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P Ä Ä K I R J O I T U S

Armas MASHIN 

Pallo on 
presidentti PutinillaRunsas joukko petroskoilaisia tuli Kiro-

vinaukiolle Petroskoin keskustassa illalla 18. 
maaliskuuta 2018. Meitä oli tuhansia, arvi-

olta jopa kymmenen tuhatta. Me tulimme juhlis-
tamaan neljää vuotta siitä, kun Krim ja Sevastopol 
liittyivät jälleen Venäjän Federaation yhteyteen 18. 
maaliskuuta 2014. Tapahtuma oli joukkokokous ja 
konsertti samanaikaisesti. Yhtä runsaasti väkeä ei 
nähty petroskoilaisissa joukkokokouksissa pitkiin 
aikoihin. 

Juhlakonsertissa kuulutettiin ovensuukyselyn 
tulokset Venäjän presidentinvaaleista, kun äänes-
tys oli juuri päättynyt.  

Presidentinvaalit ovat olleet kotimaan tärkein 
tapahtuma tänä vuonna. Se on saanut osakseen 
suurta huomiota Venäjällä ja ulkomailla. Vaalitu-
lokset ovat ennätyksellisiä. 

Äänestysvilkkaus oli 67,5 prosenttia. Vladimir 

Putin valittiin Venäjän Federaation presidentik-
si 76,69 prosentin äänienemmistöllä. Enemmän 
kuin 56 miljoonaa 430 tuhatta venäläistä äänes-
ti Putinin puolesta. Se on enemmän kuin puolet 
kaikkien äänestäjien yhteismäärästä. Putinin vaa-
livoitto 18. maaliskuuta 2018 on ollut paras tulos 
Venäjän Federaation presidentinvaaleissa.  

Tätä voittoa tulkitaan vielä pitkään. Vaalien-
nusteet olivat osoittaneet Putinin voittavan vaa-
leissa. Juoni oli siinä, miten ja millaisin tuloksin 
tämä tapahtuu. 

Presidenttiehdokkaita oli yhteensä kahdek-
san, ja seitsemän heistä oli eri puolueiden asetta-
mia. Ehdokkaat edustivat venäläistä yhteiskuntaa 

laidasta laitaa – länsimielisistä liberaaleista kom-
munisteihin ja patriootteihin. Erisuuntainen op-
positio osallistui näkyvästi presidentinvaaleihin. 

Osa opposition toimijoista jäi vaaleista pois, 
ja he julistivat vaaliboikottia. Boikotti epäonnis-
tui. Äänestysprosentti oli ennätyksellisen korkea. 
Samat toimijat olivat luvanneet protesteja – mie-
lenosoituksia, joukkokulkueita, mellakoita – mi-
käli vaalit toimitetaan väärin – heidän mielestään 
nimittäin. Protesteja ei ole seurannut.  

Vladimir Putin voitti. Vladimir Putin voitti yli-
voimaisesti. Vladimir Putin voitti vakuuttavasti ja 
vaikuttavasti. Miksi hän voitti?  

Suurvoitto syntyi mielestäni siitä, että vaalien 
edellä Putin oli antanut ymmärtää: sisäpoliittiset 
asiat, lähinnä talouskehitys ja sosiaalipuoli ovat 
presidentin huomion keskipiste, mikäli hänet 
vaalitaan edelleen presidentiksi. Hän painotti 
tavoitteitaan tehostaa Venäjän taloutta, ajan-
mukaistaa elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaa, 
parantaa venäläisten elintasoa ja elämänlaatua. 
Talous- ja sosiaaliasioiden ohella Putin on koros-
tanut kotimaan puolustuskyvyn tärkeyttä. Ulko-
poliittiset painotukset eivät olleet tärkeimpiä Pu-
tinin vaaliaikaisissa linjanvedoissa.  

Ulkopolitiikka vaikutti kuitenkin vaalitulok-
seen. Nykyään on neljä vuotta siitä, kun USA ja EU 
asettivat sanktioita Venäjää vastaan. Sanktioiden 
asettajat ovat tahtoneet ajaa alas Venäjän talo-
utta, huonontaa tavallisten venäläisten elämää, 
lietsoa tyytymättömyyttä ja pakottaa venäläiset 
ja Venäjän tottelemaan länttä. 
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Tapahtui toisin. Länsimielinen – samoin kuin 
muuten muu – oppositio hävisi Venäjän presi-
dentin vaalit. Putinin suosio vahvistui. 

Hän on venäläisten valtaenemmistön presi-
dentti, jonka kannatus on voimakkaampi kuin 
koskaan aikaisemmin. 

Vladimir Putin on antanut ymmärtää – tärkei-
tä linjanvetoja tulee hänen virkaanastumisensa 
yhteydessä.

Kansa on puhunut. Pallo on presidentti Putinilla.Kulttuurilehti Carelian 90-vuotisjuhla oli samoin 
viime kevättalven merkkitapahtuma meille. 

Lehtemme tähän numeroon valmistui valokuva-
reportaasi siitä, miten Careliaa juhlittiin Karjalan 
Kansallisirjaston suojissa 2. maaliskuuta 2018.    

Nykyinen Carelia sai alkunsa pienikokoisesta 
Puna-Kantele -nimisestä kirjallisuuslehdestä, jon-
ka ensimmäinen numero ilmestyi Petroskoissa 
16. maaliskuuta 1928. Yhdeksänkymmentä vuot-
ta on ansiokas ikä lehdelle, varsinkin lehdelle, 
joka ilmestyy vähemmistökielellä valtakielisessä 
ympäristössä. 

Merkillistä lienee että Karjalan tasavallan pit-
käikäisimmät lehdet ovat juuri suomenkielisiä. 
Toinen niistä on viikkolehti Karjalan Sanomat, 
joka täyttää 100 vuotta yhdessä Karjalan tasaval-
lan kanssa vuonna 2020. 

Tuhansia punasuomalaisia siirtyi Neuvos-
to–Venäjälle sen jälkeen, kun Suomen punaiset 
hävisivät työväenvallankumouksessa ja sitä seu-
ranneessa kansalaissodassa 1918. Isoisäni Uljas 

Vikström (1910–1977) oli yksi heistä. Neuvostolii-
tossa hänestä tuli tunnettu kirjailija, joka kirjoitti 
kirjansa suomeksi. Hyvien ihmisten seurassa -nimi-
sessä muistelmakirjassa (Petroskoi, 1978) hän on 
kertonut, miten kylmänä myöhäisenä huhtikuun 
iltana he – Helmi–äiti ja pojat lähtivät junalla koti-
kaupungistaan Turusta Pietariin, suojaan valkois-
ten vainoilta. Uljas oli yhdeksänvuotias silloin. Hä-
nen isänsä, Wulcanin laivatelakan levyseppä Karl 

Vikström oli rintamalla punakaartissa silloin. Hän 
pelastui valkovainoilta Pietariin punakaartin tap-
pion jälkeen ja löysi perheensä sieltä. Näin alkoi 
perheen elämä uudessa neuvostomaassa. 

Isoisäni perhe muutti Karjalaan, Petroskoihin 

Leningradista juuri uudeksi vuodeksi 1950. Mo-
net punasuomalaiset olivat tulleet Karjalaan pian 
Venäjälle tulon jälkeen, 1920-luvun alussa. He ra-
kensivat Karjalan tasavaltaa, joka sai alkunsa Kar-
jalan työkansan kommuunin perustamisesta 8. 
kesäkuuta 1920. Syntyperäiset suomalaiset ovat 
edistäneet ansiokkaasti Karjalan yhteiskuntaa, 
taloutta, sosiaalialaa, tiedettä, taidetta, opetus-
laitosta ja kulttuuria. Suomen kieli on yhdistänyt 
karjalaisia ja suomalaisia Karjalassa siitä lähtien, 
kun se otettiin käyttöön 1920-luvun alussa täällä. 
Vahva karjalainen kaunokirjallisuus kehittyi pit-
kän aikaa kahdella kielellä – venäjän ja suomen 
kielellä. Kulttuurilehti Carelialla on ollut merkittä-
vä osuus tämän kirjallisuuden ja laajemmin Karja-
lan kulttuurin edistämisessä.

Nykyinen Carelia pääsi parhaaseen kasvuun 
Punalippu–nimisenä sodan jälkeen. Ajan mittaan 
sitä alettiin tilata Karjalan lisäksi Neuvostoliiton 
eri alueille, kuten Leningradiin ja Viroon, ja myös 
Suomeen. Lehden nimi muutettiin Careliaksi pe-
restroika-aikaan 1990.

Punalippu–Carelian vaiheet ovat olleet Kar-
jalan kirjallisuuden vaiheita. Nikolai Jaakkolan, 
Antti Timosen ja Ortjo Stepanovin romaanit, 
Lea Helon, Nikolai Laineen ja Taisto Summasen 

runot, Pekka Pertun ja Matti Masajevin proo-
sa – kaikki paras mitä karjalaisten kirjailijoiden 
kynästä lähti – ilmestyi aluksi aikakauslehdes-
sämme ja vasta sitten kirjoina. Mainittakoon erik-
seen runoilija ja proosakirjailija Jaakko Rugojev 

(1918–1993), jolla on ollut Karjalan kansankirjai-
lijan arvo. Hänen suuri elämäntyönsä liittyy kiin-
teästi Carelian vaiheisiin. Jaakon syntymästä on 
100 vuotta huhtikuun 15. päivänä 2018. Olemme 
huomioineet tämän merkkitapahtuman Carelian 
tässä numerossa. Punalippu–Careliassa julkaistiin 
Karjalan, Venäjän ja Neuvostoliiton kirjailijoiden 
teosten suomennoksia. Punalipun toimitus pal-
kittiin Kansojen Ystävyyden kunniamerkillä vuon-
na 1978.

Karjalan väestönrakenne, kielitilanne, kirjal-
lisuus- ja kulttuurielämä ovat muuttuneet tun-
tuvasti niiltä ajoilta lähtien. Samoin Carelia on  
muuttunut – ja uudistunut. 
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R U N O U S 

Jaakko RUGOJEV 

Jaakko Rugojev (1918 –1993) on karjalaisen kirjallisuuden klassikko. 
Hänen syntymästään on 100 vuotta huhtikuun 15. päivänä 2018.

On Karjalamme ihmeellinen maa
On Karjalamme ihmeellinen maa.
Kun kesäkuussa aamu sarastaa, 
on päivä vuorokauden pituinen 
ja elon elvyttävää valo sen.

On Karjalamme ihmeellinen maa.
Kun joulukuu on tullut Pohjolaan 
yö miltei vuorokauden pituinen 
saa hohdon revontulten, tähtien.

On Karjalamme ihmeellinen maa.
Sen metsävaarat kaukaa kuumottaa. 
Yön ja päivän taivaltaa kun vois 
ei salo syleilystään päästäis pois.

On Karjalamme ihmeellinen maa. 
Kuin merenselkää järvi muistuttaa, 
sen peiliin heijastuvat harjanteet j
a taivaan sinen toistaa virtain veet.

On Karjalamme ihmeellinen maa. 
Tääl' kansa kalevainen asustaa.
On suora, rehti täällä ihminen, 
kuin pystypäinen honka pohjoinen.

13.10.1981
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Viritän tulen
Rakastan maata 
missä isien haudat
  kasvaa havua. 
Syntymäseutua 
missä vuosikymmeniin 
  ei nouse savua. 
Peltoja niitä 
missä ei aura
  viillä vakoa.
Niittyjä niitä 
missä yksin
  sateet lyö lakoa. 
Ruoppahia 
missä poimitut kivet
  sammal peittää. 
Järven rantoja 
mitkä ei elvy
  ilman meitä. 
Tannerta sitä 
taistot tuimat
  käyty on missä. 
Päiviltä niiltä 
arvet yhä
  vihloo sydämissä... 
Uskon ja luotan: 
rannoille niille
  jälleen tulen. 
Kotikivistä kudottuun 
jykevään takkaan 
uudistalossa
  viritän tulen.

1964-1966

Omalla kynnöksellä
Maallani seison 
molemmin jaloin, 
tähtiin en tavoittaa jaksa. 
Aurani kurjessa 
kynnökselläni 
velvollisuuttani maksan.
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Vako kun viiltyy
suoraan ja syvään, 
mielessä silloin on poutaa. 
Vaan aurani terät 
karahtaa usein 
kalliopintaan tai routaan.

Tylsyy jos terät – 
ahjoon vien, taon, 
karkaisen raudan mellon. 
Kynnöksestäni 
kivisestä
teen vielä viljavan pellon.

Silloinpa vasta
tähkät kun tuuheat
askelten jäljet kattaa,
itsellein sallin
tähyillä tähtiin
niitä koskaan tavoittamatta.

Mutta uskon ja luotan m – 
tähkistä näistä
kertyy antoisat jyvät, 
voimasta joiden 
Karjalan lahjat 
tahtiinsa ylettyvät.

6.02. 1971

Minun karjalaiset juureni
   Niinalle

Olen kuin honka 
Karjalan selkosesta 
juuret jonka 
on sitkeestä ainehesta.

Elän kuin kuusi 
Karjalan korpimaissa, 
käpyjään uusii mi 
oksissaan voimakkaissa.



8 C a r e l i a  1 / 2 0 1 8

J a a k k o  R U G O J E V

Kasvoin kuin koivu 
kanervapohjalta aholta, 
viimoista toivun tuulkoon 
vaikka miltä taholta.

Seison kuin kataja 
hietikkokankahalla, 
taivun, en taitu 
raskaankaan anturan alla.

Vaivaisenvarpana 
nousin rämeestä, suosta,
 kera elämänarpani 
kilpaa täytyy ain juosta.

Olen kuin raita
tai haapa tuulisen rannan,
polku on kaita
jota pitkin taakkani kannan.

Tuuhea tuomi
kun puhkeaa keväisin kukkaan,
minäkin poimin 
valkeita terttuja tukkaan.

Pajunvirpenä hienona 
ruohoista noussut jos oisin, 
pillinä vienona 
soitella kaiketi voisin.

Vaan kun ollut en paju 
enkä heleä heinänkorsi –
kaikki kohdallani 
onkin käynyt toisin.

Kotimetsän juurista 
sinnikkäät juureni juontuu. 
Siksi Karjalan kunnaista 
rosoiset runoni luontuu.

15.–19.09. 1980
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***
Sano suoraan 
ellet tahdo tavata minua, 
sano suoraan 
jos sydämesi 
minulle kylmä lie. 
Sittenkin rakastan, 
rakastan vain sinua 
ja kun täältä poistun 
tuskani mukanain vien.
Ja se on kuin 
polttava kivi rinnassani, 
ja se on kuin 
taakka raskain maallinen, 
jonka painosta 
kumartuu ehkä hartiani 
vaan milloinkaan siitä 
luopua voi minä en.
Tätä taakkaa kannan, 
kannan kuin kirousta, 
tätä taakkaa kannan, 
kannan kuin siunausta 
ja olen kiitollinen 
sinulle loputtomiin, 
että joskus ja jossain 
katsoa läheltä saatoin 
silmiisi suoraan 
sinisenharmaisiin, 
ja sanoa kaiken 
mitä sielussani tunsin, 
ja joutsenlauluni
laulaa viimeisen...
Riemun ja tuskan 
säikeistä onnemme koostuu – 
on elämä sanellut 
minulle aikoja sen...

Kanssasi kerran 
sain tämän tuntea kaiken, 
rannoilla virtojen kotoisten, 
velloavain,
hangilla keväisen talven 
hohtavilla, 
katveessa lehtojen 
syksyn kirkastamain, 
kuunnellen lauluas 
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pyörien huminassa, 
loisteessa kesäisen 
laskevan auringon.

Olkoon se tuskaa, 
olkoon se riemua suurta... 
Ilman niitä elämä 
paljoa vailla myös on.

1964

Ilta
Päivän polku utuun päätyy. 
Jäätyy
kuvajainen virran kalvoon. 
Valvoo
virkeänä haavanlehti.
Ehti
lokkipari luodon laitaan. 
Maitaan
purppuralla värjää ilta.
Silta
kuun jo kulkee pitkin vettä 
että
ennättäisin luokse armaan. 
Varmaan
minua hän kauan vuottaa. 
Luottaa.
Airot notkuu tahtiin soudun.
Joudun
ennen sammumista ruskon. 
Uskon.

1961

Kesän viimeinen lauantai
Häipyi elokuu ihmisten kiireisiin, 
syksyn enteet jo vaeltaa maita.
Tänään tanssin tahdissa saatellaan 
kesän viimeistä lauantaita.

Pojat lyö lapikasta lattiaan.
Huojuu, natisee liitteissään lava. 
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Pohkeet vilkkavat auringon suutelemat. 
Rytmit mieliä kiihottavat...

Povi aaltoilee hurmassa nuoruuden, 
huulet hipaisee kaartevaa kaulaa, 
sormet tiukasti lomassa sormien 
punoo toisilleen lemmen paulaa.

Tulvii kiihkeää onnea tummuessaan 
ilta elokuun lehdossa tuolla 
silmin sinisin maailmaa katsoakseen 
ensi toukokuun toisella puolla.

Häipyi elokuu ihmisten kiireisiin, 
syksyn airueet vaeltaa maita. 
Kevätsyntyväin merkeissä saatellaan 
kesän viimeistä lauantaita.

23.08.1969

Jätä linnulle laulupuu
Älä aja metsää pois 
kotisi luota, 
älä karkota lehtoja 
kylistä ja kaupungeista.
Sillä hongisto on ruispeltomme paras, 
Kuusikko – vehmain vainiomme.
Sinä, isä tai äiti,
kasvata jälkikatraasikin
tätä luontoa,
näitä metsiä,
näitä rantoja,
näitä järviä rakastamaan.
Sillä ne elättävät sinut ja lapsesi.
Niissä on menneisyys, 
niissä on nykyisyys, 
niissä on tulevaisuus.
Jätä linnulle laulupuu 
niinkuin esi-isämmekin jättivät sen 
vaikka jokaista elämän jyvää 
karuun maaperään kylvettyä 
heidän täytyi hoivata kamppaillen. 
Sinä, isä tai äiti, 
näytä lapsellesi: 
kuusesta tehty on kehto, 
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jossa häntä pienenä tuudittiin, 
koivusta on sukset,
joilla mäestä viillettää tänään, 
on laudasta laskettu lattia, 
jolla otti ensi askeleet, hongasta pöytälauta jolta hän syö,
petäjästä salvattu on seinät
suojaksensa. Ja metsän lapsi on myös pihakoivu, 
johon kottarainen pesänsä laittaa.

Älä suista viimeistä puuta, 
viimeistä lehtoa, 
viimeistä metsää.
Älä ryöstä lapseltasi vihreää siimestä. 
Jätä linnulle laulupuu.

31.08.1964

Jälkeeni jäävälle
Kun loppuun palan
itkeneekö silloin
tuhkani äärellä kukaan...
Sen matkan kun alan
vien mennessäin huolet
enkä eväitä tarvitse mukaan.

Yhden toiveen vain jätän –
vuoksi sen eläessäin
kuhmut ainaiset otsallain hohti –
omaa Karjalaa tätä
puolla henkeen ja vereen
edes siten
kuin aikoinain tohdin.

10.–11.04. 1971

Kirjasta Jaakko Rugojev. Kivenä koskessa



C a r e l i a  1 / 2 0 1 8 13

P a p e r i t y ö l ä i s t e n  k a u p u n g i n  a r k e a  j a  j u h l a a 
K O N T U P O H J A N  K A U P U N K I  8 0  V U O T T A

Anna Lopatkina on Karjalan tasavallan Lakiasää-
tävän kokouksen jäsen. Hänellä on puheenjohtajan 

virka Lakiasäätävän kokouksen komiteassa, joka 
käsittelee valtiolaitoksen ja paikallisen itsehallinnon 
asioita. Anna Lopatkina on myös Venäjän Kansan-
rintaman Karjalan tasavallan aluejärjestön johto-

kunnan rinnakkaispuheenjohtaja.

Paperityöläisten 
kaupungin arkea 
ja juhlaa 

Anna Lopatkina on tunnettu karjalainen poliitikko. Hänet on valittu Karjalan Lakiasäätä-

vän kokouksen jäseneksi kotikaupungistaan Kontupohjasta.  Kontupohjalaisten ilot

ja huolet ovat tärkeintä Anna Lopatkinan vastatessa Carelian kysymyksiin. 
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Kontupohja elää paperintuotannosta 

– Kontupohjan kaupunki tunnetaan lähinnä sellu- 

ja paperikombinaatista, jonka nimi on Kontupohja 

Oy nykyään. Puhutaan että Kontupohja elää 

paperintuotannosta. Miten kombinaatti jaksaa? 

Mitä Kontupohja Oy merkitsee Kontupohjan kau-

pungille? 

– Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti on 
pärjännyt kotimaisilla ja kansainvälisillä markki-
noilla vuosikymmenten ajan. Tämä on ollut koko 
työyhteisön suuren työn tulosta. Kombinaatin 
toiminta riippuu monista tekijöistä, kuten kuitu-
puun toimituksista, talviteiden kunnosta talvisai-
kaan, sanomalehtipaperin hinnasta ja kysynnäs-
tä. Samoin on yleensä paperiteollisuudessa. 

Kontupohjan kombinaatti on konkurssitilas-
sa nykyään – näin on. Konkurssitilaa on jatkettu 
puolella vuodella edelleen. Tilanne huolestuttaa 
Kontupohja Oy:n työntekijöitä ja heidän perhei-
tään. Se huolestuttaa kaikkia Kontupohjan ja Kar-

jalan asukkaita.
Sellu- ja paperikombinaatti on huomattava 

veronmaksaja, joka on edistänyt ja avustanut 
merkittävällä tavalla seutukunnan metsätyökes-
kuksia, maatalousyrityksiä, kouluja, lasten päivä-
koteja, oppilaitoksia, sanomalehtien toimituksia, 
ammatillisia ja harrastajataiteilijoita sekä autta-
nut yksittäisiä kanssaihmisiä hätätilanteissaan. 
Tällaista apua on tarjottu joskus tuotannonedun 
kustannuksella. 

Tilanne on muuttumassa kaikkialla kotimaassa 
nykyään. Isot yritykset vapautuvat yhä enemmän 
sosiaali- ja kulttuurilaitosten ylläpitokuluista. Näitä 
laitoksia on luovutettu paikallisten vallanelinten 
vastuulle, kuten kaupunkien, hallintopiirien ja Kar-
jalan tasavallan vastuulle meillä Karjalassa. Näin 
tapahtui taiteidenpalatsille, jäähallille ja urheilu-
palatsille Kontupohjassa viime vuonna. Entinen 
sellu- ja paperikombinaatin uimahalli on siirtynyt 
samoin Kontupohjan kaupungin huostaan.

Maksukykyistä sijoittajaa odotetaan Kontu-

Sellu- ja paperikombinaatissa.
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pohjan sellu- ja paperikombinaattiin nykyään. 
Tällöin on suunniteltu tuotannon kehittämistä ja 
osittaista uudelleenjärjestelyä ammattitaitoisia 
työntekijöitä kuitenkaan irtisanomatta. Työnteki-
jämäärää on vähennetty kombinaatissa vähitel-
len sitä mukaan kun vanhemman polven ihmisiä 
siirtyy kombinaatista eläkkeelle. 

Sellu- ja paperikombinaatilla on 90 vuotta pit-
kä vaiheikas taival. Tällä taipaleella on ollut haas-
teita ja vastoinkäymisiä, joista on selvitty. Selvi-
tään kerran nykyisistä vaikeuksista. 

Kaksi kalanjalostamoa rakennetaan 

Kontupohja Oy on tarjonnut myytäväksi 15 var-
sin mielenkiintoista ja tunnettua kontupohjalais-
ta kohdetta. Niitä ovat muun muassa kuuluisan 
kellotornirakennuksen yläkerros, hotelli ravinto-
loineen sekä ravintola ja kahvila erikseen, loma-
kylä, muutama karjanhoitotila, hiihtokeskus ja ur-
heiluhalli. Näille kohteille haetan ostajaa ja uutta 
isäntää nykyään. Uusia toiveita liitetään siihen, 
että etenevän sosiaalisen ja talouskehitysalueen 
status on myönnetty Kontupohjan kaupungille. 

Etenevän kehityksen alueita on yhteensä 25 
Venäjällä. Kaksi niistä on Karjalassa. Kontupoh-
jan sijainti on varsin hyvä yrittämiselle. Täältä on 
tunnin ajomatka Petroskoin lentokentälle. Kuolan 
valtatie ja Lokakuun rata kulkevat Kontupohjan 
kautta. Etenevän kehitysalueen status tietää mer-
kittäviä verohelpotuksia yrityksille, jotka toimivat 
tällaisella alueella. Ne vapautetaan maaveron ja 
kiinteistöveron maksamisesta, liikevoittovero vä-
hennetään viiden prosentin suuruiseksi, ja valtion 
budjetin ulkopuolisiin rahastoihin maksettavien 
verojen suuruutta vähennetään nelinkertaisesti. 

Tällaiset veroetuudet koskevat Kontupohjan 
kaupungissa toimivia puunjalostus-, elintarvike- 
ja kivenjalostusteollisuuden yrityksiä sekä yrityk-
siä, jotka toimivat matkailu- ja majoitusalalla. 

Uusia yritystoimijoita on alkanut tulla Kontu-
pohjaan. Kahta kalanjalostamoa on alettu raken-
taa tänne viljatuotekombinaatin viereen. Yhtiöt 
Barents Group ja Rybotorgovaja setj rahoittavat 
kalanjalostamojen rakennushanketta. Kustan-
nusarviot ja rakennussuunnitelmat ovat valmiita. 
Nyt on vuorossa rakennustontin valmistelu ra-
kennustöihin.  

”Missä näin kaunista on”

– Miten matkailu on kehittynyt Kontupohjassa? 

– Useita arvokkaita nähtävyyksiä on Kontupohjan 
kaupungissa ja piirissä. 

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukku-
misen kirkko vuodelta 1774 on Kontupohjan 
kaupungin tärkein nähtävyys. Komea kirkko ko-
hoaa korkeana Äänisen rannassa. Vanhan ajan 
mestarit löysivät kirkolle niin hyvän paikan pie-
neltä niemeltä, että kirkko on kaunis nähdä ym-
päri vuoden. Neitsyt Marialle pyhitetty kirkko on 
Kontupohjan kaupungin brändi parhaimmillaan. 
Tunnen sieluniloa ja ylpeyttä aina kun käymme 
vieraittemme seurassa Jumalansynnyttäjän kuo-
lonuneen nukkumisen kirkolla. Vanhan kirkon ra-
kennus ja sisustus kaipaavat entistämistä, ja sitä 
on suunniteltu tehdä. 

Pietarin ja Paavalin kirkko, joka sijaitsee San-
daljärven Niinisaarella, on vanhempi kuin Neitsyt 
Marialle pyhitetty kirkko. Se rakennettiin vuonna 

Pieni. Toiseksi suurin.  
Pieniksi kaupungeiksi katsotaan Venäjällä kaupunkeja, 

joissa on enintään 50 000 asukasta. Tällaisia kaupunkeja 

laskettiin olevan 788 Venäjällä 2017. Kontupohjan kau-

punki on yksi niistä.  

Kontupohjan kaupunki sijaitsee samannimisen vanhan kylän pai-

kalla Äänisen luoteisrannassa Kontupohjanlahden perukassa Pet-

roskoita pohjoisempana. Petroskoista on Kontupohjaan vähän yli 

50 kilometrin matka.

Pieniin kaupunkeihin lukeutuva Kontupohja on Karjalan tasavallan 

toiseksi suurin kaupunki, jonka asukasluku on vajaat 31 000 henkeä. 

Ensimmäinen maininta Kontupohjasta löytyy aikakirjasta vuodelta 

1495. Kontupohjan kaupungin kehitys ja kasvu alkoivat 1920-lu-

vulla, kun vesivoimalaitos sekä sellu- ja paperitehdas rakennettiin 

Kontupohjaan.  

Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti on Karjalan tasavallan 

merkittävimpiä teollisuusyrityksiä. Se tuottaa sanomalehtipaperia 

ja työllistää useita kontupohjalaisia. Kontupohjan kaupungin elä-

mä liittyy vahvasti paperijätin toimintaan. 

Heinäkuussa 2018 on 80 vuotta siitä, kun Kontupohjan taajama sai 

kaupunginoikeudet neuvostovallan  päätöksestä 5. heinäkuuta 1938. 
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1620. Tosin sinne ei pääse kuin moottoriveneellä 
kesäisin, ja Neitsyt Marialle pyhitetty kirkko sijait-
see Kontupohjan kaupungin alueella. Vanhoja 
kirkkoja on entistetty ja uusia rakennettu useisiin 
Kontupohjan piirin paikkakuntiin.   

Kivatsun koski on nähtävyys, joka tunne-
taan Kontupohjan piirin ulkopuolella. Porokoski 
Hirvaksen taajaman lähettyvillä on vähemmän 
tunnettu, mutta yhtä upea nähtävyys. Muinai-
sen tulivuoren jäänteitä paljastui vesivoimalan 
rakennustöiden tuloksena aikoinaan. Voimalan 
rakentajat toivat ne veden alta näkyviin. Kun kä-
vin siellä ensimäistä kertaa ja julkaisin valokuvia 
internetin yhteisöpalveluissa, sain runsaasti kysy-
myksiä: missä näin kaunista on? 

Karelia Trophy  -maastoautokilpailuja järjeste-
tään vuosittain Hirvaksessa Muinaisten tulivuor-
ten luonnonpuistossa. Uinuvien kylien festivaali 
järjestettiin ensimmäistä kertaa tulivuoripuistos-
sa vuosi sitten. Siihen tuli mukaan muutama tu-
hat osanottajaa. Karjalaista kansantaidetta ja pe-
rinnekulttuuria esiteltiin muinaisen tulivuoren 

äärellä silloin. 
Vanhan rautasulaton raunioita on säilynyt 

Kentjärven kylässä. Sulatto on teollisuushistorian 
muistomerkki. Se perustettiin Kentjärvelle Pieta-

ri Suuren käskystä 1707. Kaunista marmoria lou-
hittiin Belaja Goran kylässä 1700-luvun puolivälin 
aikoihin. Martsialnyje Vody on ollut ensimmäinen 
parantola Venäjälle. Lähdevesiparantola perus-
tettiin samoin Pietari Suuren käskystä nykyisen 
Kontupohjan piirin alueelle 1719.

Heinäfestivaali järjestetään lyydiläisessä Mun-
jajrvenlahden kylässä heinäaikaan kesäisin, ja tal-
vella siellä on hyvä lasketella. 

– Näin on Kontupohjan piirin paikkakunnissa. Entä 

Kontupohjan kaupungissa?

– Kontupohjan kaupunki sijaitsee Äänisen Kontu-
pohjalahden ja Nigozerojärven välisellä kannak-
sella, ja kanava kulkee tämän kannaksen kautta. 
Kanava on historiallinen nähtävyys. Kontupohjan 
kotiseutumuseo, taiteidenpalatsi ja jäähalli ovat 
samoin tärkeitä nähtävyyksiä. Kontupohjan ilme 

Taiteidenpalatsin vierustalla. 
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kuvastaa kaupungin kehityksen vaiheita, ja oma 
jälkensä on jäänyt katukuvaan jokaiselta niistä. 

Matkatoimisto Karelia–Tour tarjoaa hotellima-
joitusta ja matkailupalvelua turisteille Kontupoh-
jassa. Sillä on myös pieniä majoitustiloja Kontu-
pohjanlahden rannassa ja entisen pioneerileirin 
alueella Vatnavolokissa. Muutama matkatoimisto 
välittää lomamatkoja maailmalle Kontupohjan 
asukkaille. 

”Vapaa-ajanvietto riippuu itse jokaisesta” 

– Millaista on elää Kontupohjassa? Vaikuttaako 

Petroskoin läheisyys kontupohjalaiseen elämään? 

– Noin 31 000 henkeä asuu Kontupohjan kaupun-
gissa nykyään. Valitettavasti väestö vähenee Kon-
tupohjan piirissä ja kaupungissa. Tähän on mui-
takin syitä kuin nykyinen taloustilanne. Nuoria 
ihmisiä tuli työhön Kontupohjan rakennuksille ja 
teollisuuteen neuvostoaikana. Eläkeikäisinä mo-
net heistä ovat halunneet muuttaa takaisin omal-

le kotiseudulleen, josta he olivat tulleet kauas 
sitten Kontupohjaan. Heidän lapsiaan ja lasten-
lapsiaan on muuttanut täältä heidän mukanaan. 

Petroskoin ja Pietarin läheisyys vaikuttaa 
sekin kontupohjalaiseen elämään. Nuoria läh-
tee opintielle ja he oppivat ammatteja, joissa 
ei saa työtä Kontupohjassa. He lähtevät sinne 
missä on ammatinmukaista työtä tarjolla. Kon-
tupohjan väestö ei nuorene, vaan vanhenee, 
ikävä kyllä. 

– Millaisia vapa-ajanviettomahdollisuuksia Kon-

tupohjassa on? 

– Vapaa-ajanvietto riippuu itse jokaisesta. Kon-
tupohjassa toimii useita vapa-ajanviettolaitok-
sia, kuten taiteidenpalatsi, kulttuuritalo jossa 
on nuorten osasto, elokuvateatteri, kaksi uima-
hallia, jäähalli ja urheilupalatsi. Urheilujaostoja 
on nuorille ja aikuisille. Kontupohjassa on myös 
nuorten musiikki- ja taidekoulu, nuorten kult-
tuurikeskus ja monitoimitalo, kaksi nuorten 

Kontupohja oli Karjalan tasavallan päivän juhlakeskittymä 8. kesäkuuta 2014. 
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urheilukoulua. Useita kulttuuritapahtumia jär-
jestetään esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja 
kansalaisjärjestöjen toimesta. 

Kontupohjan kaupungilla on ystävyyskunta-
suhteita Jämsänkoskeen Suomessa. Kontupohja-
laisia taiteenharrastajia, Kontupohjan sarastuksia 
-taidefestivaalin osanottajia, on käynyt esiinty-

mässä Jämsänkoskella, ja sieltä on tulossa vieraita 
Kontupohjaan ensi vuonna. 

Eri tapahtumia ja festivaaleja on järjestetty 
Kontupohjassa. Niitä ovat muun muassa Karja-
lan lumityttöfestivaali ja Hengellisen musiikin fes-
tivaali. Pushkin-festivaaleja on järjestetty kon-
tupohjalaisen Pushkin-lyseon toimesta. Täällä 
harrastetaan tansseja, historiallisia lavastuksia ja 
paljon muuta. 

Petroskoin läheisyys tuntuu vapaa-ajanvie-
tossa. Monet kontupohjalaiset käyvät mielellään 
petroskoilaisissa juhlissa ja tapahtumissa viikon-
loppuisin ja lomillaan. 

Novgorodilaisia Karjalassa  

– Kertoisitteko omista sukujuuristanne. 

– Olemme tehneet sukututkimuksia, joista olen 
kerrassaan ylpeä. Selvitimme että Lopatkinin su-
vun ihmisiä on asunut äänisniemeläisessä Suurlah-
den kylässä vuodesta 1563 lähtien! Tieto siitä mi-
ten Lopatkinin suvun esi-isiä tuli Äänisniemelle, on 
siirtynyt perimätieto sukupolvesta toiseen omassa 
suvussamme. Isäni mummo Anna Timofejevna 

Lopatkina tapasi sanoa: ”Me olemme novgorodi-
laisia!”. Tällöin hän tarkoitti sekä isänsä että äitinsä 
sukujuuria. Hän oli taitava laulaja, äänisniemeläis-
ten kansanlaulujen esittäjä. Leningradilaisia pe-
rinteentutkijoita äänitti Anna-mummon esittämiä 
lauluja Suurlahden kylässä 1950-luvulla. Häneltä 
on säilynyt 28 laulun äänitteitä. Äitini on samoin 
äänisniemeläistä sukua. Toinen äitini mummois-
ta oli samoin nimeltään Anna, joten vanhempani 

päättivät antaa Anna-nimen minullekin. 
Kapinalisia talonpoikia kävi Kuusirannan 

kylässä Kizhin kapinan aikana. Siellä he pitivät 
neuvottelua Feodor Buhrovin talolla. Sukuni-
mi Buhrov on minun äitini oma sukunimi. Useita 
Feodoreita on ollut Buhrovin suvussa, yksi heistä 
on ollut äitini isä Feodor Buhrov, talvisodan osan-
ottaja. Oman poikani nimi on samoin Feodor.   

Oma sukumuisto on tärkeä minulle. Tahdon 
olla esi-isiemme arvoinen minun omassa elämäs-
sä ja toiminnassa. Itselleni oli miellyttävä yllätys, 
kun Kontupohjan piirin ei-hallitusjärjestöjen neu-
voston Tunnustus–palkinto myönnettiin minulle 
viime vuonna.       

Meitä on vanhemmilla kaksi siskoa. Siskoni 
on minua kahta vuotta vanhempi. Muistan hyvin 
kun kävin Aurinko–nimisessä lasten päiväkodissa 
Parkovajakadulla.  Päiväkoti oli Kotupohjan ra-
kennustrustin oma silloin. Asuimme juuri lähellä, 
Kalinininkadulla, rakentajaintalossa. Kun vähän 
kasvoimme, saimme käydä itse päiväkodissa van-
hempien saattamatta. Muistan omat kasvattajat 
ja päiväkotikaverit. Osa heistä meni samalle ensi 
luokalle 2. kouluun kuin minä itsekin. Olen iloi-
nen että oma päiväkotimme ja oma koulumme 
toimivat yhä nykyään. 

Talviuintia ja judoa 

– Mitä harrastitte kouluaikoinanne?  

– Olen harrastanut uintia heti ekaluokalta saak-
ka. Kuusi harjoituspäivää oli vähän minulle, ja 
minä kutsuin isää uimahalliin sunnuntaisin. Hän 
muistelee miten maanittelin häntä viisimetriselle 
hyppytornille. Kerran kiihdyin ja jätin uintijaos-
ton, kun olin viidennellä luokalla. Olen kuitenkin 
kiintynyt suuresti uintiin, joka on suuri harrastuk-
seni. Vuoden päivät kävin sirkuskerhossa. Hiihto- 
ja lentopallokerhossa kävin kerran kummassakin. 
Se oli jotain muuta kuin minun omani. Harrastin 
shakkia ja pöytätennistä nuorten Soihtu-kerhos-
sa, ja osallistuin  kotikaupungin puolesta Kar-

”Sukumuisto on tärkeä minulle. 
Tahdon olla esi-isiemme 
arvoinen.”

”Minulla on 
kahdeksan kultamitalia.”



C a r e l i a  1 / 2 0 1 8 19

P a p e r i t y ö l ä i s t e n  k a u p u n g i n  a r k e a  j a  j u h l a a 

jalan tasavallan kilpailuissa. Kävin taidekoulua 
vanhemman siskoni esimerkistä. Muistelen yhtä 
kiitollisin tuntein taidekoulun opettajia ja uinti-
valmentajia. Piirustustaito ja taidetiedot ovat aut-
taneet minua elämässä. 

Kun pääsin opiskelijaksi polytekniseen kor-
keakouluun Leningradissa, halusin harrastaa 
uintia liikunnantunneilla, mutta korkeakoulun 
uimahalli suljettiin pitkän remontin ajaksi juuri 
samana vuonna. Näin aloin harrastaa judopainia. 
Pääsin mukaan korkeakoulun judojoukkueeseen 
ja kiinnyin suuresti tähän urheilulajiin. Samoin 
kuin olen kiintynyt uintiin. Uin mielelläni aina kun 
on mahdollista. 

– Harrastatte avantouintia. 

– Kerran kuulin kollegaltani avantouinnista ja ha-
lusin heti kokeilla sitä. Olenko ehkä sellainen kuin 
Anna–isomummoni oli ollut? Hän ei pelännyt 
kylmää, kävi paljain jaloin pihalla pakkasella ja 
huuhteli pyykkiä jääkylmässä vedessä. Mummo 

eli pitkään ja terveenä. 
Kuulun Viktoria–nimiseen avantouintikerhoon 

nykyään. Meillä on hyvä vaativainen valmentaja. 
Harjoittelemme melkein joka ilta – uima-altaassa 
tai kylmällä avovedellä. Avantouinti sopii hyvin 
ammattiurheilijoille ja harrastajille. Avantouintia 
harrastaa entisiä uinnin olympiamestareita ja maa-
joukkueiden jäseniä. Olen saanut useita palkintoja 
avantouinnin Maailman Cup -kilpailuissa. Minulla 
on 8 kultamitalia, 7 hopeamitalia ja 7 pronssimita-
lia. Sain maailmanmestaruuden hopeaa 50 met-
rin rintauinnissa 2016 ja 200 metrin rintauinnissa 
2018. Tänä vuonna kilpailuihin osallistui 1386 ui-
maria 40 maasta. Avantouinnissa on eri ikäryhmiä. 

Kolmen vuoden aikana olen käynyt eri maissa 
ja eri kaupungeissa talviuintitapahtumissa, muun 
muassa Maailman Cup -kilpailuissa Latviassa, Vi-
rossa ja Kiinassa. Tällaisia kilpailuja on järjestetty 
Tjumenin ja Vladivostokin kaupungissa Venäjällä. 
Maailman Cup -sarjan kilpailu järjestetään Petros-
koissa ensi kertaa maaliskuussa 2019. 

Karjalan tasavallan päivän juhlijoita.
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Kontupohjalaisia edustamassa 

– Edustatte kontupohjalaisia Karjalan Lakiasäätä-

vässä kokouksessa. Toimitte Venäjän Kansanrinta-

massa. Kertoisitteko tästä toiminnasta.    

– Ennen kuin minut valittiin Lakiasäätävän koko-
uksen jäseneksi, olin hankkinut tietoja ja työkoke-
musta, mikä valmisti minua toimintaan. 

Valmistuin Polyteknisestä Kalinin–korkea-
koulusta Leningradissa vuonna 1991. Tämän 
jälkeen olen saanut jatkokoulutusta Moskovan 
Työ- ja yhteiskuntasuhteiden akatemiassa: Työ-
suhteiden talous ja henkilöstön johtaminen -lin-
jalla 1996 ja Sosiaali- ja työsuhteiden hallinnointi 
-linjalla 2009. Sain juridisen koulutuksen Venäjän 
Federaation Presidentin yhteydessä toimivan Ve-
näjän kansantalous- ja virkamiesakatemian Karja-
lan haaraosastossa 2013. 

Olin ammattiliittotyössä Karjalan tasavallan 
ammattiliitoyhdistyksessä vuodesta 2005 lähti-
en. Tässä toimessa etenin johtavan asiantuntijan 
virasta Karjalan ammattiliitoyhdistyksen varapu-
heenjohtajan tehtäviin. 

Johdin Venäjän Kansanrintaman Karjalan alue-
järjestön toimikuntaa huhtikuusta 2013. Presidentti 
Vladimir Putin johtaa Venäjän Kansanrintamaa. 
Olen Kansanrintaman Karjalan järjestön rinnakkais-
puheenjohtaja nykyään. Tämä on yhteiskunnallinen 
luottamustehtävä itselleni. Olin ollut pitkän aikaa 
Karjalan tasavallan Kansalaiskamarin jäsen. 

Aikaisemmin hankitut tiedot ja toimintako-
kemus auttavat minua nykyisessä toiminnassa. 
Ne auttavat perehtymään eri tilanteisiin ja esit-
tämään toimintatapoja, vaikuttamaan tapahtu-
miin, olosuhteisiin ja toimijoihin. 

Minut on valittu Lakisäätävän kokouksen jä-

seneksi Kontupohjan piiristä, jossa omia äänes-
täjiäni asuu. Käyn työmatkoilla Kontupohjassa 
joskus usean kerran viikossa. Tapaan kontupoh-
jalaisia säännöllisesti eri tilaisuuksissa. Kerran 
kuukaudessa otan vastaan kansalaisia Kontupoh-
jassa. Informoimme heitä tästä toiminnastamme 
Novaja Kondopoga -sanomalehden välityksellä. 
Pidän yhteyttä ihmisiin ja hoidan asioita interne-
tissä, muun muassa yhteisöpalveluissa. Minulla 
on kymmenen tuhatta kaveria Vkontaktessa ja 
Facebookissa. He ovat pääasiassa Karjalan asuk-
kaita. Yli miljoona kertaa käytiin Vkontakte–sivul-
lani viime vuonna.

Yhteensä noin sata henkeä kävi minun vas-
taanotoillani Kontupohjassa viime vuonna. Use-
at heistä ajavat sitä, että heidän ränsistyneet 
asuintalonsa todetaan asumiskelvottomiksi 
asunnoiksi, jotka korvataan uusilla. Asunto-on-
gelmalla on toinenkin puoli. Nimittäin kun uusia 
asuintaloja, jotka rakennettiin entisten asumis-
kelvottomien talojen asukkaille, tulee epäkun-
toon rakennusraakin takia heti parin vuoden 
päästä. Tähän pitää puuttua, selvittää syylliset ja 
korjata talo kuntoon. Asuintalojen perusremont-
ti vaatii samoin huomiota ja valvontaa. Kerran 
Kontupohjassa remonttiurakoitsija oli poistanut 
asuintalosta vesikaton ja jätti työt kesken. Vesi-
sateet olivat pilata ihmisten asuntoja. Siihenkin 
piti puuttua. Työllisyys, lääkehuolto, teiden kun-
to, asuin- ja kunnallistalous, kesämökkialueiden 
sähköhuolto ja monet muut asiat ovat tärkeitä 
kontupohjalaisille. 

– Kiitos ja onnea!

Kysymykset Carelian toimitukselta 
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Kontupohjan 
monet kasvot  

Kuulaana kevättalven pakkasaamuna yhdessä valokuvaaja Igor Podgornyin kanssa 

suuntasimme Petroskoista Kontupohjaan. Vietimme tämän päivän paperityöläisten 

kaupunkiin tutustumassa. 

Korkea kirkasvärinen kellotorni näkyy kaukaa, 
kun saapuu autolla Petroskoista Kontupoh-
jaan. Yhdeksän kerroksen tiilitorni kohoaa 

maantien varressa Äänisen rantamaastossa Kon-
tupohjan kaupunkialueen laidassa. Torni liittyy 
asuintalon kylkeen. Kokonaisuus jäljittelee satu-
maisen linnan muotoa. Iso sininen kello on korke-
alla oranssinvärisen tornin seinässä. Kellotorni on 
nähtävyys, jonka jokainen huomaa. 

Kellotornin kohtalo 

Kun kellotornia rakennettiin, oli suunniteltu pa-
noraamaravintolaa tornin yläosaan. Helppo ku-
vitella, kuinka upeita järvimaisemia näkyy sieltä 
korkealta. Kellotorni oli kaiketi suunniteltu kontu-
pohjalaisen hyvinvoinnin symboliksi. Ravintolaa 
ei ole tullut torniin, jonka rakennus jäi kesken-
eräiseksi, kun Kontupohjan sellu- ja paperikom-
binaatti ei jaksanut jatkaa hankkeittensa rahoit-
tamista. Kombinaatti hakee ostajaa kellotornin 
yläkerralle samoin kuin useille muille kohteilleen 
ja kiinteistöilleen. 

Keskeneräinen kellotorni on kuin kontupoh-
jalaisen nykymenon symboli. Sellu- ja paperikom-
binaatti on edistänyt Kontupohjaa, kaunistanut 
kaupunginilmettä ja rakennuttanut upeita ajan-
viettokeskuksia, kuten jäähallin ja taiteidenpalatsin. 
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Kombinaatin taloustilanne vaikeutui myöhemmin 
eikä raha riittänyt enää kaikkeen. Taiteidenpalat-
si, jäähalli, urheiluhalli ja uima-allas on luovutettu 
kombinaatin kirjoilta kaupungille nykyään.  

Jäähalli ja taiteidenpalatsi ovat tärkeitä kon-
tupohjalaisia nähtävyyksiä kaupungin keskustas-
sa Äänisen rantamaisemissa. Taiteidenpalatsi on 
kaunis juhlava rakennus korkealla Kontupohjan-

lahden rantatörmällä. Täältä on 
upeita näkymiä kauas Ääniselle 
ja rantamaastoon. 

Kontupohjan ääntä ja aikaa 

Jäähallin kirkasvärinen sinivih-
reä lasirakennus hohtaa kuin 
smaragdi auringonsäteissä 
taidepalatsin näköalakentältä 
katsoessa. Venäjän ja Karjalan 
lippuja liehuu korkeissa saloissa 
jäähallin edustalla. Kesäaikaan 
täällä järjestetään monenlaisia 
juhlia ja ulkoilmatapahtumia. 
Jäähallin sisätilat ovat suosittu 
tapahtumapaikka ympäri vuo-
den ajan. Talvi tuuditti lumiu-
neen suihkulähteet ja ison kon-
serttilavan jäähallin vieressä. 

Carillonit ovat Kontupohjan nähtävyyksiä. 

Työväenkadulla. 
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Korkea kaarimainen carillon 
on merkittävä nähtävyys jäähallin 
edustalla. Kaunis kaari on massii-
visen vankka ja soinnukkaan he-
leä yhtäaikaisesti. Se on 14 metriä 
korkea, ja siinä on 23 kelloa. 

Toinen carillon on samoin 
Kontupohjan keskustassa, kau-
pungin tärkeimmällä väylällä 
– Proletarskajakadulla. Tehdas-
kaupungin tärkeimmän kadun 
nimi tarkoittaa työväenkatua. 
Työväenkadun carillon on pys-
tysuora – pylvään tai pikem-
minkin kellotornin muotoinen. 
Tässäkin tornissa on kello, joka 
näyttää aikaa. Carillon muistut-
taa kuinka ohimenevää ja arvo-
kasta ihmisaika on. 

Katu kulkee kautta kaupungin 

Työväenkatu alkaa Äänisen rantamaastossa, se 
kulkee kautta kaupungin ja päätyy sitten rauta-
tie- ja linja-autoaseman aukiolle. 

Tämä alue on Kontupohjan kaupungin kes-
kustaa. Useita Kontupohjan piirin ja kaupungin 
tärkeitä elämänkeskittymiä on juuri Proletarska-
jakajalla ja sen läheisyydessä. 

Monet Työväenkadun talot ovat nähneet Kon-

Keskustassa. 

Lotos City -ostoskeskus. 



24 C a r e l i a  1 / 2 0 1 8

K O N T U P O H J A N  K A U P U N K I  8 0  V U O T T A 

tupohjan kaupungin kasvua ja kehitystä 1900-lu-
vulla. Kontupohjan keskustassa on tyylikkäitä 
taloja Stalinin ajoilta. Toiset niistä ovat julkisia ra-
kennuksia ja toiset asuintaloja. Myymälöitä, palve-
lulaitoksia ja toimistoja on asuintalojen alakerrassa. 
Kontupohjan kotiseutumuseo toimii ilmeikkään 
kolmikerroksisen talon alakerrassa Proletarskajalla. 

Kaunis kolmen samanlaisen talon kokonai-
suus piirtyy hienosti Työväenkadun ja Neuvos-
tokadun kadunkulmaan. Kaksi isoa marmorista 
muistolaattaa selostaa Kontupohjan historian 
merkkitapahtumia vanhan talon kulmassa. Talon 
toisessa päässä on muistolaatta Vasili Holopo-

vin kunniaksi. Hän toimi Kontupohjan sellu- ja 
paperikombinaatin toimitusjohtajana vuosina 
1955–1982 ja asui tässä talossa. Holopov sai Sosi-
alistisen työn sankarin arvon 1971. 

Saman kadunkulman vierestä löytyy raken-
nuksia eri ajoilta. Yksikerroksinen postitalo edus-
taa ilmeikkäästi 1900-luvun puolivälin rakennus-
tyyliä. Iso massiivinen kulttuurikeskuksen talo on 
myöhemmältä ajalta. Täällä toimii muun muassa 
Kontupohjan piirinkirjasto. Kadunkulman toisel-
la puolella, puistikon laidassa on kaksi tyylikästä 
tiilirakennusta 1990-luvulta. Toinen niistä on sel-
lu- ja paperikombinaatin hotelli, ja toisessa on ra-
vintola ja baari. Hotellille ja ravintolalle haetaan 
uutta omistajaa nykyään.

Korkeita tehdaspiippuja 
näkyi, kun katsoimme työvä-
enkadun tienoilta sellu- ja pa-
perikombinaatin suuntaan, ja 
savua nousi piipuista. Kaupunki 
ja kombinaatti liittyvät vahvasti 
toisiinsa.  

Kontupohjan keskustas-
sa on useita muistomerkkejä, 
muun muassa sotasankareiden 
kunniaksi. Kunnioitimme kon-
tupohjalaisten Neuvostoliiton 
sankareiden muistoa. Heille 
omistettu muistomerkki sijait-
see Proletarskajakadun varrel-
la, Äänisen-puoleisessa päässä. 
Kolme Kontupohjan piirin asu-
kasta sai Neuvostoliiton sanka-
rin arvon Suuressa Isänmaalli-

sessa sodassa. He ovat olleet Aleksei Afanasjev, 
Vasili Filippov ja Aleksandr Pashkov.     

Aikojen viestiä 

Kontupohjan sijaitsee Äänisen Kontupohjan-
lahden perukassa kannaksella lahden ja Nigoze-
rojärven välimaastossa. Kontupohjalainen elämä 
keskittyy yleensä kaupungin keskustaan. 

Stalinin–aikaisten kauniiden kivitalojen ja so-
danjälkeisten kaksikerroksisten puutalojen lisäksi 
Kontupohjassa näkee viisikerroksisia Hrusht-

shovin-taloja ja yhdeksänkerroksisia asuintaloja 
Brezhnevin ja perestroikan ajalta sekä myös uu-
sia rakennuksia. 

Kontupohjalla on monet kasvot. Erityylisiä ja 
eriaikaisia rakennuksia mahtuu helposti samaan 
kuvaan kumpuilevassa Äänisen rantamaastos-
sa, esimerkiksi Jäähallin takana. Uusi Lotos City 
ostoskeskus sijaitsee jäähallin edustan lähellä. 
Tänne on avattu useita eri myymälöitä ja palvelu-
laitoksia, muun muassa marketti ja ranskalaistyy-
linen Provence–kahvila. Kävimme kahvilla siellä 
ennen kotimatkaa. Asiakkaita oli kahvilassa ja os-
tajia liikkui ostoskeskuksessa.   

Elämä jatkuu vastoinkäymisistä huolimatta. 

Armas Mashin

Hotelli.
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Elämyksiä 
kotiseutumuseosta

Kontupohjan kotiseutumuseo on kaupungin huomattava nähtävyys. Täältä löytyy tietoa 

ja katseltavaa.

Kotiseutumuseo toimii kolmikerroksisen 
asuintalon alakerrassa kaupungin tärkeim-
mällä väylällä Proletarskajakadulla. Talo 

edustaa 1900-luvun puolivälin rakennustyyliä. 
Museonilmapiiri on miellyttävän kodikas. Täällä saa 
kosketusta kontupohjalaisen historian vaiheisiin. 
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”Tervetuloa Lyydinmaan satuun”  

Varsin kiinnostava museonäyttely esittelee lyy-
dien elämää ja kansankulttuuria. Runsas määrä 
mitä erilaisimpia vanhan ajan esineitä on sijoi-
tettu taitavasti kiehtovaksi kokonaisuudeksi 
museosaliin. ”Tervetuloa Lyydinmaan satuun”, 
museotoimitsija Tatjana Mirskova tervehti vie-
raanvaraisesti meitä.

Lyydinsadussa on katseltavaa. Täällä on mer-
ta ja kalastusverkko, puinen rukki ja kirnu, ja vas-
kinen samovaari, iso rattaanpyörä ja maalauksin 
koristettu vanha kelkka. Kelkan selkänojassa lu-
kee: ”J. I. Klimova”. Kaiketi kirjoitus tarkoittaa  mu-
seokelkan entisen emännän nimeä. 

Runsas määrä vanhoja ja uudenaikaisia lyy-
dikylien valokuvia on koottu moniulotteiseksi 
kokonaisuudeksi näyttelyyn. Kuvat täydentävät 
hyvin vanhanaikaisia lyydielämän esineitä. Lyydi-
näyttely on mahtunut yhteen museosaliin, mutta 
sen tutkiminen kysyy aikaa – niin runsas ja puo-
leensavetävä näyttely on. 

Kiven ja raudan maa 

Kontupohja on marmorinmaa. Marmoriesiinty-
miä löydettiin Kontupohjan seutukunnasta Tivdi-
jan ja Belaja Goran kylän lähettyviltä 1757 ja 1764. 
Kotiseutumuseon näyttely kertoo kiinnostavasti 

marmorinlouhinnasta, josta tuli tärkeä elinkeino. 
Kontupohjalaista marmoria ja siitä valmistet-

tuja esineitä toimitettiin muun 
muassa Moskovaan, Pietariin, 
Helsinkiin ja Petroskoihin ai-
koinaan. Mahdoton on luetella 
kuuluisat rakennukset, joissa 
on käytetty Kontupohjan maan 
marmoria. Riittänee kun mai-
nitsee vaikkapa suurenmoiset 
Pietarin Iisakin tuomiokirkon ja 
Kazanin tuomiokirkon. 

Vanhaan aikaan Kontupoh-
jan seudulla nostettiin suomal-
mia ja sulatettiin rautaa. Kent-
järven rautatehdas perustettiin 
Pietari Suuren käskystä 1709. 
Museonäyttely kertoo tämän 
tehtaan toiminasta ja muista 
kontupohjalaisen teollisuushis-
torian vaiheista. 
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Jättiläisen synty  

Nykyisen Kontupohjan kasvu ja kehitys alkoivat 
vahvasti 1920-luvulla.

Päätös rakentaa vesivoimalaitos, paperiteh-
das ja sellutehdas Kontupohjaan hyväksyttiin 
neuvostohallituksen toimesta 26. huhtikuuta 
1921. Näitä laitoksia alettiin rakentaa ja voimalan 
kanavaa kaivaa vuonna 1923. Ensimmäinen säh-
kö saatiin uudesta voimalasta tammikuussa 1929. 
Ensimmäinen saksalainen paperikone käynnis-
tettiin Kontupohjan paperitehtaassa 26. kesäkuu-
ta 1929. 

Voimalaitoksen sekä sellu- ja paperitehtaan 
rakentajia saapui Kontupohjaan eri puolilta 
Neuvostoliittoa. Niin vesivoimalan kanavaa oli 
kaivamassa entisiä talonpoikia, joita oli tullut Si-
periasta, Uralilta, Volgan varrelta, Ukrainasta ja 
Valko-Venäjältä Kontupohjaan. 

Kontupohja oli iso kansainvälinen rakennus-
työmaa, jonne suomalaisia ja amerikansuomalai-

sia saapui työhön 1920–1930 -luvulla. 
Museonäyttely kuvastaa Kontupohjan suo-

malaisten vaiheita. Näyttelystä saamme muun 
muassa tietää, että Eero Anttonen johti Karel-
lesstroi–rakennusjärjestöä, joka rakensi Kontu-
pohjan sellutehdasta, ja Hannes Järvimäki toimi 
paperitehtaan johtajana. 

Näyttelyyn on koottu asiakirjoja, valokuvia ja 
esineitä niiltä ajoilta, kun Kontupohjan voimalai-
tosta, paperi- ja sellutehdasta rakennettiin. Sellu-
tehdas ja paperitehdas liitettiin yhteen sellu- ja 
paperikombinaatiksi vuonna 1935.

Kontupohjan kaupunki oli Suomen armeijan 
joukkojen miehittämä marraskuun alusta 1941 
kesäkuun loppuun 1944 sodan aikana.     

Kontupohjan teollisuutta ja itse kaupunkia 
rakennettiin lisää sodan jälkeen. Kontupohja ju-
listettiin Neuvostoliiton valtakunnalliseksi raken-
nustyömaaksi 1950-luvulla. Tänne saapui lisää 
uudisasukkaita neuvostomaan eri puolilta. Kon-
tupohjan väestö kansainvälistyi entisestään.  
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Vierailevia näyttelyjä 

Vierailevia näyttelyjä toimii Kontupohjan kotiseu-
tumuseossa vakituisen näyttelyn lisäksi. 

Museossa näimme mielenkiintoisen näyttelyn, 
jossa esitellään monipuolisesti hiihtoa ja hiihdon 
historiaa. Tämä näyttely järjestettiin yhdessä Kar-
jalan Kansallismuseon kanssa. Se kertoo muun 
muassa hiihdon synnyistä syvistä, hiihdosta karja-
laisessa kansanperinteessä ja kalevalaisessa kult-
tuurissa, Toivo Antikaisen komentamasta hiih-

toretkestä sekä hiihtämisestä 
talvisodan ja Suuren Isänmaalli-
sen sodan aikana. Kiertävä hiih-
tonäyttely esittelee tunnettuja 
karjalaisia urheilijoita. 

Heidän joukossaan ovat 
olympiamestarit Larisa Lazuti-

na ja Jevgenia Merdvedeva-

Arbuzova, jotka ovat kotoisin 
Kontupohjasta. 

Toinen vieraileva näyttely 
Vedenalaisen maailman aarteita 
se saapui Kontupohjaan Pieta-
rista, Eläintieteellisestä muse-
osta. Näyttelyssä näkee monen-
laisia ihmeellisiä olijoita, joita 

asustaa merissä ja valtamerissä. 
Ryhmä koululaisia oli juuri merinäyttelyssä, 

kun tulimme museoon. Tytöt ja pojat tutkivat 
kiinnostuneina näyttelyä ja kuuntelivat tarkkaan 
museo-oppaan kertomusta. Kaikesta tuntui että 
merimaailma kiehtoo nuoria. 

Kontupohjan kotiseutumuseo perustettiin 
omatoimisen museon pohjalta vuonna 1984. 
Kotiseutumuseo on tärkeä kontupohjalainen 
nähtävyys ja kulttuurikeskittymä. Vierailevat 
näyttelyt tuovat uutta tietoa ja elämyksiä Kon-
tupohjaan. 

Meren aarteita -näyttelyssä.

Museovirkailijat Tatjana Mirskova ja Zhanna Kozina.   
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Toiseksi korkein 
puukirkko Venäjällä

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen kirkko seisoo pienen niemen kärjessä 

Kontupohjanlahden rannassa. Upea kirkko on Kontupohjan tärkein nähtävyys.
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Tämä kirkko valmistui ja se vihittiin käyttöön 
vuonna 1774. Kirkkoja oli ollut ennemminkin 
samalla paikalla. Ensimmäinen maininta täällä 
olleesta Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nuk-
kumisen kirkosta löytyy asiakirjasta vuodelta 
1563. Tämä kirkko tuhoutui ruotsalaisten ryös-
töretkestä. 

Kontupohjalaiset toipuivat iskusta, ja uusi 
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen 
kirkko pystytettiin vuoteen 1585 mennessä. Tällä-
kään kirkolla ei ollut pitkä ikä. Se tuhoutui palossa 
sekasortoaikaan.

Tietoja kolmannesta Neitsyt Marialle pyhite-
tystä kirkosta löytyy kronikasta vuosilta 1616–
1619. Tämä kirkko toimi pitkän kunnes rakennus 
ränsistyi ja se purettiin. 

Nykyinen Jumalansynnyttäjän kuolonuneen 
nukkumisen kirkko rakennettiin seurakuntalais-
ten tahdosta ja heidän varoillaan 1774. Uuden 
kirkon ikonostaasin ikonit ja Tihvinän Jumalanäi-

din ikonin kopio maalattiin kirkon vihkimiseksi. 
Kokonainen kirkkokokonaisuus muodostui 

kirkon yhteyteen 1800-luvun puolivälissä. Kuu-
den kirkonkellon kellotapuli nousi kirkon viereen 
1829–1831. Jumalansynnyttäjän syntymän tal-
vikirkko rakennettiin 1857. Talvikirkossa oli viisi 
kupolia.   

Kellotapuli purettiin 1930-luvulla, ja talvikir-
kosta tehtiin viljavarasto ja myöhemmin klubi, 
kunnes se purettiin lopulta 1960-luvulla. 

Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen kirk-
ko todettiin puurakentamisen muistomerkiksi ja 
otettiin suojelukseen 1918. 

Neitsyt Marialle pyhitetty kirkko on venäläi-
sen puurakentamisen mestarisuoritus. Kirkko on 
42 metriä korkea. Se on toiseksi korkein nykypäi-
viin säilynyt puukirkko Venäjällä. 

Toimitettu Kontupohjan kotiseutumuseon 

aineiston mukaan.  
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Jelena SADOVSKAJA

Jelena Sadovskaja on kirjastonhoitajana toiminut 
kontupohjalainen kotiseutututkija.

Suomalaisia 
Kontupohjassa  

Suomalaisia tuli Kontupohjaan varsinaisesti neuvostoaikana. Suomalainen väestö oli tosi 

vähäistä Kontupohjassa ennen vallankumousta. Yhteensä 9391 henkeä asui Kontupohjan 

kunnassa vuonna 1905. Suomalaisia oli 62 henkeä koko kunnan väestä. 

Kolme tekijää osui yhteen  

Iso suomalainen diaspora muodostui Kontu-
pohjaan 1920–1930 -luvulla. Kolme historiallista 
tekijää johdatti suomalaisia Kontupohjaan. Niitä 
olivat punasuomalaisten siirtyminen Venäjälle 
Suomen vallankumouksen ja kansalaissodan jäl-
keen 1918; suomalaisten muutto Neuvostoliit-
toon, Karjalaan Suomesta, USA:sta ja Kanadasta 
maailman talouskriisin aikoihin; ja neuvostohalli-
tuksen päätös perustaa vesivoimalaitos sekä sel-
lu- ja paperituotanto Kontupohjaan.

Tuhannet punasuomalaiset joutuivat siirty-
mään kotimaastaan Venäjälle Suomen työväen-

vallankumouksen jälkeen keväällä 1918. 
Kontupohjan paperitehtaan ensimmäinen 

johtaja Hannes Järvimäki (1891–1938) on ollut 
yksi heistä. Hänen vaiheensa olivat sankarillisia 
silloistakin taustaa vasten. Järvimäki toimi työ-
miehenä Sortavalassa ja Läskelässä. Hän oli liit-
tynyt 16-vuotiaana Suomen sosiaalidemokraatti-
seen puolueeseen 1907. Suomen kansalaissodan 
aikana Järvimäki toimi komentajantehtävissä 
Suomen punakaartissa. Punaisten tappion jäl-
keen hänet tuomittiin 12 vuoden vankeuteen. 
Järvimäki karkasi ja siirtyi salaa Venäjälle. Täällä 
hän osallistui Toivo Antikaisen komentamaan 
Kiimasjärven valtausretkeen.
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Järvimäki toimi taloustehtävissä Kontupoh-
jassa vuodesta 1928. Hänet nimitettiin paperi-
tehtaan johtajaksi tammikuussa 1931. Hän edisti 
merkittävästi Kontupohjan sellu- ja paperituotan-
toa. Sellutehdas käynnistettiin täällä 1935. Tätä 
ennen sellu oli tuotu muualta. Hannes Järvimä-
ki palkittiin Työn Punaisen lipun kunniamerkillä 
(1936) ja henkilöautolla.

Simo Susi oli samoin Antikaisen hiihtoretken 
osanottaja. Hän johti Kontupohjan sellu- ja pape-
rikombinaatin henkilöstöosastoa kunnes hänet 
vangittiin vainoissa 1937. Kontupohjassa asui ja 
toimi monia muita punasuomalaisia. 

Punasuomalaisten lisäksi Karjalaan tuli myö-
hemmin rajaloikkareita Suomesta sekä amerikan-
suomalaisia USA:sta ja Kanadasta. 

Yhteensä 744 suomalaista (19,4 prosenttia 
koko asukasmäärästä) asui Kontupohjan pape-
ritehtaan taajamassa vuoteen 1933 mennessä. 
Suomalaisten osuus  oli Karjalan korkein Kontu-
pohjassa. 

Kun Kontupohjaa rakennettiin, täällä oli pula 
ammattitaitoisista työmiehistä ja asiantuntijoista. 

Suomalaisten saapuminen edesauttoi rakennus-
töitä sekä paperi- ja sellutuotannon järjestämistä. 
Monet heistä olivat työniskureita, stahanovilai-
sia. Suomalaisia oli myös tärkeissä johtotehtävis-
sä. Niin Eino Lintunen johti sähköosastoa, Eero 

Anttonen toimi sellutehtaan varajohtajana ja 
Kalle Ekman oli rakennuslaitoksen päällikkö. 

Kulttuuria ja urheilua 

Suomalaiset järjestivät innokkaasti urheilua, kult-
tuuritoimintaa ja omatoimista taidetta Kontu-
pohjassa.

Paperityöläisten kerhotalo oli tärkeä kulttuu-
rikeskittymä. Tyyne Silff ors johti kerhotaloa. Hän 
oli työläisperheen tytär, vuoden 1918 vallanku-
mouksen osanottaja, joka muutti Suomesta Kon-
tupohjaan 1930. Hänen miehensä Kalle Silff ors 

toimi työvuoron päällikkönä sellu- ja paperikom-
binaatissa ja hän osallistui mielellään taidetoi-
mintaan. Mies oli tullut Suomesta Tyyneä vuotta 
aikaisemmin 1929. Kalle Silff orsin työvuoro oli 
usein paras työssä. Hannes Järvimäki oli ensimmäinen paperitehtaan 

johtaja. 

Helmi Malmin järjestämän tanssiryhmän taiteilijoita 
1936.
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Koreografi  Helmi Malmi on ollut Karjalan 
tanssitaiteen tähtihahmo. Hän aloitti työuransa 
kirjastonhoitajana paperityöläisten kerhotalolla 
Kontupohjassa 1929. Helmi Malmi edisti suuresti 
tanssitaidetta Kontupohjassa. Hän perusti ensim-
mäisen balettikerhon tänne joulukuussa 1934. 
Siinä oli osanottajia jo 35 puolen vuoden päästä. 
Helmi Malmi suunnitteli tansseja ja kokonaisia 
tanssiohjelmia, hän suunnitteli ja valmisti myös 
esiintymisasuja. Kansantanssiyhtye perustettiin 
Helmi Malmin aloitteesta Kontupohjan kaupun-
gin kulttuuritalolle. Se esiintyi menestyksellisesti 
Neuvostoliiton kansantanssifestivaalilla Mosko-
vassa 1936 ja Karjalan taidepäivillä Leningradissa 
1937. 

Kontupohjan paperitehtaan jazzorkesteri 
esiintyi samoin Karjalan taidepäivillä Leningra-
dissa. Useat jazzorkesterin soittajat olivat ameri-
kansuomalaisia, Valter Manner ja Allan Sihvola 

esimerkiksi. Orkesteria ohjasi tunnettu muusikko 
Ivan Shneider. 

Neljä urheilujaostoa toimi Kontupohjassa 

1936, ja kolmen kerhon (hiihto-, paini- ja nyrkkei-
lykerho) ohjaajat olivat suomalaisia. Niin työmie-
het Vilho Liukkonen (nyrkkeilyjaoston johtaja), 
Pauli Vasten ja Oskar Rundelin olivat hyviä kon-
tupohjalaisia nyrkkeilijöitä. Kaikki he olivat oppi-
neet nyrkkeilyä nyrkkeilyjaostossa, jota tunnettu 
nyrkkeilijä Yrjö Pakki ohjasi Petroskoin kansan-
talolla. 

Kaikki heidät vangittiin ja ammuttiin 1930-lu-
vun jälkipuolen vainoissa. 

Vainoja ja sotaa 

Kontupohjan suomalaisten kohtalo oli traagi-
nen. Vainot aloitettiin täällä kesäkuun puolivä-
lissä 1937 – puolitoista kuukautta ennemmin 
kuin yleensä muualla. Kontupohjan sellu- ja pa-
perikombinaatin johtajaa Järvisaloa ja useita 
asiantuntijoita syytettiin tihutoiminnan harjoit-
tamisesta. Suomalaisia syytettiin yhteydestä Gyl-

lingin ja Rovion järjestämään ”nationalistiseen 
salaliittoon”. 

Isä ja poika – Lauri ja Voitto Hyrskyluoto.
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Omien tietojeni mukaan yhteensä 610 hen-
keä vangittiin 30-luvun vainoissa Kontupohjassa. 
Suomalaisia oli 506 henkeä heistä. Vangituista 80 
prosenttia tuomittiin ammuttavaksi ja viisi pro-
senttia kuoli vankileirillä. 

Kontupohjan suomalaisten osallistuminen 
sotaan on vähän tutkittu aihe. Tietääkseni heitä 
otettiin maanalaiseen ja tiedustelutyöhön suo-
men kielen taidon vuoksi. 

Suomalaisia palasi Kontupohjaan sodan jäl-
keen – lähinnä naisia, vankeudesta vapautuneita 
ja vainottujen leskiä, myös heidän poikiaan, joita 
oli ollut työarmeijassa selustassa sodan aikana. 
Inkerinsuomalaisia tuli Karjalaan, myös Kontu-
pohjaan samoin sodan jälkeen.    

Suomalaiset yrittivät vaalia äidinkieltään ja 
kulttuuriaan. He viettivät yhdessä juhlia, muun 
muassa Jouluna ja Uutena vuotena. Suomalaisia 
taidekerhoja toimi Kontupohjan kulttuuritalolla.   

Sellu- ja paperikombinaatissa 

Paljon suomalaisia toimi ansiokkaasti Kontupoh-
jan sellu- ja paperikombinaatissa. Mainittakoon 
muutama heistä.  

Viktor Huusari oli punasuomalaisia. Hän tuli 
Kontupohjaan 1929. Paperitehtaassa hän oppi 
paperikoneen telan hiojaksi. Hän lähti vapaaeh-
toisena sotaan, vaikka olisi saanut jäädä selus-
taan kansalaissodassa haavoittuneena, ja palasi 
Kontupohjaan sodan jälkeen. Hänet palkittiin Le-

ninin kunniamerkillä ensimmäisenä kontupohja-
laisista vuonna 1948. Hän oli Neuvostoliiton kor-
keimman neuvoston jäsen vuosina 1950–1958. 
Viktor Huusari siirtyi eläkkeelle 1960. 

Leo Torkkeli oli saman ammatin mies. Hän oli 
syntyisin nykyiseltä Leningradin alueelta. Torkkeli 
oli Neuvostoliiton korkeimman neuvoston jäsen 
1970–1979. Hänet on palkittu Työn punaisen lipun 
ja Znak Potshota -kunniamerkillä. Hän on ollut 
ainoa syntyperäinen suomalainen, jolle on myön-
netty Kontupohjan kaupungin kunniakansalaisen 
arvo. Leo Torkkeli siirtyi eläkkeelle 1989 ja hän 
muutti perheineen Suomeen tämän jälkeen. 

Lauri Hyrskyluoto rakensi Kontupohjaa 
30-luvulla. Hänen muurarityöryhmänsä oli raken-
tamassa koulua, kulttuuritaloa ja muita laitoksia. 
Hänen pojallaan Voitto Hyrskyluodolla on ollut 

pitkä ura Kontupohjan sellu- ja paperikombinaa-
tissa. Hän eteni viilaajan tehtävistä kombinaatin 
suunnittelutoimiston päälliköksi ja toimi 37 vuo-
den ajan tässä virassa. Voitto Hyrskyluoto siirtyi 
eläkkeelle 2004. 

Syntyperäisten suomalaisten (muun muassa 
inkerinsuomalaisten) määrä on vaihdellut Kontu-
pohjassa eri vaiheissa. 

Suomalaisia asui Kontupohjan piirissä 791 
henkeä (6 prosenttia) 1939; 1467 henkeä (5 pro-
senttia) 1970 ja 1207 henkeä (3,3 prosenttia) 1989.

Neuvostoliiton jälkeen 

Vuonna 2002 Kontupohjan piirissä asui 1192 suo-
malaista – 2,7 prosenttia piirin väestöstä. 

Useat Kontupohjan suomalaiset arvostavat ja 
vaalivat suomalaisia sukujuuriaan, ja useat heistä 
ovat olleet yhteydessä Suomessa asuviin sukulai-
siinsa nykyään. Osa suomalaisista muutti asumaan 
Suomeen 1990-luvun alussa tai myöhemmin. 

Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatilla 
on ollut monenlaista yhteistyötä useiden suoma-
laisten yritysten kanssa. Kombinaattiin hankittiin 
suomalaista tuotantokalustoa, muun muassa 
Valmetilta ja Saimatecilta 1990–luvulla. Kontu-
pohjan sanomalehtipaperia on myyty Suomeen. 
Suomalainen Woodmark rakensi taiteidenpalat-
sin ja jäähallin, kombinaatin hotellin ja ravintolan 
Kontupohjaan. Presidentti Martti Ahtisaari ma-
joittui tähän hotelliin Karjalan-matkallaan 1998. 
Sisu-merkkisiä tukkiautoja hankittiin Kontupohja 
Oy:n käyttöön Suomesta 90-luvulla. Sellu- ja pa-
perikombinaatti oli tehnyt kalanviljely-yhteistyö-
tä suomalaisen yrityksen kanssa aikoinaan. 

Kombinaatin historian museo perustettiin 
2009 Kontupohja Oy:n 80-vuotispäioväksi vuon-
na 2009. Museo perustettiin aikoinaan toiminei-
den työkunnian huoneen ja taistelu- ja työkun-
nian museon pohjalta. Ne lakkasivat olemassa 
90-luvun puolivälissä. Olin valmistelemassa 2009 
perustettua kombinaatin museota ja sain lisää 
kosketusta Kontupohjan suomalaiseen histori-
aan. Olen tutkinut suomalaista jälkeä täällä. 

Suomalaiset ovat jättäneet kirkkaan jälkensä 
Kontupohjan kaupungin historiaan ja elämään. 
Heidän vaiheensa ovat tuntemisen ja arvostuk-
sen arvoisia.    
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Kirjatontun jäljillä
Kontupohjan kirjastossa viihtyy hyvin. Kirjastontiloissa  on kodikasta, ja tuntuu kuin itse 

kirjatonttu loisi lukemisilon ja luovan kirjoittelun henkeä täällä.

Anna Fitisova johtaa kotiseutuosastoa Kontupohjan kirjastossa. 



36 C a r e l i a  1 / 2 0 1 8

K O N T U P O H J A N  K A U P U N K I  8 0  V U O T T A 

Kontupohja on kirjallisuuskaupunki. Proo-
sakirjailijat Viktor Pulkin ja Viktor Sergin 

aloittelivat kirjallista uraansa Kontupohjassa, 
samoin runoilija Marat Tarasov, jolla on Karjalan 
kansankirjailijan arvo.  

Boris Kravtshenko (1945–1990) on ollut ly-
hytproosan mestari. Hän asui, toimi työmiehenä 
ja kirjoitti teoksensa Kontupohjassa, ja hän jäi 
ainiaaksi tänne. Hänet hyväksyttiin Neuvostolii-
ton kirjailijaliiton jäseneksi 1986. Ennen aikojaan 
kuollut Kravtshenko oli ollut nouseva venäläinen 
proosatähti.    

Kontupohjan piirinkirjastolla on ollut Boris 
Kravtshenkon nimi vuodesta 2008.. Kirjasto on 
tärkeä kulttuurikeskittymä. Anna Fitisova toimii 
kotiseutuosaston päällikkönä kirjastossa. Hän pi-
tää suuresti Kravtshenkon teoksista, tekee tunne-
tuksi kirjailijan teoksia ja muistoa. 

– Olen toiminut täällä kirjastossa vuodesta 
1984, Anna kertoo. – Tunsin Boris Kravtshenkon, 
joka oli kirjastomme ystävä ja asiakas. Hänen per-
soonansa ja tuotantonsa ovat 
kiehtoneet minua siitä lähtien. 
Silloin 80-luvulla minun teki 
mieli tietää, ymmärtää, millai-
nen Kravtshenko on kirjailijana 
ja millainen hän on lukijana. 
Hän oli tavallinen työmies, joka 
piti tavallista villapaitaa ja poltti 
tavallisia Belomor–paperosseja. 
Hänen kynästään syntyi oikein 
hyviä, liikuttavan lahjakkaita 
kertomuksia yhtä tavallisten ih-
misten elämästä. Nämä kerto-
mukset kiehtoivat minua silloin 
eikä Kravtshenko–harrastus ole 
koskaan lähtenyt minusta. Olen 
vahvasti kiinni siitä.

Anna on tehnyt suurta työ-
tä Boris Kravtshenkon muiston 
hyväksi. Hän on monet kerrat 
kertonut kontupohjalaisesta 
kirjailijasta ja hänen tuotannostaan eri tapahtu-
missa kirjastossa ja muualla, muun muassa Kon-
tupohjan kouluissa. Pieni tunnelmallinen Boris 
Kravtshenko -museonurkkaus on järjestetty kir-
jastossa kotiseutuosaston saliin. Kirjoituspöydällä 
lepää pienikokoinen kirjoituskone, joka on jäänyt 

kirjailijalta. Kravtshenko kirjoitti kertomuksensa 
juuri tällä koneella aikoinaan. Pieneen kirjakaap-
piin on koottu lasin taakse kirjailijan teoksia, hä-
nestä kertovia valokuvia ja asiakirjoa. Seinässä 
kirjoituspöytää ylempänä on miehen muotoku-
va – tavallinen villapaitainen työmies, paperossi 

Kirjailija ja hänen kirjoituskoneensa.  
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suupielessään – kontupohjalainen mestarikertoja 
Boris Kravtshenko. 

Kirjailijan muotokuva tervehtii kirjastossa kä-
vijöitä myös muistolaatasta, joka on aulatilan sei-
nässä.

Kontupohjan piirissä on oma Kravtshenko–
kirjallisuuspalkinto, joka myönnettiin ensimmäis-
tä kertaa 2005. Kontupohjan piirinhallitus on ollut 
tämän palkinnon säätäjänä vuodesta 2011. Kravt-
shenko–palkintoja ei myönnetä kuin Kontupoh-
jan piirissä ja kaupungissa asuville kirjallisuuden 
harrastajille. Muun muassa paikallinen prosaisti 
Valeri Lopatkin ja runoilja Elviira Koljaditsh 

ovat saaneet tämän palkinnon. 
Kravtshenko–palkinto vuo-

delta 2017 on myönnetty Anna 
Fitisovalle hänen työstään kir-
jailijan tuotannon tunnetuksi 
tekemisestä. 

Anna on syntyperäinen in-
kerinsuomalainen: 

– Äitini Lempi Vainik on in-
keriläinen nainen, syntynyt so-
tavuonna 1942. Hän on kotoisin 
Inkeristä, Hatsinan läheltä. So-
dan jälkeen elämäntie johdatti 
äitini tänne Karjalaan, Kontu-
pohjaan. Äiti oli 14-vuotias, kun 
hänet otettiin ammattioppiin 
sellu- ja paperikombinaattiin. 
Tämä oli merkkikäänne hänen 
elämässään. Äiti oppi sähkö-
hitsaajan ammatin ja hän toimi 
pitkään sellu- ja paperikombi-
naatissa. Äitini on ollut ainoa 
nainen, joka on ollut 6. ammat-
tipätevyysluokan sähköhitsaaja 
kombinaatissa. Hänet on palkit-
tu Työn punaisen lipun kunnia-
merkillä hyvästä työstään. Hän 
on ollut eläkkeellä pitkän aikaa. 

– Osaatko itse suomen kieltä? 

– En osaa. Oma mieheni on sa-
moin syntyperäinen inkerinsuo-
malainen, muttei hänkään osaa 
suomea. Inkerinsuomalaisten 
vaiheet ovat olleet kohtalokkai-

ta 1900-luvulla eikä tullut opittua suomen kieltä 
silloin nuoruuden aikaan.

Vaikka Anna ei osaa suomea, hän on kiinnos-
tunut inkeriläisyydestä ja Karjalan kansallisesta 
kulttuurista. 

Huomaamme hyllyillä suomen- ja karjalankie-
lisiä kirjoja ja Carerian vuosikertoja toisessa hylly-
kössä. 

– Onko lukijoita kansalliskielisellä kirjallisuudella?

– Aika vähän totta sanoen. Kontupohja on ve-
näläinen kaupunki. Enää harvat osaavat suomea 
täällä.

Kirjaston aulassa. 
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”Niin pitkään 
kuin me muistamme” 

Inkerinsuomalainen Elviira Koljaditsh runoilee venäjäksi. Suomea saisi osata paremmin 

kuin itse osaan, hän tilittää. Inkeriläisyys on tärkeä Elviiralle, joka kutsuu Kontupohjaa 

rakkaaksi kaupungikseen. 
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Evankelis-luterilainen kirkko on Kontupohja 
keskustan kaunis nähtävyys. Kirkko sijaitsee 
poikkikadulla lähellä tärkeintä katua. Kirkko 

valmistui ja se vihittiin käyttöön vuonna 2004. Kau-
nis kirkon rakennustyyliä jäljittelevä pelastuslaitok-
sen talo valmistui vastapäätä myöhemmin. Kaksi 

rakennusta muodostaa hienon kokonaisuuden. 
Kirkon sisällä on rauhaa, tilaa ja valoa. Täällä 

tapasimme Elviira Koljaditshia. Hän on hyvä tut-
tavamme, jonka Inkeri-aiheinen kuvaus Muistin 
siteitä julkaistiin Careliassa 2013.

– Olen inkerinsuomalainen samoin kuin omat 
vanhempani ja esi-isäni ovat ol-
leet, Elviira puhuu. – Isäni Ant-

ti Turvikas oli kotoisin läheltä 
Kaarostaa ja äitini Elma Turvi-

kas (o.s. Seppäläinen) Tokso-
van Koivukylästä. Vanhemmat 
tutustuivat kuitenkin peräpoh-
jolassa – Jakutiassa, jonne inke-
riläisiä pakkosiirrettiin Inkeristä 
sodan aikana 1942. He asuivat 
kymmenen vuotta siellä ja saivat 
tulla takaisin 1952. Heitä onnisti 
kun saivat jäädä Petroskoihin, 
jossa itse synnyin. Äitini sisko 
oli tullut Jakutian Tiksistä Kon-
tupohjaan minun vanhempia 
vuotta ennemmin. Itse muutin 
Kontupohjaan loppuvuodesta 
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1981. Tämä kaupunki on tullut rakkaaksi minulle.
– Isäni oli ollut koko ikänsä autonkuljettaja. 

Äitini toimi keittäjänä – kotiseudullaan ja poh-
jolassa, ja täällä Karjalassa äiti oli kotirouva, ison 
perheen emäntä. Olen lasten päiväkodin opettaja 
ammatiltani. Minulla oli 28 vuoden opettajan ura 
lasten päiväkodissa täällä Kontupohjassa.

”Vanhempi väki puhuu enää suomea”

– Suomea saisi osata paremmin kuin itse osaan, 
Elviira puhuu. – Ymmärrän hyvin suomea, mutta 
puhun vähän. Luen suomeksi sanakirjaa käyttä-
en. Kun olivat elossa vanhempani ja isovanhem-
pani, puhuimme suomea kotona. Emme enää 
puhu. En puhu suomea enää kuin kirkollamme, 
seurakuntalaisten kanssa. Vanhempi väki puhuu 
enää suomea. Omat lapseni eivät osaa suomea. 
Lapsenlapsia on minulla neljä, ja vain yksi heistä 
käy suomen kielen tunneilla.

– Meidän evankelis-luterilainen seurakuntam-
me rekisteröitiin syyskuussa 1990. Jumalanpalve-
luksia oli toimitettu inkerinsuomalaisten kodeis-
sa tätä ennen. Kun seurakunta perustettiin, olivat 
lähes kaikki seurakuntalaiset inkerinsuomalaisia. 
Nyt on inkeriläisiä enää puolet heistä. Seurakun-
talaisia on yhteensä sadan hengen verran. Juma-
lanpalveluksia toimitetaan meillä venäjän kielellä 
nykyään. Evankeliumia, Raamattua ja rukouksia 
luemme ja lausumme suomeksi. Virsiä laulamme 
molemmilla kielillä. Jokainen päättää itse millä 
kielellä hän laulaa. Ohjaan nuoria rippikoulussa ja 

myös hengellisen runouden kerhoa aikuisille. 
– Valmistimme Me elämme niin pitkään kun me 

muistamme -nimisen ohjelman vuonna 2012, kun 
oli 70 vuotta inkerinsuomalaisten karkottamisesta 
Inkeristä. Piirinkirjastomme työntekijät Anna Fitiso-

va ja Alina Ruljova olivat mukana tätä ohjelmaa 
valmistamassa. He ovat syntyperältään inkerinsuo-
malaisia, joten Inkerin aihe on heidän sydämen-
asiansa. Ohjelmaamme on esitetty Kontupohjan, 
Petroskoin ja Läskelän evankelis-luterilaisissa seura-
kunnissa, Hirvaksen koululla ja kirjastossa. 

Tutkimme ja teemme tunnetuksi Kontupoh-
jan inkerinsuomalaisten vaiheita edelleen.

Kontupohja on runouskaupunki. Runonpäi-
viä on järjestetty täällä 1960-luvulta alkaen. Usei-
ta kirjallisuusyhdistyksiä on toiminut Kontupoh-
jssa eri vaiheissa.

– Severnyi veter -kirjallisuuskerho toimii aktii-
visesti nykyään. Sen nimi tarkoittaa Pohjolan tuul-
ta. Anna Fitisova johtaa tätä kerhoa Kontupohjan 
kirjastolla. Pohjolan tuuli on lähinnä runouskerho. 
Järjestämme monenlaisia runous- ja kirjallisuus-
tilaisuuksia kirjastolla, kouluissa ja oman piirin 
paikkakunnissa. Olemme osallistuneet runouden 
päiviin, käyneet eri tapahtumilla Petroskoissa ja 
Segezhassa, kustantaneet itse runokirjojamme. 
Kaksi sanomalehteä ilmestyy Kontupohjassa ny-
kyisin. Niissä on julkaistu runoja meiltä ja kerrottu 
runouskerhomme toiminnasta.

Kirjallisuus kuuluu kontupohjalaisten harras-
tuksin. 

Pelastuslaitoksen talo (vasemmalla) ja kirkko ovat kaunis kokonaisuus. 
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Jelena Antipova: 
”Suomen kieli 
tuli ihmeellisesti 
omaan elämääni” 

Suomen kielen osaajia ei tapaa usein Kontupohjasta nykyään. Heitä kuitenkin on olemassa. 

Jelena Antipova on yksi heistä. 
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Jelena Antipova on kaunis nuori nainen. Hän 
toimii Kontupohjan piirinhallinnossa. Jelenalla 
on asiantuntijan virka. Virkansa puolesta hän pi-
tää yhteyttä kansallisiin, uskonnollisiin ja muihin 
kansalaisyhdistyksiin. Jelena suostui mielellään 
haastateltavaksi. 

– Missä ja miten olet oppinut suomea?     

– Valmistuin koulusta 1998 ja pyrin opiskelijaksi 
Karjalan pedagogisen yliopiston fi lologian tie-
dekuntaan. Jäin yhtä pistettä vaille enkä päässyt 
opiskelijaksi, samoin kuin hyvä ystävättäreni, joka 
oli pyrkinyt biologian tiedekuntaan. Päätimme 
yhdessä selvitellä muita mahdollisuuksia Petros-
koissa. Saimme tietää että Petroskoin 1. opettaja-
opistoon pääsee lukemaan alkeisluokkien opet-
tajaksi, joka saa opettaa suomen kieltä. Kolmen 
opiskeluvuoden jälkeen saisimme siirtyä heti 
kolmannelle vuosikurssille Petroskoin yliopiston 
itämerensuomalaisen fi lologian ja kulttuurin tie-
dekuntaan. Harkitsimme asiaa ja päätimme yrit-
tää. Opettajaopistoon pääsi ilman suomen kielen 
taitoa. Koulussa olin lukenut englantia enkä luke-
nut suomea. 

Saimme parhaat pisteet pääsytenteissä ja 
pääsimme opiskelijoiksi. Nyt suomen kieli tuli 
ihmeellisesti omaan elämääni. Kerrassaan ihas-
tuin suomen kieleen. Minua miellytti opiskella 
suomea. Ikävä kyllä, emme päässeet kolmannelle 
kurssille yliopistoon opettajaopiston jälkeen, kos-
ka säännöt olivat muuttuneet. Nyt opiston pääs-
tökokeet katsottiin yliopiston pääsykokeiksi, joilla 
pääsi ensimmäiselle vuosikurssille. Halusin jatkaa 
suomen kielen opiskelua, pärjäsin tenteissä ja 
pääsin itämerensuomalaisen fi lologian ja kult-
tuurin tiedekunnan opiskelijaksi.

Näin alkoi uusi opiskeluvaihe. Se kesti kuusi 
vuotta, koska olin vuoden päivät äitiyslomalla. 
Suomen kieli ei ole ollut ventovieras kieli minulle. 
Isäni on Vienan Karjalasta kotoisin ja hän puhuu 
vienankarjalaa. Isä puhui lyhyitä lauseita karja-
laksi minulle kun olin pikku tyttö. Vasta opettaja-
opistossa, kun opimme lintusanastoa, sain tietää 

että kuljin harakkana koko lapseniän. Silloin kun 
en tiennyt karjalaisen harakka-sanan merkitystä.  

– Oletko tarvinnut suomen kielen taitoa työssä, ja 

millaisissa tehtävissä toimit nykyään? 

– Toimin asiantuntijan virassa sosiaalipolitiikan 
osastossa Kontupohjan piirinhallinnossa. Virkani 
puolesta pidän yhteyttä eri järjestöihin, kuten kan-
salliskulttuurisiin, uskonnollisiin ja kansalaisyhdis-
tyksiin. Olen toiminut Karjala–Suomi -ystävyysseu-
ran Kontupohjan piirinosaston puheenjohtajana 
2013–2017. Olemme järjestäneet eri festivaaleja, 
taide- ja urheilutapahtumia, ystävyysmatkoja ja 
muuta ystävyystoimintaa. Jatkan samaa työtä 
piirinhallinnon palveluksessa nykyisin. Olemme 
käyneet matkoilla Suomen ystävyyskunnissa ja 
ottaneet suomalaisia ystäviä vastaan täällä Kontu-
pohjassa kerran – pari kertaa vuodessa. 

Ennen piirinhallintoon siirtymistäni olin opet-
tanut suomea Kontupohjan 3. koulussa. Silloin 
olin järjestämässä koululaisten matkoja meidän 
suomalaiseen Kontiolahden ystävyyskouluun. 
Hyvät ystävyyssuhteet kahden koulun välillä ovat 
jatkuneet vuosia. Ensimmäinen työpaikkani yli-
opiston jälkeen oli teollisuusyrityksessä. Toimin 
toimitusjohtajan sihteerinä ja käytin suomen kiel-
tä työssäni. Suomensin yrityksen verkkosivut.

– Kertoisitko lisää aikaisemmasta opettajantyös-

täsi.

– Opetin suomea ja englantia Kontupohjan 3. 
koulussa – suomea keski- ja vanhemmilla luokilla 
ja englantia 2.–5. luokilla. Koulutyön ohella ope-
tin suomea maksullisilla kielikusseilla nuorten 
kulttuurikeskuksessa.

Entinen kurssikaverini Anna Lenina (ny-
kyään Berdnikova) oli ehdottanut kielikurssin 
järjestämistä minulle. Annoimme ilmoituksen 
paikalliseen sanomalehteen. Noin 40 henkeä 
hakeutui kielikursseillemme. Heitä oli enemmän 
kuin olimme itse kuvitelleet. Hyväksyimme kaik-
ki halukkaat. Meillä oli kaksi 8-9 hengen ryhmää 

Isäni puhuu vienankarjalaa.

”Ennen opetin suomea 
koulussa.”
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kummallakin, ja oppitunteja kaksi kertaa viikossa 
molemmissa ryhmissä. Viihdyin hyvin tässä työs-
sä. Toiset kurssilaiset opiskelivat suomea, koska 
he olivat muuttamassa Suomeen, toiset halusi-
vat päästä kesätöihin Suomeen tai osata suomen 
kieltä viihtyäkseen paremmin Suomen-matkoil-
laan. 

Kun ensimmäiset kurssilaiset valmistuivat 
kurssiltani, he lahjoittivat posliinisen nuken mi-
nulle. Nukke on hyllylläni ja se muistuttaa kieli-
kurssiajoista minulle. 

Kesällä 2013 päätin kuitenkin, että eroan kou-
lutyöstä. 

– Miksi päätit erota?

– Suomen kielen opetusta oli vähennetty meidän 
koulussamme. Sen opetus siirtyi kahdelle opetta-
jalle, jotka olivat toimineet pitempään koulussa. 

Itse sain opettaa yksistään englantia siitä lähtien. 
Vuoden päästä tajusin, etten tahdo jatkaa ilman 
suomen kielen opetusta. Erosin koulutyöstä ja 
pääsin työhön Kontupohjan piirinhallintoon, jos-
sa aloitin 1. syyskuuta 2013.

Parin kuukauden päästä minut valittiin Kar-
jala–Suomi -seuran Kontupohjan piirinjärjestön 
johtoon. Suomen kieli palasi minun elämään täl-
löin.

– Kontupohja oli merkittävä suomalaiskeskittymä 

Karjalassa aikoinaan. Kuinka paljon suomea pu-

hutaan täällä nykyään? 

– Suomensukuisia ja suomenkielisiä ihmisiä on 
paljon vähemmän Kontupohjassa nykyisin. Mo-
net suomalaistaustaiset ovat muuttaneet Suo-
meen ja vieneet mukanaan lapsiaan ja lastenlap-
siaan. Useat suomen kieltä taitavat nuoret ovat 
muuttaneet täältä Suomeen, tai Petroskoihin, tai 
muualle. 

Neljä nuorta naista, joiden kanssa olin ollut 
samalla vuosikurssilla, asuu Kontupohjassa nyky-
ään. Heidän elämänsä ja työnsä liittyvät tavalla tai 
toisella suomen kieleen. 

”Hyväksyimme 
kaikki halukkaat.”
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Larisa Myöhänen: 
”Vaarini loikkasi 
Laatokan kautta 
Karjalaan”  

Larisa Myöhänen toimii Kontupohjan kaupungin opetusosastossa. Hän puhuu vapaasti 

suomea ja on valmis pikahaastatteluun.

Lomilla Minskissä Valko-Venäjällä.
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– Missä olette oppinut suomea? 

– Suomen taitoni on perheestämme. Kotona 
puhuimme suomea vanhempien ja sukulaisten 
kanssa. Aikuisena olen opiskellut suomea ja Suo-
men kulttuuria Itä-Karjalan kansallisopistossa. 

Isäni sukujuuret ovat Suomessa, Nilsiässä. 
Vaarini oli kommunisti ja hän loikkasi Laatokan 
kautta Karjalaan. Äitini oli inkeriläinen nainen Le-
ningradin alueelta, Sokkalan kylästä kotoisin. 

– Kertoisitteko vanhemmistasi. 

– Isoisäni Juho Myöhänen teki työtä sellu- ja 
paperikombinaatissa.  Hänet ammuttiin vainois-
sa 1938. Isäni Unto-Keijo Myöhänen oli töissä    
Kontupohjan puujalostustehtaassa. Äitini Lidia  

Myöhänen (o.s. Talbonen) oli samoin työläinen 
kivenjalostustehtaassa.

– Puhutte vapaasti suomea. 

– Kotona puhuimme vain suomea vanhempien ja 
sukulaisten kanssa, mutta pihalla ja koulussa se 
oli kokonaan kielletty.

– Puhutteko suomea nykyään? Kenen kanssa? 

– Puhun kotona poikani kanssa, aina kun hän käy 
luonani.

– Puhutaanko ja opiskellaanko suomea Kontupoh-

jassa nykyään? 

– Suomea ei valitettavasti opeteta enää Kontu-
pohjan kouluissa nykyään. Suomea opetetaan 
aikuisille  kielikursseilla, ja  suomen kielen lasten-
kerho on Kontupohjan nuorten monitoimitalolla. 
Ehkä suomen kielen kerho toimii myös koulussa 
№7, koska nyt siellä on opettaja, joka oli toiminut 
koulussa №3 aikaisemmin.

– Olette opettanut suomea. Missä ja kenelle ope-

titte? 

– Opetin suomea keskikoulussa №3 parikym-
mentä vuotta. Tämän jälkeen sain kutsun työhön 
Kontupohjan kaupungin opetusosastoon, jossa 
toimin metodikkona nykyään. 

– Mitä luulette, jatkuuko suomen kieli Kontupoh-

jassa?

– Mielestäni jatkuu.

– Kiitos! 

Kontupohjan kaupunki 80 vuotta -rubriikin toimittanut Armas Mashin. 

Valokuvat Igor Podgornyi, Ilja Timin, Vitali Golubev.
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Venäjän ja Karjalan arkistolaitos täyttää 100 vuotta kesäkuussa 2018. 

Venäjän arkistotolaitoksen uudistusasetus annettiin Venäjän kansankomissaarien neu-

voston toimesta 1. kesäkuuta 1918. Tällöin määrättiin että kaikki kotimaiset arkistot ovat 

lain suojaamaa koko kansan valtionomaisuutta.

Arkistotoimen osasto perustettiin Aunuksen kuvernementin kansanvalistuksen kansan-

komissariaatin yhteyteen samoin kesäkuussa 1918. Näin sai alkunsa Karjaan tasavallan 

kansallisarkisto. 
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Olga Zharinova:
”Arkisto säilyttää 
salaisuuksia 
ja suo kirkkaita löytöjä” 

”Arkisto on täynnä kiinnostavaa tietoa. Arkisto säilyttää monia salaisuuksia ja suo kirkkai-

ta löytöjä tarkkaavaiselle tutkijalle.” Tämän tietää Olga Zharinova – Karjalan Kansallisar-

kiston toimitusjohtaja. 

Olga Zharinova on Prääsän 
karjalaisia ja puhuu 

livvinkarjalaa äidinkielenään. 
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Haastattelin Olga Zharinovaa hänen työhuo-
neessaan Karjalan Kansallisarkiston talolla. 

Virallisentuntuinen jykevä kolmiker-
roksinen arkistotalo valmistui Kuibyshevinkadun 
varteen Petroskoin ydinkeskustassa joulukuussa 
1962. Kansallisarkiston toinen rakennus sijaitsee 
sekin Petroskoin keskustassa Andropovinkadulla. 
Tämä uudempi rakennus on vuodelta 1973. Enti-
sen Karjalan puoluearkiston pohjalta perustettu 
Karjalan uusimman historian arkisto toimi täällä 
kunnes arkisto liitettiin Karjalan Kansallisarkiston 
yhteyteen 2007. Kaksi muuta arkistovarastotilaa 
on Kansallisarkiston käytössä kahden rakennuk-
sen lisäksi Petroskoissa.

– Kuinka paljon asiakirjoja on tallella Kansallis-

arkistossa?

– Arkistoasiakirjojen yhteismäärä on ollut meillä 
noin 2 083 000 kappaletta vuoden 2018 alkaessa. 
Paperiset tuotokset käsittävät lähes kaksi miljoo-
naa tästä asiakirjamäärästä, ja muut ovat yleensä 
valokuvia, äänitteitä ja videoita. Vanhimmat Kan-
sallisarkiston hallussa olevat asiakirjat ovat peräi-
sin 1400-luvun ajoilta. Arkistokokoelma kuvastaa 
Karjalan historian vaiheita vanhalta ajalta aina ny-
kypäiviin. Karjalan Kansallisarkisto on iso arkisto 
Venäjän luoteisalueen arkistojen joukossa. 

Arkiston tärkeimpiä tehtäviä on säilyttää, täy-
dentää ja luetteloida arkistoasiakirjoja ja myös 
saattaa niitä tutkimuskäyttöön. 

– Millainen on Kansallisarkiston 

työyhteisö nykyään?  

– Yhteensä 102 eri ammattei-
hin kuuluvaa työntekijää toimii 
Kansallisarkistossa nykyään. Yh-
deksälläkymmenellä heistä on 
korkeakoulutus. Arkistoalan tai 
historianalan erikoiskoulutus 
on 48 työntekijällä, ja neljällä 
meistä on tieteenkandidaatin 
arvo. Joukossamme on kolme 
historian kandidaattia ja fi lolo-
gian kandidaatti. 

Kansallisarkiston työnteki-

jöiden keski-ikä on 43 vuotta nykyään. Tämä on 
hyvä keski-ikä: arkistossa toimii niin kokeneita, 
kuin nuoria asiantuntijoita, ja he täydentävät so-

Puolueen Karjalan aluekomitean arkistossa 1934.
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Kansallisarkiston lukusalissa. 
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pivasti toisiaan työssään. Nuoret oppivat ammat-
titaitoa kokeneilta kollegoiltaan ja tuovat nuorta 
tarmoa työhön. 

– Kuinka paljon asiakkaita on Kansallisarkistolla 

vuosittain? 

– Asiakasmäärä oli yhteensä 67 812 henkeä arkis-
tossamme vuonna 2017. Enemmän kuin 500 hen-
keä kävi tutkimassa asiakirjoja arkiston lukusalissa. 
Jokainen heistä kävi lukusalissa keskimäärin kah-
deksan kertaa. Heidän joukossaan on ollut aka-
teemisia ja harrastajatutkijoita, opiskelijoita ja su-
kututkimuksen harrastajia. Yhä enemmän ihmisiä 
kiinnostuu oman suvun vaiheista nykyään, ja heitä 
käy tutkimassa Kansallisarkiston asiakirjoja. Arkis-
ton lukusalilla on käynyt asiakkaita myös Karjalan 
ulkopuolelta, muun muassa ulkomailta. Yhteensä 
11 ulkomaista asiakasta teki työtään lukusalis-
samme viime vuonna. He ovat olleet Suomesta ja 
muista maista, kuten Hollannista ja Espanjasta.   

Suurin osa ihmisistä kääntyy arkiston puo-
leen virallisen asioinnin yhteydessä, ja valtaosa 
asiakaskyselyistä liittyy sosiaaliturvan oikeuspuo-
leen, lähinnä eläkeasioihin. Tällaisia kyselyjä saim-
me 11 582 kertaa viime vuonna. Ihmiset hakevat 
omaan työsuhteensa liittyviä todistuksia eläk-
keelle siirtyessään. 

Tällainen asiointi on helpottunut nykyään, 
kun Eläkelaitos määrittelee itse, mitä todistuksia 
tarvitaan ja itse hakee niitä sähköisinä Kansallisar-
kistolta. Tällöin asianomaisen kansalaisen ei pidä 
käydä arkistossa: asia hoituu meidän ja Eläkelai-

toksen välillä. Olemme olleet sähköisessä asia-
kirjainvaihdossa Eläkelaitoksen kanssa vuodesta 
2011 lähtien, mikä on helpottanut eläkemuodol-
lisuuksien hoitamista. Nämä palvelut ovat mak-
suttomia asiakkaille.  

Omaisuusasioissa, lähinnä kiinteistöasioissa, 
arkiston puoleen kääntyvät asiakkaat ovat toisek-
si suurin asiakasryhmä. Heitä oli yhteensä 1793 
henkeä vuonna 2017. Omaisuusasioihin liittyvät 
arkistopalvelut ovat maksullisia samoin kuin pal-
velut, jotka liittyvät sukututkimuksiin ja notaari-
asioihin. Valtionviranomaisilta saimme 254 kyse-
lyä 2017. Kaikkien kyselyjen yhteismäärä oli noin 
14 000 viime vuonna. 

Oma toimintamme on ajanmukaistunut tek-
nisen edistyksen mukana. Arkistotyö on yhä digi-
taalisempaa nykyään. 

– Miten digitaalista tekniikkaa on sovellettu ar-

kistotyöhön? 

– Tietokoneita alettiin käyttää Kansallisarkistossa 
1990-luvulla. Nykyään on vaikea enää kuvitella, 
miten pärjättiin ilman tietotekniikkaa aikoinaan. 

Arkistoaineistoa, ensisijaisesti arkistoluette-
loja, on siirretty digitaaliseen muotoon. Niihin ja 
muuhun digitaaliseen arkistoaineistoon voidaan 
tutustua Kansallisarkiston verkkosivuilla. Digi-
tointi helpottaa arkistotyätä ja säästää paperisia 
tuotoksia turhasta käsittelystä. Varsinkin vanhat 
asiakirjat ovat herkät käsitellä.  

Olemme järjestäneet virtuaalisia arkistonäyt-
telyjä, joihin pääsee samoin verkkosivuiltam-

Ainutlaatuisia aarteita 
Vanhojen kirjojen kokoelma on Karjalan Kansallisarkiston 

aarre. Siihen kuuluu yhteensä 84 käsinkirjoitettua ja pai-

nettua tuotosta 1400–1800 -luvun ajoilta. Yksi vanhimmis-

ta kirjoista on Psalttari, joka valmistui 1480-luvulla. 

Yhdeksän Karjalan Kansallisarkistossa säilytettävää van-

haa kirjaa on otettu Venäjän Federaation ainutlaatuisten 

arkistotuotosten luetteloon. Vuonna 1569 painettu Evan-

keliumi on yksi niistä. Se valmistui Ivan Fjodorovin painos-

ta Zabludovin kaupungissa 1569.
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me. Aitoja asiakirjanäyttelyjä emme voi järjestää 
omissa suojissa kuin yhden päivän ajaksi eri ta-
pahtumien yhteydessä. Taas verkkonäyttelyt ovat 
tarkoitettu mitä laajimmalle yleisölle internetissä.

Kansallisarkiston kotisivuilta pääsee muihin-
kin sähköisresursseihin, joita ovat muun muassa 
Voiton valo ja Arkisto – kouluille. Arkisto – kouluille 
on tarkoitettu opettajille ja koululaisille. Opet-
tajat käyttävät tätä aineistoa kotiseututiedon ja 
historian oppitunneilla ja muissa kouluelämän 
tapahtumissa. 

Arkistoaineiston digitointi on tärkeä työ, jota 
jatkamme mahdollisuuksiemme mukaisesti. Vali-
tettavasti kansallisarkiston saama rahoitus ei riitä 
hankkia siinä tarvittavaa tehokasta digitointika-
lustoa, joka on tosi kallista. Työtahti riippuu re-
sursseista, joita on meidän käytössämme. 

Kansallisarkisto kaipaa kovasti uutta tehokas-
ta tekniikkaa, samoin kuin uutta rakennusta, jos-
sa on tarpeeksi tilaa arkistokokoelmalle. 

– Eivätkö nykyiset tilat riitä Kansallisarkistolle? 

– Eivät juuri riitä. Tilanpuutteen takia emme ole 
voineet ottaa talteen kaikkia asianomaisia arkis-
toaineistoja. Osa arkistoista on tallella niissä jär-

jestöissä ja laitoksissa, joilta saamme asiakirjoja 
Kansallisarkiston haltuun. Työssämme puhutaan 
arkistolähteistä, ja näitä lähteitä on yhteensä 226 
Karjalan Kansallisarkistolla. 

Viranomaiset myöntävät, että Kansallisarkisto 
tarvitsee uutta ajanmukaista rakennusta. Uusi ar-
kistotalo on tarkoitus rakentaa Varlamovin- ja Vo-
lodarskinkadun kulmaan. Siellä on tarkoitukseen 
sopiva rakennustontti. Tämä paikka on samoin 
Petroskoin keskusta-alueella, lähellä tärkeitä lii-
kenneväyliä, mikä on tärkeää arkistolle ja arkis-
tonasiakkaille.  

Eri asia on, milloin rakennushanke toteutuu. 
Sitä on lykätty tarvittavan rahoituksen puutteen 
takia. Uuden arkistotalon rakentamista ei otettu 
valittavasti niiden kohteiden listalle, jotka raken-
netaan Karjalan Tasavalta 100 vuotta -kehitysoh-
jelman mukaisesti. 

– Karjalan Kansallisarkistolla on yhteistyötä suo-

malaisten kollegojen kanssa.     

– Meillä on ollut pitkään suhteita Suomen Kansal-
lisarkistoon ja hyvää yhteistyötä sen kanssa. 

”Digitointi on tärkeä työ.”

”Yhä enemmän ihmisiä 
harrastaa sukututkimusta.”

Arkistotyön alullepanijoita 
Arkistotoimen osasto perustettiin Aunuksen kuvernementin hallinnon yhteyteen kesäkuussa 1918. Aunuksen poikakym-

naasin entinen opettaja Aleksandr Kirikov sai tehtäväkseen tutkia kuvernementin arkistoja. Hänet nimitettiin Aunuksen 

kuvernementin arkistohallinnon päälliköksi joulukuussa 1919. Arkistoaineistoa koottiin yhteensä 15 000 puutaa ulko-

maisen intervention ja kansalaissodan raskaissa oloissa 1918–1922.    

Santeri Nuorteva nimitettiin Karjalan arkistoviraston johtajaksi, kun tämä virasto perustettiin marraskuussa 1922. Arkis-

to toimi Karjalan Työkansan Kommuunin hallintotalolla Petroskoin nykyisellä Leninin aukiolla tammikuusta 1923. Myö-

hemmin Nuorteva toimi Karjalan toimeenpanevan keskuskomitean puheenjohtajana 1924–1929.   

Karjalainen mies, aikaisemmin opettajana toiminut Nikolai Hrisanfov nimitettiin Karjalan autonomisen sosialistisen neu-

vostotasavallan arkistoviraston johtajaksi elokuussa 1924. Hrisanfov – Krisun Miikul – oli Vuohtajärveltä kotoisin. Hän 

runoili äidinkielellään ja käänsi runoja karjalaksi. Ennen arkistopäälliköksi nimittämistään Krisun Miikul oli opiskellut 

arkistotyötä Leningradissa vuoden mittaan. 

Augusta Gulbis-Shunko toimi Karjalan arkistoviraston johtajana Hrisanfovin jälkeen 1936–1938. 

He olivat nykyisen Karjalan Kansallisarkiston ensimmäisiä johtajia. Heidän kuvansa on julkaistu oheisen Carelian väriku-

valiitteessä.
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Tietoportaali Documenta Carelica on tämän 
yhteistyön kouriintuntuva tulos. Käynnistimme 
sen yhdessä pian vuosi sitten, kesällä 2017. Por-
taali mahdollistaa Karjala-aiheisten arkistoai-
neistojen tutkimuskäyttöä. Nämä aineistot ovat 
tallella kahdessa arkistossa – Karjalan Kansallis-
arkistossa Petroskoissa ja Suomen Kansallisarkis-
tossa Helsingissä. 

Portaalin kautta tarjotaan ensimmäistä kertaa 
laajoja arkistoaineistoja digitaalisessa muodossa. 
Karjalan Kansallisarkistosta on tarjolla muun mu-
assa Laatokan Karjalan historiaa, kansanperinnet-
tä ja sivistystä. Sortavalan, Salmen, Kurkijoen ja 
muiden paikkakuntien vaiheet kiinnostavat suu-
resti suomalaisia.  

Suomen Kansallisarkisto tarjoaa tutkimus-
käyttöön hallussaan olevia Karjalan alueen histo-
riallisia asiakirjoja ja karttoja digitoituina. 

Documenta Carelica toimii venäjän, suomen, 
karjalan ja englannin kielellä. Tämä tietoportaali 
perustettiin meidän omasta aloitteestamme, jon-
ka teimme 2013. Portaalin teknisestä ylläpitämi-
sestä vastaa Suomen Kansallisarkisto.

– Miten arkistolaitoksen 100 vuotta vietetään 

Kansallisarkistossa? 

– Monenlaisia tapahtumia on suunniteltu koko 
tämän vuoden ajalle.

Olemme aloittaneet arkistoluentosarjan, 
joka kestää koko vuoden. Luentoja järjestetään 
Kansallisarkistossa kuukausittain. Niitä pidetään 
iltaisin, jotta yleisöä pääsee mukaan kuuntele-
maan. Luentoaiheet ovat hyvin erilaisia. Perheen 
kotiarkiston järjestäminen oli luentotilaisuuden 
aihe viime helmikuussa. Yhä enemmän ihmisiä 
harrastaa sukututkimusta ja pitää omaa kotiarkis-
toaan nykyään. Perhealbumi–nimisessä tilaisuu-
dessa kerrottiin, miten on oikein valita, säilyttää, 
luetteloida, kuvata ja entistääkin arkistoaineistoa. 
Arkistoaineisto Petroskoin kaupunkikuvan vai-
heiden peilinä olivat arkkitehti Jelena Itsiksonin 

luentoaihe maaliskuussa; ja huhtikuun luennoit-
sijana on arvostettu sotahistoriantutkija German 

Tshumakov, jonka luento liittyy Karjalan korpiso-
dan vaiheisiin. 

Arkistosalaisuuksia–pelejä on järjestetty Kan-
sallisarkistossa kerran vuodessa muutaman vuo-
den ajan. Peliajatus syntyi kun arkisto osallistui 

ensimmäistä kertaa Museoyö–tapahtumaan. 
Jalostimme ajatusta ja päätimme järjestää omia 
aktiivisia arkistopelejä nuorille ja aikuisille iltaisin 
kerran vuodessa. Kansallisarkiston historianvai-
heet ovat olleet pelinaihe viime maaliskuussa. 

Arkistoviikko järjestetään ensi kesäkuun alus-
sa, kun arkisto täyttää 100 vuotta, ja Kansainvälis-
tä arkistopäivä on 9. kesäkuuta. 

Karjalan Kansallisarkiston juhlavuoden tär-
kein tapahtuma on iso tieteelliskäytännöllinen 
konferenssi, joka on suunniteltu pitää Karjalan 
Kansalliskirjastossa 20.–21. syyskuuta 2018. Sil-
loin järjestämme myös Karjalan Kansallisarkisto 
100 vuotta -näyttelyn omissa suojissamme. Juh-
latilaisuus Karjalan kansallisarkiston 100 vuoden 
kunniaksi on tarkoitus järjestää Karjalan musiikki-
teatterissa illalla 20. syyskuuta.

– Kertoisitteko livvinkarjalaisista sukujuuristanne. 

– Olen Prääsän karjalaisia, syntynyt karjalaiseen 
perheeseen Joen kylässä. Kotikylä sijaitsee Suo-
jujoella ja se kuuluu Prääsän kansallisen piirin Es-
soilan maalaisyhdyskunnan yhteyteen nykyään. 
Siellä on vähän asukkaita nykyään, mutta kotikylä 
oli iso sodan jälkeen ja nuoruuteni aikoihin.  

Sodderin metsätyömaa perustettiin kotikylän 
läheisyyteen 1949. Tuleva ammattiliitovaikuttaja 
ja Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton puheenjoh-
taja Juho Mullonen toimi sen päällikkönä silloin. 
Hänen suosituksestaan isäni pääsi opiskelemaan 
tukkiautonkuljettajaksi ja pääsi metsätyömaalle 
työhön. Äitini teki työtä kotikylän koululla ja kau-
passa. 

Kotikylässä puhuttiin livvinkarjalaa, joka äi-
dinkieleni. Koulun jälkeen luin kuitenkin venäjän 
kielen ja kirjallisuuden opettajaksi Petroskoin 
yliopiston historian ja fi lologian tiedekunnassa. 
Ylipoistosta valmistuttuani opetin koulussa kun-
nes minulle ehdotettiin jako-opiskelua, joka liit-
tyi karjalan kielen tutkimiseen. Toimin karjalan 
kielen opetuksen ja tutkimuksen parissa alussa 
Petroskoin yliopistossa ja sittemmin Karjalan pe-

”Arkistoviikko järjestetään ensi 
kesäkuun alussa.”
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dagogisessa akatemiassa vuosina 1992–2010. 
Olen toiminut Karjalan Kansallisarkiston toi-

mitusjohtajan vuodesta 2010 alkaen ja viihtynyt 
hyvin näissä tehtävissä.

– Karjalaisuus ei ole lähtenyt sydämestänne. 

– Ei ole eikä koskaan lähdekään. Olen kiintynyt 
suuresi äidinkieleen ja karjalaiseen kulttuuriin. 
Nämä asiat kiinnostavat ja kiehtovatkin minua. 

Kansallisarkistossa on runsaasti tutkimatonta 
aineistoa, joka kuvastaa karjalaisuuden vaiheita. 
Niin kerran tutustuin tieteellisen konferenssin 
aineistoon vuodelta 1937. Siinä konferenssissa 
käsiteltiin ensimmäistä kertaa karjalan kielen ase-
maa ja edistämismahdollisuuksia. Muun muassa 
tunnettu kielitieteilijä Dmitri Bubrih esiintyi kon-
ferenssissa. 

Kun tutustuin tämän konferenssin aineistoon, 
huomasin ja muistin, että juuri samoja asioita kä-
sittelimme ja toimme esille itse 1990-luvun alus-
sa, kun karjalan kielen elvyttämistä aloiteltiin Kar-
jalassa uudelleen. Muiden kiireiden takia en ole 
toistaiseksi voinut keskittyä tutkivasti Petroskois-
sa 1937 järjestetyn kielikonferenssin aineistoon 

enkä kirjoittaa sitä. Aihe on tosi kiinnostava ja 
ajankohtainen. Tämä esimerkki kuvastaa, kuinka 
paljon kiinnostavaa on tallella arkistoissa, myös 
Karjalan Kansallisarkistossa. 

Kerrottakoon toinenkin esimerkki. Muhkea, 
vajaat 500 sivun kirja Karjala Ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana ilmestyi meiltä vuonna 2014. 
Siihen on koottu Karjalan Kansallisarkistossa säi-
lytettäviä asiakirjoja ja aineistoja. Tämä kokoelma 
julkaistiin ensimmäisen maailmansodan alkami-
sen 100-vuotispäivän merkeissä. 

Ensimmäisen maailmansodan historia oli jää-
nyt vähälle huomiolle neuvostoaikaan. Nykyään 
se kiinnostaa yhä enemmän sotahistorian tutki-
joita ja harrastajia. Julkaisemamme kokoelma on 
ollut hyvä lisä Karjalan sotahistoriaa valaisevaan 
kirjallisuuteen. 

Arkistot ovat löytöjen paikka innokkaille tut-
kijoille. Me arkistotyöntekijät vaalimme, tutkim-
me ja teemme tunnetuksi arkistoaarteita.

– Kiitos ja onnea!

Haastatellut Armas Mashin

Documenta Carelica tietoportaali mahdollistaa Karjala-aiheisen arkistoaineiston tutkimuskäyttöä. 
Tarkempaa tietoa Karjalan Kansallisarkistosta: www.rkna.ru.
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Maria JERMOLINA 

Maria Jermolina toimii täydentämisosaston 
pääasiantuntijan virassa Karjalan tasavallan 

kansallisarkistossa.

Yksityisarkistot ovat 
ihmishistorian peili

Enemmän kuin sata yksityisarkistoa on tallella Karjalan Kansallisarkistossa nykyään. 

Niiden asiakirjoista vanhimmat ovat 1800-luvun alulta, ja uusimmat 2010-luvulta.

Valtionarkistoissa säilytetään yleensä eri vi-
rastojen, järjestöjen ja yritysten asiakirjoja. 
Nämä tuotokset liittyvät lähinnä hallinnol-

liseen, tieteellistekniseen ja henkilöstöpuolen 
toimintaan. Ne antavat tarkkaa kuivaa faktatie-
toa kattamatta kuitenkaan yhteiskuntaelämän 
kaikkia puolia. Eri henkilöiden yksityisarkistot 
täydentävät kokonaiskuvaa ja täyttävät aukkoja. 
Ne kertovat paljon laajemmin ihmisten elämästä 
ja sielunmaailmasta. Yksityisarkistojen asiakirjat 
sisältävät ainutlaatuisen monipuolista sisällökästä 
tietoa. Kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ynnä muut 
asiakirjat tilittävät ihmisten ajatuksia, tunteita ja 
tekoja juuri sensuroimattomina ja silottelemat-
tomina. Tämän vuoksi yksityisarkistot ovat mitä 
arvokkainta ainesta jokapäiväisen ihmiselämän 
historian tutkimiseksi. 

Suuria muutoksia tapahtui kotimaassa 
1990-luvulla. Muutokset mullistivat poliittista, 
sosiaalista ja elinkeinoelämää. Yhteiskunnan 
huomio keskittyi muutosta myöten yksityisih-
miseen, yksilöön, ja käsitykset historiantiedon 
lähteistä muuttuivat samoin suuresti. Yksityisar-
kistoja on alettu pitää tärkeinä kulttuuri-ilmiöi-
nä, jotka kuvastavat yhteistajuntaa ja kansan-
muistia. Historiantutkija, Petroskoin yliopiston 
dosentti Svetlana Filimontshik on pannut mer-
kille, että nykyajan historiantutkijat arvostavat 
juuri ihmisen yksilöllisiä, subjektiivisia arvioita 
ja tulkintoja. Nämä tulkinnat kiinnostavat tut-
kijoita yksityisarkistojen sisältämän faktatiedon 
ohella. Arkistotyöntekijöiden tehtävänä on edis-
tää parhaansa mukaan tällaisten tutkimusten 
lähdemahdollisuuksia.
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Enemmän kuin kaksi miljoonaa erilaista asia-
kirjaa on Karjalan Kansallisarkiston hallussa nyky-
ään. Yksityisasiakirjoja on otettu haltuun Kansal-
lisarkistoon 1960-luvun ajalta lähtien. Enemmän 
kuin sata yksityisarkistoa ja -kokoelmaa on tallella 
Kansallisarkistossa nykyään. Näiden yksityisarkis-
tojen asiakirjoista vanhimmat ovat 1800-luvun 
alulta Aunuksen kuvernementin kuvernöörien 
Timofei Fan der Flitin ja Grigori Grigorjevin ar-
kistoista, ja uusimmat 2010-luvulta. 

Yksityisarkistot ovat hyvin erilaisia. Toisissa on 
muutamia kymmeniä ja toisissa useita satoja eri 
tuotoksia. Itse tuotokset ovat samoin varsin erilai-

sia. Niitä ovat muun muassa asianomaisten hen-
kilöiden tieteelliseen, luovaan tai virkatoimintaan 
liittyvät asiakirjat, henkilötodistukset ja muut 
henkilökohtaiset asiakirjat, kirjeet, eri tarpeisiin 
kootut aineistot, valokuvat ja perheenjäsenten 
asiakirjat. 

Suurten tapahtumien osanottajia

Luovan työn ihmisten, kuten kirjailijoiden, ru-
noilijoiden, taiteilijoiden, näyttelijöiden, kuva-
taiteilijoiden ja muusikoiden kotiarkistot ovat 
huomattava osa Karjalan Kansallisarkistossa säily-
tettävistä yksityisarkistoista. Niihin kuuluu muun 
muassa käsikirjoituksia ja luonnoksia, muistioita 
ja muistiinpanoja, nootteja, piirroksia ja harjoitel-
mia, päiväkirjoja, kirjeitä, valokuvia, arvosteluja ja 
muita lehtikirjoituksia, valokuvia ja henkilöstöpa-
pereita. 

”Ihmisten ajatuksia, tunteita 
ja tekoja sensuroimattomina.”
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Kolme klassikkoa (vasemmalta) Antti Timonen, Jaakko Rugojev ja Dmitri Gusarov. 
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Mainittakoon kirjailijoita ja taiteilijoita, joiden 
kotiarkistoasiakirjoja on Karjalan Kansallisarkis-
ton hallussa. Heitä ovat muun muassa kirjailijat 
ja runoilijat Jalmari Virtanen, Ragnar Nyström 
(Ragnar Rusko), Topias Huttari (Lea Helo), Ant-

ti Timonen, Dmitri Gusarov, Uljas Vikström, 
Jaakko Rugojev, Nikolai Gippijev (Nikolai Lai-
ne) ja Juri Linnik; näyttelijät ja taiteilijat Toivo 

Haimi, Sirkka Rikka, Maksim Gavrilov, Lucia 

Tepponen, Liisa Tomberg, Sulo Tuorila, Milica 

Kubli; säveltäjät ja muusikot Leopold Teplitski, 

Helmer Sinisalo, Eduard Patlajenko ja Vitali 

Fartushnyi.
Karjalan Kansallisarkistossa säilytetään Kar-

jalan tieteen, opetuksen, kansantalouden ja ter-
veysalan vaikuttajien yksityisarkistoja. Heidän 
joukostaan mainittakoon arvostettu fennougristi, 
Neuvostoliiton tiedeakatemian kirjeenvaihtajajä-
sen Dmitri Bubrih, fi lologian tohtorit, karjalainen 
perinteentutkija Viktor Jevsejev ja kirjallisuu-
dentutkija Juri Djuzhev, historiantutkijat Jakov 

Balagurov ja Josef Sykiäinen; opettajat, Petros-
koin yliopiston professori Pavel Ivanov, opettaja 
ja runoilija Aleksei Kunjajev ja hänen vaimonsa 
Jekaterina Gorsh, lääkärit Mihail Isserson, Ser-

gei Vishnevski, Konstantin Gutkin, Onegan 
traktoritehtaan yli-insinöörinä ja toimitusjohta-
jana toimineet Andrei Bryzgalov ja Boris Odlis. 

Arvokas on Karjalais-Suomalaisen sosialisti-
sen neuvostotasavallan kommunistisen puolu-
een keskuskomitean ensimmäisenä sihteerinä 
ja Karjalan rintaman sotilasneuvoston jäsenenä 
toimineen Gennadi Kuprijanovin arkisto. Pieni-
kokoisia yksityisarkistoja ja erillisiä yksityishenki-
löiden asiakirjoja on liitetty mukaan temaattisiin 
arkistokokoelmiin, kuten muun muassa Suuren 
Isänmaallisen sodan historian asiakirjoja 1941–
1945, Suuren Isänmaallisen sodan osanottajien 
rintamakirjeitä 1941–1945, Karjalan opetusalan 
työntekijöin arkisto.

Useissa arkistoasiakirjoissa korostetaan, kuin-

ka arvokkaita tietolähteitä yksityisarkistot ovat. 
Filologian tohtori, Petroskoin yliopiston profes-
sori Irina Lupanova kirjoitti kerran: ”Hyvä kou-
luajan ystävättäreni haudattiin muutama päivä 
sitten. Olemme olleet samanikäisiä hänen kans-
saan. Kaksi läheistä perheystäväämme kuoli vuo-
si sitten. Oma mieheni oli kuollut tätä ennen. Nyt 
ajattelin: heidän mukanaan on mennyt muistoja 
kummallisesta, paradokseista täyttyvästä aika-
kaudesta, jonka aikalaisia olemme. Elossa on yhä 
vähemmän ihmisiä, jotka saivat nähdä omin sil-
min tätä ihmeellistä aikaa. Tätä valtakuntaamme 
kuvataan historiallisissa romaneissa ja tulkitaan 
eri konseptioissa vuosien päästä. Vaatimattomat-
kin muistiinpanot tässä maailmassa viipyviltä hy-
vämuistisilta aikalaisilta auttaisivat tulevan ajan 
kirjoittajia totuuden hahmottamisessa.” 

Lupanova päätyy tärkeään päätelmään: ”Pal-
jon muistelmakirjallisuutta ilmestyy nykyään. Ne 
ovat yleensä korkean aseman ihmisten, kuten 
kirjailijoiden, sotapäälliköiden ja poliitikkojen 
muistelmia. Tavalliset neuvostoihmiset ovat ol-
leet samoin suurten tapahtumien osanottajia ja 
silminnäkijöitä. He eivät ole kenraaleja eivätkä 
”ihmissieluninsinöörejä”. He eivät asuneet Mos-
kovan Arbatilla, vaan pienissä kaupungeissa, kau-
kana provinssissa. He muistavat lapsuudestaan 
nupukivikatuja ja puisia jalkakäytäviä, kolisevia 
rattaita ja kiitäviä rekiä…” 

Yksityisarkistojen aineisto on mitä kiinnosta-
vin historiantiedon lähde. Se auttaa nykypäivän 
ihmisiä ymmärtämään paremmin omaa histori-
aamme. Ihmistarinat kuvastavat kotimaan kohta-
loa. Jokainen asiakirja heijastaa omaa aikaansa ja 
ihmisen elämää siinä ajassa.

”He eivät asuneet Arbatilla, 
vaan pienissä kaupungeissa.”
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Maria JERMOLINA 

”...kirjoitan siitä, mistä 
en voi olla 
kirjoittamatta”
Karjalan kansankirjailija Jaakko Rugojev ja hänen yksityisarkistonsa

Huomattava karjalainen runoilija ja proosakirjailija, Karjalan kansankirjailijan arvon saa-

nut Jaakko Rugojev olisi 100-vuotias 15. huhtikuuta 2018. Hän on tilittänyt asennettaan: 

”Minä kirjoitan siitä mitä tunnen, minkä olen kokenut ja oppinut itse: kirjoitan siitä, mistä 

en voi olla kirjoittamatta.”,
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Jaakko Rugojev työhuoneessaan. 
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Jaakko Rugojevia ei tunneta yksistään hänen 
kaunokirjallisesta tuotannostaan. Hän on ol-
lut paitsi lahjakas runoilija, proosakirjailija ja 

journalisti myös merkittävä kansalaisvaikuttaja, 
oman kotiseudun ja kotimaan kunnon kansalai-
nen. Hänen elämäkertansa kuvastaa 1900-luvun 
ajan kohtalokkaita, ristiriitaisia vaiheita. 

Jaakko Rugojev syntyi vienankarjalaisen ta-
lonpoikaisperheeseen Kostamuksen Suojärven 
korpikylässä 15. huhtikuuta 1918. ”Vietin nuoruu-
teni ihmeellisten ihmisten seurassa, jossa moni 
kanssaihminen oli runonlaulaja tai sadunkertoja. 
Kauniita soinnukkaita kalevalaisia runoja on kuu-
lunut minun elämääni aina lapsuuden ajoilta”, Ru-
gojev muisteli. 

Korpisodasta kirjallisuuteen 

Tuleva runoilija kävi koulua Uhtualla (nykyään 
Kalevalan taajama). Hän jatkoi opintojaan Pet-
roskoin opettajakorkeakoulussa 1936–1939. Kor-
keakoulusta valmistuttua Rugojev opetti suomen 
kieltä ja kirjallisuutta kotiseudullaan, omassa 
Uhtuan koulussaan. Nuori opettaja ryhtyi soti-
laaksi, kun Suuri Isänmaallinen sota oli alkanut 
kesäkuussa 1941. Rugojev liittyi hävittäjäpatal-
joonaan, joka myöhemmin liitettiin partisaani-
osaston yhteyteen. Hän haavoittui kaksi kertaa. 
Vuonna 1943 Rugojev nimitettiin suomeksi ilmes-
tyneen Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan 
Totuus-sanomalehden sotilaskirjeenvaihtajaksi. 
Hänet on palkittu taisteluansioistaan Punaisen 
tähden kunniamerkillä, Isänmaallisen sodan I as-
teen kunniamerkillä ja mitaleilla.

Sodan jälkeen Rugojev teki tuottoisasti kir-
jallista työtä ja harjoitti aktiivisesti kansalaistoi-
mintaa. Hänet valittiin usean kerran Karjalan kir-
jailijaliiton hallinnon puheenjohtajaksi ja Venäjän 
federaation kirjailijaliiton hallinnon sihteeriksi. 
Hänen teoksiaan julkaistiin säännöllisesti kirjal-
lisuuslehti Punalipussa (nykyään Carelia), ja hän 
toimi Punalipun toimittajana 1950-luvulla. Jaak-
ko Rugojev hyväksyttiin Neuvostoliiton kirjaili-

jaliiton jäseneksi 1958. Hänet oli valittu Karjalan 
korkeimman neuvoston ja Petroskoin kaupun-
ginvaltuuston jäseneksi. 

Jaakko Rugojev on palkittu Työn Punaisen 
lipun kunniamerkillä, Kansojen ystävyyden kun-
niamerkillä, Znak Potshota –kunniamerkillä ja 
Lokakuun vallankumouksen kunniamerkillä suu-
resta työstään Karjalan kirjallisuuden edistämi-
seksi. Rugojev on ollut Karjalan valtionpalkinnon 
ja Karjalan Jeremejev–lehtimiespalkinnon saaja. 
Hänen ansionsa on huomioitu Venäjän ansioitu-
neen kulttuurityöntekijän arvolla (1974) ja Karja-
lan tasavallan kansankirjailijan arvolla (1992). 

Kuuden vuosikymmenen ajalta 

Jaakko Rugojevilta on jäänyt laaja yksityisarkis-
tonsa. Tämä arkisto luovutettiin Karjalan valtio-
narkiston (nykyään Karjalan Kansallisarkisto) hal-
tuun Karjalan tasavallan hallituksen päämiehen 
päätöksestä №211 huhtikuun 22. päivältä 1997. 
Runoilijana, kirjailijana, journalistina ja kansalais-
toimijana Jaakko Rugojev on tehnyt paljon äidin-
kielen, karjalaisen kulttuurin ja Karjalan luonnon 
hyväksi. Kirjailijan yksityisarkisto on hänen per-
soonansa veroinen. Tämä arkisto kuvastaa mo-
nipuolisesti lahjakkaan väsymättömän miehen 
elämää ja elämäntyötä. 

Rugojevin arkisto käsittää yhteensä 1843 eri-
laista tuotosta. Niitä ovat muun muassa hänen 
henkilöllisyystodistuksensa, kirjailijan-, kansalais- 
ja virkatoimintaan liittyvät tuotokset ja runsas 
määrä valokuvia vuosilta 1934–1993. Rugojevin 
itsensä kokoama eriaiheinen aineisto on osa hä-
nen laajaa arkistoaan. Suurempi osa hänen arkis-
totuotoksiaan on suomenkielisiä. 

Kirjailijan lapset Nina Rugojeva ja Reino 

Rugojev ovat antaneet arvaamattoman tärkeää 
apua Kansallisarkistolle isänsä arkiston käsittele-
misessä. Varsinkin Nina Rugojeva tuntee hyvin tä-
män arkiston. Hän auttoi isää kotiarkistoasioissa 
aikoinaan, ja tähän arkistoon kuuluu hänen val-

”Nuori opettaja ryhtyi sotilaaksi.”

”Rugojevin arkisto käsittää 
1843 erilaista tuotosta.”
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mistamiensa Jaakko Rugojevin teosten venäjän-
nösten käsikirjoituksia. 

Jaakko Rugojev tunnetaan lähinnä runoilija-
na kotimaassa ja ulkomailla. Arvostettu karjalai-
nen kirjallisuudentutkija, fi lologian tohtori Eino 

Karhu on korostanut: aito kiintymys kotiseutuun 
sävyttää Rugojevin runoutta. Huomattava osa 
runoilijan arkistoa liittyy hänen runolliseen luo-
mistyöhönsä. Siihen on koottu muun muassa hä-
nen runojen ja runoelmien käsikirjoituksia, niiden 
sanatarkkoja ja runollisia venäjännöksiä, häneltä 
ilmestyneitä runokirjoja ja niiden valmisteluai-
neistoa. Suurin osa Rugojevin runotuotannosta 
kuuluu häneltä jääneeseen arkistoon. Hänen ru-
nojaan ja kertomuksiaan on käännetty enemmän 

kuin 30 eri kielelle. Niitä on ilmestynyt entisen 
Neuvostoliiton lisäksi muun muassa Bulgariassa, 
Unkarissa, Tshekkoslovakiassa ja Saksassa. Hänen 
teoksiaan on ilmestynyt alkuperäisinä Suomessa. 

Kotiarkiston aineisto kuvastaa hyvin suurta 
työtä, jota Rugojev teki runojen suomentajana. 
Laulu Igorin sotaretkestä on ollut haastavimpia 
suomennostöitä. Rugojev suomensi tämän mui-
naisvenäläisen kirjallisuuden mestariteoksen 
1950–1953. Myöhemmin hän muisteli: ”Ensi aluk-
si minä kertasin aika lailla unohtunutta kirkkoslaa-
vin oppikurssia, tutkin kaikki Laulun käännökset 
nykyvenäjän kielelle, tutustuin muinaisvenäläi-
siin kronikkoihin ja luin kymmenet tutkielmat, 
joissa on käsitelty Laulua Igorin sotaretkestä. Suo-
mennosta valmistellessani pyysin monta kertaa 
neuvoa akateemikko Dmitri Lihatshovilta.” Laaja 
kommentti, joka oheistettiin Laulun suomennok-
seen, on Lihatshovin laatima. Venäläisen ja maa-
ilmankirjallisuuden suurteoksiin kuuluvan Laulun 
suomentaminen on ollut Jaakko Rugojevin kult-
tuuriteko. Hän on niin ikään suomentanut Vla-

”Hänen runojaan 
ja kertomuksiaan on käännetty 
enemmän kuin 30 eri kielelle.”
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Jaakko Rugojev oli innokas kalamies. 
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dimir Majakovskin, Nikolai Nekrasovin, Taras 

Shevtshenkon, Nikolai Tihonovin, Konstantin 

Simonovin ja kymmenien muiden runoilijoiden 
runoteoksia. 

Vienan Karjala sydämessä 

Runojen ohella Jaakko Rugojevilta on ilmestynyt 
romaaneja, pienoisromaaneja, novelleja, kerto-
muksia, näytelmiä ja lehtikirjoituksia. Niihin liitty-
viä tuotoksia on koottu kirjailijan arkistoon. Sota-
aiheiset dokumenttiteokset ovat tärkeällä sijalla 
Rugojevin tuotannossa. Niiden joukosta mainit-
takoon muun muassa Kaksisataa viisikymmentä 
kuusi päivää -niminen novelli, joka kertoo Rugo-
jevin nuoruudenystävästä, karjalaisesta sankari-
tiedustelijasta Vasselei Kirillovista; Kahdestoista 
retki. Partisaanipäiväkirjan sivuja; dokumenttiro-
maani Majuri Vallin rykmentti, jossa kerrotaan Val-

ter Vallin komentaman 126. jalkaväkirykmentin 
vaiheista; Pekka Remsujevin vaiheista kertova 
Pekka ja Anja -novelli ja useita muita teoksia. 

Rugojevin sota-aiheinen kertomus Vain ker-
ran kullekin (venäjännös Romuald Minna) on 
otettu kotimaiseen Maailmankirjallisuuden kir-
jasto -nimiseen kirjasarjaan. Rugojev osallistui 
merkilliseen sotakirjahankkeeseen 1990–1991. 
Korpisotaa Vienan selkosissa -niminen kirja ilmes-
tyi häneltä ja suomalaiselta kirjailijalta Eino Pie-

tolalta tämän hankkeen tuloksena. Kumpikin 
heistä oli osallistunut sotaan oman kotimaansa 
puolella. Vuosikymmenten päästä he käsittelivät 
korpisota-aihetta yhteiskirjassaan. 

Sodan lisäksi Rugojev on kirjoittanut aika-
laistensa, maanmiestensä elämästä. Hän on ku-
vannut vienankarjalaista maalaiselämää Ruo-
koranta-romaanissaan, joka on julkaistu myös 
venäjännöksenä. Laaja romaani Petri Pohjarannan 
myötä- ja vastoinkäymisiä julkaistiin kulttuurilehti 
Careliassa vuosina 1991–1992. Rugojev oli kirjoit-
tanut tätä laajaa teostaan vajaan 30 vuoden ajan. 
Se ilmestyi Metsällä korvat, järvellä silmät -nimi-

senä Karjalan kirjallisuuden klassikot -kirjasarjassa 
vuonna 2009. Rugojev oli kiintynyt aidosti koti-
seutuunsa. Hän on kertonut Kalevalan piiristä ja 
sen ihmisistä monissa kertomuksissa, kuvauksis-
sa ja artikkeleissa. Vienan Karjala eli hänen sydä-
messään. 

Muistio ja valokuvakamera mukana 

Jaakko Rugojevin kirjailijantie alkoi journalistii-
kasta, sanomalehtitoimittajan työstä. Hänen ar-
kistossaan on runsaasti lehtikirjoituksia, muun 
muassa sota-ajoilta, arvosteluja, uutisjuttuja, 
matkakuvauksia, henkilökuvia, haastatteluja ja 
muita kirjoituksia. Muistio ja valokuvakamera 
olivat Jaakko Rugojevilla aina mukana hänen 
monilla matkoillaan Karjalassa, kotimaassa ja ul-
komailla aina sota-ajoilta lähtien. Muistiinpanois-
saan hän selosti matkavaikutelmiaan, tapaamisia 

”He käsittelivät korpisota-
aihetta yhteiskirjassaan.”
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Hetkellänsä heinänteko. 
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kanssaihmisten kanssa, heidän kertomuksiaan ja 
muistelmiaan, sanantaitajilta kuultua kansanpe-
rinnettä, mitä erilaisimpia faktoja ja tapahtumia, 
ihmisten ongelmia ja pyyntöjä. Myöhemmin hän 
käytti tätä aineistoa kirjoitustyössään. 

Omaelämäkerralliset tuotokset, päiväkirjat, 
muistiinpanot ja muistelmat ovat kiinnostava osa 
Jaakko Rugojevin yksityisarkistoa. Kirjailija keräsi 
niitä vihkoihin ja antoi niiden hautua. Ajan mit-
taan hän selaili näitä vihkojaan. ”Aina kun joku 
muistiinpano alkaa puhua, soida sisimmissäni 
enkä saa rauhaa, silloin ei auta muu kuin tarttua 
kirjoitustyöhön”, Rugojev tunnusti. 

Kirjailija keräsi runsaasti eriaiheista aineista 
kirjoitustyötään varten. Tämä aineisto liittyy kar-
jalaiseen historiaan, kansanperinteeseen ja kult-
tuuriin. Omat puitteeni ovat Karjalassa. Niitä ovat 
Karjalan luonto ja tavallinen karjalainen rahvas, 
omien maanmiestemme huolet ja toiveet, ilot ja 
murheet, rakkaan kotiseutuni kansan historia, ny-
kypäivä ja tulevaisuus, Rugojev puhui.

Hän kävi laajaa kirjeenvaihtoa kollegojensa, 
kustantamojen, eri julkaisujen toimitusten, histo-

rian ja kansanperinteen tutkijoiden sekä lukijoi-
den kanssa Karjalassa, muualla Venäjällä ja Suo-
messa. Omia teoksiaan valmistellessaan Rugojev 
oli kirjeenvaihdossa eri ihmisten kanssa ja tapasi 
itse heitä. Niin hän tapasi useita kertoja Edvard 

Gyllingin lapsia ja oli kirjeenvaihdossa heidän 
kanssaan, kun valmisteli Gyllingistä kertovaa no-
vellia Kylvös. 

Jaakko Rugojev oli yhteistyössä useiden kan-
sainvälisten ja ulkomaisten kulttuuri- ja kansa-
laisjärjestöjen kanssa, kuten Suomen, Bulgarian, 
DDR:n ja muiden maiden järjestöjen kanssa. Kir-
jailijan arkisto kuvastaa näitä yhteistoimintasuh-
teita. Kiinnostavaa on muun muassa aineisto, 
joka liittyy Rugojevin yhteistyöhön suomalaisten 
elokuvantekijöiden kanssa. He kuvasivat Vienan 
Karjalasta kertovaa Sukupolvien muisto -doku-
menttielokuvaa, jossa kirjailija esiintyi juontajan 
ja kertojana. 

Monet tutkijat ja kirjoittajat ovat käsitelleet 
Jaakko Rugojevin kirjallista tuotantoa omissa 
tutkielmissaan ja arvosteluissaan. Runsaasti ar-
vosteluja ja lukijoilta saatua palautetta vuosilta 
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Äänisen rantakadulla Petroskoissa. Jaakko Rugojev ja Dmitri Gusarov.
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1943–1992 on tallella hänen arkistossaan. Niiden 
kirjoittajien joukossa on ollut sekä tavallisia luki-
joita, että suuria mestareita, kuten runoilija Alek-

sandr Tvardovski. 

Valokuvia ja äänitteitä 

 Valokuvakokoelma on erikoisen kiinnostava osa 
Rugojevin kotiarkistoa. Toiset valokuvat ovat hä-
nen kirjoittamiensa dokumenttiteosten, kuvaus-
ten ja kirjoitusten kuvitusta, toisissa on kuvattu 
hänen tapaamisiaan kollegojen, kirjailijoiden, 
tutkijoiden, sanantaitajien ja lukijoiden kanssa, 
monia juhlia, festivaaleja ja muita tapahtumia, 
joihin hän osallistui Karjalassa ja Suomessa. Jaak-
ko Rugojev oli hyvä kameramies. Hänen ottami-
aan valokuvia julkaistiin usein Karjalan sanoma- 
ja aikakauslehdissä. 

Äänitteitä on samoin Rugojevin arkistossa. 
Hän äänitti nauhurille haastatteluja ja keskustelu-
ja Kalevalan piirin asukkaiden kanssa. Heitä ovat 
olleet muun muassa Santra Galaktionova, Sant-

ra Remsujeva (Kirillova), Katri Antipina, Risto 

Ruhanen. He keskustelivat karjalaisen elämän-

tavan ja kansanperinteen vaalimisesta ja kansan-
juhlien järjestämisestä. 

Äänitekokoelmassa on niin ikään äänitteitä 
Rugojevin keskusteluista suomalaisten kuvan-
veistäjien Niina ja Alpo Sailon kanssa. Heiltä on 
valmistunut muun muassa karjalaisten runonlau-
lajien ja sanantaitajien veistokuvia. Suomalaiset 
kuvataiteilijat kertoivat omista suunnitelmistaan, 
matkoistaan vienankarjalaisissa runokylissä ja 
tapaamisistaan sanantaitajien kanssa. Osa äänit-
teistä on litteroitu. 

Jaakko Rugojevin kotiarkiston valokuvien ja 
äänitteiden haltuunotto Karjalan Kansallisarkis-
toon on jatkumassa yhä.

Hänen kotiarkistonsa on herättänyt suurta 
kiinnostusta useissa kotimaisissa ja suomalai-
sissa tutkijoissa. Karjalan kansankirjailija Jaak-
ko Rugojev –niminen kirja ilmestyi arvostetulta 
kirjallisuudentutkijalta, fi lologian tohtorilta Juri 

Djuzhevilta venäjän kielellä Petroskoissa 2012. 
Kirja perustuu Rugojevin yksityisarkiston aineis-
ton tutkimiseen. Djuzhevin tekemä suuri työ on 
esimerkki siitä, kuinka tuloksekasta voi olla yksi-
tyisarkistojen tutkiminen. 

Luovan työn tekijöiden yksityisarkistot ovat 
aina erittäin kiinnostava asiakirja- ja aineistoläh-
de. Jaakko Rugojevin arkisto suo edelleen mah-
dollisuuksia Karjalan kirjallisuuden, kansanperin-
teen, historian ja kulttuurin tutkijoille. 

”Jaakko Rugojev 
oli hyvä kameramies.”
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Jelena USATSHJOVA 

Jelena Usatshjova on Karjalan Kansallisarkiston arkistoaineiston käyt-
tö- ja julkaisemisosaston päällikkö  

Sukututkimus 
kysyy aikaa ja sisua 

Noin 600 asiakasta kääntyy sukututkimuksissaan Karjalan Kansallisarkiston puoleen

vuosittain. Osa heistä hakee tietoja perheistä, jotka joutuivat eri puolille Venäjän 

ja Suomen rajaa aikoinaan.

Sukututkimukset ovat tärkeällä sijalla Kar-
jalan Kansallisarkiston toiminnassa. Noin 
600 asiakasta kääntyy sukututkimuksissaan 

Kansallisarkiston puoleen vuosittain. Enemmän 
kuin puolet heistä tutkii itse asiakirjoja arkiston 
lukusalissa. Sukututkimuksen alkeita -nimisiä 
opetusseminaareja on järjestetty aloittelevien 
sukututkijoiden avuksi Karjalan Kansallisarkis-
tossa vuosittain. Näissä seminaareissa opetetaan 
sukututkimuksen menetelmiä ja arkistoaineiston 
käsittelyä. Aloittelevat sukututkijat saavat asi-
antuntevaa arkistotyöhön liittyvää opastusta. 
Tämän lisäksi Kansallisarkisto on järjestänyt 
vuosittain sukututkimusseminaareja Venäjän ja 
Suomen kansalaisjärjestöjen pyynnöstä. Karja-
laisten perheiden kohtaloita 1900-luvulla -niminen 

kansainvälien sukututkimuskonferenssi järjestet-
tiin Kansallisarkiston aloitteesta vuonna 2017.

Useita tietolähteitä käytössä 

 Karjalan Kansallisarkiston hallussa on iso suku-
tutkimukseen soveltuva asiakirjamäärä, joka te-
kee mahdolliseksi selvittää Karjalan tasavallan 
nykyisen alueen valtaosalla asuneiden perheiden 
vaiheita. Kirkonkirjat ovat näistä asiakirjoista tär-
keimpiä. Niitä on yhteensä yli 2500 tuhatta kap-
paletta Karjalan Kansallisarkistossa, ja ne ovat 
valtaosaltaan ortodoksisen kirkon kirjoja. Kirkon-
kirjoja alettiin pitää Venäjällä melko myöhään, 
vasta 1700-luvun alusta, joten ihmisten syntymä-, 
siviilisääty- tai kuolintietoja aikaisemmalta ajalta 
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löytyy tuskin venäläisistä arkistoista. 
Vanhin Karjalan Kansallisarkistossa säilytet-

tävä kirkonkirja on vuodelta 1745. Suurin osa 
kirkonkirjoja on kuitenkin 1790-luvun ja vuoden 
1918 väliseltä ajalta. Siviilisäätyrekisteri otettiin 
käyttöön Venäjällä 1918. Kansallisarkistossa on 
yksittäisiä kirkonkirjoja myös vuoden 1918 jäl-
keiseltä ajalta. Evankelis-luterilaisia kirkonkirjoja 
vuosilta 1891–1918 on samoin tallella Kansallis-
arkistossa. Muslimien, mooseksenuskoisten ja 
muiden uskontojen ihmisten kirkonkirjoja ei ole 
meidän arkistossamme. 

Karjalan Kansallisarkistossa säilytettävät kir-
konkirjat -niminen tietokanta on toiminut Kansal-
lisarkiston verkkosivuilla vuodesta 2012 alkaen. 
Se sisältää tiedot kaikista Kansallisarkiston hal-
lussa olevista kirkonkirjoista. Tähän tietokantaan 
on luetteloitu ja koottu yhteen tiedot kaikista kir-
konkirjoista, joita on Karjalan Kansallisarkiston eri 
arkistokokoelmissa. Tietokannan käyttäjät saavat 
tilata asiakirjoja Kansallisarkiston lukusalissa tut-
kittavikseen. Arkistoaineistoa alettiin  digitoida 

arkistomme asiakkaiden käyttöön vuonna 2018. 
Kaikkien arkiston hallussa olevien asiakirjojen di-
gitointi vaatii kuitenkin paljon resursseja ja kestää 
pitkään, samoin kuin verkkopalvelujen saatavuu-
den turvaaminen.  

Väestön henkiluettelot ovat samoin sukutut-
kimuksen tärkeä tietolähde. Väestönlaskenta jär-
jestettiin yhteensä kymmenen kertaa Venäjällä 
vuosina 1719–1859. Karjalan Kansallisarkistossa 
on tallella henkiluetteloja, jotka laadittiin väes-
tönlaskennassa vuosina 1782, 1795, 1811, 1816, 
1834, 1850 ja 1858. Henkiluettelo on arvokas tie-
tolähde, joka sisältää tiedot kaikista perheenjäse-
nistä väestönlaskennan toimittamisvuodelta.

Paikallista väestönlaskentaa järjestettiin vuo-
den 1858 jälkeen Venäjän kaupungeissa, kuten 
Petroskoissa 1866, ja maalla laadittiin talonpoi-
kaisväestön perheluetteloja. Nämäkin asiakirjat 
ovat Karjalan Kansallisarkistossa nykyään. 

Kirkonkirjat ja henkiluettelot ovat tärkeim-
piä sukututkimuksen tietolähteitä. Muitakin 
asiakirjoja käytetään sukututkimuksessa. Niin 

Näyttely Kansallisarkiston lukusalissa.
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ortodoksiset jumalanpalvelijat pitivät vuosittais-
ta luetteloa seurakuntalaisista, jotka kävivät tai 
eivät käyneet ripillä vuoden mittaan. Karjalan 
Kansallisarkistossa on tallella tällaisia luetteloja 
vuosilta 1744–1917. Ennen kuin hääpari vihittiin, 
oli kirkon toimesta todettava, ettei ole olemassa 
mitään esteitä vihkimiselle, ja siitä laadittiin asi-
anomainen todistus. Vanhin tällainen todistus on 
vuodelta 1785 Kansallisarkistossa. Asepalveluk-
sen suorittamiseen liittyvät asiakirjat ovat samoin 
sukututkimuksen kannalta tärkeä tietolähde. Jos 
esi-isä oli ollut asepalveluksesta, hänestä voi löy-
tyä kiinnostavaa tietoa, peräti hänen ulkonäkön-
sä kuvaus. Asianomaisten asepalvelusasiakirjojen 
luetteloihin voi tutustua Karjalan Kansallisarkis-
ton lukusalissa. 

Sukututkijan on tärkeä tietää, mihin säätyyn 
hänen esi-isänsä olivat kuuluneet, koska eri sää-
dyistä pidettiin eri luetteloja aikoinaan. Esimerkiksi 
virkamiestietoja voi löytyä asianomaisen viraston 
asiakirjoista, kuten virkamiesluetteloista, ja myös 
Aunuksen kuvernementin virkamieskalentereista 
vuosilta 1856–1916. Tietoja jumalanpalvelijoista 
sopii hakea muun muassa asianomaisen kirkon 
asiakirjoista ja myös Aunuksen hiippakunnan sa-
nomista (1898–1918). Porvaritietoja voi löytyä 
erilaisista porvareiden perheluetteloista sekä eri-
koisista porvarikirjoista. Petroskoin, Vytegran, Puu-
dosin ja Kargopolin kaupungin porvarikirjat ovat 
tallella Karjalan Kansallisarkistossa nykyään. 

Raja erotti karjalaisia 

 Laatokan Karjalan alueelta (Sortavalan, Salmin 
ja Kurkijoen kihlakunta) on vähiten aineistoa 
Kansallisarkistossa. Yhteensä 89 eri virastojen ja 
yritysten arkistoa (enemmän kuin 5000 arkisto-
mappia) vuosilta 1782–1940 siirrettiin Viipurin ar-
kistosta Karjalan Kansallisarkistoon vuonna 1988. 
Näiden tuotosten joukossa ei ole kuin yksittäisiä 
kirkonkirjoja muutamista Sortavalan ja Salmin 
kihlakunnan ortodoksisista kirkoista. Väestön 
henkiluetteloja on kuitenkin enemmän Laatokan 
Karjalan alueelta. Näiden arkistojen tuotosnimi-
luettelo on laadittu suomen ja venäjän kielellä 
tutkijoiden käyttöön. Siihen voi tutustua Karjalan 
Kansallisarkiston verkkosivuilla. 

Kansallisarkiston asiakkaat hakevat usein 

tietoja sukulaisistaan, jotka asuvat oletettavasti 
Karjalan tasavallassa nykyään. Tällaiset tutkimuk-
set ovat yleensä haasteellisia eivätkä aina tulok-
sekkaita. Osa kyselyistä liittyy neuvostovallan 
alkuvuosina erotetuiksi joutuneiden perheiden 
vaiheita, kun osa perheestä oli mennyt Karjalasta 
Suomeen ja sinne jäänyt, ja muu osa jäi Karjalaan. 
Monet karjalaiset palasivat Suomesta Karjalaan, 
ja heiltä on säilynyt henkilötietolomakkeita valo-
kuvineen. Merkittävän karjalaisen kirjailijan Jaak-

ko Rugojevin isä oli yksi Suomesta palanneista 
karjalaisista. Hänen nimensä on kirjoitettu hen-
kilötietolomakkeeseen venäjänkieliseen tapaan 
– Vasili Timofejevitsh Rugojev. Tämä lomake on 
tallella Karjalan Kansallisarkistossa. Tuleva runoili-
ja, Jaakko-poika on kirjattu tähän lomakkeeseen. 

Väestöluetteloja alettiin pitää Karjalan maa-
seudulla neuvostoaikana vasta 1930-luvulla. Suu-
rempi osa säilyneistä luetteloista on kuitenkin 
myöhemmältä, sodanjälkeiseltä ajalta. Kun tekee 
sukututkimuksia, on hyvä kääntyä eri arkistojen 
puoleen, kuten Siviilirekisteriviraston, Valtakun-
nallisen turvallisuuslaitoksen ja Sisäministeriön 
arkiston puoleen. Tämä voi helpottaa tutkimusta. 

Kun entinen Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen Karjalan aluejärjestön puoluearkisto 
siirrettiin Karjalan Kansallisarkiston yhteyteen, 
saimme sen mukana runsaasti tietoja ihmisistä, 
jotka olivat NKP:n jäseniä aikoinaan. Heidän jäl-
keläisensä saavat hakea arkistotietoja Venäjän 
henkilötietosuojalain säätämässä järjestyksessä. 

Neuvostoaikaisten arkistoasiakirjojen tut-
kimisen tulokset riippuvat useista eri tekijöistä, 
kuten lähtökohtatiedoista, konkreettisen henki-
lön elämäntarinasta sekä siitä, onko vai ei ole tal-
lella tutkimukseen tarvittavia arkistoasiakirjoja. 
Arkistotyö voi olla juuri loputonta, mikäli tutkija 
tahtoo selvittää täydellisesti esi-isiensä vaiheet. 
Tällainen työ vaatii suuresti aikaa ja tarkkaa tietoa 
arkistoasiakirjojen erikoisuuksista.

”Laatokan Karjalan alueelta 
on vähiten aineistoa 
Kansallisarkistossa.”
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 KONTUPOHJAN KAUPUNKI 80 VUOTTA

Jäähalli 

…Kontupohja kasvoi 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa. Sellu- ja paperi-

kombinaatti rahoitti merkittäviä rakennushank-
keita. Jäähalli ja taiteidenpalatsi, tyylikäs hotelli 
ja ravintola, kauniit suihkulähteet, katulyhdyt 
ja pinnoituslevyin päällystetyt jalkakäytävät 
tunnettiin kontupohjalaisen hyvinvoinnin tun-
nusmerkkeinä.

Myöhemmin Kontupohja Oy ei voinut enää 
kustantaa aikaisemmin perustamiaan laitoksia. 
Osa niistä siirtyi Kontupohjan kaupungin ja 
Karjalan tasavallan haltuun, ja muille haetaan 
ostajaa nykyään.

Kirkot ovat samoin kontupohjalaisia nähtä-
vyyksiä. Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko 
on evankelis-luterilainen. Kirkon seurakuntaan 
kuului pääosin inkerinsuomalaisia alun perin. 
Ortodoksinen Jumalansynnyttäjän syntymän 
kirkko nousi Äänisen rantamaisemiin. 

Kontupohjan aito ihme on Jumalansynnyt-
täjän kuolonuneen nukkumisen kirkko vuodel-
ta 1774. Se on venäläisen puurakentamisen 
huippusuoritus ja toiseksi korkein puukirkko 
Venäjällä nykyään.    

Armas MASHIN

Välähdyksiä 
Kontupohjasta 

Kuvat Igor Podgornyi ja Ilja Timin
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Kontupohjan katulyhtyjä

Metsänlaidassa 

66
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Jumalansynnyttäjän syntymän kirkko 
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Evankelis-luterilainen kirkko 

Taiteidenpalatsi 
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Työväenkatu on Kontupohjan tärkein väylä 

69
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Carillon

Uutta ja vanhaa

70
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Posti
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Jumalansynnyttäjän kuolonuneen 
nukkumisen kirkko
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Kirkon sisällä



C a r e l i a  1 / 2 0 1 87474

Ku
va

t 
Ka

rja
la

n 
Ka

ns
al

lis
ar

ki
st

o

Aleksandr Kirikov

KARJALAN KANSALLISARKISTO 1 0 0  V U O T T A

Santeri Nuorteva
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Kuvat Karjalan Kansallisarkisto

KARJALAN KANSALLISARKISTO 1 0 0  V U O T T A

Nikolai Hrisanfov Augusta Gulbis-Shunko
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Kuvernementin arkkitehdin raportti rahakassan ja 
arkiston perustamisesta hallintotalon kellarikerrokseen, 
31. joulukuuta 1789

Kirkonkirja vuodelta 1710

Petroskoin kaupunginkaava, johon on merkattu 
Pietari Suuren istuttama puisto. 20. huhtikuuta 1912. 
Sivu 77, ylhäällä

Luonnos arkistotilojen uudelleen järjestämiseksi 
Aunuksen kuvernementin hallintotalolla Petroskoin 
Pyöreällä aukiolla. 1890. 
Sivu 77, alhaalla
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Kuvat Karjalan Kansallisarkisto
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Filokalia 1822 Matteuksen Evankeliumin käännös karjalan kielelle, 
viimeistään 30. lokakuuta 1820
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Järvimalmin hankintaa
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Suomen suurruhtinaskunnan kenraalikuvernöörin 
Aunuksen kuvernöörille osoittama kirje, jossa 
pyydetään edesauttaa I.K. Inhaa hänen matkallaan 
Aunuksen kuvernementissa helmikuussa 1894

Karjalan partisaanin vala, 23. joulukuuta 1941

Kuvat Karjalan Kansallisarkisto
Aleksanterin tykkitehdas Petroskoissa
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Kansallisarkiston rakennukset Petroskoissa

Kansallisarkiston työyhteisö arkiston 100-vuotistapahtrumassa 
Karjalan Kansalliskirjastossa 2. maaliskuuta 2018

80

Kuvat Dina Tshetvertnaja ja Vitali Golubev



C a r e l i a  1 / 2 0 1 8 81

V a l o k u v i a ,  e l o k u v i a  j a  ä ä n i t t e i t ä
K A R J A L A N  K A N S A L L I S A R K I S T O  1 0 0  V U O T T A

Jekaterina GALINOVSKAJA

Jekaterina Galinovskaja toimii pääasiantuntijan 
virassa Karjalan Kansallisarkiston arkistotuotosten 

vahingoittumattomuutta turvaavassa osastossa.

Valokuvia, elokuvia 
ja äänitteitä 

Karjalan Kansallisarkistossa on tallella valokuvia, äänitteitä ja elokuvia. 

Ne kuvastavat Karjalan vaiheita vuodesta 1871 nykypäiviin saakka. 

Valokuvat tulivat suosituiksi Aunuksen kuver-
nementissa 1800–1900 -luvun vaihteessa, 
kun ensimmäisiä valokuvaamoita oli perus-

tettu Petroskoihin. Valokuvia alettiin koota Aunuk-
sen kuvernementin luonnontieteen, teollisuuden, 
historian ja etnologian museoon (nykyään Karjalan 
Kansallismuseo), kun se perustettiin Petroskoihin 
1871.

Arkistotoiminnan vaiheita 

Päätös №427 valokuva-, äänite- ja elokuva-
arkiston perustamisesta Karjalais-suomalaisen 
sosialistisen neuvostotasavallan Sisäasiain kan-
sankomissariaatin yhteyteen hyväksyttiin Kar-

jalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasa-
vallan kansankomissaarien neuvoston toimesta 
14. heinäkuuta 1945. Päätöksessä määrättiin 
että kaikkien yritysten, virastojen ja yksityishen-
kilöiden, jotka valmistavat ja käyttävät toimin-
nassaan valokuvia, äänitteitä ja elokuvia, pitää 
rekisteröityä Arkistohallinnossa ja luovuttaa asi-
anomaisia tuotoksiaan valtionarkistoon säilytet-
täviksi.

Pieni valokuvalaboratorio ja negatiivivarasto 
perustettiin Karjalan sisäasiain kansankomissa-
riaatin valokuva-, äänite- ja elokuva-arkiston yh-
teyteen heinäkuussa 1945. Siellä oli tallella 8845 
valokuvanegatiivia ja 2351 valokuvaa niiden li-
säksi. Suurin osa niistä saatiin arkistoon Karjalais-
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suomalaisen neuvostotasavallan valtionmuseosta 
huhtikuussa 1945. Nämä valokuvat olivat yleensä 
1920–1940 -luvulta tunnetuilta karjalaisilta valo-
kuvaajilta, kuten Jakov Roskinilta, Gavriil Anku-
dinovilta, Zoja Ivanovalta ja Viktor Klishkolta. 

Päätös perustaa Arkistohallinto Neuvostolii-
ton ministerineuvoston yhteyteen ja valtionar-
kistoverkosto hyväksyttiin 28. kesäkuuta 1961. 
Karjalan autonomisessa neuvostotasavallassa 
arkistot siirrettiin sisäministeriöltä ministerineu-
voston yhteyteen tammikuussa 1962. Elokuva-, 
äänite- ja valokuvaosasto perustettiin Karjalan 
valtionarkiston yhteyteen myöhemmin arkisto-
toiminnan uudistusta myöten. 

Erikoinen elokuva-, valokuva- ja äänitearkis-
tovarasto järjestettiin arkistossa maaliskuussa 
1990. Se on audiovisuaalisten ja sähköisten tuo-
tosten arkistovarasto nykyään. 

Valokuvatuotoksia saatiin arkistoon muun 
muassa Petroskoissa ja Karjalan eri piireissä toimi-
neilta lehtitoimituksilta, eri yrityksiltä ja virastoilta 

sekä yksityishenkilöiltä. Yksi valokuvalaborantti 
toimi valokuva-arkistolla. 

Valokuvia tunnetuilta mestareilta 

Yhä enemmän valokuvia on saatu Karjalan Kansal-
lisarkistoon valokuivaajilta tai heidän jälkeläisiltään 
nykyään. Tunnetun valokuvareportterin Pjotr Bez-
zubenkon valokuva-arkisto otettiin Kansallisarkis-
ton haltuun vuonna 2006. Siinä on 2677 eri tuotos-
ta. Noin kolmesataa tuotosta saatiin kirjailija Jaakko 
Rugojevin valokuvakokoelmasta arkistoon samoin 
2006. Entinen sanomalehti Karjalan Sanomain va-
lokuvareportteri Viktor Troshev luovutti 19806 
valokuvanegatiiviaan Kansallisarkistoon 2008. Va-
lokuvareportterin Valeri Jufan leski lahjoitti 1321 
mieheltään jäänyttä negatiivia arkistoon 2009. 

Valokuvia ja negatiiveja on saatu Karjalan 
Kansallisarkistoon muiltakin lahjoittajiltaan Pet-
roskoista ja Karjalan piireistä. Kontupohjan Avan-
gard–piirinlehden valokuvareportteri Vladimir 
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Aleksandr Shidlovski oli Aunuksen kuvernementin viimeinen kuvernööri 1916–1917. 
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Jermolin lahjoitti 709 negatiivia Kansallisarkis-
toon vuonna 2013. Tunnetulta tv-toimittajalta ja 
kirjailijalta Anatoli Gordijenkolta jääneet valo-
kuvatuotokset otettiin kansallisarkiston haltuun 
vuonna 2017. Niitä on 330 kappaletta. 

Tämän vuoden alkaessa audiovisuaalisten ja 
sähköisten tuotosten arkistossa on ollut tallella 
99 304 valokuvatuotosta, 783 elokuvatuotosta, 
481 äänitetuotosta ja 141 videotuotosta. 

Valokuvatuotokset on lajiteltu ja luetteloitu, 
kuten valokuvat, negatiivit, slaidit, mustavalkoi-
set ja värituotoksen jne. Valokuvakatalogista löy-
tyy tietoja valokuvatuotoksista eri ajoilta (tsaarin-
aika, neuvostoaika, Neuvostoliiton jälkeinen aika) 
ja eri elämänaloilta. 

Karjalan kuvakronikkaa 

Tsaarinaikaiset tuotokset ovat yleensä valokuvi-
en kopioita. Kaikkein vanhimpia valokuvia löytyy 

valokuva-albumista №119. Se koostuu kahdesta 
eri osasta: 1. Valokuva-albumi Petroskoin Alek-
santerin tehtaan 100-vuotispäivän kunniaksi 
1774–1874, 2. Aunuksen kaupungin kuvia vuosil-
ta 1871–1911. 

Kansallisarkistossa on tallella Aleksandr Shi-
dlovskin (1863–1942) valokuvien alkuperäiskap-
paleita. Hän oli valtioneuvos, kotiseutututkija, 
Aunuksen kuvernementin viimeinen kuvernööri 
marraskuusta 1916 tammikuuhun 1917. Tehdas-
rakennusten ja tuotteiden valokuvat kuvastavat 
Aleksanterin tehtaan historiaa. 

Kiinnostavia ovat tsaarinaikaiset valokuvat, 
joissa näkee Petroskoin ja eri paikkakuntien nä-
kymiä (katuja, aukioita, kirkkoja ja julkisia raken-
nuksia); Petroskoissa toimineen Aunuksen kuver-
nementin sairaalan näkymiä ja lääkäreitä sekä 
valokuvat, jotka kuvastavat paikallisen väestön 
elämää ja kansanperinteitä, kansallisia asuja ja 
päähineitä, koteja ja menoja. 
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Otto Wille Kuusinen toimi Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan korkeimman neuvoston 
puhemiehistön puheenjohtajana 1940–1956. 
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Neuvostoaikaiset valokuvat ja valokuvat Neu-
vostoliiton jälkeiseltä ajalta kuvastavat Karjalan 
yhteiskuntapoliittisen elämän, kansantalouden, 
sosiaalisen alan, kulttuurin ja urheilun vaiheita, 
kuten Karjalan Työkansan Kommuunin perusta-
mista 1920, Karjalan autonomisen sosialistisen 
neuvostotasavallan perustamista 1923, Karjalais-
suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan 
perustamista 1940 ja sen muuttamista Karjalan 
autonimiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallak-
si 1956. Kansallisarkistossa säilytetään valokuvia 
perustuslain hyväksymisestä vuosilta 1918, 1924, 
1936, 1977, eri tason vaalien järjestämisestä ja 
toimittamisesta. Merkittävien poliittisten toi-
mijoiden valokuvat ovat tärkeä ja kiinnostava 
valokuva-arkiston osa. Heidän joukostaan mainit-
takoon Edvard Gylling, Kustaa Rovio, Gennadi 
Kuprijanov, Ivan Senkin ja Paavo Prokkonen. 

Arkistovalokuvat kuvastavat niin ikään ase-
voimien vaiheita ja sotahistoriaa. Niitä ovat muu 
muassa valokuvat sotatoimista, joita käytiin Kar-
jalan rintamalla Suuren Isänmaallisen sodan ai-
kana, Neuvostoliiton sankareiden ja muiden so-
danosanottajien, muun muassa sotakomentajien 
muotokuvat, valokuvat sotamuistotapahtumilta 
sodanjälkeiseltä ajalta. 

Osa valokuvista kuvastaa Karjalan teollista 
kehitystä 1920-luvulta lähtien, Karjalan tiede-
keskuksen vaiheita Karjalan tutkimuslaitoksen 
perustamisesta 1930, kirjastojen, museoiden ja 
muiden kulttuurilaitosten toimintaan liittyvät va-
lokuvat. Kalevala-eepos on erillisen tuotosjakson 
aihe. 

Valokuvat, jotka kuvastavat Petroskoin ja 
muiden paikakuntien ilmettä eri ajoilta, ovat var-
sin suosittuja tutkijoiden ja muiden arkiston asi-
akkaiden keskuudessa. Samaa koskee valokuvia, 

jotka kuvastavat Karjalan tasavallan karjalaisten, 
venäläisten ja suomalaisten elämää, vaiheita ja 
kulttuuria. 

Valokuvakokoelmasta löytyy valokuvia, jotka 
kuvastavat uskonnon ja uskonnonvastaisen poli-
tiikan vaiheita Karjalassa. Arvokkaita ovat vanhat 
valokuvat Karjalan kirkoista, jotka tuhottiin tai 
uudelleen rakennettiin neuvostoaikana sekä va-
lokuvat aikaisemmin toimineista tai yhä toimivis-
ta luostareista, muun muassa Valamon luostaris-
ta, Solovetskin luostarista, Muromin luostarista, 
Mujejärven luostarista ja Vaazhijärven luostarista. 

Vanhin elokuva vuodelta 1927 

Kansallisarkistossa säilytetään Neuvosto-Karjala 
-nimisiä dokumenttielokuvia vuosilta 1951–
2006 sekä erillisiä elokuvia ja tv-elokuvia. Mur-
manskin rata ja sen toiminta on vanhin elokuva 
vuodelta 1927.

Videotuotokset ovat VHS- ja DVD–muotoisia. 
Suuri osa videoista on valmistunut Karjalan ta-
savallan Ihminen ja sota -projektissa, joka käyn-
nistettiin vuona 2012. Nämä videot ovat muun 
muassa Suuren Isänmaallisen sodan, Afganis-
tanin sodan ja Tshetshenian sodan veteraanien 
haastatteluja sekä sota-aiheisia dokumenttivide-
oita. Karjalan historiaa ja nykyelämää kuvaavien 
dokumenttielokuvien lisäsi elokuvakokoelmasta 
löytyy karjalaisia taide-elokuvia, kuten Vladimir 
Rudakin elokuva Ananas. 

Kansallisarkistossa säilytettävät äänitteet 
ovat äänilevyjä, nauhurilla valmistettuja äänittei-
tä ja CD-R -äänitteitä. Niiden joukosta löytyy mu-
sikaalisia teoksia, tv- ja radio-ohjelmien äänittei-
tä, Suuren Isänmaallisen sodan ja kansalaissodan 
osanottajien muistelmia. Kiinnostavia äänitteitä 
on esimerkiksi Jaakko Rugojevin arkistossa. 

Karjalan Kansallisarkistossa säilytettävät elo-
kuva-, äänite- ja valokuvatuotokset kuvastavat 
Karjalan yhteiskuntapoliittista, taloudellista ja 
kulttuurikehitystä Aunuksen kuvernementin 
ajoilta 1871 nykypäiviin saakka. Ne ovat osa Ve-
näjän Federaation arkistovaroja. 

”Arkistovalokuvat kuvastavat 
asevoimien vaiheita 
ja sotahistoriaa.”



C a r e l i a  1 / 2 0 1 8 85

” K a t s o n  l u o t t a v a i s e n a  t u l e v a i s u u t e e n ” 
A J A N  H E R M O L L A

Valeri Shljamin: 
”Katson luottavaisena 
tulevaisuuteen” 

Taloustieteen tohtori Valeri Shljamin on Venäjän ja Suomen välisten kauppasuhteiden 

parhaita tuntijoita. Maittemme kaupan vaiheet, nykytila ja tulevaisuus ovat tärkein aihe 

hänen vastatessaan Carelian toimituksen kysymyksiin. 

Valeri Shljamin palkittiin Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkillä 2017. 
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Valeri Shljamin on toiminut Petroskoin valti-
onyliopiston rehtorinviraston neuvoksena 
joulukuusta 2017 lähtien. Hän on Venäjän 

kansainvälisten asiain neuvoston ekspertti ja Karja-
lan tasavallan päämiehen neuvos. Aikaisemmin Va-
leri Shljamin oli toiminut vajaat 15 vuotta Venäjän 
Federaation kaupallisena edustajana Suomessa.

«Toimivaa yhteistoimintaa suomalaisten 
kanssa»

– Olitte ollut Venäjän kaupallinen edustaja 

Suomessa tammikuusta 2003 lokakuuhun 2017. 

Mitä pidätte omana tärkeimpänä menestyksenä 

tässä työssä, ja oliko siinä pettymyksiä, epäon-

nistumisia? 

– Sain muodostettuani pätevän asiantuntijois-
ta koostuvan työyhteisön, johon tuli mukaan 
taloustuntijoita, juristeja, insinöörejä. He ovat 
suoriutuneet hyvin kaupallisen edustuston haas-
tavista työtehtävistä. Kaupallinen edustusto on 
tärkeä osa Venäjän diplomaattista edustustoa. 
Kaupallinen edustaja nimitetään Venäjän halli-
tuksen toimesta. Kerrattakoon lyhyesti kaupalli-
sen edustusto tärkeimpiä toimintatehtäviä. 

Ensiksikin kaupallinen edustusto edistää ko-
konaisvaltaisesti Venäjän Federaation talousetuja 
maassa, jossa se toimii. Se toimii hallitusten väli-
sen kauppayhteistyökomission sihteeristönä ja 
on yksi tärkeimmistä eksperttijärjestöistä. Tämän 
komission yhteydessä toimii 16 eri aloille ja eri 
toimiin erikoistunutta työryhmää ja kymmenen 
alueellista työryhmää Venäjän Federaation eri 
osien ja Suomen välillä. Tämän lisäksi Kaupallinen 
edustusto toimii samoissa tehtävissä Rajakomis-
siossa. 

Toiseksi Kaupallinen edustusto edistää kaikki-
naisesti kotimaisia yrityksiä, jotka eivät ole raaka-
aineenviejiä. Kilpailu on kovaa Suomen markki-
noilla, joten kilpailukykyistenkin tavaroiden ja 
palveluiden Suomeen vienti kysyy venäläisiltä 
viejiltä kovaa työtä, syvällistä tietoa ja suurta si-
sua. Uuden tuontitavaran saattaminen Suomen 
markkinoille kestää parhaimmillaan kahdesta 
vuodesta viiteen vuoteen. 

Kolmanneksi Kaupallinen edustusto huomi-
oi toiminnassaan sen, että Suomi on paitsi Ve-
näjän tärkeä kauppakumppani (Suomi on kuu-

lunut keskinäisen kaupan kauppavaihdoltaan 
15 Venäjälle tärkeimmän kauppakumppanin 
joukkoon ja palveluvaihdoltaan 8 tärkeimmän 
kauppakumppanin joukkoon) myös yksi tär-
keimmistä teknologisen yhteistyön kumppa-
neista. Tämän vuoksi Kaupallisen edustuston 
haastavimpia tehtäviä on kehitellä tehokkaim-
pia keinoja selvittää ja tukea venäläisten ja suo-
malaisten yritysten, järjestöjen ja yliopistojen 
hankkeita, joilla edistetään innovaatio- ja inves-
tointitoimintaa, teknologista ja tieteellis-teknis-
tä yhteistoimintaa. 

Neljänneksi monet tärkeät kotimaiset järjes-
töt pitävät Venäjän Suomen kaupallista edus-
tustoa mitä pätevimpänä analyyttisenä keskuk-
sena, jossa tunnetaan hyvin Suomen taloutta ja 
venäläis-suomalaisia kauppasuhteita. Edustuston 
laatima aineisto on tarkoitettu paitsi valtiovallan 
viranomaisten laajalti tutkijoiden, liikepiirien, 
korkeakoulujen ja median käyttöön. 

Viidenneksi Kaupallinen edustusto toimii ko-
timaan tunnetuksi tekemiseksi Suomen luotetta-
vana ja toimivana kauppakumppanina, jolla on 
vahvaa kehityspotentiaalia. Olemme järjestäneet 
toimivaa yhteistoimintaa suomalaisten poliitikko-
jen, yrittäjien ja toimittajien kanssa.  Tätä toimin-
taa on harjoitettu kaikilla mahdollisilla kentillä. 
Kaupallinen edustusto on järjestänyt itse tai ollut 
mukana järjestämässä monenlaisia konferens-
seja, seminaareja, pyöreän pöydän tilaisuuksia, 
näyttelyjä, Venäjän eri alueiden ja yritysten esit-
telyjä, vastaanottoja ja neuvotteluja sekä osallis-
tunut suomalaisen osapuolen järjestämiin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin. Eikä Kaupallinen edustusto 
ole koskaan välttänyt medioita. Olemme olleet 
avoimia medialle silloinkin, kun tiesimme että 
joku toimittajista ei suhtaudu ystävällisesti koti-
maahamme. 

Haasteelliset tehtävät ovat kysyneet toiminta-
kykyistä, yhteen liittynyttä asiantuntijayhteisöä, 
jolla on motivaatiota toimia tehokkaasti. Saimme 
muodostettua tällaisen yhteisön.

”Olemme olleet avoimia 
medialle.”
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– Millaista motivaatiota juuri tarkoitatte? 

– Kaupallisen edustuston ekspertit saavat pa-
rempaa palkkaa kuin heidän kollegansa, jotka 
toimivat valtiovallan palveluksessa kotimaassa 
Venäjällä. Toisaalta heille esitetään suurempia 
vaatimuksia ja säädetään tiukempia rajoituksia 
kuin kotimaassa toimiville virkailijoille. Palkka on 
tärkeä, muttei ainoa motivaatio.

Kaupallisen edustuston johtajana pidin tär-
keänä auttaa edustustotyöhön saapuvia uusia 
kollegojamme siinä, että he osaavat toimia täy-
sitehoisesti ja sopeutua Suomen oloihin mitä 
nopeimmin. Hyväntahtoinen, ihmisiä arvostava 
työilmapiiri on tärkeä minulle. Kokeneet työn-
tekijät ovat auttaneet aloittelevia kollegojaan 
työhön perehtymisessä. Tilapäisiä työryhmiä on 
perustettu järjestämään vaativimpien hankkei-
den tai mittavampien tapahtumia, kuten Venäjän 
talouspäiviä ja alueellisia bisnesmissioita Suo-
messa, kauppayhteistyökomission istuntoja yms. 
Korotettu äänensävy ja selkäsaunat ovat olleet 
kiellettyjä meillä. Kiinnitimme suurta huomiota 
siihen että Kaupallisen edustuston työntekijöi-
den perheet viihtyvät Suomessa. Monet kollega-
ni harrastavat liikuntaa ja urheilua. Yhdessä juh-
limme kansallisjuhlia ja syntymäpäiviä. Yhdessä 
iloitsimme lasten syntymistä perheisiin. Venäjän 
Suomen kaupallisen edustuston työyhteisö on 
sopuisa tehokas joukkue. 

”Lähes kaksisataa yhteishanketta 
järjestettiin viidentoista vuoden aikana”

Tällainen toimintatapa oikeutti minua nostamaan 
vaatimusrimaa työntekijöille. Jokaiselta asian-
tuntijalta vaadittiin että hän kehittyisi johtavaksi 
kotimaiseksi asiantuntijaksi sillä venäläis-suoma-
laisen kauppayhteistyön alalla, jolla hän toimii. 
Juuri johtavaksi. Suurin osa asiantuntijoista suo-
riutui tästä tehtävästä, ja muut ovat parantaneet 
tuntuvasti omaa ammattipätevyyttään. Mosko-
vasta saatuja toimintaohjeita eikä omia käskyjäni 

laiminlyöty koskaan. Olen ylpeä siitä että sain toi-
mia yhdessä neljän erittäin hyvän henkilöstöko-
koonpanon kanssa (jokaiseen kuului 16 ekspert-
tiä ja 11–12 hallinnollis-teknistä asiantuntijaa). 
Venäjän talouskehitysministeriöltä sain luvan 
ottaa Kaupalliseen edustustoon eksperteiksi työ-
hön yhteensä 32 henkeä Moskovasta, Karjalan ja 
Mordvan tasavallasta, Pietarista ja Murmanskin 
alueelta. Ekspertit olivat keski-iältään 35–37 -vuo-
tiaita. Jokaisella heistä on ollut korkeakoulutus, 
useilla kaksikin korkeakoulutusta. Viisi heistä on 
ollut tieteenkandidaatteja, ja kaksi on tieteentoh-
toreita. Kaikki he ovat englanninkielentaitoisia, ja 
noin 70 prosenttia heistä taitaa suomen tai ruot-
sin kieltä. Suoriutuvan työyhteisön muodostami-
nen on tärkeä työtuloksemme. 

Lähes kaksisataa eri yhteishanketta järjestet-
tiin viidentoista vuoden aikana. Nämä hankkeet 
ovat olleet tärkein toimintatulos Kaupalliselle 
edustustolle ja minulle itselleni. Korostettakoon 
että Kaupallisen edustuston toiminta on ollut ky-
syttyä varsinkin siinä vaiheessa, kun eri hankkeita 
ja aloitteita kehiteltiin Venäjällä ja Suomessa. Näin 

”Palkka on tärkeä, 
muttei ainoa motivaatio.”

Valeri Shljamin 
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oli esimerkiksi silloin kun energiayhtiö Fortum oli 
valmistellut päätöstään 4,5 miljardia USD suurui-
sista investoinneistaan Venäjälle. Myös silloin kun 
venäläinen Nitro Sibirj valmisteli kaivosteollisuu-
delle tarkoitettujen räjähteiden Suomeen viennin 
aloittamista. Kaupallisen edustuston toimintatu-
loksia määrää se, onko tämä toiminta ollut tar-
peen valtiovallan ja paikallisen itsehallinnon eli-
mille, liikepiireille, tutkija- ja eksperttiyhteisöille 
kotimaassa ja maassa, jossa edustusto toimii.  

Tärkeä tulos on sekin, että venäläisten pienten 

ja keskisuurten innovaatioalan yritysten osuus on 
kasvanut Venäjän ja Suomen kauppasuhteissa. 
Mielestäni juuri pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 
on suuria kasvumahdollisuuksia. Niiden hyödyn-
täminen on tärkeä tehtävä. 

Epäonnistumisia on ollut siinä kuin menes-
tyksiä. Ulkomaankauppahankkeet ovat yleen-
sä haastavia ja usein riskinalaisia hankkeita. 
Todettakoon että viime 10–12 vuoden aikana 
Venäjällä on tehty paljon kotimaisten toimin-
tatapojen yhdenmukaistamiseksi parhaiden ul-

Suomen Pietarin pääkonsulin Anne Lammilan seurassa. 
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komaisten standardien ja käytäntöjen kanssa. 
Uuden yrittäjäpolven mukaantulo maailman-
markkinoille on alkanut antaa tuloksia. Mei-
dän, Kaupallisen edustuston toimijoiden mie-
lestä, tämä osoittaa kotimaisen liikeilmapiirin 
pitkäjänteistä paranemistrendiä. Tämän vuoksi 
en ole koskaan pettynyt vastoinkäymisistäkään 
huolimatta. 

”Venäjä ja Suomi ovat mukana 
maailmankaupassa” 

– Millaisia ovat olleet ja miten ovat kehittyneet Ve-

näjän ja Suomen kauppasuhteet silloin, kun toimit-

te venäjän kaupallisena edustajana Helsingissä? 

– Nousuja ja laskuja on ollut näiden 15 vuoden ai-
kana. Päätelkää itse: kauppavaihto oli päivänhin-
noissa laskettuna 8,9 miljardia USD vuonna 2003 
ja 18,7 miljardia USD vuonna 2013. Myöhemmin 
öljyn ja maakaasun hinta laski alas maailman-
markkinoilla, ja alkoi Ukrainan kriisi, joka johti pa-
kotteisiin ja vastapakotteisiin Venäjän ja USA:n ja 
EU:n välillä. Venäjän ja Suomen välinen kauppa-
vaihto laski 10,0 miljardin USA:n dollarin tasolle 
vuonna 2016. Sitä mukaan kun maailmantalous 
on elpynyt ja kriisi-ilmiöistä on selvitty Venäjän 
taloudessa, on kasvanut myös venäläis-suoma-
lainen kauppavaihto. Samaa tapahtui palvelun-
vaihdossa. Olisivat kaikki ulkoiset tekijät kuinka 
tärkeitä tahansa, molemminpuolisen kauppa-
vaihdon suhdannemuutokset ovat johtuneet 
pääasiallisesti Venäjän ja Suomen talouden jär-
jestelmällisistä puitteista ja kilpailuheikkouksis-
ta. Meillä niitä ovat raaka-ainealojen suuri osuus 
kansantaloudessa ja viennissä ja rajoitukset saada 
edullista pankkilainaa teollisuuden, voimatalou-
den, liikenteen, tietoliikenteen infrastruktuurin 
sekä käytännöllisten tutkimusten edistämiseksi. 
Suhteellisen korkeat kulut rajoittavat Suomen ta-
louden kasvua. 

Venäjä ja Suomi ovat merkittävällä tavalla 
mukana maailmankaupassa. Jyrkät muutokset 
maailmanmarkkinoilla ja kotimaata koskettavat 
kansainvälisen tilanteen kärjistymiset (tai pelkäs-
tään niiden oireet) vaikuttavat yleensä kielteisesti 
maittemme talouteen ja molemminpuoliseen 
kaupankäyntiin. Vaikka Venäjän ja EU:n väliset 
suhteet ovat viilenneet (ellei peräti jäätyneet) 

neljän viime vuoden aikana, Suomi ei ole luo-
punut Paasikiven–Kekkosen -linjastaan (hyvä 
naapuruus ja molemminpuolisesti edullinen kau-
pankäynti) ja on pysynyt pragmaattisena omissa 
Venäjän–suhteissaan. Presidentti Sauli Niinistö 
ja Suomen hallitus eivät ole vähentäneet vuoro-
keskustelua maamme valtiojohdon kanssa Venä-
jän–vastaisten pakotteiden aloittajien painostuk-
sesta huolimatta. 

USA ja Amerikan eurooppalaiset liittolaiset 
ovat järjestäneet voimakkaan kampanjan Ve-
näjää vastaan, ja Suomi saatiin mukaan Venä-
jän–vastaisiin pakotteisiin. Kaikki tämä on vai-
kuttanut venäläis-suomalaisten taloussuhteiden 
ilmapiiriin. Oman arvioni mukaan useita kym-
meniä kauppoja ja rahoitushankkeita on joko 
jäädytetty, tai peräti peruttu. Yritykset, joissa on 
venäläistä pääomaa, ovat kohdanneet vaikeuk-
sia pankkiasioinnissaan Suomessa. Arviostani 
Venäjällä ja Suomessa on menetetty vähintään 
5000–7000 työpaikkaa ulkoisten syiden vaiku-
tuksesta. Toisaalta me Kaupallisessa edustustossa 
emme huomanneet, että suomalaisten yrittäjien 
kiinnostus Venäjään olisi jokseenkin vähentynyt. 
Eri neuvotteluja järjestettiin ja pidettiin juuri päi-
vittäin. Suomalaisten arvioiden mukaan valtaosa 
suomalaisista yrityksistä, jotka olivat aloittaneet 
bisneksensä Venäjällä ennen vuotta 2014, ovat 
jatkaneet ja vieneet eteenpäin sitä. Markkinoille 
on tullut lisää suomalaisia investoijia ja innovaa-
tioyrityksiä. Venäjän kiinnostus talousyhteistyö-
hön Suomen kanssa ei myöskään ole vähentynyt. 
Päinvastoin suomalaista kokemusta on tutkittu 
yhä halukkaammin useita teollisuusaloja ja ope-
tusjärjestelmää uusittaessa. 

”Olemme iänikuisia naapureita” 

– Mitä sanoisitte venäläis-suomalaisten suh-

teiden tulevaisuuden näkymistä? Voisivatko ne 

”Suomi ei ole luopunut 
Paasikiven–Kekkosen 
-linjastaan.”
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tulla nykyistä paremmiksi ja millaisin edellytyksin 

mielestänne?

– Katson luottavaisena tulevaisuuteen. Pidän läh-
tökohtana sitä, että me ja suomalaiset olemme 
olleet iänikuisia naapureita, joilla on pitkäkestois-
ta hyvän naapuruuden kokemusta. Se perustuu 
kummankin maan intressien huomioimiseen ja 
yhteistoiminnan edun tietämiseen. Tämä koskee 
niin molemminpuolisia suhteita kuin myös laa-
jempaa kansainvälistä yhteistyötä, esimerkiksi 
Itämeren alueella ja Arktisessa. Kaikki tämä antaa 
optimismin aihetta.  

Vuosina 2014–2017 tapahtunut kuvastaa 
kuitenkin sitä, että ulkopoliittiset tekijät ovat ol-
leet varsin vakava haaste venäläis-suomalaisille 
taloussuhteille. Selvää on sekin, että kauppasuh-
teiden myönteisen kehityksen jatkuvuus riippuu 
ratkaisevissa määrin valtioiden johtajista. Lännen 
asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vasta-
pakotteet ovat tietenkin häirinneet kansainvälis-
tä kauppaa ja investointitoimintaa. Tämä tilanne 
jatkuu kaikesta päätellen jonkun aikaa. Kotimaan 
elinkeinoelämä on kuitenkin sopeutunut pakot-
teisiin. Venäläiset ja suomalaiset kauppakumppa-
nit ovat kehittelemässä lupaavimpia hankkeita. 
Kahden rajanaapurivaltion johdon luja poliitti-
nen tahto jatkaa hyvää naapuruuttaan on tärkein 
edellytys molemminpuolisten suhteiden parane-
miselle. 

Venäjä ja Suomi voivat päästä vakuuttaviin 
tuloksiin Arktisen alueen yhteishankkeissaan. 
Niin on kehitelty kansainvälistä telekommuni-
kointiväylää, joka ulottuu Saksasta Suomen kaut-
ta Koillisväylää pitkin Kiinaan ja Japaniin saakka; 
jäissä kulkevien monitoimisten alusten sarjan 
rakentamista; ympäristöystävällisten teknologi-
oiden käyttöä voima-, asuin- ja kunnallistalou-
den kohteiden rakentamiseksi sekä teollisten ja 
muiden jätteiden kierrätykseksi. Paljon riippuu 
Suomen asenteesta, koska Suomen kaksivuoti-
nen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuus alkoi 
vuonna 2017. Kahdeksan valtiota kuuluu Arkti-

seen Neuvostoon. 
Itämeren alue saa osakseen suurta huomiota 

ainakin kahdesta tärkeästä syystä. 
Ensiksi suuria ympäristöongelmia on aiheu-

tunut EU:n ja Venäjän yhteisellä Itämerellä viime 
vuosikymmenten aikana. Eräät ekspertit ovat 
jopa kutsuneet Itämerta kuolevaksi mereksi. Juu-
ri Suomi ehdotti kansainvälistä Itämeren terveh-
dyttämisohjelmaa Toimien foorumilla Helsingissä 
2010. Tämän ohjelman mukaisesti Venäjä on ot-
tanut koko joukon konkreettisia sitoumuksiaan 
ja täyttänyt niitä. Samoin kuin aikaisemmin, toi-
vomme että tiivis yhteistyö Suomen kanssa jat-
kuu Pietarissa, Leningradin alueella ja Karjalan 
tasavallassa. 

”Kauttakulkuliikenteestä 
uusia mahdollisuuksia” 

Toiseksi Venäjä ja Suomi voivat hyötyä yhdessä 
kauppa- ja investointialalla kumppanuudestaan 
euraasialaisessa kauttakulkuliikenteessä. Liitäm-
me toiveitamme Koillisväylän ja Trans–Siperian 
radan kehittämiseen sekä Venäjän mukaantu-
loon Uusi Silkkitie -hankkeeseen. Tällöin lisääntyy 
Belkomur–radan merkitys. Siitä tulee kulkuväylä, 
joka yhdistää Trans–Siperian radan, Uralin, Komin 
tasavallan, Arkangelin alueen ja Karjalan tasaval-
lan Suomeen ja muihin pohjoismaihin. Kaikesta 
päätellen kannattaa päivittää Venäjän ja Suomen 
mahdollista yhteisetua kehittää Pohjola–Etelä 
-kulkuväylää, joka alkaa Venäjällä. Karttoihin tä-
män väylän pohjoispisteeksi on merkitty yleensä 
Pietari ja joskus myös Murmansk. Väylä kulkee 
Moskovaan, ja sieltä Volgajokea pitkin Astra-
kaniin. Sieltä on pääsy Dagestaniin Venäjällä ja 
Kaspianmeren alueen maihin, ja peräti Intiaan. 
Luulen että EU, jossa havaittiin että sanktiosota 
Venäjää vastaan on turhauduttavaa, ja jossa ha-
lutaan välttää häviötä maailman mega-alueiden 
talouskilpailussa, jatkaa pian liikenne- ja logis-
tiikka–alan vuoropuhelua Venäjän kanssa. EU:n 
jäsenmaana ja Venäjän rajanaapurina Suomi seu-
raa tarkkaan, mitä tapahtuu maailman kuljetus- 
ja logistiikkamarkkinoilla. Karjalan tasavallan, sa-
moin kuin muiden Luoteis-Venäjän alueiden on 
tärkeä huomioida tämä keskipitkässä sosiaali- ja 
talouskehityksen suunnittelussa. 

”Uskon että kansainvälinen 
matkailu kehittyy.”
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Hanhikiven ydinvoimalan rakentaminen Ou-
lun lähelle on mittavin venäläis-suomalainen 
investointihanke lähi kuuden vuoden aikana. 
Valtionkorporaatio Rosatom osallistuu uuden 
ydinvoimalan rakentamiseen. Tähän hankkee-
seen voisi tulla mukaan Karjalan tasavallan yrityk-
siä, kuten Petrozavodskmash Oy sekä rakennus- 
ja asennuslaitoksia. 

”Uskon että matkailu kehittyy” 

– Miten matkailu on kehittynyt Venäjän ja Suomen 

välillä?

– Uskon että kansainvälinen matkailu kehittyy 
venäläis-suomalaisen palveluvaihdon painavim-
pana alana. Venäjällä on lisätty sijoituksia mat-
kailun infrastruktuuriin noin kymmenen viime 
vuoden aikana. Tätä myöten on rakennettu uusia 
urheilulaitoksia, näyttelysaleja, hotelleja, kun-
nostettu kulttuurin ja historian muistomerkkejä, 
kehitetty kansallispuistoja, rauhoitusalueita ja 
matkailukohteisiin johtavia teitä. Olympialaisten, 
maailmanmestaruuksien ja urheilukilpailujen, 
huipputapaamisten ja muiden kansainvälisten 
merkkitapahtumien järjestäminen Venäjällä ovat 
lisänneet Venäjän matkailusuosiota, mm. suo-
malaisten keskuudessa. Toisaalta Venäjän alueet 
ovat alkaneet kilpailla keskenään matkailualalla 
nykyään. 

Karjalan tasavalta on mukana tässä kilpailus-
sa. Myönteistä kehitystä on havaittavissa Laato-
kan pohjoisrannikolla, jonne uusi Laatokan vuo-
not -kansallispuisto perustettiin tämän vuoden 
alussa. Ainutlaatuinen Ruskealan marmoripuisto 
on noussut suosituimpien kotimaisten matkailu-
kohteiden joukkoon. Museo- ja hotellitoimi ke-
hittyy Laatokan Karjalan alueella. Valamo, Kizhin 
saari ja Solovetskin luostari ovat yhä Venäjän yl-
peydenaihe. 

Luulen että Karjalan tasavalta voisi tehdä 
aloitteen kansainvälisen Pohjois-Euroopan mat-
kailuoperaattoreiden konferenssin järjestämisek-

si ja pyytää suomalaisia kumppaneita mukaan 
sitä järjestämään. Esimerkiksi oopperaesitysten 
lavastaminen Ruskealan marmoripuistossa olisi 
lupaava yhteishanke vuosittaisen Savonlinnan 
oopperafestivaalin yhteydessä. Ehkä olisi aika 
järjestää venäläis-suomalaisia kuorolaulantafesti-
vaaleja ja elvyttää Sortavalan laulukenttä uuteen 
käyttöön. Muitakin lupaavia projekteja syntyy 
varmasti. 

Monien yhteishankkeiden kokonaisuus on 
venäläis-suomalaisen kauppayhteistyön perusta. 
Niihin saadaan mukaan vähintään 40000 henkeä 
Suomen ja 50000 henkeä venäjän puolelta lähi-
vuosina. 

– Voivatko ruohonjuuritason kontaktit ja humani-

taarinen toiminta, mm. kulttuurivaihto myötävai-

kuttaa Venäjän ja Suomen suhteisiin? 

– Humanitaarisen ja taloustoiminnan keskinäis-
yhteys on tunnustettu nykyään niin kansainvä-
lisissä suhteissa kuin valtioiden sisäpolitiikassa. 
Kun kulttuurin ja opetuksen merkitystä aliarvi-
oidaan jossakin maassa tai joillakin sen alueilla, 
aiheuttaa tämä ehdottomasti elinkeinoelämän 
ja kilpailukyvyn rappiota. Samoin kun jätetään 
vähälle huomiolle naapurimaan kulttuurihank-
keita, jää huomaamatta kansallisten kulttuurien, 
perinteiden ja arvojen koko moninaisuus. Tämä 
aiheuttaa ongelmia naapurimaan liike-elämäta-
pojen ymmärtämisessä ja lopulta herättää epä-
luuloja poliitikkojen ja yrittäjien välille, varsinkin 
kansainvälisten kriisien aikana tai informaatiopai-
nostuksen vaikutuksesta. Tällöin lietsotaan erilai-
sia myyttejä ja huhuja. Kulttuuri- ja opetusalan 
hankkeet ovat pehmeän diplomatian tehokkaim-
pia keinoja. 

Venäjän ja Suomen välisten suhteiden koke-
mus osoittaa, että humanitaarinen kanssakäymi-
nen, kuten muun muassa kulttuuri-, tutkimus-, 
terveys-, urheilu-, nuorisoyhteistyö vaikuttavat 
valtioiden välisiin ja kauppasuhteisiin. Järjes-
tettäisiin kuinka voimakasta Venäjän-vastaista 

”Kotimaamme ei uhkaa 
Suomea eikä EU:ta.”

”Muitakin projekteja syntyy 
varmasti.”
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kampanjaa, aivopestäisiin ihmisiä kuinka voimak-
kaasti, lietsottaisiin itänaapuriuhan pelkoa kuinka 
ahkerasti, sadat tuhannet suomalaiset, jotka ovat 
tavalla tai toisella osallisia humanitaarisiin tai 
kaupallisiin Venäjä–suhteisiin, ymmärtävät hyvin, 
että meidän kotimaamme ei juuri uhkaa Suomea 
eikä EU:ta. Ei pidä kuitenkaan rauhoittua. Vuoden 
2014 jälkeinen nykyvaihe on koetellut venäläis-
suomalaista hyvää naapuruutta kovemmin kuin 
koskaan aikaisemmin 70 vuoden aikana. Tämän 
takia kansandiplomatia on tärkeä välttämätön 
lisä valtio- ja liikemiesten kontakteihin. 

Muutama sana lisää yhteisistä ympäristö-
hankkeista. Niillä on vuosi vuodelta yhä tärkeäm-
pi merkitys Venäjälle ja Suomelle, jotka kuuluvat 
Itämeren alueeseen. Ulkomaiset, muun muassa 
suomalaiset sijoittajat ovat rahoittaneet Pieta-
rin puhdistuslaitosten uusimista 300 miljoonan 
euron ja Karjalan tasavallan ympäristökohteiden 
uusimista ja rakentamista 18 miljoonan euron 
arvosta. Yhdessä kehitetään uusia teknologioita 
ja uutta tietoa, jotka parantavat ihmiselämän laa-
tua. 

”Karjala tärkeällä sijalla 
venäläis-suomalaisissa suhteissa” 

– Mitä sanoisitte Karjalan tasavallan sijasta, erikoi-

suuksista, mahdollisuuksista ja näkymistä Venä-

jän ja Suomen välisten kuppasuhteiden kannalta? 

Mielestäni Karjala on tärkeällä sijalla venäläis-
suomalaisissa suhteissa. Karjalan tasavalta kuu-
luu suomalais-ugrilaiseen maailmaan, ja täällä on 
enemmän kuin 700 kilometriä pitkä valtionraja 
Suomen ja myös EU:n kanssa. Karjalassa on arvok-
kaita luonnon- ja varsinkin älyllisiä varoja ja teol-
lisuuskapasiteettia. Tasavaltamme alue on tärkeä 
kauttakulkukenttä, joka yhdistää samalla niinkin 
tärkeitä keskittymiä kuin Pietari ja Murmansk. 

Toisaalta lähitulevaisuudessa Karjala kokee 
yhä voimakkaampaa kilpailua ammattitaitoisesta 
työvoimasta ja investoinneista muiden Venäjän 
Federaation osien taholta. Pelkkä maantieteel-
linen sijainti ei ole enää kilpailuvaltti Karjalalle 
Suomen-kaupan osanottajana Venäjän muihin 
alueisiin verrattuna. Rajanaapuruus kehittyneen 
Suomen kanssa ei voi edistää Karjalan talous- ja 
sosiaalikehitystä ilman tarkkaan suunniteltua 

naapurimaan raja-alueiden kanssa harjoitettavan 
rajayhteistyön strategiaa. Tällainen strategia oli 
Karjalan tasavallalla 1990-luvun puolivälistä vuo-
teen 2006 saakka, ja siinä saatiin tukea Venäjän 
Federaation johdolta. 

Arvokasta, paikoin ainutlaatuistakin rajayh-
teistyökokemusta hankittiin Karjalan tasavallassa 
vuodesta 1992 alkaen. Muistan kun Japanin ul-
koministeriön Venäjä-asiantuntija Masaru Sato 
kävi Petroskoissa 2001. Hän perehtyi seikkape-
räisesti ja kiirehtimättä Karjalan ja Suomen mo-
nitasoisia rajayhteistyösuhteita. Japanin valtio-
johto haki tarmokkaasti keinoja hoitaa kuntoon 
kotimaan ja Venäjän väliset raja-asiat. Tämän 
vuoksi Sato oli kiinnostunut Venäjän alueellises-
ta politiikasta Suomen naapurialueilla. Venäjän 
silloinen ulkoministeri Igor Ivanov vieraili saman 
vuoden aikana Petroskoissa ja Joensuussa. Hän 
kävi tutustumassa Euroregio Karelia -ohjelmaan, 
joka on jatkunut täällä vuodesta 2000 lähtien. 
Karjalan tasavalta ja Baleaarit (Espanja) voittivat 
Euroopan alue 2003 -kilpailun. Näin huomioitiin 
tasavaltamme saavutukset rajayhteistyössä sekä 
projektitoiminnassa Itämeren ja Barentsin alu-
eella. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kävi 
Karjalan tasavallassa erittelemässä ja yleistämäs-
sä myönteistä rajayhteistyökokemusta yhdessä 
Venäjän luoteisosan viranomaisten ja johtavien 
kotimaisten ei-valtiollisten järjestöjen kanssa. 

”Tuhansia ihmisiä mukana 
rajayhteistyössä” 

Tuhansia ihmisiä on tavalla tai toisella mukana ra-
jayhteistyössä rajan molemmin puolin nykyään. 
On kehitelty toimivia yhteishankkeiden muotoja 
ja kanavia. Päteviä järjestäjiä ja eksperttejä on mu-
kana näissä hankkeissa. EU:n ja Venäjän välinen 
kriisikään 2014–2017 ei ole tehnyt halla rajayh-
teistyölle. Suomi todisti Brysselille että eurooppa-
laista rajanaapuruustoimintaa pitää jatkaa, vaikka 
EU–Venäjä -kumppanuus on lähes lopetettu. Ys-

”Minulle oli tarjottu uutta työtä 
Moskovasta ja Helsingistä.”
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tävyyskaupunki- ja ystävyyskuntajärjestelmä on 
samoin säilynyt. Tämä on muun muassa Karjalan 
tasavallan ansiota. Ennalta arvattava yhteistyöha-
luinen naapuri on arvokas varsinkin kriisiaikaan. 

Se että vuosien mittaan on hankittu hyvää 
toimintakokemusta ja on kiinnostuneita ekspert-
tejä, on tärkeä, muttei riittävä edellytys jatkaa. 

Ulkomaankauppatoiminta ei hyödynnä kou-
riin tuntuvasti aluetta ilman tarkkaan suunnitel-
tua strategiaa – rajayhteistyöstrategian lisäksi. 
Tällaisessa strategiassa pitää määritellä alueen 
ulkomaankaupan tavoitteet ja painopisteet val-
takunnalliset edut ja kotimaan naapurialueiden 
edut huomioiden, kilpailuedut alueenvälisen 
työnjaon kannalta, kartoittaa ulkomaankauppaa 
harjoittavien kotimaisten yritysten piiri ja niiden 
mahdollinen osuus alueen sosiaaliseen ja talous-
kehityksessä, selvittää ulkomaisten kumppanei-
den yhteistyömotivaatio ja tämän strategian to-
teuttamiskeinot. 

Minusta on selvää että tällaisen strategian 
laatiminen on asianomaisen alueen hallituksen 
tehtävä, jossa pitää tietysti huomioida ekspert-
ti-, tutkija- ja liikemiespiirin mieltä. Toivottakoon 
että Karjalan tasavallan hallitus on aktiivinen 
käydessään vuorokeskustelua Venäjän johdon ja 
suomalaisten kumppaneiden kanssa ulkomaan-
kauppatoiminnan strategian laatimiseksi ja to-
teuttamiseksi jatkossa.  

Valitettavasti tällainen strategia on puutunut 
Karjalan tasavallalta yli kymmenen vuoden ajan. 
Ulkomaankauppatoiminnan tuloksetkin ovat ol-
leet vaatimattomia mahdollisuuksiin verrattuina. 
Toivon että Karjalan tasavallan nykyinen johto 
saa parannusta tähän asiaan. Karjalan tasavallan 
sosiaalisen ja taloudellisen kehitysohjelmaa juuri 
laaditaan parhaillaan vuoteen 2030 ulottuvaksi. 
Rajayhteistyön ja ulkomaankaupan asiat voidaan 
eritellä tämän asiakirjan erillisiksi jaksoiksi. Olen 
jo maininnut naapurimaiden talousyhteistyön 
aloja, joilla olisi sijaa Karjalan tasavallan osallistu-
miselle. 

”Tiesin että tulen kotikaupunkiin”  

– Millä tuulella palasitte Karjalaan, Petroskoihin, 

ja miksi halusitte työhön juuri Petroskoin yliopis-

toon? 

– En juuri epäillyt minne palaan pitkän Suomen-
työjaksoni jälkeen – tietysti kotikaupunki Pet-
roskoihin, vaikka minulle oli tarjottu uutta työtä 
Moskovasta ja Helsingistä jatkoksi. Näitä mielek-
käitä työtarjouksia olin saanut niin kotimaisilta 
kuin suomalaisilta yrityksiltä ja järjestöiltä. Olen 
kiitollinen niistä. Itse olin päättänyt vuosia sitten 
että tulen takaisin Petroskoihin. Viihdyn parhai-
ten omassa kotikaupungissa, jossa asuu minulle 
rakkaita ihmisiä, hyviä ystäviä, kollegoja. Täällä on 
hyvät mahdollisuudet jatkaa aktiivisesti nykyih-
misen elämää. Kaikki tämä vaikutti päätökseeni. 
On ilo että tulin tänne. Olen kotona! 

Valmistuin Petroskoin valtionyliopistosta 
1974 ja tein työtä Kostamuksen malminrikasta-
mon rakennustyömaalla yliopiston jälkeen. Olen 
aina säilyttänyt yhteyttä Petroskoin yliopistoon. 
Tahdon edistää yliopistoamme, joka valmensi mi-
nut työuraani. Kerran, kymmenisen vuotta sitten, 
Petroskoin yliopiston rehtori Anatoli Voronin 
ehdotti minulle mahdollisuutta tulla yliopistotyö-
hön. Ajattelin että se olisi ehkä paras tapa jatkaa 
työuraani. Kun toimin kaupallisena edustajana, 
sain jatkuvasti kosketusta nuoriin kotimaisiin 
yrittäjiin, tutkijoihin, valtakunnallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason virkamiehiin. Tunnen heidän 
ongelmiaan ja olen yrittänyt edistää heitä. 

Yliopistotyössä saan auttaa nuoria systemaat-
tisesti eikä vain yksityistapauksissa. Täällä on 
mahdollista jatkaa omaa tutkimustyötäni. 

– Kertoisitteko uudesta työstänne Petroskoin 

yliopistossa – sen toimenkuvasta ja tavoitteista, 

omista suunnitelmistanne ja ensi vaikutelmis-

tanne. 

– Olen toiminut yliopiston rehtorinviraston neu-
voksena pian viiden kuukauden ajan. Tehtävänä-

”On ilo että tulin tänne. 
Olen kotona!”

”Tahdon edistää 
yliopistoamme.”
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ni on edistää kehityshankkeita, joita Petroskoin 
yliopisto järjestää tukikohtayliopistona. Venäjäl-
lä on yhteensä 33 tällaista tukikohtayliopistoa. 
Tämä uusi status on varsin velvoittava. Pietarin 
yliopiston jälkeen Petroskoin yliopisto on suurin 
Venäjän luoteisosassa. Se on myös Karjalan tasa-
vallan tärkein älykeskittymä, jossa koulutetaan 
asiantuntijoita, tehdään tutkimustyötä ja kehi-
tetään ajanmukaisimpia teknologioita. Yliopisto 
toimii tiiviissä yhteydessä yrityksiin, Karjalan hal-
litukseen, tasavallan piireihin ja kaupunkeihin, 
kansallisiin kehityslaitoksiin.      

Tulin heti mukaan projektitoimintaan. Tämän 
ohella olen laatimassa oppikirjaa kauppadiplo-
matian oppikurssia varten. Kaikesta päätellen pi-
dän jatkossa tätä kurssia meidän yliopiston kaik-
kien instituuttien opiskelijoille. Viikonloppuisin 
ja pyhinä olen koonnut aineistoa kirjaan, jonka 
aion kirjoittaa. Sen työnimi on Talousdiplomaatin 

muistelmia. En tiedä vielä itsekään tulevan kirjan 
lajia. Tahtoisin pyytää lukijoita mukaan kertaa-
maan omia vaiheitani, miettimään ja tekemään 
yhteenvetoja. 

Vaikutelmani uudesta elämänvaiheesta ovat 
minulla kauttaaltaan myönteisiä.

– Kiitos ja onnea!

Kysymykset Armas Mashin 

Kuvat Igor Georgijevski.

”Olen koonnut aineistoa 
kirjaan.”
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Maapallon hätä 
herätti hänet 
toimimaan

Karjalainen  Vladimir Afanasjev, 67, ei anna  ihmisen pienuuden globaalien uhkien 

rinnalla häiritä itseään. Vankan asiantuntevasti ja määrätietoisesti  hän on tutkinut rajun 

ilmastonmuutoksen syitä ja suunnitellut keinoja sen hillitsemiseksi. 

Robert KOLOMAINEN

Vladimir Afanasjev.
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Jokainen meistä tuntenee ihmisiä, jotka elävät 
itseä suuremmille asioille —  kestäville, elämää 
kantaville  arvoille ja koko yhteisöä hyödyttä-

ville hankkeille. Pyyteettömiä yhteisten asioiden 
ajajia ja maailmanparantajia on esiintynyt kautta 
aikojen. Meidän päivinämme, jolloin sivilisaation 
kehitys uhkaa totaalisesti ihmiskunnan luontai-
sia elinehtoja maapallolla, on keskuudestamme 
nousemassa esiin ikään kuin uusi ihmislaji.  Se 
pyrkii ruohonjuuritasolla toteuttamaan tunnetua 
iskulausetta: ”Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi 
paikallisesti.” 

Nämä  ihmiset tarjoavat vaihtoehtoisen elä-
misen mallin tuotannossa, kulutuksessa, ympä-
ristökäyttäytymisessä. Jokainen heistä huolehtii  
omalta vaatimattomalta, olkoonkin että mikro-
skooppisen pieneltä osaltaan  elollisen luonnon 
ja ihmiskunnan elämän jatkumisesta. 

Petroskoissa asuva Vladimir Afanasjev on yksi 
heistä.

Olen tuntenut tämän keskikokoisen tanakan 
miehen parikymmentä vuotta aina siitä asti, kun 
Vladimirilta julkaistiin Careliassa artikkeli suoma-
lais–ugrilaisten kansojen asuinaluejakaumasta 
— kirjoituksesta on  kuulemma ollut apua suo-
mensukuisten kielten opiskelijoillekin  Petros-
koin yliopistossa. Kesäisin olemme silloin tällöin 
tavanneet Petroskoin lähellä olevassa Lohijärven 
siirtolapuutarhassa, joka on levittäytynyt valta-
van laajalle metsäaukealle. Se on oikeastaan use-
amman yhteen sulautuneen mökkiyhdyskunnan 
rypäs,  metsävihamielisen raivaushulluuden an-
kea muistomerkki.

Tie kaivolle kulkee Vladimirin palstan ohi, ja 
vettä hakiessani olemme  harva se kerta osuneet 
yhteen. Hyväntahtoinen ja seurallinen Vladimir 
on  näyttänyt auliisti omia ja Ljudmila–vaimonsa  
— varsinaisen viherpeukalon! —vaikuttavia aik-
saannoksia piskuisella maatilkullaan. 

Mihin tahansa Vladimir tarttuukin, hänen 
työnsä jälki on ihailtavan laadukasta. Otetaan 
esimerkiksi vaikkapa jyrkkäreunaisen ojan ki-
veys. Joku hänen naapureistaan on varmuuden 
vuoksi jopa sementoinut ojaosuutensa kivireu-
nat, ja silti koko latomus on halkeillut,  kupruillut 
ja pullistellut talven jäljiltä. Sen sijaan Vladimirin 
siististi päällekkäin asettelemat ojan ja vesial-
taan seinämäkivet ovat pysyneet hyvässä ohjen-

nuksessa, ne hivelevät silmää, olipa maa sitten 
roudassa tai sulana. 

Tässä päivänä muutamana viime syyskuun 
lopussa satuin taas kulkemaan   tontillaan aherta-
van Vldimirin ohi ja huikkasin: ” Terve,  armoitettu 
luonnon parantaja!”  Yllättäen hän viittasi minut 
luokseen ja itse katosi sisälle mökkiin. Pitkän tovin  
päästä hän tuli ulos ja ojensi minulle kirjan. Sen 
kannessa luki venäjäksi: ”Vladimir Afanasjev. Maa-
pallon elämän ja inhimillisen sivilisaation nykyiset 
uhkatekijät ja keinot niiden poistamiseksi”. Kirja on 
ilmestynyt vuonna 2016 ja siinä on 240 sivua.

Näin välähdyksenomaisesti avautui minulle  
aivan uusi puoli miehen arkisen tutunomaisesta 
olemuksesta. Onnekas luonnon ”kotitarveparan-
taja” onkin oikea maailman syleilijä, ja hänellä on 
elämää siivittävä kuningasajatuksensa! Niinpä 
pitkän linjan journalistina  ehdotin Vladimirille lä-
hempää tuttavuutta ja aihepiiriin paneutumista.

Kantava idea pähkinänkuoressa 

Afanasjevin mukaan negatiivisen ilmastonmuu-
toksen taustalla  ovat kasvihuoneilmiön lisäksi 
seuraavat luonnolliset tekijät, jotka vaikuttavat 
yhä enenevässä määrin valtavilla  meri– ja maa–
aloilla:

— Antillit–niminen saariryhmä estää vesi-
massojen virtaamista Karibian alueelle;

 — Newfoundlandin matalikko laajenee ete-
lään ja itään päin,  mikä on omiaan ohjaamaan 
osan Golfvirrasta etelän ja kaakon suuntaan sekä 
vähentämään Pohjois–Atlannin virran voimak-
kuutta;

— Grönlannin jäätiköt sulavat nopeasti ja jää-
vuoria irtoaa mereen;

— Arktiksen jäälauttojen pinta–ala supistuu 
hälyttävästi niiden sulaessa. Pelkästään Grönlan-
ti menetti  1500 kuutiokilometrä jäätä vuosina 
2000—2008. Sen jälkeen jääkato on vain kiihty-
nyt. Sama jäämäärä suli vuosina 2009—2016.

Antillien vedentuloa estävä vaikutus selittyy 
siitä, että saarten välisten salmien pohja on nous-
sut liettymisen takia ja niiden virtaama on vä-
hentynyt. Liettymistä on tapahtunut myös New-
foundlandin matalikossa. 

Afanasjev ehdottaakin  ratkaisuksi  väylien 
ruoppausta ja syvennystä näillä alueilla. Lisäksi 
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olisi rakennettava vesivirtoja ohjaavia  maapato-
ja  Pienten Antillien salmiin sekä samantyyppisiä 
patoja Isoille Antilleille  Golfvirran eristämiseksi 
Labradorin virrasta.

Grönlannin jäätiköiden uhatessa sulaa satava 
lumi estää niiden jäätymistä merkittävien läm-
möneristysominaisuuksiensa vuoksi. Siinä tapa-
uksessa niitä on nimenomaisesti pyrittävä jäädyt-
tämään sekä estettävä sulavesien virtaaminen ja 
jäävuorien lohkeaminen mereen.

Jäämeren jäälauttojen  kutistuessa ja sulaes-
sa olemattomiin on toimittava seuraavasti: jään 
vahvuutta on kasvatettava, etenkin jääkenttien 
reunojen vahvuutta, koska merenkäynti koette-
lee niitä kaikkein ankarimmin, ja jäälauttojen aje-
lehtimista on rajoitettava.

Nämä ovat vain joitakin karkeasti maalaisjär-
jelle käsitettävässä muodossa esitettyjä poimin-
toja Vladimir Afanasjevin rikassisältöisestä kirjas-
ta. Sen pääpaino on  lähes 50 insinööriratkaisussa 
ilmastonmuutoksen synnyttämiin ongelmiin. 

Kirja sisältää insinööriehdotusten perusteluja, 
laskelmia sekä vertailevia esimerkkejä siitä, miten 
joitakin menetelmiä on jo testattu käytännössä 
aikaisempina vuosikymmeninä.  

Vladimirilla on kahden arvovaltaisen tahon 
lausunnot tutkimuksestaan. Venäjän federaati-
on ilmatieteellinen ja ympäristöntarkkailupal-
velu (Rosgidromet)  toteaa: ”Tutkimus on varsin 
ajankohtainen... ja sen tieteellinen arvo kiistaton” 
(14.7.2016).

Tuo on tärkeä tunnustus Vladimirille, jolla 
ei ole mitään virallisia yhteyksiä alan  mahtaviin 
tiedeorganisaatioihin. Rosgidrometin piirissä-
hän toimii peräti 17 tieteellistä tutkimuslaitosta. 
Nämä vartioivat mustasukkaisesti omia reviire-
jään ja vierastavat ”muukalaisia”.

— Myönnän, että se aiheuttaa ongelmia. Työ-
täni  yritetään painaa unohdukseen, sivuuttaa 
vaikenemalla... 

Toinen lausunto (päivätty 26.5. 2017) on tullut 
Venäjän federaation hätätilaministeriön alaiselta 

Tässä kotoisessa työnurkkauksessaan Vladimir ottaa syliotteen globaaleista uhkista.
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liittotason valtionlaitokselta. Siinä ehdotetaan, 
että tekijä pitäisi alustuksen tieteellis–käytännöl-
lisessä konferenssissa ”Hätätilojen ennakointion-
gelmat” syyskuussa 2017.

Vladimir ei kuitenkaan saanut muodollista 
kutsua konferenssiin. Arvattavasti sen vuoksi, 
että  se jo ennakoitu koko ihmiskuntaa uhkaava 
megaluokan hätätila, jonka torjunnan hän uskoo 
onnistuvan  vain insinööriteknisin menetelmin, ei 
sanottavasti huolestuta konferenssin järjestäjää.

Hän selvittelee parhaillaan  muita mahdolli-
sia luonnonmullistuksia ja maailmanlaajuisia ka-
tastrofeja. Nekin liittyvät Golfvirtaan, Pohjois–At-
lannin virtaan, Grönlantiin ja Jäämereen. Erittäin 
vakavana tulevaisuuden uhkana pidetään seismi-
sen aktiivisuuden ja tulivuoritoiminnan tuntuvaa 
voimistumista, muun muassa maailman vaaralli-
simpiin kuuluvaa Yellowstonen supertulivuorta.

Homo sapiens ja homo faber  
samassa persoonassa

Vladimirin kirja on maallikollekin kiintoisaa, jopa 
kiehtovaa luettavaa selkeän, tiukan asiallisen 
ja onnistuneesti jäsennetyn esityksen ansiosta. 
Vaikka tekijä esiintyykin tiedeyhteisön ulkopuoli-
sena yksityistieteilijänä, hän ei ole mikään help-
poheikki. Vladimirilla on takanaan kaksi tekniikan 
korkeakoulututkintoa sekä ekonomitutkinto.

Ensin  Vladimir  luki metsäteollisuusinsinöö-
riksi Petroskoin yliopistossa 1974. Hän kehuu sen 
opettajien pätevyyttä ja koulutuksen monipuoli-
suutta. Aineyhdistelmään kuuluivat muun muas-
sa maanmittausoppi, kartografi a, vesistötiede ja 
sillanrakennus.

Seuraavaksi opintie vei hänet Moskovan Älyl-
lisen omaisuuden akatemiaan, josta hän valmis-
tui patentti–, lisenssi– ja  keksintötoiminnan tek-
niseksi asiantuntijaksi vuonna 1986.  

Hän on työskennellyt seitsemän vuotta johto-
tehtävissä metsäteollisuuden alalla. Puunkorjuun 
lisäksi hän on ollut paljon tekemisissä tien– ja 
sillanrakennushankkeiden kanssa, joihin on liitty-
nyt mittavia maansiirtotöitä.

— Metsäteollisuuslaitoksessa minulla oli 
vastuita uitosta ja tukkiteiden  rakentamisesta 
ja kunnossapidosta. Uitto edellyttää perehtynei-
syyttä hydrologiaan, jonka alaan kuuluvat myös 

Atlantin merivirrat. Talvikauden jääteiden jäädyt-
täminen ja lumenluonti taas sivuavat Grönlantiin 
liittyvää ongelmapiiriä.Yleensäkin työ tuotannon 
piirissä antaa vahvan tuntuman moniin asioihin.

Kaksitoista vuotta  Karjalan metsäteolli-
suuden tutkimuslaitoksessa ovat täydentäneet 
merkittävästi Vladimirin asiantuntemusta sekä 
kehittäneet hänen  insinöörin ideointi– ja ongel-
manratkaisukykyään. 

— Tiedemiesurani päättyi vuonna 1992, kun 
Venäjällä käynnistyivät ne tuhoisat uudistukset. 
Ylempää tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta 
määräys, että patentin hakeminen on nyt maksul-
lista ja että tästä lähtien patentteja haetaan vain 
poikkeustapauksissa ja vain laitoksen toiminnan 
pääsuunnilla. Meidät valtasi tyhjyyden tunne: 
keksintöjä ei enää tarvittukaan. 

Vladimirilla  oli tuolloin tilillään 64 tutkielmaa 
ja 30 keksintöä. Hän oli aikonut tehdä väitöstutki-
muksen, mutta sekin sai jäädä.

Vuosikymmenien mittaan karttunut moni-
puolinen tietovarasto ja  käytännön kokemus 
loivat siten pohjan itsenäiselle tutkimustyölle ja 
insinöörisuunnittelulle. 

Kiinnostus ilmastonmuutoksen syihin ja  taus-
tatekijöihin  heräsi Vladimirissa jo kauan sitten. 
Perehdyttyään valtavaan tietomäärään hän ar-
vioi, että ilmiötä tutkivat eri alojen tiedemiehet 
ovat tähän asti tyytyneet vain toteamaan  luon-
nonjärjestelmien muutoksia. Heiltä on tyystin 
puuttunut  insinööritekninen lähestymistapa, 
joka olisi poikinut sovelluksia, käytännöllisiä rat-
kaisuehdotuksia. 

Entä millaista on työskennellä yksityishenki-
lönä virallisen tiedeyhteisön ulkopuolella?

— Työni tarjoaa ulkopuolisen, sitoutumatto-
man ja urautumattoman  asiantuntijan tuoreen 
näkemyksen ongelmavyyhdistä sekä tutkimus-
tulosten sovelluksia. Insinöörien kannalta ala on 
vielä kesantona. 

Vaikeudet taas liittyvät tiedonsaantiin. Vla-
dimiria kiinnostavat luonnonjärjestelmät, kuten 
Golfvirta, Pohjois–Atlantin virta, Grönlanti, osa 
Jäämerta sijaitsevat läntisellä pallonpuoliskolla. 
Niitä koskevat tiedejulkaisut ilmestyvät englan-
nin kielellä, eikä hän pääse niihin käsiksi. Kään-
nöskirjallisuutta taas on vähän. Perustavantärkeät 
tietolähteet on keskitetty alan organisaatioihin ja 
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kantakirjastoihin. Kirjastojen välinen julkaisujen-
vaihto on hidasta,  joten Vladimirin on täytynyt 
turvautua Internetiin sekä tarkistaa löytämänsä 
tiedot moneen kertaan.

Näin tietämys ja käytäntö, homo sapiens 
(ajatteleva ihminen) ja homo faber (ihminen sep-
pä) kohtaavat  Vladimir Afanasjevin persoonassa 
ja elämäntyössä.

Juuret Karjalassa ja karjalaisuudessa

Vladimirin mielestä hänen globaalien ongelmien 
ymmärtämyksensä ja insinööritekniset oivalluk-
sensa selittyvät pitkälti siitä, että hän on varttu-
nut ja elänyt nimenomaan Karjalassa. 

Oppineesti voisi sanoa, että ne kumpuavat 
siitä kognitiivisesta kartasta, joka on muodostu-
nut hänelle synnyinseudusta. Kognitiivinen kart-
ta on tunnetusti ihmisen omien kokemusten ja 
havaintojen pohjalta muotoutunut kuva tai malli 
fyysisestä ympäristöstä. Vesi–, maa– ja kivilajiele-
mentti, joista maapallon kasvot maantieteellisesti 
määräytyvät, näkyvät Karjalan pinnanmuodoissa 
paljastetuimmillaan.  

Vladimir on kotoisin Repolan rajaseudulta. 
Lapsuudenkylä Lusma sijaitsi suuren ja kauniin  
Tuulosjärven rannalla, järvessä oli 109 saarta. Ky-
län tuntumassa virtasi  koskinen Lusmajoki, jota 
pitkin tukkeja uitettiin Suomeen. Viime vuosisa-
dan alussa Repolan seudulla oli 32 kylää, nykyään 
niistä on jäljellä vain muutama. Metsävarojen eh-
tyessä ja väestön muuttaessa pois Lusmakin lak-
kautettiin vuonna 1969. 

— Lapsena tarkkailin mielelläni  veden lii-
kettä joen ja järven rannalta, Vladimir muistelee. 
— Ranta oli avoin kaikille tuulille. Milloin aallot 
löivät rantaan, milloin lähtivät liikkeelle rannasta 
ja loitotessaan  voimistuivat  tuulen suunnasta 
riippuen. Joen kohisevat kosket olivat nekin kiin-
toisaa katseltavaa. Kuva liikkuvasta vedestä on 
tainnut tallentua alitajuntaani.

Hän liittää Karjala–kuvansa esihistoriallisten 
jäätiköiden, tuon luovan ja tuhoavan luonnonvoi-
man,  muovaamiin maisemiin, joiden keskellä me 
Karjalan asukkaat elämme.

— Olen usein syventynyt miettimään, miten 
tuo kaikki on mahtanut tapahtua.

Etnisyys on meidän jokaisen syntymälahja, ja 

Vladimir myös arvostaa omaansa sukutietoisena 
karjalaisena. Äiti Aleksandra (Sanni) oli Maria Kiri-
läntytär Pikarisen (kotoisin Repolasta) ja Emil Ne-
valaisen  (kotoisin Suomen puoleisesta Lieksasta) 
nuorin tytär. Emil valittiin nuorena Repolan kulu-
tusosuuskunnan puheenjohtajaksi. Hänet vangit-
tiin vuonna 1937 ja tuomittiin kymmeneksi vuo-
deksi leirille Siperiaan. Vapauduttuaan hän toimi 
yövartijana ja kuoli pian väkivaltaisesti.

— Äidinäiti  Maria Kiriläntytär osasi kaleva-
laisia runoja.  Hänen perheessään oli kahdeksan 
sisarusta, joista viisi siirtyi Suomeen vuonna 1922. 
Mummon sisko Irina Homanen pääsi käymään 
Repolassa vuonna 1992 — ensimmäisen kerran 
vuosikymmeniin. Hän tuli ulos bussista ja polvis-
tui suutelemaan maata.

Venäjälle jääneet kolme sisarusta joutuivat 
kokemaan kovia. Feodor, hänen vaimonsa, van-
hempansa Kirilä ja Tatjana sekä lapsensa leimat-
tiin kulakeiksi ja karkotettiin Siperiaan, mistä he 
eivät enää palanneet. Sinne passitettiin myös 
Kirilän ja Tatjanan nuorin tytär  Palaga. Feodorin 
ja Palagan jälkeläisiä asuu tätä nykyä eri puolilla 
Siperiaa.

Vladimirin suvussa on ollut perinteentaitajia. 
Repolan seutuhan on tunnettu rikkaasta runope-
rinteestään, se on runsain mitoin edustettuna 
sarjassa Suomen kansan vanhat runot. Seudun 
murteessa on  aunuksenkarjalaisia ja vienalaisia 
piirteitä. Itse Elias Lönnrot kävi aikoinaan Repolan 
kylissä. Kiteeltä kotoisin oleva tohtori Uuno Kart-
tunen keräsi runoja Repolasta vuonna 1897.

Suvun jäseniä asuu nykyään hajallaan ympäri 
maailmaa: Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdys-
valloissa, Kanadassa... Repolassa suuresta Pikaris-
ten  suvusta on enää vain  Vladimirin sisar Nataša. 

— Repolan vanhan hautausmaan paikalle  ra-
kennettiin 1920—1930–luvulla sotilaskylä. Kylän 
menneistä vaiheista ei ollut jäljellä mitään. Tämän 
päivän Repola elää historiansa vaikeinta aikaa. 
Väestöllä ei ole lainkaan työtä, paikkakunta on 
eristyksissä ulkomaailmasta: ei rautatietä, ei mat-
kapuhelinyhteyksiä, ei Internetiä. Ihmisiä lähtee 
sieltä kuka minnekin.

Vladimir ja Ljudmilla ovat olleet avioliitossa 
37 vuotta. Suku jatkuu tyttärestä ja tyttärenpojas-
ta. Ljudmilakin on karjalaista juurta, lapsena hän 
kävi koulua Prääsässä ja sittemmin Sortavalassa, 
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jonne hänen isänsä oli saanut siirron.  Äiti oli ko-
toisin Paateneelta. Ljudmilla on koulutukseltaan 
tietotekniikka–asiantuntija ja työskennellyt Kar-
jalan metsäteollisuuden tutkimuslaitoksen tieto-
konekeskuksessa.

Vladimir tajuaa sekä maailmanlaajuisten uh-

kien että niiden vaatimien insinööriteknisten 
torjuntakeinojen mittavuuden. Hän uskoo, että 
ihmiskunta pystyisi yhteisvoimin estämään ilmas-
tonmuutosta nykyisen tietotaidon, resurssien ja 
tehokkaan kansainvälisen yhteistyön ansiosta.

Robert KOLOMAINEN

Robert Kolomainen on tunnettu petroskoilainen toimittaja 
ja kääntäjä, Venäjän kirjailijaliiton ja Venäjän lehtimies-
liiton jäsen, entinen kulttuurilehti Carelian päätoimittaja. 
Hänen ansionsa on huomioitu Venäjän Federaation ansioi-
tuneen kulttuurityöntekijän arvolla.
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Olga VLASOVA

Olga Vlasova on virkaa toimittava Kantele–yhtyeen johtaja.

Kansanperinnettä 
ja nykyaikaa 
Kantele–talolla 

Karjalan kansallisella laulu- ja tanssiyhtyeellä on soinnukas nimi – Kantele. Kantele–

yhtye perustettiin vuonna 1936. Vuodesta 1986 yhtyeen käytössä on ollut oma 

Kantele–talo Petroskoin ydinkeskustassa. 

Kantele–talo sijaitsee Kirovin aukiolla, Karja-
lan kuvataidemuseon ja Musikaalisen teatte-
rin naapurissa. Ilmeikäs kaunis Kantele–talo 

on petroskoilaisen rakentamisen muistomerkki 
1800-luvun ajoilta. Vilkasta toimintaa on harjoi-
tettu täällä 160 vuoden ajan. Kantele–yhtye toimii 
vaiheikkaassa talossa nykyään.   

Kantele on ammattipohjainen laulu- ja tans-
siyhtye, joka vaalii ja edistää Karjalan tasavallan 
venäläisten, karjalaisten, vepsäläisten ja suoma-
laisten kansanperinnettä. 

Orkesteri, tanssiryhmä ja naisten Aino–nimi-

nen lauluryhmä kuuluvat Kantele–yhtyeen yhte-
yteen. Kanteleensoittajat ovat orkesterin perus-
runko. Kanteleen orkesterissa soitetaan klassisia 
ja kansanomaisia soittimia, kuten kanteletta, jou-
hikkoa ja talharpaa. Eri soittimien käyttö on Kan-
tele–yhtyeen erikoisuus.

Kansantanssia, klassista balettia ja modernia 
tanssia liittyy yhteen Kanteleen tanssityylissä. 
Aino–lauluryhmää kutsutaan Kantele–yhtyeen 
ohjelmien koristukseksi. 

Kantele–talo on tullut tärkeäksi petroskoilai-
seksi kulttuurikeskittymäksi 2010-luvun aikana. 
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Täällä järjestetään konsertteja, näyttelyitä ja mo-
nenlaisia muita tapahtumia. Kantele–yhtyeen tai-
teilijoita ja solisteja esiintyy Kantele–talon kon-
serttisalissa. Sali on varustettu ajanmukaisesti ja 
täällä on hyvä järjestää juhlia, seminaareja ja mui-
ta tapahtumia. 

Enemmän kuin sata lasta ja nuorta käy Kan-
tele–talon nuortenstudiossa. He oppivat kante-
leensoittoa, laulamista ja tanssimista. 

Kantele–yhtyeeltä on valmistunut yli 60 eri 
ohjelmaa, jotka tekevät tunnetuksi Karjalan tasa-
vallan kansojen perinnettä ja kulttuuria. Karjalan 
venäläisiä -ohjelma on palkittu Venäjän Federaa-
tion hallituksen kulttuurialan palkinnolla vuodel-
ta 2012. 

Kantele–talo on suosittu matkailukohde. 
Täällä otetaan vastaan turisteja eri puolilta koti-
maata ja ulkomailta. Vieraat tutustuvat mielel-
lään karjalaiseen musiikkiin ja tanssitaiteeseen, 
siihen miten kanteleita ja muita kansansoittimia 
valmistetaan ja opettelevat itse eri taitoja ope-
tustilaisuuksissa. Kantele–talolla saa neuvontaa 
ja opastusta aidoilta mestareilta. Täältä voi myös 
ostaa soittimia. 

Kantele–yhtyeen ja nuortenstudion osanot-
tajien esiintymisasuja valmistetaan kansanasujen 
ompelimossa. Täällä on tallella lähes 2000 esiin-
tymisasua. Osa näistä asuista on valmistettu tun-
nettujen mestareiden, kuten Helmi Malmin, Va-
sili Kononovin, Irina Proninan ja Tamara Jufan 
luonnosten mukaan. 

Yhtyeen vaiheita kuvastavia esineitä ja tuo-
toksia on piirtynyt sisustukseen Kantele–talon 
tiloissa. Täällä näkee taiteilijoiden omia esinei-
tä, julisteita, valokuvia, konserttiohjelmia ja 
asuluonnoksia. Näyttelyt, joita täällä järjeste-
tään, täydentävät sisustuksen etnokulttuurista 
henkeä. 

Kantele antaa enemmän kuin sata konserttia 
vuosittain. Niitä järjestetään Petroskoissa ja eri 

puolilla Karjalaa, muualla Venäjällä ja ulkomailla. 
Kantele–yhtye on käynyt esiintymässä kotimaan 
kaukaisimmissa osissa ja monissa Euroopan mais-
sa, muun muassa Suomessa, Norjassa, Saksassa, 
Ranskassa ja Unkarissa. 

Ainutlaatuisia muistoesineitä saa ostaa Kan-
tele–talolta muistoksi täällä käynnistä. Niitä ovat 
kansansoitinpajan ja kansanasuompelimon tuot-
teet, Kantele–yhtyeestä kertovat kirjat, CD– ja 
DVD -levyt Kanteleen esiintymisineen. 

Käynti Kantele–yhtyeen konsertissa tai Kan-
tele–talolla on mieleen jäävä kaunis elämys. Tällä 
saa kosketusta karjalaiseen laulu- ja tanssiperin-
teeseen. 
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Uutta voimaa 
sanasta ja sävelestä

Irina KOLOMAINEN

Irina Kolomainen on Petroskoissa asuva inkerinsuomalainen. 
Hän toimi pitkään Karjalan Sanomat -viikkolehden toimituksessa. 

Irina Kolomainen on Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton johtokunnan 
jäsen. Hän laulaa Inkeri-kuorossa. 
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Karjalan laulu- ja tanssiyhtye Kantele kanta-
esitti uusimman tuotteensa Sieluni on toivoa 
täynnä Petroskoin evankelis-luterilaisessa 

kirkossa viime joulukuussa. Ohjelma sisältää inke-
rinsuomalaisten muusikkojen Mooses Putron ja 
Albert Pettisen säveltämiä ja kuorolle sovittamia 
lauluja. Lauluyhtyeen esitys vuorotteli orkesterin 
soittamien kappaleiden kanssa. 

Hienon konserttielämyksen lisäksi kuulijat 
saivat kosketuksen inkerinsuomalaisten histo-
riaan. Ohjelmaa juontanut Olga Vlasova kertoi 

kiinnostavasti Inkerin kansan vaiheista. Myös 
tietoja Mooses Putron ja Albert Pettisen elämäs-
tä ja tuotannosta hän sovitti luontevasti laulujen 
lomaan.

Kirkkosaliin oli kokoontunut seurakuntalaisia ja 
Kantele-yhtyeen taiteen ystäviä. Monille heistä 
konsertti avasi tavallaan uuden sivun musiik-
kimaailmassa. Petroskoissahan Mooses Putron 
teoksia on tähän asti esittänyt vain Inkeri-kuoro. 
Tilaisuudessa soi useita Putron hengellisiä lauluja.

Kanteleen uudesta ohjel-
masta Karjalan inkerinsuoma-
laiset tuntevat hyvin kauniin 
kansallishymnin Nouse, Inkeri!, 
joka on herättänyt toiveikkuut-
ta ja kutsunut toimintaan. Sen 
on säveltänyt juuri Mooses Put-
ro, joka on sepittänyt myös sen 
ensimmäisen säkeistön. Toinen 
säkeistö ilmestyi myöhemmin 
Paavo Räikkösen sepittämänä. 
Hymniä on meidän päivinäm-
mekin esitetty Inkeri-liiton tilai-
suuksissa Karjalassa, Virossa ja 
Suomessa.

Inkeri-kuorossa laulava Nel-
li Morozova oli seuraamassa 
Kanteleen uutta ohjelmaa. Hän 
kertoi ihastuneena vaikutelmis-
taan: ”Nuoret voimakkaat äänet 
ja laulajien innostus yllättivät. 
Heidän esityksensä oli suuren-
moinen. Nouse Inkeri! –hymni 
oli niin koskettava, etten pysy-
nyt paikallani, vaan nousin sei-
somaan, niin kuin olemme teh-
neet inkeriläisjuhlissa hymnin 
soidessa. Laulu kävi sydämeeni.”

Petroskoin evankelis-luteri-
laisen seurakunnan kirkkoherra 
Aleksei Krongolm kiitti yhtyet-
tä ja mainitsi, että Mooses Putro 
on hyvin läheinen hahmo kirk-

Kantele-orkesteri säesti 
lauluryhmän esitystä.
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koväelle. Putron säveltämä koko Venäjän luterilai-
sille seurakunnille tarkoitettu liturginen musiikki 
on yhä vielä käytössä Petroskoin luterilaisen kir-
kon jumalanpalveluksissa.

Mooses Putron entinen oppilas Helli Suomi-
nen kirjoitti opettajastaan kertovassa, Helsin-
gissä 1969 julkaistussa teoksessaan: ”Meillä ny-
kyisillä inkeriläisillä, asuimmepa missä tahansa, 
on kalliina velvollisuutenamme vaalia ja kartut-
taa Inkeri-tietoutta, tehdä työtä, kuten Moo-
ses Putro laulussaan kehottaa. Silloin se paras, 
mikä Inkerin kansan olemuksessa oli ja on, ja 
mitä Mooses Putro niin kokonaisesti edusti, ei 
koskaan kuole.” 

Ikuinen kulkuri –laulu oli mielestäni vaikuttavin 
Albert Pettisen sävellyksistä. Lyyli Ronkosen 
sanoittamaa laulua kuunnellessani muistelin 
läheisiäni, jotka todellakin joutuivat kiertä-
mään Hiipinän hyisiä rinteitä, helteisen Keski-
Aasian aroja ja kaukaista Siperiaa Jäämeren 
rannikkoa myöten. Niitä aikoja kokeneet, nyt 
jo väistyvän sukupolven inkerinsuomalaiset 
eivät ole valittaneet kohtaloaan, vaan etsineet 
turvaa Jumalasta ja luottaneet Hänen apuun-
sa. Se on myös Mooses Putron säveltämän ja 
sanoittaman Siihen mun sieluni luottaa –laulun 
kantava ajatus.

Yhtyeen johtaja Lilja Stepano-
va kertoi, että ajatus inkeriläis-
ohjelman tuottamisesta syntyi 
kaksi vuotta sitten hänen tava-
tessaan Mooses Putron muisto-
säätiön ja Suomen Inkeri-liiton 
edustajia. Keväällä 2017 yhtye 
alkoi harjoitella kuoronjohtaja 
Marina Ustinovan sovittamia 
lauluja hänen ohjaamana. 

”Tunsimme vastuumme ja 
teimme työtä huolellisesti. Olet-
te ensimmäisiä kuulijoitamme, 
siksi jännitimme kovin ennen 
esitystä”, Stepanova tunnusti 
konsertin jälkeen.

Vaikeutena oli se, ettei kukaan 
laulajista osannut suomea ja 

laulutekstien sisältöön he tutustuivat käännök-
sen avulla. Tulos on sittenkin loistava. Hyvän mu-
siikkikoulutuksen saaneet nuoret ja lahjakkaat 
naiset pärjäsivät ääntämisessäkin erinomaisesti 
ja tulkitsivat kappaleensa tunteikkaasti myötä-
eläen.

Lilja Stepanova kertoi, että uusi ohjelma esi-
tetään seuraavaksi laajalle yleisölle Kantele-talol-
la maaliskuussa. Suunnitelmissa on myös vierailu 
Pietarissa Pyhän Marian kirkossa sekä kahdessa 
seurakunnassa Suomessa.

Mooses Putro

Mooses Putro syntyi 18. 
lokakuuta 1848 Tuutarin 
seurakunnan Kyllisissä. 
Hän valmistui Kolppa-
nan seminaarista opet-
tajaksi ja lukkariurkuriksi 
1866. Toimi kirkkokou-
lun opettajana syyslu-
kukauden 1866. Opis-
keli Virossa Liivinmaan 

ritariston seminaarissa Valgassa 1867. Hän oli 
Kolppanan seminaarin opettajana 1868—1872. 
Samana vuonna hänet valittiin Pietarin suomalai-
sen seurakunnan lukkariurkuriksi ja kirkkokoulun 
aineenopettajaksi. Sinä vuonna hän perusti Pie-

Olga Vlasova juontamassa konserttia.
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tarin Suomalaisen lauluseuran, jonka johtajana 
toimi 47 vuotta, kuolemaansa saakka. Vuosina 
1874—1878 hän täydensi säveltäjän ja urkurin 
taitojaan Pietarin keisarillisessa konservatoriossa.

Mooses Putron aloitteesta järjestettiin Inke-
rinmaalla seitsemän kertaa laulujuhlia vuosina 
1899—1918.

Putro on säveltänyt hengellistä musiikkia, 
varsinkin kuorolauluja ja urkusäestyksiä. Hänen 
säveltämiään ja sovittamiaan teoksia on ilmesty-
nyt mm. kokoelmissa ”Raittiusyhdistys Inkerin lau-
lukokoelma I, II ja III” sekä laulukirjoissa ”Vanhaa ja 
uutta Suomalaisen Laulun harrastajille” ja ”Hengel-
lisiä lauluja sekakuorolle”.

Mooses Putro katosi 24. marraskuuta 1919. 
Hän oli lähtenyt siunaamaan haudan lepoon 
erästä seurakuntalaista eikä palannut.

Albert Pettinen

Albert Pettinen syntyi 15. 
joulukuuta 1937 Tuutarin 
seurakunnan Pushkinin 
kaupungissa. Sotavuo-
sina joutui vaeltamaan 
perheensä kanssa Viros-
sa, Suomessa ja Venäjäl-
lä Novgorodin alueella. 
Vuonna 1946 päätyi 

Viroon. Hän kävi Viljandin lukion 1957, Tallinnan 
kevytteollisuusopiston 1959 ja Tallinnan opet-
tajakorkeakoulun 1964 saavuttaen peruskoulun 
musiikinopettajan ja ala-asteen luokanopettajan 
pätevyyden. Tallinnan konservatoriossa hän opis-
keli pari vuotta orkesterinjohtoa. Vuodesta 1961 
toimi musiikinopettajana Tallinnassa sekä Harjun 
ja Viljandin piirikunnassa. Vuosina 1963—1991 oli 
kuoron ja puhallinorkesterin johtajana kouluissa 
ja kulttuuritaloissa. Hän perusti sekakuoron Kiuru 
Tarton inkerinsuomalaisten kulttuuriseuran jäse-
nistä 1988 ja sekakuoron Sävel Viljandin inkerin-
suomalaiselle kulttuuriseuralle 1989. Näiden kuo-
rojen johtajana hän oli vuoteen 1991.

Vuonna 1988 pidettiin Viron inkerinsuoma-
laisten ensimmäinen laulu- ja tanssijuhla. Petti-
nen johti yhteiskuoroa neljässä juhlassa. Vuonna 
1991 hän muutti Suomeen.

Virossa ja Suomessa Albert Pettinen julkaisi 
kuusi laulukirjaa, jotka sisältävät 300 hänen kuo-
rolle säveltämäänsä tai sovittamaansa laulua.

Kuoli Suomessa 9. 12. 2002.

Lähteet:

Helli Suominen Mooses Putro. Inkerinmaan kansallislaulun säveltäjä. 

Helsinki 1969. Inkeriläisten Sivistyssäätiö

Lauluja sekakuorolle. Kokoonpannut Albert Pettinen. Tartto 1992

Kuvat Igor Podgornyi.
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Kaunis juhla täyttyi 
ilosta ja ystävyydestä 

Kulttuurilehti Carelian 90 vuotta juhlittiin Karjalan Kansalliskirjaston suojissa 

2. maaliskuuta 2018. 
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Karjalan kansalliskirjasto on tärkeä petroskoi-
lainen nähtävyys ja suosittu tapahtumapaik-
ka upean perusremonttiinsa jälkeen. 

Kirjaston avara kokoussali täyttyi yleisöstä, 
kun Carelian ystäviä kokoontui lehden 90-vuotis-
juhlaan kuulaan maaliskuisen päivän illansuussa. 
Juhlavieraiden joukossa oli lehden tilaajia ja lu-
kijoita, entisiä toimittajia, tärkeitä viranomaisia, 
median, kulttuurin, tieteen, taiteen ja opetuksen 
toimijoita, nuoria ja veteraaneja.

Toive–kansanperinneyhtye aloitti kauniilla 
esiintymisellään juhlaillan ja esiintyi usean kerran 
tapahtuman aikana. 

Päätoimittaja Armas Mashin kertasi Carelian 
vaiheita ja puhui toimitustyön nykytehtävistä ja 
pyrkimyksistä. Synnyinmaa ja kotiseutu ovat Ca-
relian toimituksen johtotähti, hän painotti. 

Karjalan tasavallan varapäämies Vladimir 
Ljubarski toi päämies Artur Parfentshikovin 
juhlatervehdyksen Carelian toimitukselle ja juh-
laväelle. Varapäämies Ljubarski onnitteli läm-
minhenkisesti päivänsankaria ja luovutti korkean 

Vladimir Ljubarski puhumassa.
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palkinnon – Venäjän valtakunnallisen lehdistö- ja 
mediaviraston kunniakirjan Carelian päätoimitta-
jalle. 

Carelian toimittajat ja kirjoittajat saivat useita 
huomionosoituksia juhlatilaisuudessa. Toimitus 
kiitti lämminhenkisesti entisiä carelialaisia heidän 
toimitustyöstään.   

Venäjän Federaation Valtionduuman jäsen 
Valentina Pivnenko korosti onnittelupuhees-
saan Carelian tärkeää osuutta Karjalan tasavallan 
henkisessä elämässä ja lehden merkitystä kult-
tuurisiltana Karjalan ja Suomen välillä. 

Karjalan Lakiasäätävän kokouksen jäsen Anna 
Lopatkina onnitteli Carelian toimitusta Lakiasää-
tävän kokouksen nimissä ja omasta puolestaan. 

Suomen Petroskoin konsuli Tarvo Nieminen 
luonnehti Careliaa laatulehdeksi onnittelupu-
heessaan ja hän toivotti hyvää jatkoa päivänsan-
karille. 

Carelia ilmestyy suomen kielellä kaksi kertaa 
vuodessa. Vuosittaiset kirjallisuusalbumit Taival 
karjalan kielellä ja Verez Tullei vepsän kielellä ovat Suomen Petroskoin konsuli Tarvo Nieminen. 
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Irina Kolomainen (vasemmalta), Natalja Silakova ja Natalja Vorobei  Careliaa onnittelemassa. 

Toimitussihteeri Nina Levitskajalla ja päätoimittaja Robert Kolomaisella oli ansiokas ura Carelian toimituksessa 
ennen eläkkeelle siirtymistään. 
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olleet Carelian numeroita vuodesta 2016 alkaen. 
Carelian julkaisijoina ovat Karjalan tasavallan 

kansallisuus- ja alueellisen politiikan ministeriö, 

Karjalan suomalaisten Inkeri–liitto, Karjalan Rah-
vahan Liito, Vepsän kulttuuriseura ja Periodika–
kustantamo. Ensimmäinen varaministeri Andrei 

Punalipun toimitus palkittiin Kansojen ystävyyden kunniamerkillä 1978. 
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Manin, kustantamon toimitusjohtaja Natalja 
Sinitskaja, Inkeri–liton johtokunnan jäsen Irina 
Kolomainen, Karjalan Rahvahan Liiton puheen-
johtaja Natalja Vorobei ja Vepsän kulttuuriseu-
ran puheenjohtaja Natalja Silakova onnittelivat 
sydämellisesti Karjalan suomensukusilla kielillä 
ilmestyvää kulttuurilehteä ja he toivottivat pitkää 
ikää ja hyvää menestystä päivänsankarille.

Venäjän suomalais-ugrilaisten lehtimiesten 
liiton puheenjohtaja Nikolai Ishutkin (Mordvan 
tasavalta) tervehti Carelian toimitusta johtaman-
sa järjestön puolesta. Hänen tervehdyksensä 
kuulutettiin juhlassa. 

Karjalan Kansallismuseon tutkija Tatjana 
Berdsheva esiintyi Carelian lukijoiden, tilaajien ja 
kirjoittajien puolesta. Tatjana tulkitsi tunnelmalli-

sesti Carelian taikaa ja hänen puheenvuorossaan 
oli kiehtovaa vetovoimaa. 

Onnitteluja jatkui pitkään virallisen juhlail-
lan päätyttyä. Carelia sai runsaasti tervehdyk-
siä ja huomionosoituksia heti kokoussalissa ja 
myöhemmin kahvihetkellä Kansalliskirjaston 
kahviossa. 

Juhla on Carelian historiikkiin jäävä kaunis ta-
pahtuma. Se osoitti: Carelialla on paljon ystäviä. 
Omaa kansalliskielistä kulttuurilehteä arvoste-
taan Karjalan tasavallassa. 

Marja Ikonen

Valokuvat Vitali Golubev.
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