Hyvät Kinnermäen ystävät!
Vuosi on taas vierähtänyt. Yhdistyksemme on toiminut aktiivisesti ja saanut paljon uusia asioita
aikaan. Keväällä saimme käyntiin Better life for Karelian villages – hankkeen (50 000 euroa) ENPIohjelman puitteissa. Hanke on kaksivuotinen ja sen puitteissa Kinnermäen kulttuuritaloon saadaan
pyykinpesumahdollisuudet paikallisten asukkaiden käyttöön ja korjataan kattoja. Hanke on puolessa
välissä, pyykinpesutuvan töitä on aloitettu ja kolme kattoa on jo korjattu.
Yhdistyksen kesämatka tehtiin tänä vuonna uusiin kohteisiin, jotka tekivät vaikutuksen
kokeneisiinkin Karjala-kävijöihin. Parasta matkassa oli mahtava matkaseura, joka tekikin matkasta
unohtumattoman.
Kinnermäellä kesän aikana pidettiin karjalankielisten teattereiden festivaali, karjalaisten perheiden
leiri ja karjalankielisten kielipesien opettajien koulutusleiri. Kinnermäkeä on näkynyt mediassa,
sekä Karjalassa, että koko Venäjällä. Tänäkin vuonna Kinnermäellä kävi matkailijoita ympäri
maailmaa ja sana karjalaisesta kulttuurista ja ylipäätään sen olemassaolosta on leviämässä.
Aktiivisesta hanketoiminnasta huolimatta on syntynyt uusia ideoita ja valmisteilla onkin uusi hanke.
Olemme kymmenen vuoden aikana tehneet työtämme aineellisen karjalaisen kulttuurin
säilyttämiseksi. Aineeton kulttuuri kuitenkin kulkee käsi kädessä myös rakennusperinnön kanssa.
Karjalan kielen tilanne on ollut aika vaikeaa jo monien vuosien aikana. Kielenopetusta kouluissa on
vähennetty, kieltä voi käyttää vain kotona, seurauksena – kielen köyhtyminen ja käytöstä
poistuminen. Kielen kehittämisen tarve onkin synnyttänyt idean karjalan kielen kodista, paikasta,
jossa toiminta tapahtuisi karjalan kielellä, onko sitten kyseessä käsityökurssit tai jumppatuokio.
Tuleva karjalan kielen koti on tarkoitus sijoittaa Vieljärvelle, tuhannen asukkaan kuntakeskukseen
viidessä kilometrissä Kinnermäeltä. Hankeidea sai innostumaan laajan yhteistyökumppaniverkoston
sekä Karjalassa, että Suomessa, myös paikallisen hallinnon, joka on valmis kustantamaan yhden
työpaikan ja antamaan vanhan rakennuksen karjalan kielen kodiksi. Kunnioittava suhtautuminen
rakennusperintöön tulee tässäkin hankkeessa kyseeseen tulevan kodin korjausvaiheessa. Toteuttaen
säästävä korjaus voimme näyttää toisenlaista toimintamallia paikallisille asukkaille, ottaen
huomioon “muovi”- ja “kaiken vanhan purku”- hullutuksen nykyisessä Karjalassa. Tulevan
keskuksen sisältöä toteutetaan kaikkien Suomen ja Karjalan johtavien karjalan kielen ja kulttuurin
järjestöjen kanssa (Karjalan kielen seura Suomessa, Karjalan rahvahan Liitto Karjalassa, Nuori
Karjala – nuorten kansalaisjärjestö jne). Rahoituksen saamiseksi on tehty hankehakemus, rahoitusta
etsitään laajasti. Yksi yritys onkin jo tukenut hanketta 800:lla eurolla. Tämä hanke on erittäin laaja
ja jännitystä on ilmassa, kuinka nopeasti ja miten se etenee. Uskon kuitenkin, että näin laajan
joukon tahto toteutuu onnistuneesti.

Toivotan teille kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012!
Terveyttä teille ja läheisillenne!
Tuestanne kiittäen,
Karjalazin tervehyzin, Olga Gokkoeva
Olga Gokkoeva
GSM +358 400 166737
http://www.kinnermaki.fi
Hyvä mieli ruavon ruadau, paha kaksi katkuau

