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1 Welcome to the future. 2020 

Darja Agafonova (Pietari) 

Virtuaalitodellisuus, maailmanlaajuinen tietoverkko, dronet, hienot autot. Tämä on nykysukupolven 
elämää. Tieteellinen ja tekninen kehitys täyttää kaikki kuluttajien toiveet. Unelma ei ole halpa, mainonta 
tartuttaa ajatuksen tarpeesta, varsinkin kun se tuputetaan kaikkien saatavilla olevien tietokanavien 
kautta. Keskeinen ajatus on yksi: kaikkea on myytävänä. Heti nyt, kotiinkuljetus, rahat myöhemmin. 
Päästäksemme lähemmäksi haluttua unelmaa olemme valmiita ottamaan lainaa,  uhraamaan jotain 
tärkeää, säästelemään viimeistä tattarijyvää kuukauden ajan, etsimään nopeita tuloja. Samaan aikaan 
yleinen hyvinvointi heikkenee. Ylellisistä ja korkean teknologian tuotteista tulee hyvän elämän 
ominaisuuksia jopa niille, joilla itse asiassa ei ole tätä elämää. Sen sijaan, että aloittaisimme 
elämänlaatumme parantamisen, me luomme illuusion hyvästä elämästä materian ympärille. Seuraava 
10 vuoden osamaksusuunnitelma on sen parannuksen symboli.  On yhä vaikeampaa olla olematta 
sisällön uhri. Monen ihmisen koko elämä kulkee verkossa, on helpompi sukeltaa sinne eikä tarkastella 
todellisuutta järkevästi, aloittaa eläminen peittämättä sitä VSCO: n suodattimilla.  

 

 

 

 

 

 
 



                                                    

 

2 Elämä Marssissa 
Dmitri Filatov (Krim) 

On koittanut tulevaisuus, jossa ihmiset ovat vallanneet Marsin. He ovat luoneet sinne meriä ja hyvän 
tunnelman, mutta eivät ole onnistuneet voittamaan hiekkamyrskyä, joka pikkuhiljaa peittää koko 
planeetan ja mikä tärkeintä, he eivät ole päässeet eroon aurinkotuoleista.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



                                                    

 

3 Satunnaiset ravintolat №1 
Mihail Lebedev (Pietari) 

Keväällä 1994 Umetin kylässä asuva Jevgeni Denjabkin tappoi sian.  Piti puolet ruhosta itsellään, 
toisesta paistoi sašlikkia ja myi sitä tien varressa.  Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen maan talous oli 
kaaoksessa. Suurin osa yrityksistä oli konkurssin partaalla, ja usein rahan sijaan työntekijät saivat 
palkan tehtaantuotteissa. Monet venäläiset joutuivat palaamaan luontaistalouteen. Denjabkin valmisti 
sašlikkia, ja kuorma-autoilijat ja ohikulkijat ostivat kaiken muutamassa tunnissa. Sašlikki mahdollisti 
hänelle kosketuksen "oikeaan" rahaan ja teki hänestä kylän ensimmäisen ravintoloitsijan.  

Denjabkinin menestys vaikutti muihin. Yhtäkkiä melkein kaikista asukkaista tuli yrittäjiä: entisistä 
lypsäjistä, traktorinkuljettajista ja sotilaista, opettajat, lääkärit ja virkamiehet mukaan lukien. He menivät 
töiden jälkeen tien poskeen valmistamaan sašlikkia. Seuraavien vuosien aikana Umetiin avattiin noin 
400 sašlikin myyntipistettä. Pääasiallinen liikeidea on kotitekoinen ruoka ja lämpimät suhteet vieraisiin.  

Kahvilan menu on kuin Neuvostoliiton keittiön kaleidoskooppi: pannukakut ja Olivier -salaatti, hartšo ja 
borssikeitto, paistetut perunat ja sašlik. Sisustuksen tärkein osa on televisio, seinät on koristeltu 
ortodoksisilla kalentereilla ja kuuluisien maisemataulujen jäljennöksillä. Kaikki kahvilat ovat tyyliltään 
samanlaisia, mutta jokainen kahvilanomistaja pitää omaansa erityisenä. Nykyään kylässä on 78 
kahvilaa. 

Umetin kahvila on elävä esimerkki äkillisestä ja hillittömästä venäläisestä kapitalismista. 

 



                                                    

 

4 Satunnaiset ravintolat №2 
Mihail Lebedev (Pietari) 

Keväällä 1994 Umetin kylässä asuva Jevgeni Denjabkin tappoi sian.  Piti puolet ruhosta itsellään, 
toisesta paistoi sašlikkia ja myi sitä tien varressa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen maan talous oli 
kaaoksessa. Suurin osa yrityksistä oli konkurssin partaalla, ja usein rahan sijaan työntekijät saivat 
palkan tehtaantuotteissa. Monet venäläiset joutuivat palaamaan luontaistalouteen. Denjabkin valmisti 
sašlikkia, ja kuorma-autoilijat ja ohikulkijat ostivat kaiken muutamassa tunnissa. Sašlikki mahdollisti 
hänelle kosketuksen "oikeaan" rahaan ja teki hänestä kylän ensimmäisen ravintoloitsijan.  

Denjabkinin menestys vaikutti muihin. Yhtäkkiä melkein kaikista asukkaista tuli yrittäjiä: entisistä 
lypsäjistä, traktorinkuljettajista ja sotilaista, opettajat, lääkärit ja virkamiehet mukaan lukien. He menivät 
töiden jälkeen tien poskeen valmistamaan sašlikkia. Seuraavien vuosien aikana Umet iin avattiin noin 
400 sašlikin myyntipistettä. Pääasiallinen liikeidea on kotitekoinen ruoka ja lämpimät suhteet vieraisiin.  

Kahvilan menu on kuin Neuvostoliiton keittiön kaleidoskooppi: pannukakut ja Olivier -salaatti, hartšo ja 
borssikeitto, paistetut perunat ja sašlik. Sisustuksen tärkein osa on televisio, seinät on koristeltu 
ortodoksisilla kalentereilla ja kuuluisien maisemataulujen jäljennöksillä. Kaikki kahvilat ovat tyyliltään 
samanlaisia, mutta jokainen kahvilanomistaja pitää omaansa erityisenä. Nykyään kylässä on 78 
kahvilaa. 

Umetin kahvila on elävä esimerkki äkillisestä ja hillittömästä venäläisestä kapitalismista.  

 



                                                    

 

5 Satunnaiset ravintolat №3 
Mihail Lebedev (Pietari) 

Keväällä 1994 Umetin kylässä asuva Jevgeni Denjabkin tappoi sian.  Piti puolet ruhosta itsellään, 
toisesta paistoi sašlikkia ja myi sitä tien varressa.  Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen maan talous oli 
kaaoksessa. Suurin osa yrityksistä oli konkurssin partaalla, ja usein rahan sijaan työntekijät saivat 
palkan tehtaantuotteissa. Monet venäläiset joutuivat palaamaan luontaistalouteen. Denjabkin valmisti 
sašlikkia, ja kuorma-autoilijat ja ohikulkijat ostivat kaiken muutamassa tunnissa. Sašlikki mahdollisti 
hänelle kosketuksen "oikeaan" rahaan ja teki hänestä kylän ensimmäisen ravintoloitsijan. 

Denjabkinin menestys vaikutti muihin. Yhtäkkiä melkein kaikista asukkaista tuli yrittäjiä: entisistä 
lypsäjistä, traktorinkuljettajista ja sotilaista, opettajat, lääkärit ja virkamiehet mukaan lukien. He menivät 
töiden jälkeen tien poskeen valmistamaan sašlikkia. Seuraavien vuosien aikana Umetiin avattiin noin 
400 sašlikin myyntipistettä. Pääasiallinen liikeidea on kotitekoinen ruoka ja lämpimät suhteet vieraisiin.  

Kahvilan menu on kuin Neuvostoliiton keittiön kaleidoskooppi: pannukakut ja Olivier-salaatti, hartšo ja 
borssikeitto, paistetut perunat ja sašlik. Sisustuksen tärkein osa on televisio, seinät on koristeltu 
ortodoksisilla kalentereilla ja kuuluisien maisemataulujen jäljennöksillä. Kaikki kahvilat ovat tyyliltään 
samanlaisia, mutta jokainen kahvilanomistaja pitää omaansa erityisenä. Nykyään kylässä on 78 
kahvilaa. 

Umetin kahvila on elävä esimerkki äkillisestä ja hillittömästä venäläisestä kapitalismista.  

 



                                                    

 

6 Oasis. Tunkeutuminen 
Galina Agafonova (Moskova) 

Tunkeutuminen on sarja valokuvia maisemassa olevista peileistä. Molemmat realiteetit – näkyvä ja 
peilautuva - ovat objektiivisesti olemassa. Peilien avulla todellisuudet tunkeutuvat toisiinsa. 
Tunkeutuminen ja yhtenäisyys. Ihmisen käsillään luoma maailma ja luonto. Peili ei ole ikkuna 
rinnakkaiseen maailmaan, vaan yksinkertaisesti raja, joka jakaa sen, mikä on edessä ja sen, mikä on 
selkämme takana. 

Todellisuuden dualismi ilmenee selvästi, on vain asetettava peili ja heijastettava se, mitä emme kykene 
näkemään samanaikaisesti. Sarja teko aloitettiin huhtikuussa 2019 Moskovan alueella Voskresenskin 
alueella, metafyysisen teeman ohella se nostaa esiin myös ympäristökysymyksiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

7 Kuzbassin helmi 
Vilj Ravilov ( Prokopjevsk) 

Lähellä Monastyrskojen kylää sijaitsevan kivihiiliesiintymän valtaaminen alkoi vuonna 1917.  Pyhän 
Prokopiuksen kirkon rakentamisen jälkeen kylää alettiin kutsua Prokopjevskiksi,  ja vuonna 1931 
ilmestyi Prokopjevskin kaupunki. Kaupunki oli yksi tärkeimmistä koksikivihiilikeskuksista Kuzbassissa 
ja Venäjällä. Kivihiiliteollisuuden kukoistuksen huipulla kaupungissa oli 16 hiilikaivosta. Vuonna 2017 
toiminnassa oli vain yksi, Deržinskin mukaan nimetty.  Vuonna 2019 myös se suljettiin. 

Nyt kaikki hiili louhitaan Prokopjevskin alueen avolouhoksilla. Niissä ei tarvita niin montaa työntekijää 
kuin kaivoksissa, minkä seurauksena monet ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa. Edes 
uudelleenkoulutus ei ole kaivostyöntekijöitä auttanut. 

Prokopievsk on monokaupunki. Sen elämä riippuu yhdestä teollisuuden haarasta, jonka ympärille 
kaupunki on muodostunut. Virkamiehet ovat nyt tunnustaneet, että kaupungissa ei enää tule olemaan 
kaivoksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

8 Yksikkö 
Nina Mintšenok (Moskova) 

Minun ei olisi pitänyt syntyä, äitini lahjoitti minut isälle hänen syntymäpäivänänsä. Tasan 
kolmenkymmenen vuoden erolla. En tiedä, uskonko numeroiden taikuuteen, mutta eikö se ole ihme?  

Tämä on tarina isästä ja tyttärestä, jotka ovat ainoina jäljellä toisilleen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

9 Minun maailmankaikkeuteni 
Irina Hožainova (Lipetsk) 

Poikani, maailmankaikkeuteni, avaruuteni ja maailmani. Nämä valokuvat ovat yritys ymmärtää häntä, 
hyväksyä hänet, kasvavana. Molemmille meille tämä on mahdollisuus olla itsemme tässä ja nyt,  yksi 
tapa kommunikoida. Tämä on sarja hänen muuttuvasta maailmastaan, lapsuuden unelmistaan ja 
arjestaan. Lapsen muuttumisesta nuoreksi. Nyt hän on melkein 11. Vain hetki ja hän kasvaa teini-
ikäisten kapinalliseen ikään. Kaikki muuttuu, kaikki on erilaista. "Onko poikasi teini-ikäinen? "Turvavyöt 
kiinni: lauttanne on tullut turbulenssialueelle."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

10 Ljošan elämä 
Pavel Volkov (Moskova) 

Maailmassa on vain kuusi potilasta, jotka kärsivät harvinaisesta geneettisestä sairaudesta, Ablefaron -
Macrostomy -oireyhtymästä. Sille on ominaista erilaiset fyysiset poikkeavuudet. Oireyhtymä 
tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1977, sen tarkkaa syytä  ei vieläkään täysin ymmärretä, 
oletetaan sen olevan perinnöllinen.  

Ljoša Šajev on yksi näistä kuudesta, hän asuu Venäjällä. Oireyhtymä siirtyi hänelle hänen  äidiltään. Äiti 
luopui lapsestaan heti syntymän jälkeen. Ljoša adoptoitiin ja nyt hän asuu suuressa perheessä (hänen 
lisäksi perheessä on sekä omia että adoptoituja lapsia).  

Adoptiovanhemmat suhtautuivat vakavasti lapsen hoitoon ja kehitykseen: hänelle tehtiin useita 
elämänlaadun parantavia välttämättömiä leikkauksia, hän alkoi harrastaa urheilua ja tanssia sekä 
käydä koulua. Ljošalla ei ole älyllisiä ongelmia, mutta lapsuudessa koettujen laiminlyöntien vuoksi hän 
on ikäisiään hieman jäljessä. Ljoša tuntee kirjaimet ja osaa lukea. Tauti ei ole jättänyt jälkeä vain pojan 
ulkonäköön, vaan hänellä on myös puheongelmia, mutta Ljoša osaa viittomakielen, jolla kommunikoi 
läheistensä kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

11 Päivästä päivään 
Aleksandra Vituškina (Essentuki) 

Päivästä päivään tasapainoilen itsekkyyden ja itseinhon välillä, saan rakkailtani omasta mielestäni joko 
ansaitsematonta myötätuntoa tai tuskallisia kommentteja kasvaimen kaltaiseksi paisuneesta egostani.  
Iltaisin nautin kipulääkkeen tavoin vaikuttavasta syyllisyydestä, pyörin sängyssä yöllä niin, että lakana 
rullautuu allani epämiellyttäviksi kokkareiksi, ja aamulla oksennan itseinhoni ja halun kuolla. Kampaan 
tukkani, raavin päätäni ja nauraen annan itseni täysin hulluudelle, joka huutaa nimeäni. Päivästä  
päivään. 

 

 

 

 

 



                                                    

 

12 Voisiko koti olla siellä, missä se ei koskaan ollut? 
Ksenia Rjabina (Pietari) 

Lentokoneessa ilman paluulippua sanoin: "Koti olen minä", tunsin olevani maahanmuuttajana 
tuntemattomassa kaupungissa ja tajusin ettei tämä lähestymistapa aina toimi.  

Halusin jakaa kokemukseni kahdessa kaupungissa asumisesta, välittää vahvan yhteyden 
menneisyyteen ja nostalgian voiman. Kun en kyennyt välittämään yhdessä henkilökohtaisessa 
tarinassa kotoa poistumisen tunnetta, ryhdyin puhumaan maamme eri osissa asuville Pietarissa eri 
ikäisinä ja eri aikoina asuneille ihmisille.  

Milloin tunne kotoisuudesta ilmestyy?  

Riippuuko sisäinen epävakaus kaupungista, jossa asut, ja tunnetko kodin siellä, missä se ei ole koskaan 
ollut? 

 

 



                                                    

 

13 Ihmeiden kirja. The Book of Miracles 
Igor Jelukov (Pietari) 

Augsburgin ihmeiden kirja on yliluonnollisia ilmiöitä vedenpaisumuksesta kirjan valmistumishetkeen 
asti luetteleva 1500-luvulta peräisin oleva saksalainen kuvitettu käsikirjoitus. Teoksessa kuvatut 
tapahtumat kertovat Jumalan suhteesta ihmismaailmaan. 

Luen Ihmeiden kirjaa kosmotsentrisestä näkökulmasta. Siinä kerrotaan meistä piittaamattomista 
voimista ja luonnonilmiöistä, jotka kykenevät tuhoamaan maapallon, sekä ihmisen tarpeesta etsiä 
harmoniaa näiden voimien kanssa. Hyvistä ja huonoista ennakkoluuloista ja elämän hauraudesta.  

Kohteena on ekosysteemi, jossa ihmistä ei voi erottaa luonnosta ja luontoa avaruudesta. 

Tavoitteenani oli löytää tekniikka, joka sallii vain osittaisen tuloksen hallinnan. Päämääränäni oli kuvata 
yhteistyössä luonnonvoimien, maiseman ja faunan kanssa.  

Kuvien luominen todellisuudessa tietokonetekniikkaa hyödyntämättä, rajoitti taiteilijan 
"kaikkivoipaisuutta". Tämä auttoi näkemään kuvatun ytimen keskitetyssä muodossa japanilaisen 
haikutaiteen tavoin. 

Työskentely pohjautui todellisista esineistä ja paikoista luotuihin valokuviin, pyroteknisten efektien 
käyttöön, valoinstallaatioihin, luonnolliseen ympäristöön sijoitettuihin pienoismalleihin ja yhteistyöhön 
eläinten kanssa. 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

14 Argiš (Reki)  
Aleksander Mazurov (Pietari) 

Nenetsi poronhoitajan pääasiallinen tehtävä on liikkeessä pysyminen. Vuoden aikana jotkut heistä 
jutaavat yli tuhannen kilometrin matkan laitumia etsien.  

Nykyään poronhoitajat ajavat moottorikelkoilla, soittelevat kännyköillä tai käynnistävät generaattorin 
katsoakseen televisiota illalla.  Alkuperäiskansojen edustajilla on mahdollisuus päästä maan parhaisiin 
yliopistoihin ilman kokeita ja heille on tarjolla ilmaisia asuntoja kylissä; raaka-aineyritykset painostavat 
perinteisen elämäntavan maksimaaliseen muutokseen. 

Tämä elämäntapa on valinta kohti liikettä. Nenetsien kielessä tärkein on verbi. Mukavuustilaa ei 
saavuteta lämpimässä talossa, vaan rekijonon liikkuessa jutaamisen aikana.Poronhoitajan elämää 
pidetään kaikkein arvostetuimpana, koska se säilyttää esi-isien tuhansien vuosien perinteen, liikkeen, 
jutaamisen. 

Sarjan nimi on "Argiš". Tämä on liikkuvan rekijonon nimi. Kirjaimellisesti käännettynä venäjäksi tämä 
sana tarkoittaa "nomadia"; tai "matkustamista". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

15–17 «Auktoriteetti. Mustavalkoiset masennuksen sävyt» 
Dmitri Bartenev (Donin Rostov) 

Jokaisella meistä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä masennus on.  On lähes mahdotonta pukea 
masennusta sanoiksi ymmärrettävällä tavalla. Sen takia en ryhdy kuvailemaan omia tunteitani. Annan 
tämän tekstin lukevien itse muistella kokemiaan masennuksen hetkiä heidän katsoessaan 
valokuvakoulussa ottamiani kuvia.Valitsin opinnäytetyölleni teemaksi masennuksen, koska se 
koskettaa meistä niin monia. 

Edward Honakerin valokuvien innoittamana päätin, että voin vaikuttaa valokuviini samalla tavalla kuin 
ympäristöni vaikuttaa psyykeeseeni. 

Valokuva on minä, minun tunteeni. 
Pystyn ulkoisesti vaikuttamaan sen lopputulokseen.  
Projektin valmistuttua helpotti.  
Omakuvan tekeminen on itsensä kaivamista. Löydät, korjaat, näytät, analysoit ja korjaat jotain 
uudelleen.  

On tärkeää ymmärtää, että tämä työ ei ole minulle taideterapiaa, se ei auta selviytymään 
masennuksesta vaan se auttaa minua katsomaan itseäni sivusta. Se näyttää myös maailmalle palasen 
itseäni sisältä päin. 

 

 



                                                    

 

18–20 Katsokaa musiikkiani 
Jekaterina Berestova (Moskova) 

Kaikki puhuvat hyvin äänekkäästi, mikä häiritsee työtäni sähköasentajana. Mutta minusta on hyvä 
valittaa. Rakastan työtäni. Loppujen lopuksi, olen päästä varpaisiin ja jopa sisältä täysin sähköinen.  
Ammattimme ei ole niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa tuntua.  

Kommunikoin kollegani kanssa. Lokeron aukossa on johdinpistoke. Menen ihmettelemään, arvioimaan 
ja oppimaan jotain, jos opittavaa on. Olemme kaikki erilaisia, jokaisen on opittava oma tyylinsä. Siksi 
menen, opiskelen ja yritän oppia käytännössä, mikä on minun juttuni ja mikä ei. Ainakin työskentelen 
paljon, olen toiminut sähköasentajana alle kymmenen vuotta. Ennen sitä elämä oli rikkonaista ja 
sekavaa.  

Johdot tanssivat, kääntyvät käännöksen ympäri ja kiirehtivät edelleen sisäpihalle, olen niiden takana.  
Kuka teki tämän? Ehkä N tai N2, käsiala on jotenkin tuttu - kuin piikki – kahdeksansilmukkainen kuvio, 
kuin piruetin pää, ah! Todellinen mestari - kauneutta. Mukava tutustumien tapahtui niin spontaanisti, 
kaivossa, jossa ei ole ketään. Onnenpäivä! Mutta tällaisia ylivoimaisia kohtaamisia ei tapahdu usein. 
Pikemminkin päinvastoin: avatessani rautaoven viestiä odottaessani, löydän tyhjyyden.  Ja minusta 
tuntuu tyhjältä, ja jotain pyörähtää sisälläni, ja tämä jokin painaa, koska tämä ei ole ollenkaan viesti, vai 
olenko huolimaton. 

Olen sulautunut ammattiini ja pysyn aina siinä. Kävelen päämäärättömästi kaupungin läpi ja unelmoin 
yhteistyöstä ja ihmisten perehdyttämisestä sähkötekniikan saloihin - ei materiaaleihin, vaan sisältöihin. 
Sähköön, valoon! Päädyn kauppaan - tarvitsen teetä kotiin. Kun tulen kassalle, kauniin naisen vaalea 
käsi ottaa paketin ja soittaa teesävelmää kassakoneen näppäimistöllä. Hymyilen hänen kätensä 
kepeydelle ja soitan teoksen hänen kanssaan. Kaupan asiakkaat pysähtyvät eivätkä riko syntynyttä 
harmoniaa suosionosoituksilla; tämä oli tavallista, mutta heidän kasvoillaan säteili hymy. Maksoin, 
suoristin hattuni ja menin kotiin. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

21–22 Parasta ennen: ei ole määritetty 
Ljudmila Kalinitšenko (Jekaterinburg) 

Pilahvi on yksi suosikkiruokani. Yleensä pilahvia keitettiin vieraille lomapäivinä tai silloin kun lehmä 
teurastettiin. Silloin me kaikki itkimme, ja lehmä itki, mutta pilahvi oli silti erittäin maukasta. Ja sitten 
alkoi heinänteko. 

En pitänyt teurastamisesta ollenkaan, loin kuvitteellisen ideaalimaailman ilman tappamista.  Sittemmin 
jo aikuisena törmäsin Paul Shapiron kirjaan "Puhdas liha", jossa hän kertoo tarinan "soluviljelystä", jonka 
avulla voidaan tuottaa eläintuotteita tappamatta eläimiä, elotonta lihaa voidaan kasvattaa  heidän 
DNA:staan. Kirjassa kuvailtiin miten naudanlihasta, lohesta ja kalkkunasta tehdään hybridipihvejä. 

Pohdin sitä, missä "puhdasta lihaa" kasvatetaan, kenties suoraan pelloilla?  Mitä ammatteja syntyy, 
mitkä ammatit häviävät, tuleeko teurastajasta kemisti-teknikko? Millaisia tulevat olemaan pakkaukset 
uudelle kestävälle lihalle? Mitä aiheita nousee esiin kirjallisuudessa ja taiteessa, mitä ruokaperinteitä ja 
-tottumuksia syntyy? Mihin valintamme perustuu? 

Perus-venäläinen valitsee tuotteet hinnan, painon ja ravintoaineiden perusteella ja tulee harvoin 
ajatelleeksi tietyn tuotteen ympäristöystävällisyyttä. Monille meistä ruokakulttuuri tarkoittaa proteiinien 
ja hiilihydraattien lisäämistä kehoon halvalla makuominaisuuksista piittaamatta. 

Ajatus tietoisesta syömisestä on tulevaisuutta, joka ei ole vielä koittanut.  

  

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 
 

 
 

Suomi–Venäjä-seura tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän monimuotoiseen kulttuuriin, 

arkeen, yhteiskuntaan, kieleen ja suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Kannustamme venäjän kielen 
opiskeluun sekä tarjoamme mahdollisuuksia harjoittaa kielitaitoa. Toimintaamme voi osallistua eri 

puolilla Suomea.   
  

Kulttuuritila Albatrossin galleriassa esittelemme kuvataidetta, grafiikkaa, valokuvataidetta, veistoksia, 

video- ja käsityötaidetta, jolla on jokin kosketuspinta Venäjään, Venäjän eri kansoihin,  suomalais-
venäläiseen yhteistyöhön tai venäläisyyteen  

 

#suomivenäjäseura 

suomivenajaseura.fi 
 

 

 


