: Jorma Kes-
kiniemi, Tammelan puistokatu 17 A 6 , 
33500 Tampere, jkeskiniemi@gmail.com, 
puh. +358 50 655 64.

Osastojen
        tapahtumia:

Koko porukka Pietariin pääsiäisenä 2019!
 

NYT JOS KOSKAAN on helppo lähteä kans-
samme vaikkapa ensikertalaisena Pietariin. 
Järjestämme 19.-22.4.2019 bussikuljetuk-
sen reitillä Pori-Tampere-Lahti, josta hyp-
päämme Allegro-junaan. Varhain iltapäivällä 
saavumme Pietariin ja tulopäivän ohjelmas-
sa on maittava päivällinen. Muina päivinä 
on kulttuuria ja vapaa-aikaa sopivassa mää-
rin. Tutustumme keskeisiin nähtävyyksiin 
kevyellä otteella ja nautimme keväisestä 

Pietarista täysin siemauksin. Myös paluu-
matka kuuluu matkan hintaan!

HINTA alk. 499 €. Sis. matkat Pori-Tam-
pere-Lahti (bussi) Lahti-Pietari (juna), majoi-
tus 2hh, viisumin rekisteröinti, aamiaiset, 
ohjelman mukaiset ruokailut, retket sekä 
suomalaisen, venäjää puhuvan matkanjoh-
tajan palvelut. Viisumi 86 € ei sisälly hin-
taan.   Lisämaksusta matka Helsingistä 30 €, 
1hh 60 €, iltaohjelmat.

Lisätiedot:  
suomivenaja- 

seura.fi/ 
matkat/paasiaise-

na-pietariin

Tule itse  
ja ota pari 

kaveriasikin 
mukaan!

Ensi vuonna Tampereen seudulla ilmes-
tyvä Tampereen Tiima -jäsenlehti juhlii 
20-vuotisjuhlaa. Jo edesmenneen seu-
raveteraanin Toivo Aaltosen aloitteesta 
syntyneessä lehdessä on julkaistu osas-
tojuttujen lisäksi myös laaja kirjo artik-
keleita tamperelaisista Venäjä-ilmiöistä 
ja mielenkiintoisista henkilöistä. 
Lehti on kaikkien luettavissa osoittees-
sa: www.svsmessukyla.fi/tiima.htm

Yhdistykset kutsutaan keskusteluun!
TERVETULOA keskustelemaan Tampereel-
le Seuran sääntöuudistuksesta lauantaina 
24.11. klo 10.30-16. Paikkana on Pääkirjasto 
Metson Pihlaja-Sali.

Seuralla on edessään sääntöuudistus, 
jolla on tarkoitus seilata pitkälle 2020-luvul-
la. Osastojen puheenjohtajat ja johtokun-
nan jäsenet ovat tervetulleita kuuntele-
maan ja keskustelemaan mm. seuraavista 
aiheista: Osastojen ja henkilöstön yhteistoi-
minnan muodot tulevaisuudessa, jos piiri-
toimistoja ei ole. Mitä uusia jäsenyyden ja 
tukemisen tapoja seuralla voisi olla nykyi-
sen kiinteän jäsenmaksun lisäksi? 

Miten jäsenhankintaa ja näkyvyyttä pys-
tytään tulevaisuudessa seuran ja osastojen 
yhteistyönä kohdentamaan niille alueille, 

joilla ei ole osastoa tai muuta luontaista 
Venäjä-toimintaa?

Millaisia teemaosastoja Seuralla tulevai-
suudessa voisi olla. Miten ja missä ne toi-
misivat?

Miten osastojen tulonsaanti jäsenmak-
suista tulisi toteuttaa, että se olisi mahdolli-
simman vaivatonta, tasapuolista, oikeuden-
mukaista ja tehokasta?

Tilaisuudessa keskustellaan pienryhmis-
sä ja tuotetaan tulevaisuuden toiminta-
muotojen ideoita.

Mikäli muilla jäsenillä kuin luottamus-
henkilöillä on kiinnostusta osallistua kehit-
tämistyöhön, olette tervetulleita työpäi-
vään! Tapahtumaan on ennakkoilmoittautu-
minen Tampereen toimistoon.
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ITÄ-SUOMEN PIIRI       
Tiedustelut puh.  (017) 369 4460 
ita-suomi@venajaseura.com

Jäsenhinta  
tilaisuuksissa 20€  
ja Innon verkko- 
kaupassa 19,90. 

intokustannus.fi/kirja/
naisten-aika/  

Alennuskoodi:  
venäjäseura2018  

Osastojen
        tapahtumia:

Keskustelutilaisuus 
sääntöuudistuksesta 
Varkaudessa 16.11.
SUOMI-VENÄJÄ-SEURASSA on käynnissä 
organisaatiouudistus, jonka esityksessä pii-
rijärjestöt rakenteena poistuisivat ja jäljelle 
jäisivät osastot ja keskusjärjestö. Organisaa-
tiomuutokset toteutuisivat jo vuoden 2019 
kuluessa ja seura alkaisi toimia uudella raken-
teella vuoden 2020 alusta. Nyt on aika kes-
kustella, mitä ajatuksia organisaatiouudistus 
osastoissa herättää ja millaisia tarpeita osas-
toilla Itä-Suomen alueella tulevaisuudessa 
on. Järjestämme kaikkien osastojen puheen-
johtajille sekä toiselle osaston valitsemalle 
henkilölle keskustelutilaisuuden Varkauden 
kaupungintalolla pe 16.11. klo 16-18 os. Ahl-
ströminkatu 6. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
9.11. mennessä sähköpostilla Marialle: maria.
lepisto@venajaseura.com tai 0400 570 822. 

Kirjailija Jelena  
Tšižovan vierailut
10.11. KLO 13-15 Kuopion pääkirjastossa, 
mukana myös Seuran kulttuurisihteeri Merja 
Jokela (tulkkaus suomeksi).

14.11. KLO 12-14 Jyväskylän yliopiston van-
hassa juhlasalissa, S-rakennus, mukana myös 
kirjailija Sirpa Kähkönen, joka haastattelee 
Tšižovaa ja keskustelee hänen kanssaan kirjai-
lijantyöstä (kielenä englanti).

15.11. KLO 17-19 Joensuun pääkirjaston 
Muikku-salissa, mukana myös kirjan kääntäjä 
Kirsti Era ja haastattelijana Pentti Stranius 
(tulkkaus suomeksi).

HARTOLAN-SYSMÄN Venäjä-seura on 
viettänyt perinteisiä toimintavuosia 
parin viime vuoden ajan. Vuoden 
juoksu on täyttynyt normaalikokouk-
silla, ravintolapäivien järjestämisellä, 
pikkujoulu- ja muilla matkoilla sekä 
myyjäisillä. Vuosina 2014 ja 2016 seu-
ra julkaisi kaksi keittokirjaa nimellä 
”Venäläisiä herkkuja Lanan keittiöstä” 
ja niitä myytiin mukavasti oman paik-
kakunnan lisäksi eri puolille Suomea – 
kiitos Kontakt -lehden jutun.

Matkusteltu on. Viime syksynä vie-
timme pikkujoulujuhlan Tallinnassa ja 
ohjelmaan kuului herkuttelun lisäksi 
Estonia-teatterin baletti ”Viettelys-
ten vaunu”. Kesällä 2018 halkaisimme 
bussimatkalla Baltian kahtia reitillä 
Tallinna-Riika-Klaipeda-Sigulda-Tallin-
na. Matka onnistui erinomaisesti, vaik-
ka joka päivä istuimme bussissa usei-
ta tunteja. Jokaisesta yöpymistämme 
kaupungista löysimme kiinnostavia 
kohteita. Tallinnan kaikki tietävät ja 
kyllä Riika ja varsinkin sen vanha kau-
punki kapeine katuineen ja maistuvia 
ruokia ja juomia tarjoavine terassei-
neen lumosivat jälleen kerran kaikki 

matkalaiset. Vanhoihin ilmalaivahal-
leihin rakennetut torikokonaisuudet 
tarjoavat aina mielenkiintoista nähtä-
vää ja ostettavaa.

Klaipeda on Liettuan suurin sata-
makaupunki ja matkaa kaupungin lie-
peellä sijaitsevalle Kuurinkynnäälle ei 
voi jättää väliin. Sigulda on Liettuan 
alppikaupunki. Siellä sijaitsee monista 
maailmancupin kelkkakisoista ja Sara-
jevon olympialaisistakin tuttu kelkka-
mäki. Turaidan linna kätkee sisälleen 
romanttisen tarinan linnan prinsessan 
rakkaudesta isän mielestä vääränlai-
seen mieheen. Surullinen tarina.

Elokuun alussa vietettiin jäsenis-
tön yhteistä saslik-iltaa Sysmän Met-
sästysmajalla, puheenjohtajan gril-
laama saslik maistui ja yhteislaulut 
raikuivat. Yhteishenkeä lujitettiin taas 
tällä tutulla kaavalla.

Seuramme jäsenet odottavat 
innoissaan jo ensi kesän matkaa. Se 
suuntautuu jälleen kerran Pietariin. 
Enää on ratkaisematta matkustustapa 
– laivalla vai junalla?

KYÖSTI PIIPPO
HARTOLAN-SYSMÄN VENÄJÄ-SEURAN PJ.

Bussilla pitkin Baltiaa

Osa seurueesta 
iltapalalla  
Riikan vanhan 
kaupungin torilla.

Hotelli  
Klaipedassa.  
Oliko arkkitehdin 
viivoitin suorassa?
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