
Paluu Kazakstanin uudismaalle

Tällä kertaa lensimme aron yli syksyisenä kuutamoyö-
nä. Siellä täällä kuun säteet välkähtivät jokien ja järvien
pinnasta, muuten näytti pimeältä ja autiolta. Syyskuus-
sa palasin Kazakstanin arolle neljänkymmenen vuoden jäl-
keen. Neljäkymmentä vuotta sitten kirjoitin Tiedonanta-
jaan (TA 20.8.1982, kuva 4) Moskovan yliopiston fysii-
kan opiskelijoiden työprikaati Ytimen rakennustyöstä Tse-
linogradin alueen Vishnevkan piirin Aktastyn kylässä, Neu-
vostoliiton uudismaalla. Me olimme ensimmäinen opiskeli-
japrikaati siellä, rakensimme asuintaloja muutamalle per-
heelle. Moskovalaisina olimme ihmettelyn aihe, kaukaisia
vieraita Neuvostoliiton suurimmasta ja kauneimmasta yli-
opistosta.

Aktasty
Nyt olen käymässä samassa paikassa, itsenäisen Kazaksta-
nin Akmolin alueen Arshalyn piirin Aktastyn kylässä. Mat-
kaa maan pääkaupunkiin Astanaan on kuutisenkymmentä
kilometriä. Vuonna 1982 Aktastyyn ei ollut kunnon tietä
Vishnevkasta, eikä ole Arshalystä vieläkään. Kuivalla kelillä
aroa pitkin pääsee kulkemaan, sateen jälkeen maa on ve-
sivelliä. Sateita on täällä harvoin, talvella tuiskuttaa lunta
ja pakkanen paukkuu, tuuli puhaltaa kesät talvet. Taksi-
kuskimme Mizam, entinen rekkakuski, etsii tietä ja väis-
telee kuoppia Toyotallaan. Mizam on Kazakstanin Turkes-
tanissa syntynyt, Armenian turkkilaisten vanhempien jäl-
keläinen – Mizamin vanhemmat karkoitettiin Kazakstaniin
toisen maailmansodan vuosina.

Kylän raitilla pysähdymme juttelemaan ensimmäisten
tapaamiemme ihmisten kanssa. Näytän kuvia (Kuva 1) nel-
jänkymmenen vuoden takaa näille ehkä neljän- viidenkym-
menen vuoden ikäisille kyläläisille. Ihmeekseni he tunnista-
vat paikkoja, taloja, maisemia, innostuvat historiasta.

Olemme törmänneet yhteen taloista, joita aikanaan ra-
kensimme. Täällä asuu Maria, kyläkoulun opettaja, per-

heineen. Hän on syntyperäisiä aktastylaisia, vuonna 1980
syntynyt. Opettajan vanhemmat tulivat Ukrainasta ja Si-
periasta. Prikaatimme kokeili erilaisia rakennustekniikoita.
Opettajan talo tehtiin harkoista, se on kestänyt. Pystyhir-
sistä tehty talo ei tainnut kestää ensimmäistäkään talvea
kun prikaatilaiset eivät saaneet sitä kesätöinään valmiiksi.
Näyttää että nyt hirsitalojen paikalla on tyhjää pusikkoa.

Vuonna 1982 Aktastyssä asui nelisensataa ihmistä, sak-
salaisia, ukrainalaisia, kreikkalaisia, tataareja ja turkkilai-
sia, venäläisiä. Osa oli karkotettu sinne toisen maailman-
sodan aikaan, osa tullut uudismaata rakentamaan 1960-
luvulla, monet olivat syntyneet kylässä. Nyt asukkaita on
jäljellä vähän toistasataa. Kesäaikaan vielä riittää työtä
maanviljelyssä ja karjanhoidossa. Sovhoosin karjan sijas-
ta ihmisillä voi olla muutama oma lehmä, sika, kana, he-
vonen (Kuva 2). Talviaikaan nuorempi väki lähtee Asta-
naan tiilitehtaalle ja muualle töihin kun autioituva kylä ei
tarjoa toimeentuloa. Koulu on paikallaan, mutta oppilaita
on vain alaluokilla, tänä vuonna yhteensä kymmenkunta.
Vanhemmat lapset käyvät koulua naapurikylässä.

Koulun naapurissa asuu traktoristi, syntyperäisiä kylä-
läisiä, joka ajoi traktoria viisikymmentä vuotta sovhoosin
leivissä. Viimeisin traktori on hänen pihassaan kun nyt jo
ehkä kahdeksankymppinen traktoristi lunasti sen itselleen
eläkkeelle lähtiessään. Traktoristi on syntynyt jo ennen kun
suuri uudismaan raivaus alkoi näillä lakeuksilla. Hänellä ei
juuri ole hyvää sanottavaa kylän ja alueen hallinnon nyky-
toimista.

Aktastyssä näyttää suurinpiirtein samanlaiselta kuin
neljäkymmentä vuotta sitten. Taloja ja aitoja on kyllä maa-
lattu, näkyy satelliittiantenneja, kylän laidalla aurinkopa-
neelikin. Kaasujohto on vedetty kylään, mutta siinä ei kulje
kaasua. Ovatko kaasurahat uponneet lahjuksina rakennut-
tajien taskuihin? Posti kulkee, pieni kauppa ja varmaan
välskärin vastaanotto toimivat kuten neuvostoaikaan. Ky-
län tiedotus ja yhteydenpito hoituu nykyisin Whatsapp-
viestein ja puheluin. Sitä kautta opettaja kertoi ja kyseli
meidänkin prikaatistamme – vanhimmat mummot muista-
vat kyllä että me olimme siellä rakentamassa.

Arshaly
Aktastyssä puhutaan venäjää ja hautuumaan hautoja ko-
ristavat on ortodoksiristit. Piirikeskus Arshalyn laidalle on
noussut uusi kirkkaansininen pieni moskeija. Piirikeskus on
selvästi kehittynyt: Arshaly on erilainen kuin entinen Vish-
nevka. Sen näkee kylän keskusaukiolla, jossa Lenin on vaih-
tunut Kazakstanin kultaiseen soturiin ja puolueen piiriko-
mitea aluehallintoon (Kuva 3). Aukion toisella puolella on
uusi suuri liikuntapuisto lapsille ja aikuisille, toisella puo-
lella esiintymislava kulttuuritilaisuuksia varten.

Kyltit ovat muuttuneet kaksikielisiksi – tässä maassa
virallinen kieli on kazakki, mutta venäjä säilyy kansojen
välisen kanssakäymisen kielenä. Koko maassa islaminus-
koisen kazakkiväestön osuus on kasvanut yli kolmenkym-
menen itsenäisyyden vuoden aikana ja venäjänkielisen or-
todoksiväestön määrä vähentynyt. Uskonnot, kielet ja kan-
sallisuudet näyttävät toistaiseksi elävän maltillisina ja rau-



hassa rinnakkain.

Itsenäinen Kazakstan
Kazakstan on täynnä ongelmia, korruptiota, eriarvoisuut-
ta, klaanien valtaa ja ristiriitoja, mutta maa on kooltaan
valtava sekä luonnonvaroiltaan ja mahdollisuuksiltaan ri-
kas. On toivoa että Kazakstan uudistuu ja kehittyy oikeaan
suuntaan, kun vielä onnistuu sekä vahvistamaan riippu-

mattomuuttaan että pitämään hyvät suhteet suuriin naa-
pureihinsa Kiinaan ja Venäjään. Kyläilimme pääkaupunki
Astanassa syyskuussa samalla viikolla kuin Xi Jinping ja
paavi Fransiscus, Putin vieraili siellä lokakuussa. Vuosina
2011-2013 Kazakstanin nykyinen valtionpäämies Kassym-
Jomart Tokajev toimi YK:n varapääsihteerinä Genevessä.
20. marraskuuta Tokajev valittiin uudelle, nyt seitsemän-
vuotiselle presidenttikaudelle. Kazakstanissa haasteita riit-
tää ja diplomatiaa tarvitaan.

Teksti ja kuvat: Laura Rontu. Aineisto julkaistu Tiedonantajassa 12/2022 joulukuussa 2022.
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Kuva 1: Tapaaminen opettajan talon edustalla 2022 (yläkuva). Harkkotalon rakennus on alkanut 1982 (keskikuva).
Naapuritalo näyttää 2022 samalta kuin 1982, paitsi kaasuputkea ja kasvaneita puita (alakuva).
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Kuva 2: Sovhoosin karjaa Aktastyssä 1982 (yläkuva). Hevospaimenet paimentavat asukkaiden karjaa 2022 (alakuva).
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Kuva 3: Vishnevkan keskusaukio sateen jälkeen kesällä 1982 (yläkuva). Arshalyn keskusaukio syyskuussa 2022 (alakuva).
Männyt peruskorjatun aluehallinnon talon edessä ovat venyneet neljässäkymmenessä vuodessa reilusti pituutta.
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Kuva 4: Vuoden 1982 artikkelin teksti, skannattu. Vanhan artikkelin kuvat olivat toisten ottamia arkistokuvia muualta
kuin Aktastystä.
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