SUOMI-MOLDOVA-SEURA
Seuramme tarina alkoi alkuvuonna 2008, kun löysin
Internetin ihmeellisestä maailmasta erään ystävällisen nuoren moldovalaisen naisen auttamaan sukututkimuksessani. Victoria opiskeli tuolloin Suomessa. Hän käänsi muutamia dokumentteja koskien
sukulaisiani, joihin kaikki yhteydet olivat katkenneet
jo vuosikymmeniä sitten. Samalla sain kuulla tarinoita tuosta oudosta maasta, josta harva EU:n kansalainenkaan tietää mitään.
Samoihin aikoihin kaksi slaavilaisten kielten opiskelijaa Helsingin yliopistossa, Stefan ja Jaakko, huomasivat heillä olevan yhteyden Moldovaan. Stefanilla oli sukua Moldovassa isän puolelta ja Jaakko
seurusteli moldovalaisen kanssa – aivan sattumoisin
jo mainitun Victorian kanssa. Näin kohtalo astui
peliin ja taisi olla sitten alkuvuonna 2010 kun tapasin nämä kummatkin nuoret herrasmiehet eräässä
yliopiston saunaillassa, jossa olin hieman muuta
juhlaväkeä vanhempana kuokkimassa ja soittamassa kitaraa. Saunan lauteilla tehtiin yhteinen päätös:
Moldovalle on perustettava ystävyysseura, kun niin
monella muullakin maalla on jo vastaava. Kävikin
ilmi, että tällainen seura, joskin ilman mitään varsinaista toimintaa, oli ollut toiminnassa 90-luvun
alussa.

Kesällä 2010 Stefan, Jaakko ja minä tapasimme Helsingin keskustassa ja kävimme neuvottelemassa
asiasta silloisen Moldova-seuran puheenjohtajan kanssa. Yhteisymmärryksessä sovimme, että on
aika tehdä sukupolven vaihdos ja meidän ottaa rekisteröity seura haltuumme. Teimme tarpeelliset
paperityöt, muutimme hieman nimeä ja sääntöjä, ja homma oli siinä – joskin muutokset hyväksyttiin virallisesti vasta seuraavan vuoden puolella. Samoihin aikoihin meille selvisi, että Moldovassa
on vastaava ystävyysseura ja meillä olikin jo siihen suhteet olemassa, joita sittemmin olemme syventäneet. Moldova-Suomi-seuraa vetää eräs Chisinaussa asuva Albert, joka on sydänjuuriltaan
suuri Suomen ystävä. Hän on mm. suunnitellut lähelle tuon kauniin ja vihreän pääkaupungin kes-

kustaa juuri hiljattain valmistuneen Suomi-talon. Siellä olisi muuten hyvinkin edustavaa tilaa tarjolla suomalaisille yrityksille.
Seuramme varsinainen toiminta alkoi syksyllä 2011 jännittämällä Suomen ja Moldovan välistä jalkapallo-ottelua Helsingin Olympiastadionilla. Seuraavana iltana oli perustamiskokous isäni kotona.
Tämän jälkeen olemme järjestäneet muutamia tapahtumia, joissa on panostettu moldovalaiseen
ruoka- ja juomakulttuuriin. Lisäksi olemme esimerkiksi toimineet moldovalaisen naisten jalkapallojoukkueen FC Noroc Nimorean apuna jalkapallon Mestarien liigan karsintaturnauksessa kesällä
2012. Nykyisin seuralla on kolmisenkymmentä jäsentä ja noin 50 seuraajaa Facebookissa. Esittäydyimme juuri teidän seuranne järjestämässä Martisor-juhlassa Romanian suurlähetystössä ja
saamme pian olla mukana teidän näyttelypisteessänne ”Maailma kylässä” -festivaalissa.
Suomi-Moldova-seura on ystävyysseura, jonka tarkoituksena on vaalia ja edistää Suomen ja Moldovan maiden ja kansojen yhteistyötä ja kanssakäymistä. Jäseneksi voi liittyä jokainen Moldovasta
tavalla tai toisella kiinnostunut. Romanian ystäviä varmasti kiinnostaa paljon tietää mikä se Moldova oikeastaan on. Jo pelkkä nimi aiheuttaa sekaannuksia kun Romanian koillista maakuntaa kutsutaan samalla nimellä. Monessa mielessä Moldovaa voisi verrata Suomeen tai vielä osuvammin Karjalaan, mutta Moldovan historia ja sitä kautta nykytilanne on vielä paljon monimutkaisempi jo sen
takia, että alueella on kautta aikain ollut hyvin paljon erilaisia kulttuureja ja etnisiä ryhmiä. Vaikka
romanian kieli ja kulttuuriperintö hallitsevatkin pitää muistaa, että Moldovalla on takanaan sata
vuotta tsaarinvallan aikaa ja 50 vuotta neuvostoaikaa. Tällä hetkellä elää vahvana, joskin pitkälti
maanalaisena, aate ”Basarabia e Romania”, jonka tavoitteena on yhdistää Romanian ja Moldovan
valtiot. Moni on eri mieltä ja pääosin kannattajatkaan eivät usko tämän tapahtuvan vielä lähitulevaisuudessa. On mahdotonta antaa kokonaista kuvaa maasta ja sen tilanteesta tämän kirjoituksen
puitteissa, kun en itse hahmota sitä vielä muutenkaan. Suomen ja Moldovan valtioiden suhteet
ovat hyvät, mutta valitettavasti Moldovan edustusto sijaitsee Tukholmassa ja Suomen akkreditoitu
suurlähettiläs on Bukarestissa.
Seuramme juhlii elokuussa Moldovan itsenäisyyspäivää ja järjestää pitkin vuotta aidossa moldovalaisessa hengessä jäsenistölleen erilaisia tilaisuuksia ja illanviettoja, joissa tutustutaan ja ylläpidetään moldovalaista kulttuuria. Lisäksi seuramme suunnittelee yhteistyössä Suomi-Romania-seuran
kanssa matkaa Moldovaan ja Romaniaan. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä teidän vanhan ja hienon ystävyysseuranne kanssa ja samalla kiitämme mahdollisuuksista,
joita olette meille suoneet! Noroc și mulțumesc!
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