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 Pääkirjoitus

Arvoisa lukija, käsissäsi  
on vuoden ensim-
mäinen Liettua-leh-

ti. Liettua-lehti syntyi vuon-
na 2018 juhlistamaan Liettu-
an uudelleenitsenäisty misen 
satavuotisjuhlaa ja pyrkii niin 
tänä vuonna kuin tulevaisuu-
dessakin tuomaan suoma-
laisten kädenulottuville ajan-
kohtaisia ja ajattomia ilmiöitä 
Liettuan kulttuurin saralta.

Vuonna 2019 elämme mo-
nien juhlavuosien aikaa. Liet-
tuan satavuotisen itsenäi-
syyden juhlinta alkoi vuon-
na 2018 ja jatkuu yhä. Tänä 
vuonna tulee kuluneeksi 150 
vuotta suomalaisen kansan-
runouden tutkijan A. R. Nie-
men syntymästä. Niemi kerä-

si liettualaista kansanru noutta 
ja kirjoitti useita teoksia Liet-
tuan kansanperinteestä. Bal-
tian ketjun tapahtumista on 
vierähtänyt 30 vuotta. Bal-
tian ketju oli Liettuan, Latvi-
an ja Viron pääkaupunkien 
läpi kiemurrellut katkeama-
ton ihmisketju, rauhanomai-
nen mielenosoitus vapauden 
puolesta. 

Liettua on meitä lähellä 
monin tavoin. Vuosi 2019 on 
Liettuassa omistettu muual-
la maailmassa asuville liettua-
laisille. Suomessakin asuu liet-
tualaisten yhteisö, joka muo-
dostaa erilaisia aktiivisia ryh-
miä, kuten Suomen liettua-
laisten yhdistyksen (Suomijos 
lietuvių bendruomenė, SLB) 

sekä liettualaisten nuorten 
yhdistyksen (Suomijos lietuvių 
jaunimo sąjunga, SiLTa). Yh-
distykset tekevät läheistä yh-
teistyötä suomalaisten Liettu-
an ystävien eli Donelaitis-seu-
ran kanssa. Donelaitis-seu-
ra puolestaan omistaa tämän 
vuoden liettualaiselle kansan-
perinteelle. Teema tulee nä-
kymään seuran toiminnassa 
eri tavoin.

Tässä numerossa löyhänä 
teemana on taide. Pääsemme 
tutustumaan lahjakkaaseen 
kuvataiteilijaan ja säveltäjään 
Čiurlionisiin sekä muutamaan 
viime vuonna Suomessa esillä 
olleeseen näyttelyyn, jossa oli 
näytillä liettualaista taidetta. 
Meille esitellään liettualais-
suomalaista vuorovaikutusta 
Multian ympäristötaiteessa. 
Luomme katsauksen kirjansi-
dontaan sekä Vilnan kirkkojen 
arkkitehtuuriin. Viime marras-
kuussa Helsingissä esitettiin 
liettualaisia tuoreita elokuvia, 
joista yhden arvostelun löydät 
tästä numerosta. Taideaihei-
sen sanaston avulla voit hioa 
kielitaitoasi. 

Antoisia lukuhetkiä!

Johanna Pažemeckas

Mindaugas Survilan dokumenttielokuvasta Muinaiset metsät (2017). 

copyright M
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Kuvataiteilija ja 
säveltäjä Čiurlionisin 
jäljillä

O llessani töissä Pietaris-
sa vuonna 2003, luin 
paikallisesta ilmais-

jakelulehdestä pikku uutisen. 
Siinä kerrottiin miten liettua-
laisen kuvataiteilijan ja sä-
veltäjän Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionisin (1875–1911) 
muistolaatta Rimski-Korsako-
vin prospektin ja Masterska-
ja-kadun kulmassa sijaitse-
van talon seinässä oli saanut 
olla rauhassa. Tämä uusi laatta 
oli tehty harmaasta graniitis-
ta, sen oli suunnitellut liettua-
lainen kuvanveistäjä Mindau-
gas Šnipas ja paljastusseremo-

nias sa marraskuussa 2002 oli 
puhunut Moskovan lähetystön 
kulttuuriattasea, näyttelijä Juo-
zas Budraitis. Muistolaattaan 
oli kuvattu Čiurlionisin profiili 
ja signeeraus. Edellinen laatta, 
joka oli tehty metallista, varas-
tettiin kolme kertaa. Kaksi ker-
taa se löytyi, mutta kolmannel-
la kerralla katosi jäljettömiin.

Pietarissa vietettiin 21.–
25.11.2002 Čiurlionis-päiviä, 
joiden monipuolinen ohjelma 
edusti Čiurlionisin eri taiteen-
aloja. Konservatoriossa pidet-
tiin konsertti, joka oli omistet-
tu Čiurlionisin sinfonisen ru-

noelman ”Metsässä” ensiesi-
tyksen 90-vuotis- ja säveltämi-
sen 100-vuotismuistolle. Etno-
grafisessa museossa oli ollut 
näytteillä Čiurlionisin taidetta 
jäljennöksinä.

1990-luvun lopulla Helsin-
gin yliopistossa liettuan kiel-
tä ja kulttuuria opiskelleena 
Čiurlionisin nimi oli tuttu. Olim-
me kuunnelleet hänen musiik-
kiaan ja katselleet hänen tai-
deteoksiaan. Lähdin etsimään 
taloa, jossa Čiurlionis oli asu-
nut. Löysin sen. Masterskaja-
kadun puolella talon seinässä 
oli to siaan muistolaatta. Otin 

Masterskaja-katu. Viereinen kuva Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Pyramidisonaatti, 1908.
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kuvan muistoksi. Etsin netistä 
lisää tietoa, otin jopa yhteyttä 
Liettuan konsulaattiin.

Miten Čiurlionis 
päätyi Pietariin?
Čiurlionis syntyi Varėnassa 
vuon na 1875, perhe muut-
ti Druskininkaihin 1885, 
Čiurlionisin isä toimi siellä ur-
kurina. Hän antoi pojalleen 
ensiopetuksen musiikkiin. 
Tunnettu mesenaatti, ruhtinas 
Mykolas Oginskis otti vuonna 
1889 Čiurlioninisin orkesteri-
kouluunsa Plungėen.

M.K. Čiurlionis opiskeli mu-
siikkia Varsovassa ja Leipzigis-
sä 1894–1902 Oginskisin tu-
ella. Taideopinnot hän aloit-
ti Varsovassa 1902. Vuonna 
1906 Čiurlionisin työt saivat 
huomiota Varsovan taidekou-
lun oppilastöiden näyttelyssä 
Pietarissa ja kriitikot panivat 
hänet merkille. Häntä pidet-
tiin omintakeisena taiteilija-
na, hänen muusikkotaustansa 
sanottiin näkyvän hänen mys-
tisissä kuvissaan. Hän antoi 
maalauksilleen ”musiikillisia” 
nimiä, kuten Sonaatti, Fuuga, 
Preludi. Čiurlionis koki synes-

tesiaa. Aistiärsyke aiheuttaa 
synesteetikolle toisen aistin 
alaan kuuluvan aistimuksen, 
esimerkiksi sävelkorkeus voi 
näkyä tiettynä värinä. 

Vuonna 1908 Čiurlionis läh-
ti Liettuasta yrittämään tai-
teilijaelämää Pietarissa. Vil-
nassa suuri yleisö ei vielä ar-
vostanut hänen taidettaan, ja 
Pietarissa hän toivoi saavan-
sa paremman vastaanoton. 
Hän tutustui tuon ajan pieta-
rilaistaiteilijoihin, kuten Do-
buzinskiin, Benuahan, Baks-
tiin ja Roerichiin ja hänet hy-
väksyttiin taiteilijaseuran jäse-
neksi. Hän sai myös taulujaan 
esille ja hänen sävellytyksiään 
esitettiin konserteissa, joissa 
soitettiin mm. Stravinskia ja 
Rahmaninovia. Hän oli muka-
na Pietarin liettualaisten rien-
noissa johtamalla kuoroa. 

Pietarista Čiurlionis palasi 
joksikin aikaa takaisin Vilnaan 
ja meni siellä naimisiin kirjai-
lija Sofija Kymantaitėn kans-
sa. Syksyllä 1909 hän pala-
si yksin Pietariin. Čiurlionis eli 
hyvin vaatimattomasti, hän ei 
halunnut olla rasitteeksi suo-
jelijoilleen. Välillä hän oli niin 
vähissä varoissa, ettei hänellä 

ollut varaa ostaa värejä. Hän 
maalasi huonolaatuiselle pa-
perille ilman maalaustelinettä 
ja sävelsi ilman pianoa. Vuo-
denvaihteessa vaimo tuli ta-
paamaan miestään ja löysi tä-
män hyvin huonossa kunnos-
sa. Pietarin sää ei ollut hyväk-
si Čiurlionisin terveydelle, hän 
oli sairastunut ylirasituksesta 
ja hänen mielenterveytensä 
oli järkkynyt. Sofija-vaimo vei 
miehensä hoitoon Varsovan 
lähellä sijaitsevaan paranto-
laan, jossa tämä kuoli vuonna 
1911, vain 36-vuotiaana. 

Čiurlionis oli Liettuan en-
simmäinen ammattilaissävel-
täjä ja 1900-luvun alun maala-
ustaiteessa huomattava edel-
läkävijä, symbolisti, jolla oli 
omia, valtavirrasta poikkeavia 
näkemyksiä. Hän ehti tehdä yli 
200 sävellystä ja kuvataidetta-
kin hän loi yli 300 teosta.

Eine Akinsha

Lähteet: www.ciurlionis.eu sekä 
Eine Akinshan kirjoitus Donelaitis-
julkaisussa nro 45, 2003.

Eine Akinsha, FM, opiskellut 
Helsingin yliopistossa 1990-luvulla 
sivuaineena balttilaisia kieliä 
ja kulttuuria, Donelaitis-seuran 
hallituksen jäsen

Eine Akinsha
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Liettuan valtion 
uudelleenperustamiseen 
liittyviä erityispiirteitä 
vuosilta 1917−1918
Professori Eidintasin seminaariesitelmä  
Turun yliopistolla

Turun yliopistolla järjestet-
tiin torstaina 29.11. en-

simmäisen maailmansodan 
seurauksia käsittelevä semi-
naari, jossa puitiin sodan vai-
kutuksia Euroopan historiaan. 
Tilaisuuteen osallistui puhuji-
na yhteensä 14 historiantut-
kijaa ja suurlähettilästä 13:sta 
Euroopan maasta.

Liettuaa tilaisuudessa puhu-
jana edusti professori Al-

fonsas Eidintas, joka esitel-
möi aiheesta ”Liettuan valtion 
uudelleenperustamiseen liit-
tyviä erityispiirteitä vuosilta 
1917–1918”. Häntä edeltävän 
puheenvuoron seminaarissa 
käytti Latvian edustaja tohto-
ri Valters Ščerbinskis, joka kä-
sitteli Latvian itsenäisyysjulis-
tuksen ja sen jälkeistä aikaa 
vuonna 1918.

Ščerbinskisin mukaan toi-
sin kuin Liettuassa, Latvias-

sa ei esiintynyt kovinkaan voi-
makasta valtiolliseen itsenäi-

syyteen pyrkivää liikehdintää 
ensimmäisen maailmanso-
dan aikoihin. Latviassa pyrit-
tiin sen sijaan lähinnä kulttuu-
ri-identiteetin vahvistamiseen 
ja voimistuneiden saksalais-
ten vaikutteiden torjumiseen. 
Tämä selittynee hyvin sillä, 
että Latvia ei ollut historiansa 
aikana aikaisemmin ollut itse-
näinen valtio, kun taas Liettua 
oli ollut menneisyydessä jopa 
alueellinen suurvalta ja voi-
makkaasti ulkopuolisilta vai-
kutuksilta eristäytynyt.

Liettua, joka Latvian tavoin 
kuului Venäjän yhteyteen 

maailmansodan kynnyksel-
lä, joutui vuonna 1915 saksa-
laisten valtaamaksi. Eidintasin 
mukaan saksalaismiehitys kat-
kaisi käytännössä siteet Venä-
jään. Valtiollista itsenäisyyt-
tä tavoitelleita liettualaisia si-
teiden katkeaminen hyödytti, 
sillä saksalaiset olivat – tosin 
tiukoin reunaehdoin – valmii-
ta Liettuan valtion itsenäisyy-

Professori Alfonsas Eidintas 
pitämässä seminaariesitelmää 
Turun yliopistolla 29.11.2018

La
ss

e 
Be

rg
ro

th



7

den palauttamiseen. Tämä 
edellytti tiivistä yhteistyötä 
Saksan kanssa sekä sotilaalli-
sesti että myös liikenteen, tul-
lin ja talouden osa-alueilla.

Näiden reunaehtojen puit-
teissa pyrkimykset Liet-

tuan valtion palauttamisek-
si saivat jatkua, ja Liettuan 
maaneuvosto (Lietuvos tary-
ba) perustettiin syksyllä 1917 
maan väliaikaiseksi hallituk-
seksi. Sen johtoon nousseesta 
Antanas Smetonasta tuli myö-
hemmin maan ensimmäisen 
tasavallan aikainen viimeinen 
johtaja ennen toisen maail-
mansodan aikana alkanutta 
neuvostomiehitystä.

Liettuan itsenäistymisellä 
oli yhteisiä piirteitä myös 

Suomen itsenäistymiseen, sil-
lä Suomen ohella myös Liet-
tuan valtiomuodoksi kaavail-
tiin aluksi kuningaskuntaa, 
jonka johtoon haluttiin nos-
taa Württembergin kreivi, 

ruhtinas Wilhelm von Urach, 
joka olisi saanut hallitsijani-
men Mindaugas II Liettuan 
ainoan aikaisemman kunin-
kaan, 1200-luvulla hallinneen 
Mindaugasin mukaan. Suun-
nitelma kuitenkin kariutui 
Saksan sotamenestyksen hei-
kennyttyä.

Professori Eidintas mainit-
si esitelmässään myös so-

taa seuranneen Liettuan it-
senäisyysajan vaikeista alku-
vuosista. Koska Liettuan ra-
jasopimus Puolan kanssa oli 
määrittelemättä, Puola valtasi 
Liettualta pääkaupunki Vilnan 
alueen vuonna 1920, ja Liet-
tuan pääkaupunki jouduttiin 
siirtämään tilapäisesti Kau-
nasiin. Lisäksi sodan johdet-
tua vallankumouk seen Venä-
jällä Liettua joutui torjumaan 
bolševikkien tunkeutumisyri-
tykset alueelleen. Vaikeista it-
senäisyyden lähtökohdistaan 
huolimatta kumpikin eteläi-
sen Baltian maa kuitenkin vä-

hitellen sai hallintonsa jär-
jestykseen ja nousi tolpil-
leen, kunnes kehitys jäl-
leen tyrehtyi toisen maa-
ilmansodan ja sen myötä 
neuvostomiehityksen takia.

Lasse Bergroth

Lasse Bergroth, FT, FM,  
Donelaitis − Turun seudun Liettu
an ystävät ry:n johtokunnan pu
heenjohtaja
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Matka- 
  kohde

Lempikirkkoni 
Vilnassa

sessa oli enemmän ortodok-
seja kuin pakanoita. Vilnassa 
oli jo silloin useita eri uskon-
tokuntien kirkkoja.

Liettua kääntyi katolisuu-
teen, mutta ortodoksit jäivät 
asumaan Vilnaan ja vuosisa-
tojen mittaan sinne syntyi eri 
uskontoja tunnustavien asuin-
alueita. Vilna tunnettiin hy-
vin suvaitsevaisena kaupunki-
na. Sinne kotiutuivat nopeasti 
useat katoliset sääntökunnat, 
joiden yhteyteen alkoi nousta 
kirkkoja ja luostareita.

Gotiikka oli keskiajan kirk-
koarkkitehtuurin valtatyyli 

aina 1400-luvun lopulle asti, 
Vilnassa vielä 1500-luvun al-
kupuolellakin. Vilnan vanhim-
mat kirkot ovat ortodoksisia, 
1300-luvun tiiligotiikkaa, mut-
ta gotiikan piirteet ja tiilipin-
nat on myöhemmissä korja-
uksissa häivytetty. Uskonpuh-
distuksen aikaan 1500-luvun 
alkupuoliskolla reformoidut 
liikkeet, etupäässä kalvinismi 
saivat Puola-Liettuassa hyvin 
suuren jalansijan, josta muis-
tona on kaksi 1500-luvun kirk-
koa. Katolisen vastauskonpuh-
distuksen lujin ydin, jesuiitta-
veljestö saapui valtakuntaan 
ja käänsi suunnan takaisin 
katolisuuteen perustamalla 
1569 kollegion. Siitä kehittyi 
Vilnan yliopisto, jonka perus-
kirja annettiin vuonna 1579. 
Jesuiitat toivat mukanaan ba-
rokkityylin, jonka vaikutus nä-
kyy leimallisena kaupungin 
kirkkojen arkkitehtuurissa.

Kirkko, jonka 
Napoleon halusi 
viedä mukanaan
Asuin Vilnassa 2000-luvun 
alussa pari vuotta. Äkkiä huo-
masin tulleeni ”rakennustutki-
jan paratiisiin”. Kuljin kirkois-

Matkamies huomaa Vilnas-
sa ensimmäiseksi sen muista 
Baltian pääkaupungeista poik-
keavan tunnelman, jota luo-
vat monet upeat kirkot ja nii-
den tornit. Varsinaisella kau-
punkialueella on nykyään 35 
kirkkoa ja esikaupungeissa 
muutamia. Lukumäärään si-
sältyy kuusi ortodoksikirkkoa 
ja kaksi reformoitujen kirkkoa.
Kun Liettuasta virallisesti tuli 
kristitty valtio vuonna 1387, 
suuriruhtinaskunnan valtava 
alue oli itäisiltä osiltaan ollut 
jo vuosisatoja ortodoksinen 
ja valtion hallitsevassa kerrok-

Vanhankaupungin siluetti
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sa ja korttelipihoilla tutkimas-
sa arkkitehtuuria, meillähän ei 
ole vastaavia kaupunkiraken-
teita. Kaupunki ja monet kir-
koista olivat vielä aika huonos-
sa kunnossa, mutta korjaustöi-
tä tehtiin kaikkialla. Äkkiä huo-
masin, että palasin aina sa-
maan kirkkoon.

Pyhän Annan kirkko (Šv. 
Onos bažnyčia osoitteessa 
Maironio gatvė 8) oli suosi-
tuin nähtävyys, joka oli säi-
lynyt hyväkuntoisena. Se on 
kenties Liettuan ihmeellisin 
kirkko, ainutlaatuisen koris-
teellisen ulkoasunsa vuok-
si. Se on rakennettu aivan 
1500-luvun alussa, suunnitte-
lijaksi arvellaan gdanskilaista 
arkkitehtiä Mikael Enkingeriä, 
jonka töitä oli myös tuhoutu-
nut Vilnan Alalinna. Julkisivun 
pilasterit ja kaaret on muu-
rattu profiloiduista tiilistä, joi-
ta on 33 eri tyyppiä. Tiilirivit 
muodostavat ylöspäin suun-
tautuvia kaaria, jotka päätty-
vät kolmeen hentoon torniin. 
Kokonaisuus tuo mieleen pie-
nen lippaan. Ulkoasu on säily-
nyt muuttumattomana huoli-
matta tulipaloista, mutta yksi-
laivainen interiööri on muu-
tettu moneen kertaan. Napo-

leon vallattuaan Vilnan vuon-
na 1812 ihasteli kirkkoa ja sa-
noi haluavansa panna sen tas-
kuunsa ja viedä Pariisiin.

Bernardiinimunkkien 
luostarista Taide
akatemian studioksi
Aivan Annan kirkon takana 
oleva Bernardiinikirkko, nyky-
ään nimeltään Pyhän Fransis-
kus Assisilaisen kirkko, on pal-
jon mielenkiintoisempi. Sen 
korkea, jylhä tiilinen pääty ko-
merokoristeineen ja nurkka-
torneineen luo kontrastin pie-
nemmän kirkon pitseille. Sin-
ne palaan aina Vilnassa käy-
dessäni, seuraan sen muuttu-

Kuvat  Johanna Pažem
eckas 

mista tyhjästä kuoresta taas 
käyttökelpoiseksi kirkoksi.

Bernardiinimunkit asettui-
vat Vilnaan 1469. Heidän en-
simmäinen puinen kirkkonsa 
paloi ja ensimmäinen kivira-
kennus sortui. 1506 aloitet-
tiin nykyisen kirkon rakenta-
minen, heti Annan kirkon jäl-
keen. Mikael Enkinger suun-
nitteli sen osaksi kaupungin-
muuria, joka myös oli hänen 
suunnittelemansa. Kirkon 
päätyjen yläosassa näkyy am-
puma-aukkoja, sillä se oli osa 
puolustusjärjestelmää. Nur-
kissa olevat pienet tornit ovat 
palvelleet samaa tarkoitusta. 
Kirkon pohjoispuolelle tehtiin 
luostarirakennukset. Ne muo-

Pyhän Annan kirkko
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dostavat suuren suorakaiteen, 
jossa on kaksi sisäpihaa. Mun-
kit käyttivät aluksi Pyhän An-
nan kirkkoa. Vuosina 1560 ja 
1564 molemmat kirkot paloi-
vat, mutta rakenteet kestivät. 

Bernardiinikirkko on Liettu-
an suurin goottilainen kirkko, 
kolmilaivainen, suorakulmai-
nen ja pituudeltaan 42,2 met-
riä ja leveydeltään 24 metriä. 
Holvit ovat tähti- tai timant-
tiholveja. Sivulaivoja leveäm-
män keskilaivan päässä on 
kaaren erottama matalampi 
osa, joka päättyy kolmikulmai-
seen kuoriin. 

Kirkossa ja luostarissa on 
alkuaan ollut ilmeisesti run-
saasti seinämaalauksia, mutta 

nyt kirkossa on näkyvissä vain 
suurikoinen Pyhää Kristofo-
rosta esittävä maalaus, jossa 
tämä kahlaa virran yli kantaen 
olallaan Jeesuslasta. Sen tyyli 
ja väritys muistuttavat kovas-
ti kotoisia kirkkomaalauksiam-
me. Pyhä Kristoforos on Vil-
nan suojeluspyhimys. 

Munkiston työ kirkkonsa 
ja vilnalaisten hyväksi päät-
tyi 1865, kun Venäjän käskyllä 
lakkautettiin suurin osa luos-
tareista. Kirkosta tuli seura-
kunnan kirkko ja luostarira-
kennuksiin majoittui sotavä-
ki. 1920-luvun alussa luosta-
riin sijoitettiin Vilnan yliopis-
ton taidetiedekunta, sittem-
min Taideakatemia. Sodan jäl-

keen Bernardiinikirkkokin an-
nettin opiskelijoiden käyttöön 
ja sitä käytettiin tarpeen mu-
kaan mm. filmistudiona ja la-
vastepajana. Vuosisatojen ai-
kana rakentunut runsas, lä-
hinnä barokkityylinen sisustus 
rikottiin ja katosi, myös urut 
hajotettiin. Jäljellä on vain va-
lokuva kertomassa 1900-lu-
vun alun sisätilasta.

Tyhjästä kuoresta 
kohti entistä 
loistoaan
Vuonna 1994 veljistö ja seura-
kunta saivat kovasti kärsineen 
kirkkonsa takaisin. Lähinnä 
kirkkoa oleva pieni osa entis-

Etualalla tiilirakennus Pyhän Annan kirkko, taka-alalla Bernardiinikirkko.
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Vilnan arkkikatedraali

tä luostaria on myös heidän 
käytössään. Vuoden 2000 jou-
lumessu pidettiin lämmittä-
mättömässä kirkossa. Latti ana 
oli väliaikaisia lankkulatomuk-
sia. Vähäisenä valona oli joi-
tain työmaan riippulamppu-
ja, mutta joulun tunnelma oli 
läsnä, väkeä täynnä olevassa 
salissa, jossa kynttilät tuikki-
vat. Sivulla olevat rakennus-
tarvikekasat, joissa näkyi van-
han sisustuksen osia, peittyi-
vät pimeään, samoin ylimys-
ten muurihautojen rikotut 
koristelevyt. Kirkon eteisessä 
oli seimikuvaelma, jossa ihan 
oikea Maria oikeine vauvoi-
neen istui elävien lampaiden 
ja aasin  ympäröimänä olkien 
peittämällä lattialla.

Ainoa lämmitettävä tila kir-
kossa on ollut eteläsivulla ole-
va Kolmen kuninkaan kappeli, 

joka pyhitettiin vuonna 2000. 
Siellä on säilynyt vanhanaikai-
nen valurautakamina. Kappeli 
korjattiin ensimmäiseksi käyt-
tökelpoiseksi tilaksi, johon 
mahtuu muutama kymmen 
seurakuntalaista.

Viime kesänä totesin, että 
kirkkosali on nyt maalattu 
kauttaaltaan. Kuoriosa on ko-
konaan restauroitu ja paljon 
irtokalusteita ja sivualttareita 
on saatu korjattua ja asetettua 
paikoilleen pylväiden juurille. 
Lattia on vaaleanharmaata ki-
vilaattaa. Muutamia moder-
neja kattokruunuja on hankit-
tu, mutta penkit ovat yhä puk-
kijalkaisia lankkupenkkejä. 

Korjaustyö on tehty niin, 
että hyvin monissa paikoissa 
on jätetty näkyviin fragment-
teja vanhoista pinnoista koris-
teineen ja rakenteiden osia, 

joista voi päätellä kirkon aikai-
sempia vaiheita. Vähä vähältä 
kirkkotila saa takaisin entistä 
loistoaan.

Kirsti Pietilä

Lähteet: LIETUVOS VIENUOLYNAI 
vadovas. Vilnius 1998, ISBN 9986-571-
39-1, joka löytyy myös internetistä 
nimellä Lietuvos vienuolynai, osoite 
vienuolynai.mch.mil.lt; Wikipedia- 
ja nettiartikkelit.

Kirsti Pietilä, Donelaitis-seuran 
sihteeri, on eläkkeellä oleva 
museoamanuenssi koulutukseltaan 
filosofian maisteri, opiskellut 
suomen historiaa ja taidehistoriaa

Pyhä Kristoforos on kuvattuna 
Vilnan vaakunassa.
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Liettua lautasella

Donelaitis-seura ja Suo-
men liettualaisten yh-
distys (SLB) järjesti-

vät lokakuussa ruokatapahtu-
man ”Liettua lautasella”. Tar-
koituksena oli tuoda yhteen 
Donelaitis-seuran suomalai-
sia jäseniä ja Suomessa asu-
via liettualaisia sekä tutustut-
taa suomalaisia liettualaiseen 
ruokaperinteeseen. Tilaisuus 
pidettiin Hyötykasviyhdistyk-
sen talossa Annalan kartanon 
pihapiirissä Helsingin Touko-
lassa. Ruokatapahtumasta tu-
likin varsin suosittu, sillä pai-
kalla oli lähes 60 osallistujaa: 
Donelaitis-seuran suomalaisia 
jäseniä ja Suomen liettualai-
sia perheineen. Myös Liettu-
an Suomen suurlähettiläs Val-
demaras Sarapinas kunnioitti 
tilaisuutta läsnäolollaan. Suur-

lähetystö tuki tapahtumaa 
myös materiaalihankinnoin.

Tapahtuma toteutettiin täy-
sin vapaaehtoisvoimin. Suo-
men liettualaisten yhdistyk-
sen jäsenet valmistivat ruo-
at – alkuruuaksi kylmää pu-
najuurikeittoa (šaltibarščiai), 
pääruuaksi perunavuokaa 
(kugelis) kermaisella kastik-
keella ja jälkiruuaksi oksakak-
kua (šakotis) sekä perinteis-
tä kermakakkua – joten ruo-
kien aito liettualainen maku 
oli taattu. Donelaitis-seuran 
jäsenet auttoivat keittiössä ja 
tarjoiluissa, mm. kuorimalla 
15 kg perunoita! Yhteistyö kii-
reisessä keittiössä sujui erin-
omaisesti ja kaikki vapaaeh-
toiset ansaitsevat työpanok-
sestaan suurkiitokset.

Pääruokaa sulatellessa ja 
jälkiruokaa odotellessa käy-

Ruoka

tiin tiukka mutta lämminhen-
kinen tietokilpailu, liettualai-
set vastaan suomalaiset. Suo-
malaisille esitetyt kysymykset 
koskivat Liettuaa ja päinvas-
toin. Kummankaan joukkueen 
maatuntemuksessa ei ole va-
littamista, sillä tietovisa päät-
tyi tasapeliin 10–10.

Tarjoilut ja tilaisuus sai-
vat kiitokset myös osanottajil-
ta ja samanlaisia yhdessäolon 
mahdollistavia tilaisuuksia yh-
distysten toivottiin järjestävän 
myös tulevaisuudessa.

Donelaitis-seura kiittää 
lämpimästi Suomen liettua-
laisten yhdistystä ja Liettuan 
suurlähetystöä yhteistyöstä.

Hellevi Hatunen ja  
Johanna Pažemeckas

Kirjoittajat ovat Donelaitis-seuran 
hallituksen jäseniä ja ”Liettua 
lautasella” -tapahtuman järjestäjiä.

H
ellevi H

atunen

Johanna Pažem
eckas 
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Kugelis-resepti
Muinaisen liettualaisen ruokalajin valmista-
misen minulle opetti isoäitini. Hänen ruokan-
sa oli kaikkein maukkainta, täyttävintä ja teh-
ty suurella rakkaudella. Eräs kaikista maistu-
vin ruoka oli isoäidin kugelis. Resepti on mel-
ko yksinkertainen, sen tekeminen ei ole vai-
keaa eikä siihen tarvita montaa tuotetta: 

1. Perunaa (jauhoista) 10 kpl 
2. Keltasipulia 2 kpl 
3. Kananmunia 2 kpl 
4. Maitoa tai kermaa 200 millilitraa
5. Suolaa 1 teelusikka
6. Mustapippuria
7. Kasviöljyä

Valmistus
Perunat ja sipulit puhdistetaan ja ne raaste-
taan tiheimmällä raastinraudan silmukalla, 
riko munat, lisää seokseen suola ja pippuri. 
Sekoita nämä huolellisesti keskenään. Maito 
tai kerma kiehautetaan ja se kaadetaan no-
peasti samalla sekoittaen perunamassaan. 
Se sekoitetaan huolellisesti. Leivonta-arkki 
voidellaan öljyllä ja valmis massa asetellaan 
siihen.

Kugeliksen pitää olla paksua, joten vuuas-
sa on hyvä olla korkeahkot reunat eikä sen 
tule olla liian suuri. Lämmitä uuni 170 astee-
seen ja paista 90 minuuttia kunnes paistok-
sen pinta on kullanruskea.

Kugelis pitää nauttia smetanan tai rasvaisen 
kastikkeen kera. Sen reseptin kerron teille.

Kuumaa savustettua pekonia 200 grammaa
Keltasipuli 1 (kuorittu)
Ruokalusikka jauhoja
Smetanaa tai kermaa 200 g
Sipuli ja pekoni leikataan pieniksi kuutioiksi. 
Paista sitä paistinpannulla noin 5–10 minuut-
tia. Sitten lisää siihen jauhot ja sekoita huo-
lellisesti. Kaada seokseen kerma tai smetana, 
suola ja pippuri. Lämmitä seos kiehuvaksi.
Kugelista otetaan isona palana, voidellaan 
kastikkeella ja herkutellaan mmmmm.

Kuvat ja teksti Irma Ramoškienė 
(Käännös Katja Ihamäki)Hyvää ruokahalua kaikille    
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Luontodokumentin Muinai-
set metsät syntyjuuret kan-

tavat elokuvantekijän Min-
daugas Survilan lapsuuteen 
saakka. Tuolloin viidesluokka-
lainen Survila löysi oman sa-
laisen turvapaikkansa metsän 
yllättäen alas hakattuna. Vii-
deluokkalaisen vihasta syn-
tyi unelma luontodokumen-
tista, joka tavoittaisi mahdol-
lisimman monet ihmiset ja 
inspiroisi ihmisiä suojelemaan 
metsiä. Useita vuosia myö-

hemmin, biologin ja elokuva-
alan opintojen jälkeen syntyi 
dokumenttielokuva Muinaiset 
metsät (2017).

Ilman kertojaa tai sano-
ja Muinaiset metsät kuljettaa 
katsojansa syvälle liettualais-
ten metsien kolkkiin. Matkaa 
kuljetaan syvällä maan mul-
lassa, sen kahisevassa kas-
vustossa, ilmojen halki ja ve-
den pinnan lävitse. Elokuvaa 
on luonnehdittu poeettisek-
si luontoelokuvaksi ja luon-

nehdintaa on helppo ymmär-
tää. Metsän lukuisten yksityis-
kohtien toisiin kietoutuva lii-
ke on maaginen ja kaunis – se 
visualisoi elämän kiertokulun 
ja symbioosin tyhjentävästi il-
man sanoja tai selityksiä. Ryt-
minsä metsäruno saa asuk-
kiensa eri suuntiin sykkivästä 
elämisen kohinasta. Elokuva 
on voittanut useita elokuva-
alan palkintoja. 

Elokuvasta Muinaiset met-
sät ei voi puhua puhumatta 

Ihmisen ihastuttava poissaolo
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kulttuuRi

sen ainutlaatuisesta suhtees-
ta aikaan. Kohtaukset hengit-
tävät hitaasti rauhalliseen ryt-
miinsä. Aika merkitsee eloku-
valle paljon myös siksi, että 
sitä voidaan hyvällä syyllä pi-
tää koko elokuvan tärkeimpä-
nä motiivina. Koko elokuvan 
tekeminen vei ohjaajaltaan 
yhteensä lähes kymmenen 
vuotta. Nuo vuodet pitävät si-
sällään paitsi valtavan mää-
rän tutkimusta ja työskente-
lyä yhdessä eri asiantuntijoi-
den kanssa, myös esimerkik-
si sukeltamisen ja kiipeämisen 
mahdollistavien kuvausväli-
neistöjen hienovaraista kehit-

telyä. Itse kuvaamisessa aika 
on täytynyt venyttää kohti ää-
rimmäisyyksiään: kuvates-
saan ohjaajan on täytynyt kir-
jaimellisesti pysähtyä kivetty-
neenä paikalleen jopa yli 20 
tunniksi, jotta kuvauksen koh-
teen eläimet eivät häiriintyisi. 
Ihmisen on täytynyt häivyttää 
itsensä maisemasta niin hyvin 
kuin mahdollista, jotta luon-
to voisi pysyä haavoittumatto-
mana. Elokuvan tekemisen ta-
paan tiivistyy epäsuoralla ta-
valla viesti luonnon herkkyy-
destä. Toisaalta kuvaamiselle 
annettu aika on hieno symbo-
linen kunnianosoitus nimen-

omaan ikiaikaisista metsistä 
kertovalle dokumentille. 

Hiljaisuudessa ja pysähty-
neen ajan äärellä luonnon jo-
kaiseen suuntaan polveile-
vat yksityiskohdat pääsevät 
oikeuksiinsa. Kamera on pal-
jon paikallaan, kun kuvan lii-
ke syntyy pääasiallisesti koh-
teista itsestään. Kuvakulmat 
vaihtelevat elokuvassa suuris-
ta avarista otoksista lukuisiin 
lähikuviin. Läheltä ku vatt aes-
sa kamera tarkentuu erilaisiin 
materiaaleihin ja pintoihin: 
se tutkii puiden kuoria, ve-
den pintaa, kasvien poimuja, 
eläinten turkkeja ja nahkojen 
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kuvioita. Elokuva on metsän 
maisemien ja eläinten potret-
tien sarja. Kun ihmisen ker-
ronta puuttuu, pääsee luon-
to kertomaan itse itsestään 
omalla äänellään. 

Luonnon oman äänen ko-
rostuminen ihmisen äänen si-
jaan merkitsee paljon muuta-
kin kuin pelkkää ihmisen se-
lostuksen poissaoloa. Eloku-
vassa metsien maisemat ja 
eläinten potretit ovat keskiös-
sä. Kohtaukset eivät liity toi-
siinsa kokoavan kertomuksen, 
dramatiikan tai syy-seuraus-
suhteiden kautta, ja tällöin jo-
kainen pala maisemaa muut-
tuu tärkeäksi ja katsomisen 
arvoiseksi sellaisenaan.  Kun 
pelkkä oleminen on pääosas-
sa yhteenkokoavan kerto-
muksen tai tietyn teeman si-
jaan pakenee elokuva meta-
forisuutta ja narratiivisuut-
ta. Tämä merkitsee sitä, että 
luonto saa olla olemassa it-
seisarvoisena, omaa olemas-
saoloaan varten eikä ihmisen 
katsetta ja tulkintaa varten. 

Luonto on Muinaisissa met-
sissä tässä ja nyt, ei kuvastin 
ihmisen sisäiselle maailmalle. 

Pitkittyneet lähikuvat yh-
distettynä erityisesti hidas-
tettuun liikkeeseen työstä-
vät elokuvaan tärkeää sano-
maa kaiken suhteellisuudes-
ta. Pientä tai mitätöntä ei ole 
olemassa, sillä toisenlainen 
katse paljastaa pienistä yksi-
tyiskohdista alati kuoriutuvat 
kokonaiset maailmat ja pie-
nuuden valtavuuden. Hiljai-
suuskin on jatkuvaa liikkees-
sä olevaa meteliä, tarvitaan 
vai toisenlainen tapa kuunnel-
la. Tässä katsomisen tavassa 
luonto riisutaan hierarkiasta 
ja samaa suhteellisuutta ihmi-
nen voi soveltaa ajatellessaan 
omaa paikkaansa maailmassa.

Ihminen ei ole Muinaisis-
sa metsissä kuitenkaan täysin 
poissa, sillä hänelle on met-
sän reunassa paikkansa rau-
hassa asustaa. Ihminen on 
poissa kuitenkin sellaisena, 
kun ihminen usein suhtees-
sa luontoon on – hallitseva-

na, luonnolle omia määrityk-
siään tarjoavana tai hierarki-
sesti muita lajeja ylempänä. 
Muinaiset metsät rakentaa 
myös esille sitä yhteyttä, joka 
ihmisellä on luontoon. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi korosta-
malla sitä, mikä ihmisessä ja 
luonnossa on samaa. 

Luonnonsuojelun kannalta 
kaikki saatavilla oleva tieto on 
tietysti ensisijaisen tärkeää. 
Parhain yhteys luontoon – ja 
samalla jokaisen ihmisen par-
hain henkilökohtainen suoja 
luonnolle – kulkee kuitenkin 
kokemuksellisuuden ja fyysi-
sen läsnäolon kautta. Tämä 
on Muinaisten metsien ken-
ties hienoin oivallus. Sanojen 
määrittelevän voiman, luokit-
telun ja informaation sijaan 
Survilan elokuva tuo met-
sän katsojalleen koettavaksi ja 
tunnettavaksi – ei tiedettäväk-
si tai ajateltavaksi.

Suvi Annola

FM Suvi Annola on valmistunut 
Helsingin yliopistosta pääaineenaan 
kotimainen kirjallisuus. 
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Kansainvälinen kirjansidon
tanäyttely ”Knyga/Book” 
oli esillä 6.−26.9.2018  
Rikhardinkadun kirjastossa, 
Helsingissä.

L
iettualaisen kirjansidonta-
taiteilijan Aušra Petroš-
kienėn järjestämä ja ku-

ratoima näyttely oli omistettu 
Liettuan kansalliskirjailijaksi-
kin mainitulle Kristijonas Do-
nelaitisille (1714–1780) sekä 
hänen runon muotoon kirjoit-
tamalleen teokselle ”Metai” 
(”Vuodenajat”). Donelaitisin 
vuosien 1765–1775 aikana 
kirjoittama ”Metai” on ensim-
mäinen liettuankielinen ei-
kirkollinen teos. Kirja koostuu 
neljän eri vuodenajan kuvauk-
sista. Liettualaisen taiteen 
juuret johtavat kansanperin-

teeseen ja mytologiaan. Kan-
santaiteen perinne jatkui pi-
dempään Liettuassa kuin mo-
nissa muissa länsimaissa. 

Helsingissä järjestettyyn 
näyttelyyn osallistui yhteen-
sä 27 kirjansidontataiteilijaa 
seitsemästä eri maasta: Liet-
tuasta, Latviasta, Virosta, Sak-
sasta, Kanadasta ja Israelis-
ta sekä Suomesta. Näyttelyn 
taiteilijoista liettualaisia olivat 
kuraattori Aušra Petroškienėn 
ohella Zita Kreivytė, Audronė 
Selskaitė, Relita Mielė, Regi-
na Andriulaitytė, Rimantas 
Dūda, Birutė Stančikatė, Ugnė 
Žilytė, Jonas Čapas ja Birutė 
Zokaitytė.

Taidekirjaa voi pitää painet-
tuna näyttelynä, joka yhdistää 
tekstin, kuvan ja käsityön 
taiteen. Huomioni kiinnittyi 

Sidotut 
vuodenajat

taidekirjoissa niiden kolmi-
ulotteisuuteen ja materiaalei-
hin. Kannet ovat jo sellaise-
naan taideteos, mutta toisen 
ulottuvuuden antaa se, mitä 
kansien sisältä paljastuu. Kan-
sia oli tehty monimuotoisis-
ta materiaaleista paperimas-
sasta nahkaan. Myös grafiik-
kaa oli yhdistetty taidekirjan 
kansiin ja sisäsivuille. Näytte-
lyssä oli erimuotoisia kirjoja ja 
ihmetyksekseni sain huoma-
ta, että kannessa voi käyttää 
jopa paljasta puuta materiaa-
lina. Teos ten ulkoasu vaihte-
li isohkon munan muodosta, 
joka kuvasti maapalloa, suora-
kulmioon. Yksilöllinen käsityön 
taito ja luovuus tekevät kirjois-
ta ainutlaatuisia taideteoksia.

Antti Kuitunen
Kulttuurialan opiskelija

Aušra Petroškienė, kuvitus Birutė Stančikaitė, 
Liettua

Valda Ozola, Latvia

Antti
 Kuitunen
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P ieni keskisuomalainen 
Multian kunta vietti ku-

luneena kesänä juhlavuot-
ta. Syynä on 150 vuotta sitten 
saavutettu asema itsenäise-
nä kuntana. Heinäkuun lopul-
la järjestetyn juhlaviikon oh-
jelmassa painottui monipuo-
linen taidenäyttelytarjonta. 
Jyväskylässä ilmestyvä lehti 
”Keskisuomalainen” huomioi 
näyttävästi Multian 150-vuo-
tisjuhlaviikon ja sen näytte-
lyt. Mukana oli myös Multian 
keskustassa sijaitsevan Här-
kölammen kauniiseen ympä-
ristöön sijoitettu kansainväli-
nen ympäristötaiteen näyt-
tely ”Härkölampi – väreilee, 
välkkyy, välkehtii”. Näyttelyyn 
osallistui kaksi taiteilijaa Liet-
tuastakin – grafiikkaan erikois-
tunut Vilnan taideakatemian 
kasvatti Irma Balakauskaitė ja 
taidenäyttelyiden kuratoinnis-
sa laajan kokemuksen omaava 
Lena Chvičija, joka on suorit-
tanut taideopetuksen didak-
tiikan alan tutkintonsa Vilnan 
Pedagogisessa yliopistossa.

Kummankin CV sisältää tie-
dot lukuisista, ensisijaisesti 
Liettuassa järjestetyistä hen-
kilökohtaisista näyttelyistä. 

Irma Balakauskaitė on osal-
listunut myös moniin yhdes-
sä muiden liettualaisten tai-
teilijoiden kanssa ulkomailla 
järjestettyihin näyttelyihin eri 
Euroopan maissa sekä Japa-
nissa, Turkissa ja Argentiinas-
sa. Lena Chvičijan näyttelyitä 
on ollut esillä Puolassa, Alan-
komaissa ja Moldovassa. 

Ympäristötaideteokset luo-
daan paikan päällä, joskin nyt 
esillä olevassa tapauksessa 
Liettuasta asti mukana tuo-
duista materiaaleista. Ehkäpä 
on parasta, että annetaan ku-
vien kertoa liettualaisten tai-
teilijoiden työskentelystä ja 

lopputuloksena syntyneistä 
taideteoksista. Ne olivat esil-
lä Härkölammella kesän lop-
puun asti.

On tietenkin selvää, että 
kahden liettualaisen tai-

teilijan työt eivät ilmesty Mul-
tialle sattumalta. Taustalla 
on laajan kansainvälisen kon-
taktipinnan omaavan liettu-
alaisen Aušra Petroškienėn 
ja Multialta alun perin kotoi-
sin olevan, nykyisin siellä ke-
siään viettävän taidemaalarin 
Marja-Leena Valkolan pitkäai-
kainen yhteistyö. Marja-Lee-
na Valkola on itsekin hyvin ak-
tiivinen ja tuottelias taiteilija. 
Hänen töitään oli kuluneena 
kesänä esillä kuvituksina myös 
erityisesti kirjansidontataitee-
seen ja nahkatöihin erikois-
tuneen Aušra Petroškienėn 
järjestämässä ja kuratoimas-
sa Rikhardinkadun kirjastos-
sa Helsingissä syyskuussa esil-
lä olleessa kirjansidontanäyt-
telyssä. 

M arja-Leena Valkola ker-
too, että hänellä on ol-

lut Liettuassa jo kymmenkun-
ta näyttelyä – suuri osa yh-

Liettualaista 
ympäristötaidetta 
Multialla
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teisnäyttelyitä, mutta mukaan 
mahtuu myös muutama yk-
sityisnäyttely. Ensimmäisen 
kerran hänen töitään oli esil-
lä Liettuassa jo vuonna 2004 
Vilnassa järjestetyssä ”1st In-
ternational Collage Exhibiti-
on” -näyttelyssä. Yhteistyö 
Aušra Petroškienėn kanssa al-
koi 2007 tämän ollessa Liet-
tuan taiteilijaseuran sihtee-
ri ja mukana järjestämässä 
Vilnan Raatihuoneen (Vilni-
aus rotušė) vieressä sijaitse-
vassa Nykytaiteen keskukses-
sa (Šiuolaikinio Meno Cent-
ras) esillä ollutta ”XII Vilnius 
Painting Trienniale” -näyttelyä. 
Marja-Leena Valkola kertoo yl-
lättyneensä hyvästä menes-

tyksestään. Hänelle myönnet-
tiin Liettuan taiteilijaseuran 
palkinto – liettualaiseen ta-
paan valmiiksi kehystetyn 
kunniakirjan myötä. Yhteis-
työ jatkui 2013, jolloin Europa 
City Vilnius -hotellin omistaja 
Juozas Pranckevičius, taiteili-
ja itsekin, järjesti heinäkuussa 
2013 viikon mittaisen ”Plein 
Air” -maalaustapahtuman 
näyttelyineen Vilnassa Juo-
zas Art -galleriassaan. Galleri-
an taidevastaavana toiminut 
Aušra Petroškienė oli kutsu-
nut osallistujia Liettuan lisäk-
si Saksasta, Latviasta, Virosta 
ja Suomesta. Yhdelle tapahtu-
maan osallistuneelle taiteilijal-
le myönnettiin palkinto: mah-

dollisuus järjestää oma yksi-
tyisnäyttely Liettuassa. Palkin-
non sai Marja-Leena Valkola 
ja ”palkintonäyttely” toteutui 
seuraavana kesänä, paikkana 
Liettuan suositun kesäkaupun-
gin Palangan Ramybės galeri-
ja. Aušra Petroškienė on an-
tanut oman panoksensa Mul-
tian kesätapahtumiin jo aiem-
minkin. Hän vieraili Multialla 
yhdessä Egidijus-aviomiehen-
sä kanssa kesällä 2016 osallis-
tuen Marja-Leena Valkolan jo 
20 vuoden ajan Multian kesä-
juhlien aikana pitämään kuva-
taidepiiriin. 

Hannu Niemi
Hannu Niemi, professori emeritus, 
on Donelaitis-seuran puheenjohtaja

Hahmon on tehnyt Irma Balakauskaitė. Mökin tehnyt Helmi Valkola.
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taPahtuMia  
 ja toimintaa

Elokuvat
6.11. ja 8.11.2018 esitettiin 
liettualaisia elokuvia Katajano-
kalla Kino K-13:ssa Helsingis-
sä. Tapahtuma järjestettiin yh-
dessä Liettuan suurlähetystön 
ja Donelaitis-seuran kanssa.

Yritystapaaminen
Liettuan itsenäisyyden juhla-
vuoden kunniaksi järjestettiin 
verkostoitumistapaaminen 
22.11.2018. Tilaisuuden jär-
jesti Suomi-Liettua kauppayh-
distys yhteistyössä Liettuan 
suurlähetystön kanssa.

Konsertti
Liettuan musiikki- ja teatte-
riakatemian urkumusiikin ai-
neryhmän johtajan Renata 
Marcinkutė-Lesieurn luen-
tokonsertti pidettiin Liettuan 
suurlähetystön ja Sibelius-Aka-
temian yhteistyönä Musiikki-
talolla Helsingissä 23.11.2018.

Kunniakonsulaatin 
avajaiset Seinäjoella 
25.11.2018

Liettuan uudeksi kunniakon-
suliksi Seinäjoelle on nimitet-
ty Nurmon lukion ja yläasteen 
musiikin lehtori Hanne Orren-
maa. Kunniakonsulaatin ava-
jaisiin osallistui Liettuan suur-
lähettiläs Valdemaras Sara-
pinasin ohella myös Liettuan 
varaulkoministeri Neris Ger-
manas. 

Pikkujoulujuhla
Donelaitis-seura järjesti jäse-
nilleen pikkujoulujuhlan 
27.11.2018 Helsingissä. Tilai-
suuden musiikkiesityksessä 
soittivat Agnė Zavistanavičiūtė 
(piano), Ignas Daniulis (kla ri net-
ti) ja Marija Räisänen (viulu).

Liettuan suurlähetystö jär-
jesti joulukuun alussa jo pe-
rinteisen pikkujoulutapahtu-

man Suomessa asuvien liettu-
alaisten perheiden lapsille.

Seminaari
Professori Alfonsas Eidintasin 
seminaarin aiheena oli ”The 
Peculiarities of the Restora-
tion of the State of Lithuania 
in 1917–1918”. Tilaisuuden 
järjesti Liettuan suurlähetys-
tö yhdessä Donelaitis-seuran 
kanssa. Seminaari pidettiin 
28.11.2018 Liettuan suurlä-
hetystössä. 

Professor Alfonsas Eidintas 
piti esitelmän myös 29.11.2018 
Turun yliopistossa kansainväli-
sessä seminaarissa, jonka tee-
mana oli ”Meaning of 1918”.

Loppuvuosi 2018

”Liettua lautasella” Annalassa.

copyright M
indaugas Survila
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Vuoden 2019 alustava ohjelma 
teemaksi Liettuan kansanpe-
rinteen. 

Heinäkuussa 2019 tulee ku-
luneeksi 150 vuotta Liettuassa 
arvostetun Liettuan kansan-
runouden suomalaisen tut-
kijan professori A. R. Niemen 
(1869–1931) syntymästä. Seu-
ra huomioi hänen merkkipäi-
vänsä ja siihen liittyen myös 
liettualaisen Suomen ja Liettu-
an kulttuurisuhteiden histori-
an tutkijan, professori Stasys 
Skrodenisin kirjoittaman mo-
nografian ”Aukusti Robert Nie-
mi ir Lietuva”. Teos julkaistiin 
joulukuussa 2018 Liettuassa.

Kansanperinne nousee 
esiin Liettuan ruokakulttuuria 
esittelevässä tapahtumassa 
”Liettua lautasella”. Tapahtu-
ma järjestetään syksyllä.

Muuta toimintaa
Valokuvanäyttely  
”Via Baltica”.
Tallinnasta Riian kautta Vil-
naan ulottuneen Baltian ket-
jun eli Via Baltican järjestä-
misestä tulee kuluneeksi 30 
vuotta. Donelaitis-seura jär-
jestää syksyn aikana kiertävän 
”Via Baltica” -valokuvanäytte-
lyn. Näyttely tulee olemaan 
esillä mm. Haminan kirjasto-
galleriassa joulukuussa 2019.

Yhteistilaisuus Helsingin 
Suomi-Puola yhdistyksen 
kanssa 
Syksyllä 2019 järjestettävän ti-
laisuuden teemana on ark-
kitehti Rainer Mahlamäen 
suunnittelemat juutalaismu-
seot Varsovassa ja Liett uan 
Šeduvassa (”The Lost Shetl”). 

Filmi-illat
Perinteiset Liettuan filmi-illat 
järjestetään yhteistyössä Liet-
tuan suurlähetystön kanssa 
marraskuussa 2019.

Teatteri
Vilnan kaupunginteatteri esit-
tää näytelmän Lokki (liettuak-
si Žuvėdra) Espoon kaupun-
ginteatterissa ke 23.1. ja to 
24.1.

Tärkeitä päivämääriä
Tammikuun 13., 1991 Suo-
messa asuvat liettualaiset jär-
jestävät yhteistyössä Liettuan 
suurlähetystön kanssa Vilnan 
TV-tornin traagisten tapah-
tumien muistoksi 13.1.2019 
juoksutapahtuman.

Helmikuun 16., 1918 
Liettuan suurlähetystön jär-
jestämien Liettuan itsenäi-
syyspäivätilaisuuksien lisäksi 
Donelaitis-seura tekee tänä-
kin vuonna yhdessä Liettuan 
suurlähetystön ja Suomi-Liet-
tua kauppayhdistyksen edus-
tajien kanssa jo perinteeksi 
muodostuneen kunniakäyn-
nin professori A. R. Niemen 
haudalle Hietaniemen hau-
tuumaalle. 

Muut Liettuan ystävyysseurat 
eli Joensuun Seudun Donelai-
tis-seura ja Tampereen Liet-
tua-seura, sekä Donelaitis – 
Turun seudun Liettuan ystävät 
ry järjestävät omaa toimintaa.

Koonneet: Katja Ihamäki 
ja Hannu Niemi

Seuraavassa on lueteltu Liet-
tuaan liittyvää toimintaa. Ta-
pahtumia järjestävät esimer-
kiksi Donelaitis-seura, Liettu-
an suurlähetystö, liettualais-
ten yhdistykset sekä muut 
tahot. Tapahtumia on tulos-
sa lisää. Tilaisuudet ja niiden 
ajankohdat tarkentuvat myö-
hemmin.

Matkamessut
Pohjoismaiden suurimmilla 
matkamessuilla 18.–20.1.2019 
Helsingin messukeskuksessa 
esitellään Liettuaa eri näkökul-
mista ja alueilta. Mukana ovat 
Donelaitis-seura – Liettuan ys-
tävät ry, EMOVENTS, Kaunas 
City Municipal Administration, 
KLAIPEDA TOURS, Lithuanian 
National Pavilion, Lithuanian 
State Department of Tourism, 
Lithuanian Tours Ltd, UAB VIL-
LON, ULA Technologies, WET 
WEIM, WildSup.

Vuoden teema: 
kansanperinne
Donelaitis-seura on nostanut 
vuoden 2019 yhdeksi erityis-
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lietuviška minutele·  
− liettualainen hetki 

Pokalbis | Keskustelu 
Teatro kasoje | Teatterin lipunmyynnissä

– Laba diena, ar galėčiau pamatyti teatro 

repertuarą? 

– Sveiki. Štai.

– Hmm… Ar vis dar turite bilietų į Oskaro 

Koršunovo Romeo ir Džiuljeta?

– Kada ir kiek bilietų norėsite?

– Šiandien vakare, 19:00 (devynioliktą 

valandą). Eisime kartu su žmona.

– Tuoj patikrinsiu… Taip, laisvų vietų yra. 

Kur norėtumėte sedėti?

– Parterio centre. 

– Kaip tik turime du bilietus septintoje 

eilėje centre.

– Puiku. 

– Bus 35 (trisdešimt penkti) eurai.

– Prašau.

– Ačiū, malonaus spektakio.

– Dėkui, gražios dienos!

– Hyvää päivää. Voisinko nähdä teatterin  

ohjelmiston?

– Hei, ole hyvä.

– Tuota…Onko teillä vielä lippuja Oskaras 

Koršunovasin Romeoon ja Juliaan?

– Milloin ja kuinka monta lippua haluaisitte?

– Tänään illalla kello 19.00. Menemme vai-

moni kanssa. 

– Katsotaan. Kyllä, vielä on tilaa. Missä  

haluaisitte istua?

– Permannon keskellä.

– Meillä on juuri sopivasti kaksi lippua rivin 

seitsemän keskellä. 

– Hienoa. 

– Se tekee 35 euroa.

– Ole hyvä.

– Kiitos, mukavaa teatteri-iltaa.

– Kiitos ja hyvää päivänjatkoa!

Veiksmažodis (verbi). Eiti - mennä

Aš (minä) einu Mes (me) einame
Tu (sinä) eini Jūs (te) einate

Jis, ji (hän m/f) eina Jie, jos (he m/f) eina



Kur einame? – Mihin mennään?

Šiandien aš ................................ į kiną.  

(Tänään menen elokuviin.)

Rytoj su vyru ir vaikais ................................ į Nacionalinį dramos teatrą.  

(Huomenna menemme mieheni ja lasteni kanssa Kansallisteatteriin.)

Kur tu ............................... pirmadienį?    – .............................. į dailės galeriją senamiestyje.  

(Mihin menet maanantaina?    – Menen taidegalleriaan vanhaan kaupunkiin.)

Kodėl jie................................ į muziejų?   – Jiems patinka skulptūra ir tapyba. 

(Miksi he menevät museoon?    – Koska he pitävät veistoksista ja maalauksista.)

Emilija ir Laurynas ................................ paklausyti orkestro.  

(Emilija ja Laurynas menevät kuuntelemaan orkesteria.)

Gintarė Rukšenaitė

Romeo ja Julia, ohj. Oskaras Koršunovas.
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