SUOMALAIS-UGRILAISET NYT!
Suomalais-ugrilainen koti
5000 vuotta sitten

3500 vuotta sitten

1500 vuotta sitten

Nykyä ä n

Minne menette?
Miksi minut
hylkä ä tte?

Vasili Jepanov

Suomalais-ugrilaisia kieliä ja kansoja

Suomalais-ugrilaisten kansojen nykypä ivä ä
Kun suomen kieltä vertaa vaikkapa ympä rillä puhuttaviin ruotsiin, venä jä ä n, englantiin tai saksaan, tuntuu suomi olevan kuin toisesta ulottuvuudesta. Kuitenkin meidä n
kielellä mmekin on sukulaisia, joissa samaan tapaan sanojen loppuun voi lisä tä loputtomasti erilaisia pä ä tteitä . Samaten sanasto osoittaa, että kielemme ovat lä hteneet samasta juuresta, vaikka matkan varrella monenlaisia erojakin on syntynyt.
Suomi kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, joiden puhujia on maailmassa yli 20 miljoonaa. Suurimmat ovat unkari, suomi ja viro. Saamelaiskieliä puhutaan neljä n maan alueella (Suomi, Ruotsi, Norja ja Venä jä ) ja pienenpientä liivin kieltä Latviassa. Loput suomalais-ugrilaisista kielistä sijoittuvat Venä jä lle. Suurimmilla Venä jä llä puhuttavilla kielillä – udmurtilla, marilla, mordvalla (ersä ja moksa) sekä komilla – on joitakin satoja
tuhansia puhujia. Sukukieliimme lasketaan myö s pohjoiset samojedikielet (nenetsi,
nganasan, selkuppi ja enetsi). Sukukieltemme osaajien mä ä rä vä henee ja kieliä myö s
hä viä ä . Viimeinen ä idinkielinen kamassinpuhuja kuoli vuonna 1989 ja akkalansaamenpuhuja vuonna 2003.
Monet sukukielemme ovat perinteisesti maaseudun tai harvaanasuttujen alueiden kieliä . Erityisesti Venä jä llä on perinteisesti vallinnut luonteva monikielisyys, jossa ihmiset
ovat osanneet kahta tai useampaakin kieltä . Nykyisin kun ihmiset muuttavat maalta
kaupunkiin, oman kielen kä yttö ympä ristö katoaa ja riski siirtyä kä yttä mä ä n pelkä stä ä n valtavä estö n kieltä kasvaa. Nuorten nä kö kulmasta haastavaa on se, että kaupungin ja modernin elä mä n sanasto puuttuu suomalais-ugrilaisista kielistä .
Kuitenkin monella nuorella oman ä idinkielen sä ilyttä misestä on tullut elä mä ntehtä vä .
Sukukielillä mme tehdä ä n jo elokuvaa, rokkia, rä ppiä ja katutaidetta. Tä mä esite on laadittu vuonna 2019 toteutetun suomalais-ugrilaisen sometä hti-kilpailun ja kiertueen
kunniaksi. Esittelemme neljä toista henkilö ä , jotka vaalivat kieliä ä n netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Suomalaiset ovat olleet kiinnostuneita sukukansoistamme jo 1800-luvulta kielitieteilijä M. A. Castré nin ajoista asti. Nykyisin juhlimme vuosittain lokakuun kolmannen lauantain ympä ristö ssä suomalais-ugrilaista sukukansapä ivä ä, joka myö s Sugrifestnimellä tunnetaan. Suomi-Venä jä -Seura ja kymmenet muut toimijat ovat mukana pitä mä ssä esillä sukukansojemme kulttuuria. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut tukemassa sometä htien kiertuetta ja tä tä esitettä .
Suomen kieli sukulaisineen kantaa omalaatuista ja arvokasta kulttuuriperintö ä suurten indoeurooppalaisten kielten keskellä . Omasta kielestä kannattaa olla ylpeä ja huolehtia kielten sä ilymisestä tulevaisuudessakin. Marilaisen Nadezhda Imajevan sanoin:
Ere ontshyko – Aina eteenpäin!

Suomalais-ugrilainen kielisukulaisuus

Kielet kuvassa: suomi, viro, unkari, mari, ersä , komi.
Kuva: vk.com/tupi_tap (Vasili Jepanov)
Kielisukulaisuus nä kyy myö s rakenteessa: useimmissa suomalais-ugrilaisissa kielissä
sanojen loppuun voidaan lisä tä suuri mä ärä taivutus– ja johdinpä ä tteitä . Suomalaisugrilaisille kielille yhteistä kantasanastoa voi lö ytä ä esimerkiksi luontoa ja ihmistä
kuvaavista sanoista sekä numeroista. Matkan varrella eri kielissä on tapahtunut
monenlaisia ä ä nnemuunnoksia. Ympä rö ivistä kielistä on lainattu sanastoa ja joskus
sanojen merkitys on kulkenut eri suuntiin. Esimerkiksi komin čery (черы) ja udmurtin
čoryg (чорыг) ovat mahdollisesti samaa kantaa kuin suomen sä rki.

Пырик ваньмыз пӧрмоз!
Pyrik vanmyz pörmoz! Kaikesta huolimatta kaikki järjestyy!
Lukerja (Lusha) Shihova, udmurtti
Чырткемесь,
яратоно финнъёсы!
Адӟиськытозь!
Heippa, rakkaat
suomalaiset!
Pian nähdään!

Мынам нимы Лукерья. Мыным 28 арес.
Мон Ижкарын улӥ сько.
Удмурт кыл - мынам анаи кылы. Minun
nimeni on Lukerja. Olen 28. Asun Izhevskissä . Udmurtti on ä idinkieleni.

Olen udmurtin kielen kä ä ntä jä , toimittaja ja opetan suomea. Kirjoitan
instagramiin pitkiä tarinoita udmurtiksi. Olen kieliaktivisti ja aloittanut
monta projektia. VK:ssa minulla on nuortenryhmä Mylkyd-Jölpyd (Fiilisviilis), olen perustanut ensimmä isen udmurtinkielisen nuorten verkkolehden Vanmon dyr (Vapaalla) sekä vetä nyt suomalais-ugrilaista postcrossingverkostoa. Olen myö s mukana udmurtin kielen kä ä ntä jien ryhmä ssä Berykton lud (Kä ä ntö piiri). Vuonna 2018 kä ä nsin udmurtiksi nä ytelmä kokoelman. Minulla on instagramissa aktiivinen lifestyle-blogi , jossa kerron omasta perheestä ni, ä itiydestä , lapsestani ja udmurttien tapahtumista. Blogini
poikkeaa useimmista suomalais-ugrilaisista insta-blogeista siinä , että
kirjoitan ainoastaan omalla ä idinkielellä ni.
Lempisanojani on пырик (pyrik) – kaikesta huolimatta ja шуд (shud) - onni
instagram.com/monudmurt

Ась ёнжык горалӧ гӧгӧр коми кыв!
Asj jonzhyk goralö gögör komi kyv! Kaikukoon komin kieli ympärillämme!
V a s i l i ( V a s j a ) J e p a n o v, k o m i - p e r m j a k k i
Олат-вылат,
дона ёрттэз!
Tervehdys,
ystävät hyvät!

Менӧ шуӧ ны Василии Епанов. Меным 26 во. Ме ола Карбасын.
Minun nimeni on Vasili Jepanov. Olen 26-vuotias. Asun Karbasissa.

Aidinkieleni on komipermjakki. Opiskelen Syktyvkarin yliopistossa Komin
tasavallassa. Tykkä ä n suomalais-ugrilaisista kielistä . Puhun itse kaikkia
toisilleen lä heistä sukua olevia permilä isiä kieliä , eli komia, komipermjakkia
ja udmurttia. Tykkä ä n futiksesta ja matkailusta. Yllä pidä n VK:ssa useita
ryhmiä , esimerkiksi Tupi-tap, huumoria komipermjakiksi, Kyvburrez, komipermjakkilaisia runoja ja Komi kyv, jossa voi opetella komipermjakin kieltä .
Lempisanani on бур (bur), eli suomeksi hyvä .
vk.com/tupi tap
vk.com/kyvburrez
vk.com/komi_kyv

Эре ончыко!
Ere ontshyko! Aina eteenpäin!
Nadezhda (Nadja) Imajeva, mari

Поро лийже,
родо калыкем!
Heippa,
sukulaiset!

Мыиын лӱ мем Надежда Имаева.
Minun nimeni on Nadezhda Imajeva. Olen 23-vuotias. Asun Joshkar-Olassa.
Aidinkieleni on niittymari.

Opiskelen Marinmaan yliopistossa ä idinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea.
Somessa teen marin kieltä tunnetuksi. Minulla on VK:ssa Potshelamut sem
-sivu, jossa julkaisen marilaisten runoilijoiden runoja. Teen sitä siksi, että
ihmisillä olisi mahdollisuus lukea netissä omaa ä idinkieltä ä n. Se taas lisä ä
kielen arvostusta ja tietoa marilaisista kirjailijoista. Minut lö ytä ä Instagramista nimellä Ot mondo (Et unohda). Teen pä ivityksiä ainoastaan mariksi.
Haluan osoittaa muille, että kirjoittaa voi venä jä n lisä ksi ä idinkielellä ä nkin.
Marin kielessä lempisanani on лум (lum) – lumi. Tykkä ä n vanhoista
suomalais-ugrilaista sanoista.
vk.com/mut sem
instagram.com/ot.mondo/

Мед кылӥськоз куара!
Med kylishkoz kuara! Ääni kuuluviin!
V l a d i s l a v ( V l a d ) S t e p a n o v, u d m u r t t i

Ӟечбуресь,
Финляндиын
улӥсьёс!
Terve, Suomen
asukkaat!

Мынам нимы Влад. Мыным 24 арес. Мон улӥ сько Ижкарын.
Minun nimeni on Vlad. Olen 24-vuotias. Asun Izhevskissä . Aidinkieleni on
udmurtti.

Teen tö itä media-alalla, tuotan esimerkiksi erilaisia videosisä ltö jä .
Olen myö s udmurttilaisen nuorisojä rjestö Kuaran (Aä ni) puheenjohtaja.
Siinä kin hommassa pä ä sen toteuttamaan erilaisia projekteja ja tekemä ä n
videoita. Hauska pä ä stä tä ä ltä kaukaa Udmurtiasta nä kemä ä n ja kuulemaan
kielisukulaisiamme. Uskon että myö s teistä on mielenkiintoista kuulla
udmurteista: keitä olemme, miten ajattelemme, mitä harrastamme ja miten
elä mme.
Lempisana ä idinkielessä ni on малпан (malpan) – ajatus, idea.
instagram.com/udm kuara/
youtube.com/channel/UCJ9ZbDP7mqubkbPvkjC8vdQ

Rua midä pidäy i lieu midä lienöy
Tee mitä pitää, niin tulee mitä tulee
Irina Komissarova, tverinkarjalainen
Tervehyttä teilä,
varat rahvaš!
Tervehdys,
rakkaat ihmiset!

Nimeni on Irina Komissarova.
Olen 34 vuotta. Asun Tverissä .
Aidinkieleni ovat karjala ja venä jä .
Karjalaksi: Synnyin Tverissä , kaž voin karielan pereheš šä, karielan kiel’dä
tiijä n pieneš ta š uat. Sygž yš ta vuodena 2008 opaš šan karielan kiel’dä Tverissä . 2009-2014 – oliin predana Tverin muan nuoriz'ö yhyš karielazin taboida
š äilyttä jä «Tverin Kariela». Nyt opaš šan karielan kiel’dä Tverissä , laš šen
materialat karielan kieleh nä h internetaš ša.
Ruan omua proektua “Elä , karielan kieli!”. Olen miehellä , on poiga, 4 vuotta.
opaššan – opetan; oliin predana – olin johtajana; nuoriz'öyhyš– nuorisoyhdistys; laššen – laitan; ruan – teen/työskentelen; olen miehellä – olen naimisissa
Lempisana: terveh! – terve!
vk.com/karielan kieli tverissa
facebook.com/groups/2089237854498004/,
youtube.com/channel/UC lhupyZYfRFFhMklnkTwmw

Будет как будет, а будет хорошо
Budet kak budet, a budet horosho. Käy miten käy, niin käy hyvin.
Ve r a T r e f i l o v a , u d m u r t t i

Ӟечбуресь, гажано эшъёс!
Туннэ мон туж
шумпотыса пумисько
тӥледын ӵош!
Terve, hyvät ystävät!
Kiva tavata teidät!

Olen Vera Tre ilova. Olen 30-vuotias.
Asun Izhevskissä . Aidinkieleni on venä jä ,
mutta puhun jonkin verran udmurttia.
Olen bloggaaja. Aiemmin olin nelisen vuotta radiossa dj:nä , mutta sittemmin olen alkanut pä ä toimisesti bloggaamaan. Postaan paljon identiteettiin
liittyvistä asioista sekä itsensä kehittä misestä . Teen erilaisia projekteja ja
opiskelen myö s life-coachiksi.
Olen parina vuonna toteuttanut kampanjan Instaudmurtotshki
(Instaudmurtit), jossa eri-ikä iset udmurttinaiset kertovat omasta elä mä stä ä n.
Lempisanani: Eri puolilla maailmaa suosittu nimi Vera tarkoittaa udmurtiksi ”Sano!”. Siksi oma nimeni on mielestä ni hieno, koska se on monimerkityksinen: venä jä ksi Vera tarkoittaa puolestaan ”usko”. Toinen suosikkisanani
on piseipi, ”kissanpentu”.
instagram.com/vera wonderbera/

Ансяк вейсэ минь вий
Ansjak veise minj vij. Vain yhdessä olemme vahvoja.
Jekaterina (Katja) Tjugashkina, ersä(mordva)
Шумбратадо,
вечкевикс оят!
Terve, rakkaat
ystävät!

Minun nimeni on Jekaterina. Olen 22-vuotias. Asun Saranskissa.
Aidinkieleni on ersä (mordva).
Olen työ ssä kä yvä opiskelija. Elä mä ssä minulle tä rkeä ä on ympä ristö nsuojelu ja ekologia. Samaten olen kiinnostunut kansanperinteestä , erityisesti
vanhoista legendoista. Kun kuulin Suomalais-ugrilaiset sometä hdetkilpailusta, syntyi idea luoda projekti, joka yhdistä ä kaksi Mordvan kansaa,
ersä t ja mokshat. Instagram-tilimme nimi on Jozhov Rivez (ersä ) ja Smuzju
Ofta (moksha). Suomeksi se tarkoittaa ”ovelaa kettua” ja ” iksua karhua”.
Sen lisä ksi, että ne ovat metsä n asukkaita, ne ovat molemmat meidä n
kansanperinteen keskeisiä hahmoja.
Lempisanani: веисэ (veise) yhdessä
instagram.com/rivez ofta/

Аньцек марса минь вий
Anjtsek marsa minj vij. Vain yhdessä olemme vahvoja.
N i k o l a i S e t j a j e v, m o k s h a ( m o r d v a )
Шумбратада
кельгома
ялгат!
Tervehdys
hyvät ystävät!

Minun nimeni on Nikolai. Olen 24-vuotias. Asun Saranskissa.
Aidinkieleni on moksha(mordva).
Olen tö issä sosiologian alan irmassa. Elä n aktiivista elä mä ä ja yritä n aina
oppia uutta, olla positiivinen ja tartuttaa omaa energiaani myö s muihin.
Olemme ersä lä isen ystä vä ni Jekaterinan kanssa Instagramissa nimellä
Rivez&Ofta (Kettu ja Karhu). Haluaisimme, että mordvalaiset eli ersä t ja
mokshat toimisivat yhdessä . Tä stä syystä mekin teemme yhteistyö tä , omilla
kielillä mme. Kettu on Mordvan vaakunassa ja karhu taas on ersien ja mokshien pyhä elä in. Esimerkiksi ersä lä isissä hä issä on usein karhuksi
pukeutunut nainen sekä karhuun liittyviä tansseja. Mokshalaisten
Roshtuvan kud joulujuhlaan taas liittyy karhupantomiimia ja -tansseja.
Lempisana: ялгат (jalgat) – ystä vä t
instagram.com/rivez ofta/

Кыз вылын куар уз поты
Kyz vylyn kuar uz poty. Kuuseen ei kasva lehtiä
B o g d a n A n f i n o g e n o v, u d m u r t t i

Ӟечбуресь,
гажано эшъёс!
Terve,
hyvät ystävät!

Мынам нимы Богдан Анфиногенов. Мыным 29 арес.
Мон улӥ сько Ижкарын.
Minun nimeni on Bogdan An inogenov. Olen 29-vuotias. Asun Izhevskissä .
Minulla on kaksi ä idinkieltä , udmurtti ja venä jä . Olen tö issä kouluttajana
kulttuurikeskuksessa. Teen musiikkia, laulan ja kirjoitan runoja, toteutan
projekteja ja tuotan aktiivisesti udmurtinkielistä sitä ltö ä someen. Minulla
on omat pro iilit VK:ssa ja Instagramissa sekä monta udmurtinkielistä ryhmä ä : VK:ssa Udmurt kylburtshi, jossa julkaisen udmurttirunoutta, YouTubekanava MTV Udmurtia ja VK:ssa Marym, Lesja udmurtin kielen opiskeluun.
Lempisanani on уллапала (ullapala) – alaspä in
instagram.com/bogdananf/
vk.com/bogdanan inogenov

Ар ар ариты!
Ar ar arity! Laula lakkaamatta!
T i m o f e i M o l d a n o v, h a n t i

Финн ёх, Рахум ёх!
Вуся вөӆăты!
Terve suomalaiset,
terve ystävät!
Nähdään pian!

Ма путрӆум хă нты ясă ӊă н (Ma purtlum hanty jasangan)
Puhun hantin kieltä . Minun nimeni on Timofei. Olen 62-vuotias.
Asun Hanty-Mansiiskissa.
Työ skentelen Hanti-Mansian Kansantaiteen talossa jossa opetan muun
muassa karhunpeijaisperinteitä . Sosiaalisessa mediassa teen tunnetuksi
hantilaista kulttuuria ja opetan hantin kieltä . Jaan kansanperinnettä :
karhunpeijaislauluja, legendoja, satuja, humoristisia lauluja ja loitsuja.
Kirjoitan omia runoja hantiksi ja valokuvaan tapahtumissa.
Lempisana: ар (ar) – laulu.
facebook.com/groups/xanti/

Тирвса!
Tirvsa! Terveydeksi!
Jarsem Galkin, kiltinänsaamelainen

Пуэдтэ тирвень
Луявьр сыййта!
Tervetuloa
Luujärven kylään!

Minun nimeni on Jarsem Galkin. Olen 29-vuotias. Asun Luujä rven kylä ssä
Kuolan niemimaalla. Olen saamelainen. Aidinkieleni on venä jä , mutta olen
opiskellut pitkä ä n saamen kieliä . Kiltinä nsaame niistä yksi, sitä puhutaan
vain Venä jä llä .
Olen tehnyt rä ppiä jo pitkä ä n, ensin venä jä ksi ja nyttemmin kiltinä nsaameksi nimellä YAR1Y. Kirjoitan tekstejä itse, mutta haen innoitusta myö s ä idinkielisten kiltinä nsaamelaisten kirjoituksista kuten ä itini Elvira Galkinan runoista. Hä n on itsekin saamelaismuusikko. Muilla saamen kielillä on rä pä tty
jo pidempä ä n, Suomessa Ailu Valle pohjoissaameksi ja Amoc inarinsaameksi. Unelmani on tehdä yhteistyö tä muiden saamelaisartistien kanssa.
Kiltinä nsaamessa on paljon yhteistä muihin saamelaiskieliin, mutta lisä ksi
lainoja venä jä n kielistä . Esimerkiksi ”kiitos” on паспэ (paspe, venä jä ksi спасибо, spasibo), kun taas ”terve” on suomalais-ugrilaista kantaa тирв (tirv).

Чидан вордӥськемын - удмурт ук
Tshidan vordishkemyn - udmurt uk. Kestä itsesi kuin udmurtti.
Anastasija (Nastja) Ivanova, udmurtti

Умоесь!
Ӟечбуресь но
чырткемесь!
Heippa!
Morjens ja
terve!

Мынам нимы Настя. Мыным 22 арес. Мон улӥ сько Ижкарын.
Minun nimeni on Nastja. Olen 24-vuotias. Asun Izhevskissä .
Aidinkieleni on udmurtti. Kansanlaulun opintoni Udmurtian yliopiston
musiikki- ja nä yttä mö taiteen tiedekunnassa ovat loppusuoralla. Opintojen
ohessa olen tö issä udmurttilaisessa Ludorvain ulkoilmamuseossa. Minulla
on Instagramissa paljon kuvia ja videoita. Toisella tilillä ni, syuroval_video
esitä n omia ja muiden biisejä udmurtiksi ja teen insta-tarinoita, usein udmurtiksi.
Lempisanani on сюровал (shjuroval) – yksisarvinen. Se on kaverini keksimä
uudissana udmurttiin (kaveri tiesi, että tykkä ä n yksisarvisista).
instagram.com/nastasia ivanova/
instagram.com/syuroval_video/
vk.com/lemletsyuroval

Yksi päivä – yksi šana
Yksi päivä, yksi sana
N a t t o Va r p u n i , k a r j a l a i n e n
Tervehteilä,
hyvät ristikanšat!
Terve teille,
hyvät ihmiset!

Kerron itsestä ni karjalan kielellä . Olen Natalia Vorobei ili Natto Varpuni,
olen 38 vuota vanha, elä n Karjalaš ša, Petroskoissa. Omana muamonkelenä
on venä jä - miun muamo on venä lini, tuatto on valkovenä lä ini, ka mie olen
karjalaini. Karjalan kieleš tä tuli miula toini muamonkieli.
Olen karjalan kielen š uvaič čija, toimittaja, Karjalan Rahvahan Liiton aktivisti
ta johtaja (2014-2019), kulttuurihenkilö ta etnoblogeri, karjalankielisen
Oma mua –lehen toimittaja. Kerron karjalan kielestä ta karjalankielisistä tapahtumista omalla sivulla venä jä n kielellä , valmissan ta lat’t’uan sosialimediah karjalankielisie opassusmaterialija (kuvie, iä nehkirjutuksie, kirjutuksie).
Lempisana – Kuatančat (huopikkaat)
vk.com/karjalanrahvahanliitto

Нгэё
Ngejo. Olkoon niin.
Albert Okotetto, nenetsi
Нгани торова,
фин ненэча!
Terve, suomalaiset!

Nimeni on Albert Okotetto.
Olen 28-vuotias ja asun Pietarissa.
Aidinkieleni on nenetsin kieli.
Olen tö issä televisioalalla, vapaa-ajalla teen musiikkia ja harrastan urheilua.
Sosiaalisesta mediasta kä ytä n esimerkiksi Youtubea, jonne lataan kanavalleni Ненэи Вада (Nenei Vada) nenetsinkielisiä videoita. Haluan kannustaa
sekä nenetsiä ä idinkielenä ä n puhuvia että kielen tutkijoita kä yttä mä ä n kieltä . Vaikka nenetsi on pohjoisen tundran suurimpia kieliä , sitä puhuu vain
noin 30 000 ihmistä .
Lempisana: ти (ti) – nä in
youtube.com/channel/UCIBZyX8lbTdQJDhmvQejO1w

Корка шÿдыр - шым шÿдыр
Korka shüdyr - shym shüdyr. Otavassa on seitsemän tähteä
M a x i m A l e x a n d r o v, m a r i

Салам лийже,
йолташ-влак!
Moikka,
ystävät!

Мыиын лÿ мем Эчаи Миклаи Руслан Максим. Мыи кумло кум ияш улам.
Мыи Иошкар-Олаште илем. Minun nimeni (marilaiseen tapaan) on
Etshai Miklai Ruslan Maksim. Aidinkieleni on niittymari.

Minulla on pieni kaupan alan irma, lisä ksi opiskelen yliopistossa taloustieteitä . Instagramissa olen yksi kanavaa Marlamurem (Marilaulut)-kanavan
yllä pitä jistä . Marlamuremissa minä ja ystä vä ni haluamme esitellä marilaista
musiikkia etenkin nuoremmalle yleisö lle sekä tietysti tukea nuoria muusikoita. Olen kotikylä ni Shorunzhan, mariksi Untshon jä ä kiekkojoukkueen
Onar kapteeni. Yllä pidä n myö s Onarin sivua VKontaktessa.
Lempisanani on: Ар - omatunto.
instagram.com/marlamurem/

SUOMALAIS-UGRILAISET NYT!

suomivenajaseura. i
facebook.com/SuomiVenajaSeura
facebook.com/Sugrifest
sukukansat.mafun.org
facebook.com/sukukansojenystavat
innougriccomics.com
macastren. i
minedu. i
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