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Hyväntahtoinen Muumi joulupukin puvussa pu
naisilla palloilla koristellun ikivihreän kuusen vieressä 
toivottaa Karjalan Sanomien lukijoille hyvää joulua. 
Kostamuksen 1. koulun neljäsluokkalaisen Arina Gul-
jajevan tekemästä muumikortista on tänä vuonna 
tullut Karjalan Sanomien virallinen joulukortti.

Joulukorttikilpailussa toiselle sijalle pääsi Pet
roskoin 17. kymnaasin toisen luokan oppilas Nadežda 
Ovtšinnikova askartelemallaan joulukuusella. Kol
manneksi parhaaksi valittiin Kostamuksen 1. koulun 
toisen luokan oppilaan Milana Mahljarin kortti, joka 
kuvailee pakkasukon ja joulupukin ystävyyttä.

Suosikkikortiksi todettiin Petroskoin suomalais
ugrilaisen koulun 10. luokan oppilaan Helli Palm-
grenin kortti, jossa pieni tonttu luovuttaa joululahjan 
punatulkulle.

Toivotamme hyvää joulua kaikille!

Helli Palmgren, 
10 luokka, 
Lönnrot-koulu, 
Petroskoi

Arina  Guljajeva,   4 b  luokka, 1. koulu, Kostamus

Milana 
Mahljar,  
2 v luokka, 
Kostamus

Diana 
Popugajeva, 
4 luokka, 
Kostamus

Dasha Dolgih,  
4 luokka, 
Kostamus

Nastja Timofeeva,  
3 v luokka, lukio 17, 
Petroskoi

Maria Hominitš,  
2 luokka, Lönnrot-
koulu, Petroskoi

Polina Ijevleva, 2 v 
luokka, Kostamus

Anton Mironov,  
2 luokka,  
Lönnrot-koulu, 
Petroskoi

Ilja Rjagojev,  
2 luokka, Lönnrot-
koulu, Petroskoi

Liisa Kolodei, 3 v luokka, 
lukio 17, Petroskoi

Aleksei Pereverzev,  
2 luokka, Lönnrot-koulu, 
Petroskoi

Nadežda Ovtšinnikova,  
2 luokka, lukio, 17 Petroskoi
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Viikon kuva

Vuoden ihmiset

Petroskoi. 22.12.2014. 50 
Vuoden ihmistä on valittu Karja-
lassa. Karelika-matkatoimiston 
johtaja Jelena Bagajeva (ku-
vassa) sai kunniatittelin kallio-
piirrosten säilyttämisprojektis-
taan. Palkittujen joukossa ovat 
myös Petroskoin 17. lukion suo-
men kielen opettaja ja oppikir-
jojen tekijä Irina Syrjäläinen ja 
Karjalan kielen kodi -hankkeen 
vetäjä Olga Gokkojeva. Onnit-
telemme!

KuVa: andrei rajeV

Konferenssi
Venäjän 
presidentin 
Vladimir 
Putinin mukaan 
talouskriisistä 
huolimatta maan 
hallitus täyttää 
kaikki sosiaali
velvollis uutensa 
kansalaisiaan 
kohtaan.
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Moskova
karjalansanomat@sampo.ru

Venäjän taloudellinen tila 
tulee parantumaan lähiai-
koina. Huonoimmassa ta-
pauksessa maan talous pää-
see lamasta parisen vuoden 
kuluttua. Niin ilmoitti Venä-
jän presidentti Vladimir Pu-
tin jokavuotisessa lehdistö-
tilaisuudessaan Moskovassa 
viime viikolla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varma, että maa selviää talouskriisistä lähiaikoina. KuVa: Venäjän PreSidentin hallintO

Talouskriisi ei ole tuomio
— Maailmantalouden kas-

vun myötä kasvavat välttä-
mättä energiavarojen hin-
natkin. Valtion nykyiset kul-
ta- ja valuuttavarannot ovat 
melkoisia. Kaikki tämä auttaa 
meitä ratkaisemaan päällim-
mäisiä kysymyksiä ja antaa 
talouden palata normaaleihin 
uomiin, Putin huomauttaa.

Putinin mukaan raakaöl-
jyn ja sen seurauksena rup-
lan halpeneminen sekä län-
simaiden Venäjän vastaiset 
pakotteet pakottavat maan 
hallituksen tekemään muu-
toksia budjettipolitiikkaan ja 
supistamaan joitakin kuluja. 
Siitä huolimatta sosiaaliky-
symykset ovat valtiolla etu-
sijalla, ja se yrittää saada ne 
ratkaistua. Näin ensi vuon-
na hallitus jatkaa eläkkeiden 
indeksointia.

Hallitus myös aikoo pe-
rustaa stipendin lahjakkail-
le nuorille. Nämä saavat sti-
pendin koko opiskeluajaksi 
korkeakoulussa.

Putinin mukaan talous-
kriisi ei pakota Venäjää luo-
pumaan vuoden 2018 jalka-
pallon maailmanmestaruus-

kilpailujen järjestämisestä. 
Tänä vuonna Venäjä on järjes-
tänyt hyvällä menestyksellä 
Sotšin talviolympialaiset, jos-
kin on törmännyt moneen es-
teeseen sen yhteydessä.

— Valitettavasti urhei luin-
frastruktuuri on kehitetty 
meillä huonommin kuin mo-
nessa muussa maassa. Mei-
dän pitää rakentaa uusia ny-
kyaikaisia urheilukohteita ja 
järjestää korkeatasoisia ur-
heilukilpailuja. Se vahvistaa 
väestömme terveyttä ja pa-
rantaa maamme urheiluima-
goa, Putin toteaa.

Venäjä haluaa rauhaa
Kuluva vuosi on ollut vaikea 
Venäjälle myös Itä-Ukrainas-
sa syttyneen aseellisen selk-
kauksen vuoksi. Selkkaus on 
synnyttänyt erimielisyyksiä 
lännen ja Venäjän välille ja 
johtanut molemminpuoli-
siin pakotteisiin.

— Ristiriitoja ja selkkauk-
sia maan sisällä tai maiden 
välillä on virheellistä ratkais-
ta aseilla. Valitettavasti näin 
oli Abhasiassa ja Etelä-Osse-
tiassa vuonna 2008 ja näin 

on nyt Ukrainassa. Keskus-
telu on ainoa tie päästä krii-
sistä, Putin painottaa.

Itä-Ukrainan kriisin se-
kä Venäjän eri alueilla jär-
jestettyjen sotaharjoitusten 
vuoksi länsi on julistanut Ve-
näjän maailman uhaksi. Pu-
tinin mukaan Venäjä ei ole 
tehnyt mitään uhkaavaa ei-
kä uhkaa ketään ylipäätään. 
Uhka tulee hänestä pikem-
minkin lännestä eli Natolta.

— Berliinin muurin murta-
misen jälkeen lännen ja Ve-
näjän välille alkoi syntyä vir-
tuaalinen muuri. Nato on le-
vinnyt jatkuvasti itään. Sen 
ohjustentorjuntaohjuksia on 
sijoitettu jo lähelle Venäjän 
rajaa, Putin valittaa.

Putinin mukaan Venä-
jän aseellisen puolustusky-
vyn vahvistaminen ei mer-
kitse maan sotaisuutta. Täl-
lä tavalla Venäjä puolustaa 
vain vapauttaan ja itsenäi-
syyttään. Maa ei ole kiinnos-
tunut vastakkainasettelusta, 
vaan yhteistyöstä eri aloilla. 
Näitä ovat mm. ydinaseiden 
supistaminen, terrorismin ja 
Ebola-viruksen torjunta. KS

Puumassan 
valmistus ja 
jätteenlajittelu 
etusijalla
Investoinnit
Karjalassa rakennetaan valkaistua 
lämpökemiallista puumassaa 
tuottava tehdas ja jätteiden 
lajittelulaitos.
Lämpökemiallisen puumassan tuotantoa on Stro-
iinvestresurs-rajavastuuyhtiön johtajan Aleksandr 
Kravtšenkon mukaan tarkoitus järjestää tehtaassa, 
joka rakennetaan Tomitsyn teollisuusalueen lähet-
tyville. Tehtaan kapasiteetti on 190 000 tonnia tuot-
teita vuodessa. Hankkeeseen investoidaan 160 mil-
joonaa euroa.

Hanke on hyvin tärkeä Karjalalle laadultaan ala-ar-
voisen lehtipuun käsittelyn järjestämisen osalta.

— Paperin ja pahvin tuotannossa käytetty lämpöke-
miallinen puumassa on valkaistua selluloosaa edulli-
sempi vaihtoehto. Tämän lisäksi hankkeella on eräitä 
etuja selluloosan perinteiseen tuotantoon verrattuna, 
Aleksandr Kravtšenko esitti.

Puumassan tuotantoprosessi on täysin automatisoi-
tu ja haitallisia päästöjä tulee huomattavasti vähem-
män. Tehdas siirtää ympäristönsuojeluun viidennek-
sen investointien kokonaismäärästä. Hanke on sosi-
aalisesti tärkeä, koska rajavastuuyhtiö aikoo perustaa 
174 uutta työpaikkaa.

Toinen hanke kohdistuu kiinteiden talousjätteiden la-
jittelulaitoksen ja kaatopaikan perustamiseen. Tämä 
asia on erittäin tärkeä, koska Karjalassa jätteenkäsit-
tely puuttuu kokonaan.

— Jätteenlajitteluhanke toteutetaan valtion ja yksi-
tyisten yhteisrahoituksena Petroskoissa sekä Kontu-
pohjan, Äänisenrannan ja Prääsän piirissä, Karjalan ra-
kennus-, asuin- ja kunnallistalous- ja voimatalousmi-
nisteriön varajohtaja Viktor Drozdov kertoo.

Alkuvaiheessa on tarkoitus perustaa lajittelulaitos, 
jonka kapasiteetti on 200 000 tonnia kiinteitä talous-
jätteitä vuodessa. Lajittelun jälkeen käsittelemättä jää-
neet kiinteät jätteet aiotaan sijoittaa uuteen kaatopaik-
kaan, jonka perustamiseen ryhdytään myöhemmin.

Hankkeen avulla luodaan olosuhteet vaarallisten 
kaatopaikkojen lopettamiseksi.

Alustavien arvioiden mukaan sijoitukset jätteenkä-
sittelyhankkeeseen käsittävät 877 miljoonaa ruplaa.

Karjalan 100-vuotisjuhlavuoteen 2020 mennessä 
tasavallassa rakennetaan lisäksi muun muassa kol-
me pienvesivoimalaa, perinataalinen synnytyslaitos, 
muutama monitoimitalo, joukko urheilukeskuksia ja 
saadaan päätökseen Petroskoin valtionyliopiston uu-
den kampuksen rakentaminen. KS
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Viikko 
minuutissa
--------------------

”Haasteista huolimatta kiinnitämme suurta 
huomiota sosiaalikysymyksiin.” 

Vladimir Putin

Karjala 100 vuotta
Karjalan tasavallan 
100vuotisjuhlan 
valmistamisesta 
vastaava 
valtionkomissio 
käsitteli merkittäviä 
taloushankkeita 
neljännessä 
istunnossaan 
Petroskoissa. 
Hankkeiden 
toteuttamiseen 
saadaan Venäjän 
liittovaltion 
budjetista 15 miljardia 
ruplaa.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Karjalan tasavallan 100-vuotis-
juhlan yhteydessä Petroskoihin 
rakennetaan uusi synnytyslaitos 
ja kadettiopisto. Petroskoin rau-
tatieasema sekä kansainvälinen 
Besovets-lentoasema peruskorja-
taan. Onego-traktoritehtaan poh-
jalle perustetaan puunjalostuslai-
tos, jonka insinöörit valmistuvat 
Petroskoin valtionyliopistosta. Nä-
mä ovat vain muutamia esimerkke-
jä hankkeista, jotka on tarkoitus to-
teuttaa vuoteen 2020 asti liittoval-
tion budjetin tuella.

— Karjalalle tarkoitettu Venäjän 
valtion määräohjelma on ainut-
laatuinen ja ehkä viimeinen koko 
maassa. Lisää 123 miljardia ruplaa 
Karjala voi saada yksityissijoitta-
jilta, Karjalan tasavallan päämies 
Aleksandr Hudilainen laskee.

— Määräohjelma edellyttää suur-
ta rahoitusta, mikä antaa voimak-
kaan sysäyksen Karjalan kehityk-
selle tulevien viiden vuoden aika-
na, päämies painottaa.

Tärkeimpien hankkeisiin kuuluu 
myös kolme pienvesivoimalaa, jot-
ka Nord Hydro OY aikoo rakentaa lä-
hivuosina. Yksi nousee Mujejärven 
piirin Repolaan ja muut kaksi ovat 
Valkeankosken pienvesivoimalat 
Kemin joella. Noin 70 prosenttia 
voimaloiden laitteista on kotimai-
sia. Läskelän, Rymäkosken ja Kal-
liokosken vesivoimalat ovat olleet 
yhtiön viime kolmen toimintavuo-
den tuloksia.

Nadvoitsyn taajamassa kehit-
tyvät talonrakennus ja uusi alu-
miinituotanto. Taloja rakentava 
moskovalainen yritys toimii etu-
päässä kotimaisilla varusteilla ja 
käyttää rakennustöissä eritysai-
neena Euroopassa suosittua lasi-
vaahtoa. Nadvoitsyn alumiiniteh-
taassa valmistaudutaan nyt alumii-
nijäähdyttimien ja alumiinipaperin 
tuotantoon.

,, Karjalan Venä-
jän määräohjelma 
edellyttää 15 mil-
jardia ruplaa ra-
hoitusta, mikä an-
taa voimakkaan 
sysäyksen Kar-
jalan kehityksel-
le ensi viiden vuo-
den aikana.
ALeKSANDR HuDILAINeN

Investointihankkeista 
sysäys kehitykselle

Valtionkomission puheenjohtaja Nikolai Patrušev (oik.), Venäjän presidentin Luoteis-Venäjän valtuutettu Vladimir Bulavin, 
Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen ja Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinski tutustuvat Nord Hydro Oy:n 
Valkeankosken pienvesivoimaloiden malleihin. KuVa: andrei rajeV

Lentoasema  
uudistuu
Kansainvälinen Besovets-lentoase-
man modernisointi on suurimpia 
investointihankkeita, johon on ai-
komus saada 489 miljoonaa ruplaa. 
Hanke sisältää rullaustien ja asema-
tason rekonstruointia, pelastusase-
man ja uuden matkustajaterminaa-
lin rakentamista sekä lentovuoro-
jen lisäämistä.

— Peruskorjauksen jälkeen len-
toasema pystyy palvelemaan yli 
500 000 matkustajaa vuodessa, 
rakennustyöhön osallistuvan Sin-
dika Holding -yrityksen varajohta-
ja Jegor Solomatin sanoo.

Nykyään matkustajaterminaa-
li palvelee 70 matkustajaa tunnis-
sa, mutta rekonstruoinnin jälkeen 
määrä on kaksinkertainen. Kuluva-
na vuonna lentoasema on palvellut 
14 000 matkustajaa.

Solomatinin mukaan laajennet-
tavalla asematasolla voi huoltaa 
neljä Boeing 737 -tyyppistä mat-
kustajalentokonetta sekä myös yh-
tä isoa konetta kuten esimerkiksi 
Airbus A321.

Nykyään käydään neuvottelu-

ja lentoliikenteen kehittämisestä. 
Esimerkiksi Petroskoin ja Mosko-
van vuoroja on tarkoitus lentää päi-
vittäin siten, että aamuvuoro olisi 
Petroskoista ja iltavuoro Moskovas-
ta. Solomatin mielestä tämä voi li-
sätä yrittäjien liikkuvuutta. Kesällä 
Petroskoista lennetään eri suuntiin 
kolme neljä tilauslentoa.

Korjaustyöt matkustajatermi-
naalissa alkavat vuonna 2017.

Nykyaikainen 
synnytyslaitos
Uusi korkeatasoinen synnytyslai-
tos avaa ovensa Petroskoin Drevl-
jankan lähiössä vuoden 2016 lopus-
sa. Rakennustyöt aloitettiin tämän 
vuoden elokuussa Venäjän väestön 
terveyden vahvistamiseen ja väes-
tönluvun lisäämiseen kohdistuvan 
määräohjelman mukaan.

Pinta-alaltaan yli 27 000 ne-
liömetrin suuruisessa laitoksessa 
työskentelee 750 ihmistä ja siinä 
on 130 vuodepaikka.

— Synnytyslaitokseen sijoite-
taan noin 2 466 miljoonaa ruplaa. 
Yli puolet rahoista tulee Venäjän 
sairausvakuutussäätiöstä ja loput 
tasavallan budjetista, Rosteh-val-

•	 Lähivuosina	59	kaukaista	kylää	saa	hyvälaatuisen	puhelin-	ja	
internetyhteyden.

•	 Vuoteen	2020	mennessä	Karjalassa	avataan	viisi	teollisuuspuistoa.
•	 Vuosina	2015—2016	maataloudessa	toteutetaan	kolme	suurta	hanketta.
•	 Kaksi	suurta	yksityisyrittäjää	aikoo	investoida	Karjalan	matkailuun	noin	

360	miljoonaa	ruplaa.
•	 Öljy-yhtiö	Rosneft	sijoittaa	Kemin	Neitsyt	Marian	Ilmestymisen	kirkon	

korjaukseen.	Yhtiö	hankkii	myös	soittimia	kulttuurilaitoksille.
•	 Karjalan	100-vuotisjuhlan	valmistamisen	yhteydessä	on	solmittu	

28	sopimusta	Karjalan	tasavallan,	Venäjän	toimeenpanoelimien	ja	
sijoittajien välillä.

•	 Karjalan	tasavallan	leipojat	ja	kondiittorit	perustavat	yhdistyksensä.	Se	
auttaa	vahvistamaan	yhteistyötä	elintarviketeollisuuden	pk-yrittäjien	
välillä.

Tärkeimpiä hankkeita

tionkorporaation toimitusjohtaja 
Aleksandr Kolesov sanoo.

Vastaavat nykyaikaiset synny-
tyslaitokset on jo rakennettu Ve-
näjän 14 alueelle.

Kadettiopisto  
auki
Venäjän presidentin suojissa toimi-
va kadettiopisto ottaa vastaan 840 
oppilasta Petroskoissa syyskuus-
sa 2016. Venäjän puolustusminis-
teriö on perustanut seitsemän ka-
dettiopistoa muille alueille.

— Tarkoituksena on opettaa ja 
kasvattaa patrioottisia ja luovia 
nuoria siviili- ja sotilaspalveluk-
seen. Opisto ottaa vastaan Karjalan 
tasavallan ja koko Luoteis-Venäjän 
kyvykkäitä lapsia, Venäjän puolus-
tusministeriön henkilöstövastaava 
Viktor Goremykin esittää.

Kadettiopisto syventyy matema-
tiikan ja fysiikan opetukseen sekä 
urheiluvalmennukseen ja turval-
lisuusalan ammatteihin. Opetus-
ohjelmassa on myös atk-opetusta, 
robottiteknologioita ja lentokonei-
den suunnittelua. Kadetit opiske-
levat seitsemän vuotta 5.—11. luo-
kalla. KS

Kansalliskielillä 
riittää oppilaita
Joka vuosi Karjalan tasaval-
lan kansallisen politiikan ministe-
riö seuraa kansallisten kielten opis-
kelemista tasavallan kouluissa ja 
muissa oppilaitoksissa. Viime vuo-
siin verrattuna tänä vuonna karja-
lan kieltä opiskelee enemmän op-
pilaita eli 2 398. Kieltä opetetaan 
myös päiväkodeissa, joissa 829 
kasvattia lukee kieltä. tilastot tuli-
vat esille ministeriön neuvoston is-
tunnossa viime viikolla.

Myös vepsän kielen suosio on 
noussut. Karjalan kieleen verrattu-
na oppilaiden määrä on kuitenkin 
pieni. tällä hetkellä vepsää opiske-
lee 234 oppilasta ja 60 päiväkodin 
kasvattia.

— Vuosittain Karjalan tasaval-
ta sijoittaa kansallisiin tapahtu-
miin, jotta houkutella lapsia ja nuo-
ria opiskelemaan kansallisia kieliä, 
Karjalan tasavallan kansallispolitii-
kan varaministeri Jelizaveta Hari-
tonova sanoo.

Ministeriö on todennut, että vii-
me vuosina tärkeimmät tapahtu-
mat olivat vepsäläisen kulttuurin 
vuosi (2012) ja karjalaisen kielen ja 
kansallisen kulttuurin vuosi (2013). 
ne ovat kehittäneet karjalaisten ja 
vepsäläisten kulttuuriperinteitä.

— hyvänä esimerkkinä on Karja-
lan kielen kodin rakentaminen Vie-
ljärvellä. Siihen ei ole kuulunut ta-
savallan määrärahaa. Se tarkoittaa, 
että Karjalan asukkaiden kansallis-
tunto on korkealla. toteutetun ky-
sellyn mukaan suurin osa karjalai-
sista ja vepsäläisistä haluasi merkitä 
kansallisuutensa passiin, haritono-
va huomauttaa.

Karjalan kielen kehittämiseksi 
ensi vuonna Olonija-, Kalevalan uu-
tiset- ja Meidän elämä- lehdissä ale-
taan julkaista sivuja karjalan kielellä 
kerran kuukaudessa. KS

Petroskoilainen valokuvaaja, isän-
maallisen sodan veteraani Viktor 
trošev täyttää 27. joulukuuta 90 
vuotta. Vuosien varrella hän työs-
kenteli valokuvaajana lehdissä Pat-
riot rodiny, Komsomolets, neuvos-
to-Karjala ja Oma Mua.

trošev on kuvannut koko Karja-
lan historiaa. Karjalan kansallises-
sa arkistossa säilytetään 20 000 
negatiivia, joita oli kertynyt hänen 
työmatkojensa tuloksena. 

Karjalan Sanomat onnittelee 
Viktor troševia ja toivottaa hänelle 
lujaa terveyttä.

Onnittelemme
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Talous & työ 

Luonnonkaasu
Siirtyminen 
luonnonkaasun 
käyttöön 
muutamassa 
piirissä tapahtuu 
suunnitelman  
mukaan. 
Kohdeohjelman 
tämän vuoden 
tavoite jäi täyttämättä 
Petroskoissa.
Karjalan tasavallan ja Gazprom-kaa-
suyhtiön tyttärien yhteistoiminta 
on tänä vuonna jatkunut Kontu-
pohjan ja Äänisenrannan piireissä 
sekä Petroskoissa, joihin kaasujoh-
to vedettiin monta vuotta sitten, ra-
portoi Karjalan rakennusministerin 
virkaa toimittava Vitali Sergejev is-
tunnossa tasavallan hallituksessa.

Sergejevin mukaan liittäminen 
kaasulämpöverkkoon tapahtuu 
yhtaikaa eri suunnissa. Hiljattain 
vietiin loppuun uuden pannuhuo-
neen rakennustyöt Kontupoh-
jan piirissä Kentjärven taajamas-
sa. Luonnonkaasulla toimiva pan-
nuhuone kytketään kaasuputkeen 
joulukuun loppuun mennessä.

— Ensi vuoden suunnitelmis-
sa on Martsyalnyje Vody -taaja-
man ja Munjärvenlahden liittämi-
nen kaasulämpöverkkoon, Serge-
jev kertoo. 

Tänä vuonna siirrettiin luonnon-
kaasun käyttöön Äänisenrannan 
piirissä Uudessa Vilgassa ja Suojun 
taajamassa kaikkiaan 129 asuntoa. 
Paraikaa Uudessa Vilgassa on maa-
kaasulla toimivan pannuhuoneen 
rakennustyöt meneillään.

Petroskoi ei täyttänyt 
sitoumusta
Petroskoi siirtyi maakaasun käyt-

Karjala tiivistää yhteistyötä 
Gazpromin kanssa

töön 1990-luvulla ensimmäise-
nä tasavallassa. Kuluvana vuonna 
kaupungin viranomaiset olivat vel-
vollisia siirtämään maakaasun käyt-
töön yli puolitoista tuhatta asun-
toa, mutta tavoite jäi täyttämättä.

— Tammi-marraskuussa Pet-
roskoissa kytkettiin kaasuputkeen 
vain 400 asuntoa eli vähän yli nel-
jännes suunnitelmasta, Sergejev 
täsmensi.

Karjalan rakennusministeriön ja 
Petroskoin kaupunginhallituksen 
vuoteen 2020 ulottuvan yhteistyö-
suunnitelman mukaan kaupunkiin 
on tarkoitus rakentaa 40 kilomet-
riä kaasunjakeluverkkoa ja siirtää 
maakaasun käyttöön noin 6 000 
asuntoa.

Aunuksen piiri ohjelman 
kärjessä
Tänä vuonna Gazpromin rahalla ve-
dettiin kaasujohtoa Aunuksen pii-
riin Leningradin alueelta. Samalla 
asutusten väliset kaasujohdot ve-
dettiin Riipuskalaan, Kapšoilaan, 
Aleksalaan, Jeroilaan, Gerpeljaan, 
Mäkriään, Okunkulitsaan, Jyr-

kilään, Sudalitsaan ja Yllöseen 
asti.

Ensi vuonna kaasuputki vede-
tään Kuittiseen ja Kuujärveen. Sa-
malla aloitetaan kolmen asutus-
ten välisen kaasujohdon rakennus-
työt muihin piirin asutuskeskuksiin 
asti.

— Nyt ei tiedetä vieläkään, ker-
kiääkö kaasuyhtiö liittää Aunuk-
sen piirin asutukset Leningradin 
alueelta vedettyyn kaasujohtoon 
vuoden loppuun mennessä vai ei. 
Teknisesti mutkikkaan ja vaikean 
tehtävän ratkaisusta neuvotellaan 
piakkoin varta vasten Pietarissa jär-
jestettävässä istunnossa, Sergejev 
täsmensi.

Gazprom mežregiongaz -raja-
vastuuyhtiön varajohtajan Ana-
toli Jerkulovin mukaan kuluva-
na vuonna Gazpromin tytäryh-
tiöt ovat sijoittaneet Karjalaan 
ja nimenomaan Aunuksen pii-
rin liittämiseen kaasulämpöverk-
koon 2,75 miljardia ruplaa. Määrä 
käsittää kymmenesosan kaikista 
Gazprom-kaasuyhtiön Venäjän in-
vestointiohjelmaan täksi vuodeksi 
myönnetyistä varoista. Täten Kar-
jalan tasavalta on monopoliyhti-
ön myöntämien sijoitusten saaji-
en etujoukossa kotimaassa.

Pannuhuoneita  
uusitaan
Pohjois-Laatokalla modernisoi-
daan ja rakennetaan lämpöener-
getiikan kohteita. Neljään piiriin 
Laatokan ympärille on rakennettu 
kaikkiaan 41 uutta maakaasulla toi-

mivaa pannuhuonetta, joista seit-
semän Aunuksen piiriin, sekä on 
vedetty 197 kilometriä lämpöverk-
koja. Töiden suorittajana on Peter-
burgteploenergo- yhtiö, joka kuu-
luu Gazpromiin.

Karjalan päämies Aleksandr Hu-
dilainen on kehottanut hallituksen 
istuntoon osallistuneita Pitkäran-
nan, Sortavalan ja Lahdenpohjan 
piirin johtajia hyödyntämään naa-
puripiirin kokemusta välttyäkseen 
mahdollisilta virheiltä ja samalla 
vauhdittamaan kaasujohdon ra-
kennustöiden kulkua.

Puudosin piiri liittyy 
ohjelmaan
Presidentti Vladimir Putinin toi-
meksiannosta vastaisuudessa kaa-
sujohto vedetään myös Puudosin 
piiriin, eikä keskitytä yksistään ta-
savallan etelä- ja keskiosaan. Kaa-
sujohto on tarkoitus vetää Puudo-
siin Vologdan alueelta. Tulevan 
kaasujohdon suunnittelu- ja etsin-
tätyöt ovat meneillään.

Karjalan hallitus on hautonut 
hyvin kauan ajatusta Puudosin pii-
rissä sijaitsevien kaivannaisesiin-
tymien hyödyntämisestä ja tuo-
tantolaitosten perustamisesta. Vi-
ranomaiset uskovat, että jatkossa 
piiriin tulee lämpöenergian suuria 
kuluttajia.

Pitkäaikaissuunnitelman mu-
kaan kaasulämpöverkkoon liittä-
minen koskee teoreettisesti kuu-
sitoista tasavallan piiriä. KS

•	 Petroskoi	siirtyi	maakaasun	
käyttöön	1990-luvulla.

•	 Vuoteen	2020	mennessä	
Petroskoissa on tarkoitus siirtää 
maakaasun	käyttöön	noin	
6	000	asuntoa.

•	 Tänä	vuonna	siirtyi	
luonnonkaasun	käyttöön	129	
asuntoa	Uudessa	Vilgassa	ja	
Suojussa.

•	 Aunuksen	piirissä	kaasujohdot	
vedettiin	mm.	Riipuskalaan,	
Mäkriään,	Jyrkilään	ja	Yllöseen	
asti.

•	 Neljään	piiriin	Laatokan	
ympärille on rakennettu 41 
uutta maakaasulla toimivaa 
pannuhuonetta	ja	vedetty	197	
kilometriä	lämpöverkkoja.

,, Tammi-
marraskuussa 
Petroskoissa 
kytkettiin 
kaasuputkeen 
400 asuntoa eli 
vain neljännes 
suunnitelmasta.

Fakta

Karjalan rakennusministerin 
virkaa toimittavan Vitali 
Sergejevin mukaan 
Kentjärven taajaman 
pannuhuone kytketään 
kaasuputkeen vuoden 
loppuun mennessä.  
KuVa: andrei rajeV

Karjalan ja Gazprom ovat tänä vuonna jatkaneet yhteistoimintaa Kontupohjan, Aunuksen ja Äänisenrannan piireissä. KuVa: andrei rajeV
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uusi tiedotusjärjestelmä 
toimii tehokkaasti
Vierailu. uuden tiedotusjärjestelmän mahdollisuuksia esiteltiin Venäjän 
poikkeustilaministeriön Karjalan yksikössä Petroskoissa viime viikolla. uu-
si järjestelmä turvaa ammattimiesten tehokkaamman työn poikkeustilan-
teiden syntyessä.

tilastojen mukaan teknogeenisten onnettomuuksien tai luonnonmul-
listusten sattuessa niiden jälkiseuraukset aiheuttavat vähemmän vahinkoa, 
jos hengenpelastajat pystyvät järjestämään nopean tiedonvälityksen yksi-
köiden kesken.

— Karjalaan on perustettu tehokas poikkeustilanteiden torjunta- ja jälki-
seurausten poistamisjärjestelmä, joka on osa Venäjän järjestelmää, Venäjän 
presidentin täysivaltainen edustaja luoteis- Venäjällä Vladimir Bulavin sa-
noi Petroskoissa.

tiedonvälitysjärjestelmä vastaa kaikkia nykyajan vaatimuksia. tavoit-
teena on laajentaa sen kattavuutta niin, että hätätiedotus menisi ajoissa 
perille jopa kaukaisimpiin kyliin ja taajamiin.

uutta tiedotusjärjestelmää on jo käytetty Karjalan piireissä riehuvien 
metsäpalojen sammutuksen yhteydessä ja hätätilanteiden syntyessä ve-
sillä.

Laittomien hakkuiden 
määrä on supistunut
Metsänsuojelu. tammi-marraskuussa 2014 suojelutoimien ja lähinnä 
metsien partioinnin sekä järjestysviranomaisten ja joukkoviestimien kans-
sa tehdyn yhteistyön ansiosta laittomien metsänhakkuiden määrä on su-
pistunut viimevuotisesta seitsemän prosenttia. Kaikkiaan 281 metsänhaas-
kausta paljastettiin. Samanaikaisesti laittomaan toimintaan syyllistyneiden 
henkilöiden ilmisaaminen on kasvanut niin laittomasti hakatun raakapuun 
määrien kuin metsille aiheutetun vahingon osalta.

Karjalan luonnonvarain käytön ja ympäristöministeriön toimihenkilöt ja 
metsäntarkastajat paljastivat tammi-marraskuussa yli 2 400 metsälainsää-
dännön rikkomusta.

Yhdessätoista kuukaudessa metsälainsäädännön ja metsävarojen vuok-
rasopimusehtojen noudattamisen turvaamiseen kohdistuvien tarkastus- ja 
valvontatoimien määrä on kasvanut 16 prosenttia edellisvuoden vastaavas-
ta ajasta.

Kalastajat jatkavat pyyntiä
Karjalan maa-, kalatalous- ja metsästysministeriön mukaan tasavallan ka-
lastusyhtiöt näyttävät pysyvänsä edellisvuotisissa lukemissa. tammi-mar-
raskuussa he saivat yhteensä 86 500 tonnia kalaa ja merileviä. turskaa ja 
koljaa pyydettiin 63 200 tonnia eli 73 prosenttia kalasaaliin kokonaismää-
rästä.

Kalastajat saivat kiintiönsä täyteen pallaksen, villakuoreen, sillin, makril-
lin ja mustakitaturskan osalta.

tammi-marraskuussa Grönlannin vesialueella pyydettiin 77 400 ton-
nia pallasta ja 2 185 tonnia villakuoretta. norjan talousvyöhykkeen rajois-
sa saatiin 5 897 tonnia silliä, 5 113 tonnia makrillia ja 6 150 tonnia mustaki-
taturskaa.

Paraikaa kalanpyynti jatkuu Vienanmerellä ja Karjalan sisävesillä.
Karjalan kalastajien tammi-marraskuussa pyydetystä kalasta ja levistä 

valmistettiin kaikkiaan 54 945 tonnia tuotteita eli 92 prosenttia edellisvuo-
den vastaavasta ajasta.

Kuluvana vuonna tasavallan kalatalouden yhtiöt ovat lisänneet tuoreen 
ja jäähdytetyn kalan tuotantoa 463 tonnilla eli 14 prosenttia tammi-marras-
kuuhun 2013 nähden. Kalatalouden bruttotulo on ollut tammi-marraskuus-
sa lähes 5,1 miljardia ruplaa tai 33 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden 
vastaavana aikana.

uikujoen ja Kemin kalanviljelylaitokset ja Karjalan kalanviljelyasema har-
joittavat arvokalojen viljelyä. Karelrybvod-valtionlaitoksen tietojen mu-
kaan tammi-marraskuussa istutettiin Vienanmereen laskevien Kierettijo-
keen, louksaan, Kemijokeen, uikujokeen ja Sumaan kaikkiaan 436 690 lo-
henpoikasta.

äänisjärveen laskevaan Suojujokeen istutettiin 79 000 järvilohen kaksi-
vuotiasta poikasta. Kierettijojeen istutettiin 5 000 siianpoikasta. KS

Asuntotuotanto kasvanut
Tilastot. Karjalan tilastokomitean tilastojen mukaan tammi-marraskuus-
sa tasavallassa on rakennettu 204 458 neliömetriä asuinpinta-alaa tai 113,4 
prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Yksityisten ra-
kennuttajien voimin on rakennettu 64 165 neliömetriä asuinpinta-alaa.

Karjalan rakennus-, asuin- ja kunnallistalous- ja voimatalousministeriön 
tuoreimman informaation mukaan joulukuun puoliväliin mennessä oli val-
mistunut kaikkiaan 213 5518 neliömetriä asuntoja. KS

Uutiset

Markkinat
Karjalan suurimmat 
yhtiöt ovat avanneet 
myyntinäyttelynsä 
Venäjän 
pääkaupungissa. 

Moskovassa on avattu ensimmäi-
nen Karjalan antimet -myyntinäyt-
tely. Karjalan elintarviketeollisuu-
den suurimmat yhtiöt ovat tuoneet 
Moskovaan kirjolohta, makkaroi-
ta, kinkkuja, paikallisista metsä-
marjoista kuten lakasta, puolu-
kasta ja mustikasta valmistettuja 
hilloja ja marmelaateja sekä mui-
ta tuotteita.

— Tänään tarjolla on hyvää kar-
jalaista kalaa, kaviaaria, kansal-
lisia ruokia sekä muistoesineitä. 
Olemme varmoja, että Karjalan 
markkinat kiinnittävät huomio-
ta tasavaltaamme. Toivottavas-
ti Karjalassa käy vien matkailijoi-
den ja vieraiden luku tulee kasva-

Karjalaiset tuotteet ovat kysyttyjä. Moskovalaiset ostavat mielihyvin kirjolohta, hunajaa ja hilloja. useita kiinnostivat 
visakoivusta tehdyt muistoesineet. KuVa: andrei rajeV

Tasavallan antimet 
Moskovassa

maan vuosittain, Karjalan päämies 
Aleksandr Hudilainen sanoi 
tervehdyspuheessaan.

Karjalan päämiehen mukaan 
myyntinäyttely on molemminpuo-
lisesti edullisen kanssakäymisen al-
ku Moskovan ja Karjalan välillä. Hu-
dilaisen mielestä osapuolilla on pal-
jon kiinnostavia ja tulevaisuuden 
kannalta merkittäviä ajatuksia, jot-
ka toteutetaan lähiaikoina.

Moskovan pohjoisen hallintopiirin 
johtajan Vladislav Bazantšukin 
mielestä myyntinäyttely lujittaa 
Moskovan ja Karjalan välisiä suh-
teita ja osapuolten yhteistyö kan-
taa hedelmää.

— Rupeamme edistämään kar-
jalaisten tuotteiden markkinointia 
Moskovassa, Vladislav Bazantšuk 
vakuuttaa.

Karjalaiset tuotteet olivat hyvin 
kysyttyjä markkinoiden avajaisis-
sa. Moskovalaiset ostivat kernaasti 
kirjolohta, hunajaa ja hilloja. Usei-
ta kiinnostivat visakoivusta tehdyt 
muistoesineet.

— Tuotevalikoima ja hintapoli-

Venäjän pääkaupungin johtajan Ser-
gei Sobjaninin tuella ja joidenkin mos-
kovalaisten yrittäjien ehdotuksesta lä-
hiaikana Moskovassa avataan Karjalan 
talo. Sopivan kauppakeskuksen valin-
ta on meneillään. Karjalan talossa ruve-
taan myymään karjalaisia maatalous-
tuotteita ja muistoesineitä.

nykyisin yhteistyö Moskovan ja Kar-
jalan välillä kehittyy aktiivisesti myös  
kuntien tasolla. näin aunuksen ja Kar-
humäen piirit ovat solmimassa ystä-
vyyssopimuksia Moskovan pohjoisen 
hallintopiiriin kuuluvien asuinlähiöiden 
kanssa.

— jokainen Karjalan piiri voi käyt-
tää myönteisiä ominaisuuksiaan yh-
teistyössään Moskovan hallintopiirien 
kanssa, aleksandr hudilainen sanoi.

Karjala ja Moskova ovat olleet usei-
ta vuosia yhteistyössä eri aloilla. nykyi-
sin yhteistyö kehittyy aktiivisesti niin 
taloudessa kuten kivenlouhinnassa, ka-
lanviljelyssä ja -jalostuksessa ja ener-
giataloudessa kuin julkisella sektorilla 
ja lähinnä terveydenhuollossa, opetus- 
ja kulttuurialalla, matkailussa, urheilus-
sa ja näyttelytoiminnassa. KS

Karjalan talo 
Moskovaan

"Jokainen voi löytää itselleen uusia tuotteita 
talouspakotteiden ja tuontikiellon oloissa."

Aleksei Nemerjuk

Leipää ja suolaa. Markkinat avasivat Moskovan pohjoisen hallintopiirin johtaja 
Vladislav Bazantšuk (oik.) ja Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen (kesk.).  
KuVa: andrei rajeV

tiikka ovat kiinnostaneet myynti-
näyttelyn vieraita. Moskovalaiset 
kuluttajat saavat enemmän infor-
maatiota kotimaassamme valmis-
tettavista elintarvikkeista. Jokainen 
voi hakea itselleen uusia tuotteita 
länsimaiden asettamien talouspa-
kotteiden ja Venäjän pakkotoimien 
ja tuontikiellon oloissa, Moskovan 
kaupunginhallituksen kauppa- ja 
palveluosaston johtaja Aleksei Ne-
merjuk myöntää.

Nemerjukin mukaan juuri tällai-
sia myyntinäyttelyitä Moskovan vi-
ranomaiset rupeavat tukemaan jat-
kossa. KS



6 Karjalan Sanomat Keskiviikkona 24. 12. 2014

Karelia ENPI
Petroskoissa 
järjestettiin kulttuuri
innovaatioiden päivä, 
jolloin analysoitiin 
suomalais
venäläisten yhteisten 
hankkeiden tuloksia.
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Prääsä
karjalansanomat@sampo.ru

Kahdessa vuodessa kansainvä-
liset hankkeet toivat Karjalaan 
170 000 000 ruplaa. Hankkeet yh-
distivät Karjalan kulttuuri- ja ope-
tusministeriöt ja yhteiskunnallisia 
järjestöjä.

— Saimme paljon hakemuksia 
Karelia ENPI CBC -ohjelmaan. Kil-
pailijoista valittiin vain yhdeksän 
hanketta, jotka saivat rahoituksen. 
Kulttuurialan hankkeet yhdistivät 
50 järjestöä Venäjän ja Suomen puo-
lella. Kaikkien hankkeiden yhteis-
piirteenä on ollut niiden käytännöl-
lisyys ja tehokkuus, Euregio Kare-
lia Naapuruusohjelman pääsihteeri 
Marko Ruokangas kertoo.

— Kaikkein suurin hanke oli se, 
joka kannatti etnokulttuurikeskus-
ten verkoston perustamista Karja-
lassa. Alun perin suunnitelmas-
sa oli yhdeksän etnokulttuurikes-
kuksen perustaminen Karjalaan. 
Hankkeen aikana onnistuimme 
houkuttelemaan toimintaan vie-
lä kolme kansalaisjärjestöä. Se oli 
kimmokkeena siihen, että nyt Kar-
jalassa on etnokulttuurikeskusten 
verkosto, Karjalan kulttuuriminis-
teri Jelena Bogdanova sanoo.

Marko Ruokankaan mukaan yh-
teistyö kahden maan välillä kult-
tuurialalla jatkuu ensi vuonnakin.

Etnokulttuurikeskusten verkos-
to luotiin ECHO-hankkeen avul-
la. Hanke toteutettiin Karelia EN-
PI CBC -ohjelman kautta.

— ECHO-hanke oli kaikkein suu-
rin hanke ENPI-ohjelman kulttuu-
rihaussa. Siihen on käytetty lähes 
miljoona euroa. Alussa ei ollut tark-
kaa tietoa, montako järjestöä tulee 
mukaan. Hankkeen päätarkoitus 
on ollut luoda etnokulttuurikes-
kusketju Karjalaan. Tarkoitus oli 
myös, että Karjalan etnokulttuuri-
keskuksilla olisi suhteita Suomeen, 
Juminkekoon ja sen kautta muihin 
tutkimuslaitoksiin eri puolilla Eu-
rooppaa, ECHO-hankkeen johtaja ja 
Juminkeko-säätiön puheenjohtaja 
Markku Nieminen kertoo.

Silloin kun ECHO-hanketta aloi-
tettiin, Karjalassa ei ollut vielä ko-
vin monta etnokulttuurikeskusta.

— Aika harvalla niistä, jotka oli-
vat olemassa, oli visio siitä, mitä 
pitäisi tehdä. Ne eivät pitäneet yh-

Karjalan piirit
Etnokulttuurikeskukset 
saatiin ketjuun

teyttä keskenään, Markku Niemi-
nen muistaa.

Päätavoitteena hankkeessa oli kou-
lutuksen antaminen. Ideana oli, että 
kaikki etnokulttuurikeskusten asian-
tuntijat tutustuisivat kaikkiin hank-
keessa mukana oleviin etnokulttuu-
rikeskuksiin. Lopputuloksena asian-
tuntijat tutustuivat myös keskusten 
ongelmiin ja saavutuksiin.

Seminaarien yhteydessä käytiin 
työpajoissa, joiden päätavoitteena 
oli, että kukin etnokeskus muodos-
taisi omalle laitokselleen työsuun-
nitelman lyhyelle ja pitkälle ajalle.

Alussa projektin partnerit eivät 
tienneet, montako järjestöä osal-
listuu hankkeeseen. Tämä kysy-
mys jätettiin hankesuunnitelmassa 
avoimeksi. Karjalan etnokulttuuri-
keskuksilla oli mahdollisuus hypä-
tä mukaan kelkkaan myöhemmäs-
säkin vaiheessa.

— Käytännössä tapahtui myös 
toisinpäin. Ne etnokulttuurikes-
kukset, jotka alussa halusivat tulla 
mukaan, eivät onnistuneet osallis-
tumaan hankkeeseen joistakin syis-

,, Yhteistyö 
kulttuurialalla 
Venäjän ja 
Suomen välillä 
jatkuu ensi 
vuonnakin
MARKO RuOKANGAS

tä, Markku Nieminen ihmettelee.
ECHO-hankkeessa oli muka-

na kaikkiaan 18 etnokult tuuri-
keskusta.

— Hankkeen puitteissa etnokult-
tuurikeskusten tiloissa tehtiin kor-
jaustyöt. Yhteensä hankkeen rahoi-
tuksella korjattiin kahdeksan etno-
kulttuurikeskuksen rakennusta eri 
puolilla Karjalaa, hankkeen koordi-
naattori Alina Tšuburova kertoo.

Elämä-etnokulttuurikeskukses-
sa Prääsän piirissä tehtiin ulkore-
montti. Rakennus laudoitettiin. 
Moniin etnokulttuurikeskuksiin 

hankittiin tietokonelaitteet.
—Prääsän Elämä-etnokulttuu-

rikeskus erikoistuu aikuisten kou-
lutukseen. Keskus järjestää erilai-
sia kursseja paikallisille asukkaille. 
Kursseilla ihmiset opiskelevat ku-
dontaa, leipomista ja muuta kan-
sallista käsityötä. Hankkeen avul-
la Elämä-keskus hanki erilaiset 
kangaspuut, keskuksen johtaja Je-
katerina Jefremova paljastaa.

Etnobussi-hankkeen avulla Karja-
lan kulttuuriministeriö sai uudet 
etnobussit. Kulttuuri-innovaatioi-
den päivänä etnobussien mahdol-

lisuuksia esiteltiin kaikille osal-
listujille. Yhdellä bussilla päivän 
vieraat matkustivat Elämä-kult-
tuurikeskukseen Prääsän piiriin, 
missä tutustuivat ECHO-hankkeen 
tuloksiin.

— Laadimme hankkeen, jonka 
avulla ostimme kulkuneuvot. Näil-
lä Karjalan teatterit ja musiikkiyhty-
eet voivat kiertää tasavallassa ja sen 
ulkopuolella. Hanke hyväksyttiin Ve-
näjän kulttuuriministeriössä ja Kar-
jalan tasavalta sai seitsemän bussia, 
joissa on multimedia ja televisiot, 
Karjalan kulttuuriministeriön edus-
taja Viktoria Ustinova kertoo. KS

Tänä vuonna Karjalan kulttuuriministeriö sai seitsemän etnobussia. Kolme lähti Karjalan piireihin. Neljä bussia palvelee 
Petroskoin kulttuurijärjestöjä. KuVa: jelena MalOdušeVa

Prääsän musiikkikoulun oppilaat esiintyvät mielihyvin Prääsän korjatun elämä-etnokulttuurikeskuksen tiloissa. KuVa: jelena MalOdušeVa
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Matkapuhelimia 
salakuunneltu 
Suomessa
Aiemmin on kerrottu, että 
ruotsissa ja norjassa epäillään 
vakoilua valetukiasemien avul-
la. Myös Suomessa on salakuun-
neltu matkapuhelimia valetuki-
asemien avulla.

— Suomeen ja suomalaisiin 
kohdistuu jatkuvasti ulkovalto-
jen tiedustelua. Siinä hyödyn-
netään lukuisia teknisiä mene-
telmiä, joita käytetään muun 
muassa puhelinten ja puhelin-
liikenteen seuraamiseen. tie-
tojemme mukaan keinovali-
koimaan kuuluvat myös niin 
sanotut valetukiasemat, suoje-
lupoliisin viestintäpäällikkö Jyri 
Rantala kertoi Yle uutisille.

rantala huomauttaa, että 
Suomen valtion hallinnossa on 
paljon tietoa, joka liittyy eu-po-
litiikkaan, puolustuspolitiikkaan, 
tuleviin vaaleihin, yritysten huip-
putekniikkaan ja keksintöihin.

— Suojelupoliisi on kau-
an painottanut, että matka-
puhelimia ei yleensä pitäisi käyt-
tää herkistä tai salaisista aiheista 
puhumiseen. Se on paras tapa 
välttää riskejä. 

Tuontiautojen 
veropäätöksistä 
jälleen moitteita
Korkein hallinto-oikeus pitää 
päästöperusteista verotusta 
mahdollisesti syrjivänä.

Käytettyinä Suomeen tuo-
duille autoille on autoverolain 
mukaan verotettu Suomessa 
hiilidioksidipäästöjen perusteel-
la. Korkeimman hallinto-oikeu-
den mukaan päästöperusteinen 
järjestelmä voi kuitenkin joh-
taa siihen, että Suomessa on en-
nen vuotta 2008 rekisteröity-
jä autoja, joiden veron määrä on 
tuontiautoa pienempi.

Korkeimman hallinto-oikeu-
den mukaan tämä voi johtaa syr-
jivyyteen, koska Suomeen toi-
sesta euroopan unionin jäsen-
valtiosta tuotavalle autolle ei saa 
asettaa suurempaa verorasitus-
ta, kuin kotimaan markkinoilla jo 
oleville autoille on asetettu.

Jatkuva ale kertoo 
paniikista
Joulukauppa on kiihtymässä, 
mutta monet liikkeet ovat jo aloit-
taneet alennusmyyntinsä. tutki-
jan mielestä tämä kielii siitä, että 
kaupan alalla yritetään nyt lisätä 
myyntiä epätoivoisin keinoin.

— tämän vuoden ilmiö on se, 
että tarjouskampanjointi on jo 
marraskuusta asti ollut jatkuvaa. 
Kaikille vähintään -20 %, kuvai-
lee professori Heli Marjanen 
turun kauppakorkeakoulusta.

jatkuvilta tuntuvat alennus-
myynnit ja tarjouskampanjat 
saavat kuluttajan hämmennyk-
siin. Kun tuotteista on jatkuvas-
ti tarjolla 20–30 % alennuksia, 
kuluttaja opetetaan siihen, ettei 
tuotteen normaalihinta olekaan 
todellisuudessa normaalihinta.

Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi.

Huumeet
Spicen eli 
designhuumeen 
käyttö lisääntyy 
nuorten keskuudessa 
Karjalassa. Tärkeät 
syyt ovat halpa 
hinta ja salainen 
levittäminen. 
Synteettisten 
huumeiden nopea 
muuttaminen ei 
anna mahdollisuutta 
sisällyttää niitä ajoissa 
huumausaineiden 
listalle.
Anna Tarzalainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Venäjän federaation huumepoliisin 
Karjalan osaston mukaan huume-
kauppa on kasvanut 8 prosenttia 
viime vuoteen verrattuna. Tämän 
vuoden 11 kuukaudessa on rekiste-
röity 562 huumerikosta.

Karjalassa huumekauppa on 
muuttunut huomattavasti viime 
aikoina. Opiaattien käyttö on vä-
hennyt ja sen sijaan on tullut ma-
rihuana ja hasis. Lisäksi Karjalassa 

Huumeriippuvaiset eivät lähde vapaaehtoisesti päihdehoitolaan saamaan hoitoa. Hoitola sijaitsee vanhassa puurakennuksessa Petroskoin keskustassa.  
KuVa: anna tarzalainen

Spice nousee  
ongelmaksi Karjalassa

käytetään yhä enemmän synteet-
tisiä huumeita.

— Tänä vuonna synteettisiä 
huumeita käyttävien määrä on li-
sääntynyt. Synteettisiä huumeita 
on takavarikoitu 5,5 kertaa enem-
män kuin viime vuonna, Venäjän 
federaation huumepoliisin Karja-
lan osaston varajohtaja Sergei Tsi-
ba huomauttaa.

Yhä vaikeampaa on saada kiin-
ni huumekauppiaat, koska he myy-
vät huumausaineita yhä harvem-
min ”kädestä käteen”. Nykyään 
niitä myydään Internetin ja sosi-
aalimedian kautta sekä tekstivies-
tien avulla, mikä vaikeuttaa huu-
mekauppiaiden etsimistä. Huumei-
ta jätetään piilopaikkoihin, jotka 
vain ostaja tietää.

Tällainen persoonattomien ja 
salaisten kanavien kautta tapah-
tuva myynti on suosittua nuor-
ten ja pääosin teini-ikäisten kes-
kuudessa. Synteettisten huumei-
den käyttäjät ovat enimmäkseen 
14—26-vuotiaita.

Spice-valmisteet 
vahingoittavat terveyttä
Synteettiset huumeet ovat suo-
sittuja nuorten keskuudessa, kos-
ka ne ovat halpoja. Siitä syystä tei-
ni-ikäiset olettavat, että spicen 
käyttö ei ole lainvastaista. Ikäis-
tensä joukossa teini-ikäisen on 
usein vaikea välttyä kokeilemasta 
huumausaineita.

— Teini-ikäiset uskovat kave-
rinsa jokaiseen sanaan. He pitävät 

mahdottomana, että heidän kave-
ri ehdottaa heille jotakin vaarallis-
ta tai lainvastaista, Karjalan tasaval-
lan päihdehoitolan ylilääkärin sijai-
nen Olga Romanenko sanoo.

Spice-valmisteet ovat erittäin 
vaarallisia, koska niihin on lisät-
ty synteettisiä kannabinoide-
ja. Nämä vaarantavat terveyttä 
psyykkisesti.

— Spice-valmisteita käyttävät tu-
levat nopeasti riippuvaisiksi. Heil-
lä tapahtuu enemmän psykooseja, 
hallusinaatioita ja hourailuja, jotka 
voivat johtaa kuolemaan jopa vuo-
dessa, Romanenko toteaa.

Huumeriippuvaiset eivät lähde 
vapaaehtoisesti päihdehoitolaan 
saamaan hoitoa. Heidän mielestään 
ei ole mikään ongelma, jos mieliala 
on laskenut. Se nousee, kun käyt-
tää lisää huumeita.

— Yleensä huumeriippuvaiset 
tuodaan meille psykoosissa. Polii-
sin toiminnan avulla paljastetaan 
huumeita käyttäviä ihmisiä. Heille 
tehdään huumetestit. Sen jälkeen 
heidän on pakko saada hoitoa päih-
dehoitolasta, Romanenko kertoo.

Synteettiset huumeet 
muuttuvat nopeasti
Tällä hetkellä Karjalassa tärkein on-
gelma on muuntohuumeiden leviä-
minen. Muuntohuumeet käsittävät 
35 prosenttia huumausaineista. Osa 
niistä ei kuulu narkoottisten ainei-
den listalle.

— Muunto- eli designhuumeet 
muuttuvat nopeasti. Siitä syystä niitä 

ei ehditä ajoissa merkitä narkoottis-
ten aineiden listalle, Karjalan varasi-
säministeri Vitali Zaikov kertoo.

Muuntohuumeita valmistetaan 
synteettisesti muuttamalla kemial-
lisesti jonkin tunnetun huumeen tai 
lääkeaineen rakennekaavaa. Muu-
tettu aine ei kuulu huumeiden lis-
talle, koska sen koostumus eroaa 
alkuperäisestä aineesta. Tämä an-
taakin huumekauppiaalle mahdol-
lisuuden levittää sitä.

Uusien muuntohuumeiden pal-
jastamiseksi Karjalan tasavallan 
päihdehoitolaan perustetaan labo-
ratorio. Nykyään päihdehoitolassa 
tehdään vain huumetestejä.

— Laboratorion avulla voimme 
määritellä synteettisten huumei-
den koostumuksen, minkä vuok-
si uudet aineet pystytään nykyistä 
nopeammin ottamaan huumeiden 
listalle, Romanenko sanoo. KS

• Kaksi kertaa on kasvanut 
hoitoon hakeutuneiden 
narkomaanien määrä 
Petroskoissa.

•	 5	prosenttia	kysellyistä	
nuorista on käyttänyt huumeita 
vähintään yhden kerran. 
Aikuisista	vastaava	määrä	on	20	
prosenttia.

•	 25—30	huumeriippuvaista	
lähtee vuosittain hoitoon 
ensimmäistä kertaa.

•	 200—250	sairasta	saa	hoitoa	
päihdehoitolasta joka vuosi.

Fakta

”Synteettisiä huumeita takavarikoitiin 5,5 
kertaa enemmän kuin viime vuonna.” 

Sergei Tsiba
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Yhteiskunta
Tutkimus: 
Kaksikielisyydelle 
kyllä, 
pakkoruotsille ei
Kolme neljästä suomalaises-
ta luopuisi pakkoruotsista. Åbo 
akademin tutkimuksen mu-
kaan 62 prosenttia kansasta on 
sitä mieltä, että koulussa olisi 
hyödyllisempää opiskella jotain 
muuta kuin ruotsia.

Kuitenkin suurin osa vas-
taajista suhtautuu ruotsin kie-
leen Suomessa myönteisesti. 
esimerkiksi 69 prosenttia on si-
tä mieltä, että ruotsin kielen ja 
kulttuurin katoaminen Suomes-
ta olisi vahinko.

Valtaosa katsoo myös, et-
tä maan johtavien poliitikkojen 
tulisi hallita sekä suomen että 
ruotsin kielet. Yli puolet on sitä 
mieltä, että ruotsinkielisille tu-
lee taata palvelut heidän omal-
la kielellään.

tutkimukseen vastasi vastasi 
runsaat 7300 henkilöä. 

Gigantti hävisi 
irtisanomiskiistan
Kodinkone- ja elektroniikka-
ketju Gigantti on hävinnyt kiis-
tan työntekijänsä irtisanomi-
sesta. Gigantti lopetti lahden 
liikkeessä työskennelleen myy-
jänsä työsuhteen, koska tämän 
myyntikateprosentti ei yhtiön 
mukaan ollut tarpeeksi korkea. 
irtisanomisperusteena oli se, et-
tä myyntikateprosentti oli kah-
den varoituksen jälkeenkin al-
haisempi kuin yritys edellytti.

Korkeimman oikeuden mu-
kaan liian alhainen myyntikate 
ei ollut riittävä peruste irtisanoa 
myyjää. Oikeuden mielestä työ-
tuloksen saavuttamatta jäämi-
nen voi olla irtisanomisperuste 
vain, jos se on johtunut työnte-
kijän viaksi katsottavasta syystä.

Yhtiö on velvollinen korvaa-
maan irtisanotun työntekijän oi-
keudenkäyntikulut korkoineen 
sekä kahdeksan kuukauden 
palkkaa vastaavan summan.

Paavi paheksui 
Vatikaanin 
tekopyhyyttä
Paavi Franciscus on arvostel-
lut rajusti Vatikaania jouluter-
vehdyksessään katolisen kirkon 
johdolle. hän läksytti jouluvies-
tissään kirkon johdon kärsivän 
vakavista vaivoista. näitä olivat 
paavin mukaan henkinen alz-
heimer, kuolemattomaksi it-
sensä tunteminen, terrorisoi-
va juoruilu ja eksistentiaalinen 
skitsofrenia, kertoi italialainen 
uutistoimisto ansa.

Vallanhalu, maallisten etujen 
tavoittelu ja tekopyhä kaksois-
elämä ovat saaneet kardinaa-
lit, piispat ja papit unohtamaan 
hengellisen ydintehtävänsä, hän 
kuvasi italialaisen la repubblica 
-lehden mukaan.

hän pyysi puheessaan myös 
anteeksi kirkon skandaaleja.

Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi.

Rajanylitys
Suomen rajalla ollaan 
siirtymässä uuteen 
rajatarkastusmalliin, 
joka nopeuttaa rajan 
ylittämistä. Tuoreet 
tilastot kertovat, että 
Venäjältä Suomeen 
matkustavien määrä 
on pienentynyt.
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat
Värtsilä
karjalansanomat@sampo.ru

Niiralan raja-aseman päällikön 
Heikki Juntusen mukaan Suo-
messa ollaan siirtymässä uuteen 
rajatarkastusmalliin. Siinä passi 
tarkastetaan siten, ettei ihmisten 
enää tarvitse nousta ajoneuvos-
taan. Suunnitellaan, että uusi malli 
pilotoidaan tammikuun puolivälin 
jälkeen. Silloin rajanylityspaikoilla 
käytetään rinnakkain sekä vanhaa 
perinteistä rajatarkastusmallia et-
tä uutta mallia.

— Viime kesästä lähtien uutta kais-
taa on rakennettu Niiralan puolelle 
niin Suomen kuin Venäjän suun-
taan. Valitettavasti nämä uudet kais-
tat päättyvät ennen Venäjää Suomen 
puolelle, Juntunen sanoo.

Värtsilän ja Niiralan raja-ase-
mien viranomaiset raportoivat yh-
teisessä lehdistötilaisuudessa, että 
venäläisten rajan ylittävien määrä 
on vähentynyt, ja suomalaisten on 
kasvanut.

— Joulukuun tulosten mukaan 
rajan ylittävien Venäjän kansalais-
ten määrä on vähentynyt 30 pro-
senttia. Samaan aikaan Suomen 
kansalaisten määrä on lisääntynyt 
16 prosenttia, Värtsilän tullin pääl-
likkö Oleg Martynov toteaa.

Rajanylitysten määrä 
pysyy samana
Oleg Martynovin mukaan tänä 

,, Tänä vuonna 
11 kuukauden 
aikana 1 497 
000 ihmistä on 
ylittänyt rajan.

Värtsilän ja Niiralan rajanylityspaikat ovat valmiit vuodenvaihteeseen liittyvään ruuhka-aikaan. KuVa: jelena GaGarina

Uusi rajatarkastusmalli  
käyttöön Niiralassa

Liperistä kotoisin olevan Raimo Kui-
valaisen on nyt edullisempaa ostaa 
polttoainetta Venäjältä kuin Suomesta.

— Käyn Karjalassa kolme kertaa 
kuukaudessa hakemassa bensaa ja tu-
pakkaa. Sortavalassa käyn turistina, 
Kuivalainen kertoo palaessaan Värtsi-
lästä Suomeen.

Metsästyksestä ja kalastukses-
ta kiinnostunut Olavi Pirhonen käy 
usein Karjalassa kalastamassa äänisellä 
ja laatokalla. KS

Venäjälle 
bensiiniä ja 
tupakkaa 
hakemaan

Tullissa toimivat koirat auttavat etsimään huumausaineita.  KuVa: jelena GaGarina

vuonna 11 kuukauden aikana 1 
497 000 ihmistä on ylittänyt rajan. 
Määrä on lähes samanlainen kuin 
viime vuoden vastaavana ajanjak-
sona. Yli 800 000 henkilöautoa on 
kulkenut rajan kautta, mikä on nel-
jä prosenttia enemmän viime vuo-
teen verrattuna.

Niiralan tullin päällikön Erkki 
Multamäen mukaan venäläisten 
matkustajien määrän laskeminen 
johtuu tällä hetkellä taloudellises-
ta tilanteesta: euro kallistuu ja rup-

la halpenee.
— Rupla on laskenut, niin os-

tokset Suomesta ovat kallistuneet, 
Multamäki selittää.

Multamäen mukaan varsinkin 
talviaikaan suuri osa suomalaisia 
käy Venäjällä ostamassa poltonai-
netta ja tupakkaa. Suomessa bensii-
ni maksaa nyt lähes 1,5 euroa ja Kar-
jalassa se maksaa 50 senttiä. 

— Jos maailman taloudellinen 
tilanne jatkuu tällä tavalla, niin 
venäläisten matkustajien mää-
rä vähenee edelleen ja suomalais-
ten varmaan lisääntyy, Multamäki 
olettaa.

Säännöt kannattaa 
muistaa
Ennen uudenvuoden ruuhka-ai-
kaa viranomaiset antavat muuta-
man ohjeen rajan ylittämisestä se-
kä neuvovat matkustajia tutustu-
maan tullisääntöihin.

— Ajoneuvossa ei saa olla tutkan-
paljastinta. Suomessa tutkanpaljas-
timen käyttö sekä hallussapito on 
kielletty, Juntunen sanoo.

Matkustajien pitää muistaa, et-
tä Suomessa ajoneuvossa pitää ol-
la talvirenkaat.

— Yksi yleinen virhe, mitä ve-
näläiset matkustajat tekevät, on 
se, että he tulevat Suomeen päi-
vän matkalle ja käyvät tax freesta 
ostamassa hienoja alkoholijuomia. 
Niiden maahantuonti Suomeen on 
kielletty, kun ei ole kolmen vuoro-
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Uusi rajatarkastusmalli  
käyttöön Niiralassa

"Jos maailman taloudellinen tilanne jatkuu tällä tavalla, venäläisten 
matkustajien määrä vähenee edelleen ja suomalaisten varmaan lisääntyy.” 

Erkki Multamäki

,, Tax Free 
-kaupasta 
ei saa ostaa 
alkoholijuomia, 
jos on tullut 
Suomeen yhdeksi 
päiväksi.

Uudistus
Karjalan tasavallan 
Kansallinen kirjas
to Petroskoissa jatkaa 
kulttuuri ja valistus
toimintaansa uudes
sa lisärakennukses
sa. Kirjasto on saanut 
ajanmukaiset luku, 
konferenssi ja tieto
konesalit. 
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Värtsilä
karjalansanomat@sampo.ru

Karjalan tasavallan kansallinen 
kirjasto Petroskoissa on laajenta-

Kirjaston uudessa rakennuksessa on tilaa konferenssi-, tietokone- ja näyttelysalille, kielistudiolle ja kulttuurisalongille. Rakennuksen tiloista on tehty esteettömät.  
KuVa: Marina tOlStYh

Kirjastosta resurssikeskus

Etäopiskelu
Petroskoin pedagogi
sen ammattikoulun 
tiloissa toimii verk
koopetuksen kes
kus. Sen tarjoamaa 
verkkoopetusta Kar
jalan oppilaitosten 
oppilaat käyttävät, 
kun ovat poissa kou
lusta. Verkon avul
la voi opiskella myös 
suomea ja karjalaa.
Anna Tarzalainen
Karjalan Sanomat

Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Sairauslomalla tai urheilukilpai-
luissa oleville oppilaille on tar-
joutunut mahdollisuus opiskella 
netin kautta. Petroskoin pedago-

Verkko-opetus apuna oppilaille
kauden oleskeluaikaa, Multamäki 
korostaa.

Venäjälle eläinperäisten raaka-
tuotteiden tuonti on kielletty. Ve-
näjälle ei saa tuoda yli viisi litraa 
alkoholijuomia.

— Yksi henkilö saa tuoda Venäjäl-
le ilman eläinlääkintätodistusta vii-
si kiloa eläinperäistä valmistuotet-
ta, jos se on tehdaspakkauksessa ja 
jos pakkausta ei ole rikottu, kertoo 
Venäjän eläinlääkintä- ja kasvitar-
kastuksen edustaja Olga Larina.

Larinan mukaan 11 kuukauden 
aikana Värtsilän rajanylityspaikal-
la rekisteröitiin 114 eläinlääkinnän 
lainsäädännön rikkomusta.

— Vuonna 2013 näitä rikkomuk-
sia oli 56. Eli rikkomusten määrä on 
kaksinkertaistunut, Larina painot-
taa. KS

nut huomattavasti tilojaan, kun 
oli saanut käyttöönsä uuden ra-
kennuksen. Se toimii kirjaston 
resurssikeskuksena.

Korjaustöiden ensimmäisen 
vaiheen jälkeen kirjastossa avat-
tiin uudet 120 paikan ja 140 paikan 
lukusalit, mediatekniikalla varus-
tettu 150 paikan konferenssisali ja 
tietokonesali, kielistudio, näytte-
lysali ja kulttuuritilaisuuksien pi-
tämiseen tarkoitettu salonki. Uu-
si rakennus on yhdistetty kirjaston 
päärakennukseen ja varustettu ny-
kyisillä it-laitteilla.

— Nykyään kirjaston täytyy ke-
hittyä kulttuurikeskukseksi, jossa 
järjestetään erilaisia tapahtumia 
kuten esimerkiksi konsertteja ja 
tapaamisia kirjailijoiden ja muu-
sikoiden kanssa ja jossa toimii las-
ten kerhoja, Venäjän kulttuurimi-
nisteri Vladimir Medinski sanoo.

Medinskin mielestä tapahtuma-
toimintaa kehittävät kirjastot eivät 
tule koskaan kärsimään asiakkai-
den puutteesta. Venäjän kulttuu-
riministeri osallistui kirjaston li-
särakennuksen avajaisiin viime 
viikolla, kun Petroskoissa pidet-
tiin Karjalan tasavallan 100-vuo-
tispäivää valmistavan valtiollisen 
komission istunto.

Miljoonia ruplia 
kulttuurihankkeisiin
Karjalan tasavallan kulttuuriminis-
teri Jelena Bogdanova puolestaan 
on varma, että Kansallisesta kirjas-
tosta tulee ajan mittaan älyllinen va-
paa-ajankeskus. Hän lausui kiitok-
sensa Venäjän kulttuuriministerille 
ja Karjalan tasavallan päämiehelle 
Aleksandr Hudilaiselle siitä, että 
he ovat tukeneet tasavallan kult-
tuurihankkeita. Tänä vuonna Kar-

jalan tasavallan kulttuurihankkei-
siin on saatu 460 miljoonaa ruplaa 
niin liittovaltion kuin tasavallan 
budjetista.

Venäjän kulttuuriministeri Me-
dinskin sanoo kuluvaa vuotta Ve-
näjän alueiden kulttuurivuodek-
si. Vuosina 2013—2014 maan eri 
alueil la on rakennettu ja korjat-
tu liittovaltion budjetin tuella yh-
teensä 76 kulttuurilaitosta. Nä-
mä ovat esimerkiksi kirjastoja, 
näyttelysaleja, teattereja ja kult-
tuuritaloja. Vuonna 2012 käyt-
töön otettiin vain seitsemän uut-
ta kulttuurikohdetta.

Kansallisen kirjaston pääraken-
nuksen korjaustyöt jatkuvat ensi 
vuonna. Medinski lupaa, että kor-
jauksen jälkeen päärakennuksesta 
tulee komeampi kuin vuonna 1959 
avattu rakennus, johon siirtyi silloin 
Petroskoin julkinen kirjasto. KS

ginen ammattikoulu on avannut 
nettiportaalin, jonka avulla kou-
lujen ja ammattikoulujen oppi-
laat voivat lukea kaikkia oppiai-
neita kotona.

Pedagogisen ammattikoulun ti-
loissa toimiva verkko-opetuksen 
keskus on toiminut vasta vuoden 
ajan. Nettiportaali on tullut nope-
asti suosituksi oppilaiden ja opet-
tajien keskuudessa.

— Verkkosivulla on kaikkiaan 89 
kurssia 1.—11. luokkalaisille. Oppi-
laat lukevat verkon kautta eniten 
venäjän ja englannin kieltä sekä 
matematiikkaa, verkko-opetuk-
sen keskuksen johtaja Marina 
Kuzmitševa sanoo.

Nettiportaali on tarkoitettu 
vain Karjalan tasavallan oppilai-
toksien oppilaille. Verkko-opetus 
on ilmainen. Rekisteröinti on rajat-
tu, ja käyttäjä voi saada verkkotun-
nuksensa ja salasanansa vain verk-
ko-opetuksen keskuksesta.

— Verkkosivua voi käyttää hy-
väkseen vain oppilaitoksessa opis-
keleva oppilas, koska emme ole 

vastuussa oppilaan aineistoon 
perehtymisestä. Verkko-opetus 
auttaa kyllä oppilaita ja opettajia, 
muttei korvaa opettajaa kokonaan, 
pedagogisen ammattikoulun ATK-
opettaja Irina Mihailova toteaa.

Myös karjala ja suomi 
nettiportaalissa
Verkkosivun oppiaineiden listalta 
löytyvät myös karjalan ja suomen 
kielet. Karjalan kielen kurssit on 
toistaiseksi tehty vain ala-asteen 
ja suomen kielen kurssit vuoros-
taan yläasteen oppilaille.

— Nettiportaalissa on myös 

opettajille tarkoitettu sivu. Tälle 
sivulle he voivat ladata kehittä-
miään oppitunteja ja kokeita. Tie-
tyn opettajan tunteja voivat nähdä 
vain oppilaat eivätkä muut opetta-
jat, Kuzmitševa selittää.

Suomen ja karjalan kielten kurs-
seja käytetään aktiivisesti Petros-
koin koulussa numero 2 ja 34. 
Kuzmitševan mukaan nämä kurs-
sit ovat suosittuja etenkin niissä 
kouluissa, joissa ei ole riittävästi 
suomen ja karjalan kielten opetta-
jia tai heitä ei ole ollenkaan.

— Oppilas, jonka koulussa ei 
opeteta vähemmistökieliä, voi 
käyttää sivun kursseja opiskele-
miseen. Sivulla on sekä äänittei-
tä että videoita ja testejä. Kuiten-
kaan ei saa unohtaa, että sivus-
to ei korjaa virheitä, Kuzmitševa 
huomauttaa.

Tällä hetkellä verkko-opetus-
ta käyttävät 1 800 oppilasta ja 
300 opettajaa Karjalan 40 koulus-
ta. Verkkosivu on hyvä apulainen 
myös niille oppilaille, jotka opis-
kelevat etänä. KS

,, Verkko-opetus 
auttaa oppilaita ja 
opettajia, muttei 
korvaa opettajaa 
kokonaan.
MARINA KuzMITšeVA
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Kulttuuri 

Ensi-ilta
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Peter Pan nähdään Petroskoissa ensim-
mäistä kertaa. Kaikki taitavat muis-
taa tämän klassikkosadun. Se alkaa 
siitä, että perheen äiti ja isä ovat läh-

dössä juhliin. Wendy ja Michael jäävät ko-
tiin lastenvahdin tai oikeastaan perheen koi-
ran Nanan hoidettavaksi. Yöllä huoneeseen 
hiipii Peter Pan. Peter ehdottaa lapsille, että 
nämä tulevat hänen mukaansa Mikä-Mikä-
Maahan, jossa hän asuu kadonneiden poi-
kien kanssa, ja jossa lasten ei tarvitse kas-
vaa aikuisiksi.

Tarinan aikana Peter yrittää saada lap-
sia jäämään Mikä-Mikä-Maahan ikuisesti. 
Wendy haluaisi mieluummin kotiin, koska 
hänen mielestään lapset tarvitsevat äitiään. 
Lapset lähtevät takaisin kotiin ja vain Peter 
Pan jää Mikä-Mikä-Maahan, koska hän on 
yksi ainoa lapsi, joka kieltäytyy kasvamas-
ta aikuiseksi.

— Peter Pan on ihminen, joka ei halua tul-
la aikuiseksi. Kun hän kuuli, että vanhem-
pansa keskustelevat siitä, mikä hänestä tu-
lee aikuisena, hän karkasi kotoa, ohjaaja Va-
dim Romanov selittää.

— Meidän tarinamme alkaa siitä, että Wen-
dy ja Michael leikkivät yhdessä. He kuulivat 
Peter Panista, mutteivät voineet kuvitella, 
että hän tulee heidän luokseen. Peter Pan il-
mestyy ja kertoo heille, että vain lapset voi-
vat lentää. Lapset haluavat tutkia maailmaa 
ja lähtevät Peter Panin kanssa, hän jatkaa.

Tällä kertaa Peter Panin mielikuvitusmaa-
ilma sijaitsee leikkikentällä. Siellä jokainen 
hetki on seikkailua ja jokaisen kulman taka-
na odottaa uusi salaisuus.

— Jokainen lapsi haluaa päästä omalle saa-
relleen. Peter Pan -näytelmässä se on Mikä-
Mikä-Maa, jossa kaikki on leikkiä ja jossa 
leikki muuttuu todeksi. Valon ja lavastei-
den avulla näyttämömme muuttuu satu-
maailmaksi, ohjaaja kertoo.

Näytelmän aikana leikkikenttä muuttuu 
Wendyn ja Michaelin huoneeksi, meriros-
vojen laivaksi ja jopa Romeo ja Julian par-
vekkeeksi. Ohjaajan ideana on opettaa lap-
sia haaveilemaan ja keksimää satuja.

Teatterissa monessa roolissa
Pietarilainen ohjaaja Vadim Romanov esiin-
tyy näytelmässä taiteilijana.

Peter Pan lensi Kansalliseen tea tteriin
James Matthew Barrien kirjoittama lastensatu ikuisesta lapsuudesta opettaa katsojia haaveilemaan.

— Vastuu kaksinkertaistuu, kun samas-
sa ohjauksessa toimin sekä ohjaajana että  
näyttelijänä. Teatterissa kukaan ei näe risti-
riitoja ohjaajan ja näytelmätaiteilijan välil-
lä, koska ne riitelevät omassa päässäni. Kol-

legat ihmettelevät ja kysyvät, että olenko jo 
ohjannut näytelmän ennen. Tosiasiassa teen 
kaikki ensimmäistä kertaa, mutta olen aja-
tellut tarkasti kaikki yksityiskohdat, Roma-
nov tunnustaa.

Näyttelijä-Romanovilla on takanaan 160 
roolia teatterissa ja elokuvissa. Vuodesta 
2009 hän on myös ohjannut näytelmiä.

Noin kolmasosa Romanovin ohjauksista 
on lastennäytelmiä. Kuusi vuotta sitten en-
simmäisenä Romanovin ohjaamana lasten-
näytelmänä oli venäläiseen animaatioeloku-
vaan pohjautuva Funtik-näytelmä. Sen näy-
telmän ohjaaja omisti tyttärelleen Varvara 
Romanovalle.

— Tyttäreni on katsonut kaikki ohjauk-
seni nauhoitettuna tai ensi-illoissa. Hän on 
tullut Petroskoihin Peter Panin ensi-iltaan. 
Oma lapseni auttaa ymmärtämään, mitä las-
ten näytelmässä pitää olla, ohjaaja sanoo.

Melkein koko näyttelijäkunta lavalla
Yli kymmenen Kansallisen teatterin näytteli-
jää ja kaksi näyttelijäopiskelijaa Gleb Germa-
nov ja Andrei Šoškin esittää skotlantilaisen 
näytelmäkirjailijan klassikon teatterin suu-
rella näyttämöllä.

•	 Sir	James Matthew Barrie, 
kirjailijanimeltään J. M. Barrie oli 
skotlantilainen kirjailija.

•	 Oli	toiseksi	nuorin	kymmenen	lapsen	
katraassa.

•	 Opiskeli	Glasgow’ssa	ja	Edinburghin	
yliopistossa.	Muutti	Lontooseen,	kirjoitti	
ensin	lehtiin,	myöhemmin	kirjoitti	
romaaneja, novellikokoelmia ja lähinnä 
näytelmiä.

•	 Peter	Pan	ilmestyi	ensimmäisen	kerran	
samannimisenä näytelmänä vuonna 
1904.

•	 Näytelmä	ilmestyi	kirjana	vuonna	1911	
nimellä	Peter	Pan	and	Wendy.	Nimi	
lyhentyi	myöhemmin	muotoonsa	Peter	
Pan.

•	 J.	M.	Barrielta	on	myös	vuonna	1939	
ilmestynyt kertomus Peter Pan in 
Kensington	Gardens,	joka	kertoo	Peterin	
ajasta ennen MikäMikäMaata.

J. M. Barrie (1860 – 1937)

— Ohjaajana luotan näyttelijöihin. Kerron, 
mitä odotan heiltä, ja annan heille mahdol-
lisuuden esittää heidän omia taitojaan, oh-
jaaja tunnustaa.

Harjoitusten aikana näyttelijät ihmette-
livät joka kerta, kun tulivat saliin. Lavasteet 
ovat kasvaneet silminnähden. Näyttelijöiden 
mukaan Vadim Romanovin kanssa on ollut 
mielenkiintoista olla yhteistyössä. Harjoituk-
sissa ilmapiiri on ollut luova.

Esitys pääsi ensi-iltaan 23. joulukuuta. 
Teatteri esittää Peter Panin koko koululais-
ten talviloman ajan. KS

Näytelmässä esiintyy 13 näyttelijää. Katsojat näkevät kaikki Peter Pan -sadun lempihahmonsa, joiden joukossa on Wendy, Michael, Nana-koira ja Peterin vihollinen Kapteeni    Koukku. KuVa: KanSallinen teatteri,, jokainen hetki on 
seikkailua ja jokaisen 
kulman takana odottaa 
uusi salaisuus.
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Hanke
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Barentsin poikakuoro on ensimmäi-
nen lauluhanke, joka on yhdistänyt 
laulajapoikia koko Barentsin alueel-
ta. Hankkeen vetäjänä on Ynnin Po-

jat –kuoron sekä monen muun oululaisen 
kuoron johtaja Mihkel Koldits.

— Hankkeen tarkoitus on antaa pojille eri 
maista mahdollisuus laulaa isossa, klassi-
sessa kuorossa. Lisäksi he ovat kanssakäy-
misissä kansainvälisessä projektissa ja saa-
vat kokemusta erikielisestä työskentelystä, 
Koldits toteaa. 

Hankkeen mukaisesti tänä vuonna Suo-
messa, Ruotsissa ja Venäjällä on järjestetty 
kuoroleirejä ja konsertteja. Konserttikiertue 
alkoi Luulajassa Ruotsissa ja Oulussa Suo-
messa lokakuussa ja päättyi Petroskoissa 
ja Murmanskissa Venäjällä joulukuussa. 
Konserttiohjelmaan kuului klassista ja ny-
kyaikaista musiikkia, muun muassa Wolf-
gang Mozartin, Dmitri  Bortnjanskin, Arvo 
Pärtin, Antonio Lotin ja Anton Brucknerin 
sävellyksiä.

— Hankkeen työkielenä on englanti. Mut-
ta koska puhun myös suomea ja venäjää, 
työskentely on meillä kolmella kielellä. Kon-
serteissa pojat laulavat latinaksi, venäjäk-
si, saameksi ja englanniksi, Koldits kertoo.

Kolditsin mukaan kuorohanke on menes-

Kuorolaulua yli rajojen
Pojat Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä ovat konsertoineet yhteiskuorossa 
eri puolilla Barentsin aluetta. Kaikilta tahoilta on saatu positiivista palau
tetta kansainvälisestä kuorohankkeesta.

Barentsin poikakuoro laulamassa Petroskoin lasten musiikki- ja kuorokoulun juhlasalissa joulukuussa 2014. Kuoroa johtaa Mihkel Koldits.  
KuVa: natalja rahManOVa

”Projekti on poikia varten, ja heidän 
tyytyväisyytensä on tärkeintä.” 

Mihkel Koldits

,, hankkeessa olen 
laulanut eri maiden 
poikien kanssa ja 
parantanut suomen ja 
venäjän taitoani. 
eRIK eNGBeRG

Peter Pan lensi Kansalliseen tea tteriin
James Matthew Barrien kirjoittama lastensatu ikuisesta lapsuudesta opettaa katsojia haaveilemaan.

Näytelmässä esiintyy 13 näyttelijää. Katsojat näkevät kaikki Peter Pan -sadun lempihahmonsa, joiden joukossa on Wendy, Michael, Nana-koira ja Peterin vihollinen Kapteeni    Koukku. KuVa: KanSallinen teatteri

Ohjaaja Vadim Romanov haluaa, että näyttämö 
muuttuu välillä lastenhuoneeksi ja välillä 
merirosvojen laivaksi ja jopa Romeo ja Julian 
parvekkeeksi. KuVa: jelena MalOdušeVa

tynyt hyvin. Konserteissa on ollut paljon 
yleisöä ja palaute on ollut hyvä. Positiivista 
palautetta on saatu myös hankkeen rahoit-
tajilta, yhteistyökumppaneilta sekä kuoro-
poikien vanhemmilta.

— Paras palaute näkyy kuitenkin poikien 
ilmeestä, kun he niin innokkaasti ovat laval-
la laulaneet ja oppineet ahkerasti tosi ison ja 
vaikean ohjelmiston, Koldits painottaa. 

Barentsin poikakuoro –hanke kuuluu 
suureen Sound of Barents –hankkeeseen ja 
ajoittuu kevääseen 2014—2015. Koska han-
ke on onnistunut hyvin, Kolditsilla on toi-
vo saada sille jatkoa.

Ensi vuonna on tarkoitus osallistua kor-
keatasoiseen kuorokilpailuun Pietarissa. 
Kolditsin mielestä se olisi erilaista ja aika 
harvinaislaatuistakin, että kilpailuun osal-
listuu kansainvälinen kuoro, joka edustaa 
monta maata.

Parhaita laulajia yhtenä kuorona
Kuoro koostuu 36 laulajasta. Nämä ovat ko-
toisin Oulusta, Luulajasta, Piitimestä, Pet-
roskoista ja Arkangelista. Ikähaarukka on 
9—25 vuotta.

Pojat valittiin heidän osaamisensa pe-
rusteella. Kaikkien piti osata laulaa, lu-
kea nuotteja ja kaikilla piti olla kokemus-
ta kuorotyöskentelystä.

Petroskoilaisia on kuorossa kahdeksan. 
He kaikki laulavat Petroskoin lasten musiik-
ki– ja kuorokoulun Vivat-kuorossa.

— On aina mukava osallistua kansainvä-
lisiin hankkeisiin. Se antaa niin pojille kuin 
kuoron johtajalle mahdollisuuden oppia jo-

tain uutta, Petroskoin lasten musiikki– ja 
kuorokoulun Vivat-poikakuoron johtaja Na-
talja Rahmanova sanoo.

Rahmanovan mukaan Vivat-kuoroon 
kuuluu yli 50 poikaa. Kuoro on osallistunut 
monta kertaa kansainvälisiin lauluhankkei-
siin ja konsertoinut muun muassa Saksas-
sa ja Petroskoissa.

Ruotsalainen Erik Engderg on hyvin 
tyytyväinen, että hän on mukana Barent-
sin poikakuorossa. Pikkupoikana hän osal-
listui joskus tällaiseen hankkeeseen, mikä 
oli hänelle suuri elämys.

— Opiskelen venäjää ja suomea. Tyk-
kään laulaa ja olla tekemisissä lasten kans-
sa. Kaikki tämä sisältyy kuorohankkeeseen, 
joten se sopii minulle erinomaisesti, Eng-
berg sanoo.

Engberg on harrastanut kuorossa laula-
mista lähes kymmenen vuotta. Lapsena hän 
lauloi ensin koulun ja sitten kirkko– ja ka-
marikuorossa. Nyt hän opiskelee Lontoon 
yliopistossa eikä hänellä ole aikaa laulaa jat-
kuvasti kuorossa. Siitä huolimatta hän osal-
listuu kuorolaulutilaisuuksiin mahdolli-
suuksien mukaan. KS
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Urheilu

Avajaiset
Oleg Gerasjuk
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Petroskoissa Neglinkajoen 
varrella on avattu lopulta-
kin kauan kaivattu Lumi-ni-
minen urheilukeskus, jon-

ka pääareenana on jääkiekkokau-
kalo. Avajaisten aattona ja virallisia 
touhuja ennen jäähallissa järjestet-
tiin lasten jääkiekkoturnaus, johon 
osallistui joukkueita Kostamukses-
ta, Segežasta, Kalevalasta ja Suojun 
taajamasta.

Kaupunginhallituksen urheilun 
ja nuorisopolitiikan hallinnon joh-
taja Aleksandr Bakantšuk ja Lumen 
johtaja Olga Zaletskaja järjestivät 
kiertokäynnin uteliaalle medialle.

— Jäähalli rakennettiin liittoval-
tion, tasavallan ja kaupungin yh-
teisrahoituksena. Tämänkaltaisia, 
mutta paljon tilavampia urheilu-
kohteita on rakennettu Sotšiin tal-
violympialaisia varten, Aleksandr 
Bakantšuk kertoo.

— Pituudeltaan ja leveydeltään 
jääkiekkokenttä vastaa eurooppa-
laisia mittoja. Jään laatu on erin-
omainen. Pintaa silotellaan kalliil-
la Zamboni-jäänhoitokoneella. On-
neksi kaupunki ehti hankkia sen 
ennen ruplan heikkenemistä suh-
teessa euroon, hän myöntää.

Petroskoin ensimmäisessä jää-
hallissa on ainoa katsomo, jossa 
kaikkiaan 411 istuinpaikkaa. Lasten 
vanhemmat sekä muut kannattajat 
ja penkkiurheilijat ovat tervetullei-

Jääkiekkoturnauksen ensimmäisessä ottelussa kohtasivat Kostamus ja Suojun haukat. KuVa: OleG GeraSjuK

Uusi jäähalli avasi ovensa
Viimeistely ja testausaika jatkuvat vielä muutaman viikon.

ta lasten joukkueiden harjoitusot-
teluihin ja kaunoluistelijoiden esi-
tyksiin. Alussa se on ilmaista.

— Hyvin pian jäähallissa pysty-
tään pitämään jääkiekko-ottelui-
ta riittävän korkealla tasolla ajan-
mukaisten laitteiden asennettua, 
urheilukeskuksen johtaja Olga Za-
letskaja jatkaa.

Kaukalo auki kaikille
Suurin osa jäähallin aukioloajas-
ta annetaan tietenkin Petroskoin 
kuudennelle lasten ja nuorten ur-
heilukoululle, jossa harjoittelee 
kaik kiaan lähes 800 alaikäistä. Jää-
kiekkoilijat, kauno- ja pikaluisteli-
jat saavat harjoitella päivittäin päi-
väkahdelta iltaseitsemään.

— Aikuiset jääkiekkojoukkueet 
ovat tervetulleita iltaisin ja jopa 
yöaikaan maksua vastaan. Jäähalli 
on auki ympäri vuorokauden, Alek-
sandr Bakantšuk valottaa.

Kaikkien muiden halukkaiden 
osalta kunto- ja huviluistelun jär-
jestäminen tuntuu mahdottomal-
ta hyvin arkisesta syystä kahden 
ensimmäisen viikon aikana. Ur-
heilukeskuksessa ei ole toistaisek-
si luistinvuokraamoa. Luistimet 
hankitaan myöhemmin ja samalla 
järjestetään niiden teroitus.

— Kaupunkilaiset tietysti voivat 
tulla luistimineen. Sääntöjen ja nor-
mien mukaan jääkentällä saa olla 
yhtaikaa enintään 122 luistelijaa 
eli henkeä kohtaan pitää olla vä-
hintään15 neliömetriä jäätä. Asiak-
kaille pitää järjestää pukuhuoneet 
ja tutkia miten tämä kaikki ru peaa 
pyörimään, jos tulee samanaikai-
sesti paljon halukkaita, Lumen joh-

taja Zaletskaja selittää.
Huviluistelijoille jääkenttä on 

auki iltaisin, mutta vain yhden tun-
nin. Lapsilta peritään 70—100 rup-
laa ja aikuisilta 100—220 ruplaa per 
tunti vuorokaudenajasta riippuen. 
Viikonloppuisin ja juhlapäivinä li-
put ovat kalliimpia kuin arkisin.

— Toivomme, että myös keski-
koulut ja päiväkodit kiinnostuvat 
jäähallin palveluista ja pitävät sii-
nä joskus liikuntatuntejaan, Alek-
sandr Bakantšuk lisää. KS

•	 Keskuksen	pinta-ala	lähes	
3	000	neliömetriä.

•	 Jääkenttä	on	1	830	neliömetrin	
kokoinen.

•	 Lumessa	on	katsomo	411	hen-
kilölle,	voimistelusali,	kaksi	val	-
mentajanhuonetta, neljä puku
huonetta, kahvila, pieni sauna 
uimaaltaineen ja teknisiä tiloja.

•	 Rakennustyöt	aloitettiin	
vuonna	2012.

•	 Lumen	piti	valmistua	2013,	
mutta rahoituksen ja kaluston 
toimituksen viivästymisestä 
kohteen vastaanottoa 
jouduttiin lykkäämään.

•	 Hankkeen	kokonaisarvo	on	290	
miljoonaa ruplaa.

Kerran tee, kahdesti katso
Petroskoin kaupunginhallitus on va-
rannut muutaman tontin urheilukoh-
teiden rakentamiseen muun muassa 
Perevalssin, zarekan ja Klutševajan lä-
hiöistä sekä Suojarvskajakadun varrel-
ta. drevljankan lähiössä entisen kaup-
patorin paikalle rakennetaan nähtäväs-
ti sosiaalialan laitos.

Bakantšukin mielestä täytyy muis-
taa, että sijoittajien tavoitteet muuttu-
vat usein ajan mittaan, eivätkä vastaa 

myöhemmin alkuperäisiä suunnitelmia.
— juuri näin on käynyt aikoja sitten 

Petroskoin paperikonetehtaalle kuu-
luneen stadionin kanssa. Sen nykyi-
nen omistaja ei halua kunnostaa ur-
heilukohdetta, vaan aikoo myydä sen 
80 miljoonan ruplan edestä. Stadionin 
tontti on virkistysaluetta, mutta paikal-
le nähtävästi rakennetaan asuintalo-
ja. Kaupungilla ei ole varoja lunastaa se, 
aleksandr Bakantšuk pahoittelee. KS

”Toivomme, että viimeistään uudenvuoden  
aattona Lumi on auki kaikille halukkaille.” 

Olga Zaletskaja

,, Pituudeltaan ja 
leveydeltään jää-
kiekkokenttä vastaa 
eurooppalaisia  
mittoja.

Lumi

Jääkiekkoturnauksen jälkeen Venäjän turvallisuusneuvoston varasihteeri Rašid Nur-
galijev lahjoitti viime keskiviikkona uudelle jäähallille Venäjän jääkiekkoyhdistyksen 
puheenjohtajan Vladislav Tretjakin allekirjoituksella varustetun kiekon.  
KuVa: iVan StePanOV
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Lahjoitus
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat

Suomen Pietarin-pääkonsu-
laatin Petroskoin toimipis-
te on lahjoittanut Karjalan 
kansalliskirjastolle ja Kar-

jalan tasavallan kaikille aluekir-
jastoille Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä -romaanin uuden venä-
jännöksen sekä Tove Janssonin 
Muumi-kirjan venäjän kielellä. 
Suomalaisen kirjallisuuden ilta pi-
dettiin viime viikolla kansallisessa 
kirjastossa.

— Tämä tapahtuma on jatkoa 
meidän syksyllä aloitetulle kirjal-
lisuusteemallemme. Syksyllä ja-
oimme lastenkirjallisuutta suomen 
kieltä opettaviin kouluihin, kertoo 
Suomen Petroskoin-konsuli Tuo-
mas Kinnunen.

Tänä vuonna on vietetty suoma-

Tapaaminen
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Yli kaksikymmentä Petros-
koin valtionyliopiston suo-
mea opiskelevaa tuli tapaa-
miseen Suomen Petros-

koin-konsulaattiin. Tilaisuus oli 
omistettu jouluperinteille.

Tapaamisen osallistujia odot-
tivat joulutunnelma, vapaamuo-
toinen keskustelu suomeksi, jou-
luruoka sekä lahjoja joulupukilta. 
Sellainen tapaaminen järjestettiin 
jo toista kertaa. Ensimmäinen oli 
viime vuonna.

— Lokakuussa ja marraskuussa 
järjestimme opiskelijoille eloku-
vaillan. Meidän on tarkoitus myös 
ensi vuonna jatkaa näitä elokuvail-
toja kerran kuukaudessa kevään ai-
kaan, Suomen Petroskoin-konsuli 
Tuomas Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan nämä tilai-
suudet ovat tärkeitä, koska opis-
kelijat saavat mahdollisuuden kes-
kustella suomen kielellä ja tutustua 
suomalaiseen kulttuuriin.

Joulutapaamisella haluttiin nos-
tattaa opiskelijoiden joulumieltä. 
Tapaamisessa opiskelijat keskuste-
livat konsulin kanssa toki muista-
kin kuin jouluaiheista, muun mu-
assa viisumeista, suomen kielestä 

Joulu
Nuorten joulumieltä  
nostettiin konsulaatissa
Suomen Petroskoinkonsulaatti järjesti tapaamisen, jossa opiskelijat saivat mahdollisuuden keskus
tella konsulin kanssa eri aiheista.

ja kulttuurista sekä urheilusta.
— Tavoitteenani on se, että val-

tionyliopiston suomen kielen opis-
kelijoista jokainen pääsee edes ker-
ran käymään konsulaatissa, jos niin 
toivoo, Kinnunen korostaa.

”Hyvä mahdollisuus esittää 
kysymyksiä”
Opiskelijat Ksenia Panfilova, Vale-

ria Novikova ja Darja Nikolaenko ei-
vät odottaneet sitä, että tapaamises-
sa on vapaata keskustelua. He luuli-
vat, että he keskustelevat konsulin 
kanssa jostakin tietystä aiheesta.

— Minua kiinnostaisivat sellai-
set keskusteluaiheet kuten opis-
kelu Suomessa, vaihto-ohjelmat, 
Suomen ja Venäjän välinen yhteis-
työ, Panfilova sanoo.

Tapaamisessa opiskelijoille lah-
joitettiin Aleksis Kiven Seitsemän 
veljeksen uusi venäjännös, tietois-
kut Suomesta sekä heijastimet.

Itämerensuomalaisten kielten 
laitoksessa opiskelevat Margarita 
Rožkova ja Anastasia Ignatjeva 
olivat myös ensi kertaa sellaisessa 
tilaisuudessa.

— Tämä oli hyvä mahdollisuus 

esittää konsulille pari kysymystä 
suomeksi, tytöt sanovat.

Saman laitoksen 4. vuosikurssin 
opiskelija Inga Petina tykkää joulu-
pukilta saamistaan lahjoista.

— Olen jo lukenut Seitsemän 
veljestä -romaanin venäjän kielel-
lä. Alkuperäisen tekstin lukeminen 
on minulle vielä vaikeaa, siksi pys-
tyin lukemaan vain katkelmia siitä, 
Petina paljastaa.

Petinan opiskelutoveri Vadim Bo-
risov pitää hauskana tapaamisessa 
esitettyä videota joulupukista. Hän 
ajatteli, että tapaamiseen tulee opis-
kelijoiden lisäksi myös viranomai-
sia. Hänestä sellaisten tapaamisten 
tarkoituksena on luoda uudet yhte-
ydet sekä tavata ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita suomen kielestä.

— Keskustelimme konsulin kans-
sa kirjallisuuden kääntämises-
tä suomeksi ja venäjäksi, Borisov 
kertoo. KS

Yli kaksikymmentä Petroskoin valtionyliopiston opiskelijaa virittäytyi joulutunnelmaan Suomen konsulaatissa.  
KuVa: jelena GaGarina

”Tavoitteenani on, että suomen kielen 
opiskelijoista jokainen pääsee edes kerran käymään konsulaatissa.” 

Tuomas Kinnunen

Janssonia ja Kiveä lahjaksi Karjalan kirjastoille
laisten kirjailijoiden Tove Jansso-
nin 100-vuotisjuhlaa sekä Aleksis 
Kiven 180-vuotisjuhlaa.

Aleksis Kiven Seitsemän veljes-
tä -romaanin alkuperäinen venä-
jännös ilmestyi vuonna 1961. Uusi 
venäjännös julkaistiin tänä vuon-
na Pietarin Limbus Press -kustan-
tamossa Suomen Pietarin-instituu-
tin aloitteesta ja Suomen ulkomi-
nisteriön tuella.

Seitsemän veljestä -kirjan on ku-
vittanut pietarilainen taiteilija Igor 
Baranov. Viime viikolla Kansallises-
sa kirjastossa avattiin uuteen ve-
näjännökseen kuuluneiden kuvi-
en näyttely.

Ensimmäiset linoleikkaus-tek-
niikalla toteutetut työt ilmestyivät 
Baranovilta vuonna 2010. Taiteili-
ja valitsi tämän tekniikan, koska 
hänestä se pystyy mahdollisim-
man tarkasti heijastamaan kirjan 
tyyliä.

— Kun kysymys kirjasta nousi 

esiin, ymmärsin että 14 listaa ei ole 
riittävästi ja tarvitsen lisää kuvia. 
En pystynyt valmistamaan kaikkia 
kuvia linoleikkauksella, koska se on 
pitkä prosessi ja minulla oli vähän 
aikaa, Baranov kertoo.

Kun taiteilija työskentelee uu-
den hankkeen parissa, hänen on 
tärkeää löytää ilmaisukieli. Seit-
semän veljestä kuvittaessaan Ba-
ranov ei voinut käyttää samaa tyy-
liä, jota hän esimerkiksi käytti Kale-
vala-aiheisissa etsauksissaan.

— Minusta Seitsemän veljestä on 
mielenkiintoinen, hauska ja humo-
ristinen kirja. Se on hyödyllinen ve-
näläisille, koska sen avulla voi ym-
märtää suomalaista sielua, Baranov 
sanoo.

Venäjän taiteilijaliiton jäsen Igor 
Baranov on osallistunut yli 40 näyt-
telyyn niin Venäjällä kuin ulkomail-
la. KS Suomen Petroskoin-konsuli Tuomas Kinnunen esittelee pietarilaista taiteilijaa Igor 

Baranovia, joka on kuvittanut Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen venäjännöksen. 
KuVa: jelena GaGarina

,, Osallistujia 
odottivat 
joulutunnelma, 
vapaamuotoinen 
keskustelu 
suomeksi, 
jouluruoka ja 
lahjoja.



14 Karjalan Sanomat Keskiviikkona 24. 12. 2014

Lukijalta

Pyyteettömistä ihmisistä ei meillä 
puhuta miltei mitään. Inkerin Liiton 
kautta Suomen rahoittamat hankkeet 
ovat loppuneet, mutta tavallisten ih-

misten hyvyys ei näytä loppuvan.
Perheessämme ei kukaan osannut suo-

mea, mutta minulla oli kova halu oppia esi-
vanhempien kieltä. Kun tulin Pietarin Inke-
rin Liittoon, osoittaitui, että minulla ei ole 
suomalaisia sukujuuria vahvistavia asiakir-
joja. Ilman niitä oli mahdotonta käydä kieli-
kursseilla. Jostain syystä kukaan asianomai-
sista ei silloin neuvonut minua ratkaisemaan 
ongelman Liteinyin arkistojen kautta. Siel-
lähän sijaitsee Venäjän turvallisuuspalvelun 
Pietarin hallinto.

Etsiessäni suomen kielen opettajaa tutus-
tuin Mirjam Haimiin Pietarin esikaupungin 
Kelton seurakunnan kautta. Aloimme harjoi-
tella, ja suomen kieliopin mutkikkaat sään-
nöt, joita olin jo sitä ennen jyrsinyt muutaman 
vuoden ajan, tulivat selviksi ja ymmärrettä-
viksi minulle heti. Hän kieltäytyi ottamasta 
minulta maksua opetuksesta, sillä olin hänel-
lä ainoa oppilas, joka luki suomea, mutta ei 
pyrkinytkään muuttaa Suomeen.

Myöhemmin, kun otin yhteyttä toisiin Mir-
jamin oppilaisiin yhteisöpalveluiden kautta, 
sain tietää, että Mirjam ei ollut vain parhai-
ta suomen opettajia Pietarissa. Hän on aina 
pyrkinyt auttamaan heimolaisia, oppilai-
taan sekä suomen kielessä että toisilla aloil-
la. Haimin muutettua Suomeen, jatkoimme 
yhteydenpitoa.

Kerran Haimi kutsui minut kyläänsä muu-
tamaksi päiväksi näkemään ”oikeaa suoma-
laista elämää”, kun elämässäni koitti työttö-
myyden ja epäselvyyden vaihe. Suomessa 
Mirjam tuli oikein nopeasi Nastolan seura-
kunnan aktiiviksi ja sai monia ystäviä. Kun 
ajoimme Nastolaan, hän kertoi minusta seu-
rakuntalaisille. Iäkkään uskovat puolisot 
Lasse ja Seija Lahtinen, sanoivat Mirjamil-
le: ”Meillä on iso talo ja paljon elintarvikkei-
ta. Hän voi asua meillä”.

Seija ja Lasse Lahtinen kesämökillään. KuVa: janina iljainen

Minun ihmeellinen joulutarina
NykyVenäjälle tulee aika lailla negatiivista tietoa Suomesta, mm. venäläisiin 
perheisiin kohdistuvista kohtauksista. 

Lahtisen perheen perinteenä on aina ol-
lut auttaa lähimmäisiä. Asuin heillä kolme 
kuukautta kunnes viisumini loppui, ja viih-
dyin heidän kodissaan kuin lähisukulainen. 
Lahtisilla on viisi omaa lastaan ja kahdeksan 
lastenlasta, yksi ”aikuinen lapsi” lisää ei oli-
si heistä aiheuttanut mitään vaivaa.

Jotta minulla olisi ollut vielä suurempi 
seura ja laajempi kielenkäytön ala, Seija Lah-
tisen suosituksen avulla pääsin harjoitteluun 
paikalliseen alakouluun. Kirkonkylän koulun 
opettajat ottivat minut vastaan lämpimästi ja 
antoivat minun harjoitella ekaluokkalaisten 
keskuudessa, hoitaa kouluavustajan tehtä-
viä, suunnitella ja pitää oppitunteja. Minua 
pyydettiin kertomaan Venäjästä, sen histo-
riasta ja kulttuurista.

Joulukuu oli lähestymässä loppuaan, ja läh-
töni aika vain lähestyi. Tiedän, että suoma-

laisille Joulu on perhejuhla, johon vieraita 
ei oikein kutsuta. Kuitenkin Lahtiset päätti-
vät toisin, ja vietin joulua 2011 heidän suu-
ren perheensä kanssa.

Joulutarinani ei päättynyt tähän. Palat-
tuani Venäjälle pääsin hyvään työhön kan-
sainväliseen yhtiöön, jossa tarvittiin suomea 
osaavaa työntekijää, ja nyt vietän usein lo-
maani Nastolassa henkisten sukulaisteni 
luona.

Hankkeet loppuvat, ja kansainvälinen ti-
lanne muuttuu. Mutta mistään huolimatta ai-
doilla kristityillä on aina aikaa auttaa ja teh-
dä hyviä asioita. Haluan sanoa vielä kerran 
näille ihmisille ”Paljon kiitoksia”.

Janina emilia Iljainen
Kirjoittaja asuu ja työskentelee 
Seuloskoissa Pietarin alueella.

Kinkku on 
joulupöydän 
kunkku
Suomalaiset olisivat valmiita tuomaan 
perinteiseen joulupöytään kotimaista ka-
laa ja bataattiruokia. joulupöydän perin-
teet pitävät kuitenkin edelleen vahvasti 
pintansa, selviää Suomalaisen työn liiton 
teettämästä Sinivalkoinen jalanjälki -kam-
panjatutkimuksesta.

— Perinteinen suomalainen joulupöy-
tä on varsin runsas, eivätkä suomalaiset 
halua sitä suuresti uudistaa. Klassikkojen 
rinnalla suomalaiset olisivat valmiita kui-
tenkin kokeilemaan esimerkiksi uusia ka-
laruokia ja bataattilaatikkoa. jouluvalmi-
steluissa suomalaiset ruuat ovat vahvasti 
pääroolissa. Ostamalla joulupöytään ja lah-
jaksi kotimaisia herkkuja on mahdollisuus 
tukea suoraan suomalaista työtä, Suoma-
laisen työn liiton tutkimuspäällikkö Jokke 
eljala kertoo.

taloustutkimuksen tekemässä tutki-
muksessa reilulta tuhannelta suomalaisel-
ta kysyttiin perinteisen joulupöydän tär-
keimpiä ruokalajeja ja mikä uusi ruokalaji 
sopisi jouluun. taloustutkimuksen tekemä 
kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 
2014 ja siihen vastasi 1166 15–79-vuotiasta 
suomalaista kuluttajaa.

uusina jouluruokina suomalaiset toisi-
vat perinteiseen joulupöytään kotimaises-
ta kalasta (17 %) ja bataatista (14 %) val-
mistetut ruokalajit. Myös marjajälkiruu-
at ja punajuuriruuat voisivat suomalaisten 
mielestä sopia joulupöytään. Vastaajista 15 
prosenttia haluaa pitää perinteisen joulu-
pöydän täysin muuttumattomana.

— Bataattilaatikko oli viime joulun hae-
tuin resepti heti joulukinkun jälkeen, ja 
myös tänä vuonna on bataattilaatikon oh-
jeita haettu joulusivustoltamme paljon, 
jokke eljala kertoo.

joulupöydän tärkein herkku on perin-
teisesti kinkku. erityisesti miehet (65 %) 
nostavat kinkun tärkeimmäksi. naisista 
noin puolet pitää kinkkua joulupöydän tär-
keimpänä ruokalajina. Graavikalat (11 %) ja 
laatikot ovat suomalaisten mielestä kinkun 
jälkeen joulupöydän tärkeimmät ruokalajit.

— Perinteinen kinkku painaa yli 10 ki-
loa, mutta kinkkujen koko on pienentynyt 
vuosien varrella. Yksi syy on, ettei iso kink-
ku mahdu uuneihin, kertoo ruokakeskon 
liha- ja kalaostopäällikkö Johanna Holo-
painen.

Joulupöydän tärkein ruokalaji
• Kinkku 57 % 
• Graavikalat 11 % 
• Lanttulaatikko 6 % 
• Perunalaatikko 6 % 
• Porkkanalaatikko 4 %

Mikä uusi ruokalaji 
joulupöytään?
• Kotimaista kalaa 17 % 
• Bataattilaatikko ja -muussi 14 % 
• Marjajälkiruoat 12 % 
• Punajuuriruoka 8 % 
• Kalkkuna 7 % 
• Hirvipaisti 7 % 
• Porokäristys 7 % 
• Vihreä salaatti 6 % 
• Äyriäiset tai ravut 4 % 
• Sushi 1 % 
• Pizza 1 % 
• Suomalainen perinteinen joulupöytä pi-
tää pysyä muuttumattomana 15 %

Kysely

Karjalan Sanomien lukijat onnittelevat

"Meillä on  aina aikaa auttaa 
ja tehdä hyviä asioita."

Компания Inkeri-Line поздравляет 
Вас с католическим Рождеством, Но-
вым годом и Рождеством Христовым!  
Желаем счастья, здоровья и приятных 
путешествий. Компания стремится 
развивать свой бизнес, думая о людях.

Andrei Kuznetsov, Inkeri-Line-yritys

”Ja me toivotamm’, ja me toivotamm’ 
onnellista ja hyvää joulua ja sitä taivaallis-
ta ystävyyttä joka meidän kaikkeimme ylit-
se käy.”

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hyvyä rostuota ta onnie uuvella vuuvel-
la 2015!

Kari Kemppinen, uhtua-seura ry

Kiitos mukavista lukutuokioista Karjalan 
Sanomien äärellä. Rauhallisia juhlapyhiä ja 
onnea ja terveyttä vuodelle2015!

Katariina Lahtonen, Helsinki

Я поздравляю всех с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю всем 
хорошего настроения на протяжении 

следующего года, почаще улыбаться, 
побольше позитивных моментов и 
стабильной политической ситуации.

Jussi Jääskeläinen, Petroskoi

Toivotan rauhaa ja kansojen ystävyyttä, 
terveyttä ja hyvää elämää kaikille. Tervei-
siä tutuille.

Sinikka Taskinen, Suomi

Yksi pieni pyrstötähti
täältä meidän luota lähti.
Lensi yli taivaitten,
Teidän talon ylle.
Siihen jäi se loistamaan
loisteessaan,
se toivottaa: joulumieltä
rauhaisaa.
Ensi vuonna tavataan!

Irina Syrjäläinen, Petroskoi

Karjalan tiet parempaan kuntoon etenkin 
Vieljärven tie, että pääsisin Vladimirin ja Ma-
rian luokse särkemättä autoani. Ystäviä ha-

luaisin tavata ja kesällä käydä siellä saunas-
sa ja uimassa.

Anne Karjalani, Suomi

С рождеством и наступающим Новым 
2015 годом! Успехов в работе и как 
можно больше новых читателей!

Heglund V.P., Petroskoi

Совет ветеранов микрорайона «Голи-
ковка-Зарека» поздравляет вете ранов 
труда с Новым годом и Рож деством! 
Желает здоровья, счастья, благополучия 
и исполнения желаний.

Tatjana Bolujeva, Petroskoi

Желаю всем счастливого года. Газете 
вашей процветания и миллионных 
тиражей, бешеной популярности и 
распространения по всему миру!

šapilo J. N., Petroskoi
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Menot  24.12. – 31.12. OinaS
21.03.–20.04

tällä jaksolla työ sujuu kuin ras-
vattu. johtajasi hyväksyy teke-
mäsi ehdotukset. Seuraelämä 
korostuu jakson lopussa ja sii-
hen voi tulla suuria muutoksia. 
jotkut löytävät jopa elämän-
kumppanin.

HärKä
21.04.–20.05

ensi viikonloppu on sopiva aika 
tavata ystäviä ja järjestää illa-
nistujaisia hyvässä seurassa. Ys-
tävillä on sinulle hyviä neuvoja, 
kunhan vain jaksat kuunnella.

KaKSOSeT
21.05.–21.06

hakeudu uuteen seuraan, voit 
saada ihania juttuja todellisuu-
teesi. elämäsi tulee muuttu-
maan aika tavalla loppuvuoden 
aikana, jokin ihminen astuu ku-
vioihin.

raPu
22.06.–22.07 

Voimakas halusi tehdä asiat 
omalla tavalla häiritsee tämän 
viikon ajan. Ole varovainen. 
Ongelmat suunnitelmien to-
teuttamisessa ja ristiriidat ovat 
mahdollisia.

LeiJOna
23.07.–23.08

Kotiasiat ovat todella hyvin, 
mutta työelämässä on hieman 
hankalampaa. asiat selviävät 
joulukuun aikana. Sinun kan-
nattaa välttää kaikenlaisia risti-
riitoja, sillä niitä tuntuu kovasti 
pyörivän ympärilläsi.

neiTSyT
24.08.–23.09

Ole tarkkana rahan kanssa, si-
tä ei ole nyt liikaa. Sinun pi-
tää säästää isompaa meno-
erää varten. turhat ostokset on 
nyt syytä jättää suosiolla kaup-
paan.

VaaKa
24.09.–23.10

Olet täynnä hienoja ideoita. 
Projektit näyttävät edistyvän 
nopeasti. jos et pysty vakuut-
tamaan kumppaniasi suunnitel-
mista, jatka suostuttelua. Yri-
tä suunnitella menojasi parem-
min.

SKOrPiOni
24.10.–22.11

Varo ristiriitoja, joita ympärilläsi 
on yllin kyllin. Keskity omaan te-
kemiseesi, mutta tee se ylpeänä 
itsestäsi. innostut kaikista uusis-
ta jutuista, niitä on nyt paljon.

JOuSiMieS
23.11.–21.12

uusi harrastus antaa mahdolli-
suuden tienata lisää rahaa. tällä 
viikolla voit tutustua henkilöön, 
joka auttaa saamaan parem-
man työpaikan tulevaisuudes-
sa. ihmiset ympärilläsi ovat val-
miit auttamaan sinua.

KauriS
22.12.–20.01

arkikin tuntuu sinusta muka-
valta, olet varsin tyytyväinen 
elämäntilanteeseesi. Viettämä-
si hetket jonkun vanhan ystä-
vän seurassa tuntuvat erityisen 
antoisilta.

VeSiMieS
21.01.–19.02

Sosiaalinen elämä korostuu jak-
son alussa. Perheen vaatimukset 
odottavat toimenpiteitä, etenkin 
vanhemmat ihmiset tarvitsevat 
erityishuomiotasi. ehkä jotkut 
nuoremmat perheenjäsenet voi-
sivat olla avuksi jollakin tapaa.

KaLaT
20.02.–20.03

Pohdit paljon asioita, joiden 
ajattelu pitäisi kokonaan unoh-
taa tällä hetkellä. rentoudu 
hieman. nauti pienistä asiois-
ta, ole tyytyväinen itseesi ja ai-
kaansaannoksiisi.

Horoskooppi

Teatterit
Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738

24.12. Joulu eurooppalaisittain: Päh-
kinänsärkijä. tšaikovski. Kaksinäytök-
sinen baletti, suuri näyttämö, kesto 1 
h 35 min., esityksen lisäksi tarjolla glö-
giä, piparkakkuja, joululeikkejä ja Santa 
Claus. klo 19.00. lippujen hinnat 150—
1200 rpl. Muu esitys 27.12. klo 20.00.
30.12. Lepakko. Strauss. Kaksinäy-
töksinen operetti, suuri näyttämö, kes-
to 3 h, klo 19.00. lippujen hinnat 100—
1000 rpl.

Karjalan draamateatteri
Kirovinkatu 12, puh. 767127

24.12. Minusta ja minun äidistäni. is-
ajeva. Kaksinäytöksiset muistelmat, klo 
19.00. liput 500 rpl. Muu esitys 28.12. 
klo 19.00.
25.12. Nastasja Filippovna. 
Klimontovitš. dostojevskin idiootin 
mukaan, suositeltava yli 16-vuotiaille, 
klo 19.00. liput 600 rpl.
26.12. 35 kiloa toivoa. Gavalda. Yksi-
näytöksinen Valeri Baulinin lausunta-
esitys, klo 19.00. liput 150 rpl.
27.12. Kauneuskuningatar. 
Mcdona h. Yksinäytöksinen komediat-
rilleri, klo 19.00. liput 300 rpl.

Musiikki
Filharmonian suuri sali
Kirovinkatu 12

24.12. Lunta vain sataa… Karjalan 
kansansoitinorkesteri ja Olga Sosnovs-
kaja (sopraano) esittävät aarioita ope-
reteista ja lauluja. Klo 19.00. lippujen 
hinnat 350—3000 rpl. hintaan sisältyy 
kuohuviiniä.
25.12. uusivuosi sinfoniaorkeste-
ri kanssa. Karjalan sinfoniaorkesteri 
soittaa kapellimestareiden rybalkon ja 
njagan johdolla Straussia, tšaikovskia, 
andresonia ja tsfasmania. Klo 19.00. 
lippujen hinnat 350—3000 rpl. hin-
taan sisältyy kuohuviiniä. Muu konsert-
ti 28.12. klo 18.00.

Kanteletalon sali
Karl Marxin katu 6

26.12. Joulukuusi Kantele-talossa. 
Kantele-yhtyeen joululle ja uudellevuo-
delle omistetussa ohjelmassa perintei-
siä karjalan- ja venäjänkielisiä joululeik-
kejä ja -lauluja. Suositeltava koko per-
heelle. Klo 18.00. 350 rpl. Muu esitys 
30.12. klo 17.00.

Konservatorion suuri sali
Leningradskajakatu 16

26.12. Äänisen musiikkitalvi. Fes-
tivaalin päättäjäiskonsertissa esiinty-
vät roman Muravitski (tenori, Mos-
kova), nadežda Gulitskaja (sopraano, 
Moskova) ja konservatorion kansan-
soitinorkesteri kapellimestari aleksei 
tšugajevin johdolla. Klo 19.00

Taidemuseon	Venäläinen	sali
Karl Marxin katu 8

27.12. Tyylilajin klassikot. Karjalan 
musiikkiteatterin solistit esittävät aa-
rioita ja kohtauksia Kálmánin, lehá-
rin, Straussin ja zellerin teoksista. Klo 
16.00. liput 250 rpl.

Näyttelyt
Karjalan kansallinen museo
Lenininaukio 1, ti—su 10.00—17.30, puh. 
769479, liput 20—200 rpl.

29.01. asti. Itä-Fennoskandian pal-

vontapaikat. igor Georgijevskin (Pet-
roskoi), Mark šahnovitšin (Petroskoi) 
ja Vjatšeslav Mizinin (Pietari) valokuvia 
Karjalan ja Kuolan niemimaan tunne-
tuista palvontapaikoista.
28.02. asti. Kerran 40 vuotta sit-
ten. neuvostokansalaisten 1970-luvun 
arkielämästä kertovassa näyttelyssä 
museoesineitä, 1970-luvun dokument-
teja ja valokuvia museon ja yksityisistä 
kokoelmista.

Karjalan taidemuseo
Karl Marxin katu 8, ti—su 10.00—18.00, 
to 12.00—20.00, puh. 783713, Liput 
30—100 rpl.

24.12. alkaen. Äänisen paletti. Kar-
jalan taiteilijoiden vuosinäyttelys-
sä maalauksia, piirroksia, taidekäsitöi-
tä ja objekteja. avajaiset klo 16.00. Va-
paa pääsy
18.01. asti. Baltian maiden mestarit 
ja Jadviga Žilvinska. taidemuseon ja 
unik art -antiikkisalongin yhteisnäytte-
lyssä liettuan, latvian ja Viron taiteili-
joiden teoksia.
22.02. asti. Konstantin Korovin. 
esillä 59 ”venäläisen impressionistin” 
Konstantin Korovinin maalausta ja piir-
rosta Pietarin Venäläisen museon ko-
koelmista.

Kaupungin näyttelysali
Lenininkatu 26, ti—su 12.00—19.00, 
puh. 781650, liput 20—50 rpl.

11.01. asti. Pastellirunous. esillä pet-
roskoilaisten nuorten ja kokeneiden 
taiteilijoiden pastellitöitä ja muita piir-
roksia.

Mediakeskus	Vyhod
Karl Marxin katu 14, ti—la 12.00—19.00, 
su 12.00—17.00, puh. 761441, liput 10—
20 rpl.

25.12. alkaen Joulumarkkinat. Kar-
jalan käsityötaiteilijoiden myyntinäyt-
tely. esillä mm. keramiikkaa, tekstii-
liä, huovutus- ja lasitöitä, kudonnaisia, 
puuleikkauksia ja -maalauksia. avajai-
set klo 13.00. Vapaa pääsy

Kižin näyttelykeskus
Fedosovankatu 19, ma—su 10.00—

18.00 (ke 12.00—20.00), puh. 775116, 
liput 30—55 rpl.

1.02. asti. ei-eräässä kuningaskun-
nassa. Pohjois-Venäjän kansansatujen 
maailmasta kertova näyttely.

Kansallisten kulttuurien 
keskus
Lenininaukio 2, ma—pe 10.00—18.00, 
la 12.00—20.00, puh. 782048 Liput 
15—30 rpl.

26.12. asti. Sielussani on Karjala. 
Vladimir Melentjevin (Soutjärvi) maala-
usten näyttely.

Käsityöammattien	keskus
Kirovinkatu 13, ti—pe 10.00—19.00, ma 
ja la 12.00—19.00, puh. 783062, liput 
10—20 rpl.

10.01. asti. uudenvuoden tarinat. 
esillä petroskoilaistaiteilijoiden Viktori-
ja zorinan maalauksia, nelli Grigorjevan 
piirroksia ja alla zatšosovan keramiik-
katöitä. aiheena joulu ja uusivuosi.
25.12. alkaen Joulumarkkinat. Kar-
jalan käsityötaiteilijoiden myyntinäyt-
tely. esillä mm. keramiikkaa, tekstii-
liä, huovutus- ja lasitöitä, kudonnaisia, 
puuleikkauksia ja -maalauksia. avajai-
set klo 13.00. Vapaa pääsy

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

31.01. asti. Villa-akvarelli. esillä käsi-
työtaiteilijoiden natalja Frolovan ja je-
lena Kubrinan töitä.

Kansallinen kirjasto
Puškinskajakatu 5, ma—to 10.00—
20.00, la—su 10.00—18.00

Lohijoen suisto. Opastettu kävely-
kierros Petroskoin lepo- ja kulttuuri-
puiston alueella. Kesto 1,5 h, klo 15.00. 
Vapaa pääsy, ennakkovaraus pakolli-
nen puh. 785470.

Luterilainen	kirkko
Drevljanskajan rantakatu 25

24.12. Jouluaatto. jumalanpalvelus 
venäjän kielellä. Klo 18.00
25.12. Joulu. joulujumalanpalvelus 
suomen kielellä. Klo 11.00

25.12. Joulu. joulujumalanpalvelus ve-
näjän kielellä. Klo 18.00
26.12. Jumalanpalvelus venäjän kie-
lellä. Klo 18.00
27.12. Jumalanpalvelus venäjän kie-
lellä. Klo 18.00
28.12. Jumalanpalvelus suomen 
kielellä. Klo 11.00
28.12. Jumalanpalvelus venäjän kie-
lellä. Klo 14.00

Lapsille
Kansallinen teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674

24.12. Peter Pan. Barrie. jouluesi-
tys, suuri näyttämö, koko perheen näy-
telmä, suositeltava yli 6-vuotiaille, klo 
11.00, 14.00. Muut esitykset 25.12., 
27.12., 28.12., 29.12., 30.12. klo 11.00, 
14.00, 26.12. klo 12.00.

Kansallisten kulttuurien 
keskus
Lenininaukio 2

24.12. uudenvuoden fantasiat. jou-
lu- ja uudenvuoden esitys ja leikke-
jä lapsille ja vanhemmille. Klo 11.00, 
14.00. liput 180 rpl. Muut esitykset 
25.12. klo 11.00, 14.00, 28.12. klo 12.00, 
29.12. ja 30.12. klo 11.00, 14.00, 17.00.

Konservatorion suuri sali
Leningradskajakatu 16

24.12. Punahilkka. Konservatorion 
laululuokan opiskelijat esittävät jevge-
ni švartsin lastenoopperan. Kesto 45 
min., klo 12.00. liput 100 rpl.

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092

24.12. uusivuosi muksuille: vuodes-
ta kolmeen. uudenvuoden esitys 1—3-
vuotiaille, kesto 40 min., klo 16.00. liput 
300 rpl. Muu esitykset 26.12. klo 16.00, 
27.12. klo 12.00, 29.12. klo 10.00, 16.00, 
18.00, 30.12. klo 10.00, 12.00, 16.00.
24.12. Peikkojen taikakirja. uuden-
vuoden esitys 4—10-vuotiaille, kesto 
1 h 20 min., klo 18.00. liput 300 rpl. 
Muut esitykset 27.12. klo 14.00, 17.00, 
29.12. klo 14.00, 30.12. klo 14.00.
27.12. uusivuosi disko-tyyliin. uu-
denvuoden esitys yli 9-vuotiaille, kesto 
1 h, klo 18.00. liput 250 rpl.

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4

25.12. Nasto-kaunotar. Salo. Karjalai-
seen satuun pohjautuva yksinäytöksi-
nen musiikkisatu, suositeltava yli 6-vuo-
tiaille, suuri näyttämö, klo 17.00. lippu-
jen hinnat 150—250 rpl. Muut esitykset 
26.12. klo 16.00, 27.12. klo 11.00, 28.12. 
klo 14.00, 17.00, 29.12. klo 11.00.
31.12. Morozko. Maksimov. Musiikki-
satu lapsille ja aikuisille, suuri näyttä-
mö, koko perheen näytelmä, suositel-
tava pienimmille, kesto 50 min., klo 
12.00. lippujen hinnat 50—300 rpl.

Filharmonian suuri sali
Kirovinkatu 12

27.12. uusi konsertti Joulupukille 
eli uudenvuoden konfetti. joulu- ja 
uudenvuodenkonsertti lapsille ja van-
hemmille pöytien ääressä. esiintyji-
nä Karjalan kansansoitinorkesteri One-
go ja lasten kuoro tellervo. Klo 12.00, 
15.00. lippujen hinnat 300—350 rpl.

Rock & Folk
24.12. Keskiajan joulukonsert-
ti. esiintyy keskiajan musiikkia soitta-
va folk-yhtye drolls. Klo 20.30. Vapaa 
pääsy. art-kahvila FM, Kirovinkatu 12.

Luterilainen kirkko
24.12.—28.12. Jumalanpalvelus. 
Pyhän hengen kirkko, Drevljanskajan 
rantakatu 25.

Inkerin kirkon Petroskoin evanke-
lis-luterilaisen Pyhän hengen seu-
rakunta kutsuu jouluaikana pidet-

jouluna kirkkoon!
täviin jumalanpalveluksiin luterilai-
seen kirkkoon. jumalanpalvelukset 
järjestetään päivittäin. Suurin osa niis-
tä on venäjän kielellä. Suomenkieli-
set jumalanpalvelukset ovat 25. jou-
lukuuta klo 11.00 ja 28. joulukuuta klo 
11.00. KS
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Sää

1918 vuonna 15. 
huhtikuuta 
syntyi jaak-

ko rugojev Suojärven kylään 
uhtualla.

1934 vuodesta 
alkaen hä-
nen kerto-

muksiaan ja runojaan julkaistiin 
Petroskoin ja leningradin suo-
menkielisissä aikakauslehdissä.

1934 vuonna 
koulun jäl-
keen ru-

gojev pääsi Petroskoin pedago-
giseen yliopistoon. hän opiskeli 
työn ohella.

1941 vuonna ru-
gojev taisteli 
hävityspatal-

joonassa Kalevalan piirissä. So-
dan aikana hän haavoittui kaksi 
kertaa, mutta jatkoi kertomus-
ten ja runojen kirjoittamista ta-
savallan lehtiin.

1943 vuodes-
ta rugojev 
teki työtä 

totuus-lehdessä. Samana vuon-
na julkaistiin hänen ensimmäi-
nen kirjansa Kosto, joka kertoi 
partisaanien elämästä. Vuoden 
kuluttua rugojevista tuli neu-
vostoliiton kirjailijaliiton jäsen.

1953 vuoteen 
mennes-
sä rugojev 

sai valmiiksi laulun igorin sota-
retkestä suomenkielisen kään-
nöksen.

1993 vuonna 17. 
kesäkuu-
ta kirjaili-

ja kuoli. hänet haudattiin Pet-
roskoin Suolusmäen hautaus-
maalla.

1997 vuodesta 
alkaen Kar-
jalassa on 

myönnetty vuosittain jaakko 
rugojevin nimeä kantava opin-
totuki. Se annetaan opiskelijoil-
le, jotka kirjoittavat kertomuksia 
tai runoja suomen, karjalan tai 
vepsän kielellä.

Fakta Pikkujoulu
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ViikonloppunaPerjantainaHuomenna

Jo, joulunrauha, 
saavu, jää
nyt joka sydämeen.
Sakari Topelius

Viikon vitsi

Mitä eroa on talviurheilula-
jeilla?
— Jääkiekossa on pudotus-
pelit ja maastohiihdossa on 
tiputuspelit.

Jelena Gagarina
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

”Soihdut sammuu, kaikki 
väki nukkuu, väki nuk-
kuu…” - toimittajaton-
tut laulavat kynttilät 

kädessään toimituksen perinteis-
tä joululaulua ja hiipivät varovasti 
päätoimittajan huoneeseen. Siel-
lä he näkevät joulukuusen, valo-
ketjut ja köynnökset sekä maistiai-
sia varten katetun pöydän. Suurin 
osa jouluherkuista ei ole kaupas-
ta, vaan juhlaväen tekemää. Kar-
jalan Sanomien lukijat ja ystä-
vät Petroskoista ja Sortavalasta 
tapaavat toisiaan pikkujoulussa 
toimituksessa.

Sortavalalaisten ryhmään liitty-
nyt Sinikka Taskinen Savonlinnas-
ta ei pysty istumaan tuolillaan, kun 
hän kuulee lapsuudestaan tunnet-

Jouluväki Petroskoista ja Sortavalasta tutustuu toisiinsa tanssissa pikkujoulussa Karjalan Sanomien toimituksessa. KuVa: julia VeSelOVa

Toimittajatontut vaalivat  
jouluperinteitä
Välitön joulutunnelma yhdisti petroskoilaisia, sortavalalaisia ja savonlinnalaisia.

tua laulua. Nyt hän vetää tonttujou-
kon mukaansa.

— Tämä on lämminhenkinen ta-
pahtuma, jonka valtaa välitön tun-
nelma, lausuvat yhteen ääneen Si-
nikka Taskinen ja hänen kaverinsa 
Anne Karjalainen Savonlinnasta.

— Ajattelimme, että käym-
me vain tutustumassa toimituk-
seen ja sen työskentelyyn, mut-
ta itse asiassa pääsimme varsinai-
seen juhlaan, suomalaiset jakavat 
vaikutelmiaan.

Karjalaiset kylät lumosivat
Suomalaiset ja vielä 13 vierasta läh-
ti Sortavalasta joulumatkalle Pet-
roskoihin. Matka kulki karjalais-
ten kylien Vieljärven ja Kinnermä-
en kautta, jossa heidät otti vastaan 
Kinnermäen emäntä Nadežda 
Kalmykova.

— Vieljärven karjalan kielen koti 
ja Kinnermäki yllättivät mieluisasti 
sortavalalaisia. Jos suomen kielestä 
ja kulttuurista jonkin verran tunne-
taan Sortavalassa, niin karjalainen 

kulttuuri on meille aika outo. Jot-
kut kaupungin kuorot laulavat kui-
tenkin karjalaksi, ja tämän ansios-
ta ne kehittyvät eteenpäin. Mitään 
muuta karjalan kielellä ei tapahdu, 
Sortavalan Inkeri-liiton puheenjoh-
taja Tatjana Nazarova sanoo.

Nazarovan kanssa Petroskoihin 
saapui suomea liitossa opiskelevia 
jäseniä, Ruskealan seurakunnan jä-
seniä ja venäläisen laulun kansan-
kuoron esittäjiä.

Ennen pikkujoulua vieraat eh-
tivät käydä myös Kantele-talos-
sa ja kiertää ”suomalaisessa Pet-
roskoissa” 17. kymnaasin suomen 
kielen opettajan Irina Syrjäläisen 
opastuksella.

Paras kokki Petroskoista
Kahdeksan jouluateriaa laitettiin 
nautittavaksi samalle pöydälle 
mandariinien, suklaan ja ostettu-
jen piirakoiden kerä. Toimituksen 
perinteen mukaan maistettuaan 
jokaisen herkun vieraat valitsevat 
parhaan kokin. Kolmesta henki-

löstä koostuva tuomaristo laskee 
pisteitä ja valitsee kolme taitavin-
ta kokkia.

Tällä kertaa pääpalkinto luovu-
tettiin Karjalan Sanomien lehden 
avustajalle Tatjana Bolujevalle 
hänen leipomastaan kakusta, jon-
ka päälle mestari laittoi jouluonnit-
telunsa — ”Hyvää joulua”.

Viime joulukuussa lehden pet-
roskoilaiset lukijat kävivät joulu-
matkalla Sortavalassa. Silloin par-
haaksi kokiksi tuli sortavalalainen 
nainen.

Sortavalalaisten ryhmän vetäjä-
nä ollut Tatjana Nazarova sai toisen 
palkinnon joulutortuistaan.

Kolmanneksi pääsi Petros-
koin opettajaopiston suomen kie-
len opettaja Anna Baryšnikova 
kaalipiirakallaan.

Viime lauantaina pikkujoulua 
vietettiin sekä Karjalan Sanomien 
toimituksessa että myös Petros-
koin Inkeri-liitossa. Jouluilta jär-
jestettiin myös Petroskoin luteri-
laisessa kirkossa. KS

Karjalan 
kansankirjailija 
Jaakko rugojev


