
 

OHJELMA TAMPEREELLA LOKAKUUSSA 2017 

Sugrikino: suomalais-ugrilaisia henkilökuvia  

16.-20.10.2017 Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari B-talo, Tampere 
Ma 16.10. klo 16.30  A TEMELETLEN HALOTT - THE UNBURIED MAN 127 min -with English subtitles- 
Ke 18.10. klo 16.30  ERKKI-SVEN TÜÜR: 7 ETÜÜDI PILTIDES  77 min -with English subtitles- 
To 19.10. klo 16.30  KUUN  METSÄN  KAISA  82 min 
Pe 20.10. klo 17.00  PERKELE2 - KUVIA  SUOMESTA  93 min. Ohjaaja Jörn Donner paikalla näytöksessä. 
Pe 20.10. klo 19.30 LAULU 79 min 
Liput: 6,- 
 
Rahvaanmusiikin kerho: Leija Lautamaja + Sattuma (Karjala)  
Sugrifest-klubilla lännen ja idän pelimannit 
pe 20.10.2017 klo 21 ·  Kulttuuriravintola Telakka (Tullikamarin aukio 3) 
klo 22 Leija Lautamaja www.leijalautamaja.com  
klo 23 Sattuma (Petroskoi) 
Liput 10/5 €.  
 
Sukukansapäivän markkinat 

la 21.10.2017  klo 12-16 · Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), 4 krs. 
Monitoimitalon neljäs kerros täyttyy suomalais-ugrilaisesta markkinatunnelmasta. Käsitöitä, kirjoja, 
makkaroita, leivonnaisia, levyjä, arpajaiset ja yhdistysten esittelyä. Monipuolista lavaohjelmaa, mm. 
karjalainen Sattuma, virolainen Vingerpussit, Lempäälän Helkanuorten kansantanssiesitys ja 
kansallispukujen tuuletusta. 
 
Metsänpeitto-näyttely Rullassa 

Lastenkulttuurikeskus Rullan Metsänpeitto-kiertonäyttely esittelee suomalaista myyttistä metsää 14.10. 

alkaen. Näyttely avaa suomalaista kansanperinnettä ja kansanuskomuksia sekä kertoo katsojalle tarinoita 

metsän eläimistä ja taruolennoista sekä vanhan kansan kunnioituksesta metsää kohtaan. 

Tampereen XXVII Viro-viikot 

Lokakuu on Viro-kuu Tampereella: https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/kulttuuri/monikulttuurinen-toiminta/viro-viikot.html  

Vapriikin Keskiviikkoluennot: Birckala 1017 

Avoimet keskiviikkoluennot 4.10. alkaen liittyvät Birckala 1017 -näyttelyn teemoihin käsitellen mm. elämää 

1000 vuotta sitten ja suomalaista kansauskoa. http://vapriikki.fi/tapahtumat/keskiviikkoluennot/  

www.facebook.com sugrifest2017 

____________________________________________________________________________ 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Yhteistyössä: Karjalan Sivistysseura, Museokeskus Vapriikki, Pirkanmaan elokuvakeskus/Elokuvateatteri Niagara,  Pirkanmaan 

Tuglas-Seura, Rahvaan musiikin kerho, Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu, Suomi-Venäjä-Seura, Tampere Eesti Klubi, 

Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut, Tampereen Kalevalaiset Naiset, Tampereen Suomi-Unkari Seura ja Tampere-Tartto-Seura 

http://www.leijalautamaja.com/
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/monikulttuurinen-toiminta/viro-viikot.html
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/monikulttuurinen-toiminta/viro-viikot.html
http://vapriikki.fi/tapahtumat/keskiviikkoluennot/
http://www.facebook.com/


 

Tarkempaa tietoa ohjelmasta: 

Sugrikino: suomalais-ugrilaisia henkilökuvia  

16.-20.10.2017 Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari B-talo, Tampere 
Ma 16.10. klo 16.30  A TEMELETLEN HALOTT - THE UNBURIED MAN 127 min -with English subtitles- 
Ke 18.10. klo 16.30  ERKKI-SVEN TÜÜR: 7 ETÜÜDI PILTIDES  77 min -with English subtitles- 
To 19.10. klo 16.30  KUUN  METSÄN  KAISA  82 min 
Pe 20.10. klo 17.00  PERKELE2 - KUVIA  SUOMESTA  93 min. Ohjaaja Jörn Donner paikalla näytöksessä. 
Pe 20.10. klo 19.30 LAULU 79 min 
Liput: 6,- 
 
Márta Mészáros: A TEMELETLEN HALOTT - THE UNBURIED MAN   

(Unkari /Slovakia/Puola, 2004) -K12- 127 min - with English subtitles- 

Elokuva Imre Nagysta  (7. kesäkuuta 1896 – 16. kesäkuuta 1958) , joka toimi Unkarin pääministerinä loka-

marraskuussa vuoden 1956 kansannousun aikana. 

Nagy toimi pääministerinä ensin vuosina 1953–1955 ja onnistui muuttamaan maan poliittisen ilmapiirin 

vapaammaksi. Monet poliittiset vangit vapautettiin, internointileirit lakkautettiin 

ja sensuuria lievennettiin.  Vuonna 1955 Nagy sai sydänkohtauksen, joka pakotti hänet pitkälle 

toipumislomalle. 

Unkarin kansannousu alkoi 23. lokakuuta mielenosoituksena, joka johti tilanteen kärjistymiseen. 24. 

lokakuuta kello 8.30 radio ilmoitti Nagyn olevan muodostamassa hallitusta. Nagyn allekirjoittama sotatilan 

julistus vaikeutti hänen asemaansa. Hän menetti luottamusta kansan silmissä. 29. lokakuuta kapinallisten ja 

hallituksen välillä solmittiin aselepo. Samana päivänä venäläiset hyökkäsivät ja nostivat valtaan János 

Kádárin hallituksen. Nagy ilmoitti 1. marraskuuta Unkarin jäsenyyden Varsovan liitossa päättyneen. 3. 

marraskuuta unkarilainen valtuuskunta kutsuttiin neuvotteluihin neuvostojoukkojen evakuoimisesta. 

Unkarilaiset kuitenkin pidätettiin ja Neuvostoliitto murskasi Unkarin kansannousun. 

Nagy sai turvapaikan Jugoslavian lähetystöstä. Hän lähti sieltä 22. marraskuuta, kun Kádár oli kirjallisesti 

myöntänyt hänelle vapaan poistumisoikeuden. KGB:n miehet kuitenkin pidättivät hänet ja hänet 

kuljetettiin Romaniaan, josta hänet myöhemmin palautettiin takaisin Unkariin. Kesäkuussa 1958 hänet 

tuomittiin salaisen oikeudenkäynnin jälkeen kuolemaan ja teloitettiin hirttämällä yhdessä Pál 

Maléterin ja Miklós Gimesin kanssa. 

The life story of Imre Nagy is one of the defining stories of 20th century Hungarian history. He was the first 

communist leader to become the symbol of a national revolution, who, in addition, withdrew from the 

Warsaw Treaty and stood up for democracy based on a pluralist party system. Many argue that the role he 

assumed in the revolution of 1956 and his continued loyalty to the notion of the revolution, which 

prevailed until his death, did not clearly follow from his communist convictions and his past experiences in 

Moscow.  

Marianne Kõrver: ERKKI-SVEN TÜÜR: 7 ETÜÜDI PILTIDES  (Viro 2010) -S- 77 min 

Erkki-Sven Tüür: 7 etüüdi piltides  on portreefilm helilooja Erkki-Sven Tüürist.  

Mitä tarkoittaa olla säveltäjä? Miten tehdään musiikkia? Miten ajatuksista ja graafisista kuvituksista 

https://fi.wikipedia.org/wiki/7._kes%C3%A4kuuta
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https://fi.wikipedia.org/wiki/16._kes%C3%A4kuuta
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Varsovan_liitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jugoslavia
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Romania
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teloitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hirtt%C3%A4minen
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Mal%C3%A9ter
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Mal%C3%A9ter
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Gimes


 

syntyvät ensimmäiset tahdit ja sen jälkeen kokonainen musiikkiteos? Millainen on säveltäjän vastuu yleisön 

edessä? 

Elokuvassa seurataan säveltäjäksi olemisen eri puolia – teosten kirjoittamista Hiidenmaalla, Hirmusten 

kylän metsien yksinäisyydessä, teoksen orkesteriharjoituksia yhteistyössä kapellimestareiden Paavo Järvin 

ja Anu Talin kanssa, sekä teoksen esittämistä Frankfurtissa, Amsterdamissa ja Virossa. Tietysti seurataan 

myös konsertinjälkeisiä tunnelmia yleisöltä ja musiikkimaailman huipputekijöiltä. Elokuvan kruunaa Erkki-

Sven Tüürin legendaarisen proge-yhtyen In Spe paluukeikka. 

Mida heliloojaks olemine tegelikult tähendab? Kuidas sünnib üks muusikateos? Kuidas moodustuvad 

esimesest mõttehõllandusest ja graafilisest illustratsioonist esimesed taktid ja sellest edasi kogu teos? 

Millist vastutust kannab üks helilooja oma kuulaja ees?  

 

Filmis jälgitakse heliloojaks olemise erinevaid tahke - teose kirjutamist Hiiumaal Hirmuste metsade 

üksinduses, teose orkestriproove koostöös tuntud dirigentidega nagu Paavo Järvi ja Anu Tali, reise ja esitlusi 

maailma eri paigus - Frankfurdis, Amsterdamis ja muidugi Eestis, ning vahetuid kontserdijärgseid 

emotsioone otse kuulajatelt ning muusikamaailma tipptegijatelt. Lisaks Erkki-Sven Tüüri legendaarse 

progebändi In Spe kokkutulek.  

A film portrait of a composer. What does it really mean to be a composer? How is a musical work born? 

How do the first shivers of a thought and a graphical image turn into the first bars and further to a whole 

piece? What is a composers responsibility towards his audience. The documentary observes the different 

sides of being a composer from writing a piece in the solitude of the woods to orchestral rehearsals in co-

operation with acclaimed conductors, the travels and presentations in different parts of the world 

Frankfurt, Amsterdam, and, naturally, Estonia, as well as immediate post-concert impressions by the 

listeners and top musicians.  

Katja Gauriloff: KUUN METSÄN KAISA (Suomi 2016)  -K7-  82 min  

Kuun metsän Kaisa on sadunomainen, arkistomateriaaliin pohjautuva dokumenttielokuva.  

Elokuvassa kerrotaan tarina ohjaajan isoäidinäidistä, legendaarisesta kolttasaamelaisesta sadunkertojasta 

Kaisa Gauriloffista sekä sveitsiläis-venäläisestä kirjailijasta Robert Crottetista, josta tuli Kaisan läheinen 

ystävä jo 1930-luvulla ennen sotaa. Toinen maailmansota muutti kolttasaamelaisten elämän täydellisesti, 

kun he joutuivat evakkoon omilta kotialueiltaan. Robert Crottet aloitti mittavan avustuskampanjan 

Euroopassa pelastaakseen ystävänsä ja saikin kerättyä niin paljon rahaa, että se auttoi pelastamaan 

kokonaisen kulttuurin tuholta.  

ENSI-ILTA! Jörn Donner: PERKELE 2 - KUVIA SUOMESTA (Suomi 2017) -K7- 93  

Harvoin on elokuvan jatko-osaa jouduttu odottamaan 46 vuotta. Jörn Donnerin kulttielokuva Perkele! Kuvia 

Suomesta ravisutti rohkeudellaan ilmestyessään vuonna 1971, ja nyt Suomen 100-vuotisen juhlavuoden 

kunniaksi elokuva saa jatkoa. Perkele 2 – Kuvia Suomesta on läpileikkaus 100-vuotiaasta Suomesta, ja sen 

peruskysymys Jörn Donnerin sanoin kuuluu: ”kannattaako nykypäivän Suomessa asua, elää, naida, kuolla?” 

Perkele 2-elokuvassa jalkaudutaan nyky-Suomeen ja haastatellaan tämän päivän suomalaisia politiikasta, 

ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Dokumentissa vieraillaan kymmenissä tapahtumissa ympäri 

Suomen aina Seinäjoen Tangomarkkinoilta Weekend-festivaalille ja SM-pilkkikisoista Suviseuroihin. Elokuva 



 

pyrkii myös analysoimaan Tornion kautta vuosina 2015-2016 saapuneen suuren turvapaikanhakijajoukon 

tilannetta. Kertomuksen keskiössä on kuitenkin subjektiivisesti ohjaaja itse. 

Selma Vilhunen: LAULU (Suomi 2014) -S- 79 min 

Jussi Huovinen (1924-2017) muistolle. 

Ennen kuin oli kirjoitettua kieltä, oli laulu. Kaikki tieto kulki suullisesti ja tallentui muistiin. Muistissa oli 

menneitten sukupolvien viisaus. Jussi Huovinen, 89, on kotikylänsä Hietajärven ainoa asukas. Hän on 

viimeinen elossa oleva suomalainen, joka on oppinut vuosituhansia vanhoja runolauluja suullista tietä, 

omalta äidiltään ja isältään. Hanneriina Moisseinen, 35, on kuvataiteilija ja sarjakuvataiteilija, joka haluaa 

oppia Jussin lauluja ja kaikkea sitä viisautta, joka niihin kätkeytyy. 

Elokuva seuraa Hanneriinaa ja Jussia kaksi ja puoli vuotta. Laulu on se voima, joka yhdistää ihmiset ajasta ja 

paikasta riippumatta ja kiinnittää heidät osaksi jotakin suurempaa. Se lohduttaa silloin kun kipu on suurin, 

ja sen avulla ilo moninkertaistuu. 

Rahvaanmusiikin kerho: Leija Lautamaja + Sattuma (Karjala)  
Sugrifest-klubilla kohtaavat lännen ja idän pelimanniperinne, kun pohjalainen nuori virtuoosi Leija 

Lautamaja ja petroskoilainen Sattuma vastaavat illan ohjelmistosta 

Leija Lautamaja (s. 1990) on lauluntekijä, eteläpohjalainen pelimanni ja kansanmusiikin säveltäjä ja 
sovittaja, jonka instrumentteja ovat kaksi- ja puolirivinen haitari, harmooni, laulu ja mandoliini. 
Petroskoilainen Sattuma on Venäjän Karjalan tunnetuimpia folk-yhtyeitä. Sattuma perustettiin vuonna 

2003 kahden perheen (Rinne& Djomin) yhteisprojektina, joka esittää karjalaista ja suomalaista 

kansanmusiikkia modernilla otteella. Tampereella Sattuman edelliset keikat olivat vuonna 2008, vaikka 

muualla Suomessa yhtye keikkailee säännöllisemmin. Telakalla Sattuma esiintyy kuusihenkisellä 

kokoonpanolla: 

Arto Rinne - laulu, buzuki 

Dmitri Djomin - puhaltimet 

Vlad Djomin  - viulu 

Eila Rinne - laulu, viulu 

Artjom Undalov - bassokitara 

Jegor Papsujev -  rummut  

Sukukansapäivän markkinat 21.10.2017 

la 21.10.2017  klo 12-16 · Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), 4 krs. 
Varsinaisena sukukansapäivänä 21.10. klo 12-16 järjestettävässä koko perheenn tapahtumassa 

Monitoimitalo 13:ssa on nähtävillä koko suomalais-ugrilaisuuden kirjo. Neljäs kerros muuttuu 

markkinapaikaksi, josta on myynnissä eri kansojen käsitöitä, kirjoja, musiikkia, koruja ja taidetta. 

Arpajaisista voi voittaa esimerkiksi Kalevala-korun. Vatsankin saa täyteen: paikalla ovat esimerkiksi 

unkarilaiset makkaramestari Ferenc Vilicsis ja piparkakkuleipuri Renáta Csavajda sekä tamperelainen Viron 

Herkkukauppa. Lavalla on vaihtuvaa ohjelmaa, esimerkiksi virolainen Vingerpussit, Lempäälän Helkanuoret, 

petroskoilainen Sattuma ja mordva-ersäläinen laulajatar Natalia Abrosimova. Sukukansapäivässä on myös 

kansallispukujen tuuletusta, joten oman puvun kanssa kannattaa tulla tapahtumaan. 

 



 

14.10.–28.1.2018 Metsänpeitto-näyttely  

Lastenkulttuurikeskus Rullan tuottama Metsänpeitto-kiertonäyttely pohjautuu kansanperinteeseen ja 

tarjoaa tarinoita myyttisestä suomalaisesta metsästä. Näyttely kertoo katsojalle miten ihmiset ennen 

näkivät ja kokivat maailman sekä tarinoita metsän eläimistä, taruolennoista ja ihmisten kunnioituksesta 

metsää kohtaan. 

Metsä on aluksi vain tavallinen metsä, mutta kun katsoo tarkemmin, niin huomaa, että siellä asuu erilaisia 

eläimiä ja taruolentoja. Metsänpeitto onkin haltijoiden ja maahisten salainen maailma, jossa kaikki on 

erilaista ja jännittävää. Metsässä näet kuinka suuri on taivasta kannatteleva vanha maailmanpuu ja ketä sen 

suurissa oksissa asustaa. Voit tasapainoilla upottavan suon pitkospuilla ja illan tullen lämmitellä 

karhuvanhuksen luolassa nuotion äärellä ja kertoa tarinoita. Saatat kohdata myös metsän salaisia asukkaita 

ja tarkastella metsälammen asukkaiden elämää.  

 

Näyttelyn tavoitteena on herätellä kävijöiden uteliaisuutta luontoa kohtaan ja saada heidät ajattelemaan 

luonnon merkitystä ihmiselle. Tarinoilla innostetaan tutkimaan perinteitä ja historiaa. Samalla yllytetään 

lapsia mielikuvittelemaan ja seikkailemaan metsässä. Tarkoitus on saada lapset, perheet ja kouluryhmät 

yhdessä miettimään suomalaisuutta, metsän merkitystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Näyttely tulee 

kiertämään lastenkulttuurikeskuksissa ja muissa näyttelytiloissa ympäri Suomen. 

 

Metsänpeitto -näyttely on osa Suomi100 -juhlavuotta ja se juhlistaa suomalaisen kansan ikiaikaista 

suhdetta luontoon. Toiseksi se luo yhteisen kokemuksen ja elämyksen suomalaisesta metsästä. Tärkeä osa 

kokonaisuutta on yhteinen teos, jonka tekemiseen kaikki kävijät voivat osallistua. 

 

Näyttelyn avajaiset ovat lauantaina 14.lokakuuta 2017 

Tampereen XXVII Viro-viikot 

Syksy ja Viro-viikot ovat saapuneet Tampereelle, ja lokakuu on tapahtumien täyteinen. Kulttuuriviikkojen 

kiinnostavimpia musiikkitapahtumia ovat tänä syksynä kirkkainta virolaista laulajakärkeä edustavan Siiri 

Sisaskin -konsertti Vaellukset sekä Taavi Petersonin Ruja -Fantasia. Tarjolla on myös virolaista identiteettiä 

Lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa. Näitä ja paljon muuta kiinnostavaa tarjoaa lähes kuukauden mittainen 

virolaisen kulttuurin tapahtuma.  

Siiri Sisask Vaellukset -konsertti 27.9. klo 19 Emil Aaltosen museo, Mariankatu 40. Konsertissa kuullaan 

kappaleita laulajattaren matkoilta, mukana on myös uusia sävellyksiä. Liput 13/10 € istumapaikasta 

riippuen. Konsertin kesto n. 1h. Järjestäjä Tampereen kaupunki, Tampereen Eesti Klubi ry. 

Sotien ja konfliktien muistot Viron matkailukohteina ja identiteetin rakennusaineksina, professori Seppo 

Zetterbergin esitelmä 29.9. klo 13.30 – 14.30. Paikka: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5. Vapaa 

pääsy. Esitelmä on osa Suomen Matkailuhistorian seuran seminaaria. Järjestäjä Tampereen kaupunki. 

Viron kuva Suomessa, Suomen kuva Virossa, 2.10. klo 18. Kansainvälinen toimintakeskus, Suvantokatu 13. 

Suomen Tallinnan suurlähetystön lehdistöneuvos Hannele Valkeenniemi puhuu työstään Tallinnassa. 

Jouni Valkeeniemen valokuvanäyttely "Siivekkäiden Viro" 3.10 -27.10. Kansianvälinen toimintakeskus, 

Suvantokatu 13. Avoinna arkisin klo 10-15. Näyttelyn aiheena Viron linnut ja luonto. Vapaa pääsy. Järjestäjä 

Tampere-Tartto-seura ry. 



 

Tarton hengestä esitelmöi Kirsi Äyräs Varsinais-Suomen Viro-keskuksesta ke 4.10. klo 18.00. Kansainvälinen 

toimintakeskus, Suvantokatu 13. Vapaa pääsy. Järjestäjä Tampere-Tartto-seura ry. 

Virosta uuden presidentin ja pääministerin aikana kertoo kirjailija Kulle Raig to 12.10. klo 18.00. 

Kansainvälinen toimintakeskus, Suvantokatu 13. Vapaa pääsy. Järjestäjä Tampere-Tartto-seura ry.  

Taavi Peterson Ruja-Fantasia -konsertti 14.10. klo 19 alkaen Kievari Kahdet Kasvot, Kauppakatu 14. Viron 

Idols-tähti Taavi Peterson esittää 1970-80- luvun virolaista rock-musiikkia. Vapaa pääsy. Järjestäjä 

Pirkanmaan Tuglas-seura ry yhteistyössä Tampereen kaupunki. 

Kessu ja Tripp, koko perheen lastenteatteriesitys, 2. 10 klo 17.30 Tammelan koulun juhlasali. Vironkielisen 

esityksen tuo Tampereelle Lastenteatteri Vôlumaa (suom. ihmemaa) Tallinnasta. Liput 5 € paikan päältä 

käteisrahalla. Järjestäjä Pirkanmaan Tuglas-seura ry. 

 

Vapriikin Keskiviikkoluennot: Birckala 1017 

Avoimet keskiviikkoluennot 4.10. alkaen liittyvät Birckala 1017 -näyttelyn teemoihin käsitellen mm. elämää 
1000 vuotta sitten ja suomalaista kansauskoa. http://vapriikki.fi/tapahtumat/keskiviikkoluennot/  
 
ke 4.10. klo 18 FM, arkeologi Sami Raninen: Elämää Birckalan kylässä 1017 
ke 11.10. klo 18 FT, arkeoastronomi Marianna Ridderstad: Arkeoastronomia kertoo kristinuskon alkuajoista 
Suomessa 
ke 18.10. klo 18 TT Risto Pulkkinen: Suomalainen kansanusko – Idän ja Lännen välissä 
ke 25.10. klo 18 Professori Jukka Korpela: Suomalaisväestöt Itä-Euroopan orjakaupassa keskiajalla ja 
varhaisella uudella ajalla 
ke 15.11. klo 18 FT Mikko Heikkilä: Suur-Pirkkalan nimistön kertomaa 
ke 22.11. klo 18 FM, arkeologi Sami Raninen: Viikinkien idäntie – Itämereltä Välimerelle ja Kaspianmerelle. 
ke 29.11. klo 18 FT Georg Haggrén: Ulottuiko I ristiretki Birckalaan saakka? 
Luennoille on vapaa pääsy. Luennot on toteutettu yhteistyössä Tampereen seudun työväenopiston kanssa. 
 

Kouluvierailut 

Teemme loka- ja marraskuun aikana myös sukukansaesittelyjä tamperelaisten koulujen yhdeksäsluokille. 

Esittelyjä ovat tilanneet Hatanpään, Kaarilan, Kämmenniemen ja Linnainmaan koulut. 

Facebook-tapahtumassa Sugrifest 2017 päivittelemme paljon muutakin Sukukansoja koskevaa. 

 

Mukana: Karjalan Sivistysseura, Lastenkulttuurikeskus Rulla, Museokeskus Vapriikki, Pirkanmaan Tuglas-seura, Rahvaan musiikin 

kerho, Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu, Suomi-Venäjä-Seura, Tampere Eesti Klubi, Tampereen Kalevalaiset naiset, 

Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut, Tampereen Suomi-Unkari Seura, Tampere-Tartto-Seura 

Sugrifest2017 Tampereella: https://www.facebook.com  Sugrifest2017 
 
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Riku Savonen, Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piiri ry: 
riku.savonen@venajaseura.com, +358 (0)50 328 1420 
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