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VeNeOy:n Pietarin matkan alkutahdit kuultiin marras-
kuussa 2017. jolloin järjestettiin ”Suomi ja Lokakuu 100-
vuotta” juhla Helsingissä. VeNeOy jäsenten ja ystävien kes-
kuudessa eli voimakkaana halu tehdä tutustumismatka en-
tisiin oppilaitoksiin ja saada tietää konkreettisesti, millaista
on opiskelu nykyään Venäjällä ja miten ulkomaalaiset opis-
kelijat ovat sijoittuneet kampuksella. Juhlaväen keskuudes-
sa oli selvästi mielenkiintoa tehdä ”kotiseuturetki” monelle
rakkaaseen Pietariin ja sen korkeakouluihin.

Järjestelyt saivat lisää vauhtia huhtikuussa 2018 jolloin
Neuvostoliitossa ja Venäjällä opiskelleiden kansainvälisen
Kyproksen foorumin aikana luotiin suhteet Pietarin valtiol-
lisen yliopiston ulkomaalaisosastoon sekä Pietarin Pediatri-
seen yliopistoon. Keskusteluissa päätettiin alustavasti mat-
kan ajankohdaksi, alkusyksy ja tähdättiin yliopistojen luku-
vuoden alkuun.

Vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi valikoitui joensuulai-
nen Matkakarjala Oy. Alkukesästä eri kanavia pitkin alkoi
tiedottaminen ja mainostus, VeNeOy hallitus laittoi luk-
koon ohjelman ja matkan aikataulun. Ryhmään ilmoittautui
32 henkeä, mutta kesälomakauden mentyä ja tositilanteessa
lähtijämäärä kutistui vaatimattomaan 20 henkeen. Lopulta
vain viisi henkeä oli niitä, jotka olivat suorittaneet opinnot
entisessä Neuvostoliitossa tai Venäjällä. Puolet seurueesta
ei puhunut venäjää, mutta olivat innostuneista erikoisoh-
jelmasta ja räätälöidystä kulttuurikierroksista sekä tutustu-
misesta korkeakouluihin. Seurueeseen liittyi Pietarissa kol-
me henkeä lisää. Silti oltiin kipurajoilla, toteutuuko matka
lainkaan, vaan jäädäänkö rannalle soittelemaan ja muistel-
laan jälleen keskenämme entistä Neuvostoliittoa isommal-
la joukolla yhdessä. Pelko VeNeOy hallituksen sisällä pa-
himmasta mahdollisesta katastrofista oli todellinen ja tieto
matkan peruuntumisesta suorastaan hirvittävä. Hallitus pi-
teli käsissään hetkittäin todellista aikapommia. Joukon laa-
jentamiseksi tehtiin hartiavoimin töitä ja matkaan lähdetiin
sittenkin suunnitellusti.

Majoitus seurueelle oli Nevan rannalla ***-Hotelli ”Oh-
tinskayassa.” Kaikella on omat puolensa eikä pieni hie-
nosäätö Venäjällä yllätä ketään. Kaikki onnistuu aivan var-

masti, mikäli vastaan tallustavaan karhuun suhtautuu itse
jouhevasti ja joustaen.

VeNeOy:n laatima ohjelma Pietarissa oli mielenkiintois-
ta. Siitä on todisteena se, kuinka ohjelmaan osallistuttiin
intensiivisesti ja sitä seurattiin mielenkiinnolla.

Pietarin valtiolliseen yliopistoon ja sen kampukseen saa-
tiin tutustua ensimmäisen matkapäivän aamuna 21.9.2019.
Loistavan ekskurssion yliopiston patsaspuistoon järjestivät
tohtoriksi koulutettavat Antonina Balashova ja Aleksan-
dra Busygina. Saimme kulkea läpi yliopiston historian
siirtyen huomaamatta taiteen pariin yliopiston rakennus-
ten lomaan ja lumoavien taideteosten väliin. Loistavan
taidekierroksen lopuksi ryhmä siirtyi ulkomaalaisosastolle
käyden hedelmällisen ja tasavertaisuuden pohjalle nojau-
tuvan sekä luottamukseen perustuvan keskustelun porau-
tuen opiskeluolosuhteisiin, asuntolaolosuhteisiin ja opiskeli-
joiden terveydenhuoltoon sekä haarukoiden opiskelun hin-
taa/lukukausi ja sekä käsitellen erilaisia rahoitusmahdilli-
suuksia.

Iltaohjelmana oli tapaaminen Pietarin Kirjailijatalolla.
VeNeOy pietarilainen tukipilari ja luottohenkilö, Päivi Ne-
nonen oli tehnyt vankkaa valmistelutyötä illanvieton eteen.
Seurueeseen kuuluneiden suomalaisten kirjailijoiden lisäksi
Kirjailijatalolla oli suuri joukko pietarilaisia kirjailijoita ja
asiantuntijoita. Illasta muodostui loistava ja unohtumaton.
Yleisön ja kirjailijoiden välille, riippumatta olivatko he suo-
malaisia vai venäläisiä syntyi katkeamaton ketju, vuorovai-
kutus oli aitoa, keskustelu kipeistäkin aiheista aitoa. Kirjaili-
jaliiton puheenjohtajan Pavel Alekseejevin ja tietokirjailijan
Evgeni Lukinin avustamana Päivi Nenonen järjesti pietari-
laisille ja VeNeOy:n seurueelle mykistävän illan jolle ei löydy
vertaista. Se oli ilta, joka tavoitteidensa ja ilmapiirinsä suh-
teen löi laudalta kaikki mahdolliset odotukset ja nousi kirk-
kaasti ylös kosmisiin korkeuksiin ollen huippuluokkaa. Lois-
tava ilta Kirjailijatalossa oli hyvä osoitus siitä, mitä todella-
kin merkitsevät asuminen, vaikuttamien, kulttuurin tunte-
mus ja suhteet paikallistasolla. Hienoa oli kuulla ja havai-
ta se, kuinka kirjailijat eivät pitäytyneet pelkästään tuotan-
nossaan, he olivat valmiita keskusteluun ja ajatusten vaih-



toon haluten kaikella mahdollisella tavalla tarkastella tule-
vaisuutta ikään kuin, heittäen verkkoja vesille jo etukäteen.
Yksikään illanvietossa esiintynyt kirjailija ei jäänyt polke-
maan paikallaan, suuntaviivat olivat valmiina ja heidän
mietteissään oli runsaasti taiteellisia ajatuksia.

Pietarin Pediatriseen yliopistoon tutustuttiin 22.9.2018.
Sairaala ja yliopisto on Venäjän vanhin lastensairaala ja
alansa johtavia yksiköitä, ei pelkästään kotimaassaan, vaan
maailman mittakaavassa. VeNeOy delegaation ottivat vas-
taan yliopiston tiedeneuvoston työhuoneessa vararehtori Va-
sili Ivanovits Orjol ja ulkomaalaisoston dekaani Viktor Ge-
nadjevits Puzyrjov. Tilaisuuden aluksi nähtiin opiskelijoiden
filmituotantona elokuva sairaalan historiasta, nykypäivästä,
opiskelijamäärän kasvusta, sairaalan tästä päivästä ja edellä
mainittuun liittyen tietysti kansainvälisestä opiskelijavaih-
dosta. Vararehtori esiintyi perusteellisen luennon muodossa,
hänen esityksensä liikkui sairaalan alkuajoista nykypäivään
ja se täytti kaikki nykyaikaisen luennon vaatimukset. Ulko-
maalisosaston dekaani kertoi kuulijoille omassa puheenvuo-
rossaan kuinka osapuolet ovat päässeet vierailun konkreetti-
seen vaiheeseen ja hän korosti useasti, kuinka tärkeää työtä
VeNeOy tekee omalla vierailullaan. Hän ja johtamansa ul-
komaalisosasto eivät kylliksi kykene kiittämään suomalais-
ta järjestöä avoimesta kanssakäymisestä ja tärkeästä dialo-
gista venäläisen yliopiston kanssa. Tyydytyksellä hän laittoi
merkille tänä vuonna neljän suomalaisen opiskelijan pääsyn
yliopistoon. VeNeOy:n delegaatio sai sitä mitä henkilöt pys-
tyivät ajattelemaan, vastauksia hienoihin suomalasten te-
kemiin kysymyksiin, keskustelua ajankohtaisista asioista ja
mahdollisuuksista lääketieteen opiskeluun Pediatrisessa sai-
raalassa.

Illan kulttuuriohjelmaksi muodostui kaikkien mielei-
nen tutustuminen kuuluisaan Puhskinskaja Art 10 Center
undergroud-keskukseen. Tarkoituksena oli tehdä erikoisret-
ki John Lennon temppeliin, mutta ennen matkan alkua de-
legaation saavutti jokaista järkyttänyt suruviesti Pietaris-

ta, joka kertoi temppelin puuhamiehen ja luojan Nikolai
Vasinin äkillisestä, poliisitutkinnassa olevasta ja mitä to-
den näköisemmin omankäden kautta tapahtuneesta pois-
menosta. Erikoisretken sijaan seurue piti hiljaisen hetken
temppelin edustalla laskien muistokukkaset ja Pentti Stra-
niuksen pitäessä puheen muistellen pitkäaikaista ystäväänsä
lämmöllä ja korostaen edesmenneen henkilön pasifistista
elämäntapaa ja filosofiaa sekä Beatles-musiikin asiantun-
temusta. Ilta jäi jokaisen mieleen, paikkana Puhskinskaja
Art 10 Center on lyhyesti sanottuna värikäs, sitä on helppo
lähestyä, kulttuurianti on mielettömän rikas, näyttelytiloja
ja avoimia keskustelutilaisuuksia syntyy kuin itsestään.

Matkaseurueen kielijakauma asetti melkoiset vaatimuk-
set. Osa seurueesta puhui venäjää sujuvasti, mutta valtaosa
ei kieltä hallinnut, kaivaten kieliapua ja välillä laajempaa-
kin kulttuurituntemusta. Keskustelujen ja johtopäätösten
lopuksi tilaisuuksien tulkkaus jyvitettiin tietysti kieltä osaa-
ville. Kirjailijatalon tilaisuuden tulkkauksen suorittivat suu-
renmoisella tavalla varsinaiset kirjallisuuden ekspertit Päivi
Nenonen ja Pentti Stranius ja kummankin yliopiston kam-
puksella tulkkina toimi allekirjoittanut. Yhteistyö tulkkien
ja tulkattavien kesken säilyi tilanteiden vaihdellessa ja ai-
heiden muuttuessa nopeassakin tahdissa ja asiayhteydestä
riippumatta hyvin ja vahvasti ns. otteessa. Matkaseuru-
een jäsenille kaikki jaettu tieto ja tarkennetut yksityis-
kohdat saivat vastauksen. Delegaatio itse oli asiantunte-
vaa ja koulutettua väkeä, heidän tekemänsä kysymykset ja
esittämänsä mielipiteet eri aloilta olivat hienoja, perusteltu-
ja, väkeviä ja niillä pyrittiin selvittämään asiaa täydellisesti
ja juurta jaksaen. Tulkkaustilanteessa on aina tärkeää kuin-
ka, aikaresursseja ei tuhlata ja vuorovaikutus syntyy aidos-
ti. Minusta se oli hienoa ja siksi kysymysten asettelusta
suurkiitos seurueen jäsenille, jotka esittivät asioita oikea-
aikaisesti, sivistyneesti, ponnekkaasti ja osallistuvat aktiivi-
sesti työskentelyyn.
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