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matkailun päästöjen määrä ei tämän myötä kasvaisi? Kansainvälinen hanke 
etsii ongelmaan ekotehokkaita ratkaisuja. Sivu 6.

Matkailu sopuun 
luonnon kanssa
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Viikon kuva

Vaatimukset apurahan 
hakijoille tiukkenevat
Maatalous
Valtion tukea 
saavat maatalous-
tuottajat, 
jotka lisäävät 
tuotantoaan ja 
hankkivat uusia 
koneita.
Marina Petrova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Tänä vuonna Venäjän ja Kar-
jalan budjetista maatalou-
den kehitykseen myönne-
tään yli miljardi ruplaa, mikä 
on noin 80 ja 220 miljoonaa 
ruplaa enemmän kuin vuo-
sina 2018 ja 2017 vastaavas-
ti. Suurin osa tämän vuoden 
apurahoista tähtää maidon-
tuottajien tukemiseen. Maa-
talousministeriö allekirjoit-
taa apurahan hakijan kanssa 
sopimuksen, jonka mukaan 
hakija täyttää ministeriön 
esittämät vaatimukset.

— Tänä vuonna maidon-
tuottaja saa apurahaa, jos 
se lisää tuotantoaan. Valtion 
yrityksen on parannettava li-
sää maata ja otettava paran-
netut peltoalat viljelykäyt-
töön. Myös valtion yritysten 
on yhteensä hankittava vä-
hintään 50 maatalouskonet-
ta, Karjalan maatalousminis-
teri Vladimir Labinov kertoo.

Maatalousministeriön 
mukaan nämä vaatimuk-

,, Avustuksen saamiseksi 
valtion yritysten on hankittava 
yhteensä vähintään 50 
maatalouskonetta. 
VLADIMIR LABINOV

Viime vuonna maidontuotanto kasvoi Mäkriän rotukarjatilassa viisi prosenttia toissavuotisesta. KUVA: 
KARJALAN MAATALOUSMINISTERIÖ

set on mahdollistaa täyttää. 
Viime vuonna 11 kolmesta-
toista Karjalan maatalous-
yrityksestä tuotti maitoa 
enemmän vuoteen 2018 
verrattuna. Tuotannonkas-
vu ylitti muutamassa yrityk-
sessä 16 prosenttia.

Tammikuussa maatalo-
usministeriö käsittelee mai-
dontuotantoon erikoistu-
neiden maatalousyritysten 
kanssa niiden kehityssuun-
nitelmia. Helmikuussa ka-
lanviljelylaitokset ja maan-
viljelijät esittävät toimin-
tasuunnitelmia kuluvaksi 
vuodeksi.

Maanviljelijöiden 
määrä 
kaksinkertaistui
Viime vuonna maanviljeli-
jöiden määrä kaksinkertais-
tui toissavuotisesta. Avus-
tuksen sai 59 aloittavaa yrit-
täjää. Vuonna 2018 apurahan 
saajia oli neljätoista ja vuon-
na 2017 kahdeksan.

— Tänä vuonna kansal-
lishankkeen mukaan maa-
talousyrittäjien tukemiseen 
myönnetään vähän yli 20 
miljoonaa ruplaa. Avustuk-
sia hyväksytään ennen kaik-
kea maidontuottajille, Labi-
nov korostaa.

Maatalousministeri tun-
nustaa, että tänä vuonna 
pienyrittäjille tarkoitetut 
avustusmäärät ovat pudon-
neet viimevuotisista noin sa-
dalla miljoonalla ruplalla. Hän 
ennustaa valtion tuen kasva-
van ensi vuonna 120 miljoo-
naan ruplaan. KS

249,6
miljoonaa ruplaa apurahaa 
myönnetään yritysten 
modernisointiin ja tuotannon 
kehittämiseen.

194,9
miljoonaa ruplaa maidontuo-
tannon kehittämiseen

40,7
miljoonaa ruplaa 
maanparannukseen

24,2
miljoonaa ruplaa rotukarja-
tilojen kehittämiseen

13,8
miljoonaa ruplaa maanviljelyn 
kehittämiseen

Karjanhoidon tuki 

Avoin vuoropuhelu  
-kampanja on alkanut 
tasavallassa 
Hanke. Karjalan päämies Artur Parfentšikov on aloit-
tanut tapaamissarjan piiriasukkaiden kanssa. Avoi-
men keskustelun tavoitteena on tehdä tiivistelmä ta-
savallan hallituksen toiminnasta kahden ja puolen 
vuoden ajalta.  Uuden hankkeen nimi on Avoin vuo-
ropuhelu. Kaikki tapaamiset voi katsoa Karjalan hal-
lituksen Vkontakte-tililtä. 

Sarjan ensimmäinen tapaaminen pidettiin Kontu-
pohjassa. Piirikeskuksen asukkaille esitettiin Respub-
lika-tietotoimiston tekemä fi lmi, jossa kerrotaan ly-
hyesti hallituksen toimintatuloksista Kontupojan pii-
rissä kyseiseltä ajalta. 

— Tasavallan hallituksen on välttämätöntä toimia 
julkisesti ja avoimesti ja olla suorassa vuoropuhelus-
sa ihmisten kanssa. Ilman sitä on mahdotonta ratkais-
ta tehokkaasti päivänpolttavia ongelmia, joihin ihmi-
set törmäävät arkielämässään, Artur Parfentšikov sa-
noi alkupuheessaan. 

Yhtenä tärkeimmistä saavutuksista on Karjalan 
liikenneministeriön järjestämä tieverkon kunnos-
tus Kontupohjan piirissä kansallisen Hyväkuntoi-
set ja turvalliset tiet -hankkeen merkeissä. Katujen 
ja jalkakäytävien kunnostukseen ja valaistukseen 
on käytetty noin 0,7 miljardia ruplaa. On kunnostet-
tu Munjärvenlahteen johtavan Suojun asemakylän 
ja Hirvaksen välisen tien osuus ja Kivatsun vesipu-
toukselle johtava yhdystie. Tasavallan tierahaston 
varoilla on asennettu tie- ja katuvalaistus Kentjär-
ven taajamassa ja valaistu katuosuus Martsyalnyje 
Vodyn taajamassa.

— Tiestön korjaustyöt Kontupohjan piirissä jat-
kuvat kuluvanakin vuonna. Tasavallan tierahasto 
myöntää siihen 50 miljoonaa ruplaa. Mittavat kor-
jaustyöt viedään loppuun Hirvaksen taajamaan joh-
tavalla tiellä, Karjalan liikenneministeri Aleksei Kai-
dalov kertoo.

Kontupohjan jäähallin ja kuntoutusklinikan pohjal-
ta avattiin viime vuonna olympiareservin opisto. Toi-
sen kaukalon rakennustyöt jatkunevat uudelleen lä-
hiaikoina. Teknisen rakennuksen suunnitelmapaperit 
lähetetään hyväksyttäväksi Venäjän urheiluministe-
riölle. Teknisen rakennuksen kustannusarvio ylittää 
800 miljoonaa ruplaa. 

Olympiareservin opistolle on rakennettava nyky-
aikainen hiihtoasema, jonka teknisen rakennuksen 
luonnos on jo tehty. Hiihtoaseman kustannusarvio 
ylittää 150 miljoonaa ruplaa. 

Karjalan päämies vakuutti, että asuttamisohjelman 
vuoteen 2025 ulottuva osio viedään loppuun vuoteen 
2022 loppuun mennessä. Korjauskelvottomiksi todet-
tujen listalla on Kontupohjassa tällä hetkellä 111 asuin-
taloa. KS    

Virallisesti

,, Mittavat korjaustyöt 
viedään loppuun Hirvaksen 
taajamaan johtavalla tiellä.
ALEKSEI KAIDALOV 

Opiskelijoita 
avuksi piireihin
27.01.2019. Idel. Petroskoin 
valtionyliopiston opiskelijat kä-
vivät Segežan piirin Idelin taa-
jamassa avustamassa ikäihmi-
siä taloustöissä. Suunnitelmissa 
on järjestää matkat vielä seitse-
mään tasavallan piiriin. Matkoil-
laan he tarjoavat ammatinval-
linnanohjausta koululaisille sekä 
järjestävät työpajoja ja konsert-
teja paikallisille asukkaille. Tem-
paukseen osallistuu 120 opis-
kelijaa.

KUVA: ONEŽSKI DESANT 

VKONTAKTE RYHMÄN TILI.
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Viikko 
minuutissa
--------------------

"Kaistojen varaaminen joukkoliikenteen käyttöön 
uhkaa ruuhkauttaa pääkaistat."

Petroskoi
Kaupunki tarvitsee 
lisää parkkipaikkoja 
ja linja-autokaistoja 
sekä eritasoliittymiä. 
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan liikennepoliisin Petros-
koin osaston mukaan kaupungis-
sa on nyt rekisteröity yli 140 000 
henkilöautoa ja niiden määrä on 
kasvanut vuosi vuodelta. Siitä 
syystä liikennejärjestely tarvitsee 
uudistusta.

Petroskoin kaupunginhallituk-
sen tilauksesta pietarilainen yri-
tys analysoi Petroskoin liikenne-

Viime vuonna 
Petroskoihin 

asennettiin 16 uutta 
liikennevaloa. Kaksi 

uutta liikennevaloa on 
nyt Krasnajakadulla. 

KUVA: MARGARITA 
PEHKONEN

,, Vihreä aalto 
-periaatteella 
tulevat 
toimimaan 
Tšapajevinkadun 
liikennevalot. 
Testaus kestää 
neljä kuukautta.

Liikennejärjestely 
kaipaa uudistusta

verkkoa ja esitti sen parannuseh-
dotuksia. Pietarilaiset korostavat, 
että uusien eritasoliittymien ra-
kentaminen ja kaistojen varaami-
nen pelkästään linja-autoille ja tak-
seille voisivat nopeuttaa liikennettä 
ja lisätä sen turvallisuutta.

Petroskoin kaupunginhallituk-
sessa korostetaan, että lähivuosi-
na ehdotusta on kuitenkin mah-
dotonta toteuttaa.

— Syynä ovat kapeat tiet. Kaistojen 
varaaminen joukkoliikenteen käyt-
töön uhkaa ruuhkauttaa pääkaistat, 
kerrotaan kaupunginhallituksessa.

Kuitenkin kaupunginhallitus ja Kar-
jalan liikennepoliisin Petroskoin 
osasto yrittävät parantaa liikenne-
turvallisuutta. Viime vuonna kau-
punkiin asennettiin 16 uutta lii-
kennevaloa. Monien autoilijoiden 
mielestä uudet liikennevalot ai-

heuttavat lisää ruuhkia. Kaupun-
ginhallitus on toista mieltä.

— Liikennevalot ohjelmoidaan 
niin, että risteyksien ylittäminen 
on nyt mukava sekä autoilijoille et-
tä jalankulkijoille, korostetaan Pet-
roskoin kaupunginhallituksessa.

Tänä vuonna Petroskoin jot-
kut liikennevalot alkavat toimia 
Vihreä aalto -periaatteella. Vih-
reä aalto on liikennevalo-ohjauk-
sessa käytettävä ajoitusmenetel-

mä, jossa liikennevalot ajoitetaan 
siten, että liikennevirta pystyy 
etenemään risteyksestä toiseen 
pysähtelemättä.

— Vihreä aalto -periaatteella tu-
levat toimimaan Tšapajevinkadun 
liikennevalot. Testaus kestää nel-
jä kuukautta. Jos se onnistuu, niin 
periaate otetaan käyttöön muil-
lakin Petroskoin kaduilla, kerro-
taan Petroskoin kaupunginhallitu-
ksessa. KS

Pietarilaisen yrityksen arvioinnin 
mukaan liikenteen nopeutta Petros-
koissa hidastavat muun muassa kadun-
varsille pysäköidyt autot. Ongelman 
ratkaisuna voisi olla maksullisten park-
kipaikkojen perustaminen.

Maksullisia pysäköintipaikkoja voit-

Lisää pysäköintipaikkoja keskustaan
taisin järjestää Friedrich Engelsin, Sver-
dlovin-, Andropovin-, Dzeržinskin- ja 
Karl Marxin kaduille sekä Krasnajaka-
dulle. Yhteensä kaupungin keskustaan 
tulisi 360 maksullista pysäköintipaik-
kaa. Pysäköinti voisi maksaa 10—38 
ruplaa tunnilta. KS

Kunnianosoitusta 
Leningradin 
uhreille
Tammikuun 27. päivänä tuli 
kuluneeksi 76 vuotta Leningra-
din piirityksen päättymisestä. 
Piirityksen uhrien muistoa kun-
nioitettiin Karjalan piireissä. 

Petroskoin sotakunniankes-
kuksessa järjestetyssä muis-
totilaisuudessa oli mukana pii-
ritetyn Leningradin asukkai-
ta ja keskitysleirien alaikäisiä 
vankeja. Petroskoin kaupun-
ginjohtaja Irina Mirošnik luo-
vutti veteraaneille mitalit Suu-
ren isänmaallisen sodan voiton 
75-vuotispäivän kunniaksi. 

4. helmikuuta Petroskoin 
Gusaroville nimetyssä keskus-
kirjastossa esitetään fi lmejä Le-
ningradin piirityksestä. Filmit
on tehty Muistoja piiritetystä 
Leningradista -hankkeen mu-
kaan. 

Runofestivaali 
alkoi Petroskoissa
Äidinkielten sateenkari -ru-
nofestivaali alkoi Petroskoissa 
27. tammikuuta. Tapahtuman 
tavoitteena on lisätä koululais-
ten kiinnostusta Kalevala-
eeposta ja kansanperinteitä 
kohtaan. 

Koululaiset kilpailevat Ka-
levala- ja Kotimaa-sarjoissa. 
Karsintakilpailujen voittajat pää-
sevät fi naaliin, joka pidetään 27. 
helmikuuta Petroskoin suoma-
lais-ugrilaisessa koulussa.

Karhumäki 
sai uuden 
jääkiekkokaukalon 
Viikonloppuna Karhumä-
keen avattiin uusi jääkiekko-
kaukalo. Talvella kaukalossa jär-
jestetään yleisöluistelua ja jää-
kiekkoharjoituksia ja kesällä 
tennis-, lentopallo- ja salibandy-
harjoituksia. 

Projekti rahoitettiin hyvän-
tekeväisyyssäätiön Hyvä jää 
-ohjelman tuella. Hankkeen 
alullepanija on Karhumäen piirin 
Zabivaka-urheiluklubin johtaja 
Igor Makarov.

Karjalan tasavallan ur-
heiluministerin Aleksandr 
Jermašovin mukaan Hyvä jää 
-ohjelman ansiosta tasavaltaan 
on rakennettu kymmenen jää-
kiekkokaukaloa. 

Kirjauutuuksiaan 
kansalliskielillä
Karjalan Periodika-kustan-
tamo esittelee kirjauutuuksiaan 
kansalliskielillä ja venäjän kielel-
lä Kansallisessa kirjastossa tors-
taina, 30. tammikuuta. Kirjat 
julkaistiin vuonna 2019.

Kirjojen joukossa on muun 
muassa suomen ja karjalan kie-
len oppikirjoja, karjalan-, vep-
sän-, suomen- ja venäjänkielisiä 
kaunoteoksia sekä pyhien kirjo-
jen käännöksiä. 

Tilaisuudessa esitellään myös 
Periodikan omia kirjahankkeita. 
Nämä ovat lisäpainoksia suosi-
tuista kirjoista ja mielenkiintoisia 
kirjauutuuksia. 12+ KS 

Solomanni
Linja-autoliikenteen 
aikataulu korjataan 
ja ilmoitukset muu-
toksista kiinnitetään 
pysäkkeihin.

Petroskoin kaupunginhallituksen 
kunnallistalouskomitean puheen-
johtaja Julia Mizinkova tapasi vii-
me viikolla Solomannin asukkai-
ta. Tapaamisessa käsiteltiin lä-
hiön joukkoliikennettä. Mukana 

,, Liikenneyhtiö 
on luvannut 
kaksinkertaistaa 
reittiä liikennöi-
vien linja-autojen 
määrää.

Bussikuljetuksiin parannuksia
oli myös joukkoliikenneyhtiöiden, 
Petroskoin syyttäjänviraston, Kar-
jalan tasavallan liikennelaitoksen ja 
liikennepoliisin edustajia.

Joukkoliikenneyhtiöt laiminlyö-
vät säännöllisesti aikataulujaan. 
Siksi Solomannin asukkaiden kul-
keminen kaupungin keskustaan ja 
takaisin on hankaloitunut. Pahin ti-
lanne on iltaisin.

Tapaamisessa päätettiin korja-
ta linja-autojen aikataulut. Liiken-
neyhtiöiden on pakko tiedottaa 
asukkaille aikataulujen muutok-
sista kiinnittäen ilmoituksia linja-
autoihin ja pysäkkeihin.

Sen lisäksi nyt pohditaan lin-

ja-auton numero 8 reitin muutos-
ta matkustajamäärien lisäämisek-
si. Liikenneyhtiö on luvannut kak-
sinkertaistaa reittiä liikennöivien 
linja-autojen määrää. Yhtiön mu-
kaan tällaisia toimenpiteitä on jo 
tehty reitille numero 27, joka myös 

yhdistää Solomannin Petroskoin 
keskustaan.

Vielä yksi käytännöllinen toi-
menpide olisi Viisas liikenne -so-
vellus. Sen avulla voisi seurata Pet-
roskoin kartasta reaaliajassa linja-
autojen kulkua. Sovelluksesta olisi 
paljon hyötyä, koska kaupunkilai-
set voisivat seurata linja-auton saa-
pumista tietylle pysäkille ja tulla 
sinne oikeaan aikaan.

Solomannin asukkaat kertoivat 
vuorostaan tapaamisessa valmiu-
destaan valvoa julkisesti linja-auton-
kuljettajien työtä, löytää rikkomuk-
sia ja ilmoittaa niistä valvontaelimil-
le ja liikenneyhtiöiden johdolle. KS
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Talous & työ 

Tuotanto
Tuotantolaitokset 
työllistävät 
merkittävän määrän 
paikallisia asukkaita 
ja tuovat uusia 
veronmaksajia.
Rybotorgovaja set -yhtiö ja Barents 
Group -yhtiöryhmä ovat rakenta-
massa kahta kalajalostamoa Kon-
tupohjan laitaosaan. Uudet laitok-
set erikoistuvat lähinnä turskan 
ja koljan jalostukseen. Suunnitel-
missa on myös muiden merikalo-
jen käsittely.

Kuluvan vuoden lopussa val-
mistuvien kalanjalostamojen kapa-
siteetiksi tulee yli sata tonnia val-
miita kalatuotteita vuorokaudessa. 
Rybotorgovaja set on toteuttamas-
sa kalajalostamojen rakennushan-
ketta Karjalan vuoteen 2020 ulot-
tuvan kehitysohjelman merkeissä. 
Investointien kokonaismäärä on 2,1 
miljardia ruplaa.  

Karjalan päämies Artur 
Parfentšikov kävi viime viikolla 
Kontupohjassa kalajalostamojen 
rakennustyömaalla. Paikalla on 
tehty rakennusten kantavat alus-
rakenteet ja rungot. Rakennustyö-
maalla on parhaillaan meneillään 
sähköasennukset, vesijohtotyöt ja 
ilmastointilaitteiston asennus.

— Kaikki laitteet ja kalafi leen val-
mistuslinja on jo hankittu. Saksa-
laisen Baader-valmistuslinjan ka-
pasiteetti on 95 tonnia kalafi leetä 
vuorokaudessa, Barents Group -ra-
javastuuyhtiön pääjohtaja Ilja Ra-
kovski kertoo.

Kalajalostamojen rakennuspaik-
ka valittiin paljolti Kontupohjaan 
perustetun taloudellisen kehitys-
alueen johdosta. Kehitysalue tar-
joaa taloudellista toimintaa harjoit-
taville yhtiöille huomattavia etu-
ja ja lähinnä veronhuojennuksia. 

Kalajalostamojen rakennustyömaalla on tehty rakennusten kantavat alusrakenteet ja rungot. KUVA: KARJALAN HALLITUS

Uudet jalostamot nousevat 
Kontupohjan piiriin

Zagotprom-
rajavastuuyhtiö 
on harjoittanut 
Karjalassa 
poimittujen 
luonnonmarjojen 
hankintaa sekä 
mekaanista 
ja koneellista 
puhdistusta. 
KUVA: KARJALAN 
HALLITUS

Kontupohjan kehitysalueella toi-
mivilta yrityksiltä ei peritä omai-
suusveroa eikä maaveroa.

Suurin osa Barentsinmerestä, 
Norjanmerestä ja Atlantin valta-
meren pohjoisosasta pyydettyä 
kalaa toimitetaan Murmanskiin ja 
siitä edelleen Moskovaan ja Pieta-
riin Kontupohjan kautta. Sillä selit-
tyy kalajalostamojen rakennuspai-
kan valinta.

Kontupohjan kalajalostamoissa 
aiotaan jalostaa myös paikallisten 
laitosten kasvattamaa kirjolohta.

— Karjalan hallitus on tukenut 
yhtiöitä informoinnissa ja asiakir-
jojen valmistelussa myös kansain-
välisellä tasolla. Päämääränäm-
me on toimia tehokkaasti Venäjän 

monokaupunkien kehitysrahas-
ton kanssa saadaksemme siltä ra-
hoitusta jätevedenpuhdistamojen 
rakentamiseen, Karjalan päämies 
Artur Parfentšikov valaisee. 

Karjalan satavuotispäivän val-
mistelua valvova valtionkomissio 
on lähettänyt monokaupun kien 
kehitysrahastolle puhdistuslaitos-
ten yhteisrahoitushakemuksen. Ve-
näjän monokaupunkien kehitysra-
haston valvontaneuvosto on hy-
väksynyt sen hakemuksen.

Kontupohjan kalajalostamot 
työllistävät noin sata työntekijää. 
Tasavallan hallitus etsii sopivat 
tontit Jänispellon taajamasta vuo-
den lopussa valmistuvien kalaja-
lostamojen palkkaamia työnteki-

jöitä varten. Jänispellon koulussa 
ja päiväkodissa on vapaita paikkoja.

Mustikkauutteen 
valmistus uudessa 
hankkeessa
Zagotprom-rajavastuuyhtiö suun-
nittelee marjauutteiden tuotan-
non perustamista Berezovkan taa-
jamaan Kontupohjan piiriin. Yhtiö 
on harjoittanut Karjalassa ja sen 
naapurialueilla poimittujen luon-
nonmarjojen hankintaa sekä me-
kaanista ja koneellista puhdistus-
ta. Yhtiöllä on omat tuotantotilat, 
marjojen puhdistuslinja ja nykyai-
kaiset jäähdytyslaitteet.

Yhtiö on erikoistunut marjame-
hujen ja -uutteiden sekä torjun-
ta-aineettomien soseiden valmis-
tukseen. Yhtiön johtajan Anatoli 
Rekunovin mukaan 67 prosenttia 
tuotteista viedään ulkomaille.

Uuden hankkeen merkeissä 
suunnitellaan lähinnä mustikka-
uutteen valmistusta. Uuden jalos-
tamon kapasiteetiksi tulee 20 ton-
nia mustikkauutetta vuodessa. 
Mustikkauutteiden pohjalta val-
mistettavien lääkkeiden ja näköä 
parantavien ravintolisien pääku-
luttajia ovat Kiina, Japani ja Etelä-
Korea. Yli 70 prosenttia mustikka-
uutteiden maailmankulutuksesta 
lankeaa juuri näiden maiden osal-
le. Tämän hankkeen toteuttamisel-
la on suuri merkitys. 

— Uutteiden valmistus on suu-
ri erillinen tuotantosuunta. Hank-
keen suunnitteluasiakirjat on jo 
tehty ja kaluston valikointi on 
päättymäisillään. Nyt koordinoim-
me toimintaa yhteistyökumppa-

neidemme kanssa, Zagotprom-
yhtiön kehitysjohtaja Ilja Šljamin 
valaisee.

Karjalan talouskehitys- ja teolli-
suusministeriö myönsi viime vuon-
na Zagotpromille 1,9 miljoonaa rup-
laa apurahaa tuotantolaitteiden 
hankintaan liittyvien kustannusten 
osittaiseen korvaamiseen pk-yrittä-
jyyden tukiohjelman mukaan. 

— Tasavallan maa- ja kalatalous-
ministeriö rupesi valvomaan vä-
hän aikaa sitten luonnonmarjojen 
jalostusalaa. Heti sen jälkeen, kun 
marjanjalostamot saavat maata-
loustuottajan veroaseman, minis-
teriö ryhtyy tukemaan niitä, ja lä-
hinnä auttamaan erikoislaitteiden 
hankinnassa, maatalousministeri 
Vladimir Labinov sanoi. 

Zagotprom aikoo tulla jatkossa 
Kontupohjan kehitysalueella rekis-
teröityjen yhtiöiden listalle, joille 
tasavalta tarjoaa oleellisia etuja ja 
verohelpotuksia. KS

,, Uudet laitokset 
erikoistuvat 
lähinnä turskan 
ja koljan 
jalostuk seen. 
Ne jalostavat 
myös paikallista 
kirjolohta.
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"Sähköinen työkirja on ajankohtainen 
varsinkin etätyöntekijöille." 

Ilja Krasnovski

Työttömien 
uudelleen-
koulutus jatkuu
Työvoimamarkkinat. 700 
työttömälle järjestetään kuluvana 
vuonna uudelleenkoulutusta Karja-
lan työvoima- ja työllisyyshallinnon 
myötävaikutuksella. Tarkoitukseen 
on varattu 21 miljoonaa ruplaa.

Työvoimaviranomaiset ovat 
hyväksyneet kysyttyjen ammatti-
en luettelon, jossa on yli 60 työ-
alaa. Luetteloa laatiessaan on 
otettu huomioon työnantajien 
hakemukset ja työvoiman tarve-
ennusteet.

Tänä vuonna työttömiä koulu-
tetaan johdinautonkuljettajan, säh-
köhitsaajan, sähköasentajan, met-
sätraktorin ja hakkuukoneen kul-
jettajan, laivojen metallirungon 
kokoajan, laiva-asentajan, sorvaa-
jan, kuormauskoneenkuljettajan, 
kokin, kondiittorin, kampaajan, 
parturin, uunimuurarin, tarjoilijan, 
putkimiehen, kaivinkoneenkuljet-
tajan, liike-englantia ja yrittäjyyden 
alkeita osaavan sihteerin, valtion-
tilauksia hoitavan asiantuntijan ja 
pk-yrityksen kirjanpitäjän ammat-
teihin. Työvoima- ja työllisyyshal-
linnon varoilla korvataan koulu-
tukseen, uudelleenkoulutukseen, 
majoitukseen ja edestakaiseen 
matkaan liittyvät kulut. 

Viime vuonna ammattikoulu-
tusta järjestettiin työttömille ja elä-
keläisille yhteensä 681 henkilölle.

Karjalan työvoima- ja työlli-
syyshallinnon tekemän ennusteen 
mukaan työläisten ja erikoistunti-
joiden tarve tänä vuonna on 6 098 
henkeä. Heistä ammattityöläisten 
ja toimihenkilöiden tarvemäärä on 
51,9 prosenttia.  Keskitason työn-
tekijöiden tarvemäärä on 19,2 pro-
senttia. Korkeakoulutettujen asian-
tuntijoiden tarvemäärä on 27,4 pro-
senttia.

Pankki tukee 
tasavaltaa 
Investoinnit. BRICS-maiden 
kehityspankin toiminta kohdistuu 
Karjalan päivänpolttavien ongel-
mien ratkaisemiseen. Karjalan pää-
miehen Artur Parfentšikovin mie-
lestä BRICS-maiden kehityspankin 
avulla voidaan toteuttaa tasavallan 
uusia hankkeita.

Uudet hankkeet tähtäävät 
asuin- ja kunnallistalouden inf-
rastruktuurin kehittämiseen, lii-
kenne- ja matkailuinfrastruktuu-
rin parantamiseen sekä tasavallan 
pienten kaupunkien miljöön paran-
tamiseen.

Ensisijaisten hankkeiden jou-
kossa on Sortavalan kaupungin 
historiallisen keskustan kunnos-
taminen ja sen kokonaisvaltai-
nen kehittäminen Pohjois-Laato-
kan merkittävimpänä matkailukes-
kuksena.

Muita uusia hankkeita ovat Kar-
jalan kalliopiirrokset -museon pe-
rustaminen, Kemin lentokentän 
kunnostaminen, Petroskoin kau-
punkipiirikunnan sadevesiviemä-
rin kunnostaminen, Aunuksen 
kaupungin viemärijärjestelmän pe-
ruskorjaus ja Petroskoin ensiapu-
sairaalan kunnostus.KS

Uudistus
Tämän vuoden 
loppuun mennessä 
jokainen työntekijä 
valitsee, siirretäänkö 
hänen työkirjansa 
sähköiseen muotoon 
vai ei.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Työkirjan siirtäminen sähköiseen 
muotoon on alkanut. Tämän vuo-
den heinäkuun 1. päivään men-
nessä työnantajien on ilmoitet-
tava työntekijöille kirjallisesti 
Venäjän työlain uudistuksesta. 
Työntekijän pitää päättää, säilyt-
tääkö hän työkirjansa paperisen 
version vai siirtääkö sen sähköi-
seen muotoon.

— Vuoden 2020 loppuun mennes-
sä työntekijän on jätettävä työnanta-
jalle hakemuksensa paperisen työ-
kirjan säilyttämisestä tai sen säh-
köiseen muotoon siirtämisestä. 
Ensi vuodesta alkaen työntekijöil-
lä on kaksi työkirjaa, paperinen ja 

,, Vuoden 2020 loppuun mennessä 
työntekijän on jätettävä työnantajalle 
hakemuksensa paperisen työkirjan 
säilyttämisestä.
ILJA KRASNOVSKI

Venäjän työtarkastusviraston Karjalan 
yksikön oikeusosaston päällikkö Ilja 
Krasnovski ennustaa, että suurin osa 
työntekijöistä haluaa siirtyy sähköiseen 
työkirjaan. KUVA: ILONA VEIKKOLAINEN

Työkirjan paperinen versio säilyy, jos työntekijä niin haluaa. Vuodesta 2021 työuransa aloittavat ihmiset saavat vain sähköisen työkirjan. KUVA: ILONA VEIKKOLAINEN

Perinteinen työkirja 
muuttuu sähköiseksi

sähköinen, ellei hän ehdi kirjoittaa 
hakemusta, Venäjän työtarkastusvi-
raston Karjalan yksikön oikeusosas-
ton päällikkö Ilja Krasnovski kertoo.

Jos työntekijä on äitiys- tai saira-
uslomalla, hän voi jättää hakemuk-
sensa myöhemmin.

Vuodesta 2021 työuransa aloit-
tavat ihmiset saavat vain sähköi-
sen työkirjan. 

Sähköiseen työkirjaan siirtämi-
nen on vapaaehtoinen. Ilja Kras-
novski ennustaa, että suurin osa 
työntekijöistä siirtyy sähköiseen 
työkirjaan.

— Sähköinen työkirja ratkaisee 
monia ongelmia. Siirtyessään eläk-
keelle työntekijä todistaa vaivatta 
sähköisen työkirjan avulla, mis-
sä laitoksissa tai yhtiöissä hän on 
työskennellyt. Sähköinen työkirja 
on ajankohtainen myös etätyönte-
kijöille, hän korostaa.

Venäjän eläkesäätiön Karjalan yk-
sikön varajohtaja Julia Jermakova 

on myös varma, että sähköisellä 
työkirjalla on paljon hyötyä. Kaik-
ki asiat hoituvat ilman paperia ja 
työnantajan aikaa säästyy. Asioi-
ta voidaan hoitaa helposti missä 
ja milloin vain. Uuden työntekijän 
työuraan liittyvät tiedot on help-
po saada sähköisistä järjestelmistä.

Sähköiseen työkirjaan kerätään 
melkein kaikki tiedot työntekijästä. 

— Sähköinen työkirja sisältää tie-
toja henkilön työpaikasta ja viras-
ta, työuran alkamisesta ja päätty-
misestä, muun muassa irtisanomi-
sen syistä. Sähköisessä muodossa 
on lisäksi henkilötilin vakuutusnu-
mero ja työntekijän hakemus, jon-
ka mukaan hänen työkirjansa siirre-
tään uuteen muotoon, hän kertoo.

Sähköinen työkirja ei sisällä tie-
toja työntekijän saavutuksista, pal-
kinnoista eikä koulutuksesta.

— Tiedot koulutuksesta ja pal-
kinnoista ovat valtion informaa-
tiosysteemissä ja ne ovat julkisesti 
saatavilla, Jermakova kertoo.

Sähköisen työkirjan suuri hyöty 
on siinä, että työntekijä voi katsoa 
työkirjaansa verkossa. Jos kirjassa 
on virheitä, niitä on myös mukava 
korjata verkossa. Sähköisen työkir-
jan avulla työntekijä lisäksi ymmär-
tää, tekeekö hän töitä laillisesti vai 
laittomasti. 

— Sähköisessä työkirjassa ole-
vien henkilötietojen suojelutaso on 
korkea, Jermakova vakuuttaa. KS
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Karjalan piirit

Yhteistyö yhdistää ympäristösuojelun ja matkailun

Ympäristö
Turistimäärän 
kasvu kuormittaa 
ympäristöä. Millä 
keinoilla voi vähentää 
kielteisiä vaikutuksia 
luontoon? 
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Kasvava määrä turisteja Karjalassa 
voi vaikuttaa sen ympäristötilaan, 
mutta tämä vaikutus ei kuitenkaan 
ole suoraa. Huolestusta aiheuttavat 
matkailualan infrastruktuurin koh-
teet, ensi vuorossa järvien ja jo kien 
rannikoilla sijaitsevat vierastalot 
ja mökit, joihin turisteja majoittuu 
erityisesti paljon kesällä. 

Karjalan tasavallan uuden mat-
kailustrategian mukaan vuoteen 
2035 matkailijoiden määrä on tar-
koitus lisätä 850 000 hengestä kah-
teen miljoonaan.

— Meidän täytyy olla valmiit pal-
velemaan suurta määrä turisteja 
hyvällä tasolla aiheuttamatta va-
hinkoa luonnolle, Petroskoin val-
tionyliopiston täydennyskoulutus-
laitoksen koulutusohjelmista vas-
taava Sergei Košelev sanoo.

Viime vuodesta alkaen Petros-
koin yliopiston täydennyskou-
lutuslaitos on osallistunut CBC 
Karelia -ohjelman hankkeeseen 
NatureBeST. Sen päätarkoituk-
sena on käyttää vihreitä ratkai-
suja matkailualalla sen kielteis-
ten vaikutusten vähentämiseksi 
ympäristöön.  Venäjän Karjalan ja 
Suomen Pohjois-Karjalan kattavas-
sa hankkeessa yliopisto on johtava-
na yhteistyökumppanina. 

— Vierastalot voivat saastuttaa 
luontoa enemmän kuin omatoimi-
sesti matkustavat turistit. Lisäksi 
vierastalojen lämmitys-, sähkön ja 
veden käyttökulut ovat usein suu-
rempia kuin ne voisivat olla, jos ta-
loissa käytettäisiin energiaa sääs-
täviä tuotteita, hankkeen johtaja 
Košelev varmentaa.

Jätteiden kierrätys 
perusongelmia
Hankkeeseen osallistuvan Karjalan 
tiedotusmatkailukeskuksen asian-
tuntija Aljona Šuttijeva kyseli Kar-
jalan vierastalojen omistajilta, mil-
lä tavalla he lämmittävät talojaan, 
saavat sähköä ja vettä ja kierrättä-
vät jätteitä sekä mihin ongelmiin 
omistajat törmäävät.

— Suurin osa mökeistä toimii 
omatoimisesti, niitä ei ole kytketty 
paikkakuntien lämpö-, vesi- ja säh-
köjärjestelmiin. Omistajien mielestä 
ongelmat liittyvät pääosin viemäri-

Segeža-hotellin insinööriverkkoja on tutkittu kansainvälisessä NatureBest-hankkeessa. Vanha lämmityslaitteisto vaihdetaan ekotehokkaaseen. KUVA: SERGEI KOŠELEV

,, Uskomme, että 
Suomen puolelle 
esiin tulleet 
toiminnalliset 
tarpeet ja 
ratkaisut 
kiinnostavat 
myös venäläisiä 
kumppaneitamme 
sekä yrittäjiä. 
TIMO HOKKANEN

Vihreitä ratkaisuja 
matkailualalle

vesien puhdistukseen ja jätekierrä-
tykseen, Šuttijeva kertoo.

Kyselyyn vastasivat ylipäänsä 
niiden vierastalojen omistajat, jot-
ka sijaitsevat raja-alueilla, ensinnä-
kin Sortavalan piirissä ja muualla 
Pohjois-Laatokan alueella. 

Kyselyn perusteella hankkeen 
yhteistyökumppanit ovat keskiyt-
tyneet neljään suuntaan.

— Nämä ovat jätteenkeräys ja 
-kierrätys, lämmityksen päästöjen 
väheneminen, ympäristöystävälli-
nen sähköntuotanto ja viemärive-
sien puhdistus, hankkeen johtaja 
Košelev kertoo.

Neljän aiheen mukaan on tar-
koitus koota nykyisiä ekotehok-

kaita ratkaisuja ja julkaista vieras-
talojen ja mökkien omistajille tar-
koitettuja ohjeita. 

Ekoratkaisuja käyttöön 
hotellissa
Hankkeen ekotehokkaita ratkaisuja 
on tarkoitus käyttää myös kahdes-
sa kohteessa Karjalassa. Toinen on 
Petroskoin yliopiston koulutuskes-
kus Urojärvi ja toinen on Segeža-
hotelli Segežan piirissä.

— Haluamme nykyaikaistaa ho-
tellin lämmitysjärjestelmää. Vaih-
damme neuvostoajalta käytös-

sä olleen lämmityslaitteiston ym-
päristöystävälliseen. Sen ansiosta 
lämpöä jaetaan rakennukseen en-
tistä tehokkaammin, Sergei Košelev 
täsmentää.

Uusi lämmityslaitteisto on hyvin 
kallis. Kuitenkin hotellin omistaja 
on valmis sijoittamaan laitteistoon 
puolet sen hinnasta.

Mökkien omistajille järjeste-
tään koulutusseminaarit. Koulut-
tajat kertovat ekotehokkaista rat-
kaisuista, jotka vähentävät kuormi-
tusta luontoon ja myös vierastalojen 
ja mökkien lämmitys-, sähkön ja ve-
den käyttökuluja. KS

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskuksen hankkeen hal-
linnollinen vastuuhenkilö Timo Hokka-
nen ja hankkeen koordinaattori Daisy 
Silvennoinen ovat sitä mieltä, että yh-
teistyöhankkeesta voi löytää parempia 
tapoja hoitaa ympäristöasioita ja lisätä 
matkailuliikkeen kannattavuutta.

— Uskomme, että Suomen puolel-
le esiin tulleet toiminnalliset tarpeet ja 
ratkaisut kiinnostavat myös venäläisiä 
kumppaneitamme sekä yrittäjiä, kos-

ka energia, vedet ja jätevesiongelmat 
ovat molemmille yhteisiä, Hokkanen 
korostaa.

Hankkeen johtaja Sergei Košelev 
puolestaan sanoo, ettei ole kuitenkaan 
tarkoitusta ottaa käyttöön suomalais-
ta kokemusta täysin, vaan löytää sen 
pohjalta omia ekotehokkaita ratkaisuja 
matkailualalle.

— Vaikka ongelmat ja ratkaisut eivät 
ole samanlaisia Suomessa ja Venäjällä, 
kummankin puolen toimijoiden ja toi-

mintatapojen sekä arvostuksien tunte-
mus auttaa liiketoimien kehittämises-
sä ja parantaa valmiuksia palvella asiak-
kaita, Silvennoinen toteaa.

Kevättalvella suomalaiset yhteistyö-
kumppanit tulevat opintomatkalle Pet-
roskoihin. Venäläiset kumppanit vierai-
livat Pohjois-Karjalassa viime kesänä. 

— Haluamme myös ymmärtää ve-
näläistä ajattelutapaa ja toimintaketju-
ja ympäristökysymyksissä, Hokkanen 
sanoo. KS

,, Vierastalot 
voivat saastuttaa 
luontoa 
enemmän kuin 
omatoimisesti 
matkustavat 
turistit. 
SERGEI KOŠELEV
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Uusia ydinvoi-
maloita Suomeen
Suomen ydinenergialaki on 
menossa täysremonttiin. Yhte-
nä tavoitteena on avata portit 
pienille, esimerkiksi vain kauko-
lämpöä tekeville ydinvoimaloille. 
Kooltaan ne voivat olla monen-
laisia, mutta käytännössä usein 
vaikka rekan lavalla kulkevia.

VTT:n tutkimusryhmäpääl-
likkö Ville Tulkki arvioi, että jos 
Suomessa kaukolämpöä halut-
taisiin alkaa tehdä pienillä, niin 
sanotuilla SMR (Small Modular 
Reactor) -voimaloilla, niitä voisi 
olla reaktorin käytöstä ja koosta 
riippuen ”jopa kymmeniä”.

Tulkin mukaan ne voisivat ol-
la ratkaisu, kun suuret ja kes-
kikokoiset suomalaiskaupun-
git etsivät hiilen, hakkeen ja tur-
peen polttamisen tilalle uusia 
keinoja tuottaa lämpöenergiaa.

— Jos Suomen on oltava 15 
vuodessa hiilineutraali ja sen jäl-
keen hiilinegatiivinen, niin ei näi-
tä mahdollisuuksia hirveän paljon 
ole. Siksi kaikki keinot kannattaa 
selvittää ja tehdä mahdollisiksi.

Koronavirus 
vaikuttaa 
matkailuun
Arviolta tuhat kiinalaista on 
perumassa tai vaihtamassa mat-
kansa Rovaniemelle. Kiina kiel-
si ryhmien matkustuksen ulko-
maille koronaviruksen vuoksi.

Visit Rovaniemen toimi-
tusjohtajan Sanna Kärkkäi-
sen mukaan nelisenkymmen-
tä 20-40 kiinalaisen ryhmää 
on perumassa matkaansa. Osa 
heistä etsii uutta ajankohtaa Ro-
vaniemen matkalle.

Matkojen peruuntumisen ta-
loudellisia vaikutuksia on Kärk-
käisen mukaan vielä vaikea ar-
vioida. Helmikuu on kiinalaisten 
osalta vilkkain matkailukuukau-
si. Rovaniemellä vierailee tuol-
loin 5 000 –10 000 kiinalaista.

— Nyt jännätään, paljonko 
näistä vieraista on yksilömatkai-
lijoita, joille tämä rajoitus ei mat-
kustuksessa tunnu. Osa ryhmä-
matkailijoista voi jäädä tulematta 
ja se voi tarkoittaa useita tuhan-
sia matkustajia Rovaniemellä.

Suomen luotto-
luokitus muuttuu
Luottoluokituslaitos Fitch 
Ratings heikensi Suomen val-
tion luottoluokituksen näkymät 
myönteisistä vakaiksi. Luotto-
luokitus kuitenkin pysyi ennal-
laan tasolla AA+. Muuttuneen 
arvion taustalla on kaksi syytä.

— Suomen julkisen talou-
den näkymä on hieman heikom-
pi kuin Fitchin edellisen reittauk-
sen aikaan vuonna 2018. Taustal-
la tässä on kasvun hidastuminen. 
Toinen pääsyy on se, että raken-
teellisista uudistuksista ja sote-
uudistuksesta ei ole selkeämpää 
tietoa, Valtiokonttorin toimiala-
johtaja Teppo Koivisto sanoo

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

”Nyt voimme tehdä kaksikymmentä 
ja enemmän röntgentutkimusta päivässä." 

Nelli Ušakova

Vastaus suomalaiseen arvoitukseen:
TIE

Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin lastensairaala on otta-
nut käyttöön digitaalisen röntgen-
kuvauslaitteen. Sen hinta on yli 
kymmenen miljoonaa ruplaa ja ra-
ha on myönnetty kansallisen ter-
veyshankkeen mukaan.

— Nyt lapset saavat entistä vä-
hemmän säteilyä. Kuvan ottami-
nen vaatii muutaman sekunnin, 
Petroskoin lastensairaalan ylilää-
käri Jelena Aksentjeva kertoo.

— Suuret säteilyannokset ai heut-
tavat terveyshaittoja potilaille ja 
myös röntgenhoitajille. Vanhaan 
röntgenkuvauslaitteeseen verrat-
tuna uuden laitteen säteilyannos 
on useita kertoja pienempi. Siis ai-
kaisemmin teimme kymmenen tut-
kimusta päivässä, nyt voimme teh-
dä 20 ja enemmän, lastensairaalan 
radiologi Nelli Ušakova sanoo. 

Tutkimuksesta 
yksilöllisempi
Petroskoin lastensairaalassa hoi-
detaan lapsia ja nuoria kuukauden 
ikäisestä 18-vuotiaaseen asti. Lap-

sen röntgentutkimus on aina suun-
niteltava yksilöllisesti.

— Huolimatta siitä, että digitaa-
lisen röntgenkuvauslaitteen sätei-
lyannokset ovat pieniä, lääkäri ar-
vioi säteilyn riskiä ja mahdollises-
ti saatavaa hyötyä tutkimuksesta, 
Aksentjeva sanoo.

— Joskus muutaman kuukauden 
ikäinen vauva tarvitsee röntgentut-
kimusta. Uudella laitteella on mah-
dollista tehdä se, hän lisää.

Radiologi Nelli Ušakovan mu-
kaan uuden laitteen ansiosta 
röntgenkuvauksen jälkeen tutki-
mustulokset siirtyvät heti poti-
lasasiakirjaan ja lääkäri tekee diag-
noosin. Diagnoosista riippuen po-
tilasta hoidetaan Karjalassa tai sen 
ulkopuolella.

Röntgenkuvaushuonetta kor-
jattiin viime kesänä. Korjaus 
maksoi noin miljoona ruplaa, 
jotka myönnettiin Karjalan bud-
jetista. KS

,, Uuden laitteen 
ansiosta röntgen-
kuvauksen 
jälkeen 
tutkimustulokset 
siirtyvät heti 
potilasasia kirjaan. 
NELLI UŠAKOVA

Ylilääkäri Jelena 
Aksentjeva kertoo, 

että nyt lapset 
saavat entistä 

vähemmän säteilyä 
röntgentutkimuksessa. 
KUVA: JELENA KOKOVUROVA

Säteilyannos 
paljon pienempi

● Digitaaliset 
röntgenkuvauslaitteet on 
otettu käyttöön Petroskoin 
lastensairaalassa, 1. 
lastenpoliklinikassa, 4. 
poliklinikassa ja myös Puudosin 
ja Sortavalan piirisairaaloissa.

● Viisi röntgenkuvauslaitetta 
maksoi yli 72 miljoonaa ruplaa. 

● Tänä vuonna hankitaan 
seitsemän digitaalista 
röntgenkuvauslaitetta Karjalan 
lastenpoliklinikkoihin.

● Uusien röntgenlaitteiden 
hankintaan myönnetään yli 75 
miljoonaa ruplaa.

LaitteistoRöntgenkuvaus
Petroskoin lastensairaalaan on hankittu 
digitaalinen röntgenkuvauslaite. Se nopeuttaa 
lääkärien työtä ja vähentää merkittävästi 
säteilyannosta. 

,, Diagnoosista 
riippuen potilasta 
hoidetaan 
Karjalassa tai sen 
ulkopuolella.

Urheilu
Tämän vuoden syyskuussa Kontu-
pohjan olympiareservin opistoon 
avataan rugby-7:n linja. Perjantai-
na, 24. tammikuuta, Moskovassa 
Venäjän rugbyliiton, Kontupohjan 
olympiareservin opiston ja Karja-

Rugbya pelataan 
olympiareservin opistossa

lan tasavallan rugbyliiton edusta-
jat solmivat yhteistyösopimuksen. 

Uudella opintolinjalla lajin par-
haat urheilijat opiskelivat muun 
muassa liikunnanopettajaksi.

Venäjän rugbyliiton istunnos-
sa keskusteltiin Karjalan tasa-
vallan lasten- ja aikuisten rugby-
joukkueiden osallistumisesta Ve-

näjän rugby-kilpailuihin vuosina 
2020—2021. 

Myös Karjalan rugbyliitto ja Venä-
jän BBA—Podmoskovje-rugbyjouk-
kue sopivat siitä, että maaliskuussa 
Venäjän rugbymaajoukkueen pelaa-
jat pitävät harjoituksia Karjalan las-
ten- ja aikuisten rugbyjoukkueille.

Nyt Kontupohjan opistossa on 

yksi opintolinja, jääkiekon linja. 
Jatkossa jääkiekon lisäksi kehite-
tään muita talvi- sekä kesäurhei-
lulajeja, jotka ovat kysyttyjä Kar-
jalassa. Vuonna 2020 opistoon
aiotaan avata hiihdon, yhdistetyn 
hiihdon, mäkihypyn, yleisurhei-
lun, telinevoimistelun, taekwon-
don, soudun linjat. 
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Vuosien 
karjalanpiirak ka-
sota päättyi
Karjalanpiirakka ei ole voinut 
olla mikä tahansa piirakka. Karja-
lanpiirakalla on EU:n nimisuoja, 
jossa sen valmistusaineet ja -tapa 
on tarkasti määritelty. Nyt raaka-
aineisiin tulee erityisesti pienlei-
pomoiden toivoma väljennys.

EU:n komissio on nyt hyväk-
synyt, että karjalanpiirakka-ni-
minen tuote saa nyt sisältää 
myös laktoositonta maitojuo-
maa. Sitä käytetään karjalan-
piirakan sisältämän riisipuuron 
valmistuksessa.

Tähän mennessä karjalan-
piirakka-nimistä tuotetta ei ole 
saanut myydä, jos sen valmis-
tukseen on käytetty laktoosi-
tonta maitojuomaa. Niitä on kyl-
lä voitu myydä esimerkiksi ni-
mellä riisipiirakka

Ruokaviraston ylitarkasta-
ja Mika Varjonen uskoo, et-
tä nyt tapahtunut muutos tulee 
todennäköisesti lisäämään mer-
kittävästi karjalanpiirakan nimen 
käyttöä markkinoilla.

Metsä elvyttää 
mielen 
Säännöllisesti luonnossa liik-
kuvat voivat mieleltään parem-
min, sanoo ympäristöpsykolo-
giasta tohtoriksi väitellyt Tytti 
Pasanen.

Aiempien tutkimusten pe-
rusteella tiedetään, että luon-
nossa ulkoileminen laskee sydä-
men sykettä ja verenpainetta. 
Luonnossa liikkuminen lievittää 
stressiä ja parantaa mielialaa.

Tuore väitöstutkimus tukee 
aiempia havaintoja ja tarjoaa 
uutta tietoa jokapäiväisten luon-
tokäyntien suhteesta mielialaan, 
elpymiseen ja hyvinvointiin.

Tytti Pasanen havaitsi, et-
tä luontoympäristöissä liikkumi-
sella oli myönteinen yhteys sekä 
välittömiin arvioihin liikunnan 
jälkeisestä olotilasta että pidem-
pikestoiseen hyvinvointiin.

Koululaisten 
matikkataidot 
laskevat 
Suomalaisten nuorten mate-
maattisten taitojen suunta on 
edelleen laskeva uusimpien PI-
SA-tutkimustulosten mukaan. 
Taitojen heikko osaaminen hei-
jastuu suoraan myös jatko-opin-
noissa pärjäämiseen peruskou-
lun jälkeen.

— Huolestuttavaa on se, että 
opiskelijat tulevat lukioon hei-
koimmilla taidoilla kuin aikai-
semmin, Kuopion Lyseon lukion 
apulaisrehtori Paavo Heiska-
nen kertoo.

Ääripäiden lisääntyminen on 
havaittu myös esimerkiksi Itä-
Suomen yliopiston fysiikan ja 
matematiikan laitoksella.

— Se skaala, millaisilla mate-
maattisilla valmiuksilla opiskeli-
jat tulevat meille, on hyvin laaja. 
Tämä aiheuttaa haasteita ope-
tukseen, matematiikan ainevas-
taava, professori Risto Korho-
nen sanoo.

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

Yhteiskunta

Matkailu
Äänisniemen 
infokeskuksesta 
tulee paikka, 
jossa paikalliset 
asukkaat voivat 
esitellä kotiseudun 
matkailukehitystä 
koskevia aloitteita.
Jekaterina Pospelova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Äänisniemen infokeskuksen pe-
rustajan Tatjana Tselikovan mu-
kaan Äänisniemellä on suuria 
kehitysmahdollisuuksia. Tun-
netuin matkailukohde on Kižin 
saari. Kuitenkin Kristuksen kir-
kastuksen ja Jumalansynnyttä-
jän suojeluksen puukirkkojen li-
säksi Äänisniemellä on vielä pal-
jon nähtävää.

— Harvat turistit ovat kuulleet 
muista nähtävyyksistä, koska heil-
lä on vähän mahdollisuuksia saa-
da tietoja niistä, Tselikova sanoo. 

Petroskoihin avattiin Äänisnie-
men infokeskus viime vuoden lo-
pussa. Hanke on Saaristo-Tur -mat-
katoimiston ja Suurlahden taaja-
man ei-kaupallisen Äänisniemen 
tupa -järjestön yhteistyö. 

— Infokeskus on hyvä yrityksen 
ja paikallisasukkaiden yhteistyön 
malli. Viime vuoden lopussa jär-
jestimme tapaamisen keskuksen 
asiantuntijoiden kanssa ja käsitte-
limme matkailun kehitysmahdol-
lisuuksia. Tulevaisuudessa järjes-

Äänisniemi yhä 
näkyvämmäksi

tämme lehdistökiertueen, johon 
kutsumme matkatoimistoja ja toi-
mittajia, Karjalan tasavallan mat-
kailuhallinnon asiantuntija Tatja-
na Leonidova kertoo.

Asukkaiden aloitteet 
fokuksessa
Infokeskuksen tavoitteena on 
houkutella paikallisia asukkaita 
matkailutoimintaan.

— Odotamme asukkailta mat-
kailun kehitystä koskevia aloittei-
ta ja hankkeita. Opetamme vuo-
rostaan heitä opastamaan turis-
teja ja järjestämään työpajoja ja 
kulttuuritapahtumia, mikä antaa 
heille mahdollisuuden ansaita ra-
haa, infokeskuksen johtaja Tseli-
kova kertoo. 

Suunnitelmien mukaan kerran 
kuukaudessa infokeskuksessa pi-
detään kokous, jossa käsitellään 

Lomailu
Rautateitse matkustavien las-
tenryhmien matkalippujen kor-
vaaminen nousi esiin Venäjän 
liittoko kouksen ylähuoneen pu-
heenjohtajan Valentina Matvi-
jenkon ja Karjalan päämiehen Ar-
tur Parfentšikovin neuvottelus-
sa. Neuvottelun aiheena oli lasten 
ja nuorten lomailun järjestäminen 
tasavallassa.

Kyse on siitä, että kolmannen 
luokan vaunujen asemesta Mos-
kova—Petroskoi-juna nro 17/18 
koostuu nyt vain kaksikerroksisis-
ta toisen luokan makuuvaunuis-
ta. Tämän takia lukukauden aika-
na matkustaville yli kymmenvuo-
tiaille koululaisille ei myydä enää 
junalippuja puoleen hintaan. Vii-

denkymmenen prosentin alennus 
koskee ainoastaan kolmannen luo-
kan vaunujen lippuja.

Juuri tämän johdosta Karjalan 
päämies on kääntynyt liittokokouk-
sen ylähuoneen puheenjohtajan 
puoleen ja pyytänyt  olemaan aloit-
teentekijänä muutosten laatimises-
sa Venäjän hallituksen vastaavan 
asetukseen. Tavoitteena on sallia 
lippujen myynti yli kymmenvuo-
tiaille koululaisille alennushintaan 
toisen luokan vaunuihin, jos junas-
sa ei ole kolmannen luokan vaunuja.

Venäjän liittokokouksen ylähuo-
neen puheenjohtaja on puoltanut 
Karjalan päämiehen ehdotusta ja 
luvannut tukea.

— Täytyy säilyttää kaikki edut 
kotimaassa matkaleiville lapsil-
le. Tämän ansiosta lapset pystyvät 
lepäämään paremmin koululoman 

aikana ja saamaan enemmän tietoa 
kotimaasta. Nyt parlamentin ylä-
huoneessa olemme käsittelemäs-
sä  alaikäisille myönnettäviä huo-
jennuksia, Matvijenko sanoi. 

Karjalan päämies esitti Matvi-
jenkolle suunnitelman, joka liit-
tyy lasten ja nuorten keskuksen 
perustamiseen Kontupohjan pii-
riin Munjärvenlahden taajamaan. 
Keskusta voidaan käyttää ympäri 
vuoden. Talviaikaan paikalla voi 
lasketella suksilla ja kesäaikaan 
harrastaa koskenlaskua ja kiipei-
lyä. Martsyal nyje Vody -parantolan 
läheisyys antaa puolestaan mah-
dollisuuden hoitaa terveysrajoit-
teisia lapsia.

Neuvotteluissa käsiteltiin myös 
Karjalan sosiaalis-taloudellista ti-
lannetta ja sen kehitysnäkymiä. 
Karjalan päämies kertoi Värtsilän 
rautatierajanylityspaikan kunnos-
tussuunnitelmasta ja Petroskoin 
lentoaseman peruskorjauksen vie-
misestä loppuun. KS

,, Täytyy 
säilyttää edut 
Venäjällä 
matkaleiville 
lapsille. Matkoilla 
he pystyvät 
saamaan 
enemmän tietoa 
kotimaasta. 
VALENTINA MATVIJENKO

Lapsille etuja junamatkailuun

Ekosuunnittelija Olga Glagoleva (oikealla) kertoo Äänisniemen infokeskuksen asiantuntijoille yhteistyömahdollisuuksista. 
KUVA: INFOKESKUKSEN RYHMÄN VKONTAKTE-TILI

Äänisniemen kehitystä koskevien 
ongelmien ratkaisuja.

— Teiden huono kunto on pa-
himpia ongelmia. Puuarkkitehtuu-
rin muistomerkkejä pitää säilyttää, 
Tselikova huomauttaa.

Infokeskuksen tiloissa järjeste-
tään näyttelyjä ja tapaamisia kir-
jailijoiden ja taiteilijoiden kanssa. 
Turistit saavat tietoa Äänisnie-
men nähtävyyksistä ja aktivitee-
teista. KS
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"Koulufoorumissa opettajat oppivat uutta Karjalan 
historiasta ja kulttuurista ja tutustuivat toisiinsa." 

Olga Germanova

Yhteistyö
Rakkaudella 
Karjalasta 
-valistustapahtuma 
Petroskoin 3. 
koulussa keräsi 
innokkaita opettajia 
eri piireistä. 
Opettajat ja oppilaat 
osallistuivat yli 40 
teemapajaan.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin 3. koulu käynnisti en-
simmäisenä Karjalan 100-vuotis-
juhlalle omistetun valistuskam-
panjan. Kahdenpäiväiseen tapah-
tumaan osallistui viime viikolla 
opettajaryhmiä Aunuksen, Prää-
sän, Äänisenrannan, Kontupoh-
jan, Sortavalan, Pitkärannan, Mu-
jejärven ja Kemin piireistä sekä Pet-
roskoista ja Moskovasta.

— Opettajat tutustuivat toisiinsa 
ja kertoivat toisilleen niiden paik-

,, Moskovan 
460. koulu on 
ollut aktiivisesti 
yhteistyössä 
Pitkärannan piirin 
Rautalahden 
koulun kanssa.

Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlan kunniaksi sävelletty laulu Minun kohtaloni Karjala laulettiin ensimmäisen kerran koulufoorumissa Petroskoin 3. koulussa. Kapellimestarina esiintyi koulunjohtaja Olga Germanova. 
KUVA: MARINA TOLSTYH

Koulufoorumi avasi 
Karjalan juhlavuoden

kojen nähtävyyksistä, joissa he 
työskentelevät. Työpajat pitivät 
niin koulujen opettajat kuin myös 
petroskoilaiset kansankulttuurin 
tekijät, 3. koulun johtaja Olga Ger-
manova kertoo.

Germanova aloitti koulunjohta-
jana vasta viime syyskuussa. Ennen 
hän johti useita vuosia Karjalan ta-
savallan opettajat -yhdistystä.

Koulufoorumissa oli mukana 
myös Moskovan 460. koulun opet-
tajia, jotka esittelivät heidän kou-
lulaistensa kanssa tekemänsä Sam-
po-nimisen fi lmin. Moskovalaiset 
tekivät fi lmin yhteistyössä Pitkä-
rannan piirin Rautalahden kou-
lun kanssa.

— Karjalasta on tullut meille tut-
tu paikka juuri tämän yhteistyön 
ansiosta. Se alkoi muutama vuosi 
sitten, moskovalainen opettaja Po-
lina Hohlova sanoo.

Germanovan mukaan koulut ai-
kovat allekirjoittaa yhteistyösopi-
muksen. Moskovalainen koulu on 
keskittynyt vahvasti oppilaiden-
sa patrioottiseen kasvatukseen. 
Petroskoin 3. koulussa on vuo-
desta 1984 toiminut Sever-kerho. 
Sen jäsenet ovat tehneet Karjalas-
sa kaatuneiden neuvostosotilaiden 
etsintätöitä.

 
Laulun ensiesitys ja 
kotiseutukertomuksia
Foorumi alkoi venäjänkielisen Mi-
nun kohtaloni Karjala  laulun ensi-
esityksellä. Laulutekstin tekijä on 
venäjänkielisen Sever-aikakaus-
lehden päätoimittaja Jelena Pie-
tiläinen ja musiikin sävelsi sorta-
valalainen säveltäjä Sergei Suetov. 
Laulun lauloi Petroskoin 3. koulun 
opettajien kuoro.

— Olemme iloisia, että uusi lau-
lu Karjalasta laulettiin koulufooru-
missamme, koulunjohtaja Germa-
nova ylpeilee.

Avajaisten juontajat puhuivat 
vuorostaan venäjän ja karjalan kiel-
tä. Osallistujien täytyi esitellä luo-

vasti kotipaikkojaan. Esimerkik-
si opettajat Segežasta mainitsivat 
kymmenen syytä, miksi heidän pii-
riin täytyy matkustaa. Toistaiseksi 
Segežan piiriä ei ole pidetty suosit-
tuna turistipaikkana.

Kaksipäiväisen tapahtuman oh-
jelma oli hyvin runsas. Se sisälsi yli 30 
opettajille tarkoitettua työpajaa ja 
luentoa sekä 10 teemaoppituntia, las-
ten ja nuorten yhtyeiden konsertin ja 
yhteiset tapaamiset. Kaikkiaan yli 
70 vierasta kävi 3. koulun foorumissa.

— Tarkoituksena oli myös se, et-
tä eri koulujen oppilaat ystävystyi-

Koulufoorumille jatkoa muuallakin Karjalassa
sivät, koulunjohtaja Olga Germano-
va sanoo.

Hän toivoo, että Karjalan 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi pidetty koulufooru-
mi saa jatkoa muissakin tasavallan kou-
luissa.

Sortavalan 1. koulun johtaja Tatjana 
Jemeljanova puolestaan huomaa, että 
samanlaisen valistustapahtuman Kar-

jalan 100-vuotisjuhlasta voi pitää myös 
Pohjois-Laatokan alueella.

— Sortavalan, Pitkärannan ja Lah-
denpohjan kouluilla on hyviä kontakte-
ja keskenään. Mietimme nyt tilaisuutta, 
jonka koulut voisivat järjestää yhdessä, 
Jemeljanova sanoo. KS 

Opettajien mielestä piirin pää-
nähtävyyksiin kuuluvat esimer-
kiksi paperipukukarnevaalit, 
Vojatšunkoski ja heinäkuussa 2017 
paljastettu sairaanhoitajan muisto-
patsas. Kaupungissa on toiminut 15 
vuotta runokerho ja vuonna 1976 
toimintansa aloittanut taidekerho.

— Segežan piiristä oli kerrot-
tu kiintoisasti. Tämähän on jo 
valmis oppimateriaali, jota voisi 
käyttää oppitunnilla, Germanova 
huudahtaa.

Avajaisissa Aunuksen piirin Vi-
teleen koulun opettajat pyörivät 
hauskasti muiden opettajien kans-
sa Kruuga-tanssissa. Myöhemmin 
he opettelivat muille opettajille 
livvinkarjalaisten tansseja. KS
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Kulttuuri

Kultainen naamio
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan kansallisen teatterin VR-esi-
tys Kalevala-episodit tavoittelee Ve-
näjän ylintä teatteripalkintoa. Esitys 
esitetään Kultainen naamio -festivaa-

lilla maaliskuussa. 
Teatterihanke on toteutettu yhteistyössä 

Helsingin Theater & VR InterLab ry:n kanssa.
Teatterikriitikot katsoivat teattereissa ja vi-

deoissa 722 näytelmää Venäjän 215 kaupungis-
ta. Kultainen naamio -palkinnon 2020 pitkäl-
le listalle pääsi yhteensä 81 draamateatterien 
ja nukketeatterien toteuttamaa näytelmää. 

Kalevala-episodit tavoittelee naamio-
ta sarjassa Kokeilu. Ohjaaja Oleg Niko-
lajenko on todistanut esityksellään, et-
tä kansallinen kulttuuri voi olla esitettynä 
virtuaalitodellisuudessakin. 

Kalevala-episodit on vuonna 2018 tehty kan-
sainvälinen virtuaaliteos ja maailman ensim-
mäinen virtuaalitodellisuudessa tapahtuva 
esitys. Sen on ehtinyt nähdä lähes 2 000 kat-
sojaa. Samalla sitä näytetään vain yhdelle tai 
muutamalle katsojalle kerrallaan. 

Esitys jatkaa elämäänsä nytkin. 

Katsoja pääsee surrealistisiin maailmoihin, joissa nähdään reaalisia karjalaisia näkymiä. KUVA: KANSALLINEN TEATTERI 

Virtuaalinen Kalevala 
tavoittelee naamiota
Kansallisen teatterin VR-esitys pääsi Kultainen naamio -palkinnon 2020 pitkälle listalle. Virtuaalista 
todellisuutta ja teatteria yhdistävä esitys ammentaa inspiraationsa eepoksesta.

— Näytämme esitystä Suomessa VR-tilai-
suuksissa. Esitys on saanut hyvät ja lämpimät 
arvostelut Helsingissä. Sillä on kysyntää ja se 
kasvaa, projektin vastuullinen johtaja, näyt-
telijä ja Kansallisen teatterin entinen näytte-
lijä Elli Närjä kertoo. 

Lyhenne VR tulee englanninkielisistä sanois-
ta virtual reality eli virtuaalitodellisuus. VR-
esitys Kalevala-episodit on todellisuuden ja 
mystiikan kimara. Se perustuu karjalais-suo-
malaiseen kansanperinteeseen, Kalevala-ee-
pokseen, rituaaleihin, tarinoihin, lauluihin 
ja legendoihin.

— Ohjaaja Oleg Nikolajenko ohjasi jo aikai-
semmin Kalevala-aiheisia esityksiä. Hän on 
ymmärtänyt, että eepos antaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia luoda surrealistisia virtuaa-
limaailmoja, Elli Närjä kertoo. 

Kalevalan runoja esitetään suomeksi ja 
vienankarjalaksi. Katsojat voivat käyttää eng-
lannin- tai venäjänkielistä tekstitystä. 

— Kun aloimme toteuttaa VR-esitystä, pää-
timme tulkita aineistoa aivan uudella tavalla. 
Lähdimme kohti uutta tuntematonta alaa, ja 
uskoimme ideaamme, Närjä korostaa. 

Esityksessä käytetään uusimpia VR-tek-
nologioita ja ohjausryhmän omia keksintö-
jä. Virtuaalitodellisuus vie tarinat täysin uu-
delle tasolle.

Katsoja pääsee surrealistisiin maailmoihin, 
joissa soi elektronista musiikkia ja autentti-
sia lauluja sekä soitetaan kansansoittimia ja 
joissa nähdään reaalisia karjalaisia näkymiä. 
Kaikki ne tempaavat katsojan mukaansa fyy-
sisesti ja tunneperäisesti.

Karjalaisten tarinoiden sankarit ovat vä-
liin ihmisen, väliin kämmenen mittaisia ja 
väliin jättikokoisia. 3D-mallien asemesta 
esiintyy eläviä ihmisiä, Kansallisen teatte-
rin näyttelijöitä. Rooleissa nähdään muun 
muassa Aleksandra Aniskina, Tamara Vo-
ronova, Vladimir Matvejev, Julia Kuikka ja 
Andrei Gorškov.  

TAITEELLINEN TYÖRYHMÄ:
● Oleg Nikolajenko (projektin taiteellinen 

johtaja, idean luoja, VR-kehittäjä) 
● Daniil Bakalin (ohjelmistosuunnittelija, 

idean luoja, VR-kehittäjä)
● Elli Närjä (projektin vastuullinen johtaja, 

koordinaattori, tuottaja, näyttelijä) 
● Grigori Arhipov (äänisuunnittelu) 
MUUSIKOT:
● Yarga Sound System 
(Aleksandr Leonov, Olga Gaidamak)
● Arto Rinne

VR-esitys

INTERAKTIIVINEN VERSIO: 40 minuuttia
VIDEO 3D360: 26 minuuttia
KIELI: suomi, vienankarjala
TEKSTITYS: englanti, venäjä.
SUOSITUSIKÄRAJA: 16+

Kalevala-episodit

,, Kun aloimme toteuttaa 
VR-näytelmää, päätimme 
tulkita aineistoa aivan 
uudella tavalla. 
ELLI NÄRJÄ

Esityksessä ei ole tavanomaista rekvisiit-
taa eikä lavasteita ja edes näyttämöä. Katso-
ja sijaitsee tyhjässä huoneessa, jossa hän up-
poaa mystisen Karjalan maailmaan. 

On helppoa unohtaa, että kyseessä ei ole 
todellinen kokemus. Virtuaaliympäristös-
sä katsoja kokee olevansa tilanteen sisällä. 
Hän pääsee sukeltamaan esityksen sisään, 
sillä VR-lasien avulla voit nähdä esityksen 
joka puolella ympärilläsi. 

Jollakin hetkellä todellisuuden tunne ka-
toaa. Lopussa katsoja istuu veneessä eikä hän 
ole varma, että pääsee rantaan. Kokemus on 
todella vaikuttava. KS
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"Esittelemme ensimmäistä kertaa Joan Mirón, 
Wassili Kandinskin ja Georges Braquen teoksia näyttelysalissamme." 

Natalia Jegorova

Taide
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin näyttelysalissa esillä ole-
va Avantgarde: XX vuosisata -näytte-
ly on laaja ja monipuolinen valikoima 
litografi a- ja etsausmenetelmällä pai-

nettua taidetta.
Näyttely on katsaus 1900-luvun taitee-

seen. Se tutustuttaa petroskoilaista yleisöä 
abstraktin taiteen, surrealismin ja op-taiteen 
kärjessä olleiden taiteilijoiden tuotantoon.

— Näyttely on Petroskoin näyttelysalin ja 
Pietarin Art-keskuksen yhteistyöhanke. Sitä 
ennen Petroskoissa järjestettiin maailman-
kuulujen Salvador Dalín ja Marc Chagallin 
näyttelyt. Joan Mirón, Wassili Kandinskin ja 
Georges Braquen teoksia esittelemme näytte-
lysalissamme ensimmäistä kertaa, näyttelyn 
kuraattori ja taiteilija Natalia Jegorova sanoo.

— Tämän hetken kiinnostavimmat nyky-
taiteilijat saavat innoituksensa avantgarde-
taidesuunnan tunnetuimmista teoksista. 
Merkittävänä suunnan edustajana oli esimer-
kiksi ranskalainen taiteilija Georges Braque. 
Hänen tuotantonsa vaikutti monien muiden 
taiteilijoiden tuotantoon, petroskoilainen 
taiteilija Artjom Starodubtsev kertoo.

Avantgardesta nykytaiteeseen
— Avantgarde-taidesuunnan merkittävin 
jakso ajoittui vuosille 1910–1920. Avantgar-
deen pohjautuvat myöhemmin kehittyneet 
taidesuunnat, muun muassa näyttelyssä esil-
lä olevat surrealismi, abstrakti taide ja op-tai-
de, Starodubtsev kertoo.

Surrealismia näyttelyssä edustavat espan-
jalaiset taiteilijat Salvador Dalí ja Joan Miró 
sekä belgialainen taiteilija René Magritte.

Suomeksi surrealismi tarkoittaa ylirealis-
mia, jossa etsittiin uusia tapoja nähdä todel-
lisuus. Teoksissa surrealistit yhdistivät unen 
ja todellisuuden. He suosivat kollaasi-teknii-
kan käyttöä ja kehittivät uusia sovellutuksia 
soveltaen surrealismin tavoitteita.

Venäläistä taiteilijaa Wassili Kandinskia 
pidetään yhtenä abstraktin taidesuunnan pe-
rustajista. Kandinskin vuonna 1910 maalaa-
maa nimetöntä teosta sanotaan ensimmäi-
seksi abstraktin taiteen teokseksi. 

Kandinski yksinkertaisti ihmistä ympäröi-
vän esinemaailman muotoja. Värilliset täplät 
ja linjat ovat tärkeimpiä elementtejä hänen 
teoksissaan. Kun katsoo hänen teok siaan, 
ihailee muodon ja värin leikkiä.

Op-taide tai optinen taide on kuvatai-
teen suuntaus, joka käyttää välineinä opti-
sia illuusioita.

Unkarilais-ranskalainen taiteilijaa Victor 
Vasarelya pidetään op-taiteen luojana. Hänet 
tunnetaan muun muassa abstrakteista maa-
lauksista, jotka synnyttivät optisia harhoja. 
Hänen maalauksensa rakentuivat geometri-
sista neliöistä tai kuutioista ja kirkkaiden vä-
rien rinnastuksista.

— Nyt op-taide on siirtynyt muotoilualaan. 

Vanha avantgarde
herättää uusia ajatuksia
Avantgarden klassikoita voi nähdä Petroskoissa. Näyttelyssä on esillä surrealismia, abstraktia taidetta 
ja niin sanottua optista taidetta.

Se näkyy kaikkialla: muotoilussa, teatterissa 
ja muodissa, Starodubtsev pohtii.

Litografi a tuo taidetta lähemmäksi
Näyttelyssä esillä on litografi a- ja etsausme-
netelmällä painettuja painokuvia taiteilijoi-
den tunnetuista teoksista. Jokainen vedos 
on itsenäinen taideteos, sillä vedoksessa on 
juokseva numero, vedossarjan määrä ja tai-
teilijan signeeraus.

— Emme voineet tuoda yhtä René Magrit-
ten taulujen originaalia, koska ne ovat erit-
täin kalliita. Karjalan tasavallan budjetti ei 
riittäisi arvoesineiden vakuutukseen. Paino-
kuvat mahdollistavat tutustumisen hänen te-
oksiinsa, Starodubtsev sanoo.

— Nykyään ihminen ja taide kohtaavat tois-
tensa usein internetissä. Tietenkin on eri asia 
katsoa taideteoksia näyttelysalissa kuin kat-
soa niitä netissä. Petroskoilaisilla on nyt mah-
dollisuus nähdä näyttelyssä yli viisikymmen-
tä taideteosta 1900-luvulta, hän jatkaa. KS

● NÄYTTELYESINEET: 54 taulua 
● TAIDESUUNNAT: surrealismia, abstraktia 

taidetta, ekspressionismia ja op-taidetta
● MENETELMÄT: litografi a, etsaus ja 

pastelli
● TAITEILIJAT: Asia Leviant, Shōichi Hase-

gawa, Arman (Fernandez Arman), Robert 
Motherwell, Esteban Vincente, Christian 
Dotremont, Pierre Alechinsky ja muita.

Avantgarde: XX vuosisata

,, Painokuvat mahdollistavat 
tutustumisen René Magritten 
originaalimaalauksiin. 
ARTJOM STARODUBTSEV

Rene Magritte. 
Carte blanche. 

Litorgafi a. 1965

Näyttelyssä on esillä litografi a- ja etsausmene telmällä painettuja painokuvia taiteilijoiden tunnetuista  teoksista. Näyttely on auki helmikuun 16. päivään saakka. 
0+ KUVA: JELENA MALODUŠEVA
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Historia

Näyttely
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Inkeriläissyntyinen, 7-vuotiaana Suomeen 
muuttanut toimittaja Lea Pakkanen us-
koo näyttelyn antavan paljon uutta tie-
toa inkerinsuomalaisista niin inkeriläisil-

le kuin muillekin suomalaisille. Inkeriläiset 
— unohdetut suomalaiset -näyttely avattiin 
Kansallismuseossa Helsingissä tammikuun 
puolivälissä. 

— Monet Suomessa eivät esimerkiksi tie-
dä, että Neuvostoliitossa inkeriläisiä kut-
suttiin suomalaisiksi, ja että tämä merkit-
tiin myös heidän neuvostopasseihinsa. Näitä 
passeja on nähtävissä näyttelyssämme, Lea 
Pakkanen kertoo. 

Monille nykysuomalaisille on myös uut-
ta, että jatkosodan aikana Suomessa oli eva-
kuoituna yli 60 000 inkeriläistä. Välirauhan 
jälkeen suurin osa heistä palasi Neuvostoliit-
toon. Inkerinmaalle he eivät enää päässeet. 
Inkerin sijaan heidät karkotettiin Keski-Ve-
näjälle ja Siperiaan. 

— Näyttelymme pyrkii tarjoamaan katta-
van yleiskuvan inkeriläisten vaiheista, siitä, 
kuinka paljon heitä on ollut ja kuinka mo-
nia on karkotettu eri aikoina ja minne. Inke-
riläisille näyttely tarjoaa perustiedot oman 
kansan vaiheisiin ja vertaistukea muiden 
inkeriläisten haastattelujen kautta, Pakka-
nen sanoo. 

Lisäksi näyttely avaa uusia näkökul-
mia suomalaisuuteen: Mitä suomalaisuus 
on merkinnyt inkeriläisille rajan toisella 
puolella?

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuot-
ta inkeriläisten paluumuuton alkamisesta 
Suomeen.

— Ajattelimme, että nyt on hyvä hetki ker-
toa siitä, keitä inkeriläiset oikein ovat, Pak-
kanen sanoo.

Näyttelyn käsikirjoituksesta vastasi-
vat Lea ja Santeri Pakkanen ja valokuvis-
ta sekä visuaalisesta toteutuksesta Meeri 
Koutaniemi.

Lea Pakkanen on syntynyt Petroskoissa, 
mutta lapsena hän muutti perheensä kans-
sa Suomeen. Hänen isänsä Santeri Pakka-
nen työskenteli vuosina 1979—1991 Puna-
lippu (nykyään Carelia) -lehdessä. 

Norillag oli yksi Neuvostoliiton Gulag-vankileirijärjestelmän suurimmista ja ankarimmista leireistä. 12+ KUVA: MEERI KOUTANIEMI

Helsingin Kansallismuseossa avattu näyttely kertoo inkerinsuomalaisten historiasta ja siitä, mitä 
inkeriläisyys merkitsee. Se antaa uutta tietoa niin inkeriläisille kuin muillekin suomalaisille.

Inkeriläiset: Keitä he ovat?

Näyttelyn idea lähti Lean tarpeesta ym-
märtää paremmin perheensä ja yhteisönsä 
historiaa.

— Olen itse inkerinsuomalainen ja per-
heeni on käynyt läpi inkeriläisten vainot. 
Tuli ajatus, että ehkä tämän selvittämisen 
voi tehdä myös muita hyödyttävällä ta-
valla. Sain tuekseni ystäväni, valokuvaaja 
Meeri Koutaniemen ja isäni Santeri Pakka-
sen, ja tämän työryhmämme kanssa pää-
timme tehdä aiheesta näyttelyn, Pakkanen 
muistelee.

Kolmen vuoden aikana Lea Pakkanen 
on tehnyt kenttätyömatkoja ympäri Suo-
mea ja Venäjää ja haastatellut kymmeniä 
inkerinsuomalaisia.

— Teimme haastattelu- ja kuvausmatko-
ja Inkerinmaalle, Jakutiaan, minne inkeriläi-
siä karkotettiin 1940-luvulla, sekä Norilskiin, jossa myös inkeriläisiä oli vankileirillä, Pet-

roskoin ympäristöön sekä ympäri Suomea, 
Lea kertoo. 

Näyttelyssä on esillä muotokuvia ja ottei-
ta 25 inkeriläisen haastattelusta. Näyttelys-
sä nähdään nykyajassa elävien inkeriläisten 
muotokuvia, dokumentaarisia valokuvia in-
keriläisten asuinpaikoilta sekä paikoista, joi-
hin heitä oli karkotettu ja lähetetty vankilei-
reille sekä inkeriläisten vaiheita havainnol-
listavaa esineistöä. 

Lea Pakkanen sanoo, että tutkimusta inke-
rinsuomalaisista on julkaistu jonkin ver-
ran, mutta sitä ei ole popularisoitu tai kä-
sitelty kouluissa. Suurelle osalle suomalai-
sista inkeriläisten kipeä historia on jäänyt 
tuntemattomaksi.

— Tutkimustietoa ei ole juuri popula-
risoitu eikä aiheesta opeteta esimerkiksi 
kouluissa. 1990-lähtien aihe ei enää ole ol-

lut erityisen arkaluontoinen, mutta kun so-
tien jälkeisistä vuosista lähtien siitä pidettiin 
parempana olla erityisemmin puhumatta, 
aihe painui vuosikymmenien saatossa unoh-
duksiin, Pakkanen huomauttaa. 

Dosentti ja verkostotutkija Toivo Flink 
vahvistaa Pakkasen näkemyksen. 

— Jos popularisoinnilla tarkoitetaan semi-
naareja, näyttelyjä ja lehtikirjoituksia, on tä-
tä tehty jo vuosikymmenien ajan. Eri asia on, 
kuinka tämä tiedottaminen on tavoittanut 
Suomen laajaa yleisöä. Sen sijaan kouluissa 
historian ja yhteiskuntaopin ohjelman osana 
Inkerin suomalaisuutta ei ole käsitelty kos-
kaan, Flink sanoo. 

— Suomen itsenäistymisen alkuvuosi-
kymmeninä ennen toista maailmansotaa 
koulun historian oppikirjoista löytyy mai-
ninta siitä, että Ruotsi oli saanut haltuunsa 
Inkerinmaan vuonna 1617 ja menettänyt sen 
Venäjälle 1721, hän jatkaa. 

Suomessa on paljon ennakkoluuloja in-
keriläisiä kohtaan. Pakkasen mukaan monet 
paluumuuttajina Suomeen muuttaneet in-
keriläiset ovat kohdanneet Suomessa rasis-
mia ja ennakkoluuloja ja osin juuri siksi, et-
tä heidän historiaansa ei tunneta. 

Kun Lean perhe asui Neuvostoliitos-
sa, he olivat erikoisia, koska olivat suo-
malaisia. Heillä oli suomalaiset nimet, he 
viettivät joulua ja puhuivat suomea. Sit-
ten kun he muuttivat Suomeen, he olivat 
Suomessakin erilaisia ja outoja, he olivat 
venäläisiä. 

— Monet inkerinsuomalaiset kokevat, että 
heitä ei pidetä Suomessa suomalaisina, vaan 
venäläisinä, Lea tähdentää. KS

Inkeriläiset — unohdetut suomalaiset 
-näyttelyn esineistö ja muut valokuvat ovat 
Kansallismu seon ja Kansallisarkiston kokoelmis-
ta, Museoviraston Kuvakokoelmista, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuralta ja yksityisistä koko-
elmista. 

Näyttely on avoinna yleisölle 19. huhtikuuta 
asti Kansallismuseon pop up -tilassa. 

— Hienoa on, että Kansallismuseo innostui 
tulemaan mukaan näyttelyn esityspaikaksi, Lea 
Pakkanen iloitsee.  

Pakkanen toivoo näyttelyn tuotavan Petros-
koihinkin. 

Näyttelyä toivotaan Petroskoihin
— Olemme alustavasti käyneet joitakin keskus-

teluja tästä mahdollisuudesta. Olisi mahtavaa saa-
da näyttely Petroskoihin! Se on inkeriläisille ja in-
keriläisyydelle tärkeä kaupunki, Lea kertoo. 

Näyttelyä odotetaan innokkaasti Petroskoissa. 
— Olisi hyvä saada tämä näyttely kiertämään 

Karjalassakin, sillä monet inkerinsuomalaiset asu-
vat edelleen täällä ja tämä voisi olla heille yhdistä-
vä ja tukea antava tapahtuma. Keskuksemme ot-
taa näyttelyn mielellään vastaan Petroskoissa, ellei 
löydy isompaa tilaa, Karjalan karjalaisten, vepsä-
läisten ja suomalaisten resurssi-, kieli- ja mediakes-
kuksen johtaja Inna Nippolainen sanoo. KS

,, Monet Suomessa 
eivät tiedä, että 
Neuvostoliitossa 
inkeriläisiä kutsuttiin 
suomalaisiksi, ja 
että tämä merkittiin 
myös heidän 
neuvostopasseihinsa. 
LEA PAKKANEN
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"Monet näkövammaiset eivät osaa käyttää tietokonetta, 
mikä vaikeuttaa heidän työllistymistä." 

Oleg TšerepanovHankkeet

Sopeutuminen
Jekaterina Pospelova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

–Tietokone on matkalaukun muo-
toinen, näillä sanoilla Harmo-
nia-järjestön puheenjohtaja Oleg 
Tšerepanov aloittaa tavallises-

ti näkövammaisten tietokonekurssien en-
simmäisen oppitunnin.

Tšerepanov on itse näkövammainen. Hän 
on opettanut näkövammaisille tietokoneen 
käyttöä monia vuosia. Opettaja on varma, 
että kursseilla saadut taidot auttavat vam-
maisia työllistymään ja liikkumaan kaupun-
gin kaduilla.

— Keskuksessa näkövammaiset oppivat 
liikkumaan opaskoiran avulla. Kymmenen 
vammaista voi harjoitella samanaikaisesti 
keskuksen tiloissa, Tšerepanov kertoo.

Keskuksen perustamiseen ei-kaupal-
linen Harmonia-järjestö sai 2,7 miljoonaa 
ruplaa apurahaa presidentin rahastosta ja 
yli 800 000 ruplaa Karjalan budjetista. Kes-
kukseen hankittiin viisi tietokonetta, ruu-
dunlukuohjelmia ja pistenäyttöjä. 

— Suurin osa rahoista käytettiin laitteiden 
hankintaan. Ne ovat hyvin kalliita. Pistenäyt-
tö maksaa yli 100 000 ruplaa, Tšerepanov 
huomauttaa. 

Harmonia-keskuksen johtaja Oleg Tšerepanov opettaa näkövammaista Aleksandr Panšinia liikkumaan opaskoiran kanssa. KUVA: JEKATERINA POSPELOVA

Keskus edistää 
työllistymistä

,, Keskuksessa 
vammaiset saavat tietoa 
ammateista ja niiden 
erikoisominaisuuksista, 
työpaikoista ja työllisyys-
mah dollisuuksista.

Lisäksi apurahoilla korjattiin keskuksen 
tiloja.

Nykyteknologiat tulevat saataville
Keskuksen asiantuntijat parantavat vam-
maisten ammatillisia taitoja ja auttavat so-
peutumaan arkielämään. Vammaiset oppi-
vat myös käyttämään älypuhelinta.

— Monet näkövammaiset eivät osaa 
käyttää tietokonetta, mikä vaikeuttaa hei-
dän työllistymistä. Pääsy työelämään on 

tärkeä vammaisille, hän oppii itsenäiseksi, 
Tšerepanov sanoo. 

Keskuksessa vammaiset saavat tie-
toa ammateista ja niiden erikoisominai-
suuksista, työpaikoista ja työllisyysmah-
dollisuuksista. Nuorille kerrotaan myös 
ammatinvalinnasta.

— Näkövammaisten lisäksi muut vammai-
set voivat saada tietoa ammatinvalinnasta, 
Tšerepanov korostaa.

Uusi hanke vammaisten hyödyksi
Keskuksen asiantuntijat odottavat ortodok-
sisten aloitteiden hankekilpailujen tuloksia.

— Olemme laatineet ammatinvalin-
taa koskevan projektin. Hankkeen aikana 
vammaiset saavat kirkon alan ammatteja, 
Tšerepanov kertoo. 

Keskus toimii apurahoilla heinäkuuhun 
2020 saakka.

— Toivomme saavansa apurahaa jatkos-
sakin, Tšerepanov sanoo. KS

Karjalan työllisyys- ja työvoimahallinnon mukaan 
vuonna 2019 Karjalassa rekisteröidyistä 14 550 työ-
ikäisestä vammaisesta työskenteli 2 696, mikä on 
200 vammaista enemmän kuin vuonna 2018. 

Vammaiset työskentelivät muun muassa kir-
janpitäjinä, siivoojina sekä ohjelmoijina.

Vammaisten työvoimaosuus kasvaa
Valtio tukee vammaisia, jotka haluavat aloittaa 

yrittäjinä. He voivat saada tasavallan budjetista 
oman yrityksen perustamiseen 200 000 ruplaa 
apurahaa. Vammaiset, jotka haluavat kuljettaa 
ihmisiä ja tavaroita henkilöautolla, voivat saada 
250 000 ruplaa apurahaa. KS

Harmonia-keskuksessa vammaiset oppivat liikkumaan opaskoiran avulla 
ja käyttämään tietokonetta.

Museo
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Ystävyyskaupunkitoiminnalla on 
Petroskoissa pitkä historia. Se al-
koi 55 vuotta sitten, kun vuonna 
1965 solmittiin Petroskoin ja Var-

kauden välillä ensimmäinen ystävyysso-
pimus. Siitä ajasta alkoi perinteinen ys-
tävyyskaupunkitoiminta: erilaiset viral-
liset vierailut sekä kulttuuri-, urheilu- ja 
nuorisoyhteisöjen yhteistyö.

Viime viikolla Petroskoissa avattiin 
uusi yhteistyökenttä. Se on Ystävyys-
kaupunkitoiminnan museo Petroskoin 
Deržavinin lyseossa. 

— Museosta tulee oiva kenttä kansain-
välisille tapaamisille ja myös paikka, jossa 
Petroskoissa toimivat ystävyysseurat jär-
jestävät omia tapahtumiaan, Deržavinin 
lyseon johtaja Raisa Sergejeva sanoo.

— Ystävyyskaupunkitoiminnan mu-
seo antaa sysäyksen hyvien suhteiden 
kehittämiseen. Museon tiloissa ystävät 
eri maista tapaavat toisiaan. Siinä järjes-
tetään erilaisia kansainvälisiä tilaisuuk-
sia ja kulttuuritapahtumia, hän jatkaa.

Nyt Petroskoilla on 12 ystävyyskaupun-
kia kymmenestä maasta. Ne ovat Arme-
nian Etšmiadzin, Liettuan Alitus, Norjan 
Mo i Rana, Ranskan La Rochelle, Ruotsin 
Uumaja, Saksan Tübingen ja Neubran-
denburg, Suomen Varkaus ja Joensuu, 
Valko-Venäjän Brest, Viron Narva sekä 
Yhdysvaltain Duluth.

Kulttuurinen vaihto on yhteistyössä 
tärkeä kohta. Ystävyyskaupunkien lah-
joittamat muistomerkit muistuttavat 
Petroskoin rantakadulla kaupunkilaisil-
le kaupunkien ystävyyssuhteista.

Vasta avatun museon kokoelmassa on 
muun muassa lahjoja Petroskoin ystä-
vyyskaupungeilta sekä Petroskoissa toi-
mivilta ystävyysseuroilta.

Museon avajaisiin osallistuivat tanssi- 
ja lauluyhtye Toive, Petroskoin kaupun-
gin hallituksen, Venäjän ulkoasiainmi-
nisteriön ja Suomen Pietarin-pääkonsu-
laatin Petroskoin toimipisteen edustajia 
sekä ystävyysseurojen johtajia. Museon 
perustaminen rahoitettiin pääosin Venä-
jän presidentin rahastosta. KS

Kansainvälinen 
yhteistyö 
uudelle tasolle

Ystävyyden puu on yksi Ystävyyskaupun ki-
toiminnan museon näyttelyesineistä. 6+
KUVA: JELENA MALODUŠEVA
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Lukijalta

Meille tulee sähköpostitse Karjalan Sanomat, 
reaaliajassa ja kätevässä pdf-muodossa. Kii-
tos lehden toimitukselle! Toista se oli aiem-
min: piti hakea lehdet Kostamuksen postis-
ta tai tehdä kalliimpi tilaus Suomen kautta. 
Lehti on todella kiinnostava ja aivan ehdoton 
heille, jotka ovat aktiivisesti kiinnostuneita 
itärajamme takaisesta elämästä.

Tuoreessa numerossa (KS/02, 22.01.2020), 
sivulla 15, on varsin kiinnostava valokuva, 
josta minulle, melkeinpä ensisilmäyksellä-
ni, syntyi surullinen aavistus.

Lehden kuvateksti: ”Punaisen Karjalan 
toimituksessa 1929—1930. Vasemmalta toi-
mitussihteeri Jukka Toivola, joka tunnet-
tiin myös Kustaa-pakinoitsijana, toimitta-
ja Iisakki Heikka ja reportteri Saimi Kuiva-
la. Noiden vuosien lehtien tunnuslaatikon 
mukaan toimitus sijaitsi silloin Petroskois-

Erään valokuvan taustatiedot...

Matkailukohde

PS-87-syöttöaseman museo on 
toiminut viime vuoden lopus-
ta lähtien. 330 kilowatin syöt-
töasema on Louhen piirin tär-

keimpiä voimatalouden yksiköitä, joka on 
kuulunut pohjoiseen voimansiirtoketjuun. 
Sähköä siirretään Kuolan ydinvoimalasta 
Karjalaan ja Leningradin alueelle Louhen 
syöttöaseman kautta. 

Museo avattiin syöttösemalla aikoinaan 
työskennelleiden työntekijöiden muistok-
si. Avajaisiin osallistui entisten työntekijöi-
den sukulaisia, yhteensä parikymmentä hen-
keä. Syöttöaseman rakentamisesta on kulu-
nut lähes viisikymmentä vuotta. Joulukuusta 
1973 lähtien Louhessa on kasvanut monta 
työläissukua. 

Louhen piirin voimatalouden johtajan 
Valeri Bobkovin mukaan aineistoa kerät-
tiin syöttöaseman henkilöstön yhteisvoi-
min monta vuotta. Työntekijät joutuivat 
kääntymään Venäjän ja Valko-Venäjän ar-
kistojen ja televisiokanavien puoleen ja 
tiedustelemaan postitse ja sosiaaliverkko-
jen kautta entisten työntekijöiden sukulai-
silta tarvittavaa materiaalia. Suurta apua ai-
neiston keräämisessä on saatu petroskoilai-
selta työveteraanilta Aleksandr Himitšiltä, 
joka oli ensimmäisiä Louhen syöttöaseman 
päivystäjiä. 

Suuren etsintätyön tuloksena on saatu sel-
ville syöttöaseman ensimmäisen päällikön 
Aleksandr Konopljovin nykyinen asuinpaik-

Voimatalouden 
museo Louheen

Louhen piirin voimatalouden johtaja Valeri Bobkov esittää näyttelyä. KUVA: VALERI BEHTEREV

ka. Aseman entinen päällikkö asuu Liettu-
an pääkaupungissa Vilnassa. Entinen säh-
köasentaja Nikolai Zarkov asuu Viipurissa. 
Syöttöaseman entiset työntekijät asuvat ny-
kysin eri puolilla Venäjää.

Nämä ihmiset ovat luovuttaneet museolle 
omia asiakirjojaan, palkintojaan, rintamerk-
kejään, kunniakirjojaan sekä lehtileikkeita. 
Eläkeläiset ovat kertoneet muistojaan syöt-
töaseman toiminnasta.

Nykyiset työntekijät järjestivät vieraille 
museon avajaisten jälkeen  tutustumiskäyn-
nin syöttöaseman tuotannollisiin ja muihin 
tiloihin. Aikoinaan syöttoasemalla kävi Kar-

jalan entinen päämies Sergei Katanandov, 
jonka valokuva riippuu aseman lepohuoneen 
seinässä. Yhdessä valokuvassa on suomalais-
ten asiantuntijoiden delegaatio Louhen piirin 
ystävyyskaupungista Kuusamosta. Sen mat-
kan järjesti ystävyyssuhteiden koordinoija 
Valerian Kundozjorov. Museossa on paljon 
kuvia, jotka on otettu kala- ja metsästysmat-
koilta sekä huvimatkoilta. Pian voimatalou-
den museoon hankitaan vieraskirja.

Valeri Behterev 
Kirjoittaja on Louhessa asuva lehden avustaja.

sa osoitteessa Puškinskajakatu 3. Nyt sii-
nä osoitteessa on nelikerroksinen asuin-
talo, jonka alakerrassa toimii Venäjän 
tiedeakatemia Karjalan tiedekeskuksen 
terveysasema”.

Heti lukemisen jälkeen tein nettihaun ky-
seisten henkilönimien pohjalta ja siinähän 

se tuli, tuo synkkä vahvistus aavistukseeni...
Olkoon seuraava tieto siis mieleenpainu-

vana lisäkuvatekstinä:
Jukka Toivola: 1899 — 8.5.1938. Lähde: 

fi .wikipedia.org/wiki/Jukka_Toivola_(Kustaa)
Iisakki Heikka: 1891 — 3.4.1938. Lähde: 

fi .wikipedia.org/wiki/Isak_Heikka
Ainut tuosta kolmikosta, joka Stalin (jonka 

suuri kuva näkyy kuvassa Saimin yläpuolel-
la) sittenkin antoi elää, oli Saimi Kuivala (os. 
Mönkkönen). Tämä käy ilmi siitä, että Saimi 
käänsi suomeksi kolme kirjaa 1960-luvulla: 
Nikitan lapsuus (Детство Никиты), 1963, Pel-
kuri (Трус), 1964 sekä Kaukaisen tähden ka-
jo (Свет далекой звезды), 1965.

Ilmari Schepel
Kirjoittaja on Suomessa Suomussalmella 

asuva lehden monivuotinen lukija.

,,  Ihmiset ovat 
luovuttaneet museolle 
omia asiakirjojaan, 
palkintojaan, 
rintamerkkejään sekä 
lehtileikkeita.

Blogi Karjalasta

Tatjana Berdaševa

Muinainen 
setukansa
Setumaata ei ole merkitty karttaan. Mui-
naisina aikoina Setumaan keskus oli ollut 
Pihkovan alueella nyt sijaitsevien Irboskan 
ja Petserin ympäristössä. Nyt lähdemme 
sinne, jossa useiden vuosisatojen kuluessa 
on asunut alkuperäisiin suomalais-ugrilai-
siin kansoihin kuuluvia setukaisia. Kansa on 
säilyttänyt äidinkielensä ja perinteitään ny-
kypäivään asti.

Setukansan nimen alkuperästä ei ole 
selvää tietoa. Kansan nimeä alettiin maini-
ta kirjallisuudessa vasta 1860-luvulta. Alun 
perin setukaiset olivat pakanallisia. He pal-
voivat pyhiä lehtoja, kiviä ja vettä. Myös 
kristinuskoon kääntymisen jälkeen kansa 
palvoi pitkään viljan jumalaa Pekoa. Setu-
kaiset tekivät Jumalan puufi guureja ja va-
hakynttilöitä. 

Tarinan mukaan Peko oli isokokoinen: 
hänellä oli männyn korkeus, karhun voi-
ma ja poron lujuus. Pekon vanhemmat 
olivat setukaiset, ja hänen kumminsa oli-
vat Jeesus ja neitsyt Maria. Nyt Peko ma-
kaa Petserin luostarin maanalaisessa luo-
lassa. Näin ihmeellisesti kansanrunou-
dessa ovat yhdistyneet pakanallisuus ja 
kristinusko.

Muinaisista ajoista lähtien setukaiset 
ovat harjoittaneet maanviljelyä, ovat vil-
jelleet pellavaa, ruista, vehnää, ohraa, he-
delmiä ja vihanneksia. He ovat myös hoita-
neet karjaa, ovat tehneet keramiikkatöitä 
ja ovat käyneet kauppaa.

Siitä kerrottiin meille Sigovon kyläs-
sä, jossa sijaitsee Venäjän ainoa setukan-
san museo. Museokartano on hyvin mu-
kava paikka. Emme ole nähneet museossa 
mitään näyttelytiloja. Päinvastoin pääsim-
me lämpimään taloon, jossa on iso venä-
läinen uuni, ainutlaatuisten esiliinojen ko-
ristama ikoninurkka, vanhoja arkkuja ja 
kotiastioita.

Tällä talolla on oma historiansa. Vuon-
na 1906 Viktor Kylaots rakensi talon 
isolle perheelleen, jossa oli yhdeksän las-
ta. Nyt talon ympärillä ovat muutkin talo-
usrakennukset eli kaksi vajaa, kivinen na-
vetta, vuonna 1899 rakennettu riihi ja pie-
ni sauna. Tämä on yhden perheen pieni 
maailma. 

Vuonna 1999 kartanon hankki Irbors-
kan museo, ja muutaman vuoden kuluttua 

talossa avattiin museon haara-
osasto.

Kun lähdimme pois Si-
govosta, saimme lahjak-

si museon työntekijöiltä 
isokokoisen, rusinoil-
la täytetyn ja suklaa-
kermalla päällyste-
tyn pullan. Pullan ma-
ku tuntuu hienolta ja 
todella kuninkaalli-

selta.

Setukaisten 
kankile-
soitin on 
karjalaisen 
kanteleen 
näköinen. 
KUVA: TATJANA 
BERDAŠEVA

osasto.
Kun lähdim

govosta, sai
si museon t
isokokoise
la täytety
kermalla
tyn pulla
ku tuntu
todella 

selta.
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OINAS
21.03–20.04

Sinä alat kyllästyä samoihin teh-
täviin päivästä päivään. Haluat 
muuttaa jotakin elämässäsi, mut-
ta pelkäät. Ota avosylin vastaan 
kaikki uusi, mitä viikko tuo tulles-
saan. Aika auttaa sinua sopeutu-
maan muutoksiin.

HÄRKÄ
21.04–20.05

On aika tavoitella unelmia. Sinul-
la on suunnitelma, joka voi kan-
taa pitkälle. Älä kuitenkaan kii-
rehdi asioissa eteenpäin, eten-
kään jos kyse on ihmissuhteista.

KAKSOSET
21.05–21.06

Mitä enemmän tiedät, sen pa-
rempi. Kysy lisää, kunnes kaik-
ki on sinulle selvää. Älä jätä yhtä-
kään kiveä kääntämättä.

RAPU
22.06–22.07

Raha-asiat vaativat nyt huomiota 
ja tarkkuutta. Älä vedä liian no-
peita johtopäätöksiä, sillä sinulta 
saattaa puuttua tietoa. Romant-
tinen viikonloppu rakkaasi kans-
sa sopii viikon kuvaan.

LEIJONA
23.07–23.08

Elämäsi on täynnä muutoksia, 
sekä odotettuja että yllättäviä-
kin. Ole avoin uusille asioille. Tu-
tustut mielenkiintoisiin ihmisiin, 
jotka auttavat sinua edistämään 
asioissa tulevaisuudessa.

NEITSYT
24.08–23.09

Saat hyväksynnän ja taustatu-
kea ideallesi pomolta ja työkave-
reilta. Ota kaikki irti saamastasi 
avusta. Viikonloppuna saat vih-
doinkin tietoja, joita olet kaivan-
nut jo vuosia.

VAAKA
24.09–23.10

Sukulaiset kaipaavat apuasi. Heil-
lä on sinulle jotain kerrottavaa. 
Ole huolellinen tunteita tulki-
tessasi.

SKORPIONI
24.10–22.11

Rakkauselämä roihuaa tällä vii-
kolla. Romantiikkaan kannattaa 
panostaa. Älä pidättele tunteita-
si, vaan päästä ne ulos. Muista pi-
tää mielesi avoimena ja olla val-
mis keskustelemaan.

JOUSIMIES
23.11–21.12

Olet taipuvainen riitelemään 
toisten kanssa. Jos olet työssä-
käyvä, niin se voi tapahtua työ-
paikalla. Pidä huolta itsestäsi! 
Jos menetät malttisi, voit toimia 
väärin.

KAURIS
22.12–20.01

Olet nyt erityisen huolellinen kai-
kessa, mitä teet. Ystävyyssuhde 
uuden ihmisen kanssa kehittyy 
mielestäsi liian hitaasti. Yrität no-
peuttaa sitä, mutta hän voi koeta 
painostusta. Älä kiirehdi.

VESIMIES
21.01–19.02

Joku yrittää pilata päiviäsi. Älä 
anna tunteiden heitellä sinua 
ympäriinsä. Nyt on pidettävä 
pää kylmänä ja seurattava omaa 
polkuasi. Ota reippaasti häneen 
etäisyyttä.

KALAT
20.02–20.03

Vietä aikaa hyvien ystävien seu-
rassa. Menneiden muisteleminen 
tekee hyvää jokaiselle. Saat van-
hemmalta sukulaiselta tai tutta-
valta hyvän neuvon.

HoroskooppiMenot  29.01. – 05.02.
Musiikki
Filharmonian suuri sali
Kirovinkatu 12

30.01. Ilta Onegon kanssa. Esiinty-
vät Karjalan kansansoitinorkesteri One-
go ja harmonikkaduo SIB-DUO. Klo 
19.00. 6+
2.02. Oscar ja Mamma Roosa. 
Schmitt. Karjalan kansansoitinorkes-
teri Onego ja näyttelijä Olga Sahanova 
(lausunta) esittävät Schmittin romaa-
nin länsimaisten säveltäjien musiikkiin. 
Klo 16.00. 6+

Teatterit
Kansallinen teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674

29.01. Kodi iknoil pöudolepäi. Vam-
pilov. Lyyrinen komedia, pieni näyt-
tämö, vepsän kielellä, 12+, klo 19.00. 
Muu esitys 30.01. klo 19.00.
31.01. Omalla mualla. Timonen. Draa-
ma, suuri näyttämö, karjalan ja suomen 
kielellä, simultaanitulkkaus venäjäksi, 
12+, klo 18.00.
2.02. Mummun saappaassa soi fox. 
Peltola. Draama, suuri näyttämö, suo-
men kielellä, simultaanitulkkaus venä-
jäksi, 12+, klo 18.00.
4.02. Rakkauden eliksiiri. Fila-
tov. Yksinäytöksinen komedia, pie-
ni näyttämö, venäjän kielellä, 18+, 
klo 19.00.

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, 783738

29.01. Giselle. Adam. Kaksinäy-
töksinen baletti, kesto 2 h, 6+, klo 
19.00.
31.01. Patarouva. Tšaikovski. 
Kolminäytöksinen ooppera, kesto 3 h 
20 min, 12+, klo 19.00.
1.02. Lepakko. Strauss. Kaksinäy-
töksinen operetti, kesto 3 h, 12+, klo 
18.00.
2.02. Pähkinänsärkijä. Tšaikovski. 
Kaksinäytöksinen baletti, kesto 1 h 35 
min, 6+, klo 18.00.
5.02. Iolanta. Tšaikovski. 
Kaksinäytöksinen ooppera, 12+, klo 
19.00.

Karjalan draamateatteri
Kirovinkatu 12, puh. 767127

31.01. Kuka rakastaa minua? Ge-
lasimov—Griškovets. Yksinäytöksi-

nen draama, pieni näyttämö, 16+, klo 
19.00.
1.02. Rakkaus. Kirjeet. Tseitslin. 
Draama, 16+, klo 19.00.
5.02. Matrjonan talo. Solženitsyn. 
Draama, pieni näyttämö, 12+, klo 
19.00.

Ad Liberum -teatteri
Oktjabrskikatu 11, puh. 636979

1.02. Vanhan ajan tilanomistajat. 
Gogol. Yksinäytöksinen lyyrinen fanta-
sia, Näyttelijäintalon sali, Karl Marxin 
katu 19, klo 19.00. 12+

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092

2.02. Vasuri. Leskov. Suositeltava yli 
12-vuotiaille, kesto 1 h, klo 16.00. 12+

Näyttelyt
Karjalan kansallinen museo
Lenininaukio 1, puh. 769479

1.03. asti. Eepos. Teatteri. Aika. Pet-
roskoin teattereiden Kalevala-aiheisis-
ta vuosien 1930—2010 esityksistä ker-
tova näyttely. 6+
1.03. asti. Vysotski: neljä neljäsosaa 
tietä. Vladimir Vysotskin valtionmuse-
on (Moskova) kiertonäyttely. 12+

Karjalan taidemuseo
Karl Marxin katu 8, puh. 783713

23.02. asti. Ajan värit. Kuvataiteilija 
Juri Trofi movin (Petroskoi) 80-vuotis-
juhlanäyttely. Esillä asetelmia, muoto- 
ja laatukuvia. 0+

Kaupungin näyttelysali
Lenininkatu 26, puh. 781650.

16.02. asti. Avantgarde: XX vuosi-
sata. Esillä Salvador Dalín, René Mag-
ritten, Joan Mirón, Marc Chagallin, 
Wassily Kandinskyn ja muiden värikivi-
piirroksia. 0+

Mediakeskus Vyhod
Karl Marxin katu 14, puh. 761441

2.02. asti. News from home: 
Petroskoi. Anne Fehresin (Alanko-
maat) ja Luke Conroyn (Australia) näyt-
tely. Esillä digitaalisia kollaaseja. 0+

Kižin näyttelykeskus
Fedosovankatu 19, puh. 799866

31.01. asti. Asia on veneessä. 
Kižanka-nimisestä perinteisestä äänis-
niemeläisestä puuveneestä kertova in-
teraktiivinen näyttely. Esillä mm. aito 
puuvene. 0+

Kansallisten kulttuurien 
keskus
Lenininaukio 2, puh. 782048

11.02. asti. Talven kylmässä sydä-
messä. Esillä Valentina Kotljarenkon 
(Petroskoi) maalauksia ja piirroksia. 0+

Käsityöammattien talo
Kirovinkatu 13, puh. 783062

15.02. asti. Äänisniemi—Rooma. 
Äänisniemen ja Rooman maisemia 
kuvataiteilija Boris Akbulatovin (Pet-
roskoi) näyttelyssä. 0+

Luterilainen kirkko
Drevljanskajan rantakatu 25

2.02. Jumalanpalvelus. Juhlajuma-
lanpalvelus suomen ja venäjän kielellä. 
Klo 11.00. 6+
2.02. Seurakunta 50. Luterilaisen 
seurakunnan 50-vuotispäivälle omiste-
tut tapahtumat: juhlanoutopöytä ja va-
paa mikrofoni. Klo 14.00. 12+

Lapsille
Kansallinen teatteri
Karl Marxin katu 19

1.02. Hyppelihiiri Myökki-Pyökki-
metsässä. Egner. Satu lapsille, pieni 
näyttämö, venäjän kielellä, kesto 1 h 15 
min, 6+, klo 12.00.

Näyttelyt
22.03. asti. Victoria Design Awards 2020. Esillä Venäjän johtavien suunnit-
telijoiden töitä graafi sen, tuotannollisen, ympäristö- ja sisustussuunnittelun se-
kä muoti-, vaate- ja tuotesuunnittelun alalla. 0+. Karjalan taidemuseo, Karl Mar-
xin katu 8, puh. 783713.

Luterilainen kirkko
1.02. Seurakunta 50. Luterilaisen seurakunnan 50-vuotispäivälle omis-
tetut juhlatapahtumat. Rukoushetki ja muistolaatan avajaiset kirkon entisen 
puurakennuksen alueella Gvardeiskajakadulla 59 klo 10.00. Piispan puhe, vi-
ranomaisten ja kirkkojen edustajien juhlapuheita klo 14.00. Onnitteluja pyhä-
koululaisilta klo 16.30. Onnitteluja seurakunnilta klo 17.20. Hymnien laulu klo 
20.00. 6+. Luterilainen kirkko, Drevljanskajan rantakatu 25.

Musiikki
1.02. Rockhitit ja sinfoniaorkesteri. Karjalan sinfoniaorkesteri soittaa Quee-
nin, Led Zeppelinin, The Beatlesin, Metallican, Nirvanan, Scorpionsin ja muiden 
rock-yhtyeiden ikivihreitä. Klo 18.00. 6+. Filharmonian suuri sali, Kirovinkatu 12.

Petroskoin opettajaopiston viimeisen 
kurssin opiskelija, nuorisoliittolainen Juho 

Laukkanen ja Punaisen Karjalan työntekijät 
Irja Strand (o.s. Nousiainen), Saimi Kuiva-

la (o.s. Mönkkönen) ja Matti Jaakkola (Nikolai 
Jaakkolan velipuoli). Kaikki he olivat Leningra-
dissa ilmestyneen Nuoren Kaartin kirjeenvaih-

tajia ja kirjeenvaihdon järjestäjiä ja ohjaajia 
Karjalassa, toimien Nuorisoaluekomitean 

johdolla silloin tunnetun Kevyen ratsuväen 
ryhmän nimellä. 1920-luku.

Tällä palstalla esittelemme lehden historiaa 
valokuvissa. Valitettavasti monien kuvien 
alkuperää tunnemme huonosti. Jos joku pystyy 
tunnistamaan kuvassa olevia ihmisiä tai paikkoja 
ja korjaamaan meidän puutteelliset tietomme, 
ottakaa yhteyttä toimitukseen sähköpostitse 
karjalansanomat@yandex.ru.

KS: 100 vuotta historiaa valokuvissa

Viikon TOP3
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Sää PerjantainaHuomenna Viikonloppuna

Viikon arvoitus

Arvaa suomalainen arvoitus:

Mikä pitkä jatkamatta?

Vastaus löytyy lehden sisäsivuilta.
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Karjala 100 vuotta

Rakentaja 
Fjodor 
Jakovlev

1920 Karjalan 
rakentaja 
ja Sosialis-

tisen työn sankari Fjodor Jakov-
lev syntyi 5. helmikuuta Jyrkilän 
taajamassa (nyt se kuuluu Prää-
sän piiriin). Kansallisuudeltaan 
hän oli karjalainen. 

1934 hän opis-
keli Pet-
roskoin 

ammattikoulussa rappaajaksi. 
Opiskelun jälkeen hän oli töissä 
rakennuksella ja oppi monia ra-
kennusalan ammatteja.

1941 Jakovlev lähti 
Suureen isän-
maalliseen 

sotaan. Sodan jälkeen hän työs-
kenteli opettajana Petroskoin 
8. opistossa. 

1954 hän työs-
kente-
li päällikkö-

nä rakennustyöläisten ryhmäs-
sä. Asuintalojen rakentamisen 
lisäksi Jakovlevin johtama ryh-
mä osallistui Sampo-elokuvate-
atterin ja Pohjola-hotellin res-
taurointiin Petroskoissa.

1960 hän työs-
kente-
li raken-

nusmestarina Petroskoin raken-
nusyhtymässä. 

1973 Jakovlevista  
tuli Petros-
koin kun-

nioitettu henkilö.

1975 huhtikuus-
sa Fjodor 
Jakovlev jäi 

eläkkeelle. Samana vuonna 11. 
marraskuuta hän kuoli.

Oikeamielinen löytää 
aina rauhallisen kodin.
Hua Hu Ching

Viikon vieras: Andrei Lvov

Lelupuuseppä
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Uuden vuoden alkaessa mo-
net käsityöharrastajat etsi-
vät uusia ideoita askarte-
luihin. Karjalan Suojärven 

asukas Andrei Lvov ajattelee ideoita 
omiin puuleluihin. Hän on harras-
tanut käsitöitä muutaman vuoden.

— Olen aina halunnut valmistaa 
leluja omin käsin. Haave toteutui, 
kun meille syntyi tytär. Ensimmäi-
set valmistamani lelut olivat leik-
kikuutioita. Minulle on tärkeä, et-
tä lelu kehittäisi lasta, Lvov kertoo.

Mestari tekee leluja puus-
ta. Hänen mielestään puu on pa-
ras materiaali leluihin. Lapsi tun-
tee kädessään puun lämmön ja 
luonnollisuuden. 

— Veistän vain Karjalassa kasva-
vista puista, esimerkiksi koivusta 
tai männystä. Puulelut ovat kestä-
viä. Joskus lapset rikkovat kuiten-
kin puulelun, mutta sen voi helpos-
ti korjata, Lvov sanoo.

Viime vuonna puuseppä sai sa-
ta tuhatta ruplaa apurahaa Suo-
järven piirin työllisyys- ja työvoi-
mahallinnosta oman yrityksen pe-
rustamiseen. Lvov osti varusteita 
ja alkoi valmistaa leluja myytäväk-
si. Nyt hänen lelunsa ovat suosios-
sa sekä Venäjällä että ulkomailla.

— Joulu- ja uudenvuoden val-
mistelut olivat minulle tosi kuumaa 
aikaa. Sain eniten tilauksia marras-
joulukuussa. Puuleluja kysyttiin 
kovasti, Lvov ihmettelee.

Mestarin mukaan useimmi-
ten ostetaan puueläimiä, mutta 
hän on valmis veistämään jotain 
epätavallista.

— Joulukuussa minua pyydettiin 
veistää marionetteja. Se oli ensim-
mäinen kokemukseni marionettien 
valmistamisesta. Nivelnukessa oli 
ominaisuuksia, mutta tulos kui-
tenkin ilahdutti. Tyttäreni mieles-
tä nuket olivat kuin eläviä olento-
ja. Tämä arvostelu oli minulle tär-
kein, Lvov kertoo.

— Olen laajentanut lelujeni va-
likoimaa huomattavasti. Tyttäre-
ni kokeilee lelujani ensimmäise-
nä, hän lisää.

Puuseppä on varma, että jokaisel-
la lelulla on oma sielu. Hän ei kos-

Lelupuuseppä Andrei Lvov veistää vain Karjalassa kasvavista puista. Mestarin 
mukaan häneltä kysytään useimmiten puueläimiä, mutta hän on aina valmis 
veistämään jotain epätavallista. KUVA: ANDREI LVOVIN ARKISTOSTA

,, Puu on 
paras materiaali 
leluihin. Lapsi 
tuntee kädessään 
puun lämmön ja 
luonnollisuuden. 
ANDREI LVOV

Ihme syntyy puusta
Suojärveläinen Andrei Lvov veistää puuleluja. Viime vuonna hän sai sata tuhatta 
ruplaa apurahaa oman yrityksen perustamiseen.

kaan tiedä, kuinka paljon aikaa kes-
tää uuden lelun valmistus.

— Työ alkaa ideasta. Tavallises-
ti saan ideoita Karjalan luonnosta. 
Piirrän luonnoksen, jonka mukaan 
veistän lelun puusta. Tärkeimpänä 
vaiheena pidän lelun koristemaa-
lausta, koska nimenomaan silloin 
tavallisesta puusta syntyy hahmo, 
Lvov kertoo. KS

• MOTTO: Jos ei tee mitään, 
mikään ei onnistu

• LEMPIKIRJA: L. Frank Baum, 
Ihmemaa Oz

• LEMPIELOKUVA: Fedja-setä, 
kissa ja koira
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