
KILEINE (Viro) 

Ersäläis-mokšalainen kansanmusiikkiyhtye Kileine Virosta. Kileine suomeksi tarkoittaa 
koivua. Yhtyeen kotikaupunki on Tallinna, johtaja on Natalia Abrosimova.

Kaikki Kileinen jäsenet muuttivat aikoinaan Venäjän Mordvasta asumaan Tallinnaan. 
Mordvalainen diaspora on ollut hyvin aktiivinen Virossa viimeiset 20 vuotta. Kileine 
aktiivisesti ottaa osaa suomalais-ugrilaisiin festivaaleihin ja kiertää Venäjällä (Pihkova, 
Petseri, Saransk), Suomessa sekä tuo etnistä erikoisuutta Pariisissa pidettyihin Mordvan 
kulttuuripäiviin.

Kuten mordvalaisessa sanonnassa sanotaan ”Morams paro veise, kortnems - baška” - 
Puhua on hyvä yksi kerralla ja laulaa yhdessä. 

Linkistä löytyy pieni tervehdys ersäläis-mokšalaiselta yhtyeeltä Kileine 
https://youtu.be/6OAALsCVaq8 

 

KULTAISET VUORET (Viro) 

Kansanmusiikkiyhtye Zlatie Gori eli Kultaiset vuoret Virosta sai alkunsa vuonna 1985 
tavallisen keskikoulun musiikkipainotteisen luokan perusteella. Vuonna 1997 
soitinyhtyeeseen tuli mukaan naislaulajien yhtye ja vuodesta 1998 Zlatie Gori on toiminut 
Tallinnan Kulttuurikeskus Lindakivissa.

Yhtyeen ohjelmistossa on venäläisiä, ukrainalaisia, valko-venäläisiä, kazakin lauluja sekä 
soitinmusiikkia ja kansansävelmien sovituksia. Yhtyeen johtaja on Harkovan 
taideinstituutista valmistunut hanuristi Igor Jermakov.

Zlatie Gori on monien kilpailujen ja festivaalien vierailija Yhtye on esiintynyt 
kansanmusiikkifestivaaleilla eri maissa: Skanu fantäzija – festvaalilla Dauvgalpilsissa 
2001/2008, Viljandi pärimusmuusika -festivaalilla 2003-2005, Pori-folkissa 2006, Valko-
Venäjän Dneprovskin äänet Dubrovnossa -festivaalilla 2009, Ukrainan Kalinove lito na 
Dnipri – festivaalilla 2012, sekä Venäjän Smolenskissa 2013, Bulgariassa 2015, Pietarissa 
2017 ja muissa kaupungeissa. Yhtyeellä on kaksi levyä vuosilta 2000 ja 2006.

https://www.facebook.com/ZlatyeGory/ 
http://lindakivi.ee/ru/huviringid-2/ansambel-zlatoje-goro/

 

LEVAN & HARASOO (Suomi)

Levan & Harasoo on uusi, tänä vuonna perustettu bändi, jolle tämä on ensiesiintyminen. 

Bändin jäsenet: Levan Tvaltvadze – kitara ja vokaali, Eduard Podkolzin – kitara, Oleg 
Valjakka – basso,  Vadim Shevkoplyas – saksofoni, Edouard Guessel -rummut.

Bändi soittaa melodista rockia, laulujen tekstit ovat Levan Tvaltvadzen.

Bändi soittaa myös 23.8 Helsingin Taiteiden yön aikana.

https://www.youtube.com/watch?v=UW8wR_WFnPY   

https://www.youtube.com/watch?v=K2IIOHDGU8o  

https://youtu.be/6OAALsCVaq8
https://www.youtube.com/watch?v=K2IIOHDGU8o
https://www.youtube.com/watch?v=UW8wR_WFnPY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flindakivi.ee%2Fru%2Fhuviringid-2%2Fansambel-zlatoje-goro%2F&h=AT345S07BjIviXsCU7wtR0zRfl1wOtioL3y3HFEB-jAqUr18VjrsTsU4ddE96HlCsAb0qJMdUVbUaaI7sdwjyaFrAM03GJ84HyDQhMxobFVyTu13L2qNhSWSdWk05seem37uUSvVKfLQ8UtomytSYrNUjlU
https://www.facebook.com/ZlatyeGory/


 

 

Elvira Kampen (tanssija)

Elvira on tanssinut lapsesta asti, hän alkoi Baškirian yhtyeessä Guldar. Koreografi 
Davletšinan valmentamat tanssijat jatkoivat myöhemmin mm. Baškirian valtion 
tanssiyhtyeessä, Pietarin baletissa tai tulivat eri tanssistudioiden johtajiksi. 

Vuonna 2013 Elvira kutsuttiin johtamaan suomalaisen Sadko-klubin etnisten tanssien 
Kablušok-nimistä studiota. Studion ohjelmistossa on tansseja itämaisista Pohjolan 
kansojen tansseihin. 

 

”(Mikä tahansa) tanssi on tarkoitettu siihen, että ihminen tuntisi itsensä vapaaksi ja oppisi 
kehon hallintaa. Mutta vain etninen tanssi luo harmoniaa tietyn kansan kulttuurin ja 
historian kanssa, antaa mahdollisuuden paneutua uuteen, toiseen kansallisuuteen sen 
kaikkine rituaalisine liikkeineen ja omaperäisyyksineen.” 

Lisätietoja Elvira Kampenin Etnisen tanssin studiosta löytyy Sadko-klubin sivuilta.

http://www.russkijdom.fi/images/Fotogalereja/Sadko/Kerhot/2016/Kansantanssi/index.html

http://www.russkijdom.fi/Sadko/Rus/Kerhot/Soderzhanije_kruzhkov.html

Monikulttuurinen Nuorisoyhdistys Aurinko ry

Tanssiyhtye Aurinko aloitti  toimintansa neljä vuotta sitten. Yhtyeessä on eri-ikäisiä jäseniä,
2,5-vuotiaista 25-vuotiaisiin. 

Aurinko on aktiivisesti osallistunut projekteihin, Suomessa, Virossa, Venäjällä ja 
Georgiassa järjestettyihin  kansainvälisiin festivaaleihin. Viime vuonna se oli kutsuttu 
Tallinnassa pidettyyn Slavjanski venok -nimiseen festivaaliin.

Neljän vuoden aikana nuorille taiteilijoille on syntynyt omia perinteitä ja sääntöjä, ja 
erikoispiirteenä on se, että vanhemmat jäsenet aina auttavat nuorempia.

Aurinko on lasten, vanhempien ja opettajan yhteisö, joka jatkaa luomistyötään jäsentensä 
lojaalisuuden ja luopumattomuuden ansiosta ja toteuttamalla keikkoja koreografi Alla 
Hyvärisen johtamana.

Lue lisää Auringosta Facebook-sivuilta:

https://www.facebook.com/alla.hyvarinen 

https://www.facebook.com/Monikulttuurinen-Nuorisoyhdistys-Aurinko-ry-
653603364768491/

 

https://www.facebook.com/Monikulttuurinen-Nuorisoyhdistys-Aurinko-ry-653603364768491/
https://www.facebook.com/Monikulttuurinen-Nuorisoyhdistys-Aurinko-ry-653603364768491/
https://www.facebook.com/alla.hyvarinen
http://www.russkijdom.fi/Sadko/Rus/Kerhot/Soderzhanije_kruzhkov.html
http://www.russkijdom.fi/images/Fotogalereja/Sadko/Kerhot/2016/Kansantanssi/index.html


Tuulistullaa 

Inkerinsuomalainen kansantanssi- ja lauluperinneryhmä Tuulistullaa esittää inkeriläisiä 
tansseja ja lauluja. Ryhmän ohjelmaan kuuluu mm. perinteisiä inkeriläisiä piirileikkilauluja, 
liekkulauluja ja röntyskätansseja. Röntyskät ovat laadultaan laulutansseja, joille on 
ominaista päristely eli jalkojen nopea polkeminen lattiaan. Tuulistullaa esiintyy Tuuterin 
kansallispuvuissa tuomalla mukanaan tuulahduksen vanhasta Suomesta ja Inkerinmaalta. 
Ryhmä on esiintynyt sekä Suomessa että ulkomailla, mm. Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. 
Harjoituksia pidetään Inkerikeskuksen tiloissa. 

Lisätietoja: http://inkerikeskus.fi/kulttuuri (suomeksi)

ТЕSТО (Venäjä, Pietari )

Veresk-festivaalilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kuulla venäläistä groovea livenä. 

TESTO on projekti, joka soittaa venäläisten kylien musiikkia kaupunkilaisittain, 
kansanlaulut säestetään elektrolla, jazzilla, junglella ja dub-funkilla.

Bändi on osallistunut useaan festariin, etnisistä trance-musiikkifestareihin. He ovat 
vierailleet monissa juhlissa mm. Pietarissa ja Moskovassa ja ovat looginen valinta 
venäläistyylisten tapahtumien esittäjäksi, mutta bändi myös esiintyy muissakin 
tapahtumissa tuomalla niihin ajankohtaista ja nykyaikaista venäläistä kulttuuria. 

Esimakua TESTOn musiikista tässä: https://youtu.be/8f612EUBI-k

Komi laulu (Venäjä)

Leningradin alueen Komi-yhteisö on kansalliskulttuuriyhdistys, joka alkoi toimintansa 
vuonna 2016 Leningradin alueen Ystävyystalossa. 

Komi laulu -harrastajayhtyeen perustivat Pietariin Komista muuttaneet henkilöt. 
Yhdistyksen motto on ”Lintujen rikkaus on siivet ja ihmisen – ystävät”(venäläinen 
sananparsi).

Yhtyeen ohjelmistossa on kominkielisiä tšastuškoja eli improvisoituja, yleensä nelisäkeisiä 
kansanlauluja (rekilauluja) sekä venäläisiä kansanlauluja. 

Vuosina 2016-18 yhtyeen jäsenet ovat tehneet näytelmäsovituksen komin häämenosta 
”Missä on rakkautta, siellä häätkin”. Yhtye myös otti osaa marilaiseen uunijuhlaan ”Konga 
pairem” näytelmällä ”Oman uunen ääressä on aina lämmintä”.

Yhtye on vuosittain osallistunut etnofestivaaliin ”Venäjä – kulttuurien sointu”, joka pidetään 
Jaamassa/ Sosnovyi Borissa. Heinäkuussa 2018 Komi laulu yhdessä marilaisen Šij Korno 
- yhteisön kanssa osallistui Vepsäläinen lähde -nimiseen kulttuurifestivaaliin Leningradin 
alueen Tervenitšin kylässä.

https://youtu.be/8f612EUBI-k
http://inkerikeskus.fi/kulttuuri

