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VENÄJÄN 

KIELIVALINTAMATERIAALI 2013:  

lisätietoa dioista kertomiseen  

Tässä on venäjän valinnaisaine-esittely, jonka olen teille 

kasannut. Yritin tehdä esittelyn, joka ei olisi aivan rutikuiva tai 

sisältäisi liikaa tekstiä. 

Venäjä-aiheesta on melko vaikea löytää luvallisia kuvia, siksi 

suurin osa kuvista on omiani tai jopa piirrustuksiani   

Dia 1: Entinen oppilaani Tuomas menossa kannustamaan jääkiekon MM-kisoihin. 

Dia 2:  

Venäjä on noin 17 miljoonan neliökilometrin pinta-alallaan selvästi suurin valtio 

maailmassa, ja se peittää enemmän kuin kahdeksasosan maapallon maa-alueista. Se 

on maailman yhdeksänneksi väkirikkain maa noin 139 miljoonalla asukkaallaan. 

Venäjää puhuu arviolta 275 miljoonaa ihmistä, joista äidinkielenään noin 165 

miljoonaa. 

 

Dia 3 + 4: Venäjään liittyviä asioita 

Slaavilaisen keittiön tunnussana on kiireettömyys. Perinteisesti ruoka on valmistettu 

hiljalleen uunissa kypsyttämällä, mikä saa maut esiin ja tekee ruoasta mehevää. 

Ruoka kuuluu olennaisena osana slaavilaiseen vieraanvaraisuuteen – tarjoilussa ei 

säästellä ja aterialla seurusteltaessa saattaa vierähtää useita tunteja. 

Slaavilaisen keittiön klassikoita ovat mm. blinit eli venäläiset ohukaiset (sana blin on 

muotoutunut sanasta mlin, joka tarkoittaa myllyä), pääkaupunkisalaatti eli Salade 

Olivier (venäläinen luksussalaatti), Kievin kana, borssikeitto (punajuurikeitto) ja 

makoisat kakut, kuten Charlotte russe. 
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Slaavilaisuus tarkoittaa elämää suurella tunteella sekä avointa tunteiden näyttämistä. 

Siihen kuuluvat myös vieraanvaraisuus, lähimmäisten kunnioittaminen sekä 

ystävällisyys. Ihmiset eivät Venäjällä vierasta halailua tai suukottelua. Poskisuudelmat 

ovat tavallisia molempien sukupuolten kesken. 

Venäläiset harrastavat paljon kulttuuria ja tuntevat omat kirjailijansa, musiikkinsa ja 

taiteensa. He käyvät paljon teattereissa, oopperassa, baletissa, konserteissa ja 

elokuvissa sekä museoissa. Liput ovat venäläisille suhteellisen edullisia, mutta turisteille 

tarkoitetut lippuhinnat saattavat olla jopa kymmenkertaisia paikallisten lippuihin 

verrattuna. Kannattaa siis ostaa liput venäjäksi.  ;) 

Maatuska (ven. матрёшка, matrjoška) on matkamuistona tunnettu venäläinen 

puunukke. Suomalaisten käyttämä sana maatuska perustuu venäjän kielen äiti-sanan 

hellittelymuotoon, joka kuitenkin Venäjällä ymmärretään kirjaimellisesti, eikä siis 

siellä tarkoita puunukkea.  

Ensimmäisen venäläisen maatuskan tiedetään tehdyn vuonna 1890, ja sen arvellaan 

saaneen ideoitaan sekä japanilaisesta perinteestä että Fabergén munista. 

Maatuska on muodoltaan pyörähdyskappale, joten se on mahdollista sorvata, mutta 

sen koristeluun tarvitaan käsityötä. Sisäkkäin olevia nukkeja on yleensä pariton 

määrä, mikä symboloi venäläisessä perinteessä jatkuvaa elämää, kun parillinen 

symboloi elämän päättymistä. Maatuska onkin eräänlainen hedelmällisyyttä ja 

jatkuvuutta symboloiva esine. 

 Matrjoskan historia: http://youtu.be/Un7yEpvjgRc 

 Matrjoskan salaisuus (piirretty): http://youtu.be/y2ybWGKbRO4 

Dia 4 kuvissa mm. Bolshoi teatteri, yksi Eremitaasin kissa-asukeista, Venäjän 

kuuluisin suomalainen näyttelijä - Ville Haapasalo, erilaisia vapaa-ajanharrastuksia 

sekä venäjän sininen miuku, jota pidetään onnen tuojana. Oppilaskuvissa näkyy 

korvaläpin varustettuja turkislakkeja eli ushankia.  

 Venäläistä kansantanssia, ripaskaa: http://youtu.be/nYNn98HT5MU 

 Venäjän nähtävyyksiä: http://youtu.be/hW5ceJs3lE8 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Diminutiivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/1890
http://fi.wikipedia.org/wiki/Peter_Carl_Faberg%C3%A9
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sorvi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pariton
http://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4m%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hedelm%C3%A4llisyys
http://youtu.be/Un7yEpvjgRc
http://youtu.be/y2ybWGKbRO4
http://youtu.be/nYNn98HT5MU
http://youtu.be/hW5ceJs3lE8
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Dia 5: Vuonna 863 Pyhät Kyrillos ja Methodios saivat Bysantin hallitsijalta tehtävän 

luoda slaavilaisille kielille yhtenäinen kirjoitusjärjestelmä. Työn tuloksena syntyi 

glagoliittinen kirjaimisto, josta myöhemmin kehittyi – yhä Kyrilloksen nimeä kantava 

– kyrillinen kirjaimisto. Kyrillisiä aakkosia on nykyään 33.  

Missä x? X kirjainta ei ole, eikä myöskään C-kirjainta. Ässiä löytyy 7 kappaletta  

 

Dia 6 + 7: Venäjästä on lainautunut paljon sanoja suomenkin kieleen.  Suomen ja 

venäjän välillä on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä, varsinkin muoto- ja 

lauseopin alueella. Venäjän kielessä on myös paljon lainasanoja mm. englannista, 

saksasta, ranskasta ja kreikasta.   

 

Dia 8: Materiaalia pieneen kielikylpyyn.   

Как тебя зовут? [kak tibjaa zavut] Mikä sinun nimesi on?  

Привет![privet] Terve! Меня зовут Мишка. [minjaa zavut mishka] Minun nimeni on 

Mishka. Miska on venäjää ja tarkoittaa nallea. 

Как дела? [kak dilaa] Mitä kuuluu? Спасибо, хорошо! [spasiiba harashoo] Kiitos 

hyvää. 

Я люблю тебя! [ja ljubljuu tibjaa] Rakastan sinua! 

 

Dia 9: Venäjän kielen tarpeellisuus näkyy myös Elinkeinoelämän keskusliiton 

tutkimuksissa. Venäjän kieli oli vuonna 2009 työpaikkojen kolmanneksi tärkein 

kielivaatimus Suomessa. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/863
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bysantin_valtakunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Slaavilaiset_kielet
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Venäjän kielen taitajien lisäämistarve tunnustetaan laajasti Suomessa, ja asiaan 

kiinnitti huomiota myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö (Karjalainen, 17.1.). 

Varsinkin matkailuelinkeino ja kaupanala tulevat tarvitsemaan entistä enemmän 

venäjän osaajia.  

Suomi on yksi Venäjän suosituimmista matkakohteista. Kiinnostus Suomeen kasvaa 

edelleen ja matkailijoiden määrä vuosittain on noin 4 miljoonaa. Vuonna 2010 

matkailijat kuluttivat tavaroiden ja palveluiden ostoon noin 680 miljoonaa euroa. 

Tästä summasta 173 miljoonalla ostettiin palveluita ja 507 miljoonalla tavaroita. 

Nämä ovat suuria tuloja Suomen taloudelle. 

Kuvissa Pakkasukko (ven. Дед Мороз, Ded Moroz), joka on joulupukin kollega 

Venäjällä. Hänen avustajansa on Lumineito (ven. Снегурочка, Snegurotška).  

 Vanha piirretty Pakkasukosta ja Lumitytöstä: http://youtu.be/bGV_f7to2K0 

Venäjällä joulun juhlinta keskittyy uuden vuoden puolelle, eli 7.1. Miksi näin? Koska 

vasta silloin on Venäjän ortodoksien käyttämän, vanhan juliaanisen kalenterin 

mukaisesti joulu ja Jeesuksen syntymän hetki.  

Pakkasukko ja Lumityttö tuovat lapsille lahjoja sekä toteuttavat ihmisten salaisia 

toiveita. 

 

Dia 10: Vaikka venäjää osaavien tarve on huomattu, silti vain harvat sitä opiskelevat. 

Lukion oppimäärän vuonna 2010 suorittaneista vain  2,1 prosenttia suoritti B2/B3-

venäjän opinnot. (Lähde: Opetushallitus: Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2011).  

Kuvassa oikealla on venäjän kansansatujen taianomainen tulilintu (ven. жар-птица). 

Se kuvataan poikkeuksetta suureksi linnuksi, jonka höyhenpuku loistaa punaisena, 

oranssina ja keltaisena nuotion tavoin. Tulilinnun tavallinen rooli kansansaduissa on 

olla sankarin etsinnän kohde. Yleensä etsitään vain yhtä onnea tuovaa pyrstösulkaa. 

Elokuvatraileri Ivan ja tulilintu: http://youtu.be/p1skZJJcA28 

Alakuvassa on kuuluisa patsas – Vaskiratsastaja, eli tsaari Pietari Suuren 

ratsastajapatsas. Tähän liittyy 1800-luvulla syntynyt legenda, jonka mukaan 

Pietarin kaupunki pysyy valloittamattomana niin kauan kuin Vaskiratsastaja vahtii 

http://youtu.be/bGV_f7to2K0
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_kieli
http://youtu.be/p1skZJJcA28
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kaupunkiaan. Ilmeisesti paljolti tästä legendasta johtui, että patsasta ei toisen 

maailmansodan aikana kuljetettu turvaan 900 päivää kestäneen Leningradin 

piirityksen aikana. Se kuitenkin suojattiin hiekkasäkeillä ja puuseinämillä. 

Vaskiratsastaja selvisikin sodasta käytännössä vaurioitta. 

Vastavihityt avioparit tapaavat kuvauttaa itsensä patsaan edustalla, koska sen 

uskotaan tuottavan onnea uudelle liitolle. 

 

Dia 11: Terveisiä Hämeenkyrön venäjänopiskelijoilta!  

Dia 12: Kuvassa tyttäreni Tessa hiukan pienempänä  

 

Всего наилучшего! 

Tutustu myös blogiimme:  http://venajaavautsi.wordpress.com/ 

 

Tekijä: 

Taina Salonen, F.E.Sillanpään lukio ja Yhteiskoulu, Hämeenkyrö 

taina.salonen@hameenkyro.fi 

LÄHTEET: Wikipedia, opetushallituksen tiedotteet sekä omat kokemukset 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Leningradin_piiritys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Leningradin_piiritys
http://venajaavautsi.wordpress.com/

