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Kaunas 2022

Pääkirjoitus

Katse horisonttiin!
Pandemia on varjostanut kulunutta vuotta. Kaikilla elämänalueilla olemme joutuneet tottumaan siihen, että suunnitelmat muuttuvat. Donelaitisseura on epävarmasta tilanteesta huolimatta säilyttänyt
toimintakykynsä. Tässä lehdessä kerrotaan paikallisseurojen
toiminnasta poikkeusolojen aikana. Joensuulaiset järjestivät muun toimintansa ohella
upeankonsertin ja näyttelyn,
Varsinais-Suomeen saapui liettualaisia taiteilijoita jo perinteeksi muodostuneelle taideleirille. Tamperelaiset tekivät
toisenlaisen jäsenmatkan, ja
matkustivat Turun saaristoon.
Donelaitis-seura on järjestänyt luentoja ja ollut mukana

baltialaista kirjallisuutta esittelevässä Nippernaati-julkaisussa. Seuran vuosi huipentui diplomatiasuhteiden juhlavuoden
konferenssiin, joka järjestettiin yhteistyössä Oulun ja Vilnan yliopistojen sekä Liettuan
ja Suomen suurlähetystöjen
kanssa.
Tulevaan vuoteen on syytä
suhtautua suurella optimismilla. Katseen voi siirtää Kaunasiin, joka valmistautuu määrätietoisesti vuoden 2022 kulttuuripääkaupunkivuoteen.
Kaupungissa järjestetään vuoden aikana yli 1000 tapahtumaa, ja pieteetillä suunniteltuun ohjelmatarjontaan tutustuminen on hyvä aloittaa
jo nyt!
Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa Liettuan kulttuuriatta3

seana toimiva Liana RuokytėJonsson vieraili Suomessa
marraskuussa. Hän kiinnostui
Donelaitis-seuran toiminnasta
ja mahdollisesta yhteistyöstä.
Jatkossa voimme siis yhdistää
voimiamme liettualaisen kulttuurin tunnetuksi tekemisessä
Suomessa.
Ensi vuonna liettualaisesta taiteesta voi nauttia Suomessa, kun Helsingin juhlaviikot esittää suuren suosion saaneen ilmastonmuutosaiheisen
oopperaperformanssin Sun
& Sea. Esitys voitti Venetsian
biennaalin kultainen leijona
-palkinnon vuonna 2019.
Toivon kaikille seuran jäsenille
terveyttä ja iloisia kohtaamisia
vuodelle 2022!
Reeta Tuoresmäki

Diplomatian
juhlavuosi Liettualle
ja Suomelle
V

uosi 2021 on ollut diploma
tian juhlavuosi Liettualle
ja Suomelle. Elokuun 29. päivä tuli täyteen 30 vuotta Liettuan ja Suomen diplomaattisuhteiden palauttamisesta. Tämän lisäksi 14. lokakuuta 2021
tuli kuluneeksi 100 vuotta sii-

tä, kun Suomi tunnusti de jure
Liettuan itsenäisyyden. Diplomaattisten suhteiden solmimista on julistettu niin Suomessa että Liettuassa monin
eri tapahtumin.
12. lokakuuta 2021 Oulun
yliopisto, Vilnan yliopisto ja

Donelaitis-seura järjestivät yhteistyössä molempien maiden
suurlähetystöjen kanssa historiakonferenssin Helsingissä.
Historiakonferenssin avasivat Liettuan Suomen suurlähettiläs Giedrius Kazakevičius
ja Suomen Liettuan suurlä-

Kuvassa konferenssin historioitsijat vasemmalta oikealle: Jaakko Antila, Vilma Bukaitė,
Andrius Grodis, Dalia Bukelevičiūtė, Kari Alenius ja Saulius Kaubrys.
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Virtuaalinäyttely
Liettuan ja Suomen
diplomaattisuhteiden
satavuotisjuhlavuoden
kunniaksi
Suomen Liettuan suurlähetystö ja Liettuan Suomen suurlähetystö avasivat 14. lokakuuta 2021 virtuaalisen valokuvanäyttelyn, joka esittelee Suomen ja Liettuan väliset diplomaattisuhteet viimeisten 100
Aukusti Robert Niemi Liettuan tiedeseuran komitean jäsenten
vuoden ajalta. Donelaitis-seuyhteiskuvassa (1911-1912).
ran kuviakin on mukana näyttelyssä.
hettiläs Arja Makkonen. JuhKonferenssin toisen osion
Ulkoministerien Pekka Haalapuheissaan suurlähettiläät
aloitti Vilnan yliopiston proviston
ja Gabrielius Lands
muistelivat diplomatian taifessori Saulius Kaubrys puhubergisin juhlapuheet ovat myös
valta sekä kiittivät maiden
essaan Liettuan ja Suomen
luettavissa virtuaalinäyttelyn
monivuotisesta yhteistyöstä.
kauppasuhteista 1920-luvun
sivustolla.
Konferenssissa luennoi his- ja 1930-luvun aikana. Tätä
Käy tutustumassa virtuaalitorioitsijoita Suomesta ja Liet- seurasi Oulun yliopiston proseen valokuvanäyttelyyn maituasta. Konferenssin ensimfessorin Kari Aleniuksen esimäisen osion aloitti tohtori Vil- telmä siitä, mitä Liettuasta kir- demme diplomaattisuhteiden
historiasta osoitteessa
ma Bukaitė luennoiden siitä,
joitettiin suomalaisissa oppikuinka Liettuan hallitus vaskirjoissa ja muussa kirjallisuu- https://finlandlithuania100.
com
taanotti Suomen diplomaattidessa kylmän sodan vuosina
sen tunnustamisen, ja millaija sen jälkeen. Lopuksi tohtotai skannaamalla QR-koodi älysia reaktioita se liettualaisisri Dalia Bukelevičiūtė esittelaitteellasi.
sa herätti. Seuraavaksi tohtori li Liettuan ja Suomen diploIsa Tolonen
Andrius Grodis kertoi Iso-Brimaattisuhteiden kehittymistä
tannian Baltian maiden politii- ja mahdollisuuksia 1990-luvulkasta sekä liettualais-suomata 2000-luvulle.
laissuhteista vuosien 1918 ja
Historiakonferenssi on kat1925 välillä. Ensimmäisen osi- sottavissa kokonaisuudessaan
on päätti tohtori Jaakko AntiDonelaitis-seuran Youtube-kalan puheenvuoro professori Vi- navalla osoitteessa
lius Gaigalaitisista, Ruotsin ku- https://www.youtube.com/
ninkaasta Kustaa II Aadolfista
watch?v=x7owt_BD9Tg
ja Liettuan ja Suomen välisestä
teologisesta vuorovaikutukses- tai skannaamalla QR-koodi älyta vuosien 1927–1933 välillä.
laitteellasi.
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Sun & Sea –

liettualainen nykyooppera
tulossa Suomeen
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Kuvat Andrej Vasilenko

Kulttuuri

Liettualainen, kolmen naisen
kollektiivin luoma oopperateos Sun & Sea (Saulė ir jūra)
voitti arvostetun Kultainen leijona -palkinnon Venetsian
biennaalissa vuonna 2019.

teista ja murheista. Huolettomuus on samaan aikaan totta
ja harha. Esityksen kevyen pinnan alla sinnittelee äärimmilleen uupunut maapallo.
Lomakohteen uimaranta ihmisten ajanviettopaikkana on
osuvasti valittu kuva antropoOhjaaja Rugilė Bardžiukaitė
seenisesta ajastamme. Esitys(s. 1983)
Libretisti Vaiva Grainytė (s. 1984) tilaan taitavasti rekonstruoitu
uimaranta herättää universaaSäveltäjä Lina Lapelytė (s. 1984)
lisen tunnistamisen kokemuksen. Ranta on ihmisten halKirkas aurinko ja kesäinen
tuun ottama, se on osa kuluthiekkaranta. Värikkäillä pyyhkeillä loikoilee laiskoja loman- tamisen ketjua. Katsojina näviettäjiä polttamassa nahkaan- emme esityksen hahmot ylsa ja aikaansa. Tunnelmasta on häältä päin, auringon perspektiivistä. Voimme nähdä heissä
helppo saada kiinni. Kukapa
itsemme. Jokainen meistä voi
meistä ei muistaisi, miltä tunsamaistua ainakin yhteen tätuu rentoutua auringon lämmössä meren aaltojen lyödes- män rannan henkilöistä; filosofiin, työnarkomaaniin, meren
sä rantaan, kaukana velvoit7

ta lämpimälle Välimerelle. Surenko myöhästynyttä lentoa,
vaikka olisi syytä surra merten
happamoitumista? Makaanko minäkin rannalla silloin kun
maailma tuhoutuu? Juuri tästä
dualismista ooppera hyvin selkeästi puhuu. Moni meistä esityksen kaksostytön tapaan suree katoavia eläinlajeja ja koralliriuttoja, mutta samaan aikaan toinen puoli meistä hyväksyy tilanteen ja luottaa teknokraattisen maailman ratkaisevan ongelmia. Esityksessä
on epäsuoraa kritiikkiä kapitalismia ja kuluttamisen aikakautta kohtaan, mutta aiheen
käsittelytapa on poikkeuksellisen raikas. Se nostaa tunteita
pintaan. Se saa meidät reflektoimaan itseämme - näinkö me
elämme?
Teos on melankolinen, mutta näyttämön maailma on
hempeän pastellisävyinen. Esi-

Andrej Vasilenko

värejä ihastelevaan tyttöön,
valittavaan tai varakkaaseen äitiin. Vauras äiti luettelee kaikki
ne meret, joiden rannalla hän
on poikansa kanssa lomaillut.
Rakastuneen parin laulu kertoo lentämisestä, lentokentistä ja eri suuntiin lähtemisestä.
Kaikki nämä tarinat kutoutuvat
kokonaisuudeksi, joka käsittelee ekologista kriisiä, kuluttamista ja globaalisuutta. Kuorossa laulaa koko ekosysteemi.
Tulin varomattani sujahtaneeksi teoksen tematiikkaan
tätä juttua kirjoittaessani. Sain
puhelimeeni tiedon, että lomalentoni Nizzaan oli peruutettu. Korvaava lento viivyttäisi perille saapumista, ja närkästyin siitä. Lentopäästöistä,
sekä globalisaatioon ja kuluttamiseen liittyvistä ongelmista
tietoisena minusta on silti mukava päästä harmaan taivaan
ja kylmän Itämeren rannal-
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tyksen rekvisiitta on lomilta
tuttua; muovipulloja ja aurinkovoiteita. Teoksen minimalistinen musiikki ja rytmillisesti
toistuvat motiivit ottavat haltuun niin kuin lämmin ja suolainen meri.
Teoksesta on tullut ilmiö. Se
sai suuren suosion Venetsian
biennaalissa vuonna 2019.
Olin jonottamassa esitykseen
kuumalla aukiolla, ja pääsin
onnekkaiden joukossa sisään
neljän tunnin odotuksen jälkeen. Aihe on yhteinen ja esitys kertoo meistä. Oopperaesitys on pandemian sallimissa rajoissa kiertänyt maailmaa
suurella menestyksellä.
Sun & Sea -oopperan voi
nähdä Helsingin Kaapelitehtaalla juhlaviikkojen aikaan
loppukesällä 2022.
Reeta Tuoresmäki

Kaunas sovittaa jo
vuoden 2022 Euroopan
kulttuuripääkaupungin
kruunua
uleva Euroopan kulttuuripääkaupunki Kaunas herättää mielenkiintoa muualla
maailmassa. Sen historia, fluxus, design-ideat sekä nykyinen kaupunkiyhteisö lyöttäytyivät yhteen luodakseen uudenlaisen legendan ”nykyaikaisesta pääkaupungista”.

Vuonna 2022 siitä kypsyy koko
vuoden kestävä kulttuurifestivaali, johon sisältyy enemmän
tapahtumia kuin vuodessa on
päiviä.
Liettuan toiseksi suurin kaupunki Kaunas kehittyy ja kasvaa nopeasti. Joka vuosi ilmenee lukuisia uusia syitä vierail-

la siellä. Kaupunki on sijoittunut kahden joen väliin, ja se
ihastuttaa kävijöitä arkkitehtuurillaan, vesiaktiviteeteilla
ja upeilla maisemilla. Kaupungin merkittävin ajanjakso sijoittui sotien väliselle ajalle (19191940), jolloin Kaunasista tuli
väliaikainen pääkaupunki. Sil-

Kaunas 2022
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loin siitä tuli tieteen, kulttuurin ja koulutuksen keskus. Siltä ajalta on myös peräisin kaupungin ylpeys, ainutlaatuinen
modernistinen arkkitehtuuri. Kaunas tunnetaan kaikkialla maailmassa siellä syntyneistä ja eläneistä ihmisistä. Heidän joukossaan on myös Jurgis
Mačiūnas, yksi Fluxus-taidesuunnan perustajista.
Vaikka kaupungilla on rikas
historia, on siihen silti pitänyt
puhaltaa eloa. Kolmekymmentä vuotta sitten Liettuan saatua itsenäisyytensä, Kaunasilla oli vaikeuksia nousta monien vuosien pysähtyneisyyden
ajasta. Kaupunki oli stereotypioiden kyllästämä, pessimismi ja nostalgia sotien väliseen aikaan olivat vallanneet
sen asukkaat. Kaupunki sairasti
amnesiaa. Suuri osa ihmisistä,
erityisesti nuoret, lähtivät kaupungista sen sijaan, että olisivat elävöittäneet sitä.
”Väliaikaisesta pääkaupungista nykyaikaiseksi!” Kulttuuriyhteisö on tarttunut Euroopan kulttuurikaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda kaupunkiin kauan odotettua muutosta. Tästä on syntynyt Kaunasin myyttinen peto
– hanke, joka luo kaupungille
yhteistä narratiivia. Ensi vuonna projekti avautuu trilogiaksi, jonka osia ovat: Nousu (19–
23. tammikuuta), Yhdistyminen (20–22. toukokuuta) ja Sopimus (25–27. marraskuuta).
Toistaiseksi tämä peto on kuitenkin vielä unessa ja se ilmes-

tyy vain harvakseltaan näkyinä ja satuina. Sanotaan, että
sen salaperäistä kuorsausta voi
kuulla Kaunasin linnan alta.
Ensi vuonna Kaunas ja sen
lähialueet kutsuvat yli 300
kulttuuritapahtumaan. Festivaali on huipussaan ”Kaunas
2022” -hankkeen järjestämien vuosittaisten festivaalien
aikaan: kansainvälinen onnellisuuden päivä (maaliskuussa), kansainvälinen Euroopan
kulttuuripääkaupungin foo10

rumi (toukokuussa), Nykyaikaiset asuinalueet (Kaunasin
alueella koko kesän ajan), Euroopan nuorisofestivaali (heinäkuussa), nykynäyttämötaiteen festivaali ”ConTempo”
(elokuussa), Fluxus-festivaali (syyskuussa), UNESCON design-kaupungin titteliä juhliva Kaunasin design-tapahtuma (lokakuussa) sekä Tarinoiden kerronnan festivaali, jota
vietetään joka lokakuussa monietnisen Kaunasin ja sitä ra-

Lisätietoa http://kaunas2022.eu

kentaneiden ihmisten muistamiseksi.
Perinteisten tapahtumien rinnalla on myös uusia –
Kaunasin kirjallisuuden viikko, Japani-päivät ja elektronisen nykymusiikin festivaali modernistisen arkkitehtuurin ”Optimismo”-rakennuksissa. Yhdessä litvakkitaiteilijoiden Philip Millerin ja Jenny Kaganin kanssa toteutetaan Kaunasin kantaatti, musiikillinen
kuoroteos, jonka teemana on

Kaunasin muisti. Kaunasin 13.
biennaalin aikana kaupungin
gallerioissa on esillä merkittäviä kuvataiteen näyttelyitä.
Taiteilijoina ovat mm. William
Kentridge, Yoko Ono, Christian
Boltanski ja Jenny Kagan. Kaunasin teattereissa on uusia ensi-iltoja ja kaupungin keskustassa voi kuulla monia konsertteja ja kokea erilaisia kulttuuritapahtumia.
Kaunasin kultakautena muodostunut Kaunasin modernis11

tinen arkkitehtuuri on liitetty
UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon. Tätä ainutlaatuista perintöä juhlistetaan monin
luovin tavoin. Näihin rakennuksiin Euroopan kulttuuripääkaupunki suunnittelee yli 365 taide- ja kulttuuritapahtumaa,
sekä ainutlaatuista kansainvälistä näyttelyä ”Modernismi
360/365”.		
Reeta Tuoresmäki
Kulttuurifestivaali Kaunasissa
jatkuu koko vuoden 2022.

Nippernaatin Baltia-numero
esittelee Viron, Latvian ja
Liettuan kiinnostavimpia
nykytekstejä suomeksi
laista lukijaa. Julkaisulla halutaan rohkaista kustantajia julkaisemaan uutta suomennettua kirjallisuutta, tarjota lukijoille uusia lukuelämyksiä ja pitää suomentajien ammattitaitoa yllä.
Baltia-Nippernaatin
päätoimittajat ovat Anniina Ljokkoi (Viro), Reeta Tuoresmäki (Liettua) ja Annika Suna (Latvia). Edellisen
virolaisen kirjallisuuden
antologia Nippernaati 4:n
päätoimittaja Anniina Ljokkoi
kommentoi tekstien valintaa ja
yhteistyötä Baltia-numeron tiiiro-instituutti Suomessa,
moilta:
Suomi-Latvia-ystävyys”Meillä oli ajatuksena valiseura Rozentāls ja Suomita nykyaikaan sijoittuvia tuoLiettua-ystävyysseura Doreita tekstejä, jotka heijastavat
nelaitis julkaisivat yhteisen
sitä, mitä Baltian maille nykykäännöskirjallisuuden
ään kuuluu ja mitä niiden nyantologian Baltia-Nippernaatin syksyllä 2021. Kyseessä on kykirjallisuudessa on meneilensimmäinen Viron, Latvian ja lään. Haluttiin tietoisesti vältLiettuan kirjallisuutta esittele- tää historiapainotusta, jotta
suomalaisten Baltia-kuva päivä Nippernaati-julkaisu.
Nippernaati-sarjan johtoaja- vittyisi nykyaikaan toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton
tuksena on ollut tuoda aiemteemoista. Historiaakin on kuimin julkaisematonta virolaistenkin mukana; Latviassa kirkirjallisuutta suomalaisten luettavaksi. Baltia-Nippernaatin joitetaan tällä hetkellä juuri
1900-luvun tapahtumista kerajatus myötäilee tätä periaatovaa kirjallisuutta, joten sitätetta: suomentaa ennen suokin on yhden tekstin verran.”
meksi julkaisemattomia BaltiKaikista kolmesta maasta on
an maiden kirjailijoita, joiden
arvellaan kiinnostavan suoma- mukana neljä kirjailijaa. Muka-

V
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na on myös tasapuolisesti eri
sukupuolten edustajia.

Baltia-Nippernaatin
tekstejä
Virolaiskirjailijoista BaltiaNippernaatissa esitellään romaani- ja matkakirjailija Eia
Uus, jonka feministinen romaani Tüdrukune (”Tyttönen”) aiheutti ilmestyessään
keväällä 2019 paljon keskustelua Virossa mm. Me
too -liikkeestä. Martin Algusen Midagi tõelist (”Jotain todellista”, 2018) esittelee kahden erilaisen miehen tarinat
tapahtumapaikkoinaan keskiluokkainen rivitalolähiö ja Koplin kaupunginosa. Lisäksi Virosta saadaan lukea tuoreet
suomennetut näytteet Susan
Luitsalon esikoisteoksesta Ka
naabrid nutavad (”Naapurissakin itketään”, 2019) ja Tõnis
Vilun runoja viimeisimmästä
kokoelmastaan Tundekasvatus (”Sydämen oppivuodet”,
2020).
Latvialaiskirjailija Andra Neiburgan Stum, stum -novellikokoelman (”Työnnä, työnnä”,
2004) tekstit ovat psykologisen tarkkoja, vaikkakin inhimillisiä ja humoristisia kuvauksia ihmissuhteista ja yksinäi-

Kulttuuri

syydestä. Māris Bērziņšin romaani Svina garša (”Lyijyn
maku”, 2015) on lämminhenkinen kuvaus nuoren tavallisen miehen kasvusta ja kansallisuuden merkityksestä toisen maailmansodan traagisten tapahtumien keskellä. Jānis Joņevsilta saamme
lukea absurdin novellin kokoelmasta Tīģeris (”Tiikeri”,
2020) ja Anna Auziņa runoja
kokoelmasta Annas pūra
govs (”Annan myötäjäislehmä”,
2017).
Ukranaislähtöisen liettualaiskirjailija Jaroslavas Melnikasen Adata (”Neula”, 2019)
on nyky-Vilnaa kuvaava dekkari, jonka yhdeksi teemaksi muodostuu maastamuutto.
Euroopassa palkitulta Undinė
Radzevičiūtėlta on suomennettu novelli Apversti piramide (”Kuinka kääntää pyramidi
ympäri”) teoksesta Baden badeno ne bus (”Baden-badenia
ei tule”, 2011). Sigitas Parulskisin kirjoitukset ovat kokoelma lyhyitä ajatuksia, arjen filosofiaa, joita hän julkaisee myös
omilla Facebook-sivuillaan
ja Danute Kalinauskaitėn novelli ”Tavarat” (Daiktai) on peräisin hänen toiselta lyhytproosakokeolmaltaan Niekada nezinai (”Koskaan ei tiedä”,

Sigitas Parulskisin lyhyet tekstit ovat kuin valokuvia, muistojen ja
tunnelmien tallenteita. Liettuaksi tekstit julkaistiin kirjailijan itse
ottamien kuvien kanssa.

2008). Teos valittiin Liettuassa
vuoden luovimmaksi kirjaksi.
Baltia-Nippernaatin tekstejä ovat olleet suomentamassa Mirja Hovila, Sini Katainen,
Hilkka Koskela, Kaisu Lahikainen, Alexandra Lahti-Nuuttila, Katja Meriluoto, Annika
Suna, Akira Takaki, Aale Tynni,
13

 nnamari Typpö ja Jouko VanA
hanen.
Nippernaati 5 on tilattavissa
Suomen Viro-yhdistysten liiton
SVYL:n verkkopuodista osoitteessa
https://verkkopuoti.svyl.fi/
(Alaotsikko Kaunokirjallisuus)

Liettua loisti Joensuussa

Jo usean vuoden ajan Joensuussa on järjestetty Rajaton
taide -musiikkitapahtuma, jonka johtajana on Kemal Achourbekov. Tämän vuoden tapahtumaa suunnitellessa hän tiedusteli, voisiko jonkin Joensuun
ystävyyskaupungin esiintyjiä
kutsua mukaan tapahtumaan.
Järjestelytoimikunnassa toimiva seuramme jäsen Heikki
Soininen mainitsi, että Liettua
voisi tulla kysymykseen.

Tässä vaiheessa aktivoiduimme seurassamme valokuvanäyttelyn järjestämiseen.
Päätimme, että järjestämme
Vapauden vuoksi -näyttelyn
samaan aikaan konserttisarjan
kanssa. Otimme yhteyttä Liettuan suurlähetystöön ja saimme tiedon, että Anneli Temmes koordinoi näyttelyä. Näyttely kertoo ihmisketjusta, joka
ylsi Vilnasta Tallinnaan, ja jonka pituus oli 650 kilometriä.

Kaunas 2022

Loppusyksystä 2020 Liet
tuan suurlähettiläs Giedrius
Kazakevičius, konsuli Rimas
Kungys ja kaupallinen attasea
Audrius Masiulionis vierailivat
Joensuussa. Seuramme edustajat Salli Soininen, Urho Mäntynen, Raimo Moilanen tapasivat heidät. Liettualaiset kertoivat Baltian ketjua kuvaavasta
valokuvanäyttelystä. Kerroimme olevamme valmiita järjestämään näyttelyn Joensuussa.

Liettualaisen muodin ja designin väriloistoa Kaunasissa.
14

Kulttuuri

Ketju muodostettiin 23.8.1989
Neuvostoliiton ja Saksan tasan 50-vuotta sitten solmiman
Molotov-Ribbentropin sopimuksen vuosipäivänä. Tämä
tapahtuma oli yksi virstanpylväs Baltian maiden itsenäistymisen tiellä. Näyttelyn saaminen Joensuuhun oli merkittävää myös meidän seurallemme. Tänä syksynä seuramme
täyttää 30 vuotta, Baltian maiden itsenäistymisestä on kulunut runsaat 30 vuotta ja Joen
suu ja Vilna ovat olleet ystävyyskaupunkeina 50 vuotta.
Saimme sovittua materiaalin
noudon Helsingistä, ja näyttely oli avoinna Joensuun pääkirjaston Muikku-salissa 23.9.–
1.10.2021. Näyttelyn pystytyksestä vastasivat Salli Soininen, Mirkku Martikainen, Johanna Turunen ja Heikki Soininen. Työryhmällä oli vankka
kokemus näyttelyn kokoamisesta taiteilija- ja galleristitaustojensa ansiosta.
Perjantaina 24.9. Joensuun
konservatorion salissa järjestettiin Liettua-aiheinen konsertti. Järjestelyissä riitti dramatiikkaa. Alun pitäen seuramme jäsenen, entisen Liettuan suurlähetystön lähetystöneuvos Juha Vänskän kautta
konsertin pääesiintyjäksi saatiin Vytas Sondeckis. Konserttiviikolla hän kuitenkin sairastui,

ja Kemal Achourbekovin kontaktien avulla löysimme Sibelius-Akatemiassa opiskelevan
vilnalaisen sellistin, August Gocentasin. Achourbekovin ohjaama konsertti oli mainio, ja
Gocentasin nuori energia valloitti yleisön.
Tämä on yksi esimerkki seuramme toiminnasta. Järjestämme jäsenille erilaisia aktiviteetteja. Vuosikokouksen yhteydessä järjestämme Liettuaan
liittyviä luentoja, ja kesäisin
olemme järjestäneet useita
Liettuan matkoja. Joulun alla
järjestämme Jouluistahduksen
Liettua-aiheisella teemalla. Tulevassa istahduksessa saamme kuulla liettualaisista jouluperinteestä Larissa Marttisen
kertomana. Yhdessä Joensuun
kaupungin kanssa olemme järjestäneet taidehankkeen Vilnaan. Karjalan kultakägönen
-veistos on sijoitettu TV-tornin lähellä olevaan puistoon.
Vilnan ollessa kulttuuripääkaupunkina suunnittelimme
sinne modernin suomalaisen
saunan, jossa kylvetimme vilnalaisia kuukauden ajan. Lisäksi olemme järjestäneet useita taidenäyttelyvaihtoja Joensuun ja Vilnan välillä. Jo usean
vuoden ajan olemme lähettäneet kudonnaisia Suomen Vilnan suurlähetystön hyväntekeväisyystyöhön. Yhteydenpito15

amme edesauttaa Joensuun ja
Vilnan suhde ystävyyskaupunkeina, sekä se, että Liettuan
kunniakonsuli Esa Karvinen
toimii kaupungissamme.
Raimo Moilanen
Puheenjohtaja
Joensuun seudun Donelaitis-
seura – Liettuan ystävät ry

Näyttelystä saatuja
kommentteja:
”Ihana näyttely, sydämeen
käyvää historiaa”,
”Näyttely on myös kulttuuriteko ja osa ystävyyskaupunkitoimintaa.”
”Nostalgiaa. Ihmisenä olon
monia ulottuvuuksia.”

Itämeri
– ainutlaatuisen viehättävä
sisävesiallas

V

esistö voi yhdistää ihmisiä tai siitä saattaa tulla
este kanssakäymiselle. Tutkija Kai Myrbergin ja Matti Leppärannan teos Itämeri ja ihminen (Tammi 2019) sitoo yhteen yhdeksän ympärysvaltiota ja 14 valuma-aluetta, joilla
on laskujokia murtovesialtaaseen. Vaikka Skandinavia oli ai-

koinaan saari, voi sen ympäri nykyään purjehtia Venäjän
kanavien ansioista. Itämeren
muodostumisen syntyhistoriaa pohditaan muun muassa
Saimaan ja Päijänteen kautta,
jotka olivat suuren altaan lahtia. Selkeä ja havainnollinen
taustoitus esihistoriasta nykyaikaan luo kirjaan kolmiulottei16

sen elävän tilallisen maailman,
jonne tapahtumat sijoittuvat.
Tekijät ovat peranneet ansiokkaasti auki lähes kaiken,
mitä Itämereen voidaan liittää:
myytit, ekosysteemin rehevöitymisineen ja suojeluineen,
elinkeinot, haaksirikot, majakat, sään vaihtelut, matkailun ja paljon muuta. Eri aiheis-

Kulttuuri

nä he osaavat kertoa meren tilasta ja suojelusta kansanomaisesti ja vertauskuvia käyttäen. On hienoa, että pääsemme
nauttimaan näistä kiinnostavista faktoista. Kokoelman voisi
kääntää muillekin kielille, sillä
Itämerestä kiinnostuneita varmasti riittää. Kirja on saatavina
sekä painettuna että äänikirjana. Myös kirjan taitto on ansiokas ja selkeä, tekstit on sovitettu sivulle kahdella palstalla, ja

kuvitus viehättää karttoineen
ja nostalgisine seisovine pöytineen. Kaikki osaset varmistavat
sen, että kirja ansaitsee juhlateoksen arvon. Valtion tiedonjulkistamisen palkinto on mennyt oikeaan osoitteeseen.
Katja Ihamäki
Kirjan toisen tekijän
Kai Myrbergin haastattelu on
Liettua lehden 30-vuotisjuhla
numerossa (2019).

Markko Taina

ta syntyy selkeitä yleissivistäviä
kokonaisuuksia, joita voi lukea
myös itsenäisesti. Saarihyppely alkaa reitillä Bornholmista
Hailuotoon, ja välillä käydään
myös itäisessä Reposaaressa
(nykyisessä Kronstadtissa). Sitten sukelletaan hylylle ja seurataan sodanaikaista pelastautumisyritystä laivalle.
Kun meteoriitti syöksyy Saarenmaalle, kraatterin syntyhistoria sulautuu Kalevalan kirjokannen säkeisiin ”Taivas reikihin repesi…” Eri maiden jääteistä löytyy jännittäviä kuvauksia.
1980-luvun Helsingissä, kirpeinä pakkastalvina bussin numero 14 päätepysäkki oli Suomenlinnassa. Meripihkan vuosisataisen syntyprosessin kuvaus
havupuun pihkasta Itämeren
kullaksi kertoo luonnon ihmeistä. Kuuluisa meripihkatie
Liettuasta Mustallemerelle on
monilta suomalaisilta jäänyt
unholaan. Kuurinkynnään syntyhistoria ja sen luotsaaminen
Unescon maailman perintökohteeksi kertovat sen ainutlaatuisuudesta yhtenä Itämeren helmistä sen pitkässä kaulanauhassa.
Ihmettelen ja arvostan Myrbergin ja Leppärannan ehtymätöntä Itämeren tieto- ja tarinavarastoa. Luonnontieteilijöi-

Matti Leppäranta (vas.) ja Kai Myrberg ovat tutkijoita, professoreita
ja tietokirjailijoita, joilla on kokemusta Itämeren tutkimuksesta yli
30 vuoden ajalta. He ovat julkaisseet meristä useita tietokirjoja sekä
tutkijoille että suurelle yleisölle..
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Liettualainen taideleiri Iniössä
- Dailės pleneras Pietvakarių
Suomijoje

Tervetuloa Iniöön – Välkommen
till Iniö. Kyltti tervehti meitä
pienellä Keistiön saarella

Villa Högbo toimi ryhmän majoituspaikkana taideleirin ajan.

onelaitis - Turun seudun
Liettuan ystävät järjesti
tänä vuonna viiden päivän mittaisen liettualaisen taideleirin
elokuun lopulla Iniössä. Se oli
järjestyksessä jo viides taideleirimme kahdeksan vuoden
sisällä. Ensimmäinen leiri järjestettiin Hiittisten Rosalassa,
ja jatkoa sille seurasi Utössä
ja Hangossa ja viime vuonna
Houtskarissa. Edellisenä vuonna tapahtuma merkittiin toimintasuunnitelmaan ja tapahtumaa ryhdyttiin hahmottelemaan ja budjetoimaan johtokunnan kesken. Tapahtuman
paikaksi valittiin tällä kertaa
Iniön saari. Iniö sijaitsee aivan
Turunmaan ja Ahvenanmaan
rajalla. Se on entinen itsenäinen kunta ja kuuluu nykyisin
Paraisiin. Väkiluku on suunnilleen 250 asukasta ja sopii eksoottisena kohteena taidelei-

rin puitteiksi. Iniöön kuuluu
kymmenkunta isompaa saarta.
Puheenjohtajallamme Lasse
Bergrothilla on hyvät suhteet
Kaunasin alueen paikallishallintoon, ja osallistujalista laadittiin
yhteistyössä Kaunasin alueen
kulttuuritoimen kanssa. Saimme Kaunasista lisäksi taiteilijoiden käyttöön pikkubussin kuljettajineen. Yhdistyksemme
huolehti ryhmän majoituksesta
Iniössä. Matkustaminen Kaunasista Iniöön asti maa- ja meriteitse ei onnistu yhden päivän
aikana, joten ryhmälle varattiin
yhdistyksen laskuun hotellimajoitus Tallinnassa.
Päästäksemme Iniön pääsaarelle matkustimme kahdella lautalla. Ensin Kustavin Heponiemestä Iniön Jumon saaren Kannvikiin, sitten toisella
lautalla Iniön Norrbyn pääsaareen. Keistiön saaren vierai-

D
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lua varten käytimme taas pääsaaren Dalenista Keistiöön kulkevaa lauttareittiä. Sää oli leirin
ajan kohtalainen, ensimmäiset
kaksi päivää varsin kauniita ja
loppuviikolla ajoittaisia heikkoja sateita.
Taiteilijoiden majapaikkana
toimi Villa Högbo, joka on Iniön
entinen kunnantalo. Se sijaitsee
Norrbyn saarella aivan kirkonkylän keskustassa. Rakennuksessa on huoneita matkailijoille
ja pieni ravintolasali. Lähellä on
ruotsinvallan aikaan rakennettu kivikirkko, satama, hiekkaranta, kylän ruokakauppa ja muutama ravintola. Muita saaren
nähtävyyksiä ovat plokimuseo
ja luontopolku. Saariston Rengastie menee muutaman sadan
metrin päässä.
Tänä vuonna matkalle lähti
mukaan neljä taiteilijaa Garliavassa Kaunasin alueella toimi-

Tapahtumia
ja toimintaa

Matti Heikkilä
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alusta loppuun ulkona käyttäen
luonnon oikeita värejä ja näkymiä. Tästä siis liettualaisten
tapahtumasta käyttämä nimitys pleneras. Taiteilijamme etsivät aiheita saaren luonnosta
ja maisemista maalauksiinsa,
ottavat valokuvia tai aloittavat
työn paikan päällä. He ahersivat aamusta iltaan, koska teokset oli hyvä saada valmiiksi neljän päivän aikana. Maalaukset
lähtevät Liettuaan näyttelyihin,
ja palaavat varmasti vielä kerran
täkäläisiin näyttelyihin.
Lauttamatkat Turunmaan saaristossa olivat eksoottisia ainakin ensi
kertaa Suomessa vierailleille taiteilijoille.
Keskiviikkoaamuna leirin ollessa puolessavälissä yhdistykvasta Olegas Karavajevasin tai- Mikolėnienė, Janina Petraitienė, semme jäseniä saapui aamuElena Modesta Pocienė ja Stasė lautalla tutustumaan taiteilijoidestudiosta:
Kanapečkienė. Ryhmän auton hin, maalauksiin ja myös itse
Aušra Jagelavičienė, Ramunė
Iniön maisemiin. Taiteilijat järPoškuvienė, Birutė Volkovienė kuljettajana toimi Eimantas
jestivät komean vastaanoton ja
Kaupinis.
ja itse mestari Vladimiras
pöydälle oli katettu liettualaiWikipedian mukaan ulkoilVolkovas. Toisena Kaunasin
sia herkkuja. Tuliaiset ja kuulualueentaidestudiona oli edus- mamaalaus eli plein-air-maamiset vaihdettiin. Olihan suulaus (ransk. en plein air = ultettuna Piliuona-studio, josri osa leirin osallistujista tuttuja
koilmassa) on maalaamista
ta paikalle saapuivat Jolanta
edellisiltä vuosilta.
Työskentely jatkui perjantaiaamuun asti. Heti perjantain aamupalan jälkeen pakkasimme tavarat pikkubussiin, ja
matka mantereelle alkoi ensimmäisellä lautalla. Puoliltapäivin
saavuimme Raisioon ja poikkesimme Ikean myymälässä lounaalla. Sen jälkeen puheenjohtajamme Lassen johdolla tehtiin kierros Turun linnassa. Poikkesimme myös Turun TuomioSaarella on lukuisia venetelakoita
ja laitureita. Vene taitaa olla
täällä tärkeä kulkuneuvo.
19

Jolanta Mikolėnienė

Ensimmäisten valmistuneiden maalausten esittelyä.
Yhdistyksemme jäseniä
poikkesi tutustumassa taideleiriin.
Jolanta Mikolėnienė

kirkossa, jonka jälkeen oli jäähyväisten aika. Laiva odotti pian
Helsingin satamassa.
Taideleiristä saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä, ja moni on jo osoittanut
kiinnostusta saada osallistua
vastaaville leireille myöhemminkin. Olemme luonnostelleet seuraavaa taideleiriä yhdistyksemme johtokunnassa
ja se on merkitty vuoden 2022
toimintasuunnitelmaan. Aihetta ensi vuoden leirille olisi, sillä tämänkaltaiset tapahtumat
vastaavat mitä parhaiten yhdistyksemme toiminnan tavoitetta: varsinaissuomalaisten ja
liettualaisten välisen kanssakäymisen ja kulttuurivaihdon
edistämistä.
Matti Heikkilä
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Saariston rengastiellä

T

lähellä. Sää oli lämmin ja aurinkoinen, joten saaristo näytti meille vain parhaat puolensa. Saimme myös nauttia paikallisopas Tiina Gustafssonin
rentoa, mutta asiapitoista tarinointia saariston historiasta ja
nykyelämästä.
Houtskarissa ihailimme vanhaa punaista puukirkkoa ja kävimme venemuseossa. Majoituimme Houtskarin saaristokouluun, joka on aiemmin
ollut kristillinen opisto, mutta toimii nykyisin leiri- ja kulttuurikeskuksena. Osa meistä
nautti illallisensa saaristokoulun pihalla omia eväitään gril-

Matti Heikkilä

ampereen Liettua-seura järjesti koronatilanteen takia
kesäisen saariston rengastiematkan 13.–14.8. Turun saaristoon perinteisen Liettuan matkan sijaan. Osallistujia oli 30,
bussin kuljettaja ja paikallisopas mukaan lukien. Matkanjohtajana toimi hallituksen sihteeri Asta Lepikkö.
Tampereelta ajoimme Raision kautta Kustaviin, josta reittimme varsinaisesti alkoi. Koska saaria oli paljon, eikä kaikkien välillä ollut siltoja, saimme
kokea myös kahdeksan lauttamatkaa. Tiet olivat mutkaisia,
maisemat idyllisiä, meri aina

laten, osa kävi venesataman
GrillCafé Skagenissa. Yhdessä
olimme jo alkumatkasta kahvitelleet Kustavin käsityökylässä sataman lähellä ja nauttineet lounasta Houtskarissa
Mossalan saaren ravintolassa.
Hyvin nukutun yön ja aamiaisen jälkeen matkamme piti jatkua toimintansa lopettaneen
tomaattitilan sijaan omenatarhaan, mutta lautta-aikataulun
takia emme sinne ehtineet.
Sen sijaan ajelimme mutkaista saaristotietä pienten kylien
läpi Borgbergin näköalatornille,
jonne osa meistä kiipesi. Toiset
kävivät bussikyydillä vilkaisemassa Hyppeisin erikoista hotelliravintolaa.
Houtskarista jatkoimme
matkaa Korppoon läpi Nauvoon. Vierasvenesataman kojuissa oli mahdollisuus tehdä ostoksia. Monelle tarttuikin matkaan saaristolaisleipää ja kalatuotteita tai käsitöitä. Lounaan nautimme Nauvon
kirkonkylän Marttalassa, jonka jälkeen vierailimme ns. Pikku-Nauvossa Troolenin kalakaupassa ja kahvilassa. Emäntä kertoi meille perheyrityksestään ja kalastuksen nykytilasta.
Isäntä taisi itse olla juuri kalasSaariston rengastien varrella
oleva Iniön kirkko sijaitsee
Norrbyn kylässä.
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tamassa. Moni täydensi ostoskassiaan vielä herkullisilla kalatuotteilla.
Paraisilla ensimmäinen kohteemme oli Pohjoismaiden
suurimman avolouhoksen näköalatasanne hulppeine näkymineen. Vilkaisimme Paraisten Vanhaa Malmia eli keskustaa, joka on kuin Rauman vanha puukaupunki, mutta paljon
pienemmässä koossa. Siellä
oli myös taloja, jotka liittyivät
V. I. Leninin salaiseen pakomatkaan 1907 Suomesta Ruotsiin.
Kävimme myös Paraisten keskiaikaisessa kirkossa ja näim-

me kirkkomaalla parin paikalisen Leniniä auttaneen henkilön haudat.
Kesäretkemme oli kuin pieni ulkomaanmatka. Varsinkin
Nauvon vierasvenesatamassa tuntui kuin olisimme olleet
jossain etelän lomakohteessa.
Hiukan mielikuvitusta käyttäen
olisi voinut luulla olevansa Liettuassa Kuurinkynnään Nidassa.
No, olimmehan kuitenkin meitä yhdistävän Itämeren äärellä!
Kiitokset kaikille retken järjestelyissä ja toteuttamisessa mukana olleille sekä hyväntuulisille matkalaisille!

P.S. Liekö sattuman oikkua, että
kesäretkemme keskeinen saari oli Houtskari, jossa myös Turun seudun Liettuan ystävät järjestivät taideleirin liettualaisille
taidemaalauksen harrastajille.
Emme osuneet sinne samaan aikaan, mutta näimme ja koimme
samat maisemat. Näyttely ”Liettuasta Houtskariin” on nähtävissä Tampereella, Hervannan kirjastossa 1.– 11.2.2022.
Leena Kakko

Vilnalaisia
Erasmus-vieraita
Tampereella
Vilnius Business Collegen liikkeenjohdon ja markkinoinnin opiskelijat vierailivat Erasmus-vaihdon merkeissä Tampereella. Ohjelmaan mahtui myös lyhyt tutustuminen Tampereen Liettua-seuran
toimintaan 28.9. kulttuuritalo Laikussa,
jossa seuran varapuheenjohtaja Leena
Kakko otti heidät vastaan ja kertoi seuran toiminnasta teekupposen äärellä.

Kuvassa vas. Leena Kakko, Daria Moskvitina, Anton
Shcherbak, Haroldas Barauskas ja Nojus Girdenis.
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Tule mukaan Donelaitis-seuran toimintaan!
Jussi Lehtonen

Voit täyttää jäsenhakulomakkeen
seuran verkkosivulla www.donelaitis.fi
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