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Petroskoin 43. koulun suomen kielen opettaja Jekaterina Bykova (vas.) ja koulunjohtaja Aleksandr Hantsevitš vaihtavat mielipiteitä Tohmajärven ja Kiteen lukioiden edustajien kanssa.

KUVA: MARINA TOLSTYH

Yhteistyölle uusia
ideoita ja tekijöitä
Koulut. Tohmajärven, Juuan ja Kiteen lukioiden rehtorit ja opettajat sekä
venäjänkielisen amatööriteatterin harrastajat Turusta vierailivat Petroskoin
43. koulussa. Englannin, suomen ja saksan kieliä opettava koulu järjestää
kielileirin, jolle kutsutaan myös suomalaisia oppilaita. Sivu 9.
Talous & työ

Kulttuuri

Urheilu

Myymäläautoja
tarvitaan enemmän

Suomalaista elokuvaa
kuvataan

Kansainvälisiä
kisoja Petroskoihin

Karjalassa on 148 taajamaa, joista puuttuu
kaupat. Elintarvikkeita ostetaan myymäläautoista ja postitoimistoista. Sivu 5.

Hytti nro 6 pohjautuu suomalaisen kirjailijan Rosa Liksomin romaaniin. Kuvaukset
aloitetaan Karjalassa tänä torstaina. Sivu 10.

Uudistuksen jälkeen Kurgan-urheilukeskuksen infrastruktuuri sopii kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen. Sivu 13.

2

Karjalan
Sanomat
Karjalan
Sanomat
KARJALAN TASAVALLAN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN LEHTI
PERUSTETTU 1920

Postiosoite: Titovinkatu 3, 185035 Petroskoi, Karjalan tasavalta
Puh: (8142) 782 928
e-mail: karjalansanomat@yandex.ru
Tilausnumero П4388
Irtonumeron hinta Karjalan tasavallassa 45 ruplaa

2

Karjalan Sanomat

Keskiviikkona 26. 02. 2020

Uutiset

www.karjalansanomat.ru
JULKAISIJAT
Karjalan tasavallan lainsäädäntökokous, Kuibyshevink. 5, 185035 Petroskoi
Karjalan tasavallan hallitus, Lenininkatu 19, 185035 Petroskoi
KUSTANTAJA JA JULKAISIJA
Periodika-kustantamo, Titovinkatu 3, 185035 Petroskoi
Lehti rekisteröitiin Tietoliikennettä, tietotekniikkaa
ja tiedotusvälineitä valvovan liittovaltion viraston (Roskomnadzorin)
Karjalan tasavallan hallinnossa 6.3.2014
Rekisterinumero ПИ № ТУ10-00280
PAINO
Rajavastuuyhtiö 4+4, Novosulažgorskajakatu 9, 1. kerros, huone 1-N.
185013 Petroskoi, (8142) 33 22 77
PÄÄTOIMITTAJA
Nesvitski M. J. (8142) 782 915
TOIMITUSSIHTEERI
Bagajeva M. A. (8142) 782 928
OSASTOJEN YHTEYSTIEDOT
Uutistoimitus (8142) 780 540 • Taloustoimitus (8142) 783 002
Kulttuuritoimitus (8142) 782 917
Lehti allekirjoitettava painettavaksi aikataulun mukaan 25.02.2020 kello 15.00
Numero 07 (16423) allekirjoitettiin 25.02.2020 kello 15.00
Lehti on ilmestynyt 26.02.2020
Tilaus 278. Paperilehden painos 615

Virallisesti

Sortavala kuulunee
liittovaltion luetteloon
Arkkitehtuuri
Sortavalan
kaupungissa
on rekisteröity
211 rakennusta,
jotka edustavat
arkkitehtonista
ja historiallista
arvoa.

Kantakansojen
rahatuki kasvaa

Ilona Veikkolainen

Rahoitus. Karjalan kantakansojen tukemiseen liit-

Karjalan historiallisten asutusten luettelossa oleva Sortavala halutaan kirjata liittovaltion luetteloon. Siitä
kertoi Karjalan kulttuuriperintökohteiden suojeluhallinnon johtaja Julia Alipova Karjalan lainsäädäntökokouksen istunnossa.
— Sodan aikana Sortavalan rakennukset kärsivät
suuria tuhoja. Historialliset rakennukset ovat säilyneet kaupungin keskustassa.
Monet Sortavalan rakennuksia suunnitelleet arkkitehdit työskentelivät Viipurissa ja Helsingissä. Nyt Venäjän kulttuuriministeriössä
käsitellään kysymystä siitä,
että Sortavala ja Viipuri kirjataan liittovaltion historial-

tyvien toimien rahoitus kaksinkertaistuu kuluvana
vuonna. Toimenpiteiden listalla on Karjalan tasavallan karjalaisten yhdeksännen edustajakokouksen järjestäminen, itämerensuomalaisten resurssimediakeskuksen ja Oma Media -portaalin kehittäminen.
Tämänvuotiseen suunnitelmaan kuuluu myös aktiivisen kieliympäristön luomiseen ja paikallisten
kulttuuriperintökohteiden kunnostamiseen tähtäävä toiminta.
Kantakansojen asuttamien alueiden etnososiaaliseen ja etnokulttuuriseen kehitykseen myönnetään
tänä vuonna yhteensä 12,7 miljoonaa ruplaa. Aunuksen, Prääsän, Kalevalan, Äänisenrannan, Belomorskin
ja Karhumäen piireille annetaan yhteensä kuusi miljoonaa ruplaa kieliympäristön luomiseen, kansallisten
juhlien järjestämiseen ja kulttuuriperintökohteiden
kunnostamiseen. Vepsäläisten asuttamien alueiden
taloudelliseen ja sosiaalisen kehitykseen myönnetään
4,6 miljoonaa tuplaa.

Tilannekeskus
perustetaan Karjalaan
Hanke. Uuden laitoksen perustaminen liittyy Venäjän presidentin määräykseen heinäkuulta 2013.
Tämä määräys koskee yhtenäisen yhteistoimintajärjestyksen mukaisesti toimivan tilannekeskusjärjestelmän muodostamista tasavaltaan. Karjalan
tasavallan päämiehen tilannekeskuksen tavoitteena on joustavuuden turvaaminen hallinnollisessa
päätöksenteossa.
Karjalan tilannekeskuksen perustaminen ja sen
jatkokehitys tehostaa päämiehen ja hallituksen toimintaa. Kaikkien virastojen antamien lukujen perustella tiedotus- ja analysointijärjestelmät mahdollistavat ennusteiden tekemisen taloudessa ja sosiaalialalla ja myös entistä tehokkaimpien päätösten teon.
Tiedotus- ja analysointijärjestelmien avulla toimeenpanovallan elimet pystyvät vaihtamaan keskenään erilaista informaatiota. Valvontajärjestelmä
mahdollistaa taloudellisen tilan ja tapahtuvien prosessien arvioinnin sekä muutostendenssien arvioinnin hyvissä ajoin.
Vastaavat tilannekeskukset perustetaan kaikille Venäjän alueille. Tilannekeskukset ovat toimineet tammikuusta 2020 lähtien 54 alueella ja niiden perustamiseen on ryhdytty 25 alueella. Suunnitellaan, että
alueellisiin tilannekeskuksiin kertyneet tiedot siirretään automaattisesti korkeammalle tasolle eli liittovaltion tilannekeskuksille, maan pääministerille ja
presidentille.
— Tilannekeskuksen perustaminen ei edellytä erillisen laitoksen perustamista eikä valtion virkailijoiden luvun kasvua. Perustettava tilannekeskus tulee
toimimaan alueellisesti jaetun mallin mukaisesti.
Tekninen seuranta kuuluu Karjalan digitaalimenetelmien resurssikeskuksen tehtäviin, Karjalan tietojuoja- ja tiedotushallinnon päällikkö Natalja Nikolskaja valottaa. KS

Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

,,Sortavala

ja Viipuri
halutaan
kirjata
liittovaltion
historiallisten
asutusten
luetteloon.
JULIA ALIPOVA

Viime kesänä vapaaehtoiset kunnostivat Karelskajakadulla sijaitsevan puutalon. KUVA: RUNNING_LINE

listen asutusten luetteloon,
Alipova kertoo.
Sortavalassa on rekisteröity 211 rakennusta, jotka
ovat alueellisesti merkittäviä kulttuurimuistomerkkejä. Niistä 192 rakennusta
edustaa arkkitehtonista ja
muut kulttuurihistoriallista arvoa.

Korjausta budjetin ja
yrittäjien avulla
Sortavala on kuulunut Karjalan historiallisten asutusten luetteloon vuodesta
2018. Viime vuonna Karjalan budjetista myönnettiin
noin viisi miljoonaa ruplaa
rakennusten korjausprojektien laatimiseen. Lähitulevaisuudessa Sortavalassa
korjataan kymmenen historiallista rakennusta.
Asuinrakennusten peruskorjausohjelman mukaan
on korjattu kymmenen his-

toriallista kerrostaloa. Kerrostaloissa korjattiin kattoja, kunnostettiin julkisivuja
ja maalattiin seiniä. Yrittäjien varoilla kunnostettiin rakennusten ympäröivä alue.
— Viime vuonna erään
yrittäjän varoilla alettiin rakentaa Bergin kulma -taloa
Leninin- ja Karelskajakadun
risteykseen. On tärkeä rakentaa tuhoutuneen talon paikalle
samannäköinen rakennus, joka ei tule rikkomaan Sortava-

lan historiallista ympäristöä,
Alipova sanoo.
Bergin kulma oli puurakennus, joka valmistui
vuonna 1878. Tyyliltään rakennus edusti koristeellista
klassismia.
Julia Alipovan mukaan
kaupungin historiallista rakennusperintöä on säilytettävä muun muassa matkailun kehittämiseksi. Sortavalassa on valtavasti matkailun
potentiaalia. KS

Tukikeskus olisi tarpeen
Karjalan kulttuuriperintökohteiden suojeluhallinnon
johtajan Julia Alipovan mukaan
historiallisten asutusten luetteloon kuuluvalla kaupungilla ei
ole mitään etuoikeuksia saada
esimerkiksi lisärahoitusta arkkitehtonisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen.

— Vladimirin kaupungissa
pidetyn Venäjän duuman kokouksessa ehdotettiin Venäjän
historiallisten asutusten tukikeskuksen perustamista. Duuma katsoi tarpeelliseksi hyväksyä taloudellisia ja sosiaalisia
etuoikeuksia historiallisille asutuksille, Alipova sanoo. KS

Viikon kuva

Juhlapäivä
alkoi
seppeleiden
laskulla
23.02.2019. Petroskoi. Isänmaan puolustajan päivää vietettiin Venäjällä sunnuntaina. Petroskoissa juhlapäivä alkoi seppeleiden laskulla tuntemattoman
sankarin haudalle. Suuren Isänmaallisen sodan veteraanit ja
Petroskoin asukkaat kunnioittivat sodassa kaatuneiden muistoa hetken hiljaisuudella.
KUVA: KARJALAN HALLITUS
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"Meitä kiinnostavat ennalta ehkäisevät
keinot vandalismin uhkaa vastaan."
Gennadi Bodnartšuk

Viikko
minuutissa
-------------------Luostari täytti
500 vuotta

Petroskoin keskusta pitää suojata vandalismia vastaan. KUVA: JELENA MALODUŠEVA

Vandalismin
torjunta tehostuu
Aloite
Petroskoi on rakas pääkaupunki
-kansalaisjärjestö etsii vapaaehtoisia, jotka
keksivät uusia keinoja estää vandalismia.
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan 100-vuotisjuhlaa vietetään Petroskoissa. Sen yhteydessä
kaupungin keskustassa korjataan
ja maalataan 50 rakennusta sekä
kunnostetaan puistoja, teitä ja ka-

tukäytäviä. Tärkeintä on se, etteivät vandaalit töhri rakennettuja
kaiteita ja maalattuja seiniä.
Petroskoin kaupunginhallitus on
julistanut kilpailun vapaaehtoisille, jotka esittävät ideoita vandalismin estämiseksi.
— Meitä kiinnostavat ennalta ehkäisevät keinot vandalismin uhkaa
vastaan. Odotamme ideoita, jotka

auttavat kertomaan nuorille vandalismin aiheuttamista vahingoista, Petroskoin kaupunginvaltuuston puhemies Gennadi Bodnartšuk
sanoo.
Kannatusta saavat hankkeet, jotka auttavat kohdistamaan nuorten
huomiota luovaan toimintaan.
— Opettajien ja vanhempien on
tärkeätä selittää nuorille, mihin
omaa energiaa olisi hyvä suunnata, Petroskoi on rakas pääkaupunki -kansalaisjärjestön johtaja Jekaterina Reutova kertoo.
Kansalaisjärjestön toiminta on
suunnattu muun muassa yhteistyöhön nuorten vapaaehtoisten
kanssa.

— Kilpailun voittavat hankkeet,
jotka kertovat keinoista, miten väärin suuntautunut energia oikaistaan kulkemaan oikein ja suunnata esimerkiksi harrastuksiin,
Bodnartšuk sanoo.
Bodnartšukin mukaan graffitien laillistaminen hyväksyttyihin
paikkoihin tekisi hyvää kaupungin
ulkoasulle.
Hankkeet kilpailuun voi lähettää
vk.com/ptz_nasha_stolica -tilille 5.
maaliskuuta saakka. Kilpailun budjetti on noin 120 000 ruplaa. Kilpailun voittajat julistetaan 10. maaliskuuta. KS

Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat

Karjalan lainsäädäntökokouksen
jäsenet ovat hyväksyneet korjauk-

sen, joka koskee pohjoislisien maksamista työuransa vasta aloittaville
alle 30-vuotiaille työntekijöille. Tavoitteena on saada nuoret työntekijät kiinnostumaan työuransa aloittamisesta Petroskoin ulkopuolella.
Ammattiliittoyhdistyksen puheenjohtajan Ilja Kosenkovin mukaan ennen nuorten työntekijöiden piti työskennellä kaksi ja puoli vuotta saadakseen pohjoislisät
täydessä määrin
— Oli epäoikeudenmukaista, kun
samasta työstä työuransa aloittaneille maksettiin yli 30 prosenttia

pienempää palkkaa kuin kokeneille työntekijöille, Kosenkov sanoo.
Lakiin tehty korjaus koskee Karjalan valtion rahoittamissa laitoksissa työskenteleviä nuoria, joita on
nyt yli 800.
— Nyt Karjalan työmarkkinat kaipaavat nuoria työntekijöitä. Pohjoislisät tulevat vaikuttamaan siihen, että nuoret muuttavat työn perässä
pohjoisiin piireihin. Palkan pitää olla sellainen, että se kiinnostaa nuorta, Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov toteaa.
Karjalassa on pula lääkäreistä,

100-vuotisjuhla
alkaa Moskovassa
Karjalan 100-vuotisjuhla alkaa Moskovassa ja Pietarissa.
Tänä torstaina Moskovan metron akateeminen kuoro esittää
Belomorskajan metroasemalla Karjalan tunnetun säveltäjän
Helmer Sinisalon teoksen Minun Karjala.
28. helmikuuta juhlatilaisuudet jatkuvat Pietarissa. Kalevalan
maa -festivaalin avajaistilaisuudessa Pietari-Paavalin linnoituksesta ammutaan tykinlaukaus
Karjalan 100-vuotispävän kunniaksi.
Moskovassa ja Pietarissa järjestetään muitakin juhlatilaisuuksia. Tärkeimmäksi tapahtumaksi tulee Karjalan päivät Moskovassa 21.—23. toukokuuta.

Jäälle ei kannata
lähteä

Pohjoislisät nuorille työntekijöille
Lakimuutos
Pohjoislisiä
maksetaan työuransa
vasta aloittaville
työntekijöille
täydessä määrin.

Vapahtajan kirkastumisen munkkiluostari juhli viime lauantaina 500-vuotispäiväänsä.
Vasojärven luostarin juuret
ovat 1500-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1885 luostari tuhoutui tulipalossa.
Luostarin jälleenrakennus
alkoi 1890-luvulla. Tulipalolta
säästynyt kivikirkko kunnostettiin, ja uusi puukirkko, Kristuksen kirkastumisen kirkko, vihittiin käyttöön vuonna 1892.
Vuonna 1918 Vasojärven
luostari suljettiin ja sen tilalle
perustettiin sovhoosi.
Luostari perustettiin uudelleen 2000-luvun alussa, ja siitä tuli nunnaluostari. Vuonna 2000 se muuttui takaisin
munkkiluostariksi.
Alueella on nyt viisi kirkkoa
ja tšasounaa. Luostari on käynyt
vuosittain tuhansia pyhiinvaeltajia Karjalasta, Leningradin alueelta ja Luoteis-Venäjän muilta alueilta.
Tänä vuonna luostarissa jatkuvat kunnostustyöt. Myös
luostarille johtava 12 kilometrin tie peruskorjataan. Lähiaikoina julkaistaan luostarista kertova kirja.

opettajista ja kulttuurinalan työntekijöistä. Vaje on noin 300 lääkäriä ja noin 150 opettajaa.
Karjalan työllisyys- ja työvoimahallinnon johtaja Jelena Frolova
tähdentää, että tasavallan budjetin
varoja riittää lain toteuttamiseen.
Ilja Kosenkovin mukaan lakiin
tarvitaan vielä yksi korjaus, joka
koskee työntekijän ikää.
— Esimerkiksi kolmilapsinen äiti voi aloittaa oman työuransa yli
30-vuotiaana. Lain mukaan hänelle ei makseta pohjoislisää täydessä
määrin, Kosenkov sanoo. KS

Venäjän poikkeustilaministeriön alaisen pienalusten tarkastusviraston Karjalan tasavallan yksikön Petroskoin tarkastusosasto tiedottaa, että
Petroskoin kaupunkipiirikunnan
vesistöissä on lukuisia jäähalkeamia ja railoja.
Jään rakenne on epäyhtenäinen. Jään väri on himmeän valkoinen. Lämpötilavaihtelujen
ja puuskaisen tuulen vuoksi jäiden liikkuminen on hyvin mahdollista Äänisjärven Petroskoin
lahdessa.
Petroskoilaisia ja kaupungin
vieraita pyydetään noudattamaan varoituksia ja turvaohjeita
jäällä liikkuessaan. KS
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Talous & työ
Rahatuen
saatavuus
parantunut
Kehitysrahasto. Petroskoissa on solmittu sopimus Venäjän teollisuuden kehitysrahaston
ja Karjalan alueellisen teollisuuden
kehitysrahaston välillä. Sopimus
mahdollistaa yhteishankkeiden yhteisrahoituksen osuuden lisäämisen Venäjän teollisuuden kehitysrahaston osalta 70 prosentista 90
prosenttiin.
— Näin ollen alueellisesta budjetista myönnetyn ruplan päälle me
lisäämme yhdeksän ruplaa. Lisäksi rahaston kehityshankkeisiin liittyvän ohjelman mukaan vähimmäislainan suuruus laskee puoleen
ja pysyy kymmenessä miljoonassa ruplassa. Samoin hankkeiden vähimmäisbudjetti laskee puoleen ja
pysyy kahdessakymmenessä miljoonassa ruplassa, Venäjän teollisuuden kehitysrahaston johtaja
Roman Petrutsa kertoo.
— Koostetuotteisiin liittyvän tukiohjelman vähimmäislainan ja vähimmäisbudjetin suuruus laskee
kahdestakymmenestä miljoonasta
kymmeneen miljoonaan ruplaan ja
kahdestakymmenestäviidestä miljoonasta ruplasta kahteentoista ja
puoleen miljoonaan ruplaan vastaavasti, hän lisää.
Petrutsan mukaan sopimus laajentaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia teollisuuden kehitysrahaston ohjelmiin. Venäjän
teollisuuden kehitysrahaston kanssa harjoitetun yhteistyön ansiosta
alueelliset teollisuuden kehitysrahastot pystyvät antamaan yhteisiä
lainoja, joiden vuosikorot vaihtelevat yhdestä viiteen prosenttiin.
Venäjän teollisuuden kehitysrahasto on antanut tähän mennessä kaikkiaan yli 120 miljardia ruplaa lainarahaa yli 560 hankkeen
toteuttamiseen, joista yli 180 hankkeen toteuttaminen on johtanut
sarjatuotannon aloittamiseen.

Uusittu
paloasema on
käytössä
Korjaus. Belomorskin piirin paloasema sijaitsee vuonna 1904 valmistuneessa rakennuksessa. Vähän
yli 600 neliömetrin kokoisessa entisen pajan rakennuksessa on uusittu välikattorakenteet, ikkunat,
ovet, väliseinät, pääsisäänkäynnin
tuulikaappi, sisä- ja ulkoportaat.
Korjauksen aikana uusittiin puiset välipohjat ja tonttijohdot. Paloaseman rakennukseen asennettiin
uusi palohälytysjärjestelmä ja uudet autohallin ovet. Viereen on rakennettu nelikerroksinen harjoitustorni.
Paloaseman kunnostukseen
myönnettiin yli 37 miljoonaa ruplaa
Karjalan vuoteen 2020 ulottuvan
kehitysohjelman mukaan. Karjalan
tasavallan rahoitusosuus oli yhdeksän miljoonaa ruplaa.
Nyt paloasemalla on neljä autoa, joista yksi on uusi kuuden tonnin säiliöauto. Samanlaiset säiliöautot on tarkoitus hankkia kuluvana vuonna Kalevalan, Mujejärven,
Louhen, Äänisenrannan ja Karhumäen piirien paloasemille. KS

Viime vuonna karjatila tuotti noin 47 prosenttia maitoa vähemmän kuin toissa vuonna. KUVA: PTZGOVORIT.RU

Majak on astunut
tappion tielle
Maatalous
Maaliskuussa
Karjalan
välimiesoikeus
käsittelee asiaa
Majak-karjatilan
konkurssista.
Marina Petrova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin verotoimisto on nostanut kanteen Äänisenrannan piirin
Latvassa sijatsevaa Majak-karjatilaa vastaan. Haasteessa valittaja
vaatii, että karjatilan toiminta todetaan kanattamattomaksi ja esitetään tilalle perittäväksi 16 miljoonaa ruplaa maksamatonta
veroa.
Sitä ennen Karjalan maatalousministeri Vladimir Labinov piti tiedotustilaisuuden ja syytti karjatilan
omistajia tehottomasta johtamisesta. Maatalousministeriö vaatii syyttäjänvirastoa selvittämään, ovatko
itse omistajat johtaneet oman karjatilansa tappion tielle.
— Viime vuonna karjatila tuotti noi 47 prosenttia maitoa vähemmän kuin toissavuonna. Maitomäärät olivat 4,5 kiloa lehmää koden,
mikä kertoo siitä, ettei eläimiä syötetty. Karjan määrä väheni 130 pää-

tä. Leikattiin lehmiä, jotka oli annettu pankille pantiksi, Labinov
kertoo.
— Siitä syystä käännyimme syyttäjänviraston puoleen saadakseen
selville, onko se ollut tahallinen
konkurssi, hän jatkaa.
Viime vuonna Majak sai noin
seitsemän miljoonaa ruplaa apurahaa suunniteltujen 25,9 miljoonan ruplan asemesta. Ministerin
mukaan karjatila ei käyttänyt tukimahdollisuuutta, koska se ei maksanut vero- eikä palkkavelkojaan eikä lisännyt tuotantomääriään.
Tiedotustilaisuudessa valtionomaisuus- ja maankäyttöministeri Sergei Štšebekin totesi, että maatalousyritykset voivat tuottaa voittoa, jos ne saavat valtionavustuksia.
Viime vuosina valtionavustukset yksityisille maa- ja karjatiloille
ovat vähentyneet jyrkästi, silloin
kun valtiollisille ovat kasvaneet.
Sen totesi valtion monopolinvastainen palvelu. Se katsoi maatalousministeriön rikkovan lakia.

,,Avustukset

yksityisille maaja karjatiloille ovat
vähentyneet,
silloin kun
valtiollisille ovat
kasvaneet.

Tiedotustilaisuudessa maatalousministeri Labinov ilmoitti, että valtio on valmis hankkimaan Majakkarjatilan konkurssin päättymisen
jälkeen.
Hänen mukaansa viime vuonna
karjatilan velka Rosselhozpankille
ylitti 140 miljoonaa ruplaa.
— Nyt valtio ei voi hankkia karjatilaa sen velan suuruuden vuoksi, Labinov korostaa.
Viime aikoihin saakka Majakin
omaisuuden 49 osuutta jakoivat
keskenään Andrei Gratšjov ja karjatilan johtaja Igor Klopot. Kaksi
osuutta on kirjattu kuolleille ihmisille, joilta ei ole löytynyt sukulaisia. Karjatilan finanssiongelmien
vuoksi Gratsjov luovutti Klopotille omat osuutensa, joiden arvo on
60 miljoonaa ruplaa.
Karjatilan velka on kasvanut
vastaavasti.
— Valtio ei saa sijoittaa karjatilan
kehitykseen, kunnes kuolleiden ihmisten osuudet on siirretty valtion
haltuun, valtionomaisuusministeri Štšebekin huomauttaa.
Majakin johtajan mukaan karjatilan pelastusta koskevia toimenpiteitä on käsitelty tasavallan hallituksessa yli vuoden kuluessa.
— Syyskuussa 2019 hallituksessa pidetyssä istunnossa päätettiin
myöntää tasavallan budjetista 250
miljoonaa ruplaa Majakin osuuksien hankkimiseen. Sitten hallitus muutti päätöksensä, Klopot
kommentoi.

Igor Klopot on johtanut karjatilaa
vuodesta 2004. Kun hän astui virkaan, karjatila kärsi tappiota. Kahden vuoden kuluttua tilasta tuli
voittoa tuottava laitos.
— Vuonna 2018 olimme Karjalan parhaiden karjatilojen joukossa. Silloin rakensimme uudet lypsytilat ja navetat, joissa on tilaa 400
lehmälle, Klopot sanoo.
— Ennen investointihankkeen
aloittamista sopimme maatalousministeriön kanssa siitä, että tukea maitokiloa kohden ei vähennetä siihen saakka, kun hanke on
maksanut itsensä. Kuitenkin tuki
väheni. Tuki väheni vuonna 2018
ja sitten 2019. Muut avustukset viivästyivät. Näin syntyivät finanssiongelmat, hän jatkaa.
Viime vuoden aikana Klopot
oli yhteydessä Karjalan maatalousministeriöön Majakin pelastamisesta, mutta kaikki karjatilan
johtajan esittämät ehdotukset,
muun muassa osuuksien luovutus, ovat Klopotin mukaan jääneet
huomaamatta.
Majak on ainoa tuotantolaitos
taajamassa. Viime vuonna siinä
työskenteli sata paikallista asukasta. He kaikki ovat huolestuneet karjatilan tulevaisuudesta ja
maatalouden tukipolitiikasta. Valtio lisää maatalouden tukea vuosittain, mutta samoin Karjalan tasavalta tiukentaa tuen saannin ehtoja. KS
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”Huonot tiet ja pitkät välimatkat hankaloittavat
myymäläautojen toimintaa."
Oleg Jermolajev

Myymäläautoja
tarvitaan enemmän
Kauppapalvelut
Karjalassa on 148
taajamaa, joista
puuttuu kauppoja.
Elintarvikkeita
ostetaan
myymäläautoista,
postitoimistoista
tai naapurikylien
myymälöistä.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan talousministeriön mukaan
tasavallan piireissä kiertää noin 40
myymäläautoa.
— Kaupat puuttuvat 148 taajamasta, jotka sijaitsevat Belomorskin, Lahdenpohjan, Kontupohjan,
Louhen, Pitkärannan, Prääsän ja
Äänisenrannan piireissä. 119 kylässä asuu vähemmän kuin 30 ihmistä
ja 27 taajamassa asukkaita on alle sata, Karjalan talousministeri Oleg Jermolajev kertoo.
Maaseudun väestö ikääntyy ja vähenee, nuoret muuttavat kaupunkeihin. Kaupat lopettavat toimintansa
kannattamattomuuden vuoksi. Myymäläautot eivät halua kiertää kylissä,
joissa asuu pari kymmentä asukasta.
— Tällaiseen yritystoimintaan
kuuluvat riskit. Asiakkaiden määrä on pieni, mutta hekään eivät ole
valmiit ostamaan paljon tuotteita. Huonot tiet ja pitkät välimatkat hankaloittavat myymäläautojen toimintaa, Jermolajev sanoo.

Korvaus tuotteiden
kuljetuksesta
Suuret kauppaketjut eivät avaa
myyntipisteitään syrjäkyliin.

— Yrittäjien mukaan kauppojen avaaminen on kannattamatonta taajamassa, jossa asuu alle tuhat ihmistä. Tasavallassa on
500 taajamaa, joiden asukasluku
ei ylitä tuhatta henkeä, Jermolajev sanoo.
Karjalan lain mukaan yrittäjät
voivat saada avustuksen myymäläauton hankkimiseen. Valtio korvaa enintään 80 prosenttia auton
hinnasta. Jermolajevin mukaan viime vuonna tätä tukitoimenpidettä
ei käyttetty.
— Ministeriössä käsitellään uusia
tukitoimia, jotka voisivat kehittää
myymäläauton toimintaa, Jermolajev korostaa.
Ehdotettavien tukitoimien joukossa on tuotteiden kuljetusmaksu.
Asiakas tilaa tuotteita naapurikylän
myymälästä puhelimitse tai Internetin välityksellä. Kuljettaja toimittaa tilaustuotteet tilaajalle.
— Kokemus on lainattu Aunuksen piiristä. Viteleen maaseutukunnan hallinto on solminut myymäläauton omistajan kanssa sopimuksen, jonka mukaan yrittäjä saa
korvauksen kuljetuskustannuksista, Jermolajev toteaa.
Kerran viikossa myymäläauto
ajaa Viteleestä Suurimäelle, jossa
asuu pysyvästi muutama kymmenen ihmistä. Viteleen ja Suurimäen
välillä on noin 16 kilometriä.
— Kuljettajalle yhdestä matkasta maksetaan 700 ruplaa, Jermolajev sanoo.

Kauppiaat toivovat
veroalennuksia
Prääsän piirin Ylä-Vaasenissa monta vuotta sitten suljettu kauppa
aloitti toimintansa uudelleen. Taajaman väkiluku on vähän yli sata.
Myymälä on avattu uudelleen
Prääsän piirin Koivuselässä, taajaman asukkaita on alle sata. Myymälä toimi entisen kaupan tiloissa.

Myymäläauto kiertää kylissä, joissa asuu pari kymmentä asukasta. KUVA: OLEG GERASJUK

— Paikallinen yrittäjä on avannut pienen kaupan, joka toimii kahdesti viikossa. Valituksia Koivuselän asukkailta emme ole saaneet
muutamaan kuukauteen, Jermolajev sanoo.
Kyläkauppojen omistajat toivovat viranomaisilta verojen alennuksia, korvauksia polttoainekustannuksista ja kuljetuskustannuksista. KS

Postitoimisto kauppana
Syrjäkyläläiset voivat hankkia elintarvikkeita postitoimistoista. Karjalassa on 268 postitoimistoa. Viime vuosina toimistot ovat myyneet lehtien lisäksi
elintarvikkeita ja talouskemikaaleja.
— Monissa toimistoissa myydään
leipää, ryynejä, säilykkeitä, leivoksia,
makaroneja, teetä ja kahvia. Postin
myyntitoiminta on ajankohtaista erityisesti syrjäkylissä, joissa ei ole kauppaa,

Karjalan talousministeri Oleg Jermolajev sanoo.
Postiautot kiertävät Kemin, Karhumäen, Segežan ja Sortavalan piirien
taajamia. Autosta on mahdollista ostaa
myös elintarvikkeita.
— Joissakin taajamissa postinkantaja
jopa valmistaa asukkaiden tilausten mukaan elintarvikepaketteja, jotka sitten
toimittaa tilaajille, Jermolajev sanoo. KS

Karjalaistuotteet palkittiin Moskovan messuilla
Elintarvikeala

Zagotprom-yritys palkittiin hopeamitalilla pikapakastetusta sokeripitoisesta
puolukkasoseestaan. KUVA: KARJALAN HALLITUS

Karjalan elintarvike- ja jalostusteollisuuden yrityksiä osallistui 27.
kansainvälisiin Prodekspo-messuihin, jotka pidettiin Moskovassa viiden päivän aikana helmikuussa.
Messuvieraille oli tarjolla karjalaista marjamarmeladia, luomujäätelöä, maitohorsmateetä sekä kalaja lihatuotteita.
Messujen yhteydessä pidettiin kansainvälinen kilpailu, jossa valittiin vuoden parahaat tuotteet. Petroskoin viina- ja likööri-

tehtaan alkoholijuomat palkittiin
kultamitalilla laadustaan. Mama
Karelija -rajavastuuyhtiö palkittiin lakkahillon korkeista kuluttajaominaisuuksistaan. Petroskoin
leipätehdas Sampo sai pronssimitalin herkullisista vohveleistaan.
Zagotprom-yritys palkittiin hopeamitalilla pikapakastetusta sokeripitoisesta puolukkasoseestaan ja väkevästä lakkamehustaan.
Mjasnoi dom Karelija -yhtiö
palkittiin kultamitalilla savustetusta hirvenlihamakkarastaan ja
poronlihasta valmistetusta meetvurstistaan. Kirjolohen viljelijä

Nikolai Fedorenkon kalatuotteet
kuten jäähdytetty lohimäti ja kirjolohen filee tunnustettiin kyseisen elintarvikeryhmän parhaiksi
tuotteiksi.
Prodekspo on Venäjän ja ItäEuroopan suurin arvovaltainen
jokavuotinen elintarvikealan tapahtuma. Messuille tuodaan elintarvikkeita ja juomia eri puolilta
maailmaa. Valikoimassa on kaikkea peruselintarvikkeista ja juomista jokapäiväiseen ruokailuun aina
herkkuruokiin sekä orgaanisiin ja
eksoottisiin elintarvikkeisiin ja urheiluruokiin. KS
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Karjalan piirit

Sotahistoriasta
matkailijoille
Hanke
Kostamuksen,
Vuokkiniemen ja
Kalevalan seudun
sotamuistomerkit
ovat uuden rajanylittävän matkailureitin kohteita. Reitti
kulkee myös Suomen
Kainuun ja PohjoisPohjanmaan kuntien
kautta.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Pieni ihminen suuressa sodassa
-hankkeen osallistujat haluavat
tehdä tunnetuksi molemmin puolin rajaa ja myös kansainvälisille turisteille talvisodan ja jatkosodan
tapahtumia. Taisteluja käytiin nykyisen Kostamuksen ja Kalevalan
välisellä alueella sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa.
— Meillä on pitkä historia, lähes
150 kilometriä yhteistä Venäjän ja
Suomussalmen välistä rajaa. Kalevala on Suomussalmen ystävyyskunta, projektikumppani ja elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen Suomussalmelta sanoo.
Hankkeessa on tarkoitus kunnostaa kaatuneiden sotilaiden muistomerkkejä ja infrastruktuuria niiden
ympärillä sekä kertoa nykyihmisille lisää ihmisten kärsimyksistä sodan aikana ja herättää kiinnostusta aiheeseen eri maiden turisteissa.
Sotamuistomerkeistä tulee tärkeitä käyntikohteita uudella historiallisella matkailureitillä, joka yhdistää muun muassa Kuusamon,
Oulun, Kuhmon, Suomussalmen,
Kostamuksen, Vuokkiniemen ja
Kalevalan.

Pieni ihminen suuressa sodassa -hankkeen koordinaattori Pavel Petrov (oik) Petroskoista ja projektikumppanit Vuokkiniemestä, Oulusta, Suomussalmelta, Kuhmosta ja
Kuusamosta keskustelevat sotamuistomerkkejä yhdistävästä reitistä. KUVA: MARINA TOLSTYH

— Reitti yhdistää paikkakunnat
rajan yli. Yritysten tehtävä on tuottaa matkailutuotteita reitin varrella. Venäjän puolella infrastruktuuri
on tarkoitus saada kuntoon. Opasteet, majoituspaikat, sähköinen viisumi ja muut ratkaisut voivat helpottaa liikkuvuutta rajan yli, Kuhmon kaupungin yritysneuvoja Kari
Malinen toivoo.

Matkailun uusi aihe
Vasta alkuvuonna käynnistetty
hanke on saanut rahaa ENI Karelia CBS -ohjelmasta. Johtavana

,, Historiallinen matkailureitti

yhdistää muun muassa Kuusamon,
Oulun, Kuhmon, Suomussalmen,
Kostamuksen, Vuokkiniemen ja
Kalevalan.

yhteistyökumppanina on Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tiedekeskus. Yhteistyökumppanit kokoontuivat ensimmäiseen tapaamiseen helmikuun
alkupuolella.

Uutta tietoa sodasta tarinoiden kautta
Karjalais-suomalaisessa hankkeessa on tarkoitus kerätä Karjalan ja Suomen paikkakunnissa lisää ihmisten
henkilökohtaisia tarinoita sodan ajalta,
vaikka muistelmia kuitenkin oli koottu
jo aiemmin.
— Tarinat kiinnostavat ihmisiä. Teeman ympärille voi kehittää muita tuotteita. Tavoitteemme on tarjota matkailijoita kiinnostavia aktiviteetteja ja
tuotteita, joista ihmiset voisivat realistisesti kokea, mitä sota toi tullessaan, elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen miettii.
— Kyseessä ei ole pelkästään sankaritarinoita vaan se, miten sota koski ta-

vallisia ihmisiä sekä siviilejä että sotilaita. Kaikki olivat sodan uhreja kummallakin puolella. Samat tunteet olivat
kummallakin puolella: pelkoja ja omaisista huolia, hän jatkaa.
Viime vuosina kiinnostus menneiden sotien tapahtumiin on kasvanut.
Pystyvätkö nämä hankkeet ehkäisemään sotaa?
— Nyt nationalistiset ajatukset heräävät Euroopassa. Tällainen yhteistyö, tieto ihmisten kohtaloista tasoittaa tietyllä tavalla ihmisten mieltä, Leinonen uskoo.
Kuhmon kaupungin yritysneuvoja Kari Malinen on mukana hankkees-

sa kehittääkseen ennen kaikkea matkailua.
— Sota on yhteistä historiaa. Matkailu on ykkösasia, jota halutaan hankkeessa kehittää, Malinen korostaa.
Hänestä historiasta on paljon opittavaa ystävyyden ja kanssakäymisen
eteenpäin viemisessä.
— Oikea informaatio vahvistaa yhteistyötä, sodassa ei ole voittajia, kaikki
ovat häviäjiä. Kukaan ei halua tämmöistä tulevaisuuteen, Malinen varmentaa.
Projektikoordinaattori Pavel Petrov
on samaa mieltä, että hanke auttaa rakentamaan jatkossa rauhaa ja ystävällisiä suhteita maidemme välille. KS

— Aihe on tietysti hienotunteinen molemmille osapuolille. Silti haluamme edistää aihetta historiamatkailun kehityksen kannalta.
Projektiin osallistuu myös paikallisia asukkaita, kulttuurilaitoksia ja
matkailuyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Olemme sitä mieltä, että hankkeeseen kannattaa ottaa mukaan vielä enemmän
sotahistorian tutkijoita Karjalasta ja
Suomesta, projektipäällikkö Pavel
Petrov Petroskoista sanoo.
Naturpolis Oy:n projektikoordinaattori Mika Viitanen Kuusamosta on varma, että historiatyössä on
hyvä potentiaali, jota ei ole matkailun kannalta vielä hyväksi käytetty.
— Jonkin verran on kohteita,
mutta ne ovat hajanaisia. Rengasreitti yhdistää ne kokonaisuudeksi. Sillä on iso potentiaali molemmin puolin rajaa, Viitanen uskoo.

Muistomerkit kuntoon
Hankkeen osallistujat pyrkivät lisäämään tuntemusta kahdesta vii-

meisestä sodasta Neuvostoliiton ja
Suomen välillä. Karjalan tasavallassa huomiota suunnataan vuosien
1941—1944 tapahtumiin Kiskis-nimisellä puolustuslinjalla.
Puolustuslinja sijaitsi kahden
Kiskisjärven välissä samannimisissä kukkuloissa noin 14 kilometrin päässä nykyisestä Kalevalasta.
Siellä puna-armeijan 54. jalkaväkidivisioona kävi taisteluja heinäkuusta 1941 syyskuuhun 1944
suomalaisia miehittäjiä vastaan.
Vuonna 1967 paikalle pystytettiin
tykki-muistomerkki.
— Muistomerkkialueille rakennetaan parkkipaikat ja penkit, ja
Kiskis-kukkuloiden muistomerkit
korjataan. Ensi vuonna Kalevalan
kylän Kalevalatalossa ja Vuokkiniemen Kylätalossa avataan uudet vakituiset näyttelyt aiheesta Pieni ihminen isossa sodassa, projektikoordinaattori Petrov kertoo.
Vuoden 2021 kesäkuussa Karjalan tasavallan juhlapäivää vietetään Kalevalassa. Sen yhteydessä paljastetaan korjattu Kiskis-memoriaali ja pidetään
sotahistoriafestivaali.
Pohjois-Suomessa talvisotamuseot ovat Kuhmossa ja Suomussalmella. Suomussalmen kunnan
alueella on venäläisten, ukrainalaisten ja suomussalmelaisten
pystyttämiä muistomerkkejä. KS
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”Uusi lomake on ollut käytössä helmikuun
ensimmäisestä päivästä alkaen.”
Nikolai Fomin

Turun kauppatori
sulana
aurinkoenergialla

Sähköisiä tulli-ilmoituksia voidaan täyttää Venäjän tullin nettisivuilla. Sähköinen lomake on voimassa 30 päivän aikana. KUVA: MARGARITA PEHKONEN

Sähköpalvelu nopeuttaa
rajan ylittämistä
Tulli
Karjalan alueella
valtakunnanrajan
ylittävät matkustajat
voivat täyttää tulliilmoituksen Tullin
verkkosivuilla.
Järjestelmä on
testausvaiheessa.
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Sillä välin kun Schengen-maat ottivat käyttöön uuden viisumisäännöstön, Venäjän tulli on tarjonnut matkustajille uudenlaisen
tulli-ilmoituksen.
— Uusi lomake on ollut käytössä helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Lomakkeessa on
muutoksia. Entinen tulli-ilmoitus koostui pääosasta ja liitteestä,
johon matkustaja ilmoitti käteisrahat. Nyt rahakysymykset kuuluvat tulli-ilmoituksen pääosaan,
Karjalan tullin tiedottaja Nikolai
Fomin sanoo.
Karjalan alueella valtakunnanrajan ylittävät matkustajat voivat täyttää tulli-ilmoituksen Tullin verkkosivuilla. Sitä varten heidän täytyy luoda profiili Venäjän
tullin verkkosivuille. Sähköposti-

osoitteen perusteella profiilin voivat luoda kaikki halukkaat kansalaisuudesta riippumatta. Venäjän
kansalaiset voivat käyttää myös
valtionpalvelujen gosuslugi.ruportaalin käyttäjätunnustaan tai
digitaalista allekirjoitustaan.
— Rekisteröinnin jälkeen käyttäjä täyttää sähköisen tulli-ilmoituksen ja saa tulliselvitysnumeron.
Sähköinen lomake on voimassa 30
päivän aikana. Rajanylityspaikalla matkustajan pitää antaa tulli-ilmoituksen numero tullimiehelle.
Tietojen tarkastuksen jälkeen tullimies tulostaa tulli-ilmoituksen ja
matkustaja allekirjoittaa sen, Fomin kertoo.
— Etukäteen täytetty tulli-ilmoitus nopeuttaa rajan ylittämistä. Sähköisiin tulli-ilmoituksiin syntyy vähemmän virheitä
paperiversioon verrattuna, hän
huomauttaa.

S ähköiset tulli-ilmoitukset otetaan vastaan kaikilla Karjalan tasavallassa sijaitsevissa
rajanylityspaikoilla.
— Sähköiset tulli-ilmoitukset
ovat olleet käytössä Venäjällä vuodesta 2016, mutta Karjalan tulli on
liittynyt järjestelmään vasta tänä
vuonna. Nyt järjestelmä on testausvaiheessa, joka päättyy ensi vuonna, Fomin sanoo.
— Siitä huolimatta, että käyttöön
on otettu sähköisiä tulli-ilmoituksia,
matkustaja voi antaa paperisen tulliselvityksen, Fomin korostaa. KS

,, Sähköisiin

tulli-ilmoituksiin
syntyy
vähemmän
virheitä
paperiversioon
verrattuna.
NIKOLAI FOMIN

Parhaat tullimiehet työskentelevät Karjalassa
Vuoden 2019 tuloksien mukaan Värtsilän rajanylityspaikan tullimiehet on
valittu Venäjän parhaiksi. Voittajien valinnassa kilpailun lautakunta otti huomioon paljastettujen rikkomuksien

määrän ja kuljetustilastot. Värtsilän rajanylityspaikka on Karjalan suurin ja ainoa vuorokauden ympäri toimiva rajanylityspaikka. Raja-asemalla työskentelee yli sata tullimiestä. KS

Turun kauppatorin liukkaudentorjunta- ja lämmitysjärjestelmä on hiertänyt Turun päätöksentekoa viime syksystä
lähtien. Maanantai-iltana Turun valtuusto sai vihdoin päätettyä torin sulanapidosta pitkän ja polveilevan keskustelun
jälkeen.
Valtuusto hyväksyi sopimuksen sulatusjärjestelmästä Tori
Energian kanssa kokoomuksen,
SDP:n, RKP:n, kristillisdemokraattien ja Sinisen tulevaisuuden äänillä. Ryhmittymän takana oli 34 valtuutettua Turun
67-paikkaisessa Turun kaupunginvaltuustossa.
Sopimuksen mukaan Tori Energia pitää kauppatorin
sulana aurinkoenergiaan perustuvan lämpöakkuratkaisun
avulla. Turun kaupunki maksaa
tästä hyvästä yhtiölle 4,13 miljoonaa euroa kertakorvauksena. Lisäksi päälle tulevat vuotuiset energia-, huolto- ja ylläpitomaksut.
Sopimuksen hyväksymisestä
käytiin kolme äänestystä.
Turun kauppatorin sulatusjärjestelmä otetaan käyttöön
kun kauppatorin kokonaisremontti valmistuu vuoden 2021
lopulla.

Tampere on
suomalaisten
suosiossa
Kotimaisten matkailijoiden
into tulla Tampereelle siivitti kaupungin uuteen majoitusennätykseen. Tampereen majoitusliikkeissä kirjattiin 1,18 miljoonaa yöpymistä vuonna 2019.
Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 3 prosenttia.
Suomalaisyöpyjien määrä
Tampereella kasvoi, mutta ulkomaalaisten määrä väheni 15 prosentilla edellisvuodesta. Visit
Tampereen mukaan erityisesti
ulkomaalaisten määrä vaihtelee
vuosittain kaupungissa järjestettävien kongressien ja tapahtumien myötä.
Rekisteröityjen majoitusliikkeiden myynti oli Tampereella 77,4 miljoonaa euroa viime vuonna, mikä on 4 miljoonaa euroa edellisvuotta
enemmän.
Koko maassa kirjattiin 23,1
miljoonaa yöpymistä majoitusliikkeissä vuonna 2019. Valtakunnallisesti kotimaisten yöpyjien määrä lisääntyi 4 prosenttia,
joten Tampereen seudun 7 prosentin kasvu kotimaan majoittujamäärissä oli suurempaa.
Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi.

SÄHKÖISEN
TULLI-ILMOITUKSEN
LOMAKE
LÖYTYY TÄSTÄ:

KOMMENTOI
JUTTUJA
FACEBOOK.COM/
KARJALANSANOMAT
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Yhteiskunta
Italian toimia
ylimitoitettuina
Pohjois-Italiassa levinnyt
paikallinen koronavirusepidemia on saattanut Euroopan uuteen tilanteeseen koronaviruksen suhteen. Kyseessä on
ensimmäinen epidemia Euroopassa. 24.helmikuuta koronavirustartuntoja Italiassa todettiin yli 220.
Italia on reagoinut tartuntatapauksiin viikonloppuna eristämällä kymmenen kuntaa asukkaineen.
Vaikka tilanne on Euroopassa muuttunut, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää Italian
määräämiä rajoituksia ylimitoitettuna.
– Luulen, että italialaiset tulivat tässä aika pahasti yllätetyiksi. Siellä on nyt tehty toimia,
joiden kohdalla olisi ollut hyvä
harkita kaksi kertaa miten toimitaan, sanoo Salminen.
Salminen arvioi, että ihmisten liikkumisen rajoittaminen –
paitsi silloin kun oikeasti tiedetään, että he todella ovat altistuneet tautiin – ei johda hyviin
lopputuloksiin.
Salmisen mukaan Italian väkimäärään suhteutettuna kyse
on kuitenkin edelleen kohtuullisen pienestä määrästä ihmisiä.
Vastaavia kokonaisia kaupunkeja koskevia ulkonaliikkumiskieltoja tai liikkumisen rajoittamisia ei Suomessa voisi tehdä.
Siihen tartuntatautilaki ei anna lupaa. Sen sijaan Suomessa
olisi mahdollista peruuttaa joitakin tilaisuuksia tai suosituksia vähentää sosiaalista kanssakäymistä.

Auto syöksyi
väkijoukkoon
karnevaaleissa
Auto on syöksynyt karnevaalikulkueeseen Volkmarsenin pikkukaupungissa Hessenin osavaltion pohjoisosassa Saksassa.
Saksan poliisi on vahvistanut, että loukkaantuneita on jopa 30. Saksalaislehti Bild kirjoittaa, että heistä seitsemän
on vakavasti loukkaantuneita.
Loukkaantuneiden joukossa on
myös lapsia.
Poliisi otti tekijän kiinni paikan päältä. Poliisi on vahvistanut Hessenin osavaltion yleisradiolle, että kuljettaja ajoi väkijoukkoon tahallaan. Poliisi on
kertonut pitävänsä välikohtausta ”hyökkäyksenä”, mutta on sanonut medioille, ettei teko vaikuta poliittiselta. Poliisi tutkii
kaikkia mahdollisuuksia.
Poliisin mukaan autoa kuljettanut henkilö oli 29-vuotias saksan kansalainen. Tekijä on otettu
kiinni, ja myös hän on sairaalassa.
Häntä kuulustellaan heti, kun hän
vapautuu sairaalahoidosta. Häntä
epäillään murhan yrityksestä.
Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi.

,,Tukikeskus

hakee vapaaehtoisia jääpallon
maailmanmestaruuskilpailuihin.
Kilpailut pidetään
Irkutskissa.

Ohjelma
● Päätarkoituksena on edistää
vapaaehtoistyötä Venäjällä.
● Osallistuu 85 Venäjän aluetta.
● Toteutuu kansallisten
Koulutushankkeen ja
Sosiaalinen aktiivisuus
-hankkeen mukaan.
● Kestää vuosina 2019—2024.

Karjalan
vapaaehtoistyökeskuksen
johtaja Darja
Makovetskaja ja Venäjän
vapaaehtoistyökeskusten
yhdistyksen
varapuheenjohtaja Ivan
Radko Luoteis-Venäjän
tukikeskuksen avajaisissa.
KUVA: TUKIKESKUKSEN RYHMÄN
VKONTAKTE-TILI

Vapaehtoisten
tuki kasvaa ,,
Vapaaehtoityö
Petroskoihin
on perustettu
Luoteis-Venäjän
vapaaehtoisten
tukikeskus. Se
rekrytoi halukkaita
maailmanmestaruuskilpailuihin ja suuriin
tempauksiin.
Jekaterina Pospelova
Karjalan Sanomat
Petroskoi

Venäjän vapaaehtoistyökeskusten
yhdistyksen varapuheenjohtajan
Ivan Radkon mukaan tukikeskuksen päätehtävänä on houkutella vapaaehtoisia suuriin tapahtumiin ja
tempauksiin.
— Hakijan on oltava vähintään
18-vuotias. Hakijan vahva motivaatio vapaaehtoistyöhön on tärkeää.
Hakijalta tarvitaan myös vieraiden
kielten taitoa, Radko kertoo.
Vuonna 2019 vapaaehtoisten tukiohjelman mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistui 2 600 ihmistä 84 Venäjän alueelta. Ohjelmaan
ilmoittautuneita oli 7 000. Suurin
osa vapaaehtoisista oli Moskovasta sekä Krasnodarin, Sverdlovskin,

Volgogradin ja Moskovan alueilta.
— Emme ole saaneet yhtään
hakemusta vain Tšuktšien autonomisesta piirikunnasta, Radko
huomauttaa.

Liittovaltion tukiohjelman mukaan vapaaehtoistyöjärjestöille, julkisille laitoksille ja ei-kaupallisille järjestöille järjestetään
opetuskursseja.
— Opetus tuo paljon hyötyä. Järjestön johtajat saavat tietoa vapaaehtoisuuden kehitysmenetelmistä. Vuosittain harjoitteluja järjestetään muun
muassa ulkomailla, Radko sanoo.
Nyt Luoteis-Venäjän tukikeskus
hakee vapaaehtoisia jääpallon maa-

Järjestön
johtajat
saavat tietoa
vapaaehtoisuuden
kehitysmenetelmistä.
IVAN RADKO

ilmanmestaruuskilpailuihin. Kilpailut pidetään Irkutskissa.
— Vapaaehtoishaku päättyy 29.
helmikuuta. Olemme saaneet monta hakemusta, Luoteis-Venäjän tukikeskuksen johtaja Ksenia Dvorkina kertoo. KS

karjalansanomat@yandex.ru

Viime vuonna Karjalan tasavallan vapaaehtoistyökeskus voitti
Venäjän vapaaehtoistyökeskusten kilpailun. Sen ansiosta Karjalaan on avattu Luoteis-Venäjän
tukikeskus.
Tänä vuonna tukikeskukset perustetaan myös muihin seitsemään
Venäjän federaatiopiiriin.
— Keskuksen avaaminen antaa
mahdollisuuden löytää uusia yhteistyökumppaneita muilta Venäjän
alueilta ja edistää vapaaehtoisuutta
Karjalassa, tasavallan vapaaehtoistyökeskuksen johtaja Darja Makovetskaja kertoo.

Vapaaehtoiset mukana maailmancupissa
Vuodesta 2015 Karjalassa on rekrytoitu vapaaehtoisia ampumahiihdon
maailmancupiin ja MM-kisoihin. Tänä
vuonna Karjalan vapaaehtoistyökeskus
on saanut 94 hakemusta. 23 ihmistä on
valittu vapaaehtoiseksi Kontiolahdella
järjestettävään ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuun.
— Hankkeeseen voi osallistua aloittelijoita. Vapaaehtoisen on pakko puhua englantia tai suomea, Ampumahiihdon vapaaehtoiset -projektijohtaja
Anna Butor kertoo.

Luoteis-Venäjän tukikeskuksen
johtaja Ksenia Dvorkina auttaa ensimmäisen kerran vapaaehtoisena
ampumahiihdon maailmancupin kilpailussa.
— Haluan tutustua vapaaehtoistyöhön Suomessa. Toivon, että saan tietää
uusista vapaaehtoistyön järjestämistavoista, hän kommentoi.
Ampumahiihdon maailmancupin
osakilpailun vapaaehtoiskoordinaattorin Tiina Savolaisen mukaan vapaaehtoisilla on useita tehtäviä.

— Vapaaehtoiset toimivat ampumapenkalla kirjureina ja järjestyksenvalvojina. He auttavat ravintoloissa, lipunmyynnissä sekä telinekalustojen ja ajanottolaitteiden asennustöissä, Savolainen kertoo.
— Vapaaehtoiset opastavat jätteiden lajittelussa. Halukkaat toimivat
maskotteina, hän lisää.
Suomesta tulee suurin osa vapaaehtoisista ja Venäjältä seuraavaksi eniten,
noin 50 ihmistä. Yksittäisiä vapaaehtoisia tulee Ruotsista, Saksasta, Ranskasta
ja Portugalista. KS

TULI
Vastaus suomalaiseen arvoitukseen:
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"Kesäleireille kutsumme mukaan oppilaita Tohmajärveltä,
Outokummusta, Joensuusta, Nurmeksesta sekä Kiteeltä ja Varkaudesta."
Jekaterina Bykova

Koulut laajentavat
yhteistyötä
Vierailu
Petroskoin 43.
koulu otti vastaan
yhteistyökumppaneita
Tohmajärven, Juuan
ja Kiteen lukioista.
Vaihdot ja yhteiset
kesäleirit kiinnostavat
osapuolia.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin 43. koulu kehittää aktiivisesti kontakteja suomalaisiin
kouluihin. Viime viikon aikana
koulussa kävi kaksi vierailijaryhmää. Toisessa ryhmässä oli venäjänkielisen amatööriteatteriryhmän oppilaita Turusta ja toisessa
Tohmajärven, Juuan ja Kiteen lukioiden rehtorit ja opettajat.
— Turkulaiset katsoivat koulumme Teremok-teatteriryhmän näytelmän ja kävivät oppitunneilla ja
työpajoissa. Nyt he haluavat esiintyä koulussamme. Mietimme myös
yhteistä esitystä venäjän ja suomen
kielellä, 43. koulun johtaja Aleksandr Hantsevitš kertoo.
Koulussa opetetaan englantia
pitkänä kielenä toiselta luokalta sekä suomea ja saksaa lyhyinä kielinä
valinnan mukaan viideltä luokalta.
Halukkaat voivat lukea varsinaisten
oppituntien jälkeen myös ranskaa
ja suomea. Ensi lukuvuonna koulu
aikoo järjestää suomen kielen opinnot myös toiselta luokalta.
Koulu motivoi oppilaitaan kielten opiskeluun tämän päivän suosituimmilla tavoilla. Nämä ovat

Petroskoin 43. koulun suomen kielen opettaja Jekaterina Bykova (vas.) ja koulunjohtaja Aleksandr Hantsevitš keskustelevat yhteisistä tilaisuuksista Tohmajärven ja Kiteen
lukioiden rehtorien ja opettajien kanssa. KUVA: MARINA TOLSTYH

vierailumatkat koulun yhteistyökumppaneille, oppilaiden kommunikointi digilaitteiden avulla ja kesäloma koulun LINKS-kielileirillä.

Kesäleirille tulossa
suomalaisia lapsia
Koulu järjestää kielileirin jo toista kesää, ja leiri on hyvin suosittu
Petroskoissa.
— Leirille oli tarkoitus hakea vain
50 lasta, mutta hakemuksia jätet-

tiin 80. Kaikki paikat oli varattu jo
hakujakson ensimmäisinä päivinä. Tietysti haluamme ottaa lisäksi myös suomalaisia oppilaita, koulunjohtaja sanoo.
Hakulomakkeessa oli kysymys siitäkin, voiko hakija majoittaa suomalaisen vieraan perheeseensä. Noin
kolmasosa vastanneista on valmis
ottaa vastaan vieraita perheissään.
— Kesäleirille kutsumme mukaan oppilaita Tohmajärveltä, Ou-

tokummusta, Joensuusta, Nurmeksesta sekä Kiteeltä ja Varkaudesta,
kesäleirin järjestelyyn osallistuva
suomen kielen opettaja Jekaterina Bykova sanoo.
Kevään alkupuolella 43. kouluun odotetaan oppilaiden ja opettajien ryhmä Outokummusta. Taas
toukokuun alussa koululaiset ja
opettajat osallistuvat Tohmajärven lukion kieli- ja kulttuuripäiviin. KS

,,Mietimme

myös yhteistä
esitystä
venäjän ja
suomen kielellä.
ALEKSANDR HANTSEVITŠ

Suomen oppilaitokset hakevat venäläisiä
Koulutus
Tohmajärven,
Juuan ja Kiteen
lukioiden rehtorit
etsivät uusia oppilaita
Petroskoista.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat

Tohmajärven kunnan sivistysjohtaja
ja lukion rehtori Matias Valoaho on
sitä mieltä, että Petroskoin-matkalla on erinomainen mahdollisuus tutustua paikallisiin kouluihin ja tavata paikallisia opettajia ja rehtoreita.

— Tohmajärven lukion joka luokassa on venäläistaustaisia nuoria. Naapurikansana meidän täytyy tehdä yhteistyötä, Valoaho
painottaa.
Vierailijat Tohmajärveltä, Juuasta ja Kiteeltä tapasivat myös Petroskoissa kansainvälistä koulutusta edistävän kielikoulun edustajia
sekä oppilaita ja heidän vanhempiaan, jotka pyrkivät opiskeluun
Suomeen. Rehtorit kertoivat paikkakuntien koulutusmahdollisuuksista ja suomalaisesta koulusta
yleensä.
Ensimmäinen tapaaminen Petroskoissa oli noin vuosi sitten. Nyt
viisi venäläistä Karjalasta ja Pietarista opiskelevat Tohmajärven

lukiossa. Kiteen lukiossa on tällä hetkellä kymmenen opiskelijaa Petroskoin seudulta ja Pietarista. Kaikki nuoret lukivat suomea aikaisemmin venäläisissä
kouluissa.
— Tällä hetkellä meillä ei ole venäläisiä opiskelijoita, mutta Juuassa on perheitä ja oppilaita, joilla on
venäläinen tausta ja kytköksiä Venäjän puolelle, Juuan lukion rehtori Joona Leinonen sanoo.

Yhteistyöhön
koulutuksen kautta
Viime vuosina suomalaiset oppilaitokset ovat käyneet usein Karjalassa rekrytoimassa nuoria opiske-

luun Suomeen. Pääsyn ehtona on
suomen kielen osaaminen.
— Tärkeä syy on kotikansainvälisyyttä, kulttuurienvälistä keskustelua ja maailman kansalaisena elämistä. Venäläinen kulttuuri on näkyvä, lähellä suomalaista
yhteiskuntaa. Sillä on erittäin tärkeä rooli jatkossakin, rehtori Leinonen miettii.
Kiteen lukiolla on yhteistyötä Kanadan Albertan provinssin
kanssa.
— Jos olemme olleet yhteistyössä
Kanadan kanssa, niin miksi emme
voi lähempänä olevan raja-alueen
kanssa olla myös yhteistyössä. Kiteellä on myös venäläisiä perheitä,
siksi nuorten on helppo tulla opis-

kelemaan sinne ja tutustua paikallisiin nuoriin, Kiteen lukion rehtori
Sirpa Kostamo varmentaa.
Kostamon mielestä suunta ei pelkästään ole Venäjältä Suomeen. Esimerkiksi hänen lukiolaispoikansa oli Moskovan kesäkoulussa tutustumassa
avaruusteknologiaan.
— Venäjällä on paljon hyviä perinteitä, mitä suomalaiset opiskelijat voivat tulla oppimaan, rehtori toteaa.
Venäjän kieltä opiskellaan
Tohmajärvellä ja Juuassa perusopetuksessa ja koulussa. Kiteellä suomalaiset opiskelijat voivat
opiskella venäjää lyhyenä tai pitkänä kielenä. KS
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Kulttuuri
Horisonttiin
hävinnyt
Teatterihanke
Anna Umberg
Karjalan Sanomat

K

arjalan kansallisen teatterin näyttelijät Vjatšeslav Poljakov ja Ljudmila Isakova kävivät Kirkkoniemessä Norjassa. He ovat mukana
kansainvälisessä hankkeessa Lost in the
Horizon, jota toteuttaa Kirkkoniemen
Samovarteateret.
Hanke alkoi muutama vuosi sitten.
Kirkkoniemen teatterin ohjaaja ja johtaja Bente Andersen kutsui silloin näyttelijämme hankkeeseen mukaan.
— Keksimme ja loimme yhdessä norjalaisten näyttelijöiden kanssa katkelmia
horisontin aiheesta. Odotimme rahoitusta, jotta hanke jatkuisi, Vjatšeslav Poljakov kertoo.
Vuonna 2018 näyttelijät Petroskoista,
Norjasta ja Liettuasta toteuttivat yhteisnäytelmän Lost in the horizon, joka sai
ensi-iltansa myös Petroskoin Kansallisen
teatterin näyttämöllä.
Tämän näytelmän näyttelijät esittivät
Barent Spektakel -festivaalilla, joka pidettiin Kirkkoniemellä 12. — 16. helmikuuta
jo kuudennen kerran.
— Esitystä esitettiin loppuunmyydyille katsomoille. Se sai hyvät ja lämpimät
arvostelut, Poljakov sanoo.
Katsojien joukossa oli myös Norjan
kulttuuriministeri Abid Raja. Hän arvosti erityisesti maassamuuton ajankohtaista
aihetta, johon esitys on kajonnut.
Barent Spektakel on vuosittain järjestettävä. Tapahtuma yhdistää nykytaidetta, musiikkia, teatteria, performansseja,
arkkitehtuuria, koreografiaa ja seminaareja. Festivaalilla myös käsitellään Pohjolan ja Barentsin alueen päivänpolttavia ongelmia.
Tänä vuonna festivaalin teemana oli Venäläinen jälki. Norjan ja Venäjän välinen
yhteistyö ja kauppa sekä yhteiset kulttuurihankkeet olivat tähtäimessä. Järjestäjien
mukaan yhteiset kulttuurihankkeet ovat
hieno tapa solmia yhteyksiä ja lisätä yhteisymmärrystä maiden kesken.
Lost in the horizon on kokoelma filosofisia
ajatuksia ja mielenilmauksia horisontista
ja rajattomuudesta. Näytelmässä mietitään sitä, missä horisontti sijaitsee, mistä
alkaa ja missä paikassa päättyy sekä löytääkö ihminen horisontin.
Näytelmässä teksti, musiikki, liike
ja eri kielet ovat kaikki nivoutuneet yhteen. Siinä puhutaan kolme kieltä: venäjää, englantia ja norjaa.
12. maaliskuuta näytelmä esitetään
Moskovassa ja 15. maaliskuuta Arkangelissa. KS 6+

Näytelmässä teksti, musiikki, liike ja eri kielet
ovat kaikki nivoutuneet yhteen.
KUVA: KANSALLISEN TEATTERIN VKONTAKTE-TILILLÄ.

Elokuvajuna saapuu Petroskoin rautatieasemalle torstaina. Kuvaukset kestävät Petroskoissa viikon ajan. Petroskoilaisia osallistuu kuvauksiin. KUVA: ANNA UMBERG

Suomalaista elokuvaa
kuvataan Petroskoissa
Suomalainen elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen kuvaa uutta elokuvaansa
Venäjällä. Iso osa kuvauksista tapahtuu liikkuvan junan vaunuissa. Elokuvajuna saapuu Petroskoin rautatieasemalle tällä viikolla.
Elokuva
Anna Umberg
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

S

uomalainen ohjaaja Juho Kuosmanen
kuvaa uutta elokuvaansa Hytti nro 6
kokonaan Venäjällä. Siinä puhutaan
pääasiassa venäjää. Osa kuvauksista tehdään myös Karjalassa, Petroskoissa ja
Uusiselässä.
Kuosmanen tunnetaan elokuvasta Hymyilevä mies, jonka Suomen elokuvakriitikot valitsivat viime vuonna 2010-luvun parhaaksi
kotimaiseksi elokuvaksi.
Hytti nro 6 pohjautuu suomalaisen kirjailijan Rosa Liksomin vuoden 2011 Finlandiapalkittuun romaaniin. Tämä on kertomus
kahden ihmisen ystävyydestä ja muuttuvasta maailmasta. Romaani kuvaa junamatkaa
Moskovasta Siperian halki Mongoliaan.
— Meidän elokuva poikkeaa kirjasta paljon. Se ei ole kirjan filmatisointi, vaan kirjan
innoittama elokuva. Rakastan junamatkustamista ja kahden ihmisen kohtaaminen junassa oli kiinnostava lähtökohta elokuvalle,
Juho Kuosmanen kertoo.
Liksomin teos sijoittuu 1980-luvun Neuvostoliittoon. Elokuva sijoittuu Neuvostoliiton romahduksen jälkeiselle ajalle.
— Se sijoittuu tarkemmin määrittelemättömään aikaan, johonkin vuosituhannen vaihteen seudulle, kuvaajaa J-P Passi tähdentää.
Elokuva tehdään suurimmaksi osaksi liikkuvan junan vaunuissa. Elokuvassa juna ajaa
Moskovasta Murmanskiin. Välillä pysäh-

dytään eri paikkoihin, mutta tarina päättyy
Murmanskiin.
Elokuvan kuvaukset ovat alkaneet Vitebskin rautatieasemalla Pietarissa.
— Kuvaamme Moskovassa, Pietarissa, Petroskoissa, Uusiselässä, Olenegorskissa, Murmanskissa ja Teriberkassa, J-P Passi luettelee.
Petroskoissa kuvaukset aloitetaan jo tänä
torstaina ja kestävät viikon ajan.
Liksomin kirjan päähenkilöt ovat puhumaton
ja idealistinen suomalaistyttö sekä 45-vuotias venäläinen sekatyömies Vadim Ivanov,
joka juo, puhuu ja haastaa riitaa. Päivien
myötä kahden erilaisen ihmisen välille kehittyy jonkinlainen yhteys ja ymmärrys.
Kuosmasen elokuvan päähenkilöt eivät
ole nuori tyttö ja keski-ikäinen mies, vaan
noin 30-vuotias nainen ja häntä pari vuotta
nuorempi mies. Heitä näyttelevät suomalainen Seidi Haarla ja venäläinen Juri Borisov.
Ohjaaja löysi Borisovin toisen elokuvan
kautta. Haarlan hän löysi Myrskyn jälkeen
-nimisestä TV-sarjasta.
—Seidi Haarla on mahtava suomalainen
näyttelijä, jonka olen tavannut muiden töi-

,, Elokuva

sijoittuu tarkemmin
määrittelemättömään
aikaan, johonkin
vuosituhannen vaihteen
seudulle.
J-P PASSI

Työryhmä
● OHJAAJA: Juho Kuosmanen
● TUOTTAJA: Elokuvayhtiö Aamun
omistaja Jussi Rantamäki
● KUVAAJA: J-P Passi
● LEIKKAAJA: Jussi Rautaniemi
● LAVASTAJA: Kari Kankaanpää
● ÄÄNISUUNNITTELU: Pietu Korhonen ja
Heikki Kossi

den kautta. Juri Borisovin näin ensimmäisen kerran elokuvassa Härkä. Koekuvasimme Seidin ja Jurin kanssa muutaman kohtauksen viime kesänä Moskovassa ja he olivat
erittäin hyvä pari tähän elokuvaan, ohjaaja sanoo.
Myös petroskoilaiset osallistuvat kuvauksiin. Elokuvaan haetaan muun muassa
neljä rautatieaseman työntekijää, sotamies
ja hänen naisystävänsä, junassa matkustavia henkilöitä, saattavia ja vastassa olevia
kaupunkilaisia.
— Elokuva on saanut rahoitusta Suomesta,
Saksasta, Virosta ja Venäjältä. Tarkkaa budjettia en tiedä, mutta luulen että aika normaalin suomalaisen elokuvan verran tämä
maksaa. Junien liikuttaminen on kallista ja
työntekijöitä on paljon, joten ei sitä rahaa ainakaan liikaa ole, Kuosmanen sanoo.
Hytti nro 6 on yksi ensimmäisistä ei-venäläisistä elokuvista, jotka ovat saaneet rahoitusta Venäjän kulttuuriministeriöltä.
Elokuva saa ensi-iltansa vuonna 2021,
mutta tarkemmasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa. KS 12+
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”Festivaali oli orkesterille hyvä mahdollisuus
parantaa soittotaitoja.”
Tatjana Talitskaja

Voiko klassikko kiinnostaa?
Petroskoin yleisö sai uniikin mahdollisuuden kuulla kansainvälisesti tunnettuja muusikoita pianistin
Vadim Holodenkon festivaalilla.
Festivaali
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

P

ianisti Vadim Holodenko kutsuu -festivaali järjestettiin Karjalan filharmoniassa jo viidettä kertaa. Tänä vuonna festivaalin vieraina olivat Vadim
Holodenkon lisäksi myös viulisti Aljona Bajeva, alttoviulisti Sergei Poltavski, pasuunansoittaja Elias Faingerš ja pianisti Aleksei Kurbatov.
Holodenkon järjestämällä festivaalilla esitetään 1900-luvun musiikkia.
— Monien nykyisten säveltäjien musiikki kuvaa 1900-luvun sotia ja niiden seurauksia sekä nopeata teknistä edistystä, siksi
tämä musiikki ei herää positiivisia tunteita
yleisössä ja sitä on joskus vaikeata kuunnella, Karjalan filharmonian varajohtaja Tatjana Talitskaja kertoo.
Talitskajan mukaan taloudelliselta kannalta
festivaali ei tuottanut voittoa. Se oli hyvä mahdollisuus orkesterille parantaa soittotaitoja.
Karjalan filharmonian solistit soittivat kamarikonsertteja tunnettujen muusikoiden kanssa.
Pianisti Vadim Holodenko on syntynyt Kiovassa. Jo 13-vuotiaana hän konsertoi Yhdysvalloissa, Kiinassa, Unkarissa ja Kroatiassa.
Vuonna 2004 hän voitti venäläisen Triumfmusiikkikilpailun ja seuraavana vuonna pääsi opiskelemaan Moskovan konservatorioon.
Holodenkon elämä muuttui silmänräpäyksessä, kun hän voitti Van Cliburn -pianokilpailun Yhdysvalloissa. Hän sijoittui ensimmäiselle sijalle kaikissa kilpailun sarjoissa.
Hänestä on tullut maailman tason pianisti ja
hänet kutsuttiin töihin Yhdysvaltoihin.
Holodenko työskenteli Texasissa kolmen vuoden ajan ja sen jälkeen muutti
Luxemburgiin.
— Holodenko ei tee esiintymisistään suurta
numeroa, ei tee niistä show’ta. Hän vain soittaa pianoa, mutta hänen soittonsa on niin loistavaa, että yleisö riemastuu, Talitskaja sanoo.

Pianisti Vadim Holodenko, alttoviulisti Sergei Poltavski ja pianisti Aleksei Kurbatov avasivat festivaalin Šostakovitšin 4. sinfonialla. KUVA: FESTIVAALIN VKONTAKTE-TILI

Myös viulisti Aljona Bajeva asuu Luxemburgissa. Aikoinaan hänet huomasi Mstislav
Rostropovitš. Bajeva on voittanut lukuisia
musiikkipalkintoja. Hänen repertoaarissaan
on yli 40 konserttoa viululle.
— Bajeva soittaa Antonio Stradivarin tekemää viulua. Suurimmat ongelmat syntyvät, kun pitää matkustaa lentokoneella,
koska usein soittimia ei oteta käsimatkatavaroihin. Aljona päätti, ettei hän ottaa riskiä ja jätti Stradivarin viulun kotiin, Talitskaja selittää.
Petroskoissa Bajeva soitti kahdella viululla: toinen Moskovasta tuotu vanha italialai-

sen mestarin tekemä viulu ja toinen oli petroskoilaisen mestarin Jevgeni Terehovin tekemä viulu.
Festivaalin idea syntyi viisi vuotta sitten, kun
filharmonia pyysi Karjalan kulttuuriministeriöltä uutta flyygeliä vanhan sijaan.
— Vanha flyygeli on erittäin huonossa kunnossa. Ministeriö lupasi ostaa uuden, joten
kutsuimme Vadim Holodenkoa soittamaan
uutta flyygeliä ja esittelemään sillä tavoin sen
yleisölle, Talitskaja muistelee.
Flyygeliä ei toki ostettu sinä vuonna,
koska ministeriöllä ei riittänyt siihen ra-

haa. Holodenko soitti vanhaa soitinta. Kolmen päivän aikana hän soitti viisi konserttia. Seuraavana vuonna hän taas kerran soitti Petroskoissa vanhaa soitinta.
— Flyygelimme on yli 30 vuotta vanha. Jos
puhumme viulusta, niin mitä vanhempi viulu, sitä kalliimpi se on. Flyygelin suhteen asia
on toisin, hän selittää.
Vuonna 2016 festivaalia ei järjestetty, koska flyygeli ei enää ollut soittokelpoinen. Myöhemmin samana vuonna soitin kunnostettiin.
Tietoa siitä, järjestetäänkö festivaali ensi
vuonna, ei vielä ole. Muusikko ja filharmonia
ovat sopimassa aikataulusta. KS 6+

Pasuunansoittaja Faingerš soolona
Euroopan ainoa soolona esiintyvä pasuunansoittaja Elias Faingerš soitti kaksi konserttia Petroskoissa.
Konsertti
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat

–O

len syntyisin Venäjältä. Olen
muuttanut vanhempieni kanssa Moskovasta Ruotsiin yli 30 vuotta sitten, Elias
Faingerš muistelee.
Jo Venäjällä Faingerš alkoi opiskella musiikkikoulussa, sitten hän jatkoi opintojaan
Ruotsin Malmössä. Hän on valmistunut konservatoriosta ja jatkoi opiskeluaan Yhdysvalloissa, New Yorkissa.
— Opiskelun aikana New York teki minuun
syvän vaikutuksen. Se on upea kansainvälinen kaupunki. Siinä musiikki kuuluu kaikkialta. Se syntyy metron ja katuäänistä. Kau-

punki innoitti minut säveltämään omaa musiikkiani, hän jatkaa.

,, Elias Faingeršin

Säveltäminen ei kuitenkaan tuonut
Faingeršille rahaa, ja hänen opettajansa, joka oli samalla pasuunansoittaja Metropolitan-oopperan orkesterissa, ehdotti hänelle pasuunansoittajan paikan orkesterissa
määräajaksi.
Silloin Metropolitanissa vierailivat Plácido
Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti,
Dmitri Hvorostovski ja Barbara Hendricks.
— Olin onnellinen, että olin osana sitä maailmaa, Faingerš sanoo.
Ajan kuluttua Faingerš ymmärsi, että hän
haluaa etsiä omaa tietään. Hän on säveltänyt
musiikkia eräälle ruotsalaiselle elokuvalle.
Hän näytteli myös elokuvassa ja elokuvasarjassa Ruotsissa.

Petroskoissa Faingerš soitti kaksi konserttia.
Hänen konserteissaan musiikin lisäksi on läsnä teatteria ja stand up-komiikkaa.
— Vierailen Karjalan tasavallassa ensimmäistä kertaa. Olen monta kertaa ollut Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, olen esiintynyt
muun muassa Savonlinnassa, Helsingissä ja
Turussa, Faingerš kertoo.
— Osaan muutaman suomalaisen sanan.
Esimerkiksi piirakka-sanaa käytetään sekä
suomessa että karjalassa. Minusta on tärkeä,

konserteissa musiikin
lisäksi on teatteria ja
stand up-komiikkaa.

että Karjalassa säilytetään kieliä ja kulttuuria. Minä itse puhun kuutta kieltä. Vaimoni
puhuu seitsemää kieltä. Lapsemme puhuvat
venäjää, ruotsia, englantia ja hepreaa. Se on
luonnollista, koska perheessämme puhumme kaikkia näitä kieliä sukulaisten ja ystävien kanssa, Faingerš selittää.
Faingeršin konserttiaikataulu on tiivis. Siitä huolimatta hän löytää aikaa olla kotona
perheensä kanssa.
— Minulla on paljon konsertteja huhtikuun
lopussa ja maaliskuussa. Sitten huhtikuussa
vietän Pääsiäistä perheeni kanssa ja toukokuun puolivälissä lähden Floridan-vierailulle, Faingerš sanoo.
Myös Faingeršin vanhin poika Šimon
Faingerš on muusikko. 18-vuotias Šimon
säveltää elektronista musiikkia ja esiintyy
Ruotsissa. KS
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Tutkimus

Tutkielmat piireistä
parhaimpia
Koululaiset Prääsästä, Sungusta ja Poventsasta voittivat kaikki palkinnot tasavallan tutkimuskilpailussa. Aikuisiin kohdistuneen sukututkimuskilpailun palkinnot menivät samoin piireihin.
Kilpailut
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

L

asten ja nuorten kiinnostus tutkimustyöhön on korkealla Karjalassa.
Se todettiin Karjalan kansallisarkistossa, jossa palkittiin Nuori arkistonhoitaja 2019 -kilpailun voittajat ja osallistujia. Kilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2012.
— Viime vuonna saimme kilpailuun 18
tutkielmaa 26 koululaiselta ja opiskelijalta,
muun muassa kuusi ryhmätyötä. Suurin osa
eli kahdeksan työtä tuli Petroskoista. Kuusi
työtä tuli Karhumäen piiristä ja muut Prääsän, Kontupohjan ja Kemin piireistä, Kansallisarkiston asiantuntija Jekaterina Lebedeva sanoo.
Kilpailun tuomarin, Karjalan koulutuksen kehittämiskeskuksen asiantuntijan Vasili Kondratjevin mukaan osallistujien taidot
kasvavat vuosi vuodelta. Lisäksi heidän luovuutensa ilahduttaa.
— Viimevuotisesta kilpailusta voin sanoa, että monet tutkielmat olivat mielenkiintoisia ja käsittelivät vähän tutkittuja
asioita. Esimerkiksi kaksi yhdeksäsluokkalaista Karhumäen piirin Poventsasta oli tutkinut Vienanmeren—Itämeren kombinaatin
teatterin toimintaa vuonna 1938, Kondratjev kertoo.
— Petroskoin käsityö- ja yrittäjäopiston
ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat olivat tutkineet muonitusta rintamalla 1941—1945 ja Neuvosto-Karjalan kauppaa
1940-luvulla, hän jatkaa.

Kiinnostus vähän tutkittuun
Yhdeksi kilpailun parhaista tutkielmista valittiin Prääsän koulun seitsenluokkalaisen
Serafim Kukuškinin työ. Se sijoittui ensimmäiseksi 6.—7. luokkien sarjassa.
— Työssäni tarkastelen pappi Vasili Venustovin (1884—1947) elämäntaivalta. Hän oli
kotoisin Prääsästä ja työskenteli muiden
muassa Prääsässä ja Petroskoissa. 1930luvulla hän oli vankeudessa. Sodan jälkeen
hän oli kuolemaansa saakka Kazanin kirkon kirkkoherrana Tšudovon kaupungissa,
Kukuškin kertoo.
Kukuškin on harjoittanut tutkimustyötä
kolmannelta luokalta alkaen. Kolmen viime
vuoden aikana hän on keskittynyt ortodoksisuuteen ja tutkinut muun muassa pappe-

,, Seuraavaksi haluan

keskittyä isänpuoleisten
inkerinsuomalaisten
juurien tutkimukseen.
TATJANA TUPINA

Mujejärveläinen Tatjana Tupina sijoittui ensimmäiseksi Perhearkisto 2019 -kilpailussa. Tutkielmassaan hän tarkasteli äidinpuoleisia karjalaisia juuriaan.
KUVA: SERGEI KARPOV

ja. Pohjana on ollut pääosin Karjalan kansallisarkiston aineisto.
Vuonna 2018 koululainen osallistui ensi kertaa Nuori arkistonhoitaja -kilpailuun.
Hänen työnsä käsitteli prääsäläistä pappia
Georgi Gumilevia ja voitti 6.—7. luokkien
sarjassa.
— Minua on aina kiinnostanut tietää historiamme vähän tutkittuja asioita. Se on innostanut minua tutkimustyöhön. Nyt suunnittelen isoa tutkielmaa neljästä henkilöstä,
jotka olivat kotoisin Prääsästä tai Prääsän piiristä ja jättivät jälkensä Aunuksen kuvernementin historiaan, Kukuškin sanoo.
Karjalaisten koululaisten parhaat tutkielmat saivat hyvät arvostelut myös yleisvenäläisessä Nuori arkistonhoitaja 2019 -kilpailussa. Sen järjestäjänä oli Venäjän arkistonhoitajien ja historioitsijoiden seura.
Palkinnot luovutettiin yhdeksäsluokkalaisille Karhumäen piirin Poventsasta ja Sungusta. KS

Tutkimus tehty, edessä toinen
Samalla kertaa Kansallisarkistossa palkittiin
Perhearkisto 2019 -kilpailun voittajat. Kilpailu on järjestetty kerran kahdessa vuodessa vuodesta 2011.
Viimevuotinen kilpailu omistettiin Karjalan vapautuksen 75-vuotispäivälle, Venäjän teatterivuodelle, kansainväliselle alkuperäiskansojen kielten vuodelle ja tänä vuonna juhlittavalle Karjalan
tasavallan satavuotispäivälle. Kilpailuun saatiin
kaikkiaan 24 tutkielmaa Petroskoista, Puudosin,
Aunuksen, Kemin, Mujejärven, Kalevalan ja Karhumäen piireistä.
— Kilpailun tavoitteena on perhearkistojen populaaristaminen ja Karjalan asukkaiden innoittaminen sukujuurtensa tutkimukseen. Kilpailuun
voivat osallistua kaikki halukkaat iästä huolimatta,
jopa perheinä, Kansallisarkiston asiantuntija Jekaterina Lebedeva sanoo.

Kilpailun tuomarin, Karjalan sukututkimusseuran
jäsenen Tatjana Anohovan mukaan tutkielmien
joukossa oli monta mielenkiintoista ja tosi laadukasta työtä. Siksi kamppailu voitosta oli ankara.
”Kultaa” otti mujejärveläinen Tatjana Tupina.
Hän oli tutkinut äitinsä sukua, joka on peräisin Kostamuksesta, Kiimasjärveltä ja Vonkajärveltä.
— Lähtökohtana oli tieto isoisästäni, joka oli
ennen sotaa opettajana Vuokkiniemen koulussa.
Sieltä hän lähti sotaan. Jotakin tietoa suvusta löytyi Suomesta. Näin päädyin vuosiin 1640—1645,
Tupina kertoo.
Seuraavaksi Tupina haluaa keskittyä isänpuoleisten inkerinsuomalaisten juurien tutkimukseen. Aihetta on tutkittu osittain aiemmin.
— Tässä on vielä paljon tutkittavaa. Isoisäni
vangittiin ja teloitettiin vuonna 1938. Myös melkein kaikki isoäitini sisaret oli vangittu. KS

Karjalan Sanomat 13

Keskiviikkona 26.02. 2020

Urheilu

”Uudistuksen aikana Petroskoin ampumarata
muuttuu ulkoampumaradaksi."
Aleksei Jermašov

Petroskoin Kurgan-urheilukeskuksessa on 20 ampumapaikkaa, silloin kun kansainvälisen ampumahiihtoliiton sääntöjen mukaan kilpailuissa käytetään 30 ampumapaikkaa. KUVA: KARJALAN AMPUMAHIIHTOLIITTO

Kansainvälinen urheilu tulee
Petroskoihin
Uudistuksen jälkeen Kurgan-urheilukeskuksen infrastruktuuri sopii kansainvälisten kilpailujen
järjestämiseen. Uudistus alkaa jo ensi vuonna.
Urheiluinfrastruktuuri
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

K

arjalan urheiluministeriö ei sulje pois
madollisuutta järjestää kansainvälisiä urheilutapahtumia Petroskoin
Kurgan-urheilukeskuksessa.
— Nyt urheilukeskus sopii vain yleisvenäläisten kilpailujen järjestämiseen. Kansainvälisten kilpailujen järjestäminen tulee
mahdolliseksi vain infrastruktuurin mittavan uudistuksen jälkeen. Suunnittelu ja kustannusarvio valmistuvat marraskun alkuun
mennessä, Karjalan urheiluministeri Aleksei
Jermašov sanoo.
Tasavallan urheiluministeriö tekee tiivistä yhteistyötä Karjalan ja Venäjän hiihto- ja
ampumahiihtoliittojen kanssa.
— Yritämme ottaa huomioon asiantuntijoiden toivomuksia ja haluamme toteuttaa
Petroskoissa infrastruktuurin kehittämiseksi ideoita, jotka toimivat parhaissa eurooppalaisissa hiihtokeskuksissa. Toivottavasti
uudistuksen jälkeen urheilijat koko Venäjältä sanovat haluavansa valmistautua urheilukauteen nimenomaan Petroskoissa,
Jermašov sanoo.

Suunnitelmien mukaan Petroskoin urheilukeskuksen uudistus alkaa ensi vuonna, talviurheilukauden päätyttyä. Uudistus koskee
lähes kaikkia Kurganin kohteita katsomoista
suksien vahaushuoneisiin, mutta suurin uudistus tapahtuu ampumaradalla.
Nyt urheilukeskuksen ampumarata ei vastaa yleisvenäläisten kilpailujen standardeja.
— Urheilukeskus sijaitsee lähes kaupungin keskustassa. Sijaintipaikka tekee omia
korjauksaan ammunnan turvallisuuteen.
Nyt ampumaradalla on kulissit, jotka estävät luotien ampumisen ulos ampumaradalta, Jermašov kertoo.
Sääntöjen mukaan yleisvenäläisiä ja kansainvälisiä kilpailuja pidetään ulkoampumaradalla ilman sellaisia estelevyjä.
— Uudistuksen aikana Petroskoin ampumarata muuttuu ulkoampumaradaksi. Kansainvälisen ampumahiihtoliiton valtuuttama

,, Sijaintipaikka tekee
omia korjauksiaan
ammunnan
turvallisuuteen.
ALEKSEI JERMAŠOV

yritys muuttaa ampumaradan tyypin. Sellaisia yrityksiä on vain kaksi. Meidän täytyy
myös saada turvallisuustodistukset Venäjän
poliisilta, ministeri sanoo.
Ulkoampumaradan perustaminen antaa
mahdollisuuden rakentaa Kurgan-urheilukeskukseen lisää ampumapaikkoja.
— Nyt urheilukeskuksessa on 20 ampumapaikkaa, mutta kansainvälisen ampumahiihtoliiton sääntöjen mukaan kilpailuissa käytetään 30 ampumapaikkaa, Jermašov selittää.

Sää ei enää vaikuta tapahtumakalenteriin
Epätavallisesti lämmin talvisää teki korjauksia
urheilutapahtumakalenteriin. Lumen puutteen
vuoksi useita kilpailuja peruutettiin tai siirrettiin
Kurgan-urheilukeskuksesta Karjalan piireihin.
— Nyt Kurgan-urheilukeskuksessa on vain yksi lumitykki, jota ei riitä hiihtolatujen lumetuk-

seen. Lähiaikoina ostamme lisää lumitykkejä ja
jäähdytyslaitteita, jotta talvikilpailuja Petroskoissa järjestettäisiin ilmastonmuutoksista huolimatta. Laitteiston hinta on noin 48 miljoonaa ruplaa, Karjalan urheiluministeri Aleksei Jermašov
kertoo. KS

Kurganin lähelle suunnitellaan kolmikerroksisen Karelia-Areena-urheiluhallin rakentamista. Uuden urheilukohteen tilat sopivat sekä talvi- että kesäurheilulajiin.
— Suunnitelmien mukaan Kurgan-urheilukeskus ja Karelia-Areena yhdistyvät suureen urheiluklusteriin, jota käytetään ympäri vuoden, Jermašov sanoo.
Karelia-Areenan tiloissa voitaisiin järjestää jääkiekko- sekä erilaisten pallourheilulajien otteluita sekä myös
ampumahiihtokilpailuja.
— Vuosittain Saksassa järjestetään World
Team Challenge-nimiset ampumahiihtokilpailut. Ominaisuutena on se, että ampumarata sijaitsee jalkapallostadionilla ja hiihtorata kulkee sen ympäri. Nämä kilpailut kiinnostavat aina penkkiurheilijoita. Olisi hyvä
järjestää samantapaiset kilpailut Petroskoissa, Jermašov sanoo.
Kansainvälisten kilpailujen tärkeänä osana on TV-lähetys. Urheilukohteiden lisäksi
Kurgan-urheilukeskukseen rakennetaan tiloja selostajia ja toimittajia varten.
— Normien mukaan suurin osa kansainvälisistä kilpailuista pidetään illalla, parhaana katseluaikana. Siitä syystä meidän täytyy
ratkaista hiihtoratojen valaistusongelma.Nyt
on valaistu vain 2,5 kilometriä hiihtorataa,
Jermašov korostaa. KS
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Historia

Neulansilmän
tarina
Aivan yksinkertaisilla ja tavallisilla esineillä
on joskus oma hyvin mielenkiintoinen, pitkä ja uskomaton historia. Jokaiseen esineeseen liittyy oma historiansa. Kižin museon
historian ja kansantieteen yksikön johtaja Svetlana Vorobjova ja perinteisten elinkeinojen yksikön johtaja, Karjalan käsityöläinen Marina Guseva päättivät nostaa
neulansilmän historian esille.
Interaktiivinen näyttely, joka on tehty
Pietarin Alexander Stieglitzin nimeä kantavan taideteollisen akatemian ympäristösuunnittelun oppilaitoksen dosentin Natalja Baburovan opastuksella, avattiin helmikuussa Kižin museon näyttelytiloissa
Petroskoissa.
Aihe tuntuu yksinkertaiselta vain pinnallisesti katsoen. Itse asiassa neula ja neulansilmä on tutkittu eri näkökulmista. Esimerkiksi arkeologit kertovat, että esihistoriallisena aikana ihmiset tekivät vaatteitaan
eläimien nahkoista ja kiinnittivät nahkapaloja yhteen jänteillä ja nahkanauhoilla.
Lävistämisvälineinä käytettiin teräviä
luita tai kiviä. Naiset ompelivat, mutta nahkaa lävistivät etupäässä miehet. Varmaan
joku heistä huomasi, että nahkaan oli mukava tehdä reikiä, jos lävistimellä oli lovi. Näin syntyi koukku, joka on itse asiassa
neulan vaihtoehto. Sen jälkeen kun ihmiskunta alkoi valmistaa rautaa, koukkuja alettiin tehdä metallista.
Neula kehittyi koukun rinnalla. Ensimmäiset neulat oli tehty kalojen luista. Sen
ajan neula muistutti ohutta vartta, jonka takaosassa oli neulansilmä ja etuosassa terävä kärki. Aiemmin luultiin, että luisia neuloja oli ollut käytössä vasta 19 000 vuotta
sitten. Kuitenkin löydökset Altain alueella kertovat, että muinainen ompeluväline
tunnettiin reilut 50 000 vuotta sitten. Muinaiset neulat löydettiin Denisovan luolasta,
neulat oli tehty lintujen luista.
Euroopassa arkeologit löysivät ensimmäisiä metallisia neuloja Baijerin alueelta.
Ne oli tehty 300-luvulla ennen ajanlaskun
alkua, vaikka tietysti ei saa sulkea pois sitä
mahdollisuutta, että näitä neuloja olisivat
voineet tuoda sinne kauppiaat. Neulansilmä ei ollut silloin samanlaista kuin nykyään.
Neulan tylsä takaosa taivutettiin silmukaksi
ja sen läpi vedettiin lanka.
Jatkoa numerossa 4.3.2020

Näyttelyn tekijä Marina Guseva tutustuttaa
Petroskoin konsulia Johannes Puukkia
neulansilmän historiaan. KUVA: KIŽIN MUSEON
TIEDOTUSPALVELU
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Kirjan tekijät ajattelevat jatko-osaa, joka kertoisi eloon jääneistä Afganistanin sodan veteraaneista. Kuvassa oikealta Karjalan ansioitunut journalisti Juri Šleikin,
Venäjän Afganistan-veteraanien liiton Karjalan osaston johtaja Aleksei Beljaninov ja Karjalan varapäämies Aleksandr Pšenitsyn. 12+ KUVA: SERGEI KARPOV

Afganistanissa kaatuneet
ikuistettiin kansiin
Kirja kertoo Afganistanissa 1980—1989 kaatuneista Karjalan tasavallan
asukkaista ja heidän muistonsa vaalimisesta Karjalassa.
Kirjauutuus
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

H

elmikuun 15. päivänä Venäjällä vietettiin Afganistanin sodan 1979—
1989 päättymisen 31-vuotispäivää.
Muistopäivän johdosta Karjalan kansalliskirjastossa esiteltiin Tapaamisia Mustan
tulppaanin luona -kirja.
Teos kertoo Afganistanin sodassa kaatuneista Karjalan tasavallan asukkaista. Tekijöinä ovat Venäjän Afganistan-veteraanien
liiton Karjalan osaston johtaja Aleksei Beljaninov ja Karjalan ansioitunut journalisti
Juri Šleikin.
— Olemme tehneet tarkkaa työtä, jotta yksikään tärkeä asia ei olisi jäänyt pois kirjasta. Ideana oli tehdä kirja 30-vuotispäivään
mennessä, mutta runsaan työn vuoksi emme ole ehtineet, kertoo kirjan toimitusneuvoston puheenjohtaja, Karjalan varapäämies
Aleksandr Pšenitsyn.
Karjalan Afganistanin sodan museon johtajan Jelena Filatovan mielestä kirjauutuus
on merkittävä panos sodassa kaatuneiden
muiston vaalimiseen.
— Kirja saa arvostetun aseman museossamme, ja siitä on arvaamatonta apua työssämme koululaisten ja opiskelijoiden kanssa, joita käy paljon meillä, Filatova sanoo.

Kirjahanke voi saada jatkoa
Karjalan kansallisarkiston varajohtajalle Irina Petuhovalle kirjan ilmestyminen on koskettava asia. Hän opiskeli samassa koulussa
Petroskoissa kolmen miehen kanssa, joista
kerrotaan kirjassa.
— Vuodesta 2006 alkaen arkistomme on
kerännyt aineistoa Afganistanin sotaan osallistuneista Karjalan asukkaista. Jatkamme tätä työtä jatkossakin. Olemme hyvillämme,
että näitä dokumentteja on alettu käyttää
koululaisten ja opiskelijoiden tutkielmissa ja
käytetty kyseisessä kirjassa, Petuhova toteaa.
Šleikinin mukaan kirja sodassa kaatuneista on kyllä hyvä asia. Mutta miksei tehdä kirjaa myöskään eloon jääneistä, joista monet
ovat yhä elossa?
— Tärkeintä on aloittaa. Kirjan voisi hyvinkin tehdä kahden kolmen vuoden aikana, Šleikin sanoo.
Pšenitsynin mukaan jatko-osan lisäksi olisi idea valmistaa kirja Karjalan asukkaista,
jotka osallistuivat kahteen Tšetšenian sotaan
1990—2000-luvuilla.

,, Kirjasta on

arvaamatonta apua
työssämme koululaisten
ja opiskelijoiden kanssa.
JELENA FILATOVA

Monet kaatuneista oikeita
sankareita
Tapaamisia Mustan tulppaanin luona -kirjan päähenkilöinä on Karjalan 56 asukasta,
53 sotilasta ja kolme siviiliä, jotka kaatuivat
Afganistanissa 1980—1989. Suurin osa heistä oli 19—20-vuotiaita. Vanhin oli 32 vuoden
ikäinen.
— Heidän joukossaan oli yksi nainen, Vera Kornilenko. Hän oli sairaanhoitajana sotasairaalassa. Kornilenko kaatui autokolonnan tulituksessa 1. elokuuta 1984 25-vuotiaana. Hänet on haudattu Karhumäkeen, Šleikin
kertoo.
Monet kaatuneista olivat oikeita sankareita. Petroskoilainen Andrei Tsvetkov palveli
legendaarisessa 9. laskuvarjokomppaniassa
ja kaatui sankarillisesti taistelussa 11. tammikuuta 1988. Yksi Petroskoin uusista kaduista on nimetty hänen mukaansa.
Petroskoilainen Dmitri Amelin teki erikoisen uroteon. Siitä hänelle myönnettiin Punaisen Tähden kunniamerkki.
— Dmitri oli kuljettaja. 18. huhtikuuta 1987
hän kuljetti kuorma-autolla ammuksia joukko-osastoon. Serpentiinitiellä mutkan takaa
tuli äkkiä vastaan bussi afganistanilaisine siviileineen. Välttääkseen törmäyksen Dmitri
suuntasi autonsa kuiluun ja kaatui, Šleikin
kertoo.
Kaatuneiden tarinat kerrotaan kirjassa dokumenttien pohjalta. Erittäin arvokkaita ovat
kirjeet ja muistelmat. Kirja sisältää myös laajan kuvakokoelman. KS
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Menot 26.02. – 04.03.
Teatterit
Kansallinen teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674
26.02. Tie Nebyvaniin. Komissarova. Surullinen satu, pieni näyttämö, venäjän kielellä, kesto 1 h 15 min, 12+, klo
19.00.
28.02. Valentinin päivä. Vyrypajev.
Kaksinäytöksinen melodraama, pieni näyttämö, venäjän kielellä, 16+, klo
18.00.
29.02. Haittaa järjestä. Gribojedov.
Komedia runoissa, suuri näyttämö, venäjän kielellä, 12+, klo 18.00.
1.03. Katrilli. Gurkin. Komedia, pieni
näyttämö, venäjän kielellä, kesto 1 h 45
min, 12+, klo 18.00.

Karjalan draamateatteri
Kirovinkatu 12, puh. 767127
26.02. Kuka rakastaa minua? Gelasimov—Griškovets. Yksinäytöksinen draama, pieni näyttämö, 16+, klo
19.00.
27.02. Hunajan maku. Delaney. Melodraama, 16+, klo 19.00.
28.02. Matrjonan talo. Solženitsyn.
Draama, pieni näyttämö, 12+, klo
19.00. Muu esitys 3.03. klo 19.00.
29.02. Kekseliäs rakastunut. Lope
de Vega. Komedia, 16+, klo 19.00.
1.03. Kaksi isossa kaupungissa.
Moskvina. Lyyrisiä ihmistarinoita, 16+,
klo 19.00.

Ad Liberum -teatteri
Oktjabrskikatu 11, puh. 636979
29.02. NEP. Yksinäytöksinen esityskonsertti 1920—1930-lukujen aiheeseen, Näyttelijäintalon sali, Karl Marxin
katu 19, 16+, klo 19.00.

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 785092
28.02. KALEVALA.RUnot. Eepoksen
pohjalta. Suositeltava yli 12-vuotiaille,
kesto 50 min, klo 19.00. 12+

Musiikki

Viikon TOP3
Teatterit
29.02. Ensi-ilta: Gianni Schicchi.
Suor Angelica. Puccini. Kaksi yksinäytöksistä oopperaa, ohjaus Frank
Matthus (Saksa). 12+, klo 18.00.
Toinen ilta 1.03. klo 18.00. Musiikkiteatteri, Kirovinaukio 4.

Kansallisen teatterin aula
Karl Marxin katu 19
15.03. asti. Kalevala 2.0. Esillä taiteilija Dmitri Dmitrijevin (Petroskoi) Kalevala-aiheisia piirroksia. 0+

1.03. asti. Kansanmusiikin luoja. Säveltäjä Helmer Sinisalon 100-vuotispäiväksi omistettu kiertonäyttely. Esillä valokuvia, hänen piirroksiaan ja piirustuksiaan, asiakirjoja ja konserttijulisteita. 0+. Karjalan kansallinen museo, Lenininaukio 1.

29.02. Palatsin 20-vuotispäiväksi. Karjalan filharmonian sinfoniaorkesteri ja Denis Šapovalov (sello, Moskova) soittavat Rossinin sävellyksiä. Klo
17.00. 18+. Konserttiin järjestetään tilausajo Petroskoista.

1.03. asti. Vysotski: neljä neljäsosaa
tietä. Vladimir Vysotskin valtionmuseon (Moskova) kiertonäyttely. 12+

Karjalan taidemuseo
Karl Marxin katu 8, puh. 783713
22.03. asti. Victoria Design Awards
2020. Esillä Venäjän johtavien suunnittelijoiden töitä eri suunnittelualoilta. 0+
1.04. asti. Aurinkoisen lapsuuden
maailma. Esillä lapsuudesta kertovia töitä museon varastoista sekä uusia
teoksia. 0+

Kaupungin näyttelysali
Lenininkatu 26, puh. 781650
15.03. asti. Grand Prix venäläisittäin. Esillä vuosien 1955—2017 World
Press Photo -kilpailun neuvostoliittolaisten ja venäläisten voittajien valokuvia. 0+

Filharmonian suuri sali

Näyttelyt

Kirovinkatu 12

Karjalan kansallinen museo

Mediakeskus Vyhod

27.02. Meriaiheisia laulelmia. Bardvagon-projektin osanottajat laulavat
trubaduurilaulelmia. Klo 19.00. 6+
2.03. Elokuvan ympäri jousisoittimien kanssa. Jousikvartetti, Valenti-

Lenininaukio 1, puh. 769479

Karl Marxin katu 14, puh. 761441

1.03. asti. Eepos. Teatteri. Aika. Petroskoin teattereiden Kalevala-aiheisista vuosien 1930—2010 esityksistä kertova näyttely. 6+

1.03. asti. Kolmas näyttely. Graafisen
työpajan (Petroskoi) jäsenten näyttelyssä esillä viime vuonna luotuja teoksia. 0+

KS: 100 vuotta
historiaa
valokuvissa
Neuvosto-Karjala -lehden
päätoimittaja 1957—1969
Fjodor Kondratjev (oik.)
ja lehden monivuotinen toimitussihteeri
Kalle Ranta. Vuosi 1958.

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.

12.03. asti. Kielen kirju. Esillä etnokulttuurikeskus Kielen Kirjun (Jessoila)
amatööritaiteilijoiden maalauksia ja taidekäsitöitä. 0+

21.03. asti. Kemin volostin mestarit.
Karjalan tasavallan 100-vuotispäiväksi
omistettu näyttelysarja. Ensimmäisessä näyttelyssä esillä Kemin piirin käsityötaiteilijoiden teoksia. 0+

Näyttelyt

Bumažnikovkatu 1

Lenininaukio 2, puh. 782048

Kirovinkatu 13, puh. 783062

29.02. Puudosin matikat. Pilkkikalastuskilpailu ja -festivaali runsaine kulttuuriohjelmineen, Vodlajärven kansallispuiston turistikeskuksen alue, Kuganavolokin kylä,
Puudosin piiri. 6+

Kontupohjan taidepalatsi

Kansallisten kulttuurien
keskus

Käsityöammattien talo

Festivaalit

na Kamenskaja (sopraano), Vladimir
Gorbunov (tenori) ja Andrei Gospodarjov (baritoni) esittävät sävelmiä venäläisistä ja länsimaisista elokuvista. Klo
16.00. 6+
3.03. Taas kerran rakkaudesta. Karjalan sinfoniaorkesteri ja Vladislav Kosarev (baritoni) esittävät kotimaisia
ja länsimaisia viihdesävellyksiä. Klo
19.00. 6+

Horoskooppi

Luterilainen
kirkko
Drevljanskajan rantakatu 25
27.02. Kirjallisuuskahvila. Tapaamisessa keskustellaan runoudesta ja lausutaan runoja. 18+. Klo 18.00. Vapaa
pääsy
29.02. Pyhäkoulu. Uskonnonopetusta alle 4-vuotiaille. Klo 10.00. 0+
1.03. Pyhäkoulu. Uskonnonopetusta
5—12-vuotiaille. Klo 11.00. 6+
1.03. Jumalanpalvelus. Suomenkielinen ja venäjänkielinen jumalanpalvelukset. Klo 11.00, 14.00. 6+

Lapsille
Kantele-talon sali
Karl Marxin katu 6
26.02. Laskiainen. Lapsille ja heidän
vanhemmilleen suunnattu interaktiivinen ohjelma. Klo 9.00. 6+. Myös 27.02.
klo 9.00.

Nukketeatteri
Karl Marxin katu 19
29.02. Hanhet—joutsenet. Vasiljev.
Musiikkisatu yli 3-vuotiaille, kesto 40
min, klo 11.00, 13.00. 0+
1.03. Satu tyhmästä hiirenpoikasesta, Maršak. Suositeltava yli
3-vuotiaille, kesto 40 min, klo 11.00,
13.00. 0+

OINAS
21.03–20.04
Liika kiire pelottaa. Ole aktiivinen
työasioissa. Hoida yksi asia kerralla kuntoon ja tartu sitten toiseen. Sinä ehdit, kunhan lakkaat
hermoilemasta ajasta.
HÄRKÄ
21.04–20.05
Sinusta tuntuu hieman erikoiselta, sillä ystäväsi ei ole samaa mieltä
kanssasi. Suhteessa on ristiriitoja,
joita ei pysty tällä hetkellä selvittämään. Pidä nyt kieli keskellä suuta
ja harkitse tarkasti sanojasi.
KAKSOSET
21.05–21.06
Kuuntele sydäntäsi ja toimi sen
mukaisesti, vaikka järkesi mitä sanoisi. Älä lupaa muille, että autat
heitä, sillä suunnitelmasi voivat
muuttaa nopeasti.
RAPU
22.06–22.07
Saat liian paljon kiireisiä töitä,
ettet ehdi kaikkia ajoissa. Autat
edelleen sukulaisia ratkaisemaan
heidän ongelmiaan. Viikonloppuna mene kauppaan ja osta itsellesi jokin muodikas ja tyylikäs asuste keväälle.
LEIJONA
23.07–23.08
Ota asioista selvää ennen kuin vedät johtopäätöksiä. Nopeat ratkaisut saattavat myöhemmin harmittaa. Jokin asia ei mene suunnitelmiesi mukaan, mutta ratkaisu
juttuun voi tulla aivan yllättäen.
NEITSYT
24.08–23.09
Kuukauden lopussa on aika rajoittaa rahankäyttöä. Sinun on tärkeä
tuntea, että olet vakaalla pohjalla. Jos haluat ansaita enemmän
rahaa, voi ehkä olla aika hankkia
lisätuloja.
VAAKA
24.09–23.10
Sinulle avautuu uusia mahdollisuuksia, joista on vain valittava
kiinnostavimmat. Kun olet tehnyt
päätöksesi, älä katso enää taakse,
vaan suuntaa katseesi eteenpäin.
SKORPIONI
24.10–22.11
Tee nyt jotain sellaista, jota et ole
vieläkään ennen kokeillut. Lähde tutustumaan uusiin ihmisiin ja
asioihin. On aika solmia kontakteja ja kokeilla rajojen rikkomista.
JOUSIMIES
23.11–21.12
Olet täynnä hyviä ideoita, mutta
huomaat, että projektit edistyvät
hitaasti. Ehkä tämä johtuu rahatilanteesta. Yritä suunnitella menojasi paremmin.
KAURIS
22.12–20.01
Älä tee niin kuin muut haluavat.
Sinun ei tarvitse astella aina sitä polkua, jota muut suosittelevat. Sinulla on oma mielipide.
Ole itsenäinen ja riippumaton
ihminen.
VESIMIES
21.01–19.02
Tarvitset enemmän tietoa aiheesta, joka kiinnostaa sinua. Kysy oikeita kysymyksiä ja ehkä neuvoja
ammatillisissa asioissa. Lisätiedot
auttavat pääsemään selville.
KALAT
20.02–20.03
Kiinnitä enemmän huomiota siihen, mitä ympärilläsi on meneillään. Etenkin ihmissuhteet vaativat nyt läsnäoloa ja huolenpitoa.
Vanhemmat perheenjäsenet voivat olla liian kriittisiä sinua kohtaan. Sinun kannattaa olla huomaavainen ja kärsivällinen.
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toisten elämään, et voi
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Viikon arvoitus
Arvaa suomalainen arvoitus:
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Syö syömistään, kunnes
kuolee?
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Vastaus löytyy lehden sisäsivuilta.
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Viikon vieras: Mark Vasiljev

Paperikonetehtaan
rakentaja

1931

Karjalan ansioitunut rakentaja Ilja Ovtšinnikov syntyi 29. heinäkuuta Tšernejevon taajamassa
Nižni Novgorodin alueella.

Pikakysely
• LEMPIKIRJA: Metro 2033 ja Metro
2034, Dmitri Gluhovski
• LEMPIVUODENAIKA: Kesä ja talvi
• LEMPIPIIRROSFILMI: nyt ei ole
• TULEVA AMMATTI: lääkäri

1956

hän muutti
Petroskoihin, jossa
työskenteli lastaajana rakennustyömaalla. Muutaman vuoden
kuluessa hän oppi kirvesmiehen, raudoittajan ja katonrakentajan ammatit.

1959

Ovtšinnikov työskenteli Petroskoin rakennusyhtymässä.
Hänet valittiin työyksikön johtajaksi. Hänen työyksikkönsa
työskenteli Karjalassa ja sen ulkopuolella. Työyksikön suurin
rakennuskohde oli Petroskoin
paperikonetehdas.

1971

Ovtšinnikov
sai sosialistisen työn sankari -arvonimen ja Leninin kunniamerkin. Ovtšinnikovin johtama yksikkö osallistui Petroskoin
yleisönpalvelukeskuksen, huonekalutehtaan ja muutaman
asuintalon rakentamiseen.

1981
1990

hän sai Karjalan ansioitunut rakentaja

-arvonimen.

Ovtšinnikov jätti yksikön
johtajan viran ja siirtyi rakennusyhtymän hallintoon.

1999

hän jäi
eläkkeelle. Ilja Ovtšinnikov kuoli 5. elokuuta 2012.

Alakoululainen Mark Vasiljev sai kiitoskirjeen Karelia ENI CBC -ohjelman WasteLess Karelias -hankkeen työryhmältä. Pojan kuvaamaa piirrosfilmiä käytetään hankkeessa
oppimateriaalina. KUVA: MARGARITA PEHKONEN

Palikkahahmot
opettavat ekoelämää
Petroskoilaisen koululaisen kuvaamaa piirrosfilmiä käytetään oppimateriaalina
kansainvälisessä hankkeessa.
Piirrosfilmi
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

P

etroskoilainen alakoululainen Mark Vasiljev pitää kovasti piirrosfilmeistä. Häntä kiinnostaa erityisesti palikka-animaatio. Jokin aika sitten
poika itse kuvasi piirrosfilmin, jossa palikat esiintyvät.
— Minua kiinnostaa myös muovailuvaha-animaatio. Kuitenkin
olen tehnyt palikka-animaation,
koska muovailuvahasta valmistetut hahmomallit ovat rakenteeltaan heikkoja ja niiden liikkumista on vaikea kuvata, Vasiljev kertoo.

Nuori ohjaaja on oppinut animaation alkeita video-ohjeiden
avulla.
— Itse keksin animaation juonen, tein lavastukset ja kuvasin
videon. Animaatiossani on tekstitys. Sen tekeminen oli minulle vaikein tehtävä. Alkuvaiheessa syntyi
paljon virheitä, mutta äitini auttoi
minua korjaamaan ne. Piirrosfilmi
syntyi kahdessa päivässä, Vasiljev
kertoo.
Piirrosfilmi kertoo pojasta, joka heittää roskat pihalle eikä
roskakonttiin.
— Piirrosfilmissäni kerron, kuinka tärkeä on heittää roskat roskakontteihin ja miten roskaaminen
vaikuttaa luontoon. Esimerkiksi muoviroska aiheuttaa ilmaston
lämpenemistä, Vasiljev sanoo.

,, Piirrosfilmissäni

kerron, kuinka
tärkeä on
heittää roskat
roskakontteihin ja
miten roskaaminen
vaikuttaa luontoon.
MARK VASILJEV

Nyt kyseessä olevaa piirrosfilmiä
käytetään oppimateriaalina Karelia ENI CBC -ohjelman WasteLess
Karelias -hankkeessa, jonka tarkoitus on ehkäistä Karjalan tasavallan

ja Pohjois-Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa.
Hankkeen mukaan piirrosfilmiä
näytetään koululaisille työpajoissa.
— Animaationi halutaan näyttää
Suomessa. Siitä syystä teen englanninkielisen tekstityksen, Vasiljev kertoo.
Poika sanoo haluavansa jatkaa
ekologisen elämäntavan popularisointia animaation avulla. Nyt
hän suunnittelee toisen piirrosfilmin kuvaamista.
— Piirrosfilmin toinen osa kertoo aluksista, jotka poistavat muoviroskia valtamerestä. Minusta tämä aihe on tärkeä, koska muoviroska tappaa merieläimiä ja aiheuttaa
suuria ympäristöhaittoja, Vasiljev
toteaa. KS

