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Haluan antaa oman kansainvälisen kokemukseni 
Suomelle ja kehittää maamme demokratiaa tänä 

haastavana aikana.

Filosofian maisteri, pienyrittäjä Valentina Ahlavuo on 
kutsuttu ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.

Olen Valentina Ahlavuo, 42 os. Ulrich. Olen avoin ja ahkera 
ihminen, onnistunut integroitumaan hyvin uuden kotimaani 
yhteiskuntaan. Pidän Suomen akateemisesta vapaudesta, joka 
antoi mahdollisuuden opiskella ja tehdä työtä yrittäjänä, olla 
vapaa kansalainen itsenäisessä maassa ja rakentaa hyvää 
elämää ystävällisessä ympäristössä. 



Muutin Suomeen vuonna 1993 avioiduttuani päätoimittaja 
Erkki Ahlavuon kanssa. Samana vuonna aloitin suomen kielen 
opiskelut. Aloitin opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1995 
pääaineena venäjän kieli ja kirjallisuus, sivuaineena suomen 
kieli sekä egyptologia. Luin myös viestintää ja tiedotusta val-
tiotieteellisessä. Suoritin HuK ja FM tutkinnot vuonna 2010.

Aloitin työni perheyrityksessä ja mieheni perusta-
massa RVK Uutiset lehdessä vuonna 1993-. Vuonna 
1995 perustimme venäjänkielisen Novosti Avtodela 

-lehden, jonka toimitin kannesta 
kanteen vuoteen 2001 saakka.

• Vuosina 1993-2001 osallistuin 
ahkerasti Venäjällä pidettäviin kan-
sainvälisiin autoalan näyttelyihin 
oman yrityksen osastoilla, kirjeen-
vaihtajana sekä Suomen vienti-
edistämistä ajavien yhteisosasto-
jen assistenttina.

• Vuodesta 1999- olen ollut rans-
kalaisen autoteknisen Equip 
Auto Paris -näyttely Grand Prix-
innovaatiojyryssä edustamassa 
lehteämme.

• Vuonna 2014 sain kultaisen  
Yrittäjäristin 20 vuoden perheyri-
tysurastani. RVK Uutiset täytti sil-
loin 35 vuotta.

• Vuonna 2013 osallistuin Hel-
singin kunnallisvaaleihin sitoutu-
mattomana Perussuomalaisten 
listoilla. Olen toiminut Helsingin 
taidemuseon johtokunnassa vuo-
desta 2013-.



Syntynyt 1973 Taiga-nimisessä pikkukaupungissa 
Länsi-Siperiassa, Trans-Siberian rautatien varrella, 

4 000 km Suomesta.  

Äitini suku tuli Siperiaan vapaaehtoisesti Ukrainasta ennen en-
simmäistä maailman sotaa. Silloin Nikolai II hallinto yritti asut-
taa laajaa Siperiaa. Ukrainalaisille maan viljelijöille tarjottiin 
omaa maata ja verovapauksia. Tämä houkutteli isoäitini isän 
vaihtamaan asuinaluetta vaimon ja kahdeksan lapsen kanssa. 

Isäni isovanhemmat kuuluivat Venäjälle vallankumouksen jälkeen 
juuttuneisiin saksalaisiin työläisiin. Stalinin aikana koko suku 
sirrettiin Länsi-Siperiaan Etelä-Venäjältä asuttamaan öljykenttien 
alueita keskellä metsiä, soita ja routaa. Toisen maailman sodan 
aikana Neuvostoliitossa asuvia etnisiä saksalaisia pidettiin 
kansan vihollisina. Heiltä riistettiin kansalaisoikeudet ja pidettiin 
GULAGissa työvoimana, myös lapsia. 

Kansalaisoikeudet palautettiin vasta neljä vuotta Stalinin kuo-
leman jälkeen 1957. Nykyään sukulaiseni asuvat Siperiassa, 
Venäjällä, Saksassa, Italiassa, Kazakhstanissa ja Ukrainassa.
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