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Ajankohtaiset näyttelyt

Sukupolvien aikamatka menneisyydestä 
nykyisyyteen - venäläisen nykykirjallisuuden 
näyttely
Yhteistyössä Helsingin ja Tampereen 
yliopiston sekä Åbo Akademin venäjän kielen 
ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa.
Moni nykykirjailija tarkastelee nykymaailmaa 
heidän oman ja aikaisempien sukupolvien 
kokemuksista.
12 venäläistä nykykirjailijaa ja 
lastenkirjallisuus-osio sekä Tomi Huttusen 
venäläisten nykykirjailijoiden
sodanvastaisesta toiminnasta kertova taulu
14 suomen- ja 14 ruotsinkielistä 
kapalevytaulua 'a 40*100 cm.
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Ajankohtaiset elokuvat ja animaatiot
Suomenkielinen tekstitys

Nousu sekä Tule ja Katso (draama)
Neuvostoliittolainen aviopari Elem
Klimov ja Larisa Shepitko ohjasivat
tahoillaan elokuvahistorian
raastavimmat sotaelokuvat.
Shepitkon Nousu on kahden sotilaan 
hurja talvinen pakomatka.
Klimovin Tule ja katso seuraa 
puolestaan pitkillä, viipyilevillä kuvilla 
nuorta poikaa helvetillisten 
painajaisnäkyjen läpi. Molemmat 
elokuvat osoittavat, millaisia hirviöitä 
ihmisistä kuoriutuu sodan 
mielettömyyden keskellä.
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Ajankohtaiset elokuvat ja animaatiot
Suomenkielinen tekstitys

Teli ja Toli (komedia)
”Kulaus kaukasialaista lähdevettä – tai 
georgialaista punaviiniä”!

Kaukasian korkeilla vuorilla tihkuu pieni joki, 
joka erottaa kaksi pientä maalaiskylää 
toisistaan: georgialaisen Telin ja ossetia-
laisen Tolin. Viheliäinen politiikka on 
asettanut rajoja ihmisten välille ja tuonut 
tankit vuorten juurelle. Tämä lämmin 
komedia pyrkii palauttamaan Kaukasiaan 
takaisin sen värin, ilon ja ystävällisyyden, 
josta se maailmalla tunnetaan.
Upeat Kaukasus-vuoriston maisemat!
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Elokuvia lapsille ja nuorille

Ala-aste
Pimeän huoneen salaisuus
Kaksi koululaista alkaa selvittää, mikä on ikkuna, joka ilmestyy heidän 
kotitaloonsa täydenkuun aikaan keskiyöllä. Ja mitä he löytävätkään!

Yläaste
Levoton loma
Nuorisoelokuvassa ollaan jossain kaukana sisä-Venäjällä, koulun 
kevätjuhlassa. Yläasteensa päättävät nuoret riehaantuvat päättäjäi-
sissä oikein kunnolla. Heidän vanhempansa päättävät, ettei tämä jää tähän
. Lomasuunnitelmat saavat jäädä ja nuoret lähetetään tekemään 
maataloustöitä.

Gamer/Pelaaja, Oleg Sentsov (Ukraina)
Elokuva kertoo tietokonepelimaailmassa elävästä Andrei-pojasta. 
Minibudjetilla ja amatöörivoimin valmistunut elokuva on harvinaisen 
viehättävä ja sen aitoa tunnelmaa selitetään sillä, että ohjaajan mukaan 
päähenkilön esikuva on Oleg Sentsov itse. Simferopolilainen Sentsov joutui 
Venäjän turvallisuuspalvelun pidättämäksi terrorismista epäiltynä, ja hän 
päätyi Lefartovon tutkintavankilaan. Gamer on Sentsovin esikoiselokuva.
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Masjanja

Ohjaaja: Oleg Kuvajev

Animaatioita 20 vuotta

Erittäin suosittu Venäjällä

Keskittyi aiemmin erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin

Masjanja lopetti bilettämisen ja avasi silmänsä 
sodan alkamisen jälkeen, kun syntyi jakso #160

Oleg Kuvajev on suuri Suomen ystävä

Seura yrittää kutsua Kuvajevin vierailulle Suomeen 
syksyllä 2023
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Musiikki

Rokkia rauhan puolesta
Mihail Ionin
mihail.ionin@gmail.com

Bulat Okudzhava rauhan ja rakkauden 
lähettiläs
Tomi Leppänen 
tepleppanen@gmail.com

Levan Tvaltvadze ja Staroje kino-yhtye
Levan Tvaldvadze
levan.tvaltvadze@yle.fi

suomivenajaseura.fi
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Teatteria lapsille
• Nukketeatteriryhmä Taiga-Maton uusin esitys Saunatonttu, 

jossa seikkailee Mikael Agricola, vanha saunatonttu, sekä kirjo 
muita tonttuja. Esitys sopii kaikenikäisille ja kaikkiin 
vuodenaikoihin.

• Muuta ohjelmistoa mm:
• Väinö ja vene -tarinoita Kalevalasta, esim. Kalevala päivän juhlaan, 

vauhdikas marionettiestys 2.12 vuotiaille
• Äiti maata etsimässä, osallistava pöytänukke esitys 1-12 vuotiaille ja 

koko perheelle
• Alin aarre- 1000 ja yhden yön satuja 1-10 vuotiaille ja koko perheelle
• Tarinankerronta esitys + työpaja - kerromme tarinan rekvisiittaa ja 

musiikkia apuna käyttäen, n.15min /satu, jonka jälkeen työstämme 
työpajassa lasten omia tarinoita. Työpajat sopivat päiväkotiin 3-6 
vuotiaille, sekä ala-asteen 1-2 luokille.Kokonaisuuden kesto 2x45min.

• Hinnat: Yksi esitys matkoineen 500 euroa (sisältää matkat Mustiosta)
• Kaksi esitystä samassa paikassa 750 euroa
• Kiertuehinnat: 300 euroa/esitys + kilometrit
• tarinankerronta työpajat 300€ + kilometrit
• www.taigamatto.com
• Sari Tirkkonen, 040 7659067, teatteritaigamatto@gmail.com
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Suomalais-ugrilaisten kansojen ja 
muiden Venäjän vähemmistökansojen
kulttuuria: 
elokuvia, näyttelyitä, musiikkia, 
luentoja
Tiedustelut:
Simo Kantele
simo.kantele@venajaseura.com ja
Riku Savonen
riku.savonen@venajaseura.com

suomivenajaseura.fi
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Ajankohtaisluentoja

Katsaus Ukrainan kirjallisuuteen, Mika Pylsy

Ukrainan historia -luennot: esim. Unto Martikainen, Johannes 
Remy

Katja Ihamäki: Arjen huojuvat tukipilarit (2022) Sujuvasanainen 
kirjailija kertoo arjesta ja yhteiskunnasta Luoteis-
Venäjällä. https://www.youtube.com/watch?v=45VqRT_3atA

Muut luennot (teemana Venäjä ja Ukraina):
• Helsingin 

yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/mediall
e/etsi-asiantuntija/ukrainan-ja-venajan-asiantuntijoita

• Itä-Suomen yliopisto: https://www.uef.fi/fi/yksikko/vera-
keskus

• Jyväskylän yliopisto: 
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/05/a

siantuntijoita- ukrainan-sotaan-ja-nato-
keskusteluun-liittyviin-kysymyksiin

• Tampereen yliopisto: tiedustelut sanna.turoma@tuni.fi
suomivenajaseura.fi
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Teatteria ja muuta taidetta
Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta paenneiden kulttuuritoimijoiden 
kanssa tehtävä yhteistyö

Venäläinen näytelmäkirjailija Mihail Durnenkov: esitys 
Espoon teatterissa
https://espoonteatteri.fi/uutiset/lyhyt-episodi-
sienisivilisaatioiden-universaalissa-historiassa/
Valkovenäläinen Vladzimir Ushakou KOM-teatterissa:
Minskistä Kiovan kautta Suomeen tulleen teatterin-
johtaja ja –ohjaajan valkovenäjäksi, ukrainaksi ja 
venäjäksi puhuttu – ja suomeksi tulkattu – lämmin ja 
hauska performanssiseikkailu on yhdistelmä puhetta, 
borsch-keiton keittelyä ja musiikkivelho Timo 
Kämäräisen kitarataiturointia.
Teatteriohjaaja, lavastaja, näyttelija ja kuvataitelija 
taiteilija Pavel Semtshenkon näyttely Naarmuja, viiltoja 
ja tahroja: grafiikkaa ja maalauksia - lainattavissa
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Teeillat
Tsaikkaillat esimerkiksi jokin edellä ehdotetun teeman 
tai esiintyjän kera.
Oman paikkakunnan asiantuntijat
Oman paikkakunnan muusikot
Oman paikkakunnan kulttuuripersoonat
Toimittajat: Jussi Konttinen, Arvo Tuominen, 
paikallinen toimittaja
Teekulttuurin asiantuntija, teeyrittäjä Inna Tölli, 
Teehuone Tsaikka
Vieraita toisesta osastosta
Teen päivä 6.2. ja teen viikko 6.-12.2. Seura mukana 
Teehuone Tsaikkan haasteissa.
teenystavat.fi/teen-paiva

Artikkeli venäläisestä teekulttuurista:
https://suomivenajaseura.fi/venalainen-teekulttuuri/
Tilaa seuran omaa teesekoitusta tarjolle ja myyntiin!suomivenajaseura.fi
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