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Eurooppalainen foorumi työskenteli Kyprosella Larna-
kassa, istuntopäivät olivat Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekes-
kuksessa Nikosiassa. Kokouksen kutsui koolle Vypuskniki-
järjestö, https://www.alumnirussia.org. Osallistujia oli
21 maasta yhteensä 89 henkeä, Belgian ja Liettuan edusta-
jat olivat ensi kertaa mukana. Euroopan ulkopuolelta osal-
listujia saapui Kazakstanista, Libanonista, Nepalista ja Sri
Lankasta.

Foorumia oli valmisteltu puolitoista vuotta. Välillä
peli puhallettiin poikki mutta lopulta päätettiin
työskentelypäivät ja kutsuttiin osallistujat Kyproksel-
le. Päävastuun järjestelytyöstä kantoi Kyproksen ex-
opiskelijoiden järjestön puheenjohtaja ja puuhahenkilö
Kuzalis Anastasios.

Foorumissa oli hyvä keskusteluilmapiiri niin kokoussalis-
sa kuin käytäväkeskusteluissakin. Osallistujien eurooppalai-
nen lähestymistapa antoi suuntaa ja helpotti kysymysten ja
ongelmien käsittelyä. Isossa salissa mielipiteidenvaihto oli
vilkasta. Muisteloita entisestä opiskelumaasta riitti ja puhu-
japöntöstä haikailtiin entisen perään, tuntien paluun siihen
olevan mahdotonta. Paljon keskusteltiin opiskelijoiden nyky-
tilanteesta Venäjällä ja siitä, miten opinnot nykyään rahoi-
tetaan, kuinka nuoret pääsevät venäläisiin korkeakouluihin
ja kuinka heidän arkielämänsä on järjestetty. Epäselväksi jäi
paljonko ulkomaalaisia opiskelijoita on parhaillaan Venäjällä
ja onko johonkin syntynyt näiden opiskelijoiden keskittymiä.

Monessa lähettäjämaassa, likitulkoon kaikissa Euroopan
maissa, CIMO on järjestö, jonka kautta hakeudutaan kor-
keakouluopintoihin Venäjälle. Esiin nousi toistuvasti kysy-
mys lukukausimaksuista ja kampuselämästä. Onko se tur-
vallista ja toisaalta, miten toimivat ulkomaalaisten opiskeli-
joiden yhteydet venäläiseen yhteiskuntaan. Suljettuja kam-
puksia ei haluttaisi liikaa suosia koska sellaiset rajoittavat
yhteydenpitoa ja johtavat opiskelijoiden eristäytymiseen rik-
kaan ja monipuolisen kulttuurielämän ulkopuolelle. Jos nuo-
ri ei pääse tutustumaan venäläiseen elämäntyyliin se vai-
keuttaa hänen sijoittumistaan työmarkkinoille ja Venäjän
asiantuntijatehtäviin. Yleisesti pidettiin tärkeänä kosketus-
ta ympäröivään yhteiskuntaan, koska vain siten opiskelija
kouliintuu perusteellisesti ja pääsee aktiiviseen opiskeluun
oppituntien ulkopuolellakin.

Kokousedustajat olivat enimmäkseen vanhempaa väkeä
mutta oli mukana jonkin verran nuorempiakin. Osa nuoris-
ta oli alumnijärjestöjen edustajia, osa parhaillaan Venäjällä
opiskelevia. Nuorten esiintulo foorumissa oli ilahduttavaa.

Foorumi laati työskentelystään loppuasiakirjan. Loppu-
asiakirjalla on tarkoitus luoda pelisäännöt asioiden hoita-
miseen yhdistysten ja järjestöjen välillä. Dokumentti oli
luonteeltaan esitys keskustelun pohjaksi ja tässä vaiheessa

pelkkä raakile. Monet osallistujat arvelivat että sitä täytyy
työstää jatkokäsittelyä varten ja vasta sen jälkeen käsitellä
järjestöissä. Kaikki edustajat eivät allekirjoittaneet asiakir-
jaa kokouksessa. Veneoyn edustajana merkitsin allekirjoituk-
sen sijasta: ”Jukka Kim, VeNeOy sihteeri, tarkkailijana Kyp-
roksella 18 - 21.4.2018.”. Olen varma että VeNeOy:ssä do-
kumenttia käsitellään aikanaan huolella sitä pohtien.

Syyskuun 2018 matkaa ajatellen VeNeOy loi kon-
taktit Pietarin valtionyliopistoon ja Pietarin pediatri-
sen lääketieteen yliopistoon. Yhteydet kumpaankin opin-
ahjoon ja niiden avainhenkilöihin otetaan käyttöön mat-
kajärjestelyjä tehtäessä.

Foorumin kulttuuriohjelma oli monipuolinen. Siihen kuu-
lui konsertti, kiertoajelu Kyproksen keskiosiin ja Nikosiaan.
Kiertoajelulla tutustuttiin Kyproksen historiaan ja siihen,
kuinka nykyaikana menneisyys ja asukkaat kohtaavat su-
lassa sovussa.

Matka Eurooppalaiseen foorumiin täytti odotukseni
ja vastasi osittain VeNeOyn kysymyksiin alumniyhteis-
työn mahdollisuuksista. Kokouksessa kävi selville että In-
korvuzin toiminta on hiljakseen hiipumassa ja Vypusk-
niki on ottamassa sen paikan kansainvälisen alumniyh-
teistyön järjestäjänä. Tapaaminen lisäsi kiinnostusta ja
herätti uusia kysymyksiä Venäjän korkeakoulutilanteesta
ja siitä miten yksittäinen opiskelija sen kokee tai näkee.
Ovatko säästötoimet ja rajoitukset esteenä opiskelujen
käynnistämiselle tai jopa niiden loppuun saattamiselle?

Seuraava Eurooppalainen alumnifoorumi päätettiin
järjestää Serbiassa ensi vuonna. Kokouksen järjestäminen
Suomessa olisi sopinut hyvin Veneoyn 40-vuotisjuhlatapahtu-
maksi, mutta sadan hengen kansainvälisen kokouksen
järjestäminen taitaisi sittenkin olla meille liian kova urak-
ka. Siksi Serbian edustajien aloite oli Veneoyn kannalta
tervetullut.
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