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Oleg Gerasjuk
Karjalan Sanomat 
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Kauppa olisi jäänyt varmasti kah-
den hengen asiaksi, mutta onnek-
si kylän edustalla Koivuniemellä 
majoituspalveluita matkustajille 
viitisen vuotta tarjonnut yksityis-
yrittäjä sai vihiä huutokaupasta 
ja ilmoittautui viime tipassa sen 
osallistujaksi.

— Rakensin lomamökin niemelle 
ja aloitin majoitustoiminnan vuo-
den 2007 lopulla. Myöhemmin ha-
lusin saada vuokratun maapalstan 
yksityisomistukseen, muttei piiri-
hallitukselta kuulunut vastausta 
kahteen kuukauteen, yksityisyrit-
täjä Andrei Teterin sanoo. 

Mies kävi piirikeskuksessa ja ta-
pasi piirijohtaja Konstantin Guse-

Andrei Teterin on valmis kamppailemaan virkailijoita vastaan kaikin laillisin keinoin. Kuva: Svetlana GeraSjuK

,, Matkailualan 
yksityisyrittäjille 
rakennetaan 
esteitä Prääsän 
piirissä. Ovatko 
he haitaksi 
piirijohtajalle? 
Andrei TeTerin

Metsämaan huutokauppa 
lykkääntyi Prääsän piirissä 
Tonttikeinottelu
Syyskuun lopulla  
Prääsän kansallis
piirin johtaja Kons
tantin Gusev yritti 
myydä salavih kaa 
13 hehtaaria maata 
muka mehi läis hoidon 
kehittämi seen eräälle 
petros koilaiselle alaan 
kuulu mattomalle 
henkilölle Säämä
järven tienoilla 
Tsuuniemen kylän 
tuntumassa. 

vin, joka antoi kielteisen vastauksen 
yksityisyrittäjän anomukseen. 

Ilman maanomistusoikeutta 
ja tontin virkistysalueen status-
ta yksityisyrittäjällä ei ole maa-
seutumatkailun kehitysnäkymiä 
Koivuniemellä.

— En käsitä alkuunkaan piiri-
johtajan kantaa. Korkealla tasol-
la puhutaan yhtä mittaa matkailu-
alan kehittämisestä Karjalassa. Ma-
joitustoiminta ja muut tarjoamani 
palvelut tuottavat ainoastaan hyö-
tyä piirille. Olen maksanut ajoissa 
kaikki verot enkä rikkonut vuok-
rasopimusta. Sittenkin olen pii-
riviranomaisten riesana, Teterin 
pahoittelee. 

Piirijohtaja lupasi käydä Koivunie-
mellä ennen huutokauppaa syys-
kuun lopulla tarkistamassa yksi-
tyisyrittäjän toimintaa. Mahdol-

listen rikkomusten paljastettua 
viranomaiset uhkasivat purkaa 
vuokrasopimuksen. Tarkastuksen 
aattona tiehöylä tasoitti tietä edes-
takaisin kolme kertaa Tsuuniemen 
kylään asti, mutta viranomaisia ei 
näkynyt. » sivulle 4

Terveys
Työinto ja kokemus  
poikivat yrityksen. » sivu 7

Koulutus
Sydämeni annan 
lapsille. » sivu 8
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Kansallisen  
lehdistön  
työrauha on  
jälleen vaarassa

Karjalassa suomen, karjalan ja vepsän kielel-
lä ilmestyvän lehdistön tulevaisuus herät-
tää jälleen huolestuneisuutta meillä ja muu-
alla. Tiettävästi viranomaiset aikovat liittää 

kaikki Karjalan valtionviestimet uuden valtionme-
diaholdingyhtiön yhteyteen. 

Kansalliskielisten sanoma- ja aikakauslehti-
en toimitukset liitettäisiin holdingiin niitä nyky-
ään julkaisevan Periodika–kustantamon uudelleen 
järjestelyä myöten. Toimitukset muuttaisivat Pet-
roskoin keskustasta tiloihin, jotka ovat syrjempä-
nä Aleksanteri Nevskin valtakadun kaukopäässä. 
Nykyään kansalliskieliset lehtitoimitukset ja Perio-
dika–kustantamo ovat katuosoitteessa Titovin-
katu 3. Suunnitelmaa perustellaan kustannusten 
vähentämistarpeella. 

Olen tuntenut Titovinkadun lehtitalon nuorilta vuo-
siltani. Opiskelijana kävin mielelläni suomenkie-
lisissä lukijatilaisuuksissa, joita Neuvosto–Kar-
jalan (Karjalan Sanomat) toimitus järjesti omissa 
tiloissaan. 

Kansalliskielisten julkaisujen osuus on ollut ai-
na merkittävä Karjalassa. Ne palvelevat kansallisten 
kielten ja kulttuurin asiaa edistäen kansojen ystä-
vyyttä ja kansainvälistä yhteistoimintaa. 

Vieraita eri paikkakunnilta, kotimaan eri alueil-
ta ja ulkomailta on käynyt säännöllisesti lehtito-
mituksissa ja kustantamossa. He ovat eri–ikäistä 
väkeä koululaisista ikäihmisiin. Heidän on muka-
va käydä Periodikan talolla, kun tärkeimmät Kar-
jalan ja Petroskoin virastot, kansallisten kielten 
opetusta antavat koulut ja korkeakoulut, teatte-
rit ja museot, tutkimus- ja kulttuurilaitokset toimi-
vat samoin Petroskoin keskustassa, yleensä käve-
lymatkan päässä toisistaan. Toimittajain, avusta-
jain ja lukijain yhteistoiminta ja toimitusten osuus 
sosiaalisessa kanssakäymisessä kärsivät pahasti, 
jos toimitukset passitetaan Petroskoin keskustas-
ta muualle. 

Kansallisen lehdistön liittäminen venäjän kielel-
lä viestivän holdingyhtiön yhteyteen vahingoittai-
si pahasti toimitusten työrauhaa. Äidinkielinen jul-
kaisutoiminta kaipaa omaa erillistä organisaatiota 
ja johtoa, jotka osaavat huomioida tarkkaan toi-
minnan tavoitteita, vaikeuksia ja realiteetteja. Tä-
mä vaatii asiantuntevaa keskittymistä, kun taas 
asiaton keskittäminen tekisi vahinkoa kansallisel-
le lehdistölle. 

uudistus
Petroskoin yli
opiston itäme
rensuomalaisten 
kielten ja kulttuu
rin tiedekunta  
liitettiin osaksi  
filologista tiede
kuntaa. Päätök
sen siitä teki yli
opiston tiede
miesneuvosto. 
Mitään muita 
määräyksiä ei ole 
vielä tehty.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Suomen kielen ja kirjallisuu-
den laitos sekä karjalan kie-
len ja vepsän kielen laitos 
kuuluvat nyt filologiseen tie-
dekuntaan, sittenkin opetus-
opetussuunnitelmat ja -oh-
jelmat ovat tänä lukuvuonna 
samat kuin ne olivat tiede-
kunnassa. Laitokset sijait-
sevat jatkossakin samassa ra-
kennuksessa Pravdankadul-
la. Siellä pidetään suurin osa 

,, Yhtenäinen 
valtiollinen 
suomen 
kielen tentti 
ei paranna 
suomen kielen 
tilannetta 
Karjalan 
tasavallassa. 
TAMArA STAršOvA

Tänä lukuvuonna 24 nuorta opiskelee suomea ja karjalaa ensimmäisellä vuosikurssilla. Kuva: julia veSelova

Petroskoin yliopiston itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin 
tiedekunnan dekaani Tamara Staršova on närkästynyt siitä,  
että suomea osaavien ylioppilaiden määrä vähenee koko ajan.  
Kuva: julia veSelova

Suomea ja venäjää  
samassa tiedekunnassa

Vuonna 1940 Karjalais-suo-
malaisessa valtionyliopistossa 
perustettiin suomalais-ugrilai-
sen filologian laitos. johtajana 
oli professori dmitri Bubrih.

vuonna 1947 avatulla suo-
malais-ugrilaisella osastolla oli 
kaksi linjaa, suomalais-ugrilai-
nen kielitiede sekä karjalais-
suomalainen kansanrunous ja 
kirjallisuus.

vuodesta 1957 ryhdyttiin 
opiskelemaan lisäksi myös ve-
näjän kieltä.

12. huhtikuuta 1958 vas-
taanotto suomen kielen ja kir-
jallisuuden linjalle lopetettiin.

vuonna 1963 suomen kie-
len ja kirjallisuuden laitos avat-
tiin uudestaan. ensimmäiselle 
vuosikurssille otettiin vastaan 
vuosittain 25 uutta opiskelijaa 

ja vuodesta 1985 alkaen jo 50 
opiskelijaa.

vuonna 1990 perustettiin 
karjalan ja vepsän kielen laitos.

vuonna 1993 suomen kie-
len ja kirjallisuuden laitos sekä 
karjalan ja vepsän kielen laitos 
yhdistyivät itämerensuoma-
laisten kielten ja kulttuurin tie-
dekuntaan. Ks

Tiedekunnan historia

opinnoista. Yliopiston päära-
kennuksessa Lenininkadulla 
opiskelijat käyvät etupäässä 
venäjän ja kirjallisuuden yh-
teisillä luennoilla.

— Yhdistyminen on luon-
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viikko 
minuutissa
--------------------Suomea ja venäjää  

samassa tiedekunnassa
nollinen seuraus opiske-
lijakunnan vähenemises-
tä. Nykyään tiedekunnassa 
opiskelee noin 130 nuorta, 
aikaisemmin heitä oli mel-
kein kolme kertaa enemmän. 
Lukumäärä on nyt liian pie-
ni, jotta tiedekunta olisi säi-
lyttänyt statuksensa, tie-
dekunnan dekaani Tamara 
Staršova kommentoi.

Staršovan mukaan vuosi-
en mittaan filologiaa opiske-
levien määrä on vähentynyt 
huomattavasti. Kahdessa yh-
distyneessä tiedekunnassa 
opiskelee nyt hiukan yli 300 
henkeä.

Suomea taitavien 
määrä väheni
Tänä lukuvuonna ekakurssi-
laisia on yhteensä 24, joista 
vain kuusi on aloittanut kar-
jalan kielen opiskelun. Puo-
let heistä lukee varsinais-
karjalaa ja puolet livviä eli 
aunuksenkarjalaa.

Ensi vuonna kahdesta lai-
toksesta valmistuu 22 nuor-
ta kielenasiantuntijaa. Lu-
kumäärä on kaksi ja puoli 
kertaa pienempi kuin 1990-
luvun lopussa. 

— Syyt ovat objektiivisia. 
Väestön lukumäärä on su-
pistunut alinomaa, paljon 
suomea osaavia henkilöi-
tä on muuttanut Suomeen 
ja myös kiinnostus suomen 
kieltä kohtaan on laskenut, 
dekaani luettelee. 

Staršova ei usko, että suo-
men kielen tilanne Karjalas-
sa voi parantua.

— Suomen kielen oppitun-
tien määrä kouluissa on su-
pistumassa. Suomen kieles-
tä tulee joskus vielä yksi vie-
ras kieli. Myös karjalan kieltä 
käytetään hyvin vähän, ei se 
ole suosittu. Jopa karjalan 
kielen asiantuntijat työsken-
televät eniten suomen paris-
sa, Staršova sanoo.

Dekaanin mielestä myös 
yhtenäinen valtiollinen tentti 
ei pelasta suomea Karjalassa 
tässä surkeassa tilanteessa.

— Valmistustyö valtiolli-
seen tenttiin vie paljon ai-
kaa. Tentti voi ottaa käyt-
töön vain hyvälle metodi-
selle pohjalle. Ensin pitää 
julkaista uudet oppikirjat 
alakoulusta yläkouluun as-
ti, Staršova miettii.

— Tiedekunnassa voisim-
me ottaa käyttöön suomen 
kielen pakollisen pääsyko-
keen, mutta pelkään, että sil-
loin hakijoita on nykyistä vä-
hemmän. Esimerkiksi tämän 
vuoden 24 ekakurssilaisesta 
vain kuusi osaa suomea jon-
kin verran. Ks

Merkkipäivät
Petroskoin yliopiston 
Pohjoismaiden 
historian laitos järjesti 
seminaarin.
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Venäjän ja Pohjoismaiden histo-
riaan ja yhteistyöhön liittyviä ky-
symyksiä käsiteltiin Petroskoin yli-
opistossa pidetyssä seminaarissa. 
Pohjoismaiden historia on ainoa-
laatuinen erikoisala koko Venäjäl-
lä. Historian tohtori, professori Leo 
Suni oli tämän erikoisalan alkuun-
panija Petroskoin yliopistossa. 

Seminaari oli omistettu profes-
sori Leo Sunin 80-vuotispäivälle ja 
Pohjoismaiden ja Suomen ongelmi-
en laboratorion 20 vuoden toimin-

Seminaari oli omistettu professori Leo Sunin 80-vuotispäivälle ja Pohjoismaiden ja Suomen ongelmien laboratorion  
20 vuoden toiminnalle. Kuva: julia veSelova

Venäjän ja Pohjoismaiden 
yhteistyö jatkuu

nalle. Sellainen seminaari järjeste-
tään kerran viidessä vuodessa. 

Seminaarin osallistui tutkijoi-
ta Suomesta ja Ruotsista, Islannis-
ta sekä myös Moskovasta, Pieta-
rista, Arkangelista, Novgorodista 
ja Murmanskista.

Itä-Suomen yliopiston Karjalan 
tutkimuslaitoksen vanhempi tutki-
ja Antti Laine on esimerkiksi ollut 

yhteistyössä Petroskoin yliopiston 
kanssa yli 20 vuotta. Hän johti yh-
teisiä tutkimushankkeita 

Islannista tullut professori Ole 
Lindquist myös osallistui seminaa-
riin. Hän usein pitää luentoja Islan-
nin ja Norjan historiasta Petroskoin 
yliopiston opiskelijoille. Ks

Pohjoismaiden ja Suomen ongelmi-
en laboratorio perustettiin vuonna 
1992. Sen perustajana ja johtajana oli 
professori leo Suni. nyt laboratori-
on johtajana on historian lisensiaatti, 
dosentti ilja Solomeštš. laboratorio 
kuuluu Petroskoin yliopiston Pohjois-
maiden historian laitokseen. labora-
torio on kiinteässä yhteistyössä ulko-
maiden, muun muassa Suomen yli-
opistojen kanssa.

laboratorion asiantuntijat esiin-
tyvät kansainvälisten tutkimushank-
keiden, konferenssien sekä seminaa-
rien järjestäjinä ja osallistujina. He pi-
tävät luentoja Suomen yliopistoissa ja 
tekevät tieteellistä työtä Suomen ar-
kistoissa. laboratorio sen sijaan ot-
taa vastaan ulkomaisia historiantut-
kijoita, jotka tulevat Petroskoihin te-
kemään tutkimuksia ja luennoimaan 
opiskelijoille historiasta. Ks

Menneisyydestä tulevaisuuteen

Palkinto 
Karjalan 
piirakoista
Petroskoi, 10.11.2012. 
Kalevalalainen Svetlana 
Bogdanova voitti Karjalan  
v nature-valokuvakilpailun. 
33 valokuvauksen harrastajaa 
lähetti siihen 52 valokuvaa. 
Kilpailussa oli kuusi aihetta: 
sienet ja marjat, aura, metsästys 
ja kalastus, kotieläimet sekä 
karjalaisten perinteinen ruoka.

Kuva: julia veSelova

viikon kuva

Kiinnostus suomen kieltä kohtaan on laskenut.

Junalla 
Petroskoista 
Joensuuhun
Suunnitellaan, että ensim-
mäinen henkilöjuna joensuu-
hun lähtee Petroskoista jou-
lukuun 29. päivän vastaisena 
yönä. juna kostuu 11 hyttivau-
nusta ja yhdestä loistoluokan 
vaunusta. asiantuntijoiden mu-
kaan tarkastus rajalla kestää al-
le tunnin. Matkustajat saapuvat 
joensuuhun aamulla 29. joulu-
kuuta. venäläisillä turisteilla on 
mahdollisuus viettää koko päi-
vän joensuussa, tehdä ostok-
sia ja palata Karjalan tasavallan 
pääkaupunkiin 30. joulukuuta 
aamuna.

oletetaan, että junaliput tu-
levat myyntiin jo lähiviikkojen 
aikana.

Lasten taidekoulun 
paras opettaja 
Petroskoista
Petroskoissa toimii venäjän 
paras taidekoulun opettaja. Pet-
roskoin lasten musiikkikoulun 
nro 1 opettaja natalja Perve-
nenok tuli yleisvenäläisen kil-
pailun voittajaksi. 5. marraskuu-
ta Bolšoi-teatterissa palkittiin 
lasten taidekoulun paras opet-
taja –nimisen kilpailun voitta-
jat. Pervenenok kuului 60 par-
haan harrastuspiirien opettajan 
joukkoon. 

Pervenenok on toiminut 
Petroskoin lasten musiikkikou-
lussa nro 1 yli 25 vuotta. Hän 
opettaa lapsia soittamaan bala-
laikkaa.

Nuoret Petros
koin kaupungin
neuvostoon
Nuoret pyrkivät Petros-
koin kaupunginneuvostoon. 
67 nuorta ehdokasta asetettiin 
Petroskoin kaupungin nuorten 
neuvoston vaaleihin. Suurin osa 
ehdokkaista on kansalaisjärjes-
töjen asettama, muut ovat riip-
pumattomia ehdokkaita. nuo-
ret ihmiset tarvitsivat 14—30 
–vuotiaiden äänestäjien vähin-
tään 50 allekirjoitusta päästäk-
seen ehdokkaiksi. 

nuorten poliitikkojen vaali-
agitaatio alkaa 8. marraskuuta. 
nuorten neuvoston vaalit pide-
tään 24. marraskuuta. 

Paras teini
ikäisten asioita 
hoitava poliisi
Viktoria Jevsejeva Sortava-
lasta on venäjän parhaita teini-
ikäisten asioita hoitavia poliise-
ja. jevsejeva osallistui yleisve-
näläiseen teini-ikäisten asioita 
hoitavien työntekijöiden kilpai-
luun ja sijoittui 20:nneksi. Kil-
pailun finaali pidettiin novosi-
birskissa. 

jevsejeva on toiminut milii-
sissä vuodesta 2005 alkaen. Ks
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Talous & työ 

Tsuuniemen kylä Koivuniemen uimarannasta kuvattuna. Kuva: Svetlana GeraSjuK ,, Mittaustyöt 
tehtiin nopeasti 
myöhäissyksyllä 
2011. Kyläläisten 
kantaa ei ole 
kysytty.

Metsämaan huutokauppa lykkääntyi 
Prääsän piirissä 
« sivulTa 1. Kuitenkin Kuuta-
molle jäänyt viitisentoista kilomet-
rin hiekkatie jäi tasoittamatta, kun 
piirijohtajalla ei sinne ollut mitään 
menemistä suunniteltu. Puun-
hankintalaitos on ruvennut kul-
jettamaan raakapuuta kylän kaut-
ta elokuussa ja sadesäällä tie tuli 
sietämättömäksi.

— Mielestäni tarkastuskomissio 
peruutti matkansa juuri sen vuok-
si, että kylän keskustaan kerääntyi 
asukkaita, joilla oli monta kysy-
mystä piirijohtajalle ja tv-toimit-
tajatkin olivat paikalla, Andrei Te-
terin olettaa.

Majoitustoiminta Säämäjärvellä 
on kausiluonteista, eikä tuota niin 
paljon tuloja kuin luulisi. Yksityis-
yrittäjä tienaisi enemmän Petros-
koissa rengaspalvelupisteen avat-
tua, mutta majoitustoiminta järven 
rannalla tuottaa enemmän muuta 
iloa kuin rahaa. 

— Asukkaat ja minä epäilemme 
kovasti, että huutokaupattavak-
si asetetut metsämaat ja suo sopi-
vat mehiläishoidon kehittämiseksi. 
Metsämaan tarkoitusperän muut-
taminen viljelysmaaksi arvelut-
taa. Se on mahdotonta ilman vai-
kutusvaltaista suosijaa, yksityis-
yrittäjä vakuuttaa. 

Teterin pelkää, että joutuu lopet-
tamaan toimintansa Koivuniemel-
lä, jos matkailukauden kesken ru-
vetaan kuljettamaan hänen loma-

mökkinsä viereen hiekkaa, soraa tai 
muuta suon täyttämiseksi. Niemen 
hiljaisuus on juuri se, mitä kaupun-
kilaiset kaipaavat. Hän on varma, 
että huutokaupattavat maat on tar-
koitus jatkossa paloitella ja myydä 
mökki- tai huvilarakentamiseen.

— Prääsän piirijohtaja on suh-
tautunut hyvin kyynisesti minua 
ja Tsuuniemen asukkaita kohtaan, 
jotka myöskään eivät usko piiri-
hallitusta, eivätkä halua, että hei-
dän maapalstojensa viereiset alu-
eet myydään ulkopuolisille, Tete-
rin sanoo.

Kyläläiset ja viereisten siirtola-
puutarhojen asukkaat pahoitte-
levat, että maanvuokraus tun-
tuu piirissä toivottomalta, ainakin 
paperien hoito voi kestää mon-
ta vuotta. Tässä tapauksessa 13 
hehtaarin kokoisen maapalstan 
myynti yhdelle henkilölle aiheut-
taa neuvottomuutta. 

— Piirijohtaja sanoi minulle, et-
tei kylässä ole halukkaita vuokraa-
maan maata lisää. Gusevin mukaan 
kukaan maaseutuasukkaista, eikä 
mökkiläisistä muka tarvitse mi-
tään, Teterin kertoo.

Asian julkista käsittelyä Tsuu-
niemellä ei ollut ja lokakuussa ky-
lässä järjestettiin nimien keräys 
heti peruutetun huutokaupan jäl-
keen. Paperille saatiin yli 25 nimeä. 
Monet olivat poissa. 

— Asukkaat eivät tahdo, että tun-

Ympäri vuoden Koivuniemellä käy matkailijoita Pietarista, Moskovasta ja Keski- 
venäjältä. välikautena paikka on lähinnä petroskoilaisten suosiossa. Majoitusta 
voidaan tarjota samanaikaisesti kymmenelle hengelle. Kuva: Svetlana GeraSjuK

keudutaan heidän elämäntapaan-
sa. Monet haluavat vuokrata maata 
lisää. Juuri heidän ansiostaan kylä 
pysyy paikallaan eikä ole autioitu-
nut, Andrei Teterin sanoo. 

Maanmittausta kylän takana ja 
Koivunimellä tehtiin myöhäissyk-
systä 2011 lähtien ja jatkettiin hel-
mikuussa 2012, jolloin kylässä oli 
vähän asukkaita. Eräs kyläläinen 
kysyi miehiltä mitä tässä tehdään, 
muttei saanut vastausta. Maanmit-
tausta piirissä tekee pääasiallisesti 
konttori, jossa johtajana on piirijoh-
taja Konstantin Gusevin poika.

Teterin olettaa, että Prääsän pii-
rihallitus yritti tehdä maanmittauk-
sen kylän takana, sen lähettyvillä 
ja Koivuniemellä mahdollisimman 
hiljaa, jottei kukaan olisi saanut tie-

toa piiriviranomaisten suunnitel-
mista, Teterin olettaa. 

Hänen mukaansa kauppa oli-
si pysynyt salassa siihen asti kun-
nes maata ruvettaisiin paloittele-
maan. Kyseiset 13 hehtaaria maata 
huutokaupataan jälleen marras-
kuun puolivälissä, mutta nyt sii-
nä ei sanota enää mitään mehiläis-
hoidon kehittämisestä. Voi olettaa, 
että mehiläishoito oli vain huolet-
tomasti leivottu peitetarina sille 
”kaupalle”.

Hiljattain huutokaupattavien met-
sämaiden ja suon hinta putosi ih-
meellisesti 156 ruplasta 1,56 rup-
laan kuutiometriltä. Paperilla 
maanmittauksesta ei ole peritty 
alun perin mitään, vaikka piirijoh-
tajan mukaan huutokauppaan ha-

keutunut osallistuja maksoi siitä 
200 000 ruplaa. 

Sen sijaan maanmittauksen hin-
ta kasvoi nollasta kolmeensataan-
tuhanteen ruplaan peruutetun 
huutokaupan jälkeen. Kolmen-
toista hehtaarin kokoisen maapals-
tan mittaus maksaa keskimäärin  
80 000—100 000 ruplaa. 

Teterinin mukaan toinen hakija 
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Metsämaan huutokauppa lykkääntyi 
Prääsän piirissä 

Tsuuniemi on vanha livviläiskylä 
Säämäjärven koillisrannalla. Kylä le-
viää kauniisti kaartuvan lahden poh-
jukkaan. tsuuniemellä on säilynyt 
vanhoja maalauksellisen kauniita kar-
jalaistaloja. 

Kylän 2000-luvun alussa ulko-
maan rahalla kunnostettu tsasouna 
sijaitsee vanhassa kuusikossa järven 
rannalla noin kilometrin päässä tsuu-

niemen keskustassa olevalta vuonna 
1997 pystytetyltä sotamuistomerkiltä. 

Kylässä asuu ympäri vuoden 3—5 
henkeä. Muina vuodenaikoina ky-
lä näyttää vilkkaammalta. Kylän kaut-
ta kuljetetaan raakapuuta yötä päivää 
Kuutamon suunnasta rugan ja ilmet-
järven lähettyviltä.

Prääsän piirissä on monta auti-
oitunutta kylää, jossa halutessa voi-

si vuokrata maata mehiläishoitajille, 
sianhoitajille ja vaikka siipikarjan hoi-
tajille. tsuuniemen osalta lähellä ran-
taa olevat tontit menevät kaupaksi 
helposti, onhan kylän ympärille muo-
dostunut 1980-luvun puolivälistä läh-
tien neljä viisi siirtolapuutarhaa. niitä 
on jo liikaakin. Ks

Rantakylä siirtolapuutarhojen ympäröimänä

ei ole osallistunut huutokauppaan 
ja se peruutettiin. 

— Voiko olla niin, että henkilö 
maksaa parisataatuhatta ruplaa 
eikä osallistu huutokauppaan? Se 
tuntuu hyvin epäloogiselta. Voi-

daan olettaa, että mies ei ole mak-
sanut maanmittauksesta ollen-
kaan eikä maksanut 20 prosenttia 
erän alkuhinnasta Venäjän maa-
talouspankin tilille, Andrei Tete-
rin sanoo.

Andrei Teterin on varma, että pii-
rihallitus pyrkii poistamaan kilpai-
lijan tieltään. Hänen mielestään 
syyttäjäviranomaisten on syytä 
puuttua asiaan.  Ks

Tasavalta
Karjalan riippuvuus 
Moskovasta kasvaa. 
Ensi vuonna tasavalta 
menettää suurimman 
veronmaksajansa ja 
selviytyminen talou
dellisista ongelmista 
ilman valtionapua  
tulee täysin mahdot
tomaksi. 
Oleg Gerasjuk
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Ensi vuonna Karjalan budjetti me-
nettää suurimman veronmaksa-
jansa eli Kostamuksen malmin-
rikastamon. Verolain muutoksen 
mukaan rikastamon emoyhtiö Se-
verstal siirtää kaikki veronmak-
sunsa Vologdan alueelle, jossa se 
on rekisteröity. 

Luonnonvaroista ja maanuume-
nista rikas tasavalta joutuu jatku-
vasti pyytämään apua Moskovas-
ta. Noin kahden ja puolen miljardin 
ruplan budjettiloven paikkaami-
seen tasavallan johtajalle on luvat-
tu apua Kremlissä. Lähiaikana pu-
hutaan korvauksesta lisää Venäjän 
valtiovarainministeriössä.

Karjala on pysynyt ja tulee pysy-
mään jatkossakin pääasiallisesti 

Hudilainen selosti 
presidentille Karjalan 
kipupisteistä

maan raaka-ainelähteenä. Aina-
kin Aleksandr Hudilaisen mukaan 
Karjalan kehitysnäkymät riippu-
vat täydessä määrin Puudosin ja 
Karhumäen piireistä, joiden uu-
menissa on löydetty rautamalmia, 
kromia, nikkeliä, vanadiinia, mo-
lybdeeniä ym. Viranomaiset ovat 
jo ehtineet laskea, että maanuu-
menissa piilee kaivannaisia nyky-
hinnoissa noin 17 triljoonan rup-
lan edestä. 

Paraikaa työryhmä, jossa on mu-
kana tiedemiehiä Pietarin vuori-in-
stituutista, valmistelee hankkeen 
täyttämisen perusteluita. Päämie-
hen mukaan hankkeen valmiste-
luun menee muutama vuosi.

Presidentti Putinin toimeksian-
nosta Puudosin hanketta käsitel-
lään Venäjän hallituksessa ensi 
vuoden alkupuoliskolla.

Neuvottelussa Karjalan päämies 
pyysi liittovaltion apua eräiden 
kohteiden kunnostukseen. Listalla 
oli Petroskoin ns. Gogolinsilta, jon-
ka peruskorjaukseen ja viereisten 
puutalojen asukkaiden asuttami-
seen tarvitaan vähintään 2,2 mil-
jardia ruplaa. Kohde liitetään näkö-
jään ensi vuonna liittovaltion tar-
koitusperäiseen ohjelmaan. 

Puhuttiin myös jäähallin raken-
tamisesta Karjalan pääkaupunkiin 
ja Kansallisen kirjaston kunnostuk-
sesta. Jäähallin kustannusarvio 
on 150 miljoonaa ruplaa. Kirjaston 
kunnostamiseen tarvitaan 378 mil-
joonaa ruplaa lisää. Ks

Luonnonsuojelu. Karjalan 
luonnonsuojelijat onnistuivat vai-
kuttamaan metsänvuokraajaan.

Investlesprom-holdingyhtiö 
lähetti virallisen kirjeen Karjalan 
luonnonvarojen käytön ja ympäris-
töministeriölle ja tasavallan Spok-
luonnonsuojelujärjestölle. Lähet-
täjä tiedottaa viranomaisia ja luon-
nonsuojelijoita metsänhakkuiden 
keskeyttämisestä holdingyhtiöön 
kuuluvan Karhumäen metsätyö-
keskuksen vuokraamilla metsä-
alueilla Äänisniemellä. Täten Kar-
jalan luonnonsuojelijat onnistuivat 
vaikuttamaan metsänvuokraajaan, 
joka joutui keskeyttämään met-
sänhakkuitaan suunnitteilla ole-
van Zaonežski-luonnonpuiston 
alueella. 

Syyskuussa kenttätyötä teh-
dessään Spok- luonnonsuojelu-
järjestön työntekijät paljastivat 
avohakkuita alueella, joka liittyy 
vastaisuudessa luonnonpuiston 
rajoihin Karjalan aluesuunnitelu-
kaavan mukaan.

Retkikunnan aikana luonnon-
suojelijat paljastivat myös Venäjän 
ja Karjalan katoavien lajien listaan 

kuuluvien arvokkaiden sammalten 
ja jäkälien tuhoamisen jälkiä. Luon-
nonsuojelijat heti kääntyivät Kar-
jalan ympäristöasioita käsittelevän 
syyttäjälaitoksen puoleen, jota he 
kehottivat puuttumaan asiaan ja 
tarkastamaan Karhumäen metsä-
työkeskuksen vuokraamalla met-
säalueella paljastettuja lainsäädän-
nön rikkomuksia.

Kirjeet menivät myös eräille ti-
lintarkastusyhtiöille, joita luonnon-
suojelijat kehottivat keskeyttämään 
Karhumäen metsätyökeksuksel-
le ja muille Investlesprom-hol-
dingyhtiöön kuuluville laitoksille 
myönnettyjen metsäsertifikaattien 
voimassaoloa. 

— Me pystyimme vaikuttamaan 
metsänhakkuiden keskeyttämi-
seen suunnittelevan luonnonpuis-
ton alueella, mutta sittenkin met-
siä uhkaa teollinen hakkuu. Vaara 
pysyy niin kauan kuin metsät on 
poistettu taloudellisesta käytöstä. 
Karjalan hallituksen on varattava 
kyseinen alue luonnonpuiston pe-
rustamiseen, Spok-luonnonsuoje-
lujärjestön johtaja Aleksandr Mar-
kovski esittää. Ks

investlesprom 
keskeyttää hakkuut 
Äänisniemellä

Kuolema korjaa jokaisen meistä, 
herrat, narrit, köyhät ja rikkaat.

Suomalainen sananparsi
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Karjalan piirit

Kiestinki
Viime aikoina tilanne metsä-alalla 
on ollut surullinen Louhen piiris-
sä. Metsätyökeskukset, jotka vasta-
sivat metsien hakkuista ja puunja-
lostuksesta, menivät konkurssiin. 
Nykyään yksityisyrittäjät ovat pe-
rustaneet puuhankinta- ja puunja-
lostuslaitoksia Pääjärveen, Kiestin-
kiin ja Suurjärveen.

Tapasin kahden kiestinkiläisen 
metsäalan yrittäjän kanssa. Yksi 
heistä on Valentin Savtšenko. En-
nen Savtšenko oli työnjohtajana 
Kiestingin metsätyökeskuksessa. 
1990-luvulla hän perusti osuuskun-
nan, joka kuljetti tukkeja hakkuu-
palstoilta ja lisäksi varasi poltto-
puita. Myöhemmin hän osti teol-
lisuustilat Kiestingistä ja perusti 
oman puunjalostuslaitoksen. Ny-
kyään laitoksessa on 5—7 vakituis-
ta työntekijää. Puunhankintakau-
deksi Savtšenko palkkaa 11—17 työ-
miestä lisää.

Yrittäjä joutuu hakkaamaan puuta 
Kiestingin lähellä, koska metsätei-
den kunto on erittäin huono. Yrit-
täjällä on kolme tukkiautoa: Kraz ja 
kaksi Maz -autoa. Niiden kunnos-
sapito on kallista. Yrittäjällä ei ole 
varaa uusien Volvo- ja Scania-tuk-
kiautojen ostamiseen. Lainat ovat 
rasittavat. Varoja ja tekniikkaa met-
säteiden kunnossapitoon ja raken-
tamiseen ei ole.

Kaikesta huolimatta Savtšenkon 
laitos kehittyy. Nyt se valmistaa 
saunoja, aittoja ja hirsimökkejä. Yri-
tyksen uudet tuotteet ovat kysyt-

OOO ”Severnij les” -yrityksen johtaja Sergei Krivošein ja yksityisyrittäjä valentin Savtšenko. Kuva: valeri BeHterev

Yrittäjät panostavat  
metsäalaan

tyjä Karjalassa, Murmanskin alu-
eella ja Tverissä. Suurimman osan 
tuloista Savtšenkon laitos saa polt-
topuiden toimituksista Louhen pii-
rin eläkeläisille. Juuri tätä toimin-
taa tukee Louhen piirin hallitus.

Toinen yrittäjä on Sergei Krivošein. 
Hän on entisen Kiestingin metsä-
työkeskuksen johtajan Aleksandr 
Krivošeinin poika. Hän on valmis-

tunut Petroskoin valtion yliopis-
tosta. Sergei Krivošeinin johtama 
OOO ”Severnyi les” -yritys on toi-
minut Karjalan markkinoilla jo yli 
kymmenen vuotta. Yritys palkkaa 
25—35 ihmistä vuosittain.

Puunhankinta on yrityksen tär-
kein toimiala. Puunjalostuslaitok-
sella on uudet koneet ja siinä on 
jätteetön tuotanto. Haketta toimi-
tetaan Suomeen ja havu- ja saha-

jauhoja Kiestingin maanviljelyti-
lalle. Yritys valmistaa tilauksesta 
hirsitaloja ja -saunoja sekä talousra-
kennuksia. Vierasmajoja on tuotet-
tu matkatoimistojen tilauksesta.

OOO ”Severnij les” -yritys toimii 
menestyksekkäästi ja sen omista-
ja suunnittelee sen jatkokehitystä. 
Krivošein haluaa avata raamisahat 
Enkijärveen ja Ambarnyihin.

valeri Behterev

pomorien kulttuuria ja perinteitä. 
Vienan Karjalan historiallinen ja 
kulttuuriperintö on muistettava, 
Kokkov totesi avajaispuheessaan.

Festivaaleihin osallistui Belo-
morskin, Louhen ja Kemin piirin 
kansanlauluyhtyeitä. Juhlatapah-
tuma pidettiin Kemin kulttuuri- ja 
urheilukeskuksessa. Festivaalien 
vieraat kuulivat pomorien vanho-
ja lauluja ja näkivät pomorien mur-
teella esitetyn satunäytelmän ve-
destä sekä lasten tanssiyhtyeiden 
esitykset. Veteraanien Levottomat 
sydämet -kuoron esitys ei jättänyt 
ketään välinpitämättömäksi.

Yleisölle esitettiin vastapainettu 
Svetlana Koškinan kirja Pöllö Belo-
morskista. Kirjassa sadun muodos-
sa kerrotaan Belomorskin piirin ja 
Karjalan historiasta ja Vienanmeren 
rannalla asuvien pomorien perin-
teistä ja kulttuurista.

Konsertin jälkeen esittäjät ja kat-
sojat kokoontuivat kulttuuri- ja ur-
heilukeskuksen aulaan, missä ih-
miset seurustelivat, ottivat kuvia 
ja esittivät mielipiteitä siitä, että 
tällaisia festivaaleja on järjestettä-
vä jatkuvasti. Ks

Severjanotška-yhtye on tyytyväinen esityykseensä.

Pomorilainen vene rantautui Kemiin

Kemi. Pomorilainen vene -festi-
vaalit kutsuivat kemiläisiä ja kau-
pungin vieraita muistamaan Vienan 

Karjalan kulttuuria 4. marraskuuta, 
kun Venäjällä juhlittiin kansallisen 
yhtenäisyyden päivää.

Festivaalit avasi Kemin piirin 
johtaja Aleksei Kokkov.

— Polvesta polveen säilytetään 

Rotutila  
juhlii merkki-
päiväänsä
Alavoinen.  Tämän vuo-
den marraskuussa Ala-
voisen rotutila täyttää 
80 vuotta. Se on Karja-
lan tasavallan vanhimpia 
maatalousyrityksiä.

Alavoisen rotutilan his-
toria sai alkunsa vuonna 
1932, kun Iljinskij-sovhoo-
si perustettiin. Ensimmäi-
senä sovhoosin johtaja-
na oli Karl Kyhlä. Sovhoosi 
oli pieni. Siellä työskenteli 
vain 63 ihmistä. Sovhoosin 
käytössä oli 200 hehtaaria 
maata, joista 100 hehtaaril-
la kasvatettiin viljaa ja 100 
hehtaaria pantiin juurille ja 
perunalle. Sovhoosissa oli 
19 lehmää ja 21 päätä muu-
ta karjaa.

Vuonna 1939 sovhoosis-
ta tuli iso maatalousyritys. 
Kylvöala kasvoi 300 heh-
taariin. Karjamäärä kas-
voi kolminkertaisesti. So-
dan aikana koko sovhoosin 
omaisuus siirrettiin Suo-
meen. Alavoisen kylässä oli 
järjestetty keskitysleiri. So-
dan jälkeen yritys palautet-
tiin takaisin kylään.

Nykyään Alavoisen ro-
tutila on iso ajantasainen 
maatalousyritys. Se on eri-
koistunut maidontuotan-
toon. Alavoisen rotutila on 
suurin maidontuottaja Kar-
jalan tasavallassa. Rotuti-
lan osuus tasavallassa tuo-
tetusta maidosta on 15 pro-
senttia. Se tuottaa 8 000 
tonnia maitoa ja 240 ton-
nia lihaa vuosittain. Tänä 
vuonna Alavoisessa suun-
nitellaan lypsää yhdes-
tä lehmästä 7 800 kiloa 
maitoa.

Rotutilalla on 2 300 pää-
tä karjaa. Maatalouden ke-
hittäminen -hankkeen puit-
teissa rakennettiin uudet 
karjanavetan tilat. Niiden 
ansiosta lypsylehmien luku 
kasvoi 900 eläimestä 1 100 
eläimeen. Vanhoja karjana-
vettoja korjataan. Rotutilal-
la käytetään karjanhoidon 
nykyaikaisia menetelmiä, 
mikä antaa mahdollisuu-
den saada hyvälaatuis-
ta tuotetta ja minimisoida 
tuotantokuluja.

Alavoisessa on ayrshire 
-rodun lehmiä. Vuonna 
2009 rotutila sai siittolan 
statuksen. Rotulehmillä on 
kysyntää Karjalassa ja muu-
alla Venäjällä.

Nykyään rotutilalla on 
töissä 240 työntekijää. Yri-
tyksen menestys riippuu 
työntekijöistä ja yhteisis-
tä tavoitteista. Ja tieten-
kin paljon riippuu yrityk-
sen johtajasta. Alavoisen-
rotutilan johtajina aina 
olivat pätevät työntekijät. 
Nyt tilaa johtaa Antonina 
Žerebtsova. Hänen edes-
sään on vaikea päämäärä 
jatkaa yrityksen perinteitä 
ja rikastuttaa niitä. Ks
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Yritykset uskovat 
idänkaupan 
kasvun jatkuvan
Suomalaisyritykset usko-
vat venäjän-kaupan kasvun jat-
kuvan talouskehityksen hidas-
tumisesta huolimatta. Yritysten 
odotukset ovat Suomalais-ve-
näläisen kauppakamarin torstai-
na julkistetun barometrin mu-
kaan heikentyneet hieman vii-
me keväästä.

vienti venäjälle kasvoi tam-
mi-elokuussa kymmenen pro-
senttia ja venäjä nousi Suomen 
toiseksi tärkeimmäksi vienti-
maaksi. 

Barometrin mukaan erityi-
sen hyvin liiketoiminta on suju-
nut kaupan alan yrityksillä. va-
jaat puolet palvelualojen ja teol-
lisuuden yrityksistä kertoi myös 
kasvun jatkuneen.

Suurimmat ongelmat venä-
jän-kaupassa ovat yritysten mu-
kaan entiset eli tullaus, byrokra-
tia ja logistiikka.

Syyttäjä vaatii 
sakkoja Valamon 
luostarin 
tulipalosta 
Syyttäjä vaatii pariskunnal-
le sakkorangaistuksia valamon 
luostarin viimekeväisestä tulipa-
losta. Syytteen mukaan luosta-
rin vanhassa päärakennuksessa 
asuneet mies ja nainen olivat sy-
tyttäneet talon alimman kerrok-
sen pönttöuuniin tulen, vaikka 
he olivat tienneet uunin olevan 
käyttökiellossa.

tuli pääsi leviämään raken-
nukseen piipussa olleen halke-
aman ja reiän kautta. Palosta ai-
heutui luostarille 1,6 miljoonan 
euron vahinko.

Maaliskuinen tulipalo ei vaa-
tinut ihmishenkiä. rakennuk-
sessa olleet arvokkaat ikonit ja 
maalaukset ehdittiin myös viedä 
turvaan ennen palon leviämistä. 

Vuoden media
kasvattajapalkinto 
Helsinkiin
Mediakasvatusseura ja aika-
kausmedia palkitsivat torstaina 
äidinkielen ja kirjallisuuden leh-
tori leena Paasio-leimolan vuo-
den Mediakasvattajana.

Helsingissä Suomalaisen Yh-
teiskoulun yläkoulussa työsken-
televä Paasio-leimola on tehnyt 
pitkään laadukasta työtä media-
kasvatuksen hyväksi.

raadin mukaan hän hyödyn-
tää mediaa sisällöllisesti niin, et-
tä nuori voi sen avulla myön-
teisesti ja rohkeasti etsiä omaa 
identiteettiään ja kehittää luo-
vuuttaan.

oppilaat ovat joutuneet poh-
timaan muun muassa puoluee-
tonta tiedonvälitystä, nettikiu-
saamista, Facebook-käyttäyty-
mistä ja lööppien vaikutusta.

raati kiitteli erityisesti sitä, 
että Paasio-leimola on saanut 
myös pojat mukaan mediateks-
tien lukemiseen ja kirjoittami-
seen.

Uutiset on lainattu  
Helsingin Sanomista.  

Lisää uutisia www.hs.fi.

Terveys

vammaistyö
Petroskoin 
näkövammaiset 
ovat perustaneet 
hierontakeskuksen, 
jossa asiakkaat ja 
työntekijät viihtyvät. 
ilona veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Petroskoilainen Mihail Magumov 
on aloittanut uransa liikemiehe-
nä. Näkövammainen nuori on ys-
täviensä kanssa perustanut kes-
kuksen, joka tarjoaa klassista hie-
rontaa kohtuulliseen hintaan.

Mihail pitää itseään kokeneena 
hierojana.

— Olen toiminut hierojana kol-
me vuotta. Tietoa ja kokemusta 
riittää. 

Ensimmäinen näkövammais-
ten järjestämä hierontakeskus si-
jaitsee monikerroksisen talon kel-
larikerroksessa. Keskuksessa on 
hierontahuone, lääkärin vastaan-
ottohuone ja lepotila keskuksen 
työntekijöille. 

— Keskuksessa on vähän tilo-

En paranna ainoastaan ihmisen selkää, 
parannan myös hänen sieluaan.

”Selkäsairauksista kärsivien potilaiden määrä kasvaa ja hierojalla on aina paljon työtä”, nuori hieroja Mihail Magumov sanoo. Kuva: ilona veiKKolainen

Työinto ja kokemus 
poikivat yrityksen

Petroskoissa näkövammaiset nuo-
ret oppivat hierojan ammatin alkeita 
näkövammaisille lapsille tarkoitetus-
sa koulussa. 

— oppilas alkaa perehtyä hierojan 
ammattiin 16-vuotiaana. Koulun pää-
tettyään hän opiskelee kolme vuotta 
Kislovodskin lääkeopillisessa ammat-
tikoulussa. usein ammattikoulun jäl-
keen nuori palaa Petroskoihin. Harvat 
muuttavat Pietariin, oleg tšerepanov 
sanoo.

Karjalan terveys- ja sosiaaliminis-
teriön työntekijät auttavat näkövam-
maisia nuoria saamaan työpaikan sai-
raalasta tai poliklinikasta. 

— nyt vapaita työpaikkoja riittää. 
oletaan silti, että lähitulevaisuudes-
sa näkövammaisen hierojan on vaikea 
löytää työtä. vuosittain Karjalan työ-
markkinoille tulee neljä nuorta hie-
rojaa. aiemmin tai myöhemmin hie-
rojien luku kasvaa. Heitä pitää aut-
taa työnhaussa. Minulle syntyi idea 

hierontakeskuksen perustamises-
ta. viranomaiset hyväksyivät sen, 
tšerepanov jatkaa. 

viranomaiset, liikemiehet ja kansa-
laisjärjestöjen edustajat auttoivat nä-
kövammaisia nuoria keskuksen pe-
rustamisessa. toiset myönsivät rahaa 
ja toiset tekivät korjaustöitä keskuk-
sen tiloissa.

Keskus toimii vuokratiloissa. 
tšerepanov uskoo, että tuloja riittää 
vuokranmaksuihin. Ks

Vammaisia pitää auttaa saamaan työtä

ja. Jos liiketoiminta kehittyy mei-
dän suunnitelmiemme mukaises-
ti, niin vaadimme lisää tiloja ja uu-
sia työntekijöitä. Keskuksemme 
laajenee, laitoksen perustaja Oleg 
Tšerepanov sanoo.

Hänellä on suuria suunnitelmia 
tulevaisuuden varalle. Nyt kes-
kuksen yksi työntekijä toimii Kos-
tamuksessa. Oleg Tšerepanov luu-
lee, että keskuksen hierojia kutsu-
taan tekemään töitä myös muihin 
Karjalan piireihin.

”Toimin myös 
psykoterapeuttina”
Mihail Magumov uskoo, että kes-
kus menestyy hyvin. 

— Selkäsairaudet ovat yleisiä ja 
niistä kärsivien potilaiden mää-
rä kasvaa. Ajattelen, että potilai-
den määrä meidän keskukses-
samme myös lisääntyy, nuori hie-
roja lisää.

Ilmaista hierontaa voidaan saa-
da poliklinikassa. Ihmiset joutuvat 
jonottamaan  sitä muutaman kuu-
kauden. Uudessa keskuksessa lu-
vataan tehdä hierontaa laadullises-
ti ja nopeasti.

Nyt keskuksessa toimii kaksi 
hierojaa, joilla on neljä asiakasta. 
Hierojat toimivat vuorollaan. Vuo-
ro kestää kolme tuntia päivässä.

— Hierojan työ ei aiheuta minulle 
fyysistä rasitusta. Olen tottunut te-

kemään paljon töitä. Hierojan työn 
lisäksi toimin myös psykoterapeut-
tina. Usein hieronnan aikana asiak-
kaat kertovat ongelmistaan. Kuun-
telen heitä, joskus annan neuvoja. 
En paranna ainoastaan ihmisen sel-
kää, parannan myös hänen sielu-
aan, Mihail hymyilee.

Nuori pitää työstään kes kuk-
sessa. 

— Uskon, että palkkani on suu-
rempi kuin kunnallisessa poliklini-
kassa, jossa toimin ennen. Kiva, et-
tä olemme perustaneet keskuksen, 
jossa työntekijät ja asiakkaat viih-
tyvät.Ks
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Koulutus
Maaseudun 
Tulevaisuus: 
Vilja Suomessa 
EUajan kalleinta
Viljoista maksetaan Suo-
messa eu-ajan huippuhin-
taa, kertoo Maaseudun tule-
vaisuus. vilja on ollut kallista 
koko syksyn ajan.

aiemmat hintaennätyk-
set ylittyvät nyt yleisesti 10–
20 eurolla tonnilta, ilmenee 
lehden tekemästä hintaver-
tailusta.

Hintahuippu liittyy Maa-
seudun tulevaisuuden mu-
kaan siihen, että maailman 
viljamarkkinat ovat hermos-
tuneessa tilassa. leipäviljasta 
ei ole vielä maailmalla pulaa, 
mutta sato alittaa kulutuksen 
ja hinnat ovat kivunneet ylös.

Suurissa viljaa vievissä 
maissa on kärsitty tänä vuon-
na poikkeuksellisista säis-
tä. venäjällä, Yhdysvallois-
sa ja australiassa on ollut kui-
vaa, kun taas argentiinassa ja 
ranskassa on satanut liiaksi.

Lämpimän sään 
ennustetaan 
jatkuvan jopa 
kolme viikkoa
Koko Suomeen ennustetaan 
tavanomaista lämpimämpää 
säätä kolmeksi seuraavaksi vii-
koksi. Sen jälkeenkin maan 
etelä- ja keskiosaan näyttäisi 
olevan luvassa keskimääräistä 
lämpimämpää säätä.

Kuukausiennusteen on 
laatinut euroopan keskipit-
kien sääennusteiden keskus. 
Se ennustaa alkavalle neljän 
viikon jaksolle myös aluksi 
tavanomaista runsaampia sa-
teita, mutta seuraavina viik-
koina vettä tulee enää tavan-
omaiseen tahtiin.

Marraskuusta tammikuu-
hun saakka ulottuva vuoden-
aikaisennuste puolestaan 
arvioi lämpötilan ja sade-
määrän pysyvän lähellä kes-
kimääräistä.

Keskisuo malai
nen: Nettipetos
ten määrä kasvaa 
edelleen
Netissä tehtävien petos-
ten määrä jatkaa kasvuaan, 
kirjoittaa Keskisuomalainen. 
nettipetosten osuus kaikis-
ta Suomessa tehdyistä pe-
toksista on noussut kuluvana 
vuonna jo lähes puoleen, kun 
määrä oli viime vuonna 40 
prosenttia. nettipetoksia oli 
tehty lokakuun loppuun men-
nessä runsaat 500 enemmän 
kuin viime vuonna yhteensä.

Keski-Suomen poliisin ri-
kosylikomisario Pauli Huus-
konen uskoo, että muutos 
on pysyvä.

”olemme jatkuvasti 
enemmän tekemisissä tie-
tokoneiden kanssa, ja tämä 
pätee myös rikollisuuteen”, 
Huuskonen sanoo.

Uutiset on lainattu 
Helsingin Sanomista.

Lisää uutisia www.hs.fi

Opetus
Karjalan 
pääkaupungissa 
palkittiin 
tasavallan parhaita 
harrastuspiirien 
opettajia.
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Karjalan tasavallan harrastuspii-
rien lahjakkaat opettajat esittivät 
pedagogisia saavutuksiaan Sydä-
meni annan lapsille -nimisessä 
kilpailussa. Sen loppuvaihe pidet-
tiin Petroskoin taidekoulussa. Kil-
pailu kohdistuu harrastuspiirien 
opettajien tukemiseen sekä lasten 
kasvatuksen ja opetuksen uudis-
tamiseen. Kilpailu on myös suun-
nattu opettajien ammattitaidon 
parantamiseen.

Harrastuspiirien opettajien kil-
pailun loppuvaiheeseen osallistui 
13 opettajaa Petroskoista ja Karja-
lan piireistä. He toimivat kouluissa, 
lasten monitoimitaloissa ja keskuk-
sissa, jotka tarjoavat lapsille ja nuo-
rille mahdollisuuden harrastaa ur-
heilua, musiikkia ja taidetta.

Taidekoulussa pidetyssä kilpai-
lussa oli luova ja juhlallinen tun-
nelma. Tilaisuudessa esiintyi myös 
lapsia, jotka lauloivat ja tanssivat.

,, Harrastus-
piirien opettajat 
toimivat 
kouluissa, lasten 
monitoimitaloissa 
ja keskuksissa, 
jotka tarjoavat 
lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden 
harrastaa 
urheilua, 
musiikkia ja 
taidetta.

Lapset myös esiintyivät kilpailun loppuvaiheen avajaisissa.

Prääsän piirin lasten ja nuorten 
monitoimitalon opettaja natalja 
Gimadejeva odottaa kilpailusta uusia 
aatteita. Kuva: jelena GaGarina

Harrastuspiirien opettajien kil-
pailun loppuvaihe kesti kaksi päi-
vää. Ensimmäisenä päivänä opet-
tajat esittivät pedagogisia näke-
myksiään ja myös osallistuivat 
improvisointikilpailuun. Osallistu-
jat kertoivat toiminnastaan ja saavu-
tuksistaan esittämällä luomismah-
dollisuuksiaan. Esimerkiksi Ääni-
senrannan piirin lasten ja nuorten 
urheilukoulun lentopallon valmen-
taja Olga Koroljova kertoi pedagogi-
sista näkemyksistään ja toiminnas-
taan radioselostuksen muodossa.

Toisena päivänä kilpailu jär-
jestettiin erikoisalojen mukaises-
ti. Erikoisalat olivat seuraavia: ku-
va- ja käyttötaide, taidetoimin-
ta, liikunta ja urheilu, sosiaalinen 
pedagogiikka sekä matkailu ja 
kotiseuduntutkimus.

vapaa-ajan toiminta 
piireissä
— Odotan tästä kilpailusta uusia 
aatteita. Kilpailu on minulle hyvä 
mahdollisuus arvioida luovia ky-
kyjäni ja mahdollisuuksiani sekä 

nähdä toimintani etuja ja virheitä. 
Tällaiset kilpailut innoittavat aina 
sen osallistujia, sanoo Prääsän pii-
rin lasten ja nuorten monitoimita-
lon opettaja Natalja Gimadejeva.

Gimadejeva asuu Tšalnan ky-
lässä. Hän on valmistunut Karja-
lan kulttuuriopistosta ja Karjalan 
pedagogisesta akatemiasta. Gima-
dejeva on toiminut harrastuspiiri-
en opettajana jo kahdeksan vuot-
ta. Hän opettaa 7—15-vuotiaita 
lapsia. Lapset opiskelevat batiik-
ki-tekniikkaa, decoupage-tekniik-
kaa, lasimaalausta ja pukumallien 
suunnittelua. Gimadejevan oppi-
laat osallistuvat usein piirin ja ta-

 Parhaat harrastuspiirien 
opettajat

•	 Natalja Gimadejeva, Tšalnan 
kylä

•	 Igor	Komarov,	Äänisenrannan	
piiri

•	 Svetlana	Sumkina,	Kontupohja
•	 Jekaterina	Kazitskaja,	

Lahdenpohja

Fakta

savallan näyttelyihin ja saavat niis-
sä palkintoja.

Gimadejevan mukaan kahden 
viime vuoden aikana Karjalan ta-
savallan piireissä on kiinnitetty 
entistä enemmän huomiota lisä-
opetuksen kehittämiseen. Tämä 
johtuu siitä, että Venäjän ope-
tusministeriö otti käyttöön uusia 
opetusstandardeja.

— Haluaisin, ettei ainoastaan 
valtio vaan myös lasten vanhem-
mat kiinnittäisivät enemmän huo-
miota lisäopetukseen, koska mo-
net vanhemmat eivät ymmärrä yh-
teistoiminnan merkitystä, opettaja 
Tšalnan kylästä huomauttaa. Ks

Sydämeni annan lapsille
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Projekti
Laaja kontaktiverkko 
on tärkeä asia 
yhteistyössä. Nuori 
Karjala järjestö tietää, 
miten saada uusia 
partnereja ja vetää 
heitä toimintaansa.
Julia veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Nuori Karjala -nuorisojärjestö kai-
paa enemmän partnereja ja niin-
pä se lähti etsimään niitä. Kahden 
viikon kestäneellä ulkomaanmat-
kalla mukana oli edustajia kansa-
laisjärjestöistä Karjalan ja Komin 
tasavalloista, Permistä, Murmans-
kista sekä Leningradin alueelta ja 
Suomestakin.

— Suomalais-ugrilaiset alkupe-
räiskansat yhdistävät meitä. Nuo-
ri Karjala on järjestänyt Tiekart-
ta-hankkeen, joka tarjoaa meille 
mahdollisuuden tutustua suoma-
lais-ugrilaisten vähemmistökanso-
jen parissa Suomessa, Norjassa ja 
Tanskassa toimiviin järjestöihin, 
sanoo projektin järjestäjä ja Nuo-
ren Karjalan johtokunnan jäsen 
Aleksei Tsykarev.

Yhteensä 14 nuorta karjalais-
ta, komilaista, permiläistä, saa-
melaista ja inkeroista järjestötoi-
mijaa laajensi kontaktiverkkoaan. 
Tiekartta-matkan aikana osallistu-
jat eivät käynnistäneet konkreetti-
sia projekteja. 

— Projekti jatkuu vielä helmi-
kuussa, kun Petroskoissa järjeste-
tään päätösseminaari. Seminaariin 
kutsutaan projektin aikana tavattu-
ja partnereja, joiden kanssa keskus-
tellaan konkreettisista yhteistyöi-
deoista, Tsykarev lisää.

Muiden kokemus 
on hyödyllinen
Projektimatkan aikana järjestötoi-
mijat vierailivat Helsingissä, Oulus-
sa, Inarissa, Tromssassa ja Kööpen-
haminassa. Projekti koostui useas-
ta tapaamisesta ja neuvottelusta.

— Helsingin Allianssi on valta-
kunnallinen nuorisotyön palve-
lu- ja vaikuttajajärjestö. Se edis-
tää nuorten kasvua yhteiskunnan 
vastuullisiksi jäseniksi, osallistu-
mista päätöksentekoon ja kansain-
väliseen toimintaan, järjestön ke-
hittämisjohtaja Mirella Huttunen 
kertoo.

Ryhmän osallistujat ovat myös 
MAFUN- kattojärjestön eli suo-
malais-ugrilaisten kansojen nuor-
ten liiton edustajia. Vierailu ja ko-
kemuksenvaihto kokeneemman 
ja samalla alalla toimivan järjes-
tön kanssa oli heille hyvin merkit-
tävä ja hyödyllinen.

Suomen opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö toteuttaa sukukansojen oh-
jelmaa, joka on toiminut Suomes-
sa jo 20 vuotta. Ohjelma tukee ja 
kehittää suomalais-ugrilaista kult-
tuuria ja kieltä. 

— Tänä vuonna ohjelmaan on va-
rattu 400 000 euroa. Hakemuksien 

Nuoret kehittävät yhteistyötä

vastaanoton suhteet ovat muuttu-
neet, ministeriön kulttuuri-, liikun-
ta- ja nuorisopolitiikan osaston joh-
taja Hannele Lehto sanoo.

Huomiota saamelaisiin 
ja kveeneihin
Projektin osanottajat ovat kiinnos-
tuneita sekä Suomen että Norjan 
saamelaisten asioista.

Suomen saamelaiset saavat val-
tiontukea kulttuurin ja kielen ke-
hittämiseen. Saamelaisten kieli-
pesiin myönnetään Suomen bud-
jetista 150 000 euroa vuodessa sekä 
saamelaisen kulttuurin Sajos-kult-
tuurikeskukselle 200 000 euroa.

— Suurta huomiota kiinnitetään 
saamelaisten kielipesiin. Suomen 
saamelaisilla on mahdollisuus saa-
da saamenkielistä opetusta koulus-
sa. He voivat suorittaa myös yli-
oppilastutkinnon saamen kielen 
kaikilla murteella, Sajoksen hallin-
topäällikkö Juha Guttorm kertoo.

Norjan kveenit tarvitsevat 

Kööpenhaminassa Tiekartta-hankkeen osallistunut MAFUnin suomalainen varapresidentti Sampsa Holopainen etsii kaupungin kartalta Grönlannin edustuston.  
Osallistujilla on tapaaminen siellä inuittien kanssa. Kuva: julia veSelova

Projektin järjestäjä Aleksei Tsykarev Tromssan yliopiston kirjastossa. Kirjastossa on 
alkuperäiskansojen julkaisujen osasto, jossa on myös kirjoja karjalaksi ja vepsäksi.

enemmän huomiota kielen kehit-
tämiseen. Kveenit ovat Pohjois-
Norjassa asuva suomenkielinen 
vähemmistökansa. 

— Kveenien lukumäärästä ei ole 

parhaillaan olemassa virallisia ti-
lastoja. Norjassa asuu noin 50—60 
000 kveeniä, mutta Norjan hallitus 
puhuu vain vähemmistökansan 10 
000 edustajasta, joista noin kym-

menes osa puhuu kveeniä.
Ruijan Kveeniliitto on ainoa jär-

jestö, joka kannattaa kveenien kiel-
tä ja kulttuuria. Kansalla ei ole op-
pikirjoja ja on vähän kaunokirjal-
lisuutta. Kveenin radio puhuu 12 
minuuttia viikossa.

— Matkan aikana olemme hank-
kineet kontakteja saamelaisiin ja 
kveeneihin. Toiveissa on, että tu-
levana kesänä Helsingissä pidettä-
vään MAFUNin kongressiin osal-
listuisi myös uusia jäsenjärjestöjä 
Skandinaviasta, MAFUNin suoma-
lainen varapresidentti Sampsa Ho-
lopainen kommentoi. Ks

Kaikilla suomalais-ugrilaisilla kantakansoilla on melkein 
samanlaisia ongelmia, joita on helpommin ratkaista yhdessä.

Kööpenhamina oli tiekartta-projek-
tin osallistujien mielestä erityisen kiin-
nostava paikka. tanskan pääkaupun-
gissa toimii useita alkuperäiskansojen 
parissa työtä tekeviä järjestöjä, kuten 
esimerkiksi iWGia eli arktisen alueen 
alkuperäisyhteisöjen asioita hoitava 
kansainvälinen työryhmä. Se toteut-
taa yhteistyötä alkuperäiskansojen 
asioita hoitavien järjestöjen kanssa ja 

kiinnittää suurta huomiota kantakan-
sojen oikeuksiin.

— nuori Karjala -järjestössä ei ole 
jäseniä, joilla olisi oikeustieteellinen 
koulutus. Me tarvitsemme sellaisia. 
olisi kiva toteuttaa sellaista hanketta, 
jonka mukaan juristit voisivat tutkia 
alkuperäiskansojen oikeuskysymyk-
siä, aleksei tsykarev sanoo.

iWGia haluaa myös julkaista tieto-

ja suomalais-ugrilaisten kansojen ti-
lanteesta alkuperäiskansaraportis-
saan.

Kööpenhaminassa sijaitsee Grön-
lannin edustusto. Maantieteellisesti 
Grönlanti kuuluu Pohjois-amerikkaan, 
mutta hallinnollisesti se on tanskan it-
sehallinnollinen osa. Saaren itsehallin-
to on voimistunut asteittain. Ks

Kööpenhamina erikoistuu 
alkuperäiskansojen oikeuskysymyksiin

,, Suomalais-
ugrilaiset elävät 
aktiivista elämää, 
mutta muut 
alkuperäiskansat 
tuskin tietävät 
heidän 
toiminnastaan. 
Meidän on 
kerrottava 
eri tahoille 
itsestämme.
ALeKSei TSYKArev
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Kulttuuri

lasten maailma
Kižin 
näyttelykeskuksessa 
lapset mielellään 
lukevat uudestaan 
Tšukovskia, 
Maršakia ja Harmsia 
sekä tutustuvat 
nykyrunoilijoiden 
teoksiin. Näyttelyssä 
voi leikkiä, piirtää, 
sepittää runoja ja 
koskettaa kädellään 
museoesineitä. 
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Kižin näyttelykeskukses-
sa avatussa näyttelyssä 
lapset lukevat mielellään 
Tšukovskia ja Maršakia. 

Runot kasvavat suoraan suuressa 
ihmepuussa, joka on täyttänyt mel-
kein koko salin.

Näyttelyssä voi tutustua myös 
nykyrunoilijoiden teoksiin. 

Ihmepuun juuret ovat lasten 
klassikoita, Tšukovski, Maršak ja 
Harms. Oksilta riippuvat Zaho-
derin, Muhan, Jasnovin, Beresto-
vin, Moritsin, Kvitkon, Kušnerin ja 
Sapgirin runot. 

Lapset tuntevat joitakin runoja 
hyvin, toisiin he tutustuvat näytte-
lyssä ensimmäistä kertaa. 

— Tunnen hyvin Tšukovskin ja 
Maršakin runoja, luemme niitä kou-
lussa ja kotona äitini kanssa. Täällä 
runot ovat kaikkialla, 9-vuotias Pa-
vel Hrabrov ihmettelee. 

Todella runoja vilisee kaikkialla. 
Ne elävät lehdissä, kuoressa ja ötö-
köiden siivissä sekä jopa kurkista-
vat ontelosta ja kottaraispöntöstä. 

Näyttely
Ihmepuu: lastenkirjallisuuden klassi-
koita ja nykyrunoilijoiden teoksia. Kižin 
näyttelykeskus, 16. 12. saakka. 

Runot kasvavat ih mepuussa 

šakin nappulat ovat englantilaisten kansanlaulujen sankareita.

Lapset kiinnostuneina työntyvät krokotiilin suuhun. Kuvat: julia veSelova

Näyttelyssä on niin paljon kaikkea 
mielenkiintoista, jota pitää ehtiä 
leikkiä. 

— Pidin näyttelystä, koska tääl-
lä voi rakentaa, leikkiä kaikkea, rat-

”Kolme kuukautta sen jäl-
keen kun saavuin Venä-
jälle Guardianin uudeksi 

toimistopäälliköksi, palasin illal-
lisilta kotiin. Aluksi kaikki näytti 
hyvältä. Sitten näin sen — oudon 
yksityiskohdan…”

Miten tavallisesta toimittajasta 
tuli uusbrutaalin Venäjän viholli-
nen, lukee Luke Hardingin tuo-
reessa kirjassa. Se ilmestyi myös 
suomeksi nimellä Mafiavaltio. 

Viime vuonna Suomessakin 
otsikoihin nousi brittiläisen Guar-
dian-lehden kirjeenvaihtajan Lu-
ke Hardingin poistuminen Venä-
jältä. Harding karkotettiin Venä-
jältä ensimmäisenä länsimaisena 
toimittajana.

Moskovassa neljä vuotta asu-
nut Harding sai eräänä päivänä 
tietää, ettei hänen akkreditointi-
aan tultaisi enää jatkamaan. Jo-
kainen Venäjällä toimiva ulko-
maalainen toimittaja tarvitsee 
Venäjän ulkoministeriön akkre-
ditoinnin raportoidakseen maan 
tapahtumista kotimaahansa.

Mafiavaltio on kirja brittiläisen 
toimittajan kokemuksista 2000-
luvun Venäjällä.

Luke Hardingin mukaan hän 
joutui perheineen salaisen tiedus-
telupalvelun ahdistamaksi työs-
kennellessään Moskovan kirjeen-
vaihtajana. Venäjältä karkotettu 
brittitoimittaja on kirjoittanut ta-
rinastaan kirjan, joka on kuin tosi-
elämän agenttitarina. Se on katsa-
us Venäjästä ja Guardian-lehden 
kirjeenvaihtajan työstä entisen 
Neuvostoliiton alueella.

Brittiläinen toimittaja 
vastaan Venäjä

Toimittaja kertoo Kremlin sa-
lakavalista keinoista kohdella 
niin kutsuttuja ”vihollisiaan”, 
kuten ihmisoikeustyöntekijöi-
tä, läntisiä diplomaatteja, oppo-
sitioaktivisteja ja toimittajia. 

Harding kirjoittaa enimmäk-
seen hänen kokemuksistaan Ve-
näjän FSB:n käsissä sekä siitä, 
kuinka hänen kotiinsa murtau-
duttiin ja kuinka hänen toimin-
taansa seurattiin. Toimittajan 
mukaan hänen yksityiselämään-
sä häirittiin jatkuvasti tuntemat-
toman tahon voimin. Kirjan ydin-
kysymykseksi nouseekin, miksi 
juuri hänet on valittu turvalli-
suuspalvelujen silmätikuksi?

Kirjan oikeudet on myyty use-
aan maahan. 

Luoteis-Venäjän näytelmä-
kirjailijat tavoittelevat Kar-
jalan Kansallisen teatterin 

näyttämöä.
Marraskuun ensimmäisenä 

päivänä julistettiin uusien näytel-
mien kilpailu näytelmäkirjailijoil-
le. Voittajateos pääsee Kansallisen 
teatterin pienelle näyttämölle. 

Kilpailu kestää vuoden 2013 
maaliskuuhun saakka. Hake-
musten on oltava perillä viimeis-
tään 1.02. Tuomaristo arvoste-
lee teoksia maaliskuun alkuun 
mennessä. 

Luoteis-Venäjällä väliaikaises-
ti tai pysyvästi asuvat näytelmä-
kirjailijat saavat lähettää kilpai-
luun vähintään kaksi venäjänkie-

listä näytelmää, joita ei aiemmin 
ohjattu. 

Tuomaristo valitsee kolme pa-
rasta teosta. Grand Prix’n voittava 
teos esitetään tekijän suostumuk-
sella Kansallisen teatterin pienel-
lä näyttämöllä. Näytelmä siirre-
tään ehkä suurelle näyttämölle.  

Tuomaristoon kuuluvat oh-
jaaja Oleg Lipovetski, Kansallisen 
teatterin johtaja Irina Šumskaja ja 
sen pääohjaaja Andrei Dežonov, 
Ad Liberum -teatterin taiteellinen 
johtaja Snežana Saveljeva ja te-
atterikriitikot. Tuomariston pu-
heenjohtajana toimii Mihail Du-
denkov, joka on Venäjän tunne-
tuimpia draamanäyttelijöitä ja 
skenaristeja. 

Voittajateos pääsee näyttämölle

Luke Hardingin kirja  ilmestyi myös 
suomeksi nimellä Mafiavaltio.

Petroskoilaisyleisöllä on ai-
nutlaatuinen mahdollisuus 
kuulla bandoneónia, harmo-

nikansukuista soitinta, joka on 
melkein tuntematon Venäjällä. 

Juuri bandoneón sai Argen-
tiinan tangon musiikin soimaan 
niin läpitunkevasti, että se on ve-
tänyt puoleensa valtavan määrän 
ihailijoita. 

Aleksandr Mitenev on argen-
tiinalaisen säveltäjän Astor Piaz-
zollan musiikin kirkkain ja arvoi-

tuksellisin tulkitsija. Hän on Ve-
näjän ainoa muusikko, joka on 
koonnut yhteen Argentiinan van-
hojen mestareiden ja suuren mu-
siikkikoulun perinnön.

Mitenev esittää ensimmäis-
tä kertaa Petroskoissa Piazzol-
lan musiikkia. Ohjelmassa on 
myös Schwartzia, Marconia ja 
Beytelmania. 

Konsertti järjestetään perjan-
tai-iltana Karjalan filharmonian 
suuressa salissa. Ks

Argentiinan tangoa bandoneónilla 
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Runot kasvavat ih mepuussa 

,, leikin 
kautta näyttely 
perehdyttää 
lapsia runouden 
ihmeelliseen 
maailmaan. 

kaista tehtäviä ja jopa katsoa piir-
rosfilmejä. Sellaisissa näyttelyissä 
en ole koskaan käynyt, 9-vuoti-
as Anastasia Baranova kertoo 
ihastuneena. 

Näyttely vietiin Petroskoihin 
Pietarista, Anna Ahmatovan muis-
toa vaalivasta museosta. Nykyään 
Ihmepuu on Venäjän paras lasten-
näyttely, siksi se on suosiossa ja 
matkustaa koko maassa.

Näyttelyn järjestäjät haluavat 
leikin kautta perehdyttää pieniä 
katsojia runouden ihmeelliseen 
maailmaan ja kertoa maltillises-
ti erilaisten tekijöiden runouden 
omalaatuisuudesta. Sellainen lu-
keminen tuo paljon iloa pienille 
lukijoille. 

Ihmepuun vieressä voi tavata pal-
jon henkilöhahmoja tutuista ru-
noista. Lapset kiinnostuneina 
työntävät päänsä krokotiilin suu-
hun ja rakentavat Jackin rakenta-
man talon loppuun asti. Joku pelaa 
mielellään šakkia, jonka nappulat 
ovat englantilaisten kansanlaulu-
jen sankareita. Myös voi pistäytyä 
asunnossa, jossa asuu 44 iloista 
vihervarpusta. 

Näin pienet katsojat oppivat 
huomaamaan ja arvostelemaan yl-
lättäviä riimejä, epätavallisia hen-
kilöhahmoja ja ihmeellisiä juonia.

Osa näyttelystä keksittiin alun 
perin näkövammaisille lapsille. Nyt 
kaikki halukkaat saivat leikkiä tääl-
lä. Tiheässä puhuvassa nurmessa 
lapsen pitää liikkua pimeydessä ja 
etsiä tunnustellen nykyrunoilijoi-
den teosten henkilöhahmoja. 

Näyttelyssä lapsille salli-
taan kaikki: he saavat iloita, leik-
kiä, piirtää, lukea ja sepittää ru-
noja sekä koskettaa kädellään 
museoesineitä. 

Näyttely kiinnostaa aikuisiakin, 
jotka mielellään lukevat uudestaan 
lapsuusaikansa runoja. Ks

vierailu
Eräjärven 
Tupateatteri 
esitti lauantaina 
Petroskoissa Missä 
on kotisi, enkeli? 
näytelmän, 
joka on Karjalan 
kirjailijan Raisa 
Mustosen käsialaa. 
Näytelmässä 
käsitellään useita 
vakavia teemoja.
Anna Umberg
Karjalan Sanomat

Eräjärven Tupateatteri tar-
joili ajatuksia ihmisen vas-
tuusta, omien pahojen te-

kojen sovittamisesta, erilaisuu-
desta ja samanlaisuudesta. Missä 
on kotisi, enkeli? -näytelmä esi-
tettiin kahdesti Karjalan Kansalli-
sen teatterin pienellä näyttämöl-
lä lauantaina. 

Näytelmä oli aikoinaan hy-
vin tuttu petroskoilaiskatsojille. 
Karjalan kirjailijan Raisa Musto-
sen kirjoittaman vahvan draaman 
ohjasi ensimmäisenä Kansallises-
sa teatterissa sen entinen johtaja 
Edvin Alatalo. 

— Saimme näytelmäehdotuk-
sen ja tekstin Karjalan Kansalli-
selta teatterilta. Suomen ja Ve-
näjän kulttuurifoorumiin kuu-
luvassa kulttuurivaihdossa oli 
nimenomaan ajatus, että suoma-
lainen kumppani esittää venäläi-
sen ja tässä tapauksessa siis kar-
jalaisen kirjailijan tekstin, Tupa-

,, laajaa 
kansainvälisyyttä ja 
lopultakin ihmisten 
samankaltaisuutta 
kulttuurista 
riippumatta tulee 
tekstissä paljon 
esille.

Tragedia perhesuhteista 
ja erilaisuudesta

Missä on kotisi, enkeli? on traaginen kuvaus rikkinäisestä perheestä, joka eksyy ihmeelliseen ja hieman pelottavaan 
Taipolaan. Kuva: julia veSelova

teatterin puheenjohtaja ja mykän 
perheen vaimona esiintyvä Anne 
Kahelin sanoo. 

Missä on kotisi, enkeli? on traagi-
nen kuvaus rikkinäisestä perhees-
tä, joka eksyy ihmeelliseen ja hie-
man pelottavaan Taipolaan. Siellä 
se tapaa hyvin omituisia asukkai-
ta, joihin ei saa mitään kontaktia 
ja joilla ei ole yhteistä kieltä. Tai-
polassa perheen menneisyyden 
salaisuudet paljastuvat, jokai-
nen etsii synninpäästöä tekojen-
sa vuoksi. 

Näyttelijät tekivät vaikut-
tavat roolit Jarmo Skönin 
ohjauksessa. 

— Harvoin on sattunut eteeni 
näytelmätekstiä, joka on saanut 
minut pohtimaan omaa olemas-
saoloani sekä suhdettani uskon-
toon ja uskomuksiin näin paljon, 
Skön kertoo.

Anne Kahelinen mielestä Mis-
sä on kotisi, enkeli on näytelmä-
tekstinä hyvin mielenkiintoinen 
ja monitasoinen. 

— Kaikki mystiikan ulottuvuu-
det eivät meille tekstiä luettaes-
sa auenneet, mutta saimme hy-

vää tulkintaa kylässämme asu-
valta Vasili Rjagojevilta. Laajaa 
kansainvälisyyttä ja lopultakin 
ihmisten samankaltaisuutta kult-
tuurista riippumatta tulee tekstis-
sä paljon esille, Kahelin sanoo. 

Ohjaaja ja näyttelijät tutustuivat 
esitystä tehdessä venäläisiin us-
komuksiin ja mytologiaan, jotka 
eivät olleet heille tuttuja ennen. 
Vanhojen venäläisten uskomus-
ten mukaan jäniksen näkeminen 
merkitsee vaaraa, onnettomuut-
ta tai kuolemaa. Uskomukset sil-
mät auki nukkuvasta jänikses-
tä yhdistetään Jeesukseen, joka 
ei kuollessaan nukkunut ikui-
seen uneen. Leppäkerttu on py-
hä eläin. 

— Täysin uusia asioita minulle, 
Jarmo Skön paljastaa. 

Leppäkerttu-runo esiintyy näy-
telmässä kolmella eri kielellä, por-
tugaliksi, venäjäksi ja suomeksi. 

— Eikö olekin hassua, että tuo 
pieni loru löytyy niin monesta eri 
kulttuurista, hän ihmettelee. 

Ohjaajan mukaan eri paikois-
ta kotoisin olevat ihmiset eivät 
ehkä  ole niin erilaisia, mutta silti 
tapojen ja uskomusten takia hei-
dän on vaikea ymmärtää toista ih-
mistä. Ks

rooleissa
•	 Reijo	Kahelin
•	 Irma	Koskela
•	 Eissi	Kauppinen
•	 Teemu	Heikkinen
•	 Seppo	Grönqvist
•	 Anne	Kahelin
•	 Suvi	Lindell-Mäkelä

Runous ja uskonto ovat ihmissielun siivet, 
joilla se kohoaa lentoon.

Esaias Tegnér
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Suomalais-ugrilaiset

Merkkipäivä
Tšalnan kylässä 
vaalitaan 
kansanperinteitä.

Mestarien kylä Tšalna 
–niminen juhla pi-
dettiin Karjalan kuu-
luisassa asutuksessa. 

Tšalnassa toimiva etnokulttuuri-
keskus Tuomi on täyttänyt kym-
menen vuotta.

— Tšalnan kylä on perustettu so-
danjälkeisinä vuosina ja se on aina 
ollut kuuluisa taitavista ihmisistä, 
juhlaa juontanut keskuksen johta-
ja Galina Hanenko sanoi.

Monien kylän asukkaiden ta-

loissa oli kangaspuita, rukkeja ja 
sorvinkoneita. Monet tunsivat 
tšalnalaisen kutojan Eeva Ikkosen. 
Hänen tuotteitaan arvostettiin kor-
kealle Yleisliittolaisessa näyttelyssä 
Moskovassa. Kansantalouden saa-
vutusten näyttelyn palkinto ojen-
nettiin äidin puolesta jo hänen 
tyttärelleen.

Karjalassa hyvin tunnettu 
tšalnalainen puunleikkaaja Ilma-
ri Salo oli kasvattanut kylän poiki-
en useita sukupolveja. Salon puun-
leikkaustöitä oli esillä Prääsän pii-
rin ja tasavallan näyttelyissä.

Prääsän piirihallitus hyväksyi 
tšalnalaisten aloitteen etnokult-
tuurikeskuksen perustamisesta 
vuonna 2002. Keskuksen tavoit-
teena on vaalia ja kehittää piirissä 
asuvien karjalaisten, suomalais-
ten, venäläisten ja muiden kan-

Tšalnan Tuomi-yhtye vaalii suomalaista lauluperinnettä.

Tuomi-keskus yhdistää 
käsistään taitavia

,, Keskuksen 
tavoitteena on 
vaalia ja kehittää 
piirissä asuvien 
karjalaisten, 
suomalaisten, 
venäläisten 
ja muiden 
kansallisuuksien 
edustajien 
perinnekulttuuria ja 
elvyttää perinteisiä 
käsityöammatteja.

sallisuuksien edustajien perinne-
kulttuuria ja elvyttää perinteisiä 
käsityöammatteja.

Tuomi-keskus on Galina Ha-
nenkon ja Olga Savolaisen johta-
mana järjestänyt koulutuskerhoja 
aikuisille, uunimuurarien, maala-
rien, kirvesmiehen ja huovikkai-
den valmistamisen kursseja. Kes-
kus on pitänyt kylän juhlia aikui-
sille ja lapsille.

Keskus kuuluu Tšalnan kult-
tuuritalon alaisuuteen ja toimii 
yhteistyössä kylän oppilaitosten 
ja terveydenhoitolaitosten kans-
sa. Tuomi-keskuksessa viihtyvät 
eri sukupolvien edustajat. Käsi-
työkerhojen lisäksi keskuksessa 
toimii suomalaista lauluperinnet-Käsitöitä on esillä keskuksen museossa.

tä vaaliva Tuomi-yhtye ja karjalai-
nen lauluryhmä.

Tuomi-keskuksen kymmenvuo-
tisjuhlassa yleisö tutustui käsityö-
näyttelyyn ja osallistui nukkien 
valmistamisen, vyönpunonnan ja 

tuohityön mestariluokkiin.
Merkkipäivänään tšalnalaisia 

onnittelivat tasavallan, Prääsän 
piirin ja oman kylän johtajat sekä 
suomalaiset vieraat — tanhuryhmä 
Nummi-Pusulan kunnasta. Ks

Näyttely
Karjalaiset kasvot 
näyttely avattiin 
Norjan Tromssan 
kaupunginmuseossa 
28. lokakuuta. 

Näyttelyssä on esillä ama-
töörivalokuvaaja Margarita 
Kemppaisen noin 20 kuvaa, 

joissa on tunnettujen nykykarja-
laisten kasvoja. Näyttelyn valmis-
tivat Nuori Karjala -järjestö, Norjan 
kveeniliitto ja Tromssan museo. 

Näyttely on osa Nuoren Karjalan 
toteuttamaa kulttuuriohjelmaa, jo-
ka kuuluu Pohjoismaiden Tiekart-
ta -hankkeeseen.

— Te ette näe kuvissa Karja-
lan poliitikkojen kasvoja. Kaik-
ki hahmot ovat tavallisia karja-
laisia, jotka panostavat oman 

kulttuuriin ja kieleen, Nuori Kar-
jala -järjestön puheenjohtaja Ali-
na Tshuburova sanoi näyttelyn 
avajaistilaisuudessa.

Näyttelyn avajaisissa vieraat 
katsoivat myös Lyydiläiset-eloku-
vaa, joka valmistui vuonna 2011 
Matkailu lyydiläisten maailmaan 
-hankkeen puitteessa. Elokuvan 
ohjaajana on pietarilainen Kseni-
ja Ohapkina.

23. lokakuuta Karjalaiset kasvot 
-näyttely avattiin myös Suomen 
Inarissa, Sajos-saamelaiskultuu-
rinkeskuksessa. Molempien näyt-
telyjen työt jäävät sekä Sajos-kes-
kuksen, että Tromssan kaupungin-
museon kokoelmakantaan.

Alina Tšuburova

Karjalaiset kasvot Tromssan museossa

Margarita Kemppaisen valokuvanäyttely tutustuttaa karjalaisten kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kuva: julia veSelova
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Saappaiden mallin lainasin Internetistä. En voi koskaan virkata 
aivan samanlaista, mitä mallina on. Lisään aina jotain omaa.

Harrastus
Virkkaaminen on 
elämää. Sukulaiset 
eivät koskaan 
palele Natalia 
Vorobein tekemissä 
lämpimissä 
villavaatteissa. 
Hän virkkaa paljon 
itselleenkin.
Julia veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Melkein joka päivä Nata-
lia Vorobeilla on päällä 
jotain omin käsin teh-
tyä. Tänään karjalaisen 

tv-toimittajan jalassa on villasaa-
ppaat, jotka hän on virkannut tä-
nä syksynä.

— Ne koostuvat pienistä villane-
liöistä. Saappaiden pohjana ovat ta-
valliset mummontossut. Saapas-
varret ompelin villakankaasta ja 
niiden päälle ompelin eriväriset ne-
liöt kiinni. Sappaat ovat aika läm-
pimiä ja mukavia, mutta eivät so-

Syksyllä Karjalan television kansalliskielisen toimituksen toimittajana natalia vorobei teki itselleen mukavat villasaappaat, jotka ihastuttavat kaikkia hänen tuttujaan ja ystäviään. Kuva: julia veSelova

Aina villavaatteissa

,, journalistin 
työ oli silloin ihan 
tuntematon. 
Yllätyin, kun 
ensimmäisen 
kerran kuuntelin 
omaa ääntäni.
 nATALiA vOrOBei

vi kuitenkaan sadeilmaan, Natalia 
Vorobei kertoo.

Vorobei löysi saappaiden mallin 
Internetistä, mutta hän kehitti sen 
itse. Saappaiden valmisteluun me-
ni noin kaksi viikkoa.

— En voi koskaan virkata tai om-
mella aivan samanlaista kuin malli 
on. Lisään aina jotain omaa. 

Ihmiset kiinnittävät aina huo-
miota Vorobein saappaisiin. Muut 
virkkaamista harrastavat kyselevät 
tarkemmin handmade-saappaiden 
valmistuksesta.

— Minulla on myös hieno villa-
mekko. Kun ensimmäisen kerran 
pukeuduin siihen, yksi työkump-
pani ihastui mekkoon kovasti ja 
tahtoi samanlaisen itselleenkin. 
Virkkasin hänelle melkein saman-
laisen. Nyt on hauskaa, kun tulem-
me työhön samantyyppisissä me-
koissa, Vorobei hymyilee.

Vorobein perhe on jo valmis tal-
veen. Jokaisella on villahattu, -su-
kat ja -rukkaset. Kissallakin on vä-
rikäs villapusero.

— Koko elämäni olen asunut 
maaseudulla ja meillä on aina ol-
lut talossa kissa ja koira. Ne eivät 
ole vain lemmikkejä, niillä on oma 
tietty tehtävänsä. Kissa pyytää hii-
riä ja koira vartioi taloa. Hemmot-
telemme tietysti niitä. Esimerkiksi 
lämpimillä villapuseroilla.

Vorobeilla on myös kesy varis, 
jonka nimi on Rikardo.

— Se on viisas ja joskus hävytön. 
Rikardo tykkää tulla portaille kello 
6 ja koputtaa nokallaan oveen. Täl-
lä tavalla se pyytää ruokaa ja herät-
tää meitä. Se asuu pihan pihlajassa 
ja lentää ihan vapaasti, mutta näl-
käisenä Rikardo tulee kotiin.

Kymmenen vuotta 
toimittajana
Vorobei on valmistunut Petroskoin 
valtionyliopistosta karjalan kielen 
laitokselta. Valmistumisen jälkeen 
hän hakeutui heti Karjalan televisi-
on kansalliskieliseen toimitukseen 
toimittajaksi.

— Gradutyön kirjoittaminen vei 
minulta paljon aikaa. Vietin silloin 
melkein koko vapaa-aikaani laitok-
sella. Kerran laitoksen johtaja kut-
sui minut puhelimeen. Soittaja eh-
dotti tv-toimittajan työtä, Vorobei 
muistelee. 

Karjalan kansalliskielisen toimi-
tuksen päätoimittaja Santeri Jere-
mejev kutsui nuoren opiskelijan tu-
tustumaan tv-toimittajan työhön. 
Silloin toimituksessa ei ollut henki-
löä, joka osaisi vienankarjalaa.

— Jännitti kovasti. Jeremejev pu-
hui minulle karjalaa. Minun kieli-
taitoni ei ollut silloin kiitettävä.

Ensimmäisistä vierailuista nuo-
ren toimittajan mieleen jäivät toi-
mituksen mahtavat studiotilat, 
isot kamerat ja ihmiset, jotka loi-
vat televisio-ohjelmaa.

— Työ miellytti. Ilmapiiri oli vie-
hättävä ja luova. Alussa kokeilin 
vain. Tein tv-juttuja ja kirjoitin ly-
hyitä tekstejä. Journalistin työ oli 
silloin ihan tuntematon minulle. 
Yllätyin, kun ensimmäisen kerran 
kuuntelin omaa ääntäni. En tien-
nyt, miltä se kuulostaa nauhalla. 
Kolmen harjoittelukuukauden ku-
luttua minusta tuli tv-toimittaja.

Vorobei ei usko, että siitä ajas-
ta on mennyt jo kymmenen vuot-
ta. Journalismin alalla hänelle on 
nytkin paljon uutta, sellaista, mi-

tä hän voisi oppia.
Toimittaja tekee paljon ohjel-

mia maaseudulla asuvista karjalai-
sista, niistä jotka asuvat luonnon 
helmassa. He ovat todella viisaita, 
kokeneita ja ystävällisiä. 

— Olimme kerran Vuonnisen ky-
lässä, siellä asuu vielä karjalaisia. 
Kylässä ei ole sähköä eikä mobiili-
yhteyttä. Matkalla Vuonniseen ek-
syimme, koska tien varrella ei ollut 
mitään kylttiä. Vanhat mummot, 
jotka kutsuivat meitä, laittoivat 
paljon karjalanpiirakoita ja kala-
kukkoja. He odottivat meitä mon-
ta tuntia tee kuumana.

Vorobei muistelee, miten he ku-
vasivat ohjelmaa. Mummot olivat 
valmiita tekemään samaa toimin-
taa kymmeniä kertoja, sillä tv-jutun 
valmistaminen vaatii kertausta.

— Karjalainen Helmi Torvinen 
pesi sieniä ja laittoi niitä lävik-
köön. Kuvasimme sitä prosessia. 
Vanha nainen ei ymmärtänyt, mi-
tä tapahtuu ja miksi minä pyydän 
häntä laittamaan pestyjä sieniä lä-
viköstä takaisin sankoon ja siel-
tä taas lävikköön monta kertaa. 
Hän teki kuitenkin kaiken, mitä 
pyysimme.

Vorobei on usein työmatkoilla. 
Vuodessa hän tekee ehkä kymme-
nen matkaa Karjalan piireihin ja 
joskus ulkomaille. Ks

•	 Lempielokuva	—	Aamiainen	
Tiffanylla.

•	 Lempiväri	-	suklaan	väri.
•	 Lempivuodenaika	–	kevät.
•	 Harrastukset	-	virkkaaminen,	

ompeleminen	ja	arabialaiset	
tanssit.

Pikakysely:
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Näyttely

Pukusuunnittelija
Mestari Irina Porošina 
on perustanut 
väliaikaisen työpajan, 
josta voidaan hankkia 
kansallispukuja, 
koruja ja oppia 
ompelemaan pukua.
ilona veikkolainen 
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Taitava kansallispukujen 
ompelija Irina Porošina on 
avannut työpajan Petros-
koissa. Paja toimii kuukau-

den Kansallisten kulttuurien kes-
kuksen tiloissa. 

Väliaikaisesta työpajasta voi-
daan hankkia kansallispukuja, ko-
ruja ja oppia ompelemaan kansal-
lisia tai nykyaikaisia pukuja.

— Mestariluokilla kerron omasta 
kokemuksestani puvun ompelemi-
sesta kiinnostuneille ihmisille. Tie-
dän, että heitä on paljon Petroskois-
sa, Irina Porošina sanoo.

Taiteilija uskoo, että ihmisiä käy 
maksullisilla mestariluokillaan.

— Halusin perustaa kansallispu-
vun ompelimon kymmenen vuot-
ta sitten. Voin toteuttaa haaveeni 
vasta nyt. Hankkeissani oli ompe-
limon perustaminen, josta asiakas 
voi hankkia kankaita, tilata puvun 
ja saada tietoa kansallispuvusta.

Mestari ei toistaiseksi voi avata 
ompelimoa. Hän kuitenkin uskoo, 
että aiemmin tai myöhemmin Pet-
roskoissa on kansallispuvun ompe-
limo. Hän on sitä mieltä, että viran-
omaisten on autettava häntä perus-
tamaan ompelimo.

— Olen saanut paljon tilauksia 
ihmisiltä, jotka haluavat hankkia 
kansallispuvun tai nykyaikaisen 
mukaelman kansanpuvusta. Mo-
net pitävät muinaisen kansanpu-
vun mukaan tyylitellystä puvusta. 

Kansallispuvut ovat tulleet 
uudelleen suosioon

Monet pitävät muinaisen kansanpuvun 
mukaan tyylitellystä puvusta.

irina Porošina on saanut paljon tilauksia ihmisiltä, jotka haluavat hankkia kansallispuvun. Kuvat: ilona veiKKolainen

,, Kansallispuku 
maksaa noin 
20 000 ruplaa.

Pukusuunnittelija irina Porošinan myyntinäyttelyssä on esillä mm. pukuja kokoelmista Kalevala, Suomi, Karjala, inkeri ja Lappi.

Henkilö voi pukea sen päälleen mil-
loin tahansa. Kansallispuvut ovat 
tulleet uudelleen suosioon.

Hinta ei säikytä asiakkaita
Irina Porošina on tottunut teke-
mään kaikkea työtä yksin. Hän ei 
kaipaa apulaisia.

— Teen työtä yksin. Puvun om-
peleminen on henkilökohtainen 
työ. Teen paljon korjauksia pu-
kuun.  Ennen ompelemisen aloitta-
mista en tiedä millainen puku on.

Kansallispuku maksaa noin 20 
000 ruplaa. Korkea hinta ei säiky-
tä asiakkaita. He tilaavat pukuja ja 
odottavat monta kuukautta ennen 
kuin puku tulee valmiiksi.

— Kansallispuku maksaa pal-
jon, koska käytän siihen kalliita 
kankaita. Suurimman osan töistä 
teen käsin. Nyt minulla on paljon 
asiakkaita. Heidän joukossaan on 
sekä naisia että miehiä. He tilaa-
vat kansallispuvun eri syiden ta-
kia. Toiset osallistuvat suomalais-

ugrilaisiin kongresseihin ja he ha-
luavat pukeutua kansallispukuun. 
Toiset hankkivat puvun ja pukeu-
tuvat siihen juhlilla.

Nyt Irinalla on myös suomalai-
sia asiakkaita. Heitä on toistaisek-
si vähän. 

— Kävin Suomessa esittämässä 
ompelemiani pukuja. Ne kiinnos-
tivat suomalaisia. Pian teen kotisi-
vuni, jolla ihmiset perehtyvät mi-
nun kansallispukujen kokoelmaani 
ja saavat tietoja pukujen ompelu-

Kansallispuvun ompeluun tarvi-
taan laadukasta ja kallista kangasta. 
irina Porošina ostaa niitä Petroskoin 
kaupoista. 

— Petroskoista on vaikea hankkia so-
pivaa kangasta. Käyn muutamassa kau-
passa ennen kuin löydän tarvittavaa 
kangasta. olisi hyvä, jos kaupungissa oli-
si kauppa, josta voidaan hankkia kangas-
ta ja muita tarvittavia materiaaleja.

Kaksi vuotta sitten mestari oppi 
kutomaan koristenauhaa värilangois-
ta. värikäs nauha ommellaan sitten 

puvun helmaan. Porošina valmistaa 
myös päähineitä.

— Minun lempipukuni on muinai-
sen kalevalaisnaisen puku. Se näyttää 
upealta. joskus pukeudun siihen.

nyt Porošina on erikoistunut tans-
sipukujen ompelemiseen. 

— olen tutkinut kansallispukua pit-
kän aikaa, siksi tiedän siitä paljon. tie-
dot auttavat minua ompelemaan oi-
kein pukuja tanssiyhtyeille. valmistan 
leikkuukaavoja, joiden mukaan pukuja 
ommellaan. Ks

”olen erikoistunut 
tanssipukujen ompelemiseen”

prosessista. Uskon, että sitten ul-
komaalaisten asiakkaiden määrä 
kasvaa. Ks
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Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4

18.11. Musta kana. lvovitš. Kaksi-
näytöksinen ooppera-musikaali, suuri 
näyttämö, kesto 1 h 40 min., klo 13.00. 
lippujen hinnat 100—200 rpl.

Musiikki
Filharmonian	suuri	sali
Kirovinkatu 12

15.11. Älkää luvatko. nadir Širinski 
(laulu, kitara, Moskova) ja andrei Sub-
botin (balalaikka, Moskova) esittävät 
vanhoja venäläisiä romansseja ja ro-
mansseja suosituista elokuvista. Klo 
19.00. lippujen hinnat 200—350 rpl.
16.11. Musiikkikeskiviikko. Musiikki-
keskiviikko-kausisarjan avajaiskonser-
tissa esiintyy Karjalan sinfoniaorkes-
teri kapellimestarin ja bandoneonin-
soitajan aleksandr Mitenevin (Pietari) 
johdolla. Klo 19.00. lippujen hinnat 
150—300 rpl.
17.11. Laulan sinusta, Karjala. Petros-
koin aikuisten ja lasten kuoroja Kante-
le-yhtyeen entisen laulajan ja säveltä-
jän nikolai Mišukovin 80-vuotisjuhla-
konsertissa. Klo 19.00
20.11. Balkanien musiikki. olemme 
folkista syntyisin -kausisarjan avajais-
konsertissa folkyhtye Dobranotš (Pie-
tari). Klo 19.00. lippujen hinnat 350—
600 rpl.

Taidemuseon	Venäläinen	sali
Karl Marxin katu 8

17.11. Minun onneni. Musiikkia sie-
lulle -sarjan konsertissa nina Boldyre-
va, Marina Žarkevitš ja ivan Podoinikov 
laulavat neuvostosäveltäjien lauluja. 
Klo 16.00. liput 200 rpl.

Filharmonian	yläaula
Kirovinkatu 12

19.11. Jekaterina daškova. larisa Ho-
lodkova (sopraano), lidija Pobedinska-
ja (lausunta) ja aleksandr onkin (pia-

no) naisten tarinat -ohjelmassa. Klo 
19.00. liput 250 rpl.

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

vakituiset näyttelyt. Kuvernöörinsali, 
Kivet kertovat, jäätikön jäljet, taigaseu-
tu, Kivikirjat, Pohjoinen rajaseutu, Pie-
tarin tehtaat, Kaupunki–tehdas, Kaivos-
miehet ja puunhakkaajat, Kuninkaallises-
ta asetuksesta, aunuksen läänin papisto, 
läänin pääkaupunki, valtion palveluk-
sessa, Kaupungin eläjät, Muinaisen hei-
mon vieraisilla, olemme korela, Kansan 
hyväksi, Karjalan rintaman lääkärit.
20.12. asti. vuoden 1812 pyhälle 
muistolle. näyttely kertoo aunuksen 
läänin asukkaiden panoksesta napole-
onin vastaisessa sodassa.

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

vakituiset näyttelyt. Muinaisvenä-
läistä taidetta, kansantaidetta, länsieu-
rooppalaista taidetta, venäjän Pohjola: 
2000-luku, viimeinen tuomio.
25.11. asti. Matka venäjälle. venä-
jän valtiollisuuden 1150-vuotispäivälle 
omistettu näyttely.
2.12. asti. Petroskoin tapaaminen. 
Kuvataiteilijoiden valentina ja Sergei 
tšinjonovin näyttely.

Kižin	museo
Kirovinaukio 10a, ma—su 10.00—18.00, 
puh. 783591, liput 15—40 rpl.

2.12. asti. Soturit, uljaat pojat. ta-
lonpoikaissotureiden värväämisen 
1700—1800-lukujen perinteistä ker-
tovassa näyttelyssä museoesineitä, vi-
deo- ja äänitallenteita.

Kaupungin	näyttelysali
Lenininkatu 26, ti—su 12.00—19.00, 

Menot  14.11. – 21.11. OiNaS 21.03.–20.04.
Olet liian varma voimistasi. 

Tämä voi häiritä suhteita läheisten 
kanssa. Sinun täytyy vaihtaa käy-
töstäsi ja huolehtia rakkaasi tun-
teista. Kaikki onnistuu!

HärKä 21.04.–20.05.
Nyt on aika huolehtia ra-

ha-asioistasi. Sinua kiinnostaa jo-
kin uusi asia. Voit löytää jutus-
ta uuden harrastuksen tai jotakin 
muuta sydäntäsi lähellä olevaa.

KaKSOSET 21.05.–21.06.
Sinua odottaa kiireinen 

viikko. Joudut peruuttamaan odo-
tetun matkan ja uppoutumaan 
työhösi. Harkitse kaikki ehdotuk-
set huolella, voi olla joku yrittää 
pettää sinut.

raPU 22.06.–22.07.
Ravuilla työ on etusijalla tu-

levalla jaksolla. Heidän on help-
po saada vaikeitakin asioita teh-
dyksi. He voivat olla tyytyväisiä 
itseensä. Suhteet toisiin ovat hy-
vällä mallilla.

LEiJONa 23.07.–23.08.
Positiivinen elämänasen-

ne korostuu tällä jaksolla. Menes-
tyt virkauralla. Mutta ole varo-
vainen ja pidä kieli keskellä suuta 
suurissa päätöksissä.

NEiTSYT 24.08.–23.09.
Olet liian kunnianhimoi-

nen jakson alussa. Siirrä kaikki tär-
keät neuvottelut viikonloppuun. 
On mahdollista, että teet vää-
rät päätökset. Perhe-elämässä ja 
työssä ristiriidat ovat mahdollisia.

VaaKa 24.09.–23.10.
Tarkkaile rahankäyttöäsi. 

Jokin tällä viikolla tehty ostos voi 
olla tarpeeton. Perheesi ei ole tyy-
tyväinen sinuun. Keksi jotakin iha-
naa läheisille.

SKOrPiONi 24.10.–22.11.
Jakso on erinomainen 

suunnitelmien edistämiseen ja 
päätösten tekoon. Haluaisit muut-
taa suhteen laatua jonkun kanssa. 
Älä ujostele. Olet muiden suosios-
sa tällä jaksolla.

JOUSiMiES 23.11.–21.12.
Työelämässä on positiivi-

sia muutoksia. Jokin taloudellinen 
asia helpottaa, sillä saat sen suh-
teen hyviä uutisia. Rakkauselämä 
kukoistaa. Arjet tuntuvat sinusta 
mukavilta, olet varsin tyytyväinen 
elämäntilanteeseesi.

KaUriS 22.12.–20.01.
Kuljet päättäväisesti valit-

semaasi tietä. Omistaudut asial-
le, josta haluat pitää hyvän huo-
len. Se on enemmänkin rakkaus 
sinulle kuin pelkkä harrastus. Asi-
an kautta voit tavata myös tule-
van työkumppanin.

VESiMiES 21.01.–19.02.
Jokin jännittävä matka 

on todennäköinen. Vaikka se oli-
si vielä tällä hetkellä suunnittelun 
tasolla, valmistaudu siihen huolel-
lisesti. Matkassa löydät uudet ys-
tävät.

KaLaT 20.02.–20.03.
Ole tarkka raha-asiois-

sa. Nyt on aika säästää rahaa. Tu-
levaisuudessa muutokset saatta-
vat onnistua, jos teet töitä niiden 
eteen. Helpolla et kuitenkaan saa 
asioita järjestettyä.

Horoskooppi

Teatterit
Kansallinen	teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674, 
599020

15.11. Hämminki hellästä sydämes-
tä. Sologub. Pieni näyttämö, venäjän 
kielellä, kesto 1 h 15 min., klo 19.00
24.11. ensi-ilta: Kivikirja. Kantervo. li-
nevskin Kivikirjan sivut -novellin mu-
kaan. Suuri näyttämö, karjalan ja suomen 
kielellä, simultaanitulkkaus venäjäksi, klo 
18.00. toinen ilta 25.11. klo 18.00

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738, 785662

16.11. Pähkinänsärkijä. tšaikovski. 
Kaksinäytöksinen baletti, suuri näyttä-
mö, kesto 1 h 35 min., klo 19.00. lippu-
jen hinnat 150—600 rpl. Muu näytäntö 
17.11. klo 13.00
18.11. Musta kana. lvovitš. Kaksi-
näytöksinen ooppera-musikaali, suuri 
näyttämö, kesto 1 h 40 min., klo 13.00. 
lippujen hinnat 100—200 rpl.

Ad	Liberum	-teatteri
Oktjabrskikatu 11, puh. 636979

18.11. Hautajaisleikki eli Terveydek-
si, monsieur! Chesnot. Kolminäytök-
sinen farssikomedia, 19.00. lippujen 
hinnat 300—350 rpl.

Lapsille
Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092

17.11. Maša ja karhu. landau. Suosi-
teltava yli 2-vuotiaille, klo 11.00, 13.00. 
liput 150 rpl.
18.11. esitämme Peukalo-Liisaa. Bir-
jukov. Suositeltava vanhemmille lapsil-
le, klo 11.00, 14.00. liput 200 rpl.

Karjalan	taidemuseo
Karl Marxin katu 8

18.11. iloiset katit. lasten taidestu-
dio taiteilija Margarita jufan johdol-
la. Suositeltava yli 5-vuotiaille. aiheena 
akvarellimaalaus. Kesto 1 h, klo 12.00, 
13.30. liput 100 rpl. ilmoittautuminen 
puh. 783713.

Filharmonian	suuri	sali
Kirovinkatu 12

18.11. Maršak musiikissa. orkeste-
ri onego lapsille -kausisarjan avajais-
konsertissa kansansoitinorkesteri one-
go, valentina Kamenskaja (sopraano), 
larisa Holodkova (sopraano), Mihail 
Semjonov (baritoni), aleksandr Ho-
lodkov (lausunta) ja irina legoida (lau-
sunta) esittävät tšernjavskin Sadun vii-
sasta pukista ja seitsemästä sudesta ja 
Šostakovitšin Sadun tyhmästä hiiren-
poikasesta. Klo 12.00. liput 120 rpl.

puh. 781650, liput 15—40 rpl.

9.12. asti. Aquabiennaali. eri maiden 
akvarellitaiteilijoiden töiden näyttely.

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

9.12. alkaen. Akvarellisateet. 
aquabiennaali-projektin osanäyttely, 
jossa esillä Karjalan akvarellitaiteilijoi-
den töitä.

Kižin	näyttelykeskus
Fedosovankatu 19, ma—su 10.00—
18.00, puh. 775116, liput 10—35 rpl.

16.12. asti. ihmepuu. anna ahma-
tovan museon (Pietari) lapsille tarkoi-
tettu interaktiivinen näyttely, joka tu-
tustuttaa lastenkirjallisuuden klassik-
koihin. erillinen osasto on tarkoitettu 
sokeille ja huononäköisille lapsille.

Filharmonian	yläaula
Kirovinkatu 12, ma—su 10.00—18.00

15.11. alkaen. Petroskoin maise-
mat. taiteilija vladimir levitskin töiden 
näyttely. vapaa pääsy

Kansallisten	kulttuurien	
keskus
Lenininaukio 2, ma—pe 12.00—17.00, 
puh. 782048, 768875 Vapaa pääsy

30.11. asti. Kansallisen puvun pa-
ja. Pukusuunnittelija irina Porošinan 
(Petroskoi) myyntinäyttely, jossa esil-
lä mm. pukuja kokoelmista Kalevala, 
Suomi, Karjala, inkeri ja lappi, kansan-
puvuista kertovia kirjoja ja valokuvia. 
14.11.—22.11. Porošinan mestariluokat, 
18.11. Sampo-keskuksen (Pietari) koru-
jen myyntimarkkinat.

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

1.12. asti. Syksyinen ekspromt. taitei-
lijaperheen lobanovin (Petroskoi) näyt-
telyssä akvarelleja, batikkitöitä, valokuvia 
sekä kirja- ja graafisia suunnittelutöitä.

Rock & Pop
14.11. Musiikkikeskiviikko. esin-
tyy earworm (psychedelic, noise rock, 
post rock sellon kanssa, valko-venä-
jä). Klo 20.30. vapaa pääsy. art-kahvila 
FM, Kirovinkatu 12.
16.11. Mu-mu. timur Šaovin ja viktor 
Šenderovitšin (Moskova) satiiriohjel-
ma. Klo 19.00. lippujen hinnat 800—
1700 rpl. Koneenrakentajien kulttuuri-
talo, Moskovskajakatu 1.
17.11. vopreki. Yhtye Dekabr esittää 
uutta konserttiohjelmaansa. Klo 18.00. 
lippujen hinnat 300—500 rpl. Yöklubi 
Karelia, Lenininkatu 27.
19.11. Konserttimaanantai. esiin-
tyy Korol i Šut (tribute, Petroskoi). Klo 
20.30. vapaa pääsy. art-kahvila FM, Ki-
rovinkatu 12.
20.11. Sähköiset arjet. Dubstep/bass 
evening: Dj Shamaz, Swad & (dubstep, 
uk, breakz). Klo 21.00. vapaa pääsy. 
art-kahvila FM, Kirovinkatu 12.

Purjososekeitto
300 g  perunaa
300 g  purjon valkoista osaa
1 l lasvislientä
 kermaa
 (voita)

Puhdista ja leikkaa kasvikset, keitä 
pehmeiksi ja paseeraa tai muhenna ta-
hosekoittajalla.

lisää lopuksi kermaa riitävästi.

Kastike lihalle
1 prk  demi glace kastiketta

1 dl hyvää ja vahvaa kana-liha-
lientä

1 kpl sipulia
2 valkosipulin kynttä
100 g selleriä
1 dl puolimakeaa punaviiniä
1 rkl tomaattipyrettä
50 g  kylmää voita

laita kaikki aineet kattilaan ja keitä 
vähintään 2 tuntia. Kauemminkin saa 
keittää. tarkasta nestemäärää ja pak-
suutta.

Siivilöi kastike ja lisää kylmä voi 
joukkoon.

ja sitten nauttimaan!

Näyttelyt
30.11. asti. Kansallisen puvun pa-
ja. Pukusuunnittelija irina Porošinan 
(Petroskoi) myyntinäyttely, jossa esil-
lä mm. pukuja kokoelmista Kalevala, 

Suomi, Karjala, inkeri ja lappi, kansan-
puvuista kertovia kirjoja ja valokuvia. 
14.11.—22.11. Porošinan mestariluokat, 
18.11. Sampo-keskuksen (Pietari) ko-
rujen myyntimarkkinat. Kansallisten 
kulttuurien keskus. Lenininaukio 2.

    Tarmokkaasti kokkaamaan Tarmo Wasenius
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14. marras-
kuuta  
vuonna …

1840 syntyi 
ranskalai-
nen im-

pressionisti Claude Monet.

1862 Yhdysval-
tain presi-
dentti ab-

raham lincoln hyväksyi kenraali 
ambrose Burnsiden suunnitel-
man vallata etelävaltioiden pää-
kaupunki richmond, mikä johti 
Fredericksburgin taisteluun. Yh-
dysvaltojen sisällissota käytiin 
vuosina 1861—1865 pohjoisval-
tioiden ja etelävaltioiden välillä.

1889 yhdysval-
talainen 
naisjour-

nalisti nellie Bly eli elizabeth 
Cochrane lähti new Yorkista 40 
071 kilometrin matkalleen maa-
pallon ympäri. toimittaja halusi 
matkustaa maapallon ympäri al-
le 80 päivässä. Hänen matkan-
sa kesti seitsemänkymmentä-
kaksi päivää, kuusi tuntia, yk-
sitoista minuuttia ja neljätoista 
sekuntia. Se oli silloinen maail-
manennätys.

1907 syntyi 
maail-
mankuulu 

ruotsalainen lastenkirjailija ast-
rid lindgren.

1917 Suomessa al-
koi suurlak-
ko eli mar-

raskuun lakko. Se kesti kuusi 
päivää. järjestäjät pyrkivät riisu-
maan suojeluskuntalaiset aseis-
ta ja myös pidättivät suojelus-
kuntalaisia ja muita työväenliik-
keen vastustajia. 

1918 tšekkoslo-
vakiasta tuli 
tasavalta.

1971 amerikkalai-
nen avaruus-
luotain Ma-

riner 9 saapui Marsiin ensim-
mäisenä avaruusaluksena, joka 
kiersi toista planeettaa.

Mariner 9 kartoitti kuvaa-
malla Marsin pinnan, ja paljas-
ti pinnalta aavikoita, kraatterei-
ta, kuivuneita joen uomia ja val-
tavia tulivuoria. tutkimustöiden 
jälkeen avaruusluotain lähetti 
maahan laadukkaita kuvia. 

2001 afganis-
tanin so-
dan aika-

na Kabul-pääkaupunki jäi Poh-
joisen liiton valtaan.

Vuosi vanhan  
vanhentaa, kaksi 
lapsen kasvattaa.
Suomalainen sananlasku

Fakta

Viikon vitsi

Mitä enemmän kynttilöitä 
kakussa, sitä valoisampi  
syntymäpäivä.

Kotimaa

Hanke
Karjalan lapset ja 
nuoret tutkivat 
maan historiaa ja 
kunnioittavat suuren 
isänmaallisen sodan 
muistoa.
Jelena Gagarina
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Julia Danilova Petroskoista, 
Maria Tšernosvitova Puu-
dosin piiristä ja Tatjana Vo-
robjova Belomorskin piiristä 

odottavat malttamattomasti ta-
paamisia sotaveteraanien kans-
sa. He ovat vapaaehtoisten jouk-
kojen edustajia. Tytöt haluavat 
kerätä aineistoa suuresta isän-

Julia danilova (toisessa rivissä vas.),Tatjana vorobjova ja Maria Tšernosvitova (edessä) ovat valmiita keräämään tietoja Suuresta isänmaallisesta sodasta. Kuva: julia veSelova

,, on tärkeä saada 
yleiskuva tavallisten 
ihmisten elämästä 
sota-aikana.

Muista maan historia!
maallisesta sodasta. He ovat kiin-
nostuneet Ihminen ja sota -nimi-
sestä hankkeesta. 

— On mielenkiintoista keskustel-
la sotaan osallistuneiden veteraani-
en kanssa ja saada enemmän tieto-
ja sukulaisistani ja omaisistani, sa-
noo Tšernosvitova.

Ihminen ja sota -niminen hanke 
on jo alkanut. Hankkeen alkuunpa-
nijana on Karjalan tasavallan kan-
sallinen arkisto ja partnerina on 
Karjalan vapaaehtoisuuden kehit-
tämisen keskus.

Hankkeen päätavoitteena on 
koota muistelmia suuresta isän-
maallisesta sodasta ja sota-ajan 
asiakirjoja tulevia sukupolvia var-
ten. On tärkeä saada yleiskuva ta-
vallisten ihmisten elämästä sota-ai-
kana. Vapaaehtoiset Petroskoista ja 
Karjalan tasavallan piireistä osallis-
tuvat tähän hankkeeseen.

— Jokainen Karjalan asukas voi 
osallistua hankkeeseen, huomaut-

taa Karjalan vapaaehtoisuuden ke-
hittämisen keskuksen johtaja Dar-
ja Makovetskaja. 

Makovetskajan mukaan paikal-
liset asukkaat yhdeksästä piiristä 
ovat nyt valmiita liittymään hank-
keeseen. Hän ajattelee, että pian 
osallistujien määrä kasvaa. 

Hankkeen järjestäjät ovat eh-
dottaneet seuraavia aiheita: juh-
lat sota-aikana, elämä evakossa, 
urheilu selustassa ja rintamalla 
sekä henkilökohtaiset kirjeet, jot-
ka heijastavat arkielämää sota-ai-
kana. On myös tärkeää koota va-
lokuva- ja elokuva-aineistoa sekä 
äänimateriaaleja. 

Karjalan tasavallan kansallisen 
arkiston työntekijät aloittivat tä-
män työn muutama vuosi sitten. 
Silloin kadetit osallistuivat toimin-
taan, joka kohdistui suuren isän-
maallisen sodan muiston säilyttä-
miseen. Nyt arkisto aikoo järjestää 
neuvontaa ja mestariluokkia, jotka 

auttavat hankkeen osallistujia ke-
räämään aineistoa.

Hanke kestää kuusi kuukautta. 
Se sai alkunsa marraskuun alus-
sa Karjalan tasavallan kansallises-
sa arkistossa pidetyssä lehdistö-
tilaisuudessa. Seuraava tapaami-
nen on 7. joulukuuta. Hankkeen 
lopputuloksia esitetään suuressa 
isänmaallisessa sodassa saavute-
tun voiton 68-vuotisipäivän juhli-
misen aikana. 

Hankkeen osallistujiksi kutsu-
taan nuorten kansalaisjärjestöt se-
kä kaikki ne, jotka pyrkivät säilyt-
tämään historiansa. Ks
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