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Скандинавия и Финляндия

8. syyskuuta 2010 Venäjän hal-
lituksen komissio päivitti en-
nustetta sosiaalistaloudellista
kehitystä varten vuosille 2011–
2013. Suunnitelmissa on lisätä lai-
nanottoa bruttomääräisesti, vaik-
ka suhteellisesti lisäystä ei ilmene.
Venäjällä käydään tiukkaa julkis-
ta ja avointa keskustelua talouden
ja yhteiskunnan näkymistä.

Järkevä ja tehokas budjetti

Budjettivarojen järkevä ja teho-
kas käyttö on tullut avainteemoik-
si. Pääministeri Vladimir Putin ko-
rosti keskeisiä tehtäviä uudessa
budjetissa: “Koulutuksen, tervey-
denhoidon, asumisen, sosiaalipoli-
tiikan, puolustus- ja turvallisuuspo-
litiikan kriittiset ongelmat tule rat-
kaista”.

Tupakasta ja alkoholista täytyy
jatkossa maksaa yhä enemmän
vero rangaistukseksi epäterveelli-
sistä tottumuksista. Aleksei Kudrin

tähdensi alkoholin ja tupakan val-
misteveron korottamista sosiaali-
sen vastuun keinona: tämä on val-
tion taa torjua alkoholismia ja tu-
pakointia.  Tupakkatuotteiden val-
mistevero on kaksinkertaistunut
neljän viime vuoden aikana ja
seitsemän kertaistunut kuuden
viime vuode aikana. Anatoli Mira-
novsky arvioi Pravda-lehdessä
9.9.2010 kriittisesti, että hidas as-
teittainen verotuksen kiristämi-
nen ei ole vaikuttanut myöntei-
sesti tupakan ja alkoholin käyt-
töön. Kysyntä ei ole joustanut,
vaan ihmiset ovat säästäneet
muusta kulutuksesta

Rahaa menee kehittämiseen

Venäjä rakentaa erityisohjel-
man Itä-Siperian ja Baikalin alu-
een kehittämiseksi sekä metsäta-
louden kehittämiseksi.  Vuonna
2011 nimellinen bruttokansan-
tuote kasvaa 730 miljardilla rup-
lalla, vuonna 2012 kasvu on 727

ruplaa. Venäjän budjetin alijäämä
ei kasva suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Vuonna 2011 budje-
tin alijäämä oli 3,6% BKT:stä, vuo-
delle 2012 kaavaillaan alijäämäk-
si 3,1% ja vuodelle 2013 vain 2,9%
BKT:stä.

Urheiluun suunnattu tuki koho-
aa huomattavasti olympialaisiin
valmistautumisen johdosta.
Vuonna 2011 kasvu on 13 miljar-
dia ruplaa, ja 8,9 miljardia ruplaa
vuonna 2012. Suurin kasvu on
kuitenkin puolustusministeriön,
terveysministeriön, viestintämi-
nisteriön ja pienyritysten tukemi-
seen tähtäävissä tehtävissä.

Tiukkaa keskustelua
korruptiosta

Kansantalouden kasvulukujen
myönteisyys ja valtiollisen velan
myönteisyys ei ole poistanut Ve-
näjällä julkista keskustelua valta-
mediassa kansalaisten köyhyy-

destä. Hallituksen budjettiennus-
teen ilmestymisen kanssa saman-
aikaisesti Komsomolskaja Pravda
julkaisi 9.9.2010 World Economic
Forumin vuosikertomuksen, josta
ilmenee, että kilpailukykyisimpä-
nä maana pidetään Sveitsiä.  Tu-
losta esittelivät myös kaikki valta-
lehdet. Komsomolskaja Pravdan
artikkelissa Evgeny Baljakov huo-
mautti, että Venäjä sai kyseenalai-
sen kunnian sijoittua mm. Sri Lan-
kan, Mosambikin, Zimbabwen,
Azerbaidzhanin ja Barbadosin jäl-
keen sijaluvulle 63. Suomen sijoi-
tus oli 7. Venäjän terveyshuolto ja
peruskoulutus saivat kiitosta,
mutta suurimman miinuksen ai-
heutti korruptio.  Rahoitusalan
osalta Venäjän sijoitus oli vasta
125. Näistä tuloksista käsin on eri-
koista, että vuoden 2010 aikana
Venäjä on saanut jo 53 miljardia
dollaria ulkomaisia suoria sijoituk-
sia. Lehtikirjoitus herätti yleisössä
keskustelua jo tuoreeltaan: moni
ihmetteli, miten rajun harppauk-

Renata Kent kertoo Äiti ja lapset –kerhon hyvin spontaanista synnystä. Nyt 12
vuodenkuluttua olemme kaikki yhä mukana
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sen Azerbaidzhan on tehnyt. Huo-
noa tulosta toisaalla vakavasti ar-
vioidaan ja vaaditaan kehitystä:
tällöin moite kohdistuu Venäjän
tehottomaan kilpailupolitiikkaan,
kaupan rajoituksiin ja tekijäoike-
uksien huonoon suojaan. Kovim-
pien kriitikkojen mukaan Venäjäl-
lä olisi jo enemmän byrokraatteja
kuin Neuvostoliitossa. Tuloksen
poliittista luonnetta ei ole kuiten-
kaan täysin unohdettu. Tutkimuk-
sen on moitittu tarkoitushakui-
sesti osoittavan Venäjälle alhai-
nen paikka “alemmuuskomplek-
sia” varten.

Venäjän presidentti Dmitri
Medvedev puhui 10. syyskuuta
2010 Jaroslawissa poliittisessa
foorumissa ”Moderni valtio: demo-
kratian normit ja tehokkuuden
vaatimukset”. Hänen mukaansa
vain nykyaikaistaminen puhdis-
taa Venäjän ja Kremlin.

Juha Molari

Venäjän nykyaikaistaminen
on pahasti kesken

Luultavasti yhä on joitakin ve-
näläisiä äitejä pääkaupunki-
seudulla, jotka eivät tunne

Äiti ja lapsi –kerhoa, mutta suurin
osa lapsiperheistä on kuullut jo-
takin siitä. Suurin osa jäsenistä on
Helsingistä. Äiti ja lapset -kerho
ovat osa Luonto ja terveys ry.  –jär-
jestöä. Kerhon jäsenmäärä on yli
100 ja siten se muodostaa ylivoi-
maisesti suurimman osan itse
Luonto ja terveys ry.  –järjestöä.
Itä-Helsingissä toiminut venäläis-
ten perheiden ryhmä Raduka liit-
tyi vuonna 2009 Äiti ja lapsi –ker-
hoon. Renata Kent kertoo Äiti ja
lapset –kerhon hyvin spontaanis-
ta synnystä: “Kun lapset olivat syn-
tyneet, syntyi kerho. Ystäväpiirissä
syntyi puolen vuoden aikana mon-
ta lasta. Kaikki olimme tulleet Pet-
roskoista. Tavattiin ja käytiin siellä
ja täällä. Meitä oli kolme vanhaa
ystävää Petroskoista. Nyt 12 vuo-
denkuluttua olemme kaikki yhä
mukana”.

Enemmän kuin “äiti ja vauvat”
Samat lapset ovat yhä mukana

vielä 12 vuotta kerhon syntymi-
sen jälkeen. Nämä nuoret eivät
enää pidä kerhon nimestä, joka on
itse asiassa venäjäksi “Äiti ja vau-
vat”. Mummoja on tullut myös
mukaan toimintaan. Joskus mum-
moilla on enemmän aikaa saapua
harrastuksiin lasten kanssa.

Renata Ken kertoo harvinaisen
korkeatasoisista palveluista, joita
tämä kerho tarjoaa venäläisper-
heille Helsingissä. Esimerkiksi uin-
tia opettaa Tokion olympiakisojen
olympiamitalisti, Euroopan ennä-

van energiaa loppumattomasti.
Äiti ja lapset –kerho on kuitenkin
vain vapaaehtoisuuden pohjalta
syntynyttä toimintaa, jota hän te-
kee silloin, kun aikaa jää varsinai-
sesta ammatista. Hän on toiminut
jo 8 vuotta suomalaisessa yrityk-
sessä, joka tuo kemian teollisuu-
den raaka-aineita pääasiassa Ve-
näjältä Suomeen ja muualle Eu-
rooppaa.  Renata tähdentää, ettei
hän ole suinkaan yksin toiminnas-
sa, vaan äskettäin kerholla oli
suunnittelukokous, jossa määri-
teltiin toimintaa syksyyn 2011
saakka. ”En ole yksin, vaan meillä
on 6-10 henkilön aktivistiryhmä,
joka vetää toimintaa”.

Renata Kent on koulutukseltaan
suomen ja venäjän kielen ja kirjal-
lisuuden opettaja. Hän valmistui
Petroskoin yliopistosta, toimi nel-
jä vuotta suomen kielen lehtorina
Petroskoin yliopistossa. Hän ennät-
ti aloittaa myös väitöskirjan teke-
misen Veijo Meren romaaneista,
mutta tutkimus jäi kesken, kun hän
muutti Suomeen. Suomessa hän
toimi melkein 10 vuotta opettaja-
na ammatti-instituutissa, opetti
suomea maahanmuuttajille ja ve-
näjää suomalaisille. Lapsen synty-
män johdosta Renata Kent oli kol-
me vuotta kotona ja päätti tämän
jälkeen hakeutua kansanvälisen
kaupan koulutuksen ja töihin.
“Opettajan työ on rakkaa”.

Oma identiteetti vahvistuu
Kerhon toiminnalle on tärkeää

vapaaehtoisten aktivistien ohessa
myös suomalaiset sponsorit, jot-
ka antavat tukensa, vaikka toimin-
ta on täysin venäjänkielisille suun-

arvokasta toimintaa venäläisperheiden hyväksi
Äiti ja lapset -kerho

tyksen entinen haltija sekä hänen
vesipallossa kilpaillut miehensä.
”Kaikesta näkee, että tulokset ovat
todella hyvät, kun tekniikka tulee
kohdalle. Itsekin olen harrastunut
aiemmin uintia”.

Äiti ja lapset –kerho on vapaa-
ehtoista toimintaa. Tarkoituksena
ei ole suinkaan minkään laajan
kerhotoiminnan toteuttaminen.
Jos jotain toimintaa on jo tarjolla,
silloin ei tarvitse perustaa uutta.

”Lähdemme siitä, mitä itse tarvit-
semme eikä muualla ole. Uimakou-
lut, äitien vesijumpparyhmä, pien-
ten lasten ryhmät päivisin luentoi-
neen, yhteiset retket, joita myös tul-
kataan”, Renata Kent luettelee laa-
dukkaan toiminnan sisältöä. Ker-
ho on toteuttanut matkoja mm.
Parisiin, Kyprokselle, Venäjälle
sekä tietysti lukuisiin kohteisiin
Suomessa.

Renata Kentillä vaikuttaa ole-

nattu. Hyvin usein suomalaiset
isät ovat mukana tämän tuen jär-
jestämisessä. Toukokuussa isät ja
lapset järjestävät leikkimielisen
jalkapalloturnauksen toisiansa
vastaan. Kerhon nimestä huoli-
matta toiminta koskettaa koko
perhettä.

Äiti ja lapset –kerho on anonut
kaksi kertaa tukea raha-automaat-
tiyhdistyksestä, mutta saanut
molemmilla kerroilla kielteisen
päätöksen. Sosiaaliministeriöltä
on tullut joskus pieniä avustuksia,
myös Vihreän sivistyssäätiöltä
sekä Urban-projektirahaa. Nyt ei
tule oikeastaan mistään, mutta
sponsorit ja jäsenmaksut ovat ol-
leet tärkein tulonlähde. “Ryhmä-
alennuksia ei pidä unohtaa, suurin
alennus tuli VR:ltä, kun menimme
Rovaniemelle joulupukkia tapaa-
maan”. Jotkut museot tarjoavat
erityishalpoja lippuja tai vapaa-
pääsyjä kerholle.

Renata Kent näkee hyvänä, että
oma identiteetti vahvistuu ker-
hon avulla. Tällöin myös muita
hyviä tuloksia syntyy. Kerholaiset
tutustuvat venäläiseen tapakult-
tuuriin, omaksuvat suomalaisesta
ja venäläisestä piirteitä, vastasaa-
puneet maahanmuuttajat saavat
infoa ja apua. Renata nauraa ko-
kemuksen kerhon hyvästä tule-
vaisuudesta: “Tytöt istuivat linja-
auton takapenkillä ja tulivat jossa-
kin vaiheessa äitiensä luo. ’Me kes-
kustelimme tyttöjen kanssa, kun
sitten te kuolette, niin me jatkam-
me tätä toimintaa’”.

Juha Molari
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