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Bogdan Anfinogenov, udmurtti 

https://www.instagram.com/bogdananf/ 

Bogdan Anfinogenov somettaa aktiivisesti Instagramissa ja ylläpitää monia VK:n udmurttisivuja ja 

Youtubessa MTV Udmurtia -kanavaa. Bogdan on myös muusikko joka tekee udmurtiksi punkkia ja räppiä! 

 

Yarsem Galkin aka Yar1y, kiltinänsaame 

https://www.youtube.com/watch?v=oNZ6MPUy1jA&t=69s&fbclid=IwAR1s_EHfePliiYfAgrefcoE3tWbQe6SU

AGpgKic3DxDFN39UgumTyUYy2Vw  

Kiltinänsaame on Kuolan niemimaalla puhuttu kieli. Yarsem Galkin aka Yar1y on ensimmäinen ja ainoa 

kiltinänsaamelainen räppäri. Hän on käynyt kertaalleen Inarissakin esiintyen esikuviensa Ailu Vallen 

(pohjoissaame) ja Amoc (inarinsaame) kanssa. Oheinen video on Yar1y:n ensimmäisiä julkisia esiintymisiä 

Luujärven saamelaisten kesäjuhlista vuodelta 2016.  

 

Nadezhda Imajeva, mari 

https://vk.com/mut_sem 

https://www.instagram.com/ot.mondo/ 

Terve! Салам лийже! Мыйын лӱмем Надежда Имаева.  

Nadezhda Imajeva on 23-vuotias marilainen, joka opiskelee Marinmaan valtionyliopistossa marin lisäksi 

myös suomea. Nadezhda julkaisee instagram-tilillään (ot.mondo) marinkielisiä päivityksiä. Vkontaktessa 

Nadezhda taas julkaisee marinkielisiä runoja. 

 

Anastasija Ivanova, udmurtti 

https://www.instagram.com/nastasia_ivanova/ 

https://vk.com/lemletsyuroval 

Anastasija Ivanovan akustinen veto Lemlet syuroval eli suomeksi "vaaleanpunainen yksisarvinen" saa 

takuulla hyvälle tuulelle, vaikkei udmurttia osaisikaan. Kappale on samalla osoitus siitä, että udmurtti ja 

muut suomalais-ugrilaiset kielet taipuvat hienosti nykymusiikin suuntauksiin. Anastasijalla on muitakin 

kappaleita Vkontaktessa, nelihenkinen bändi Lemlet syuroval sekä instagram-tili. Hyvä meininki, Nastja!  

 

Vasili Jepanov, komi-permjakki 

Vasili Jepanovilla on VK:ssa useita ryhmiä komipermjakin kielellä.  

https://vk.com/tupi_tap Tupi-Tap jakaa huumoria komipermjakiksi 

https://vk.com/kyvburrez Kyvburrez taas komipermjakkilaisia runoja 

https://vk.com/komi_kyv Komi kyv -sivulla voi opetella komipermjakin kieltä  

 

Irina Komissarova, tverin karjala 

Irina Stroganova on tverinkarjalainen aktiivi, joka pitää karjalan kielen kursseja Tverissä. Hän ylläpitää tietoa 

kielestä, kursseista ja tverinkarjalaisten aktiviteeteista monilla eri kanavilla. 

https://www.facebook.com/groups/2089237854498004/  

https://ok.ru/tverskieka  

https://www.youtube.com/channel/UCflhupyZYfRFFhMklnkTwmw  

https://vk.com/karielan_kieli_tverissa 

 

 

Kuara – yhteisö, udmurtit 

https://www.instagram.com/udm_kuara/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCJ9ZbDP7mqubkbPvkjC8vdQ 

https://vk.com/sharakuara 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A3%D0%90%D0%A0%D0%90-650519805350069/ 

Udmurtit ovat jo osoittaneet voimansa tässä kilpailussa ja rintama sen kuin levenee. Kuara-kollektiivi 

(Vladislav Stepanov, Olga, Natasha, Artjom jne) tekee netissä erilaisia projekteja udmurtiksi: Niissä on 

huumoria, tiedettä, online-kielikursseja jne. Kuara toimii monen eri kanavan kautta.  

 

Viekas Kettu (Jozhov Rivezj) ja Mietteliäs Karhu (Smuzju Ofta), ersä ja moksha 

https://www.instagram.com/rivez_ofta/ 

Viekas Kettu (ersäksi Jozhov Rivezj, Ekaterina Tjugaskina)  ja Mietteliäs Karhu (mokshaksi Smuzju Ofta, 

Nikolai Setjajev) ovat luoneet kekseliään yhteisprojektin, jossa Mordvan molemmat kielet, ersä ja moksha 

ovat tasa-arvoisesti instagram-kanavan kielinä. Kanava sisältää esimerkiksi meemejä ja muita hauskuuksia 

sekä tietoa Mordvan elämästä. Kettu ja Karhu ovat jo itsessään mordvalaisten kansansatujen keskeisiä 

hahmoja. Mordvassa kielten näkyminen sosiaalisessa mediassa on vielä suhteellisen harvinaista, erityisesti 

niin että molempia kieliä (ersä ja moksha) käytettäisiin rinnakkain. Eteenpäin, Repolainen ja Mesikämmen! 

 

Albert Okotetto, nenetsi 

Albert Okotetto julkaisee nenetsin kielisiä haastatteluja ja kansanperinnettä Ненэй Вада (Nenei Vada) - 

Youtube-kanavalla. Albert on nauhoittanut esimerkiksi nenetsiperinteen hallisijan Törku Serötetton lauluja, 

mutta hän on itsekin taitava kitaristi ja muusikko. 

 

Timofei Moldanov, hanti 

https://www.facebook.com/groups/xanti/ 

Timofei Moldanovin ryhmään Ханты путар / Hanti putar voi jakaa hantikulttuurista kertova materiaalia. 

Hantia puhuu alle 10 000 ihmistä lähinnä Länsi-Siperiassa. Timofei on hantiperinteiden taitaja ja on 

elvyttänyt mm. karhunpeijaisperinnettä. 

 

Lukeria Shihova 

https://www.instagram.com/monudmurt 

Чырткем! Мынам нимы Лукерья Шихова но та мынам удмурт инстаграме. 

Moi! Minun nimeni on Lukeria Shihova ja tämä on minun udmurtti-instagram. Lukeria on instagrammannut 

vuodesta 2013, ja kaiken udmurtiksi. Kauniita kuvia ja novellimaisia tarinoita nuoren udmurttinaisen 

elämästä kaupungissa. 

 

Vera Trefilova, udmurtti 

https://www.instagram.com/vera_wonderbera/ 

Tässä tulee vera_wonderbera (Vera Trefilova), jonka Instagram-maraton #инстаудмурточки vuonna 2018 

sai 330 nuorta udmurttinaista (mukana tunnettujakin henkilöitä) kirjoittamaan viikon ajan omista 

juuristaan, kotiseudustaan ja kulttuurista. Kampanjaan tuli 1420 postausta ja kanava tavoitti 2 miljoonaa 

henkilöä. Vera kirjoittaa pääasiassa venäjäksi, sillä hän haluaa tehdä udmurtteja tunnetuksi ja parantaa 

heidän asemaansa valtaväestön keskuudessa.  

 

Natto Varpuni, karjala 

https://vk.com/karjalanrahvahanliitto 

Natalia Vorobei eli karjalaksi Natto Varpuni kirjoittaa karjalan kielelllä, sitä on suomenkielisenkin melko 

helppo ymmärtää. VK:sta voi käydä lueskelemassa myös Naton ylläpitämää venäjän- ja karjalankielistä 

Karjalan rahvahan liiton sivua. Natto on myös kyykkä-pelin aktiivinen harrastaja. 
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