KoLVI ry:n opintomatka Valko-Venäjälle
toukokuussa 2013
Vuoden 2013 LVI-yhdistyksemme kevään opintomatka suuntautui Valko-Venäjälle, Minskiin.
Valko-Venäjälle lennettiin 12 kolvilaisen voimin maan BelAvian lentoyhtiön koneella. Ilmaan päästiin vaikka
koneen nokkapyörän kestävyys arvelutti (oli kuin K-raudan kottikärryn etupyörä). Ruumatila oli ilmeisen
pieni, koska kun kaikki matkatavarat eivät mahtuneet ruumaan niin loput lastattiin koneen etuosaan. En
tiedä täyttikö tämä kansainvälisen lentoliikenteen tunnusmerkkejä, mutta "maan lentoyhtiössä maan
lentoyhtiön tavan mukaan" - vai miten se nyt meni.

Kuva: Koneen nokkapyörä, pyörän vieressä lentäjän (?) tietokonesalkku

Minsk on yllättävän lähellä ja eipä aikaakaan (siis vajaat 1,5 tuntia) kun laskeuduttiin lähes 2 miljoonan
asukkaan suurkaupunkiin. Silmiinpistävää oli ettei kentällä ollut muiden lentoyhtiöiden koneita. Sikäli ei
ihme, sillä matkustaminen Valko-Venäjälle ei ole tehty kovin helpoksi. Viisumit ja passit kun joutuu
kierrättämään konsulaatin kautta - mutta näillä eväillä Euroopan viimeiseen Aljaksandr Lukašenkan
hallitsemaan diktatuurivaltioon kuitenkin pääsee.
Minsk on puhdas ja siisti kaupunki, jossa kaupungin sisällä välimatkat ovat pitkät. Valko-Venäjällä
kommunismi vielä elää ja voi yhä hyvin, toisin kuin muualla Itä-Euroopassa. Sirppi, vasara, punaiset tähdet,
viljantähkät ja muut aatteen symbolit ovat sen sijaan näkyvästi esillä.

Kuva: Minskin tyypillistä katunäkymää
Ensimmäisenä iltana kävimme syömässä lähellä olevassa ravintolassa ja ihmettelimme paikallisia hää- tai
syntymäpäiväjuhlijoita. Turisteihin ei keskikaupungilla ole oikein varauduttu, koska tarjoilija ilmoitti ettei
ravintolassa ole kuin 8 pulloa vaaleaa lageria. Mutta koska KoLVIin porukka sopeutuu kaikkeen, niin kävihän
se tumma olutkin ruuan painikkeeksi.
Seuraavana päivänä suunnistimme kohti tulevaa MM-jääkiekkokisanäyttämöä. Halli oli komea ja kyllä siellä
kelpaa tulevat MM- kisat 2014 pitää. Vierailimme myös viereiselle sisävelodromilla ja harjoitusjäähallilla.

Kuva. Minsk Areena

Kuva. Velodromi
Valkovenäläiset ovat olleet usein alistettuna jonkun voimakkaamman valtion alaisuudessa. Historiansa
aikana se on ollut muun muassa osa Kiovan Russiaa, Liettuan suuriruhtinaskuntaa, Puola-Liettuaa, Venäjän
keisarikuntaa ja Neuvostoliittoa. Teimme vierailun Stalinin linjalle, jossa meille esiteltiin linjaa ja sen
historiaa. Mieleenpainuva, vaikka ei ehkä kaikille niin mukava, panssarivaunuajelu oli tämän vierailun
kohokohta.

Kuva: Stalinin linjan bunkkerista: "Millo hänen pääse varjo sattuu tuon pienen närreen kohal, nii sillo hänel
tullookii noutaja. Nii mie olen päättänt hänen kohast."

Kuva: Panssarivaunuajelulle: " Sanokaa mitä sanotte...tankki se on...piru...niin"

Kuva: Stalinin linjalla, joka muistutti Mannerheimin vastaavaa linjaa, ainakin tarkoitusperässä.
"Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja sisukas
Suomi.» meidän miehet tutkimassa Stalinin linjan juoksuhautoja.

Stalinin linja oli Neuvostoliiton strateginen puolustusasema ennen toista maailmansotaa. Stalinin linja alkoi
Suomenlahdelta ja jatkui mm. Valko-Venäjän läpi päättyen Mustaanmereen. Linja oli nimetty
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerin Josif Stalinin mukaan.
Illallisella nautimme maan ruokaherkkuja ja mustalaistanssiesityksestä. Illan mittaan oli mahdollisuus myös
grillata tikun nenässä ehtaa läskiä.
Seuraavana päivänä oli omavalintaista ohjelmaa ja hyvä tilaisuus tutustua kaupunkiin. Kiovalle ovat
ominaista leveät, kaupungin halkaisevat monikaistaiset liikenneväylät ja isot puistoalueet. Metro onkin
kätevä liikkumismuoto pitkien etäisyyksien kaupungissa.
Kirjoittaja suunnisti kämppäkaverinsa kanssa metrolla summamutikassa johonkin suuntaan ja valikoimme
pääteasemaksi aseman jossa oli hulppeasti sana Traktor. Tutustuimme pääteaseman ympäristöön ja
erikoista oli kauppojen mainokset - nimittäin niitä ei ollut. Kaupan tuotteet selvisi vain menemällä
kauppaan sisään. Ulospäin ei maitokauppaa, elektroniikka- tai rautakauppaa erottanut toisistaan.
Markkinavoimat eivät täällä vielä jyllää. Metroaseman nimen taustakin selvisi, olimme joutuneet aikansa
yhden suurimman traktorivalmistajan, Belaruksen, tehtaan portille. Tehtaaseen emme yrityksestä
huolimatta päässeet sisään. Paluumatkalla söimme paikallista ruokaa ja totesimme palvelun kohteliaan
asialliseksi ja hintatason varsin edulliseksi.

Kuva: Tehtaalta valmistunut ensimmäinen Belarus (eli "valko-Venäjä"), malli MT3-2 vm. 1953

Matka oli onnistunut ja tuskinpa ilman KoLVIa olisi tullut Valko-Venäjälle lähdettyäkään.

Kuva: Monumentti läheltä hotellia
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