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Vihannesten 
huono 
menekki 
heikentää 
kannatta-
vuutta
Yksityiset maanviljelijät 
joutuvat supistamaan vil-
jelyalaansa muun muassa 
maan halkomisen vuoksi. 
» sivu 4

Veistämö 
täyttää 
erikoista 
tilausta
Petroskoin veistämöllä 
on valmistumassa Pieta-
ri Suuren valtakautena ra-
kennetun mahtavan linja-
laivan jäljitelmä. Työ kes-
tää alkusyksyyn asti.  
» sivut 6—7

Kaksikielinen 
lehti toimii 
siltana
Ensimmäinen venäjänkie-
lisille maahanmuuttajille 
suunnattu Mosaiikki-leh-
ti ilmestyi vuonna 2004. 
Mosaiikki-lehden ympä-
rille on nopeasti kehitty-
nyt muitakin lehtiä ja jul-
kaisuja. » sivu 8

Ripeä livvin 
oppiminen
Opettaja Nadežda Kaura-
nen kokeilee erilaisia ta-
poja opettaessaan lapsia 
puhumaan karjalaa.  
» sivu 9

Täydennys-
koulutus-
kurssi päättyi, 
seminaareja 
on tulossa
Joensuun OK-opinto-
keskus on kouluttanut  
ilmaisesti Karjalan tasa-
vallan suomen ja karja-
lan kielen opettajia reilut 
20 vuoden aikana. Nyt 
on tarjolla lyhyitä kieli- ja 
kulttuuriseminaareja.  
» sivu 12

Yhteiskunta
Katariinan kirkko  
kärsi tulipalossa. » sivu 6

Kulttuuri
Yleisö ja näyttelijät 
tyytyväisiä toisiinsa. » sivu 10

Matkailu
Suomi venäläisten 
matkakohteena. » sivu 16

tällä viikolla

Karjalan Sanomat avaa ovensa 16.5. klo 14—16.30. Tervetuloa!  

Lukijamatka
Kevään toinen  
Lehtiklubin päiväret-
ki alkoi aurinkoisessa 
säässä. Kierros piti  
sisällään tutustumi-
sen yhteen Kontu-
pohjan nuorimmista 
kouluista, kaupunkia 
ylläpitävään paperi-
kombinaattiin ja  
kahteen kirkkoon.
Anna-Maria Tukiainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Vuonna 1929 perustettu paperikombinaatti vie paperia 60 maahan. Venäjän sisäisille markkinoille lähtee 15 prosenttia tuotannosta. Kuva: anna-Maria TuKiainen

,, Kotoisa ja 
vähäliikenteinen 
Kontupohja teki 
vaikutuksen.

Tuulahdus Kontupohjan 
suomalaisuutta

Tunnin ajomatkan päässä Pet-
roskoista sijaitsee paperi- ja sel-
lutehtaasta tunnettu Karjalan ta-
savallan toiseksi suurin kaupunki 
Kontupohja. Paperikombinaatin 
voitoilla ylläpidetty Kontupoh-
ja muistuttaa eurooppalaista lä-
hes autotonta kaupunkia. Katu-
kuvaa hallitsevat suihkulähteet, 
leveät kävelytiet ja modernit ker-
rostalot. Kierroksemme Kontu-
pohjassa alkoi 25 vuotta täyttävän 
koulun numero kolmen kohdalta.   
» sivuLLe 3.

Koulun museon esineissä on myös koulun opettajien lapsuusmuistoja.  
Rehtori Armas Piiparisen norjalaisen mummon kirstu ja valkoinen kahvimylly  
ovat museoesineinä. Kuva: anna-Maria TuKiainen



Karjalan sanomat 
PUOLUEISTA RIIPPUMATON KARJALAN VÄESTÖN LEHTI 

PERUSTETTU 1920

Postiosoite: Titovinkatu 3, 185035 Petroskoi, Karjalan tasavalta
Puh: (814-2) 782 928 • Fax: (814-2) 782 915 

e-mail: karjalansanomat@sampo.ru
Tilausnumero 50240

www.karjalansanomat.ru
JULKAISIJAT

Karjalan tasavallan lainsäädäntökokous, Kuibyševink. 5, 185035 Petroskoi
Karjalan tasavallan hallitus, Lenininkatu 19,  185035 Petroskoi

Rekisterinumero 0110928

KUSTANTAJA JA JULKAISIJA
Periodika-kustantamo, Titovinkatu 3, 185035 Petroskoi

PAINO
Verso-kirjapaino, Varkauden rantakatu 1 A, 185031 Petroskoi

PÄÄTOIMITTAJA
Mikko Nesvitski  (814-2) 782 917

TOIMITUSSIHTEERI
Irina Kolomainen (814-2) 782 928

OSASTOJEN YHTEYSTIEDOT
Uutistoimitus (814-2) 780 540 • Taloustoimitus (814-2) 783 002

Kulttuuritoimitus (814-2) 782 917 • Käännösosasto (814-2) 780 520

Lehti allekirjoitetaan painettavaksi aikataulun mukaan kello 15.00.
Numero 19 allekirjoitettiin 15.05.2012 kello 15.00. 

Tilaus 424. Painos 1200

Mikko Nesvitski
päätoimittaja

viikon kuva

Karjalan sanomat 16.05.2012
Pääkirjoitus Mielipide

Jukka Akimov,
entinen Karjalan  
radion toimittaja

Paraati, 
ojennus, 
asento!

Petroskoi, Kirovin aukio, 
9.05.2012. Juhlaparaatissa 67. 
voitonpäivän kunniaksi suu-
ren isänmaallisen sodan vete-
raanit tervehtivät ohitse mars-
sivia sotilaita. Sinä päivänä jo-
kaisella veteraanilla oli kädessä 
iso kimppu neilikoita. nuoret 
lahjoittivat kukkia veteraaneille 
osoittaakseen kunnioitusta näi-
den sotilaallista urotekoa koh-
taan. 

Kuva: Julia veSelova

Hajamietteitä 
karjalaisten 
valmistautumisesta 
suomalais-ugrilaisia 
kansoja edustavaan 
foorumiin.
Suomen karjalaisten tulevaisuus näyt-
tää pilvettömältä ja karjalaisuuden ke-
hitystä jarruttavat ongelmat eroavat 
jyrkästi Venäjän karjalaisten nykyisistä 
ongelmista ja niiden sisällöstä, koska 
Suomessa ei ole karjalaisuuden katoa-
misvaaraa ja Venäjällä päinvastoin ta-
petilla on kamppailu karjalaisten ole-
massaolosta kansana. 

Nykyisen Venäjän kansallispolitii-
kan päämääränä on yhteisen venäläis-
henkisen kansakunnan rakentaminen 
monikansallisessa valtiossa. Tällainen 
politiikka johtaa pienilukuisten kanta-
kansojen hävittämiseen. 

Valitettavasti meidän valtakunnas-
samme syntymäpaikka, suku- ja syn-
typerä eivät ole merkittäviä kansallis-
ta identiteettiä määriteltäessä, vaikka 
niiden pitäisi olla identiteetin arvon 
perustana. Venäjän valtakunnassa yh-
teisen kansakunnan rakentamisen, eli 
entisen neuvostoihmisen Homo sovie-
ticus -mallisen, olemukseltaan perive-
näläisen Homo russianicus -ihmisen 
kasvattamisen, ja etnisyyden säilyt-
tämisen välillä on selvä ristiriita, mikä 
vauhdittaa vuosi vuodelta karjalaisten 
kansan omaperäisen kansallistunnon 
katoamista tai selvemmin sanottuna 
karjalaisten venäläistyttämistä. 

Väestönlaskennan tilastolukemien pe-
rusteella voidaan päätellä, että Karja-
lan tasavallan kantakansan — karjalais-
ten — tulevaisuuden näkymät ovat hy-
vin katastrofaalisia. 

Eräiden Suomen puolen karjalais-
ten mielestä Karjalan tasavalta on jon-
kinlainen karjalaisuuden säilymisen ja 
kehityksen reviiri. Tällaisten toiveiden 
elätteleminen on harhaanjohtavaa. Mi-
nusta on täysin väärin ihannoida täkä-
läisten karjalaisten oloja perehtymäl-
lä siihen pintapuolisesti. Tällä tavoin 
epäasiallismukaisen kuvan saanti kar-
jalaisten nykytilasta ja sen levittämi-
nen maailmalle vain syventää tämän 
kansan kärsimyksiä.

Karjalaistuttamisen periaate
Viimeisten parin vuosikymmenen ai-
kana on verestetty karjalaisten liikettä 
rajan molemmin puolin. Ainakin Kar-
jalan tasavallassa sen asianmukainen 
ripeä alku ennusti tämän maan kanta-
kansalle valoisaa tulevaisuutta. Mut-
ta liikkeen eräät jääräpäiset vaikutus-
valtaiset nokkamiehet valtiovallan tu-
kemana johdattelivat karjalaisuuden 
hengen elvyttämis- ja kehittämistoi-
met väärälle raiteelle. 

Tänä päivänä sen huomaa hyvin 
siitä, että karjalaisten kansallisia si-
vistämis- ja kulttuuripyrkimyksiä on 
kohdannut takatalvi. On ryhdytty ke-
hitystoimien sijasta kiillottelemaan 
karjalaisen kansallisen kulttuurin pin-
tapuolta ja samalla sydänpuoli on jä-
tetty ontoksi, joka hiljalleen täyttyy 
venäläishenkisellä kulttuurilla.

Me karjalaiset — pienilukuinen kan-
sa — olemme joutuneet kahden kult-
tuurimaailman väliin, toisaalta maa-
ilmankuulun slaavilaisen ja toisaalta 
yleiseurooppalaisen kulttuurin, jois-
ta lähin yhteisiltä juuriltaan on suo-
malainen heimokulttuuri. Ilman nii-
den jommankumman vaikutusta kar-
jalaisen kansan elämään ei voi kehittyä 
pelkästään ”puhdasta” karjalaista 
identiteettiä.

Kymmenisen vuotta sitten lainasin 
Markku Kangaspuron kirjasta ”Neu-
vosto-Karjalan taistelu itsehallinnos-
ta” (julk. Helsingissä vuonna 2000) 
pari kansallispoliittista termiä: suo-
malaiskarjalaistuttaminen ja venä-
läiskarjalaistuttaminen. Mielestäni ne 
kuvaavat parhaiten karjalaisuuden ke-
hityksen suunnat ehdottomien suoma-
laisuus- tai venäläisyysvaikutteineen. 

Me emme olisi joutuneet nykyiseen 
tukalaan tilanteeseen, jos kansalli-
sen liikkeemme alkuvaiheessa oli-
simme ottaneet oppia vuosina 1920—
1930 Karjalan valtiojohdossa olleiden 
punaisten suomalaisten harjoitta-
masta suomalaiskarjalaistuttamisen 
kansallispolitiikasta. 

Tämän karjalaistuttamisen vaiheen 
aikana onnistuttiin luomaan pääosal-
taan suomen kieleen pohjautuva kar-
jalainen kansallinen kulttuuri. Tämän 
päivän karjalaiskansallinen teatteritai-
de, kaunokirjallisuus, musiikki, nyky-

aikainen media ja kaikki muu kansal-
linen sivistystoiminta on periytynyt 
niiltä ajoilta. 

Viimeisten 20 vuoden aikana venä-
läistyttämistä palveleva venäläiskar-
jalaistuttaminen ei ole pystynyt luo-
maan mitään oleellista uutta kansalli-
sen kulttuurin alalla paitsi vaikeuksissa 
laahustavaa karjalan kielen opetusta ja 
todellisen karjalaishenkisen Oma pajo 
-kuoron perustamista.

Lähihistoriamme todistaa, että Karja-
lan tasavallan karjalaisen kansan elin-
voimaisena pysymisen takuuna on 
suomalaiskarjalaistuttamisen periaat-
teeseen nojautuva kansallinen poli-
tiikka. Tämän periaatteen vastustajat 
— niitä olen huomannut olevan rajan 
molemmin puolin — joko asian ydin-
tä ymmärtämättä taikka tietoisesti pe-
lottelevat karjalaista kansaa sillä, että 
muka karjalan kielen sijalle tulee suo-
men kieli. 

Tämäntapaiset väitteet ovat perät-
tömiä. Karjalaista identiteettiä ei voi 
olla ilman karjalan kieltä. Karjalan 
kielellä suomalaiskarjalaistuttamisen 
kansallisessa toimessa tulee olla hy-
vinkin näkyvä rooli. On ymmärrettä-
vä, että kyseessä on karjalaisen kan-
san karjalaisuuden henkeen saatta-
minen. Kun kansa pääsee henkisesti 
karjalaistuntoon, alkaa ylpeillä sillä ja 
sitten se alkaa tuntea oman äidinkie-
len tarvetta.

Karjalaisten on päästävä yhteisymmär-
rykseen siitä, kumpi on meille hyödyk-
si kahdesta eriluonteisesta karjalais-
tuttamisen periaatteesta: venäläis-
karjalaistuttaminenko Venäjällä, mikä 
merkitsee karjalaisten piilovenäläis-
tyttämistä sekä kielellisesti että hen-
kisesti, vaiko suomalaiskarjalaistutta-
minen sekä Suomessa että Venäjällä, 
jolloin voidaan kehittää äidinkieltä ja 
omaperäistä karjalaishenkistä elämää 
alkuperältään yhteisen karjalaissuo-
malaisen kulttuurin varaan.

Kahden maailmankulttuurin välilläHaluan  
paikallista!
Viranomaiset vaikuttavat ajavansa pikem-

minkin venäläisten suurten kauppaketju-
jen kuin Karjalan maatalousyrittäjien etu-
ja. Paikallisten maanviljelijöiden tuottei-

den näkymättömyys on muutenkin paha ongelma 
Petroskoissa. Niitä ei ole suurkaupoissa ja niitä löy-
tyy vaivoin kauppatoreilta. Myyntitilojen ja viran-
omaisten tuen puutteen seurauksena moni viljelijä 
on joutunut vähentämään tuotantoa.

Keskustasta olisi löydettävissä useampi sopuk-
ka aika ajoin järjestettäville torimarkkinoille, mi-
käli virkamiehet sitä tosissaan haluaisivat. Samaan 
aikaan keskustaan on valmistumassa jättimäinen 
kauppakeskus, venäläinen suuri ruokakauppaketju 
jyrää paikalliset maatalousyrittäjät.

Torimarkkinoista tulee mieleen eurooppalais-
ten kaupunkien vilkkaat keskustorit, joil-
la paikalliset maanviljelijät kauppaavat tuo-
reita tuotteitaan. Petroskoin katettu kaup-

pahalli, jossa etelämaalaiset tyrkyttävät puolikypsiä 
vihanneksia ja hedelmiä, ei houkuttele asiakkaita.

Vilkkaaksi kauppatoriksi muuttuu muutaman 
kerran vuodessa Petroskoin keskusaukio, jonne 
myytävää tuovat paikallisten lisäksi myös maanvil-
jelijät Keski-Venäjältä. Viime viikonloppuna kaup-
patori toimi Kirovinaukiolla viimeistä kertaa. Kau-
punginhallitus aikoo siirtää niin sanotut vapaa-
päivän myyntimarkkinat kauemmas keskustasta 
Oktjabrskikadun pohjoispään lähiöön, mihin on 
tarkoitus rakentaa nykyaikainen kauppahalli.

Tekaistulta tai ainakin puolitotuudelta kuu-
lostaa kauppatorin muutoksen virallinen se-
litys, että Kirovinaukio on pidettävä siisti-
nä ja kauniina. Mitkään kömpelöt telttako-

jut tai likaiset rekat eivät tietystikään silmää hivele. 
Kuitenkin torin aikana käy aukiolla hämmästyttä-
vän paljon ostajia eri puolilta kaupunkia. Heidän 
intressejä olisi puollettava, sillä Kukonmäeltä ja 
Kljuševajan lähiöltä matka-aika uudelle toripaikalle 
vähintään kaksinkertaistuu.

Jos kauppatori siir-
tyy katettuun kauppa-
halliin, joutuvat vilje-
lijät maksamaan vuok-
raa, mikä puolestaan 
nostaa hintoja. Kau-
punkilaiset jäävät taas 
tappiolle.
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uutiset
viikko
minuutissa
-----------------------------

Historia ja kulttuuri kiinnostavat ihmisiä 
kansalaisuudesta huolimatta.

« sivuLta 1. Rehtori Armas Piiparinen opas-
ti läpi pienten luokkahuoneiden ja juhlasa-
lin, kierroksen lopuksi tutustuimme koulun 
karjalaiseen museoon. Aidon karjalaisen ta-
lon kopio rakennettiin nyt lakkautetun rehu-
tehtaan tuella.

— Halusimme, että nykyajan lapset tietäi-
sivät minkälaista heidän esivanhemmillaan 
oli, rehtori Armas Piiparinen kertoi seisoes-
saan tuvan valkoisen uunin edessä.

Aitojen suomalaisten puute
Suomen kielen opetuksen väheneminen ja 
määrärahojen puute herättivät kiivasta kes-
kustelua. Rehtori Piiparisen mukaan laman 
vaikutukset koulun budjettiin ovat selkeät, 
ei ole varoja kielenopetuksen kehittämiseen. 
Palkat eivät houkuttele kielen opettajia Suo-
mesta, ainoastaan kaksi vierailevaa opetta-
jaa viipyi kuukauden ajan. Suomen kielen 
yhteistyötoimintaa on Kontiolahden ja Kuo-
pion kanssa.

— Yhteistoiminnan pitää olla aktivoitu-
na, kerran vuodessa vierailu Suomeen ei 
ole tarpeeksi motivoimaan lapsia opiskele-
maan enemmän suomea kuin englantia, reh-
tori kertoi kuinka yhteistoiminta vaikuttaa 
lapsien kielivalintaan.

Kulttuuria kansalaisuudesta 
huolimatta
— Kaikki meni hyvin, ei tullut pahoja yllä-
tyksiä. Olen kiitollinen seurakuntalaisille ja 
muille paikallisille asukkaille, kontupohja-
laiset valmistelivat koko matkan. Saimme 
idean lähteä Kontupohjaan, koska halusim-
me näyttää petroskoilaisille muita paikko-
ja, joissa on suomalaista historiaa ja kult-

Tuulahdus Kontupohjan 
suomalaisuutta

Vasemmalla Kontupohjan luterilaisen kirkon 
kirkkoherra Martti Puumalainen, Karjalan 
Sanomien pitkäaikaisimman lukijan Inkeri-liiton 
entisen puheenjohtajan Juho Mullosen kanssa.

Turistiryhmille tilauksesta avattava ortodoksinen puukirkko sijaitsee Äänisjärven Kontupohjan  
lahden rannalla. KuvaT: anna-Maria TuKiainen

Karjalan Sanomat sekä lehdet Oma Mua ja Vienan Karjala voi tilata yllämainittuja edullisemmilla hinnoilla myös sähköisessä pdf-muodossa,  
jolloin lehdet lähetetään tilaajan ilmoittamaan sähköpostiin. Lisää www.karjalansanomat.ru tai lähetä tiedustelu karjalansanomat@sampo.ru.H
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tuuria, Karjalan Sanomien uutistoimittaja 
ja matkaoppaana toiminut Marina Tolstyh 
kommentoi.

— Karjalasta löytyy monia mielenkiintoi-
sia päiväretkipaikkoja lähellä Petroskoita, 
20–60 kilometrin päästä. Lehtiklubin retket 
pidentyvät, lähdemme syksyllä Pitkäran-
taan. Retket palvelevat paikallisten asuk-
kaiden lisäksi myös suomalaisia, historia ja 
kulttuuri kiinnostavat ihmisiä kansalaisuu-
desta huolimatta, Tolstyh jatkaa.

— En ole aikaisemmin toiminut tulkki-
na turistiryhmälle, oli mielenkiintoista tul-
kata, sillä se ei ollut virallisen puheen tulk-
kaamista, ensi vuonna tulkiksi valmistuva 
Mihail Netšai sanoo bussin jo saapuessa ta-
kaisin Petroskoihin.

— Olin ensimmäistä kertaa Kontupoh-
jassa, se oli hämmästyttävän hieno paikka. 
Hienointa oli ortodoksinen puukirkko, se 
oli samanlainen kuin Kižin saaren kirkot,  

tulkkina toiminut Mihail Netšai sanoo.

Kirkot ihastuttivat matkalaisia
— Tämä oli virkistävä päiväretki, oli mielen-
kiintoista nähdä kotoisa ja vähäliikenteinen 
Kontupohja. Valitettavasti meni liikaa aikaa 
odotteluun ja istumiseen, olisin halunnut 
kierrellä enemmän. Ortodoksinen puukirk-
ko teki vaikutuksen, siellä sai kiertää omin 
päin. Näin ilmoituksen retkestä Karjalan Sa-
nomissa, Petroskoissa harjoittelussa oleva 
Anna Värtö sanoo.

— En ole ensimmäistä kertaa Kontupoh-
jassa, mutta en tiennyt ortodoksisen puukir-
kon olemassaolosta. Kirkon historia ja arvok-
kaat ikonit olivat hienoja. Pyhät paikat jäävät 
aina mieleen. Aikaisemmin Karjalan Sano-
mat tuli työpaikalle kirjastoon ja kuulin Leh-
tiklubista Inkeri-liiton pikkujouluissa, Viktor 
Grinevitš kertoo järven rannalla sijaitsevan 
kirkon pihalla. Ks

Lämmityskausi päättyy 
Petroskoissa
Kesä lähestyy ja sää Karjalassa lämpe-
nee. Petroskoin kunnallisjärjestelmät -yh-
tiö lopettaa lämmityskauden kaupungissa 
16. toukokuuta. Kesän aikana kaupungin 
lämmitysputkistoa kunnostetaan.

Urheilijat ja 
harrastajat juoksuun ja 
suunnistukseen
Kaksi viikonloppua peräkkäin Petroskoi 
osallistuu suuriin urheilutapahtumiin.

20. toukokuuta petroskoilaiset suun-
nistavat seitsemänsissä rossijski azimut 
–kilpailuissa. Yleisvenäläisiin suunnistuskil-
pailuihin osallistuu 50 kaupunkia ja yli  
150 000 ihmistä.

27. toukokuuta urheilijat ja harrastajat 
juoksevat yhdessä Juokseva toivo –mara-
tonin. Karjalaiset juoksukilpailut pidetään 
26. kerran. ne sisältävät kolme matkaa:  
5, 21 ja 42 km.

urheilutapahtumien päivinä autoliiken-
ne on kielletty keskustan muutamalla ka-
dulla.

Venäjän sankariksi 
avaruuslennosta
Vuonna 2010 eversti Dmitri Kondratjev 
lensi avaruuteen. Kansainvälisen avaruus-
aseman ex-kapteeni sai äsken sankarilli-
suudesta ja rohkeudesta venäjän sanka-
ri –mitalin ja venäjän avaruuslentäjä –ar-
vonimen.

eversti Kondratjev viipyi kiertoradalla 
159 vuorokautta, 7 tuntia ja 16 minuuttia ja 
suoritti kaksi avaruuskävelyä, jotka kesti-
vät yhteensä yli kymmenen tuntia.

Kondratjev valmistautui avaruuslen-
toon 13 vuotta. Sitä ennen, 1990-luvul-
ta alkaen hän oli palvellut venäjän ilmavoi-
missa, Karjalan Besovetsin varuskunnassa.

Kaunein suihkulähde  
ei enää pulppua
Petroskoissa suihkulähteet käynnistet-
tiin toukokuun alussa talvikauden jälkeen. 
Monien mielestä kaunein Kurjet-suihku-
lähde ei kuitenkaan pulppua tänä kesänä.

Kurjet (ven. Žuravli) –suihkulähde si-
jaitsee Gogolinkadulla, ekspotsentr-kes-
kuksen eli entisen onengan traktoriteh-
taan kulttuuritalon edessä. Keskuksen ja 
suihkulähteen omistaja ja kaupunginhal-
litus eivät nyt pysty sopimaan keskenään 
siitä, kumman on hoidettava suihkuläh-
dettä.

viime vuonna yrittäjät ja kaupungin 
viranomaiset hoitivat sitä yhdessä. Tä-
nä vuonna kaikki on kiinni raha-ongelmis-
ta. Kumpikaan ei halua maksaa suihku-
lähteestä huolimatta kaupunkilaisten toi-
veista. 

Vanhat kirkot 
tuhoutuvat
Luoteis-Venäjällä jää nyt pystyyn noin 
200 vanhaa puukirkkoa, jotka rakennet-
tiin 1800—1900-luvulla. Suurin osa kir-
koista sijaitsee Karjalassa ja arkange-
lin alueel la sekä muutama Kuolan niemi-
maalla. osa kirkoista sijaitsee syrjäseudulla 
melko kaukana matkareiteiltä.

Huonossa kunnossa on ollut myös kivi-
kirkkoja. vaikka ne tuhoutuvat puukirkkoja 
hitaammin, niistäkään ei pidetä huolta.

arkkitehdit sanovat, että ellei kirkko-
ja aloiteta peruskorjata nyt, ne häviävät 
maan pinnalta lähivuosina. Ks
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talous & työ 

Maatalous
Yksityiset 
maanviljelijät 
joutuvat supistamaan 
viljelyalaansa muun 
muassa maan 
halkomisen vuoksi. 
Marina Petrova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Kymmeniä vuosia perunaa kas-
vattaneet maanviljelijät puolisot 
Nadežda ja Nikolai Karpenko jou-
tuvat tänä vuonna supistamaan vil-
jelyalaansa puoleen. Yli 15 tonnia 
viimevuotista perunaa on jäänyt 
myymättä. Kauppayritykset ja ku-
luttajat ostavat mieluummin tuon-
tituotteita, joiden hinnat ovat pai-
kallisia pienempiä.

— Perunan omakustannusar-
vo on pohjoisessa suurempi kuin 
maamme eteläosassa. Minun kas-
vattamani perunan hinta on kor-
kein Karjalassa, koska perunapel-
toni ovat kaukana asumisalueelta. 
Lasken omakustannusarvoon suu-
ret kuljetuskustannukset, Nadežda 
Karpenko kertoo.

Huonon menekin lisäksi peru-
nantuotannon kannattavuutta hei-
kentää maan halkominen, joka on 
tänä vuonna pakollista kiinteistön-
muodostamislain mukaan.

Karpenkot ovat vuokranneet lä-
hes 30 hehtaaria maata Karhu mäen 
piirin Sungun kylän lähistöltä. Hei- Karhumäen piirin maanviljelijät Nadežda Karpenko ja hänen poikansa Vitali käyvät Petroskoin maatalousmarkkinoilla myymässä perunasatoaan. Kuva: Marina PeTrova

Vihannesten huono menekki 
heikentää kannattavuutta

Aamutakkeja, alusasuja, sukkia ja 
vuodevaatteita oli tarjolla laajasti Pet-
roskoin kevätmessuilla, joiden nimi 
oli Kaikkea kesämökille. nämä vaa-
tetavarat ovat tietenkin tarpeellisia 
arkielämässä, mutta tämännimisille 
messuille tulleet kaupunkilaiset pyr-
kivät hankkimaan erilaisia maanvilje-
lyssä käytettäviä työkaluja ja koneita 
sekä vihannesten ja hedelmäkasvien 
siemeniä ja taimia. niiden valikoima 
oli aika pieni. lisäksi melkein kaik-

ki tavarat olivat Karjalan ulkopuolelta 
toimitettuja.

Hyvin laajasti messuilla esittäy-
tyi valko-venäjä, josta vaatetavaran 
lisäksi toimitettiin liha- ja makkara-
tuotteita sekä erilaisia elintarvikkeita. 
Karjalaa edusti alle kymmenen maa-
taloustuottajaa, joiden joukossa oli 
kaksi perunaa kasvattanutta maan-
viljelijää ja muut olivat lihantuotta-
jia. Ks

Aamutakkeja tarjolla 
kesämökkimarkkinoilla

Petroskoin kevätmessuilla oli tarjolla pensaan- ja puuntaimia. Kuva: Marina PeTrova

dän on maksettava viljelyalansa 
halkomisesta noin 150 000 ruplaa. 
Sitten he saavat oikeuden vuokrata 
tai ottaa maan omistukseen.

— Nämä rahat ovat suuret meille. 
Ajattelemme viljelyalamme supis-
tamisesta tai kieltäytymisestä siitä 
kokonaan. Vuosi vuodelta perunan 
viljely tuottaa meille yhä vähem-
män tuloa, Nadežda harmittelee.

Maatalousmessut lisäävät 
myyntimahdollisuuksia
Menekkivaikeuksien vuoksi Kar-

humäen maanviljelijät joutuvat 
käymään Petroskoin maatalous-
markkinoilla myymässä peruna-
satoaan. Perinteellisten syys-
markkinoiden lisäksi Karpenkot 
osallistuvat myös viikonloppuina 
pidettyihin markkinoihin. Matka 
Karhumäen Sungusta Petroskoi-
hin on pitkä, lähes 220 kilomet-
riä. Kuljetuskustannukset ovat 
taas suuria. Lisäksi markkinoi-
hin osallistujien on maksettava 
myyntipaikasta.

— Aikaisemmin myimme osan 



5Karjalan sanomatKeskiviikkona 16. 05. 2012

Hanke
Vettä puhdistetaan 
ultraviolettisäteilyn 
avulla.
Marina Petrova
Karjalan Sanomat

Ultraviolettisäteily otetaan käyt-
töön Petroskoin juomaveden puh-
distuksessa kesäkuussa. Puhdas 
vesi tulee asuntoihin ja toimistoi-
hin kaupunginpäivänä.

Uusi puhdistusmenetelmä 
mahdollistaa raakaveden lukuis-
ten bakteerien tuhoamista entis-
tä tehokkaammin. Silloin Petros-
koin hanavesi vastaa kansainväli-
siä vaatimuksia täydellisesti.

Vuonna 2010 käyttöön otettu 
kaksivaiheinen suodatusjärjestel-
mä on taannut veden norminmu-
kaista väripitoisuutta. Puhdistus-
järjestelmä on pystynyt poista-

Puhdistamon uudistushankkeen toteuttamiseen on käytetty lähes 630 miljoonaa ruplaa. Kuva: MiKKo olliKainen

Veden valoisa lähitulevaisuus
maan vedestä lukuisia saasteita ja 
vähentämään veden värikkyyttä, 
mikä tekee juomavedestä kirkkaan 
ja miellyttävän.

Puhdistamon uudistushanke 
on päättymässä. Sen toteuttami-
seen käytettiin lähes 630 miljoo-
naa ruplaa, joista puolet on Petros-
koin kunnallisjärjestelmät Oy:n si-
joitukset. Karjalan ja Petroskoin 
budjeteista myönnettiin 69 mil-
joonaa ja yksi miljoona ruplaa vas-
taavasti. Loput rahat saatiin Venä-

•	 Petroskoin	puhdistamon	
uudistushanke	alkoi	vuonna	
1989.

•	 Vuonna	1991	rakennustyöt	
jäädytettiin	rahan	puutteesta.	
Rakentamista	elvytettiin	valtion	
ja	Venäjän	kunnallisjärjestelmät	
Oy:n	sijoituksilla	15	vuoden	
päästä.

•	 Vuodesta	2010	veden	
puhdistamisessa	on	
käytetty	kaksivaiheista	
suodatusjärjestelmää.

•	 Tänä	vuonna	veden	
desinfiointiin	tullaan	
kloorin	sijasta	käyttämään	
ultraviolettisäteilyä.

,, Uusi puhdis-
tusmenetelmä  
mahdollistaa  
raakaveden  
lukuisten baktee-
rien tuhoamis-
ta entistä tehok-
kaammin.

Fakta

Vihannesten huono menekki 
heikentää kannattavuutta

perunasadosta Karhumäen piirin 
päiväkodille ja sairaaloihin. Nyt em-
me kestä hintakilpailua Karjalan ul-
kopuolelta hakeutuneiden toimit-
tajien kanssa, Karpenko sanoo.

Viime vuonna Karpenkot nosti-
vat keskimäärin 40 tonnia perunaa 
hehtaarilta. Petroskoin syysmark-
kinoilla he myivät lähes 30 ton-
nia perunaa. Perunaa maanviljeli-
jät säilyttävät vihannesvarastossa, 
jonka he ovat vuokranneet Tulvo-
jan maatilalta.

— Ei tarvitse kutsua Karjalan 
maatalousmarkkinoihin tuottajia 
tasavallan ulkopuolelta. Kaupat 
ovat täynnä tuontituotteita. Paikal-
liset tuottajat joutuvat käyttämään 
tuotteitaan karjanrehuna, Karpen-
ko kiinnittää huomiota.

Maatalous saatetaan 
hunningolle
Karhumäen piirissä on kaksi maa-
tilaa, jotka viljelevät perunaa. Toi-
nen on Karpenkon yksityinen 
maatila ja toinen Tulvojan maa-
talousyritys, joka kärsii myös 
menekkivaikeuksia.

— Jos kieltäydymme perunan 
viljelystä, tuskin löydämme Kar-
humäeltä toimekkaan henkilön, 
joka suostuisi liikkeemme jatka-
miseen. Meidän on sääli omaa työ-
tä. Maa on muokattu ja tarpeelliset 
maatalouskoneet on hankittu, Kar-
penko pohtii.

Menekkivaikeudet tukahdutta-
vat Karpenkojen halun jatkaa pe-
runan viljelyä. Lisäksi maan halko-
minen johtaa rahavaikeuksiin. He 
pystyvät jatkamaan vain karjanhoi-
toa, joka on vihannesviljelyä kan-
nattavampi. Heidän navetassaan 
on 150 sikaa.

— Puutavara-autot pahentavat 
teiden kuntoa niin, että joudum-
me kunnostamaan teitä. Muuten ei 
pääse viljelymaallemme. Paikalli-
nen tai tasavallan hallitus eivät kor-
jaa teitä, Nadežda huomauttaa. 

— Maatalous saatetaan Karjalas-
sa hunningolle. Sen sijaan kehite-
tään matkailua, hän lisää. Ks

jän investointirahastosta.
 — Tämän vuoden joulukuuhun 

mennessä puhdistamon uudistuk-
seen myönnetyt rahat hyödynne-
tään ja hanke viedään loppuun, Pet-
roskoin kunnallisjärjestelmät -osa-
keyhtiön tekninen johtaja Sergei 
Dolotov lupaa. Ks

,, Ei tarvitse kut-
sua Karjalan maa-
talousmarkki-
noihin tuottajia 
tasavallan ulko-
puolelta. Kaupat 
ovat täynnä tuon-
tituotteita. Paikal-
liset tuottajat jou-
tuvat käyttämään 
tuotteitaan kar-
janrehuna.

Karellespromin 
huutokauppa 
peruutetaan
Tasavalta. Karellesp-
romin Oy:n osakkeiden 
huutokauppa oli suunni-
teltu vuonna 2006 Kar-
jalan omaisuuden yksi-
tyistämisen ohjelman 
mukaan. Osakkeiden os-
tajien puutteen vuok-
si niiden myynti siirret-
tiin vuodesta vuoteen. 
Nyt tasavallan hallitus kä-
sittelee Karellespromin 
osakkeiden huutokaupan 
peruuttamista.

Tämän vuoden huhti-
kuussa Karjalan hallitus 
hyväksyi suuren investoin-
tihankkeen puunjalostus-
tehtaiden rakentamisesta 
Puudosin piiriin.

Investointihanke edel-
lyttää lämpö- ja sähkövoi-
malan sekä raaka-aineena 
lehti- ja havupuita käyttä-
vien jalostustehtaiden ra-
kentamista. Siinä käyn-
nistyy myös pellettien 
tuotanto.

Investointihankkeen ta-
voitteena on nostaa pai-
kallisten asukkaiden työl-
lisyyttä ja elintasoa. Han-
ke on tärkein myös me tsien 
hyödyntämisessä. Met-
siä hyödynnetään asutuk-
silta kaukana sijaitsevilla 
alueilla.

Karellesprom Oy pys-
tyy toimittamaan Puudosin 
puunjalostustehtaille raa-
ka-aineita. Sen yhteydessä 
Karjalan omaisuusrahaston 
johtajan Andrei Tšelyševin 
mukaan hallitus kieltäytyy 
osakeosuuksiensa myyn-
nistä. Ks

Kaupungin-
hallitus aloittaa 
purkutyöt 
Petroskoi. Kaupungin-
hallitus aloittaa laittomas-
ti pystytettyjen autotallien, 
konttien ja kioskien pur-
kamistyöt toukokuun puo-
livälissä. Toukokuun lop-
puun mennessä puretaan 
seitsemän autotallia Zait-
sevinkadulla asuintalon 
nro 27 vieressä. Sitten siir-
rytään Probnajakadulle 22, 
jonka lähellä puretaan kah-
deksan tallia ja kolme kont-
tia. Tilapäisten kohteiden 
omistajat joutuvat korvaa-
maan kaupungille purku-
töihin liittyvät kulut. 

Puretut kohteet viedään 
Avtospetstrans-jätteenkul-
jetusliikkeen alueelle Vyte-
gorskoje šosse 82:een. 

Laittomasti pystytetyt 
kohteet ja niissä purkuai-
kaan ollut omaisuus palau-
tetaan omistajille ulosmit-
tauksen nojalla anomuk-
sesta. Noutamatta jätetty 
omaisuus pysyy säilössä 
kuukauden. Ks

Kaupunki
Monilapsiset perheet 
saavat viimeiset 
omakotitalotontit 
Petroskoin Kukon-
mäen lähiöstä. 
Rakennusmaan 
pinta-ala on lähes  
40 hehtaaria.
Marina Petrova
Karjalan Sanomat

— Tänä vuonna Petroskoin kaupun-
ginhallitus myöntää asuntoton-
tit 150 monilapsiselle perheelle, 
joissa on kolme tai enemmän lap-

sia, Petroskoin arkkitehti Vladislav 
Kuspak täsmentää.

Tontit luovutetaan monilapsi-
sille perheille ilmaiseksi, ei kui-
tenkaan huutokaupalla. Karjalan 
vastaava laki astui voimaan tänä 
vuonna.

— Tontit luovutetaan myös vam-
maisille ja Tšernobylin ydinvoi-
maonnettomuudesta kärsineille. 
Viime aikoina Petroskoin kaupun-
ki on luovuttanut sellaisille edun-
saajille 159 tonttia yhteiseltä pin-
ta-alaltaan 16 hehtaaria, Kuspak 
tiedottaa.

Arkkitehdin mukaan omakoti-
talotontteja ei enää ole Perevals-
sin, Kukonmäen, Suolusmäen, Yli-
oppilaskylän, Kartanon, Soloman-
nin ja Drevljankan lähiöissä, jotka 
olivat tarkoitettuja muun muassa 

Omakotitalotontteja  
puuttuu Petroskoista

,, Viimeiset 150 
omakotitalotont-
tia luovutetaan 
monilapsisille 
perheille Kukon-
mäen lähiöstä.

omakotitalojen rakentamista var-
ten. Sen yhteydessä kaupungin-
hallituksen on kaavoitettava lisää 
maata omakotitalojen rakentami-
seksi. Toistaiseksi ei tiedetä, mis-
tä ja milloin monilapsiset perheet 
saavat tontteja.

Maata tavoittelee vielä 1049 per-
hettä. Näin monta rakennustont-
tihakemusta on jätetty Petroskoin 
kaupunginhallitukseen. Ks

”Maatalous saatetaan Karjalassa hunningolle. 
Sen sijaan kehitetään matkailua.”

Nadežda Karpenko
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Yhteiskunta

Museolaiva
Petroskoin veistämöllä 
on valmistumassa Pietari 
Suuren valtakautena 
rakennetun mahtavan 
linjalaivan jäljitelmä. Työ 
kestää alkusyksyyn asti. 
Oleg Gerasjuk
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Suuri tilaus tuli viime vuonna Voronežin 
aluehallitukselta, joka toivoi uivan museolai-
van valmistuvan kaupunkipäivään eli syys-
kuuhun 2011 mennessä. 

Työ kuitenkin osoittautui suunnitel-
tua monimutkaisemmaksi ja tilaaja tyytyi 
odottamaan.

— Epätavallisen rakenteen vuoksi Petros-
koissa valmistuu vain historiallisen taistelu-
laivan kopion puinen osa, johon menee kaik-
kiaan noin tuhat kuutiometriä honkapuuta. 
Laivan metallista pohjarakennetta tehdään 
Voronežin alueella Pavlovskin laivatelakal-
la, Petroskoin veistämön johtaja Pavel Mart-
jukov valottaa.

Johtajan mukaan kaikki tilaukset tähän 
mennessä ovat olleet omaperäisiä, mutta tä-
mä jäljitelmä poikkeaa mitoiltaan muista ai-
emmin veistämöllä valmistuneista kopiois-
ta. Laivan puinen osa on 40 metrin pitkä, 10 
metrin leveä ja noin kahdeksan metrin kor-
kea. Se kuitenkin on mahtunut veistämön 
halliin.

Laiva kuljetetaan autoteitse
Puualusta ruvetaan käyttämään uivana mu-
seolaivana. Sen vuoksi sen pitää vastata ny-
kyajan turvallisuusvaatimuksia. Puulaivan 
metalliseen vedenalaiseen pohjaosaan asen-
netaan moottori, ohjauskoneisto sekä kiin-
nitys- ja ankkurointilaitteet. 

— Käytämme lähinnä karjalaista kukku-
loilla ja kuivissa paikoissa kasvavaa honka-
puuta, jota hakataan talviaikaan. Laivan ra-
kentamisessa kannattaa käyttää yksistään 
puun tyvipuolta, jolle annetaan kuivua ul-
kona ja sitten puu viedään kuivaamolle. Sil-
loin honkapuu kestää pitkään eikä halkeile 
lainkaan, Pavel Martjukov toteaa.

Johtajan mukaan hanke on niin suuri, ettei 
veistämön kapasiteettia riitä muuhun. Taval-
lisesti vuodessa veistämöllä valmistuu kol-
me neljä puualusta ja muutama kymmenen 
venettä. Nykyinen tehtävä on vaikea syystä, 
että jäljitelmän rakenne edellyttää valmiin 
puuosan purkamista kolmeksikymmeneksi 
eri osaksi ja niiden kuljettamista autoteitse 
Voronežiin ja puuosan kokoonpanoa metal-
liselle pohjalle paikan päällä.

— Laivan kopion rakentaminen samassa 
paikassa Voronežin alueella on osoittautunut 
mahdottomaksi syystä, että kaupungissa ei 
ole nostosiltoja. Laiva ei olisi päässyt taval-
listen siltojen jänneväleistä, veistämön joh-
taja kertoo.

Monivuotinen kokemus  
tarpeen
Martjukovin mukaan veistämöllä käytet-
tiin uutta rakennusmenetelmää ensimmäis-
tä kertaa monta vuotta sitten, jolloin saatiin 
tilauksia Viipurin kaupunginhallitukselta. 
Tehtävänä oli rakentaa kaksi viikinkilaivan 
jäljitelmää laivamuseoksi. 

Sitä ennen vuonna 1984 Petroskoin Avan-
gard-laivatelakalla rakennettiin kaksi soutu- 
ja purjealusta venäläisten ja norjalaisen yh-

Veistämö täyttää erikoista tilausta

tuhopoltto
Yli sadankolmenkymme-
nen vuoden vanha orto-
doksinen kirkko joutui  
tuhopolttajien kohteeksi 
lauantain ja sunnuntain  
välisenä yönä Petroskoissa.  
Onneksi kaikki pyhäin-
kuvat ja muu irtaimisto  
ehdittiin pelastaa tulesta.
Oleg Gerasjuk
Karjalan Sanomat

Petroskoin ortodoksinen Katariinan kirkko 
on turmeltunut pahasti tulessa, joka on lie-
hunut muutaman tunnin. Paikalle nopeas-
ti saapuneiden palomiesten toimia ovat vai-
keuttaneet ikkunoihin asennetut kalterit. 

Poliisi puhuu tuhopoltosta. Paikalla on 
löydetty bensiinin ja ilotulitteiden jälkiä. 

— On vaikea sanoa, onko arvokas histo-
riallinen ja arkkitehtoninen kohde kunnos-
tettavissa vai ei. Pitää yrittää ennallistaa se 

Kirkon katto ja kupolit ovat vahingoittuneet pahoin samoin kuin sisätilatkin. Kuva: oleG GeraSJuK

Jevgeni Žuravljov: Ensi vaikutelmalta kirkko ei ole 
entistettävissä. Kuva: oleG GeraSJuK

,, Mikäli historiallisesti 
ja arkkitehtonisesti 
arvokasta 
kohdetta ei pystytä 
kunnostamaan, sen 
tilalle rakennetaan 
uusi kirkko. 

Katariinan kirkko vahingoittui  
pahasti tulipalossa

ainakin kulttirakennuksena, Petroskoin 
varakaupunginjohtaja Jevgeni Žuravljov 
sanoo.

Žuravljovin mukaan asiantuntijantutki-
mus on tarkoitus tehdä lähipäivinä. Petros-
koin viranomaiset neuvottelevat Karjalan 
kulttuuriministeriön kanssa kaikista juridi-
sista seikoista. Kirkko säilyy arkkitehtuuri-
muistomerkkien luettelossa. Jatkossa kau-
punginneuvosto tekee päätöksen rahava-
rojen myöntämisestä Petroskoin kassasta. 
Ensi silmäykseltä kirkon ennallistamiseen 
tarvitaan vähintään sata miljoonaa ruplaa. 

— Olisi hyvä, jos pystyttäisiin korjaamaan 
kirkko ja samalla säilyttämään sen histo-
riallinen arvo. Mikäli kohdetta ei pystytä 
kunnostamaan, sen tilalle rakennetaan uu-
si kirkko, varakaupunginjohtaja vakuuttaa. 

Kirkon irtaimisto ja ikonit ehdittiin kan-
taa ulos, mutta sittenkin restauroijille riit-
tää töitä.

Katariinan kirkko on rakennettu 1877. Pet-
roskoin ja aunuksen piispa Palladi siunasi sen  
8. tammikuuta 1878. 

nykyinen kirkkoherra on Andrei 

Vereštšagin. 
vuodesta 2006 kirkon yhteydessä toimii so-

siaalikeskus Holhous, sen ruokala on auki kodit-
tomille. Ks

Fakta

•	 Palohälytys	tuli	palokuntaan	maanantain	
vastaisena	yönä	klo	1.40.

•	 Tulen	leviäminen	pysäytettiin	kello	neljän	
maissa.

•	 Vielä	tunnin	kuluttua	tulipalo	
sammutettiin	lopullisesti.

•	 Palon	sammutukseen	osallistui	35	miestä	
ja	12	paloautoa.

•	 Kirkon	katto,	kellotapuli	ja	kupoli	
vahingoittuivat	pahasti.

•	 Ihmisuhreja	ei	ole.

Asiantuntijatarkastuksen jälkeen tulee 
selväksi, kuinka paljon rahaa tarvitaan. On 
tärkeätä, että seurakuntalaisten rinnalla 
myös muut kaupunkilaiset antavat ropon-
sa kirkon ennallistamiseen.

Petroskoin ja Karjalan arkkipiispan Ma-
nuilin mukaan jumalanpalveluksia jatketaan 
seurakuntatalossa, joka on kirkon vieressä. 
Arkkipiispan mukaan Pyhän Katariinan kirk-
ko korjataan entiselleen. Ks

Verkkosivulta saa tilinnumeron, johon voi siirtää raha-
lahjoituksia: http://ekaterinahram.ru



7Karjalan sanomatKeskiviikkona 16. 05. 2012

Rakennettavaa laivaa voi pitää  
täsmällisenä kopiona alkuperäisestä.

Pavel Martjukov

,, Hankkeen kokonais-
arvo on parisataa  
miljoonaa ruplaa.  
Petroskoilaisten pala 
mahtavasta piirakasta 
on alle puolet. Johtajan 
mukaan mielenkiintoi-
nen työ korvaa kaiken.

Veistämö täyttää erikoista tilausta

Kuvissa ei tietenkään näy laivan kantta 
eikä sisäosia. Veistämön suunnittelijat ovat 
tehneet sisätilojen luonnospiirustuksen 
käyttäen apunaan laivanrakennushistorian 
kirjoja, piirustuksia ja historian asiantunti-
joiden neuvoja sekä omaa yli kaksikymmen-
tävuotista kokemustaan puulaivojen jäljitte-
lyn alalta. Ks

•	 Vuodesta	1991	Petroskoin	veistämöllä	on	
rakennettu	useita	historiallisten	alusten	
jäljitelmiä,	joita	on	käytetty	eräiden	
elokuvien	filmauksessa.	

•	 Laivoja	on	valmistettu	Paanajärven	ja	
Vodlajärven	kansallispuistoille.

•	 Ruotsi	ja	Norja	ovat	aikoinaan	tilanneet	
muutaman	puulaivan	petroskoilaiselta	
veistämöltä.	

•	 Veistämö	valmistaa	tyyliteltyjä	kopioita	
historiallisista	puulaivoista.

•	 Jäljitelmät	on	varustettu	moottorilla,	
nykyaikaisilla	laitteilla	ja	vain	ulkoa	
muistuttavat	alkuperäisiä.	

•	 Puupinnat	käsitellään	pellavaöljyllä,	
tervalla,	öljymaalilla.	Käytetään	myös	
kyllästeitä,	antisepteja	ja	pohjamaaleja.	

Fakta

Venäläisen puulaivan prototyyppinä oli puh-
taasti englantilainen sota-alus, jonka rakennet-
ta muutettiin perinpohjaisesti käyttäen hol-
lantilaista ja ranskalaista kokemusta. laiva oli 
valmistunut kolmessa vuodessa voronežin kau-
pungissa venäläisten mestareiden voimin, vaik-
ka Pietari Suuri oli usein käyttänyt ulkomaisten 
laivanrakentajien työtä. Siitä puulaivojen raken-
taminen sai alkunsa venäjällä.

Goto Predestinatsia ( jumalan ennemerk-
ki) -linjalaiva oli venäjän sotalaivaston käytös-
sä asovanmerellä aina vuoteen 1712 asti. Sen 
jälkeen laiva haluttiin siirtää itämerelle, mut-
ta Mustaamerta siihen aikaan hallinnut Turkki ei 
ole päästänyt sitä pois. Tämä linjalaiva ja muu-
tama muukin laiva jouduttiin myymään Turkil-
le. laivanrakennus venäjän eteläosassa tyreh-
tyi siihen. Ks

Englantilainen alus mallina 

teistä seikkailuelokuvaa varten. Laivako-
piot ovat lahonneet ilmanvaihtokanavien 
puutteesta. 

Silloin viipurilaista tilausta täyttäessä älyt-
tiin rakentaa puulaivoja kokonaisista osista. 
Tärkeintä oli turvata jalustalle asetettujen jäl-
jitelmien ilmanvaihto eikä niiden ilmanpitä-
vyys. Silloin molemmat 24-metriset haahdet 
rakennettiin neljästä kokonaisesta osasta.

Jäljitelmä muistuttaa 
prototyyppialusta
Veistämön johtajan mukaan kopio vastaa 
täysin Venäjän laivastoon kuuluneen vuon-
na 1700 valmistuneen 58 tykin Goto Predes-
tinatsia- linjalaivaa vain ulkoapäin. Jälkeen-
päin laivalle asennetaan tykit, joista muuta-
mista voidaan ampua. 

— Pyrimme siihen, että jäljitelmä vastaa 
maksimaalisesti esikuvaansa, vaikka teh-
tävä tuntuukin välillä hyvin vaikealta lai-
van alkuperäisten piirustusten puutteesta. 
Esikuvanamme on vain kaksi säilynyttä lai-
van kuvaa, joista toinen on kaiverrus ja toi-
nen vesimaalaus. Molemmat ovat valmis-
tuneet 1700-luvun alussa, Pavel Mar tjukov 
kertoo. 

Laiva toimitetaan tilaajalle osina autoteitse.

Pavel Martjukov: Mielellämme valmistamme 
tilauksesta historiallisten laivojen kopioita, 
joissa säilyy romantiikan henki ja jotka selvästi 
poikkeavat nykyajan muovisista ilmeettömistä 
veneistä.  KuvaT: oleG GeraSJuK
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Naapurimme
Ajoneuvoveron korotus 
kiihdytti inflaatiota
Kuluttajahintojen vuosimuutos eli in-
flaatio kiihtyi huhtikuussa 3,1 prosenttiin. 
Maaliskuussa hinnat nousivat 2,9 prosent-
tia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. 
Tilastokeskuksen mukaan inflaatiota kiih-
dytti maaliskuuhun verrattuna ennen kaik-
kea ajoneuvoveron korotus, joka tuli voi-
maan huhtikuun alussa.

Hintojen nousuvauhti on pysynyt no-
peana, koska polttoaineet, vuokrat ja liha- 
ja maitotuotteet ovat kallistuneet. Tilas-
tokeskuksen mukaan myös kahvila- ja ra-
vintolapalvelujen kallistumisella on suuri 
vaikutus inflaatioon.

Kulutuselektroniikan ja tietoliikenne-
palveluiden hinnat sen sijaan laskivat sel-
västi ja näin hillitsivät hintojen nousua.

Koko euroalueella inflaatio oli eu:n ti-
lastoviranomaisen laskutavan mukaan 2,6 
prosenttia. Kun Suomen hintojen muutos-
ta tarkastellaan tämän yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin mukaan, inflaatio 
oli huhtikuussa 3,0 prosenttia. luvut ovat 
ennakkotietoja.

Rokote vähentänyt 
vauvojen 
verenmyrkytyksiä
Pneumokokkirokote on vähentänyt 
merkittävästi vauvojen verenmyrkytyksiä, 
kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
laajan rokotetutkimuksen mukaan Synflo-
rix-rokote vähensi merkittävästi verenmyr-
kytyksiä.

rokotteen teho oli täydellinen, jos lap-
si oli saanut rokoteohjelman mukaiset 2–3 
annosta. Pneumokokkirokote otettiin las-
ten kansalliseen rokotusohjelmaan syksyl-
lä 2010.

Pneumokokkibakteeri leviää pisaratar-
tuntana ja aiheuttaa vakavia bakteerituleh-
duksia, kuten aivokalvontulehdusta. osa 
pikkulapsista on pneumokokin oireettomia 
kantajia, eli he levittävät bakteeria eteen-
päin sairastumatta itse.

neuvoloiden kanssa vuosina 2009–
2012 toteutettuun tutkimukseen osallis-
tui 41 000 suomalaislasta. Tutkimuksessa 
kaksi kolmasosaa lapsista sai pneumokok-
kirokotetta ja yksi kolmasosa hepatiitti a ja 
B -vertailurokotteita.

Poliisikoira löysi 
Tornion terästehtaan 
kuparivarkaat
Tornion outokummun röyttän terästeh-
taalla kävi kuparivarkaita sunnuntain ja 
maanantain välisenä yönä heti vuorokau-
den vaihtumisen jälkeen.

Terästehtaan vartijat huomasivat val-
vontakameroistaan liikettä kuparikaapeli-
en säilytyspaikalla, joten paikalle hälytet-
tiin kaksi poliisipartiota.

Kuparivarkaissa olleet neljä miestä huo-
masivat tulleensa nähdyiksi. Poliisin mu-
kaan he pakenivat noin puolen kilometrin 
päähän kuparien säilytyspaikalta. Miehet 
piiloutuivat pusikkoon.

Jäljestämässä ollut roima-poliisikoira il-
maisi ohjaajalleen miesten olevan pusikos-
sa. Miehet otettiin kiinni ilman vastarintaa.

He olivat liikkeellä suomalaisella henki-
löautolla, johon oli liitetty peräkärry. Hei-
dän käyttämästään autosta löytyi sahattua 
kuparia. Miehet ovat ulkomaalaisia ja hei-
dät kuljetettiin Kemin poliisivankilaan.

Uutiset on lainattu Helsingin Sanomista,
lisää www.hs.fi

Maahanmuuttajat
Monet venäjää puhuvat 
maahanmuuttajat eivät 
ymmärtäneet kotiin 
saapuneiden virallisten 
kirjeiden sisältöä tai 
kuinka nopeasti niihin 
pitäisi reagoida. Syntyi 
idea perustaa suomea 
puhumattomille 
maahanmuuttajille 
suunnattu Mosaiikki-lehti.
Anna-Maria Tukiainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Ensimmäinen venäjänkielisille maahan-
muuttajille suunnattu Mosaiikki-lehti il-
mestyi vuonna 2004 Opetusministeriön tuen 
avulla, vuotta myöhemmin Raha-automaat-
tiyhdistys tuli rahoittajaksi. Mosaiikki-leh-
den ympärille on nopeasti kehittynyt mui-
takin lehtiä ja julkaisuja. Suosittu lastenlehti 
Varpunen kiinnostaa suomalaisia ja venäläi-
siä kielenopiskelijoita.

— Lapset pitävät monipuolisesta mate-
riaalistamme, suomalaiset opettajat sano-
vat kaksikielisen materiaalin auttavan heitä 
työssään ja mahdollistavat kommunikoinnin 
suomea puhumattoman lapsen kanssa, pää-
toimittaja Tatjana Doultseva kertoo myös ne-

,, Monet työnantajat 
ajattelevat, että on 
huono työntekijä, jos 
ei puhu hyvin suomea.

Kaksikielinen lastensivusto 
tukee lasten oppimista.

Kuudella paikkakunnalla ilmestyvän Mosaiikki-lehden sisältö vaihtelee paikkakunnittain. Kuvassa Jyväskylän toimituksen henkilökunta: Tatjana Doultseva, 
Alexandra Sholokhova, Irina Senkina ja Natalia Savela. Kuva: anna-Maria TuKiainen.

Kaksikielinen lehti 
toimii siltana

tistä tulostettavasta lastenlehdestä. 
— Tavoitteena on luoda RuFi-lastensivus-

to eri-ikäisille lapsille, jotka voisivat kylläs-
tymättä oppia suomea ja venäjää ristikoiden 
ja erilaisten tehtävien kautta. Lehden haas-
teena on miten luoda mielenkiintoinen leh-
ti kaiken ikäisille lapsille, kertoo kuvittaja-
graafikko ja web-suunnittelija Alexandra 
Sholokhova.

Vanhemmat haluavat ottaa kaksikielisen 
ilmaislehden lapsilleen, koska se antaa lap-
sille mahdollisuuden kosketukseen venäjän 
kieleen. Maaseudulla asuvat lapset ovat eri-
tyisen innoissaan lehdestä, etenkin jos kon-
taktit samankieliseen ovat heikot.

— Opettajat kehuvat lehden olevan mie-
lenkiintoinen ja moittivat, että tehtävät ovat 
liian helppoja. Olisi hyvä tehdä toinen lehti 
vähän vanhemmille lapsille, koska kasvaes-
saan lapset kyllästyvät lehteen. Lehti näyt-
tää liian helpolta heille, Varpunen ei kasva 
heidän kanssaan, Sholokhova lisää esitellen 
Varpusen kaksikielistä ristikkoa.

Työllistymisneuvontaa venäjäksi
Jyväskylässä sijaitsevan Mosaiikki-leh-
den toimituksessa pian huomattiin venä-
jänkielisten maahanmuuttajien arkipäiväi-
set tarpeet. Työllistymispalvelut syntyivät 
kysynnän ansiosta, toimituksessa vieraili 
päivittäin venäläisiä maahanmuuttajia ky-
symässä neuvoja, miten pärjätä suomalai-
sessa työmaailmassa.

— Työllistymispalveluna annamme työ-
elämän neuvoja, haluamme auttaa venäläisiä 
maahanmuuttajia työllistymään. Kohtasim-
me aina samoja kysymyksiä: miten kirjoittaa 
työhakemus suomeksi tai miten keskustella 
suomeksi työhaastattelussa? Monet suoma-
laiset työnantajat ajattelevat, että on huono 
työntekijä, jos ei osaa puhua hyvin suomea. 
Autamme myös työnantajia mahdollisissa 
työelämän ongelmatilanteissa.

— Maahanmuuttajapalvelusta saamme 
paljon palautetta, psykologin vastaukset 
ovat suosittuja. Olemme koonneet psyko-
logi Sirkku Suikkasen kanssa kirjan Psyko-
logi vastaa maahanmuuttajien kysymyksiin. 
Mosaiikki-palstalta syntynyt idea siirtyi net-
tiin ja siitä muodostui kaksikielinen opaskir-
ja. Nettiversioon käänsimme vastaukset mo-
nelle eri kielelle. Ks

•	 MaMu-Media	maahanmuuttajatiedotus	
toimii	Jyväskylässä

•	 Muistilista	Suomessa	asuville	
työnhakijoille,	työntekijöille	ja	
työttömille:	www.mosaiikki.info	->	Töitä	
Suomessa	->	Töihin	Keski-Suomeen	->	
Muistilista

Fakta
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Koulutus

Karjalan kieli
Opettaja Nadežda 
Kauranen kokeilee 
erilaisia tapoja opet-
taessaan lapsia puhu-
maan karjalaa. Lapset 
oppivat runoja, rat-
kaisevat sanaristik-
koja, kuuntelevat CD-
levylle tallennettuja 
karjalankielisiä satu-
ja ja lausuvat karjalai-
sia sanoja voimistel-
lessaan.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Maman muru pikkaraine,
Maman lindu armahaine,
Maman kuldu kassaine,
Maman kallis maksaine,
Maman pieni lapsuine.

Neljäsluokkalaisten karjalan kielen 
oppitunti alkaa Petroskoin koulus-
sa numero kaksi Olga Muhorovan 
sepittämällä runolla.

Runon lausumisen jälkeen oppi-
laat muistelevat viime tunnilla op-
pimiaan sanoja. Viime kerralla lap-
set oppivat Asunto-aiheeseen liit-
tyviä sanoja.

Ripeästi oppilaat kääntävät lau-
seita karjalasta venäjään, tekevät 
voimistelua, oppivat uutta kieli-
opin sääntöä ja lukevat uusia sa-
noja. 40-minuuttinen tunti su-
jahtaa nopeasti monia tehtäviä 
tehdessä.

Karjalan kielen opettaja Nadežda 
Kauranen kokeilee erilaisia tapo-
ja opettaakseen lapsia puhumaan 
livviä.

— Olen tottunut toimimaan ri-
peästi. Oppilaani eivät istu pitkäs-
tyneen näköisinä tunneilla, vaan 
ovat koko ajan aktiivisia, opetta-
ja hymyilee.

Valtavan raskas prosessi
Nadežda Kauranen on toiminut 
opettajana vuodesta 2005 alkaen. 
Hän valittaa, että uudet karjalan 
kielen oppikirjat puuttuvat.

— Tiedän, että nyt valmistetaan 
oppikirjoja alakoululle. Koska ne 
näkevät päivänvalon? Opetan kar-
jalaa alakoulussa vanhan oppikir-
jan mukaan, joka painettiin vuon-
na 1992, opettaja kertoo.

Nadežda Kauranen selittää oppilaalle Nikita Kryloville uutta kieliopin sääntöä.

Ripeä livvin oppiminen

Neljäsluokkalaiset käyvät karjalan kielen tunneilla kahdesti viikossa. KuvaT: ilona veiKKolainen

Oppikirjojen puuttuessa Na-
dežda Kauranen valmistaa oppi-
materiaalia omin päin.

— Piirustan kaavioita, etsin va-
lokuvia kuvalehdistä, valmistan 
kortteja, tuon kotoa leluja, kirjoi-
tan tekstejä ja sitten kopioin niitä. 
Työtä riittää.

Karjalan kielen oppiminen on 
monille lapsille valtavan raskas 
prosessi. Tuntien määrä on supis-
tunut eikä ole enää aikaa oppia hy-
vin karjalan kieliopin sääntöjä.

Nyt karjalaa luetaan kerran vii-
kossa ensimmäisellä, viidennel-
lä ja kuudennella luokalla. Muil-
la luokilla kieltä luetaan kahdesti 
viikossa. Kolme vuotta sitten kou-
lulaiset lukivat karjalaa kolme ker-
taa viikossa.

— Minun oli mielenkiintoista 
opettaa kieltä lapsille, kun viikossa 
oli kolme karjalan kielen oppitun-
tia. Viidennellä ja kuudennella luo-
kalla lapset edistyivät näkyvästi. 

— Yksi tunti karjalaa viikossa ei 
riitä kielen omaksumiseen. Lapset 

eivät ehdi lukea kaikkia oppikirjas-
sa olevia aiheita. Oppikirjoissa on 
annettu materiaalia, jota lapsen 
pitää omaksua kolmen oppitun-
nin kuluessa.

•	 Karjalan	kielen	livvin	murteen	
opettaminen	alkoi	Petroskoin	
koulussa	nro	2	1990-luvulla.

•	 Nyt	koulussa	98	lasta	lukee	
karjalan	kielen	livvin	murretta.

•	 Koulussa	toimii	yksi	karjalan	
kielen	opettaja.

•	 Karjalan	kielen	ryhmässä	on	
keskimäärin	12	oppilasta.

•	 Oppilaat	suorittavat	kielen	
kokeita	lukuvuoden	lopussa.

•	 Toisen	luokan	jälkeen	kokeet	
ovat	jokavuotisia.

Fakta 

Koulu numero kaksi ei ole erikois-
tunut karjalan kieleen. Kieltä kuiten-
kin on opetettu 1990-luvulta alkaen 
ja lapset ovat lukeneet ahkerasti kar-
jalaa.

Kielen opiskelu alkaa ensimmäi-
sellä luokalla ja jatkuu päättöluokal-
le asti. 

ennen koulunkäyntiä vanhemmille 

kerrotaan, että koulussa luetaan myös 
karjalaa ja suomea. vanhempi ratkai-
see, mitä kieltä lapsensa opiskelee.

luokka jaetaan kahteen osaan. 
Toiset oppilaat lukevat suomea ja toi-
set karjalaa.

— vanhemmilta usein kysytään, 
miksi lapsensa pitää osata karjalaa. 
He vastaavat, että kieltä pitää osata, 

koska he asuvat Karjalassa. vanhem-
mat haluavat, että lapsensa osaisi lu-
kea karjalaksi ja tietäisi tavallisia kar-
jalan sanoja. eräs äiti on sanonut, et-
tä hän pitää karjalan kieltä kauniina. 
Sen vuoksi hänen lapsensa nyt lu-
kevat kieltä, nadežda Kauranen sa-
noo. Ks

Azerit oppivat kieltä
Nadežda Kauranen pyrkii puhu-
maan livviä tunneilla mahdolli-
simman paljon. Karjalan Rahvahan 
Liiton edustajat ja livviksi kirjoit-
tavat kirjailijat ovat usein käyneet 
koulussa tapaamassa oppilaita. He 
puhuvat oppilaiden kanssa karja-
laa. Lapset kuuntelevat myös CD-
levylle tallennettuja karjalankieli-
siä satuja.

— Alakoululaiset ymmärtävät 
harvoja sanoja. Olen sitä mieltä, 
että lapsen on hyödyllistä kuulla 
karjalankielistä puhetta. 

Koulutuntien lisäksi Kauranen 
pitää lisäopetusta.

— Lapset käyvät ylimääräisil-
lä tunneilla, elleivät he ymmär-

rä uutta aineistoa tai haluaisivat 
osallistua kielikilpailuihin, ja siksi 
he kaipaavat lisää tietoa. Autan jo-
kaista oppilasta, joka pyrkii oppi-
maan livviä.

Karjalan kielioppi ja ääntäminen 
on suurin kompastuskivi monille 
koululaisille. Lapsi ääntää karjalaa 
kuin syntyperäinen karjalainen, jos 
hänen mummonsa tai vaarinsa osaa 
kieltä. Enemmistö Kaurasen oppi-
laista ei ole karjalaisia. Lapsen kan-
sallisuus ei vaikuta siihen, kuinka 
karjalan oppiminen sujuu. Ahkera 
työ aina tuottaa hyviä tuloksia.

— Nyt monet lapset oppivat kar-
jalaa vieraana kielenä. Jotkut lap-
set menestyvät hyvin karjalan op-
pimisessa. Azerilapset omaksuvat 
karjalaa nopeasti. Varmaankin lap-
set ovat tottuneet oppimaan vierai-
ta kieliä, siksi he eivät törmää vai-
keuksiin karjalan oppimisessa-
kaan. Ks

Vanhemmat päättävät, mitä kieltä lapsi lukee

Karjalan kielioppi ja ääntäminen 
on suurin kompastuskivi monille koululaisille.
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Kulttuuri

vierailu
Maailmankuulu 
Moskovan 
Malyi-teatteri 
toi Petroskoihin 
Ostrovskin, 
Gribojedovin ja 
Juri Solominin. 
Klassikkonäytelmät 
esitettiin 
musiikkiteatterissa 
loppuunmyydyille 
katsomoille. 
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Petroskoilaiskatsojille tar-
jottiin todellista herkkua 
ja mahdollisuutta olla mu-
kana teatterihistoriallises-

ti merkittävässä vierailussa. Maa-
ilmankuulu Moskovan Malyi-teat-
teri toi legendaarisen taiteellisen 
johtajansa Juri Solominin, kysy-
tyimmät näyttelijänsä ja upeat ajat-
tomat klassikkonäytelmänsä viime 
viikolla Petroskoihin.

Malyi-teatteri esiintyi ensim-
mäistä kertaa kaupungissamme. 
Näytelmät esitettiin loppuunmyy-
dyille katsomoille, niillä oli yleisö-
menestys. Katsojat eivät joutuneet 
ikävöimään edes hetkeksi. Näytte-
lijät osasivat saada katsojansa mie-
lenkiinnon pysymään hereillä. 

Juri Solomin ja muut näyttelijät 
nousivat muutaman kerran lavalle 
kumartamaan raikuvien aplo dien ja 
Bravo!-huutojen säestäminä. Ylei-
sö ja näyttelijät olivat tyytyväisiä 
toisiinsa. 

— Toimme Petroskoihin parhaat 
esityksemme, Juri Solomin paljas-
ti lehdistötilaisuudessa.

Petroskoilaisyleisö nautti kah-
desta näytelmästä: Ostrovskin To-
tuus on hyvä, mutta onni on parem-
pi -esityksestä ja Gribojedovin Vas-
tuu viisaudesta -esityksestä. 

Vastuu viisaudesta juhli Pet-
roskoin näyttämöllä pyöreitä vuo-

Yleisö ja näyttelijät 
tyytyväisiä toisiinsa

Juri Solomin ja muut näyttelijät nousivat muutaman kerran lavalle raikuvien aplodien ja Bravo-huutojen säestäminä.  
Kuva: Jelena SalTevSKaJa

Malyi on aina noudattanut perinteitään 
eikä pettänyt koskaan niitä. 

siaan. Teatteri on esittänyt sitä jo 17 
vuoden ajan. Petroskoilainen esitys 
oli kahdessadas. 

— Vastuulla viisaudesta olem-
me aina aloittaneet vierailumme ja 
avanneet näytäntökautemme Mos-
kovassa. Ostrovski on meille kallis, 
hän perusti venäläisen teatterikou-
lun. Ostrovski oli Neuvostoliitossa en-
simmäinen tekijä ja pysyy nykyään-
kin ensimmäisenä, Solomin kertoi. 

Teatterin ohjelmistosta löytyy nyt 
12 Ostrovskin näytelmää. Malyi 
esittää muitakin venäläisiä klas-
sikoita: muun muassa Tšehovia, 
Gogolia, Fonvizinia, Bulgakovia 
ja Tolstoita. 

Teatteri ylpeilee klassisella 
ohjelmistollaan. 

— Meitä ei hävetä nousta laval-
le, Venäjän kansantaiteilija Ljudmi-
la Poljakova sanoi. 

Malyi on aina noudattanut pe-
rinteitään eikä pettänyt koskaan 
niitä. Se ei aio nykyaikaistaa klas-
sikoita houkutellakseen enemmän 
katsojia. 

— Ranevskaja ei voi olla Kirsik-
katarhassa narkomaani, Solomin 
suuttui. 

— Jos Tšehov halusi tehdä näy-

telmänsä päähenkilöstä narkomaa-
nin, niin hän osasi luoda sellaisen 
henkilöhahmon, hän lisäsi.

Nykyaikainen draamakirjalli-
suus ei kiinnosta Juri Solominia.

— En halua esiintyä nykykirjaili-
joiden näytelmissä, hän sanoi.

Teatterin ohjelmistossa on har-
voja nykykirjailijoiden näytelmiä. 
Esimerkiksi Malyi teki poikkeuksen 
ottaessaan tunnetun draamakirjaili-
jan Aleksandr Galinin teoksen. Hä-
nen Sankarittaren untaan esitetään 

teatterin pienellä näyttämöllä. 
— Se ei ole katsojien suuressa 

suosiossa, koska esityksen aihee-
na on vanhukset. Se pysyy kuiten-
kin ohjelmistossamme. 

Malyi ei sattumalta päätynyt kau-
punkiimme. Venäjän kulttuurimi-
nisteriö kehotti teatteria vieraile-
maan Petroskoissa. Sitten Karjalan 
kulttuuriministeri kävi Moskovas-
sa Malyi-teatterissa. Neuvottelujen 
jälkeen teatterin johtaja ja tekninen 
johtaja lähtivät Petroskoihin arvi-
oimaan musiikkiteatterin suuren 
näyttämön mahdollisuuksia.

— Emme lähde minnekään umpi-
mähkään. Katsoimme, miltä näyt-
tämö näyttää ja kysyimme, minkä 
hinnan petroskoilaiskatsoja pystyy 
maksamaan. Emme ehdottaneet 
omaa hintaa, Solomin kertoi. 

Liput myytiin loppuun ennätys-
ajassa. Näytelmiä pääsi katsomaan 
250 ruplasta tuhanteen. Siis ne oli-
vat halvempia kuin Pietarin Ma-
riinski-teatterin esitykset. Ks

Malyi-teatteri on tunnetuimpia ja 
arvostetuimpia taidelaitoksia. Se on 
venäjän vanhimpia teattereita. 

Teatterin historia ulottuu aina vuo-
teen 1756, jolloin keisarinna Elisabet 
antoi ukaasin venäjänkielisen kome-
dia- ja draamateatterin suosimisesta. 
ukaasin johdosta Moskovassa perus-
tettiin yliopiston yhteyteen teatteri, 

josta Malyi-teatteri kehittyi. 
Teatterin varsinaisena syntymä-

päivämääränä pidetään vuotta 1824, 
jolloin teatteri muutti nykyiselle sijain-
tipaikalleen Moskovan arvovaltaiselle 
Teatteriaukiolle. 

Teatterin nimi tarkoittaa suomeksi 
pientä teatteria. Pienuus ei viita teat-
terin varsinaiseen kokoon, vaan sii-

hen, että se on teatteri, jossa esite-
tään draamaa, eli ”pienempää” teat-
teria. Bolšoi-teatterissa (suomeksi 
suuri) esitettiin ”suurta” teatteria, eli 
oopperaa ja balettia. 

nämä nimitykset juontuvat venä-
jän keisarilliselta ajalta, jolloin Mos-
kovassa oli ainoastaan kaksi teatte-
ria. Ks

Malyin historia ulottuu vuoteen 1756 

Juri Solomin
•	 Syntynyt	18.	kesäkuuta	1935	Tšitassa.	
•	 Vuonna	1953	pääsi	štšepkin-

teatterikorkeakouluun.
•	 Hyväksyttiin	vuonna	1957	Malyi-teatterin	

näyttelijäkuntaan.
•	 Saavuttanut	suurta	suosiota	

elokuvanäyttelijänäkin.
•	 Myös	teatterin	ja	elokuvan	ohjaaja.	
•	 Opettanut	vuodesta	1961	
štšepkin-teatterikorkeakoulussa.	

•	 Vuonna	1988	valittiin	Malyi-
teatterin	taiteelliseksi	johtajaksi.	

•	 Neuvostoliiton	kansantaiteilija,	
Kirgisian	kansantaiteilija,	
Marin	tasavallan	ansioitunut	
taiteenhenkilö,	Venäjän	
valtionpalkintojen	saaja.

Kuva: viTali GoluBev

Tunnetut 
maalaukset pienellä 
rahalla 
Hyväntekeväisyysmyynti-
näyttely avattiin eilen Petros-
koin taidemuseossa. näyttely-
vieras voi ostaa Karjalan tun-
nettujen taiteilijoiden teoksia 
pienellä rahalla. 

näyttely järjestetään taide-
maalarin Juri Vysokovskihin 
avuksi. Toukokuun juhlapäivinä 
hänen asuntonsa paloi. 

Tulipalon aikana taiteilija ei 
ollut kotona. Hän lepäsi perhei-
neen kaupungin ulkopuolella. 
Tuli hävitti koko omaisuuden, 
muun muassa vysokovskihin 
muutaman teoksen. enemmistö 
töistä on säilynyt taiteilijan työ-
pajassa. 

Karjalan taiteilijat päättivät 
järjestää töidensä myyntinäyt-
telyn tukeakseen kollegaansa. 

näyttelyssä on esillä Geor-
gi Ivanovin, Boris Kukšijevin, 
Boris Pomirtsevin, Valen-
tin Tšekmasovin, Badri To-
purijan ja muiden taiteilijoiden 
teoksia. Myydään myös Juri vy-
sokovskihin töitä. 

Töistä maksetaan 30 tai 40 
prosenttia normaalihintaa vä-
hemmän. 

Kantele kerää 
aineistoa laulajasta

Sirkka Rikka olisi täyttänyt 7. 
heinäkuuta 100 vuotta. Karjalan 
laulu- ja tanssiyhtye Kantele ke-
rää aineistoa entisen laulajansa 
kohtalosta ja luovasta työstä. 

rikkaa nimitettiin ”karjalai-
seksi satakieleksi” harvinaisen 
puhtaan äänen ansiosta. Hän oli 
vSFnT:n kansantaiteilija ja Kar-
jalais-suomalaisen SnT:n ansioi-
tunut taiteilija. 

laulaja Sirkka rikka on erot-
tamaton osa Kanteleen histo-
riaa. rikka yhtyeineen esiintyi 
sodan aikana ja eli pitkän elä-
män. amerikansuomalainen 
Sirkka rikka löysi kotimaan-
sa, kohtalonsa ja elämäntyönsä 
neuvosto-venäjältä. 

Kantele tarvitsee Sirkka ri-
kan valokuvia, artikkeleita ja 
muita tietoja hänestä. Yhtye et-
sii henkilöitä, jotka tapasivat 
laulajan, työskentelivät hänen 
kanssaan tai kävivät hänen kon-
sertissaan. Kanteleen jäsenet 
kirjoittavat mielellään vaikutel-
mia ja muistoja laulajasta. 

rikan merkkipäivänä Kante-
le järjestää muistokonsertin lau-
lajan kunniaksi. Myös avataan 
näyttely. 

Sirkka rikan ja Toivo Vaino-
sen poika perheineen tulee Pet-
roskoihin juhlakonserttiin. Ks
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Taide antaa parantavan voiman,
 joka auttaa sekä tekijää että katsojaa. 

Richard Newman

Jevgenia Fofanova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Pietarilaiset valokuvaajat Ma-
ria Pavlova ja Mihail Pavlovs-
ki esittelevät petroskoilaisille 

moskovalaisia ja pietarilaisia näyt-
telijöitä ilman maskeerausta. Valo-
kuvaajien yhteisessä Á Parte -näyt-
telyssä kaikki näyttelijät ovat esillä 
sellaisina, miltä he näyttävät, kun 
pesevät maaleja kasvoistaan.

— Halusimme näyttää katsojille 
näyttelijöitä tavallisina ihmisinä. 
Kerromme, mitä tarkoittaa olla oma 
itsensä, Maria Pavlova kertoo.

Lavalla näyttelijät esittävät jo-
takin roolia. He keskustelevat kes-
kenään ja lausuvat monologeja. 
Ranskalainen teatteritermi Á Par-
te tarkoittaa juuri katsomoon suun-
nattua monologia, jota muut lavalla 
olevat hahmot eivät kuule.

— Valokuvissamme näyttelijät 
katsovat suoraan kameran objek-
tiiviin. Katsojan ja näyttelijän kat-
seet kohtaavat, ja katsojat ymmär-
tävät näyttelijöiden sanatonta pu-
hetta ja sitä, millä he tällä hetkellä 
elävät, jatkaa Maria Pavlova.

Teatteri on hyvin läheinen kum-
mallekin valokuvaajalle. Mihail 
Pavlovski on syntynyt teatteriper-
heeseen. Hänen vanhempansa ovat 

,, aloin harrastaa 
valokuvausta, 
koska tunsin 
tarvetta jättää 
itselleni muistoksi 
elämäni hetkiä.

Näyttelijät pesivät maalit kasvoistaan

Näyttely
Á Parte: Mihail Pavlovskin ja Maria 
Pavlovan 120 valokuvaa näyttelijöistä. 
Kaupungin näyttelysali, 3.06. saakka.

Melkein kaikki näyttelyn valokuvat on tehty filmikameralla, koska se Maria Pavlovan 
mukaan jakaa tarkemmin tunteita ja mielialaa.  Kuvassa on näyttelijä Jelena Kalinina.

ensi-ilta
Vasili Firsovin sadut, 
ohjaaja Andrei 
Dežonovin kokeilut 
ja kansanperinne 
synnyttivät Karjalan 
Kansallisen teatterin 
näyttämölle 
yllättävän esityksen. 
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Karjalan Kansallisen teatte-
rin uusi esitys on muistut-
tanut kaikkia siitä, miten 
lapsia tehdään. Hodari-ni-

minen näytelmä huvitti viime va-
paapäivinä petroskoilaiskatsojia. 
Yleisöä oli paljon, se nauroi kovaa 
ja näytelmän jälkeen palkitsi näyt-
telijät raikuvilla aplodeilla. 

Ohjaaja Andrei Dežonov on 
tarjonnut fantasian draamanäyt-
telijöille ja orkesterille. Fantasti-
nen ja kummallinen tarina perus-
tuu Vasili Firsovin teoksiin, Andrei 
Dežonovin kokeiluihin ja karjalai-
seen kansanperinteeseen. 

Uni ja tosi, nykymaailma ja mui-

Hodari kertoi, miten lapsia tehdään 
naistarut, karjalainen kansanperin-
ne ja uusimmat tekniikat ovat kaik-
ki kietoutuneet toisiinsa. Ohjaajan 
mukaan esitystä voi luonnehtia ab-
surdiksi teatteriksi.

Yksinäytöksinen näytelmä vangitsi 
katsojan mielenkiinnon heti. Ylei-
sö seurasi kiinnostuneena näytel-
män päähenkilöä Hodaria, jonka 
roolissa esiintyi hauskasti ja eläy-
tyvästi Vjatšeslav Poljakov.

Päähenkilö pääsee erääseen ou-
toon kylään, jonka asukkaat unoh-
tivat sen, mistä lapsia saadaan. Pe-
runapelloilla kasvaa vain perunoita 
eikä lapsia. Hodari tarjoutuu nosta-
maan väestömäärää kylässä.

Pimeät voimat metsästävät Ho-
darin sielua. Santeri Kuikka lois-
ti pirun roolissa, kertoi koko näy-
telmän aikana sadun Tšapajevista 
ja puhui katsojan kanssa. Monel-
le katsojalle jäi kuitenkin arvoi-
tukseksi se, mikä yhdistää Hoda-
rin tarinan ja Tšapajevin. Kuitenkin 
katsojat katsoivat mielellään vaik-
ka hieman neuvottomina.

Poljakov ja Kuikka onnistuivat 
luomaan todella elävät hahmot.

Musiikkin säestys herätti erityistä 
huomiota. Esitys on yhdistänyt Ser-
gei Stangritin lyyristä musiikkia se-
kä Aleksandr Leonovin ja Olga Gai-
damakin kosmopoliittista musiikkia: 

erilaisia tyylejä ja erilaisia soittimia.
Katsojien silmien edessä syntyi 

improvisoitu orkesteri. Kuultiin se-
kä harmonikkaa ja hanuria että afro-
amerikkalaisten ja komimetsästäji-
en soittimia. Samalla jotkut soittimet 
ovat omatekoisia. Vadim Malinin 
lauloi erinomaisesti marin kielellä.

Näyttelijät improvisoivat pal-
jon, lisäsivät jotakin omaa. Andrei 

Dežonov antoi heille vapaat kädet.
Ohjaajan mukaan harjoitusten 

aikana näyttelijät lisäsivät esityk-
seen satuja ja vitsejä, siksi he ovat 
näytelmän tekijöitäkin.

Alussa näytelmän tekijänä esiin-
tyi Jana Žemoitelite. Hän kirjoitti 
Vasili Firsovin satuihin perustuvan 
näytelmän. Kun hän näki valmiin 
esityksen, hän pyysi poistamaan 

nimensä näytelmän julisteesta.
— Harjoitusten aikana aloimme 

poiketa Janan näytelmästä. Kokei-
lemme, improvisoimme ja lisäsim-
me mukaan muita Firsovin satuja. 
Esitys erosi hyvin Janan alkuperäi-
sestä versiosta. Olemme ottaneet 
hänen kaikki ideansa, siksi halu-
sin jättää Janan nimen julisteeseen, 
Andrei Dežonov paljastaa. Ks

Vjatšslav Poljakov ja Santeri Kuikka onnistuivat luomaan todella elävät hahmot. Kuva: viTali GoluBev 

Á Parte on toinen Pavlovskin ja Pav-
lovan yhteinen valokuvanäyttely. va-
lokuvaajat järjestivät vuonna 2010 
Pietarissa en kaipaa tätä kaupunkia, 
jos sinua ei ole –näyttelyn.

Molemmat osallistuvat usein myös 
laajoihin ryhmänäyttelyihin, muun 
muassa Kirje ystävälle ja Kaksi kau-
punkia –nättelyihin. Kumpikin järjes-
tettiin kolme vuotta sitten Jaroslavlin 

taidemuseossa. Himmlische Kamel-
fohlen –valokuvanäyttelyssäkin Sak-
san Wurzenissa oli mahdollista nauttia 
pietarilaisten valokuvaajien töistä.

Pavlova ja Pavlovski pitävät säännöl-
lisesti mestariluokkia Pietarin valokuva-
kouluissa ja –kerhoissa. Heidän valoku-
vansa ilmestyvät vähän väliä esimerkik-
si aikakauslehdissä Pietarin teatterilehti, 
Pietarin historia ja afisha. Ks

Pavlovski ja Pavlova
teatteriohjaajat. Maria Pavlova on 
valmistunut näyttelijäksi Venäjän 
teatteriakatemiasta ja ollut työssä 
Moskovan taideteatterissa.

— Harjoitukset, lavasteet, kulis-
sit ja pihaovi ovat erottamaton osa 
elämäämme. Riippumatta siitä, mi-
tä teemme nyt työksemme, kaikki 
polut vievät silti teatteriin, sanoo 
Pavlova.

Pavlovski ja Pavlova ovat jo mo-
nia vuosia olleet kanssakäymisissä 
näyttelijöiden kanssa. Valokuvaa-
jat ovat tehneet useita valokuvia 
ystävistä ja vieraista näyttelijöis-

tä. He päättivät lopuksi tutustut-
taa katsojia teatteriin.

— Á Parte on avomielinen ja sa-
malla hiljainen kertomus teatteris-
ta ja rakkaista tuttavista.

Á Parte -näyttely esiteltiin ensin 
Moskovassa, sitten Pietarissa ja nyt 
Petroskoissa, kaupungin näyttelysa-
lissa. Näyttely koostuu 120 muoto-
valokuvasta, mutta Pavlova ja Pav-
lovski aikovat laajentaa näyttelijöi-
den valokuvien kokoelmaansa.

Ollessaan Petroskoissa Maria 
Pavlova otti valokuvia myös kah-
desta petroskoilaisesta näyttelijäs-
tä, Elvira Utikejevasta, joka näytte-
li Petroskoin draamateatterissa, ja 
Petroskoin Luovan pajan näytteli-
jästä Irina Starikovitšista.

— Maria on oikein sydämellinen 
ihminen. Minun oli helppo tehdä 
töitä hänen kanssaan, koska hänen 
ainoana pyyntönä oli olla oma itse-
ni. Hän pyysi minua olemaan tun-
teettomana, mikä oli jännittävää ja 
epätavallista minulle, kertoo Irina 
Starikovitš.

— Kuvaus kestää keskimäärin 
kolme tuntia. Jos alussa näyttelijän 
on joskus vaikea näyttää omia oikei-
ta tunteitaan, niin lopussa hän avau-
tuu. Minun pitää vain saada kiinni 
tämä hetki, lisää Pavlova. Ks

Pietarilaiset Mihail Pavlovski ja Maria Pavlova toivat Petroskoihin Á Parte –valokuvanäyttelynsä.
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Suomen kieli

Yhteistyö
Joensuun OK-opin-
tokeskus on koulut-
tanut Karjalan tasa-
vallan suomen ja kar-
jalan kielen opettajia 
reilut 20 vuoden ai-
kana. Pitkäaikaisen 
hankkeen sijasta on 
nyt tarjolla lyhyitä 
kieli- ja kulttuurise-
minaareja.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Joensuun OK-opintokeskus ja 
Opintotoiminnan Keskusliit-
to lopetti tänä keväänä suo-
men kielen opetuksen Karja-

lan tasavallan opettajille. Opetus-
ta ei enää järjestetä.

Reilut 20 vuoden aikana Petros-
koissa järjestetyillä suomen kielen 
kursseilla on käynyt noin sata hen-
kilöä. Heistä suurin osa oli suomen 
ja karjalan kielen opettajia.

Kurssit sisälsivät niin etäopiske-
lua kuin myös lähiopetusta. Suo-
malaiset kouluttajat pitivät sitä 
käydessään muutaman päivän mat-
kalla Petroskoissa. Jokainen kurssi 

Suomen kielen ja kulttuurin 
osaamista tarvitaan jatkossa.

Joensuun OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelija Lea Lihavainen on antanut pohjan useille kieli- ja kulttuurihankkeille 
Karjalan tasavallassa. Esimerkiksi Petroskoin suomalais-ugrilaiseen kouluun hän on kerännyt paikallisia marttoja.

Täydennyskoulutuskurssi päättyi, 
seminaareja on tulossa

kesti kaksi ja puoli vuotta ja päät-
tyi sitten kielitutkintoon Joensuus-
sa. Vuosien mittaan 82 kurssilaista 
on suorittanut suomen kielen ylim-
män tai keskitason testin.

— Suomen kielen opettajamme 
ovat parantaneet kielitaitoaan näil-
lä kursseilla. Ne järjestettiin pitkäai-
kaisen yhteistyöhankkeen mukaan 
Karjalan tasavallan täydennyskou-
lutuskeskuksen ja OK-opintokes-
kuksen välillä, sanoo kurssien jär-
jestämisestä Petroskoissa vastan-
nut Ljudmila Rjappieva.

Yhteistyö karjalaisten opettajien 
ja suomalaisten kouluttajien välil-

lä jatkuu nyt kieli- ja kulttuurisemi-
naareissa ja konferensseissa.

— Marraskuussa odotamme suo-
malaisia kouluttajia, jotka kertovat 
kielenopetuksen uusista menetel-
mistä, Rjappieva paljastaa.

OK-opintokeskuksen koulutus-
suunnittelija Lea Lihavainen on si-
tä mieltä, että Karjalan tasavallas-
sa on tapahtunut paljon myöntei-
siä muutoksia huolimatta useista 
haasteista ja ongelmista:

— Vaikka kouluissa suomen kie-
len oppitunteja on vähennetty, uu-
sia oppikirjoja ja opetusmateriaa-
lia on julkaistu ja suomen kieltä voi 

opiskella yliopistossa ja pedagogi-
sessa akatemiassa.

Yhteistyön eri muodot
1990-luvun alusta Joensuun OK-
opintokeskus on tehnyt myös oh-
jelmayhteistyötä Karjalan suo-
menkielisen television kanssa, 
ryhmäyhteistyötä naisryhmien ja 
kulttuuriseurojen kanssa.

— Karjalassa on perustettu Martta-
ryhmiä, pidetty seminaareja ja tehty 
yhteistyötä Inkeri-liiton ja Karjalan 
Rahvahan liiton kanssa. Viitenä vii-
me vuotena toteutimme opintoker-
hojen kehittämishanketta ja tuimme 

useita kulttuurin ja kielen hyväksi 
toimivia pienryhmiä, koulutussuun-
nittelija Lihavainen korostaa.

— Kun laskemme kaikkiin hank-
keisiin osallistuneet, niin heitä oli 
näinä vuosina yli 600 henkilöä.

Rahoitusta on myöntänyt Suo-
men valtio, ulkoministeriö ja ope-
tusministeriö. Myös OK-opintokes-
kus on käyttänyt hankkeissa omaa 
rahaansa. Nykyään Suomen val-
tio vähentää rahoitusta hankkei-
siin, mm. OK-opintokeskuksen 
hankkeisiin.

— Tämä on mielestäni hyvin ym-
märrettävää. Hankkeet ja projektit 
eivät voi jatkua ikuisesti. Niiden tar-
koitus on tukea ja auttaa yhteistyö-
kumppania voimistumaan, kehitty-
mään ja löytämään omat tavat toi-
mia, Lihavainen sanoo.

Huolimatta siitä, että useat hank-
keet ovat päättyneet, yhteistyö OK-
opintokeskuksen ja Karjalan tasaval-
lan välillä ei kuitenkaan pysähdy.

— On aika tehdä yhteistyötä toisel-
la tavoin ja niillä voimavaroilla, joita 
meillä nyt on, Lihavainen lisää.

OK-opintokeskus on jatkossa-
kin mukana seminaarien järjestä-
misessä. Ne edistävät suomen kie-
len ja kulttuurin tuntemusta, karja-
lan kielen historian ja nykyisyyden 
tuntemusta Karjalassa ja Suomessa 
ja kulttuurienvälistä viestintää.

— Mielestäni nyt olemme uuden 
kynnyksellä. Suomessa tarvitaan 
paljon tietoa venäläisestä ja karja-
laisesta kulttuurista ja toimintata-
voista. Myös suomen kielen ja kult-
tuurin osaamista tarvitaan jatkossa 
ja sitäkin pidämme runsaasti esil-
lä seminaareissa lähivuosina, Liha-
vainen suunnittelee. Ks

,, Kaikkiin oK-
opintokeskuksen 
hankkeisiin on 
osallistunut 
yli 600 henkilöä.

,, vuosien mittaan 
82 kurssilaista on 
suorittanut suomen 
kielen ylimmän tai 
keskitason testin.

Pitkän viivytyksen jälkeen 
olemme saaneet vihdoinkin 
joitakin Venäjän vuoden 2010 

väestönlaskennan tuloksia. Ennen 
sitä virallinen väestönlaskenta pi-
dettiin maassa vuonna 2002. 

Suomalaisten lukumäärä Venä-
jällä putosi kahdeksan vuoden si-
sällä 34,0 tuhannesta 20,3 tuhan-
teen. Tilasto on todella masentava, 
40 prosentin tappiota niin lyhyes-
sä ajanjaksossa ei ollut kansamme 
historiassa edes Stalinin vainovuo-
sina! Mitkä ovat tämän katastrofaa-
lisen vähenemisen syyt?

Ennen kaikkea syynä on inkerin-
suomalaisten vanhimman suku-
polven poismeno. Suomalaisissa 
kylissä syntyneet ja suomenkieli-
sissä perheissä kasvaneet täyttä-

vät kohta 80 vuotta. Heidän jäl-
keläisensä ovat peräisin sekaper-
heistä, joissa on puhuttu venäjää. 
He eivät tunne vanhaa Inkeriä ei-
kä heillä ole tavallaan motivaatio-
ta jäädä suomalaisiksi. 

Jospa motivaatiota olisikin, niin 
miten oppii suomea, jota koulus-
sa ei opeteta, mistä saa suomalais-
kulttuurin tuntemusta, jollei asu 
Pietarissa tai sen lähiympäristös-
sä, missä Inkerin kirkko ja Inke-
rin Liitto vaikuttavat? Menetäm-
me vanhoja inkerinsuomalaisia ja 
hyvin harvoin saamme nuoria suo-
malaisjoukkoon mukaan.

Toinen syy, miksi suomalaisten lu-
kumäärä vähenee Venäjällä, on 
muutto Suomeen. Se jatkuu entis-
tä vilkkaammin, siksi että Suomen 

valtiolla on tarkoitus purkaa paluu-
muuttojono 1.7.2016 mennessä.

Paluumuuttovalmennuksen 
kurssilaisten kokoonpanosta nä em-     
me, kuinka monta koulutettua, 
nuorta ja aktiivista haluaa muuttaa 
pois Venäjältä. Tiedän varmasti, että 
muutto pois Venäjältä heille on tär-
keämpi, kuin tulo Suomeen. 

Ikävää, etteivät nuoret näe itsel-
leen tulevaisuutta siinä, missä he 
ovat syntyneet. Lukija ymmärtää, 
ettei tätä voi muuttaa vain Inkerin 
Liiton voimalla. Suomalaissyntyi-
set eivät tunne, että heitä tarvitaan 
kotimaassaan ainakaan suomalai-
sina ja he ”äänestävät jaloin”.

Saman tilaston mukaan vuonna 2010 
Venäjällä asui 64 vatjalaista. Tarkem-
paa tietoa ei vielä ole, mutta tiede-

tään, että heistä vain 12 kuuluu maa-
laisväestöön. Ymmärtääkseni juuri 
nämä 12 ovatkin niitä ”oikeita” Lau-
kaanjoensuun kylissä asuvia vatja-
laisia, keitä sitten ne muut ovat?

Ehkä muutama vatjalainen asuu 
Jaamassa ja sen takia on rekisteröi-
ty kaupunkilaiseksi. Loput varmasti 
asuvat Pietarissa ja ovat vatjalaiskult-
tuurin harrastajia. Siinä ei ole mitään 
pahaa, he opiskelevat vatjaa, laula-
vat kansanlauluja ja jopa julkaisevat 
jotain vatjalaiskielisiä tekstejä. 

Minua vaivaa vain kysymys miten 
nuo ”kylien vatjalaiset” tähän toi-
mintaan suhtautuvat ja tarvitse-
vatko he sitä? Voiko pitää kansana 
joukkoa, jossa on parikymmentä 
jäsentä ja jossa on muutama, jotka 
osaavat jossain määrin kieltä, jolla 

ei ole koskaan ollut kirjamuotoa?
Leningradin alueen hallitus pi-

tää tätä porukkaa kansana ja se on 
hyväksynyt vähälukuisten alkupe-
räiskansojen kolmen vuoden tu-
kiohjelman. Sen mukaan alueella 
asuvien vepsäläisten, inkeroisten 
ja vatjalaisten tueksi on budjetoitu 
45 miljoonaa ruplaa (1,3 miljoonaa 
euroa)! Uskomaton summa varsin-
kin ottaen huomioon, että tuetta-
vassa kohderyhmässä on yhteen-
sä alle 3 000 henkilöä!

Inkerinsuomalaisia ei ole luoki-
teltu alueen kantakansaksi eivätkä 
he tästä budjetista mitään erikois-
tukea saa. Tilasto ja faktat ovat mei-
dän suhteen armottomia.

Wladimir Kokko
Pietari

Armoton tilasto
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Urheilu

Jalkapallo

Voitonpäivän aattona Kar-
jala-jalkapalloseura voitti 
murmanskilaisen Sever- 
joukkueen maalein 1—0 ja 

eteni pistetaulukossa 12. sijalle. 
Ottelu alkoi isäntäjoukkueen 

hyökkäyksistä. Severin kokeneen 
pelaajan Aleksandr Petuhovin 
potku osui maalin poikkipuuhun 
ja pallo ponnahti siitä sivuun. 

Ottelun kymmenennestä pe-
liminuutista lähtien meikäläiset 
ottivat aloitteen käsiinsä ja kuu-
dennellatoista minuutilla petros-
koilaisten hyökkäys päättyi maa-
lintekoon. Jan Kazajev syötti kes-
kiympyrästä vasemmalle sivustalle 
Sergei Vasetskille, joka veti roik-
kulaukauksen. Jan Kazajev joutui 
olemaan tarvitussa paikassa ran-
gaistusalueella ja pamautti pallon 
häkkiin. 

Sen jälkeen hyökkääjä Jevgeni 
Kabajev menetti kaksi hyvää maa-
lintekotilannetta ja maalitilanne ei 
ole muuttunut. 

Väliajan jälkeen ensimmäiset 
kymmenen minuuttia oli tasaista 
vääntöä. Ottelun 54. peliminuu-
tilla kotijoukkue järjesti nopean 
hyökkäyksen. Severin pelaajalla oli 
erinomainen tilaisuus edetä kohti 
maalia aivan yksin, mutta maali-
vahti Arnold Kreger juoksi hyvis-
sä ajoin rangaistusalueen ulkopuo-
lelle. Hyökkäys tyrehtyi siihen. 

Kotijoukkue kuitenkin onnis-

Karjala-joukkue vei voiton Murmanskin Severilta 1—0.

”Karjala” voitti Murmanskissa 
ja hävisi Istrassa

tui tekemään maalin, mutta linja-
tuomari hylkäsi sen paitsiona. 

”Karjalan” keskikentän pelaa-
jalle Jan Kazajeville tarjoutui tilai-
suus tehdä maali 80. peliminuu-
tilla, mutta hänen potkunsa osui 
poikkipuuhun. 

Kotijoukkue hyökkäsi viimei-

set kymmenen minuuttia, mutta 
tuloksettomasti. 

”Karjalan” päävalmentaja Sergei 
Dmitrijev vaihtoi peräkkäin kolme 
pelaajaa ottelun viimeisillä minuu-
teilla. Heti sen jälkeen erotuomari 
vihelsi ottelun päättyneeksi. 

Joukkueemme kärsi tappion 0—2 

ottelussa Istran kaupungin joukku-
etta vastaan 12. toukokuuta.

Seuraavat kotiottelunsa ”Kar-
jala” pelaa toukokuun 22. ja 
25.päivänä. Vastustajina ovat tve-
riläinen Volga ja Volotšanin-Ratmir 
Vyšnyi Volotšokista. 

Aleksei Kotovitš

Karjalan karhut 
osallistuivat 
amatööri turnaukseen

Jääkiekko

Toukokuun ensimmäisellä vii-
kolla Moskovan viidessä jää-
hallissa pidettiin yleisvenä-

läinen jääkiekkoturnaus amatööri-
joukkueiden kesken. Turnaukseen 
osallistui amatööripelaajia venä-
jän 74 alueelta. naisjoukkueita oli 12 
ja miesjoukkueita 80, joista yksi oli 
Karjalan karhut. 

Karjalan karhut kamppailivat ”Tu-
levien voittajien pokaalista” ja pääsi-
vät loppuotteluun, jossa voittivat Si-
bir-joukkueen abakanin kaupungista 
maalein 9—4.

Karjalan jääkiekkoliiton johtajan 
Vladimir Jelinin mukaan kilpailu-
jen amatööristatuksesta riippumat-
ta ottelujen taso oli korkea. Ks

autoilu

Mikroautokilpailut pidet-
tiin Virossa Raplan kau-
pungissa. Karjalan tasa-

valtaa edustivat seitsemän urhei-
lijaa, joista kolme alokasta. Jana 
Ralman, Kirill Letštenko ja Daniil 
Ostafitšjuk osallistuivat kilpa-aja-
jien nuorimpaan kuusi—kahdek-
sanvuotiaiden luokkaan. Irina Si-
dorkova, Aleksandr Vilajev ja 
Mark Katsnelson esiintyivät kah-
deksan—kymmenvuotiaiden ikä-
luokassa. Nikita Katsnelson osal-
listui kymmen—kaksitoistavuoti-
aiden ikäluokkaan.

Mikroautokilpailujen tulos-
ten mukaan Karelia Karting Team 
-joukkueen kilpa-ajajat Aleksandr 
Vilajev ja Irina Sidorkova sijoittui-
vat vastaavasti toiseksi ja kolman-
neksi. Ammattikilpailuihin ensim-
mäisen kerran osallistunut Kirill 
Letštenko sai pronssin. 

Karjalan autourheiluliiton va-
rapuheenjohtajan Anton Sidorko-

Karjalan nuoret kilpa-ajajat toivat Virosta kolme mitalia.

vin mukaan meikäläiset valmistau-
tuivat uuteen kauteen hyvin perus-
teellisesti. Karjalaisen joukkueen 
varsinaisen rahoittajan avulla kil-
pa-ajajat saivat kuuluisan tuottajan 
mikroautoja ja moottoreita. Lisäk-
si pidettiin harjoitusleiri.

Viime vuonna nuoret karjalaiset 

autourheilijat osallistuivat ensim-
mäisen kerran Viron mikroautokil-
pailuihin. Tämänvuotisten kilpai-
lujen seuraava osa pidetään kesä-
kuun alussa Araveten kaupungin 
moottoriurheilun ja vapaa-ajan-
keskuksen kartingradalla. Ks

Nuoret autourheilijat 
alottivat kauden Virossa

Energia sai Venäjän 
mestaruuspokaalin
Moskovassa päättyivät ve-
näjän avoimet fitnessaerobi-
cin cup-kilpailut, joihin osallis-
tui parhaita joukkueita yli 40 
alueel ta. urheilijat kilpailivat kol-
messa lajissa. eniten menestyi-
vät kilpailuissa Petroskoin en-
simmäisen lasten ja nuorten 
urheilukoulun venäjän ansioi-
tuneen valmentajan Ljubov 
Smirnovan kasvatit. Klassises-
sa aerobikissa yksitoista—kol-
metoistavuotiaiden ikäluokas-
sa Petroskoin energia-joukkue 
sijoittui ensimmäiseksi. nefte-
kamskin infiniti-joukkue sijoittui 
toiseksi. Moskovalaiset urheilijat 
sijoittuivat kolmanneksi. Seitse-
mäntoistavuotiaiden ja vanhem-
pien ikäluokassa voitti mosko-
valainen Scarlet rose -joukkue. 
Toiseksi paras oli petroskoilai-
nen assorti-joukkue. Kolman-
tena oli moskovalainen vi sty-
le. Petroskoilaiset eivät ole osal-
listuneet askellusvoimisteluun. 
Tanssiaerobicissa (funk hip-hop) 
petroskoilaiset joukkueet me-
nestyivät eniten ja sijoittuivat 
toiseksi ja kolmanneksi. 

Vladimir Pettain 
muistoksi
Petroskoissa Spartak-sta-
dionilla pidettiin nuorten jal-
kapalloturnaus tunnetun Fi-
Fa- erotuomarin Vladimir Pet-
tain muistoksi. Turnaukseen 
osallistui kahdeksan joukku-
etta. Kaksi parasta joukkuet-
ta kummastakin lohkosta pää-
si turnauksen loppuosaan. nel-
jä parasta jouk kuetta pelasi 
keskenään. voittajaksi tuli iva-
novilainen Tekstiltštik, joka voit-
ti Petroskoin seitsemännen las-
ten ja nuorten urheilukoulun 
joukkueen maalein 3—1. Sitten 
Tekstiltštik kukisti aist-joukku-
een Tšerepovetsista maalein 
9—0. viimeisessä ottelussaan 
ivanovolaiset voittivat pihkova-
laisen Strela-joukkueen. Petros-
koilaiset sijoittuivat toiseksi. Kol-
manneksi sijoittui aist-joukkue. 

Jalkapallo
Viime viikonloppuna Petros-
koin Spartak-stadionilla pelattiin 
luoteis-venäjän jalkapallomes-
taruuden ottelu, jossa petros-
koilainen avtospetstrans hävisi 
apatity-jalkapalloseuralle maa-
lein 1-4. Petroskoilainen jouk-
kue kärsii paranpuutetta ja pe-
laa vastaavasti. avtospetstrans 
on pistetaulukon pohjassa. 

šakkiturnaus
Toukokuun alussa Petros-
koissa pidettiin Karjalan nais-
ten šakkiturnaus, johon osallistui 
mestareita Petroskoista, Kontu-
pohjasta ja Pitkärannasta. Tur-
nauksen voittaja petroskoilai-
nen Nadežda Lebedenko pelasi 
seitsemän ottelua, joissa sai 6,5 
pistettä. Aleksandra Potijevs-
kaja sijoittui toiseksi pistemää-
rällä 5,5. Kontupohjalainen irina 
ometova sijoittui kolmanneksi. 

Sergei Bystrov

”Karjala” pelaa vihdoinkin 
kotikentällään 22. ja 25. toukokuuta.
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Kamilla mökillä

Toukokuussa mökillä on monenlaista 
tehtävää. Pihalla on paljon lehtiä. 
Tänään Kamilla haravoi viime syksyn 
lehtiä. 

Kamilla laittaa lehtiä säkkiin. Muuten 
tuuli levittää lehtiä pihalle taas. Kamilla 
ei halua enää haravoida. Sehän on ras-
kasta työtä!

Lehtisäkit ovat isoja ja painavia. Mitä 
tehdä? Kamilla laittaa säkit käsikärryi-
hin. Hän vie ne roskalaatikkoon. Nyt pi-
halla on puhdasta.

Työn jälkeen Kamilla voi tehdä mitä 
haluaa. Tänään Kamilla haluaa ajaa 
polkupyörällä. Kauniina päivänä on iha-
naa pyörällä. 

sudokun vastaukset 

Toukokuussa vihreä ruoho kasvaa nopeasti kaik-
kialla. Eräänä aamuna Kamillan kissanpentu Milla 
lähtee pihalle katsomaan, miten ruoho kasvaa.

Kissanpentu ei katso ruohoa. Se katsoo vihreitä sam-
makkoja, jotka kalastavat. Sammakot kalastavat ongel-
la. Mitä kalaa voi pyytää punaisesta ämpäristä? Milla ei 
tiedä.

Milla on pieni ruskea kissanpentu. Millan kaulassa on 
vihreä nauha, joka on sidottu rusetilla.

Milla pitää maidosta. Nyt se ei juo maitoa, joka on 

kaadettu oranssiin kulhoon. Musta rotta juo maitoa. Se 
maistuu hyvältä.

Milla ei kiinnitä huomiota perhosiin. Keltainen perho-
nen istuu vihreällä ruoholla ja myös katsoo, miten sam-
makot kalastavat. Punainen perhonen lentää pois.

Pieni harmaa hiiri etsii ruokaa punaisesta kassista, jo-
ka riippuu nupilla. Hiiri nousee siniselle pallolle, jotta 
ulottuu kassiin. Se on aivan tyhjä. Hiiri ei löydä mitään 
syötävää. ”Voi harmi! Olisi pitänyt juoda maitoa rotan 
kanssa”, hiiri ajattelee.

Lue ja väritä
Eräänä päivänä Kamilla otti mielenkiintoisen valokuvan. Lue ja väritä se. Voit lisätä tekstiin omia 
lauseitasi.

Hei lukija!

Minä lähden kesälo-
malle. Kerron sinul-
le lomastani syyskuus-
sa. Kesä kestää kolme 
kuukautta ja minul-
la on paljon suun-
nitelmia. Sinähän 
olet kesälomalla. Älä 
unohda parantaa suo-
men kielen taitoasi. 
Lue Karjalan Sanomat!

Kamilla

Kirjoittanut ja piirtänyt Ilona Veikkolainen.
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22.05. Boris Berezovski soittaa. 
onego Classic -festivaalin konsertissa 
Karjalan sinfoniaorkesteri ja Boris Be-
rezovski (piano) soittavat kapellimes-
tari Marius Stravinskin johdolla Mett-
neriä, rahmaninovia, Musorgskia ja 
Brahmsia. Klo 19.00. lippujen hinnat 
500—2500 rpl.

Taidemuseon	Venäläinen	sali
Karl Marxin katu 8

19.05. Yö museossa. Musiikkiteatte-
rin solistit laulavat vanhoja romansse-
ja. Klo 19.00. liput 200 rpl.

Kaupungin	näyttelysali
Lenininkatu 26

19.05. Museoiden yö. veresok-kan-
sanperinneyhtyeen (Petroskoi) ohjel-
ma. Klo 19.00. liput 20 rpl.
19.05. Museoiden yö. Kuutamosäve-
let. Petroskoin Glazunov-konservato-
rion jousikvartetti ja saksofonikvartet-
ti esiintyvät. Klo 21.00. lippujen hin-
nat 30—50 rpl.
22.05. Musiikkikaleidoskooppi. Pet-
roskoin Sviridov-musiikkikoulun oppilai-
den konsertti. Klo 18.00. liput 20 rpl.

Konservatorion	suuri	sali
Leningradskajakatu 16, puh. 672405

21.05. Yöttömät yöt. Karjalan taide-
festivaalin konsertissa aleksandr lub-
jantsev, Ksenija lubjantseva ja alek-
sandr Zondereger. Klo 19.00

Musiikkiteatterin	sali
Kirovinaukio 4

22.05. Maidanov. runoilijan, säveltä-
jän, laulajan ja näyttelijän Denis Maida-

novin (Moskova) vierailukonsertti. Klo 
19.00. lippujen hinnat 900—1700 rpl.

Näyttelyt
Karjalan	kansallinen	museo
Lenininaukio 1, ti—su 10.00—17.30, puh. 
769479, liput 10—60 rpl.

Vakituiset näyttelyt. Kuvernöörinsali, 
Kivet kertovat, Jäätikön jäljet, Taigaseu-
tu, Kivikirjat, Pohjoinen rajaseutu, Pie-
tarin tehtaat, Kaupunki–tehdas, Kaivos-
miehet ja puunhakkaajat, Kuninkaallises-
ta asetuksesta, aunuksen läänin papisto, 
läänin pääkaupunki, valtion palveluk-
sessa, Kaupungin eläjät, Muinaisen hei-
mon vieraisilla, olemme korela, Kansan 
hyväksi, Karjalan rintamat lääkärit.
20.09. asti. Vepsänmaalla. adivois. 
vepsäläisten perinteistä kulttuuria esit-
televä interaktiivinen näyttely- ja kou-
lutuskompleksi.

Karjalan	taidemuseo
Karl Marxin katu 8, ti—su 10.00—18.00, 
puh. 783713, Liput 30—100 rpl.

Vakituiset näyttelyt. Muinaisvenä-
läistä taidetta, kansantaidetta, länsieu-
rooppalaista taidetta, venäjän Pohjola: 
2000-luku, viimeinen tuomio.
20.05. asti. Lapset ja eläimet. esillä 
maalauksia, piirroksia, veistoksia ja tai-
dekäsitöitä.

Kižin	museo
Kirovinaukio 10a, ma—su 10.00—18.00, 
puh. 783591.

15.06. asti. Kolme maailmaa. etnofu-
turistitaiteilijoiden Pavel Mikuševin ja Ju-

Menot  16.05. – 23.05. OinAs 21.03.–20.04.
Työasiat rasittavat sinua vii-

kon alussa. Poltat kaikki rahasi. Jäät 
alakynteen korttipelissä tai hävität 
jotakin arvokasta. Romanttinen ilta 
jakson lopussa korvaa kaiken.

HäRKä 21.04.–20.05.
Positiivinen elämänasenne 

korostuu tällä jaksolla. Ole varovai-
nen raha-asioissa. Älä mene sekai-
sin kauppa-alennuksissa jottei lom-
pakkosi tulisi aivan tyhjäksi. Tarkka 
suunnitelma helpottaa kohteiden 
saavuttamista.

KAKsOseT 21.05.–21.06.
Saavutat menestystä, jos 

teet päätöksiä itse. Kaipaat ystävää, 
jolle voi kertoa kaikista ongelmista. 
Älä pidä kiirettä ja kuuntele muiden 
neuvoja ja ajattele omalla järjellä. 

RAPU 22.06.–22.07. 
Tällä viikolla elämässä on ta-

vallisesta poikkeavaa hehkua. To-
teuta tähän päivään liittyvä haa-
veesi ja uskalla nauttia elämästä-
si hiukan enemmän. Se kannattaa 
varmasti, sillä juuri tällaisista ilon pi-
saroista kasvaa ystävyyden valta-
meri.

LeijOnA 23.07.–23.08.
Viikko on hyvä lopettaak-

sesi aiemmin aloitetut asiat. Van-
hat ratkaisematta jääneet ongelmat 
voivat kostautua sinun arvossasi 
työpaikalla.

neiTsyT 24.08.–23.09.
Jokin tekemätön homma 

painaa mieltäsi. Keskity siihen täy-
sillä, käytä siihen jopa vapaa-aikaa-
si. Saat ison lastin harteiltasi, kun-
han se vain valmistuu.

VAAKA 24.09.–23.10.
Joudut vaihtamaan ihan 

kokonaan suuntaa, se tulee tapah-
tumaan alkukesän aikana. Touko-
kuu on sinulle merkityksellistä ai-
kaa, pohdit omia valintojasi oikein 
tosissaan.

sKORPiOni 24.10.–22.11.
Unelmoit lämmöstä ja hie-

kasta, mutta mietit samalla, miten 
se olisi helpointa saavuttaa. Rak-
kauselämä kukoistaa. Vanhan ystä-
vän vierailu tuo iloa tähän viikkoon.

jOUsimies 23.11.–21.12.
Elämässäsi optimismi val-

taa tilaa ja asiat näyttävät muut-
tuvan parempaan suuntaan. Työ-
elämässäsi kaikki sujuu hyvin. 
Rakkauselämä kukoistaa. Nauti elä-
mästäsi!

KAURis 22.12.–20.01.
Tällä jaksolla itseensä us-

kominen tarkoittaa etenkin usko-
mista siihen, mitä teet. Työkiireiden 
vuoksi on ehdottoman tärkeää, että 
pystyt rentoutumaan kotona.

Vesimies 21.01.–19.02.
Aavistelet pahempaa kuin 

on tarjolla. Älä ihmettele, että kol-
legat viittaavat virheisiisi. Ristirii-
dat tuovat vain vaikeuksia. Rentou-
du kotona.

KALAT 20.02.–20.03.
Tuleva jakso tuo sekä po-

sitiivisia, että negatiivisia yllätyksiä 
elämääsi. Mielenjalous auttaa rat-
kaisemaan ongelmia. Vain jalot ja it-
sevarmat kalat hallitsevat järvessä!

Teatteri
19.05. Pyhäžy dielo (Pyhä asia). Florid Buljakov.  Kansallinen teatteri, Karl 
Marxin katu 19, Petroskoi.

Horoskooppi

Teatterit
Kansallinen	teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674

16.05. Hämminki hellästä sydämes-
tä. Sollogub. Karjalan Kansallisen teat-
terin vierailuesitys Kontupohjan kult-
tuuritalossa, venäjän kielellä, klo 18.30
17.05. Sinitaivaan laulu. Kantervo. 
Draama, suuri näyttämö, suomen ja 
venäjän kielellä, simultaanitulkkaus, 
kesto 2 h 50 min., klo 19.00
19.05. Pyhäžy dielo (Pyhä asia). 
Florid Buljakov. Suuri näyttämö, tragi-
komedia, karjalan kielellä, klo 18.00
23.05. Hämminki hellästä sydämes-
tä. Sollogub. Pieni näyttämö, venäjän 
kielellä, klo 19.00

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738

18.05. Ensi-ilta: Tuhkimo. Prokofjev. 
Kolminäytöksinen baletti, suuri näyt-
tämö, klo 19.00. Toinen ilta 19.05. klo 
18.00. lippujen hinnat 150—1200 rpl.

Karjalan	draamateatteri
Kirovinkatu 12, puh. 767127

16.05. Hyvin yksinkertainen tarina. 
lado. klo 19.00. Muu näytäntö 19.05. 
klo 19.00
18.05. Ei joka päivä ole joulu ja ju-
hannus. ostrovski. Kohtauksia mosko-
valaisesta elämästä, klo 19.00
20.05. Paritonnumeroinen enkeli. 
Zhukova. Tragikomedia, klo 19.00
22.05. 13. Cooney. Tilannekomedia, 
klo 19.00
23.05. Marjan pelto. Bogajev. Satu 
aikuisille, klo 19.00

Ad	Liberum	-teatteri
Oktjabrskikatu 11, puh. 783738

19.05. Etsin ihmistä! Saveljeva. Kak-
sinäytöksinen ”koiradraama”, klo 
19.00. lippujen hinnat 300—350 rpl.
20.05. Melua kulisseissa. Frain. Kol-
minäytöksinen komedia, klo 18.00. 
lippujen hinnat 300—350 rpl.

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092

18.05. Myrskyn synnyttämät. ost-
rovski. Suositeltava aikuisille, klo 
19.00. liput 180 rpl.

Musiikki
Filharmonian	suuri	sali
Kirovinkatu 12

16.05. Musiikkipaletti. onego Clas-
sic -festivaalin konsertissa Karjalan sin-
foniaorkesteri ja anna Kolobova (alt-
to) kapellimestari Predrag Gostan (Ser-
bia—Yhdysvallat) johdolla soittavat 
Šostakovitšia, Makrisia sekä Musorg-
skia—ravelia. Klo 19.00. lippujen hin-
nat 250—550 rpl.

ri lisovskin (Komin tasavalta) sekä taitei-
lija Svetlana Totin (Budapest) näyttely.

Kaupungin	näyttelysali
Lenininkatu 26, ti—su 12.00—19.00, 
puh. 781650, liput 15—40 rpl.

3.06. asti. A Parte. Pietarilaisten va-
lokuvaajien Mihail Pavlovskin ja Maria 
Pavlovan töiden näyttely. Museoiden 
yönä 19.05. vapaa pääsy klo 15:00—
1:00.

Mediakeskus	Vyhod
Karl Marxin katu 14, ti—la 12.00—18.00, 
puh. 761441, liput 10—20 rpl.

19.05. asti. Modulor 2011. Pietarin 
suunnittelubiennaalin voittajaprojek-
tien näyttely.

Nukkekoti-galleria
La Rochellen katu 13, ti—la 12.00—
17.00, puh. 773456

30.06. asti. Mistä puu vaikenee. 
aleksandr Kazakovin (Petroskoi) puu-
töiden näyttely.

Lapsille
Kansallinen	teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674

16.05. Nurin kurin. Dragunskaja. Kar-
jalan Kansallisen teatterin vierailuesi-
tys Kontupohjan kulttuuritalossa, suo-
siteltava yli 6-vuotiaille, klo 10.30, 
14.00

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092

19.05. Kolme porsasta. Mihalkov. 
Suositeltava yli 3-vuotiaille, kesto 45 
min., klo 11.00. liput 150 rpl.
20.05. Hyvä Barmalei. Tšukovski. 
Suositeltava yli 5-vuotiaille, kesto 50 
min., klo 11.00. lippu 150 rpl.

Filharmonian	pieni	sali
Kirovinkatu 12

19.05. Musiikkilipas. Kahdesta vii-
teen -kausisarjan konsertissa kansan-
soitinkvartetti ekspromt. Klo 11.00. li-
put 100 rpl.

Rock & Pop
20.05. Toukokuu Das Kapitalissa. 
rock-konsertissa esiintyvät Blansh, 
16 Tonn ja 45 Garage. Klo 18.00. va-
paa pääsy. Das Kapital -klubi, Karl Mar-
xin katu 1a.
21.05. Konserttimaanantai. esiintyy 
Break The Bans (garage rock, Petros-
koi). Klo 20.30. vapaa pääsy. art-kah-
vila FM, Kirovinkatu 12.
22.05. Sähköiset arjet. esiintyy 
Zaderžka 0 (live: experimental electro-
nika, Petroskoi). Klo 22.00. vapaa pää-
sy. art-kahvila FM, Kirovinkatu 12.

Kari Karjalassa Jana Sinjavskaja

Mitä aiot vii-
konloppu-

na?

lähden kesä-
mökille. Tule 

mukaan!

on hyvä sää 
grillata ja syö-

dä ulkona.

Mutta ensin 
pitää istuttaa 

perunaa.

Mitä varten istut-
taa, jos sitä löytyy 

kaupoista…

no, voimme 
nyt grillata.

en jaksa enää 
mitään.
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sää

Suomalaisten 
suosituimmat 
matkakohteet
Lomakausi on alkamassa ja lo-
mailijat suunnitelevat lomamat-
kaansa. Finnmatkat on laati-
nut suomalaisten suosituimpien 
matkakohteiden listan.

1. Kreeta loistaa kirkkaana yk-
kösenä matkustajamäärien 
valossa. Se on Kreikan suu-

rin saari. Matkailijat ovat huo-
manneet, että Kreetalta löytyy 
niin hiekkarantoja kuin kulttuuri-
historiaa.

2. Toisella sijalla on rodok-
sen saari. rodos on yh-
distelmä antiikkia, keski-

aikaa ja rantalomaa. Sitä kutsu-
taan auringon saareksi.

3. Kypros vie kolmannen si-
jan. Historiallisten näh-
tävyyksien ja mielenkiin-

toisten ostospaikkojen lisäksi 
saarella voi nauttia myös au-
tuaasta tekemättömyydestä.

4. Sunny Beach on Bulga-
rian suurin lomakohde, 
joka sijoittuu kahdeksan 

kilometriä pitkälle hiekkarannal-
le. Sunny Beach tarjoaa aurin-
koa ja aktiviteetteja.

5. espanjalle kuuluval-
la Mallorcalla on kaik-
kea viehättävistä kylistä 

vauhdikkaisiin rantakohteisiin, 
spa-hotelleihin sekä Palman 
suurkaupunkiin.

6. Kanariansaarilla voi ret-
keillä vuoristossa ihail-
len laaksoja ja hetken 

kuluttua nauttia auringosta kul-
lankeltaisilla hiekkarannoilla.

7. Portugalin loputon hiek-
karanta tarjoaa tekemistä 
auringonotosta lenkkei-

lyyn. Myös idyllisissä poukamis-
sa voi polskutella. 

8. Sardinian saaren monet 
rannat, viljapellot, olii-
vilehdot, kaivokset ja 

upea koralliriutta ihastuttavat. 

9. Korfun saari tarjoaa vuo-
rimaisemia ja italialais-
henkisen pääkaupungin. 

Korfu sai nimensä Kerkira-nym-
filtä, johon ylijumala Zeus rakas-
tui ja toi saarelle.

10. Turkin alanyan ra-
vintolat ja baarit 
huolehtivat vilkkaas-

ta ilta- ja yöelämästä. Kilomet-
rien pituiset hiekkarannat hou-
kuttelevat matkailijoita.

Talo elää tavallaan, 
vieras lähtee  
ajallaan.
Suomalaiset sananlasku +10 .. +20
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Viikon vitsi

Karjalaiset naiset olivat  
tutustumassa Niagaran  
pu touksiin.
— Tässä ovat kuuluisat  
Niagaran putoukset, opas 
selitti, — ja jos arvon rouvat 
ovat hetken hiljaa, niin kuu-
lemme veden kohinan.

Matkailu
Venäläiset 
ovat suurin 
ulkomaalaisryhmä, 
joka matkustaa 
Suomeen.
Anna-Maria Tukiainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Mielikuvat Suomesta ja 
matkailusta Suomeen 
ovat kehittyneet Venä-
jällä. Suomella ja suo-

malaisilla tuotteilla on hyvä ja po-
sitiivinen perusmaine Venäjällä. 
Suomen maantieteellinen asema 
antaa etulyöntiaseman, lomamat-
koja Suomeen tehtiin viime vuon-
na yhteensä 416 000. ,, Suurin osa 
venäläisten 
matkailijoiden 
tiedonhausta 
tapahtuu 
internetissä.

Potentiaalisia Suomi-matkailijoita on Venäjällä, sillä arviolta noin 80 prosenttia venäläisistä ei ole koskaan käynyt ulkomailla. Kuva: viSiTFinlanD

Suomi venäläisten 
matkakohteena

Venäjän läheisyyden merkitys 
Suomen matkailulle on Matkailun 
edistämiskeskuksen (MEK) ylijoh-
tajan Jaakko Lehtosen mukaan 
huomattava. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön alainen virasto MEK vas-
taa Suomen matkailun kansainvä-
lisestä edistämisestä.

viisumin vaikutus 
matkabudjettiin
Karjalan tasavallan matkatoimis-
toista noin 90 prosenttia oli täysin 
tai melko samaa mieltä siitä, että 
viisumipakon poistaminen lisäisi 
venäläisten matkailua Suomeen. 
Viisumipakon poistaminen vaikut-
taisi venäläisten ja etenkin Karja-
lan tasavallan asukkaiden matkus-
tamiseen Suomeen.

— Viisumipakon poistamisen 
vaikutuksista on ristiriitaisia ar-
vioita. Selvää toki on, että venä-
läismatkailijoiden määrä kasvaisi, 
mutta kuinka paljon, ei ole tiedos-
sa. Lähialueilta, kuten Karjalan ta-
savallasta, kasvu voisi olla suurem-
paa kuin esimerkiksi Moskovasta, 
koska ostosmatkailu sujuisi entis-
täkin helpommin ja viisumin hin-
nan aiheuttama rasitus poistuisi 
muutoin edullisesta matkabudje-
tista. Arviot kasvun suuruudesta 
vaihtelevat 30—100 prosentin vä-
lillä, MEKin ylijohtaja Jaakko Leh-

tonen kertoo.
— Karjalan tasavallasta tule-

vat matkailijamäärät eivät ole ko-
vin suuria, verrattuna venäläisten 
matkailijoiden kokonaismäärään. 
He matkustavat pääosin Suomen 
puolelle Karjalaa. Iso osa heidän 
matkailustaan on ostosmatkai-
lua, mutta kyllä he myös lomaile-
vat Lapissa. Venäläiset ovat suurin 
ulkomaalaisryhmä, joka matkustaa 
Suomeen. He ostavat erittäin pal-
jon tuotteita Suomesta, joten hei-
dän taloudellinen merkityksensä 
on huomattava, Lehtonen jatkaa.

Mielikuva saa venäläisen 
matkustamaan
Mielikuvat Suomesta ja matkailus-
ta Suomeen ovat kehittyneet viime 
vuosien aikana. Venäläisen matkai-
lijan kynnys saapua Suomeen on 
suhteellisen alhaalla. Maantieteel-
linen läheisyys, sujuvat liikenneyh-
teydet, jokaiselle budjetille sopiva 
tarjonta ja henkinen samankaltai-
suus ovat tärkeitä tekijöitä.

— Venäläisillä on hyvin myön-
teinen käsitys Suomesta ja suo-
malaisista. Itse asiassa minkään 
muun maan kansalaiset eivät pi-
dä Suomea niin suuressa arvossa 
kuin venäläiset. Kauempana Suo-
mesta sijaitsevissa maissa mie-
likuva Suomesta on ohut, mutta 

•	 Tutustu	Suomi-oppaaseen	
www.visitfinland.com

•	 Eniten	houkuttelevat	
mökkilomat,	risteilyt	ja	
laskettelulomat.

•	 Suositut	lomakohteet	ovat	
Helsinki,	Imatra,	Lappeenranta,	
Kotka	ja	Lappi.

Fakta

myönteinen.
— Perinteiset luontoon liittyvät 

matkailumielikuvat ovat täydenty-
neet viime vuosina myös positiivi-
sella käsityksellä Helsingistä tren-
dikkäänä, näppärän kokoisena kau-
punkina. Suomalaisista ihmisistä 
pidetään myös, ja arvoa annetaan 
toimivuudelle, turvallisuudelle ja 
raikkaudelle, Lehtonen luettelee 
Suomen matkailuvaltteja.

— Tulevaisuudessa matkailu 
kasvaa edelleen. Internetin mer-
kitys lisääntyy vahvasti sekä tie-
don lähteenä, suositusten anta-
mispaikkana että ostosvälineenä. 
Ihmiset tekevät yhä enemmän yk-
silömatkoja, ryhmämatkojen mer-
kitys alenee. Matkat lyhenevät ja 
tihenevät. Matkat erilaisten har-
rastusten merkeissä lisääntyvät. 
Kasvavat eläkeläisten joukot ovat 
merkittävä kohderyhmä, Lehtonen 
vielä toteaa. Ks


