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

TURUN piirijärjestöllä on ilo saada

sopraano Natalia Rotsheva toistamiseen vierailulle Turkuun! Jos et
ole vielä hankkinut lippuasi tähän
konserttiin, niin se kannattaa tehdä
viimeistään nyt.
Joulukuussa nautimme tuttuun

Turun piirijärjestön toim
marras-joulukuussaintaa
tapaan ihanasta joulun tunnelmasta
Vanhalla Suurtorilla joulumarkkinoiden merkeissä ja vietämme tällöin
toimiston avointen ovien päivää.
Tervetuloa silloin tervehtimään meitä Brinkkalan sisäpihalle ja kuulemaan vuoden 2019 tapahtumista.

Muistathan aina edullisen ja nopean
Turun piirijärjestön viisumipalvelun?
SUUNNITTELETKO matkaa Venäjälle?
SVS Turun piirin viisumipalvelu palvelee
asiakkaita ympäri Suomea. Voit hankkia
viisumin kauttamme, asutpa sitten Iissä
tai vaikkapa Kuopiossa. Voit hankkia kauttamme tavallisen turistiviisumin lisäksi
myös pidempiä monikertaviisumeita.
Palvelemme myös asiakkaita, joilla on

oma kutsu ja asiakkaita, joilla on oikeus
jättää hakemus Venäjän federaation pääkonsulaattiin Turussa. Hoidamme halutessasi viisumin hakuprosessin alusta loppuun täyttämällä jopa hakemuslomakkeen
puolestasi.
Lue lisää viisumin hankinnasta Seuran
kotisivuilta www.suomivenajaseura.fi

Kotisivuilta
ja uutiskirjeistä
löydät
loputkin kivat
menovinkkimme!

Turun osasto kulttuurifoorumissa
matkailuhankkeesta neuvottelemassa
TÄNÄ VUONNA Turun osasto oli ensimmäis-

tä kertaa edustettuna suomalais-venäläisessä
kulttuuriforumissa, joka järjestettiin Savonlinnassa 28.-29. syyskuutta.
Foorumiin osallistujia oli yhteensä 350.
Hanke-ehdotuksia foorumia varten osallistujat olivat tehneet yhteensä noin 150.
Foorumin pääteemana oli kulttuurimatkailun tuotteistaminen ja kestävä matkailu
yleisemminkin. Turun osaston hanke-ehdotus osui täydellisesti teemaan.

Tarkemmin Turun osaston
hankkeesta Kulttuurifoorumissa

Vadim Bessonoff (Turun osasto), Tatiana Volodina (Folkform), Daria Kosinova (Turun osasto)
kulttuurifoorumissa Savonlinnassa

Projektin tavoitteena on järjestää kielimatkoja vieraiden kielten opiskelua varten sekä
matkaohjelman luominen Venäjän kulttuuriin ja nähtävyyksiin tutustumista varten.
Kielikylpy voidaan toteuttaa monella eri
tavalla, joista esimerkkeinä tutustuminen
venäläisiin järjestöihin, osallistuminen erilaisin hankkeisiin ja keskusteluihin sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä.

Neuvottelujen aikana ilmeni, että monet
mahdolliset venäläiset yhteistyökumppanit
tulivat foorumiin Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen alueilta. Vähitellen hankkeemme teema terävöityi «suomalais-ugrilaisten
kansojen kulttuuriin ja Venäjän etnisiin ryhmiin» liittyviin teemoihin.
Tavoitteena on järjestää matkoja Venäjälle sen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille,
jotta suomalaiset osallistujat saisivat mahdollisuuden harjoittaa kertynyttä kielitaitoaan. Samalla tarkoitus on tutustua Venäjän
ja suomalais-ugrilaisten kansojen historiaan
ja kulttuuriin. Esimerkkeinä näistä karjalaisten, vepsäläisten, komilaisten, mordvalaisten,
inkeriläisten, hantien ja mansien historia ja
kulttuuri.
Projektimme tavoiteaika on tuleva vuosi
2019 ja sitä seuraavat vuodet. Mahdollisista
kysymyksistä ja ideoista voitte olla yhteydessä Turun osaston johtokuntaan sähköpostitse.

TEKSTI JA KUVA DARIA KOSINOVA
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Vysotskin ystävien
tulevaa
TERVETULOA pikkujoulukonsert-

tiin sunnuntaina 2. joulukuuta
Turkuun! Silloin ohjelmassa on Vladimir Vysotskin kevyempiä ja iloisempia lauluja, niin suomeksi kuin
venäjäksi, trubaduureina toimivat
Petri Rajala ja Mihail Ionin. Konsertti järjestetään Panimoravintola
Koulun Historian luokassa 2.12. klo
16-19, ilmainen sisäänpääsy.
Kuvassa tunnelmia Vysotskien
perinteisestä kesäkonsertista Karjakujalla, tapahtuma järjestetään
myös vuonna 2019, tervetuloa
mukaan iloiseen joukkoon!

Vysotkin ystävät
ry on viettänyt
tänä vuonna kahta pyöreää vuosipäivää –Vladimir
Vysotskin syntymästä 25.01.1938
on kulunut 80
vuotta ja Vysotskin Ystävät ry täytti 20 vuotta.

TEKSTI JA KUVA RIIKKA PORKOLA

Turun osaston historiikki
VUONNA 2019 tulee täyteen 75 vuotta

niin koko Suomi-Venäjä-Seuran kuin Turun
osastonkin perustamisesta. Sen kunniaksi
Turun osasto julkaisee historiikin, joka käy
läpi Turun osaston toiminnan eri vaiheet ja
muodot. Historiikissa myös kerrotaan lyhyesti, mikä on Suomi-Venäjä-Seura ja mitä
ovat sen piirit ja osastot. Näin ollen historiikkiin on helppo tarttua, olisi Seuran toiminta ennestään tuttua tai ei.
Kirjoittaja on Turun yliopiston opiskelija
Ekaterina Sudarinen, joka on ollut muka-

na Turun osaston toiminnassa vuodesta
2014. Hän on toiminut myös muun muassa
osaston taloudenhoitajana sekä varapuheenjohtajana. Työ pohjautuu hänen pro
gradu –tutkielmaansa.
Historiikki julkaistaan vuonna 2019.
Tarkemmasta ajankohdasta ja mahdollisuudesta hankkia itselleen tämä historiikki tiedotetaan myöhemmin.
TEKSTI JA KUVAT EKATERINA SUDARINEN

Vuonna
2019 tulee
täyteen
75 vuotta
niin koko
Suomi-VenäjäSeuran kuin
Turun
osastonkin
perustamisesta.

Ekaterina Sudarinen.
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Monipuolista
ystävyystoimintaa
avoimessa ja arvostavassa
hengessä.
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Kirjailija Jelena Tšižovan
vierailu Mynämäellä 9.11.
PIETARIN PEN-klubin puheenjohtaja

ja palkittu venäläinen kirjailija Elena
Tšižova vierailee Mynämäen kirjastossa
(Keskuskatu 13) 9.11. klo 18-19. Häneltä
on juuri julkaistu suomeksi teos nimeltään Naisten aika. Jelena Tšižovan palkittu teos kuvaa äitien, isoäitien ja tytärten kokemuksia ja salaista vastarintaa.
Kirja on voittanut venäläisen Booker-palkinnon, se on käännetty usealle kielelle
ja sovitettu teatteriesitykseksi. Tilaisuus
tulkataan suomeksi. Huomioithan, että
esiintyminen on Jelenan ainoa Turun
piirijärjestön alueella.
Neukkumasinistit
näkyvät ja kuuluvat monissa
eri tapahtumissa
ympäri Suomea.

Natalia Rotshevan
konsertti:

The Love Story of
Voice and Sound
PIETARILAINEN sopraano Natalia Rotsheva esiintyy Turussa 14. marraskuuta.
Mihailovin oopperan sopraano esittää
Suomen konsertissaan kauneimpia klassisen musiikin helmiä yhdessä sellisti
Denis Satushevin ja Mihail Ogorodnovin kanssa. Kaikki ovat palkittuja taiteilijoita kotimaassaan.
Natalia on opiskellut laulua tunnetun venäläisen oopperalaulajan Jelena
Obraztsovan johdolla, ja konsertoinut
Suomen lisäksi Saksassa ja Italiassa.
Turun konsertissa kuullaan mm.
Bachin, Rachmaninovin, Mozartin, Ravelin, Schubertin ja Puccinin sävellyksiä
sekä modernimpia klassikoita Andrea
Bocellin ja Secret Gardenin tuotannosta
pietarilaisten huipputaiteilijoiden esittämänä.
Lippujen hinnat (hintaan lisätään
Lippupisteen toimitusmaksu): seuran
jäsenet/eläkeläiset/opiskelijat 18 € /
lapset 15 € (4-15-vuotiaat) / normaalilippu 20 €.
TEKSTI SOILE TIRRI

Liput:
Lippupiste.fi
tai puhelimitse
0600 900 900
(2 €/min+mpm/
pvm)

Teemaosasto
Neukkumasinistien toimintaa
NEUKKUMASINISTIT perustettiin Turussa
vuonna 2000. Kerhon tavoitteena on koota
yhteen kaikenlaisista neukkuajopeleistä kiinnostuneita harrastajia sekä edistää Neuvostoliiton alueella valmistettujen vanhojen ajopelien kunnostusta ja säilymistä jälkipolville
keräämällä ja jakamalla tietoutta sekä järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin yleisötilaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään myös muiden
merkkikohtaisten sekä merkistä riippumattomien autokerhojen kanssa.
Teemaosaston vuoden tärkein tapahtuma
on kokoontumisajo, joka on pidetty yleensä
heinäkuussa eri kaupungeissa ympäri Suomea, esim. Raumalla vuonna 2008, Valkeakoskella/Kangasalla vuonna 2010 sekä Turussa
vuosina 2011 ja 2016.
Vuoden 2018 kokoontumisajo järjestettiin Paraisilla Kansallisena Museoautopäivänä
Paraisten päivien yhteydessä 9. kesäkuuta.
Hieno autotapahtuma keräsi yhteen autoja,
moottoripyöriä, jenkkiautoja, ruplahymyjä ja
museoautoja aurinkoiselle Bantiksen kentälle.
Ajoneuvot kerääntyivät tapahtuman lopuksi
yhteiseen Paraisten keskustan läpi kulkevaan
Retroparaatiin, jossa mukana olivat myös
Neukkumasinistit.
Kerhollamme on noin 60 jäsentä eri puolilla Suomea. Kerhon yksi tavoitteista onkin toi-

mia valtakunnallisena yhdistyksenä, vaikkakin
suurin osa jäsenistä löytyy kerhon synnyinkaupungin liepeiltä. Jäsenistön autokanta koostuu
lähes kaikista neukkumerkeistä. Lippulaivana
voidaan mainita edustusauto Tshaikka. Lisäksi
löytyy useita eri vuosimallisia Mosseja, Ladoja,
Volgia ja muita Gaz-tehtaan tuotteita unohtamatta moottoripyöriä IC, Ural jne.
Monet jäsenistämme ovat kunnostaneet
ja museokatsastaneet/rekisteröineet ajokkinsa ja monelta jäseneltä löytyy useampi itäkulkine. Pienimpänä, mutta ei missään mielessä
vähäisimpänä mainittakoon kerhon ”lemmikki” eli 1966-mallinen Zaporozhets eli Jalta, joka onkin päässyt kunniapaikalle kerhon
logoon. Tästä kulkineesta löytyy useita tarinoita ja varmasti on yksi harvinaisimmasta
kulkineista tänä päivänä.
Haluatko sinä neukkuauton kyytiin? Neukkumasinistit ovat myös kuljettaneet ihmisiä
esim. häissä, markkinoilla ja muissa tapahtumissa pientä korvausta vastaan. Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä sähköpostilla neukkumasinistit@gmail.com tai puheenjohtaja
Soile Tirri soile.tirri@venajaseura.com tai
varapuheenjohtaja Hannu Virtanen hannu.
virtanen@wippies.fi
Kerromme mielellämme lisää kerhon toiminnasta ja kulkineista kaikille halukkaille!
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Elokuvailta T-talolla 22.11. klo 18:

Mustalaisleiri
muuttaa taivaaseen
(Табор уходит в небо)

TERVETULOA katselemaan elokuvaa val-

kokankaalta T-Talolle (Vanha Hämeentie 29
Turku). Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen
on upea ja taianomainen elokuva elämäntavoilleen uskollisista ja ylpeistä mustalaisheimoista, jotka haluavat ylläpitää perinteistä kiertolaiselämäänsä aavalla arolla.
Tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alkuun,
nykyisen Moldavian alueelle, jota hallitsee
Itävalta-Unkarin keisarikunta.
Runollisen kauniisti kuvattu elokuva
kertoo nuoren kapinallisen mustalaistytön

’’

Radan ja hevosvaras Loiko Zobarin intohimoisesta rakkaustarinasta. Heidän kohtaloaan siivittää Eugen Dogan tunnelmallinen musiikki.
Maksim Gorkin kertomuksiin pohjautuvasta elokuvasta tuli hetkessä maailmanmenestys ja se palkittiin mm. San Sebastian elokuvafestivaaleilla. Se on vieläkin yksi
parhaiten maailmalla menestyneitä neuvostoelokuvia.
Järjestäjät: Suomi-Venäjä-Seuran Turun
osasto yhdessä Itäisten osastojen kanssa

Ohjaaja: Emil Lotinau / Käsikirjoitus:
Emil Lotinau, Maksim Gorki / Rooleissa: Grigore Grigoriu, Svetlana Toma,
Barasbi Mulaev, Pavel
Andreichenko / Laji:
Musikaali, draama,
komedia / Kesto: 101
min / Vuosi: 1975

Elämänpoluilta
kannattaa poimia
kaikki onnenmuruset.

Kuvassa vasemmalta Leila Koski, Irma Suonpää,
Matti Liukkonen ja Laila Raikisto.
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Tapahtuma
on maksuton,
buffet on
avoinna
tapahtuman
ajan!

Vanhan Suurtorin
joulumarkkinat ja Pakkasukko
VENÄLÄINEN Pakkasukko ja Suomalai-

nen Joulupukki tervehtivät toisiaan tänä
vuonna Suurtorilla lauantaina 15.12. klo
13.30. Pakkasukon ja Lumitytön kyyditsevät paikalle Neukkumasinistit vanhoilla
autoillaan.
Seura on mukana markkinaviikonlopussa ja toimistossamme on avoimet
ovet sekä lauantaina että sunnuntaina
klo 11-17.
Voit ostaa joulukahvilastamme lämmikkeeksi kahvia, teetä, glögiä, mehua ja
ukrainalaisia sekä venäläisiä leivonnaisia.
Tapahtuma toteutetaan yhdessä Turun
ukrainalaisten yhdistyksen kanssa.
Lämpimästi tervetuloa joulukahvilaamme ja tutustumaan Suomi-VenäjäSeuran toimintaan!
Voit lukea Joulumarkkinoiden
koko ohjelmasta järjestäjien sivuilta:
suurtorinjoulumarkkinat.fi

SYDÄMELTÄÄN IKINUORI
MATTI LIUKKONEN 80 VUOTTA
MATTI LIUKKONEN on kunnostautunut

pitkään Suomi-Venäjä-Seuran aktiivina.
Neljä vuosikymmentä aatteelle on kunnioitettava aika!
Matti on työskennellyt sitoutuneesti
seuran kaikilla tasoilla: paikallisesti, piiritasolla ja keskusseurassa. Hän liittyi Rauman osastoon 1.1.1978 ja ollut jäsenenä
40 vuotta. Johtokunnan jäsenenä hän on
ollut yli 30 vuotta ja on edelleen.
Rauman osaston puheenjohtajana
Matti on toiminut vuosina 1994–1996 ja
2007–2011 ja varapuheenjohtajana vuosina 1996–1997. Piirihallituksen jäsenenä
Matti toimi vuodet 1998–2016 ja Keskusseuran valtuustossa vuodet 2000–2017.
Matti Liukkoselle on myönnetty Seuran hopeinen ansiomerkki vuonna1998 ja
kultainen ansiomerkki vuonna 2014.

Matti Liukkonen on Karjalan "poikii",
syntynyt 21.7.1938 Viipurissa. Hän toimi
Raumalla pitkään Ammatillisen Paikallisjärjestön sihteerinä ja oli mukana puoluetoiminnassa. Matti toimi välillä Helsingissä, mutta muutti takaisin Satakuntaan,
kunnes tuli muutto Säkylään, missä he
vaimon kanssa viettävät eläkepäiviään.
Matti käy edelleen Raumalla johtokunnan kokouksissa ja on sydämeltään
ikinuori!
Rauman osasto kiittää Mattia pitkäaikaisesta toiminnasta ja sitkeydestä, innostuneesta otteesta asioihin ja sitoutuneisuudesta seuratyöhön.
Iloa ja terveyttä tuleviin päiviin!
KIITOKSIN,
IRMA SUONPÄÄ,
RAUMAN OSASTON PJ.
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