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Uutiset: Kirjastoista  
modernikeskukset. Sivu 2.

+ 
Kamilla oppii tuntemaan lintuja

Uutiset

Petroskoissa uusi 
kaupunginjohtaja
Vladimir Ljubarski aikoo nojautua toimin-
nassaan kolmeen periaatteeseen: avoin kes-
kustelu kaupunkilaisten kanssa, päätök-
senteon avoimuus ja tervejärkisyys. Sivu 3.

Karjalan piirit

Piirit kaipaavat lisää  
uimahalleja
Karjalan kansanedustajat ehdottavat, että 
laajennettaisiin Venäjän ohjelmaa, josta ra-
hoitetaan uimahallien rakentamista tasa-
valtaan. Sivu 7.

Yhteiskunta

Tukea hakee  
34 projektia
Karjalan kansallisuus- ja aluepolitiikan mi-
nisteriön hankekilpailuun saatiin yhteensä 
43 projektia kansalaisjärjestöiltä. Niistä 34 
tavoittelee nyt valtion tukea. Sivu 9.

Sovellus helpottamaan 
palotorjuntaa

Mobiilisovellukseen on koottu tietoa metsäpaloista Karjalan tasavallan Mujejärven ja Kostamuksen piireissä sekä Suomen Lieksan, Ilomatsin ja Kuhmon 
alueilla. KUVA: AVIALES.RU JA VILMA LEHTOVAARAN ARKISTO

Yhteistyöhanke. Metsäpalojen torjunta tehostuu Venäjän ja Suomen raja- 
alueella. Yhteisvoimin on laadittu mobiilisovellus, joka sisältää tietoa metsä-
paloriskin alueista, menneistä metsäpaloista ja niiden sijainnista. Sovellus on 
tarkoitettu erityisesti paloviranomaisten käyttöön. Sivu 4.
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● Tapahtumat pidetään 

off- ja oline-muodossa

Koulutus

Oppilaitokset lisäävät 
turvallisuustoimia
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Uutiset

Viikon kuva

Muistopuistoon 
19 000 
männyntainta
15.05.202. Äänisenrannan 
piiri. Lähes 300 ihmistä osal-
listui metsänistutustempauk-
seen. Osallistujien joukossa oli 
viranomaisia, opiskelijoita, va-
paaehtoisia ja lapsiperheitä. Tu-
leva puisto on omistettu Suuren 
isänmaallisen sodan sotilaiden 
muistolle. Puisto rakennettiin 
yhdeksälle hehtaarille.

KUVA: KARJALAN HALLITUKSEN  

TIEDOTUSPALVELU

,, Kahdeksan henkeä on 
hoidettavana Moskovan 
terveyskeskuksissa. 
Kazanin sairaaloissa 
hoidetaan 13:a henkeä.
ILSUR METŠIN

Karjalan opetus- ja urheiluminis-
terin toimeksiannosta tasavallan 
oppilaitokset ryhtyvät toimen-
piteisiin turvallisuutensa paran-
tamiseksi ja tekevät ehkäi sytyötä 
oppilaiden kanssa.
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Kazanissa 11. toukokuuta tapahtuneen kouluampumi-
sen vuoksi kaikki Karjalan tasavallan oppilaitokset pa-
rantavat turvallisuuttaan.

— Annoin kaikkien oppilaitosten rehtoreille toimek-
si tehdä yhdessä paikallisten itsehallintoelinten kans-
sa opetusalan kohteiden kokonaistarkastuksen, tarvit-
tavat toimenpiteet niiden turvallisuuden parantami-
seksi sekä vastaavaa ehkäisytyötä oppilaiden kanssa, 
Karjalan opetus- ja urheiluministeri Roman Golubev 
ilmoitti VKontakte-tilillään.

Karjalan päämies Artur Parfentšikov esitti tasaval-
lan asukkaiden nimissä surunvalittelut ampumisen 
kuolonuhrien omaisille.

— Esitän kuolonuhrien omaisille ja kaikille Tatarsta-
nin asukkaille syvät surunvalittelut kauhean onnetto-
muuden johdosta, joka tapahtui Kazanissa. Kuoli lap-
sia. Jaamme koko sydämestämme tätä kipua. Karjala 
suree kanssanne, Parfentšikov totesi.

12. toukokuuta julistettiin Tatarstanissa surupäi-
väksi. Silloin petroskoilaiset osallistuivat Karjalan pää-
miehen ehdotuksesta uhrien muistotilaisuuteen sy-
tyttämällä kynttilöitä ja laskemalla kukkia isolle ki-
velle kaupungin rantakadulla.

Ampuminen Kazanin koulussa numero 175 tapah-
tui aamulla 11. toukokuuta. 19-vuotias Ilnaz Galjavi-
jev tuli entiseen kouluunsa haulikon ja omatekoisen 
pommin kanssa. Ampumisen seurauksena kuoli yh-
deksän henkeä, seitsemän oppilasta ja kaksi opettajaa.

— 23 loukkaantuneesta kahdeksan henkeä on hoi-
dettavana Moskovan terveyskeskuksissa. Kazanin sai-
raaloissa hoidetaan 13:a henkeä. Kaksi lasta on kotiu-
tunut Tatarstanin lastensairaalasta, Interfax-uutis-
toimisto siteeraa Kazanin kaupunginjohtajaa Ilsur 
Metšiniä.

Galjavijev on antautunut poliisille ja on nyt vangit-
tuna joukkomurhasta syytettynä. KS

Kongressi
Kirjastoalan 
asiantuntijat 
kokoontuivat 
Petroskoihin 
käsittelemään 
Venäjän kirjas-
tojen kehittämis-
strategiaa vuo-
teen 2030 asti.
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Tällä viikolla Petroskoi vas-
taanottaa yleisvenäläisen 
kirjastokongressin. Tänä 
vuonna kongressin teema-
na on Venäjän kirjastojen ke-
hitys vuoteen 2030 saakka.

— Kirjastojen täytyy vas-
tata ihmisten tarpeita. Jo-
kaisella ihmisellä on oltava 
mahdollisuus käyttää kirjas-
tojen resursseja, esimerkiksi 
mahdollisuus käyttää nettiä 
kirjastoissa. Toisena tärkeä-
nä asiana on se, että kehityk-
sestä huolimatta kirjastojen 
täytyy säilyttää kulttuuri-
perintöä, Venäjän kirjasto-
liiton johtaja Mihail Afanas-
jev kertoi lehdistötilaisuu-
dessa kongressin avajaisten 
jälkeen.

,, Kirjastojen täytyy 
vastata ihmisten tarpeita. 
Jokaisella ihmisellä on 
oltava mahdollisuus käyttää 
kirjastojen resursseja. 
MIHAIL AFANASJEV

Kirjastoista  
modernikeskukset

Asiantuntijat korostavat, et-
tä kirjastoja auttaa kehityk-
sessä Kultura-kansallishan-
ke, jonka rahoituksella kir-
jastoita korjataan uusiksi ja 
hankitaan nykyaikaista lait-
teistoa. Kansallishankkeen 
ansiosta kirjastoista tulee 
monitoimitilat.

— Karjalassa on kaksi sel-
laista kirjastoa. Toinen on 
Jänispellon kyläkirjasto ja 
toinen Sortavalan kirjasto. 
Tänä vuonna monitoimikes-
kukseksi muuttuu vielä kak-
si kirjastoa: Kotkajärven ja 
Värtsilän kyläkirjastot, Kar-
jalan kulttuuriministeriö n 
tiedottaja Gylnara Mehrali-
jeva kertoo.

Petroskoi on valittu Venä-
jän kirjastopääkaupungiksi 
toisena vuonna peräkkäin. 
Viime vuonna tapahtuma 
peruutettiin koronarajoi-
tusten vuoksi. Korona teki 

korjauksiaan tapahtuman 
järjestykseen tänäkin vuon-
na: kongressin tapahtumia 
on pidetty sekä lähinä että 
etänä.

— Kahdessa muodossa 
sellainen tapahtuma pide-
tään ensimmäistä kertaa. 
Petroskoihin on tullut hie-
man alle sata kirjastoalan 
edustajaa. Petroskoin lisäk-
si kongressin tapahtumia pi-
detään Venäjän muissakin 
osissa. Osallistujat tapaavat 
toisensa Zoom-videopalve-
lun avulla, Karjalan kansal-

liskirjaston johtaja Marina 
Nikišina sanoo.

Petroskoissa kongressin 
keskuksena toimii tasaval-
lan kansalliskirjasto. Siinä 
on järjestetty 18 jaostojen 
toimintaa.

— Kongressista huolimat-
ta kirjastomme on avoinna 
lukijoille, Nikišina korostaa.

Maanantaina alkanut 
kongressi päättyy huomen-
na 20. toukokuuta. Lopputi-
laisuudessa julistetaan ensi 
vuoden Venäjän kirjastopää-
kaupunki. KS

Kirjastokongressin aattona Petroskoin suurimmassa kauppakeskuksessa pidettiin kirjamarkkinat. KUVA: 
VENÄJÄN KIRJASTOKONGRESSIN VKONTAKTE-SIVU

Kirjastokongressi – 
2021:
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Viikko 
minuutissa
--------------------

“Petroskoin liikenneongelma  
vaatii monimutkaisia ratkaisuja.” 

Vladimir Ljubarski

Karjala-päivät 
pidetään 
Moskovassa
Karjala-päivät järjestetään 
Moskovassa 20.—21. touko-
kuuta. 21. toukokuuta Mosko-
van kauppakamarissa pidetään 
Karjalan investointipotentiaa-
lin esitys sekä muutama pa-
neelikeskustelu, joilla käsitel-
lään yhteistyötä kivenjalostus-, 
vesiviljely- ja matkailualalla. Ta-
pahtumat striimataan Inter-
netissä.

— Moskovassa esitellään 
muun muassa Karjalan uusia 
reittejä. Kerromme ruokamat-
kailusta sekä luovasta matkai-
lusta, Karjalan päämiehen leh-
distöpalvelun varajohtaja Jele
na Pašytševa sanoo.

20. toukokuuta allekirjoite-
taan vuosien 2020—2025 yh-
teistyöohjelma, jonka tarkoituk-
sena on kehittää edelleen kau-
pallisia, tieteellisiä, kulttuurisia 
ja sosiaalisia suhteita Karjalan ja 
Moskovan välillä.

Kostamuksen-junan 
vuoroja lisätään 
kolmeen viikossa
Petroskoin ja Kostamuksen 
välillä liikennöivän junan vuo-
roja lisätään kolmeen viikossa 
24. toukokuuta alkaen. Nyt ju-
na kulkee vain kahdesti eli kes-
kiviikkoisin ja perjantaisin. Uu-
si vuoro liikennöidään maa-
nantaisin. Karjalan alueellisen 
johtokeskuksen mukaan Kosta-
muksen-junan liikennöinnin pa-
rantamisesta neuvotellaan par-
haillaan Venäjän rautateiden 
kanssa.

Toukokuun vajaan kahden 
ensimmäisen viikon aikana ta-
savallan asukkailta on tullut 931 
valitusta, tiedotti Karjalan alu-
eellinen johtokeskus 13. touko-
kuuta. Kesäsesongin lähestyes-
sä juna- ja lentoliikenteen kehi-
tys ja uusien reittien tarve ovat 
nousseet yhdeksi puhuttavim-
mista aiheista.

Hiitolan taajama  
on saanut leikki-  
ja urheilukentät
Uudet leikki- ja urheilukentät 
rakennettiin Lahdenpohjan pii-
rissä sijaitsevaan Hiitolan taa-
jamaan. Urheilukentällä on mi-
nijalkapallokenttä ja kuntoilu-
laitteita. Rahaa saatiin Karjalan 
tasavallan budjetista sekä pai-
kallisilta asukkailta ja yrittäjiltä.

— Näiden kohteiden raken-
tamiseen saatiin asukkailta ja 
yrittäjiltä noin 600 000 ruplaa, 
Hiitolan taajaman varajohtaja 
Ljudmila Glytenko sanoo.

— Suunnitelmissa on vielä 
muutama uusi kohde. Hiitolassa 
ja Tounaassa korjataan katuva-
laistusta. Kunnostamme juhla-
salin Hiitolan kulttuuritalossa ja 
leikkikentät Kulikovossa ja Tiu-
rulassa, hän lisää.

Hiitolaan rakennetaan myös 
puistikko Kansanbudjetti-hank-
keen tuella. KS

Johtajanvaihdos
Uusi kaupungin-
johtaja Vladimir 
Ljubarski aikoo 
nojautua toimin-
nassaan kolmeen 
periaatteeseen: 
avoin keskustelu 
kaupunkilaisten 
kanssa, päätök-
senteon avoimuus  
ja tervejärkisyys.
Julia Veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Petroskoin kaupunginjohtajan vir-
kaan astui 14. toukokuuta petros-
koilainen Vladimir Ljubarski. U usi 
kaupunginjohtaja on jo saanut en-
simmäisiä tuloksia aikaan. 17. tou-
kokuuta lähtien Petroskoin paikal-
lisbussien liput halpenivat 37 rup-
lasta 35 ruplaan. 

— En voi sanoa, että olen satapro-
senttisesti tyytyväinen siihen. Pet-
roskoin liikenneongelma vaatii vai-
keita ratkaisuja. Kaupunkiliikenne 
ei voi toimia samalla tavalla kuin 
nyt. Jatkamme työtä liikenneon-
gelman ratkaisemiseksi, kaupun-

,, Jos työni myötävaikuttaa siihen, 
että järjestystä tulee enemmän, on 
mahdollista, että näemme Petroskoin 
jälleen puhtaana, vihreänä, kauniina 
ja turvallisena kaupunkina. 
VLADIMIR LJUBARSKI

Vladimir Ljubarski 
astui kaupun
ginjohtajan 
virkaan 14. touko
kuuta. KUVA: 
KARJALAN HALLITUKSEN 
LEHDISTÖPALVELU

Petroskoissa uusi 
kaupunginjohtaja

ginjohtaja Vladimir Ljubarski linja-
si Karjalan Sanomille puhelimitse.

Viime viikolla Ljubarski tapasi 
kuljetusyritysten edustajia. Hänen 
mukaansa neuvottelut eivät olleet 
helppoja, mutta bussilipun hintaa 
alennettiin busseissa nro 2, 5, 8, 10, 
12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 ja 29.

— Parhaillaan yksityiset yrityk-
set hoitavat kuljetuksia Petros-
koissa. Jos ne saavat tukea kau-
pungin budjetista, niin hallitus 
voi kieltää bussilipun hinnannou-
sun. Haluan kuitenkin neuvotella 
aiheesta tasavallan hallituksen ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa, Lju-
barski sanoo.

Kaupunkilaiset valittavat edel-
leen Petroskoin roskaantumises-
ta. Kaupunginjohtaja on varma, et-
tä ongelman ratkaisu riippuu mo-
nesti kaupunkilaisista.

— Roskaongelma on tietysti kär-
jistynyt kaupungissamme, mut-
tei sen ratkaisu riipu vain viran-
omaisista. Kaupunkilaisten on itse 

muutettava suhtautumistaan kau-
punkiin, Ljubarski sanoo. 

Lähiaikana Ljubarski aikoo pi-
tää tasavallan ja kaupungin halli-
tuksen edustajien sekä kansalais-
järjestöjen kanssa neuvotteluja, 
joissa käsitellään roskaongelman 
ratkaisua.

12. toukokuuta kansanedustajat an-
toivat Ljubarskille äänensä vaaleis-
sa Petroskoin kaupunginneuvoston 
istunnossa.

— Ymmärrän sen vastuun, joka 
tulee harteilleni. Täällä olen syn-
tynyt, täällä asuvat vanhempani ja 
opiskelevat lapseni. Jos työni tässä 
virassa myötävaikuttaa siihen, et-
tä järjestystä tulee enemmän, on 
mahdollista, että näemme Petros-
koin jälleen puhtaana, vihreänä, 
kauniina ja turvallisena kaupunki-
na, uusi kaupunginjohtaja Vladimir 
Ljubarski sanoi Petroskoin kaupun-
ginneuvoston istunnossa.

Toisena ehdokkaana kaupungin-

johtajan vaaleissa oli terveyden- ja 
sosiaalihuollosta vastaava Karjalan 
tasavallan hallituksen varapäämi-
nisteri Igor Korsakov.

Ljubarski aikoo toiminnassaan 
nojautua kolmeen periaatteeseen. 
Ensimmäinen on avoin keskuste-
lu kaupunkilaisten kanssa. Toinen 
on päätöksenteon avoimuus ja kol-
mas tervejärkisyys. Tärkeänä teh-
tävänään uusi kaupunginjohtaja pi-
tää järjestyksen saamista kaupun-
gin talouteen.

Ljubarskin tili sosiaalises-
sa mediassa VKontakte on avoin 
kaikille. Kaupunginjohtaja on 
valmis ottamaan vastaan kysy-
myksiä, pyyntöjä ja ehdotuksia 
kaupunkilaisilta.

Petroskoin entisen kaupungin-
johtajan Irina Mirošnikin toimi-
kausi päättyi 20. huhtikuuta. KS

● On syntynyt vuonna 1968 
Petroskoissa.

● On valmistunut lakimieheksi.
● Vuodesta 1991 työskenteli 

poliisissa, Karjalan 
sisäministeriössä sekä 
Venäjän huumevalvonta- ja 
ulosottovirastoissa.

● Vuodesta 2017 toimi 
sisäpolitiikasta vastaavana 
Karjalan tasavallan 
varapäämiehenä.

Vladimir Ljubarski
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Talous & työ

Yhteistyö
Biokarelia-
hanke edistää 
monimuotoisuuden 
suojelua Venäjän 
ja Suomen raja-
alueella.
Marina Petrova
Karjalan Sanomat
Aanuksen piiri
karjalansanomat@yandex.ru

Venäjän ja Suomen yhteistyöpro-
jekti kehittää työkaluja monimuo-
toisuuden suojeluun sekä metsäpa-
lojen ja hakkuiden havainnointiin 
ja ennakointiin raja-alueella. Pro-
jektissa kartoitetaan monimuo-
toisuuskeskuksia eli biodiversi-
teettikeskittymiä ja niiden välisiä 
yhteyksiä.

Luonnon monimuotoisuus vaa-
rantuu hakkuiden, metsäpalojen 
sekä vanhojen metsien välisten yh-
dyskäytävien häviämisen seurauk-
sena. Metsäpalojen riski levitä rajan 
yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuu-
toksen myötä ja palojen sammu-
tus raja-alueella on hankalaa. Suo-
men ja Venäjän erilaiset metsäpa-
loriskin luokitusjärjestelmät eivät 
mahdollista tiedonvaihtoa rajan yli, 
eikä uusien menetelmien mahdol-
lisuuksia hyödynnetä täysimääräi-
sesti. Korkean paloriskin alueiden 
määrittämisellä voitaisiin kohden-
taa metsäpalojen torjuntaa ja vä-
hentää kustannuksia. 

— Luonnonvarakeskus on kar-
toittanut raja-alueen monimuo-
toisuudeltaan arvokkaiden met-
sien sijaintia sekä näiden metsien 
ja korkean metsäpaloriskin aluei-
den välistä kytkeytyneisyyttä. 
Tarkasteltavat alueet ovat Lieksa, 
Ilomantsi ja Kuhmo Suomessa ja 
Mujejärven ja Kostamuksen piirit 
Venäjällä, projektin koordinaatto-
ri Jevgeni Lopatin kertoo.

Hankkeen toteuttajat ovat yh-
distäneet muun muassa Metsä-
keskuksen avointa metsätietoa ja 
Venäjän puolelta ENPI Karlands 
hankkeen digitoimia materiaaleja 
satelliittiaineistoihin. Menetelmäl-
lä on löydetty toista sataa rajanylit-
tävää potentiaalista palokäytävää, 
mutta myös tunnistettu luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tär-

,, Karttatyökalun 
avulla voidaan 
suunnitella 
etukäteen 
metsäpalojen 
rajoittamista. 
TUOMO KAURANNE

Kolin kansallispuistossa testattiin viime syksynä droonin lennätystä. Droonikuvaus on tarkka ja kätevä tiedonhankintatapa metsäpaloriskien ennustamiseen. KUVA: VILMA 
LEHTOVAARA

Karttapalvelu helpottaa 
metsäpalojen torjuntaa

keitä alueita rajavyöhykkeessä.
— Luonnon monimuotoisuuden 

kannalta olisi tärkeää, että suojellut 
metsäalueet ja monimuotoisuudel-
taan arvokkaat metsät olisivat lii-
toksissa toisiinsa, jotta lajit pääse-
vät liikkumaan. Näillä alueilla on 
usein myös paljon lahopuuta. Sa-
malla näillä alueilla on siis kohon-
nut metsäpalojen riski, sillä laho-
puu lisää palokuormaa ja toisiinsa 
kytkeytyneitä metsäalueita pitkin 
myös metsäpalot voivat potentiaa-
lisesti levitä, Pohjois-Karjalan bios-
fäärialueen koordinaattori Vilma 
Lehtovaara Pohjois-Karjalan Ely-
keskuksesta sanoo.

Mobiilisovellus eniten 
palomiesten avuksi
Verkoston tarkoituksena on tarjo-
ta rajavyöhykkeen luonnon moni-
muotoisuudesta kiinnostuneille 
eri alojen asiantuntijoille verkos-
toimista pienryhmätapaamisten, 
webinaarien ja verkkokeskustelu-
alustan kautta.

Hankkeen myötä on aloitettu 
webinaarisarja, jonka ensimmäi-
nen kansainvälinen webinaari jär-
jestettiin huhtikuussa. Mukana oli 
76 osallistujaa ainakin kymme-
nestä maasta. Ensimmäisessä we-
binaarissa esiteltiin hankkeen ko-

koamia aineistoja ja niistä tehty-
jä analyysejä sekä Arbonaut Oy:n 
ProMS alustaa ja sinne jo ladattuja 
kartta-aineistoja. 

Kartta-aineistoilla voidaan mo-
lemmin puolin rajaa arvioida, mis-
sä voisi olla kohtia, joista metsäpa-
lo voi ylittää rajan.

— Sovelluksen kautta voidaan 
myös tarkastella menneitä metsä-
paloja ja niiden sijaintia. Alustalla 
on myös tietoa siitä, mikä metsäpa-
lot on aiheuttanut. Sovellus on tar-
koitettu erityisesti paloviranomais-

Hanke päättyisi tammikuussa 2022, 
mutta korona on vaikeuttanut monia 
toimia - esimerkiksi maastotöiden te-
kemistä sekä Suomen että Venäjän 
puolella.

— Hankkeelle ollaan hakemassa pi-
dennystä, jotta meillä olisi vielä yksi ke-
sä aikaa toteuttaa suunnitellut maasto-
työt, Vilma Lehtovaara sanoo.

Maastotyöt edellyttävät drooniku-
vausta. Kerättävän kuva-aineiston avul-
la arvioidaan erityisesti luonnonsuoje-
lualueen palokuorman määrää. Tietoa 
tarvitaan projektissa kehitettävän metsä-
palojen ennustamismallin syöttötietona.

Hankkeelle halutaan pidennystä
— Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin 

jo sanoa, että tavoitteena on esimerkik-
si, että hankkeen puitteissa aloitettava 
raja-alueen biodiversiteettiverkosto jat-
kaisi toimintaansa myös hankekauden 
jälkeen. Yhteistyötä on siis tarkoitus ke-
hittää niin, että sitä suunnitellaan pit-
käjänteisesti ja mietitään jo nyt erilaisia 
jatkorahoitusmahdollisuuksia, Lehto-
vaara sanoo.

Suomen ja Venäjän raja-alue on 
myös osa Fennoskandian vihreää vyö-
hykettä. Fennoskandian vihreä vyö-
hyke on osa Euroopan vihreää vyöhy-
kettä. Vihreä vyöhyke on Euroopan 

tärkeimpiä ekologisia käytäviä, jo-
ka mm. auttaa lajeja sopeutumaan il-
mastonmuutokseen. Alueeseen liittyy 
paljon kansainvälistä kiinnostusta niin 
metsäpalojen osalta kuin myös luon-
non monimuotoisuuden osalta. Niin-
pä toimiva yhteistyöverkosto, jossa 
on osaajia ja tietoa käytettävissä mo-
lemmin puolin rajaa, voisi saada kan-
sainvälistä rahoitusta tutkimukseen ja 
kehittämiseen. 

Biokarelia-hanke on osa Karelia CBC 
-ohjelmaa, jolla lisätään alueen veto-
voimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Eu-
roopan unioni, Suomi ja Venäjä. KS

ten ja muiden palotorjuntaan osal-
listuvien tahojen käyttöön. Tällä 
hetkellä tieto menneistä paloista 
löytyy vain Venäjän puolelta, mut-
ta Suomen puolen palohistoria tul-
laan lisäämään myöhemmin, Arbo-
naut Oy:n teknologiajohtaja Vesa 
Leppänen sanoo.

Venäjän tiedeakatemian Kar-
jalan tiedekeskuksen metsäinsti-
tuutin asiantuntijan Boris Rajevs-
kin mukaan Venäjällä käsinkirjatut 
metsäpalorekisterit on muutettu 
digitaaliseen muotoon ja tietoa on 

koottu myös GIS-aineistosta. Näin 
on koottu tieto siitä, missä metsä-
paloja on tapahtunut, miten isoja 
ne ovat olleet ja mikä on ollut nii-
den aiheuttaja.

— Karttatyökalun avulla voi-
daan suunnitella etukäteen met-
säpalojen rajoittamista. Sen avul-
la voidaan raivata herkästi palavaa 
aluskasvillisuutta tai rakentaa pa-
lokatkoja tai kulottaa ennakoivasti, 
jolloin palojen tuhoisuus vähenee, 
Arbonaut Oy:n toimitusjohtaja 
Tuomo Kauranne sanoo. KS
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“Ääniseen laskeutuu 12 sadevesiviemäriä,  
joiden mukana veteen pääsee öljyä ja saasteita”.

Ympäristö
Äänisjärven 
rannalla toimivaan 
sadevesiviemäriin 
etsitään tehokkaita 
ja halpoja hulevesien 
puhdistus-
menetelmiä.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Aanuksen piiri
karjalansanomat@yandex.ru

Ekologisia ongelmia yritetään rat-
kaista kansainvälisissä hankkeissa. 
Monta vuotta peräkkäin suomalai-
set ja karjalaiset ovat etsineet te-
hokkaita menetelmiä, jotka paran-
tavat ympäristötilannetta.

Petroskoissa toteutetaan Ka-
relia CBC -ohjelman rahoittamaa 
PeatStop-hanketta.

— Tässä hankkeessa ympäristön 
turvallisuus on tärkeä asia. Hanke 
keskittyy hulevesien haitta-ainei-
den hallintaan, projektipäällikkö 
Outi Laatikainen sanoo.

Hankkeessa toteutetaan uut-
ta hulevesien suodatusratkaisua 
Petroskoissa, jossa puututaan Ää-
nisjärveen maaperästä liukene-
van öljyn aiheuttamiin ongelmiin 

Äänisjärven rannalla sijaitseva sadevesiviemäri on ongelmallinen paikka Petroskoissa. KUVA: ILONA VEIKKOLAINEN

Yhteistyö parantaa 
Äänisjärven tilaa

ja turvataan luonnonveden laatua. 
— Ääniseen laskeutuu 12 sade-

vesiviemäriä, joiden mukana ve-
teen pääsee öljyä ja saasteita. Yk-
si kyseisten viemäreiden lasku-
paikoista on lähellä suurta julkista 
rantaa. Suodattimien suunnittelu 
ja rakentaminen ratkaisevat suu-
ren osan ongelmasta ja avustavat 
tulevaisuuden hankkeiden toteu-
tuksessa, hankkeen tiedotteessa 
kerrotaan. 

— Äänisjärven rannalla sijaitse-
va sadevesiviemäri on ongelmalli-
nen paikka Petroskoissa. Viemärin 
ongelmana on se, että suurin osa 
hulevesistä puhdistamatta pääsee 
Äänisjärveen. Monta vuotta sitten 
Petroskoin viranomaiset laativat 
suunnitelman, jonka mukaan hu-
levettä haluttiin kerätä säiliöihin. 

Suunnitelma on jäänyt toteutta-
matta rahan puutteen vuoksi, pro-
jektiin osallistuva Jelena Grafova 
kertoo.

Äänisjärven rannalla sijait-
sevassa sadevesiviemärissä on 
puhdistusrakennelma.

— Ongelmana on puhdistus-
rakennelman käyttö, koska se on 
maan pinnan alla. Haluamme puh-
distaa hulevettä turpeella täytetyn 
suodattimen avulla. Nyt laskem-
me hulevesien määrää. Tutkimus-
ten jälkeen valitaan sopiva ja teho-
kas puhdistusmenetelmä, Grafova 
sanoo.

Uusi puhdistamo 
Tivdijassa
Karelia CBC -ohjelman rahoitta-
massa Remac-hankkeessa kehite-
tään lietteen käsittelyn ympäristö-
tehokkuutta Karjalan tasavallassa. 
Kostamuksessa kehitetään lietteen 
jatkokäsittelyä ja kuivausta. Lisäksi 
Kontupohjan piirin kylissä kehite-
tään lietteen varastointia siten, et-
tä haitallisia valumia Äänisjärveen 
vähennetään. 

Kontupohjan piirissä vii-
si taajamaa on valittu hankkeen 
pilottikohteeksi. 

— Valituissa taajamissa otetaan 
käyttöön huleveden käsittelyme-
netelmiä. Ensimmäisenä tavoittee-
na on laskea, kuinka paljon hule-

vettä muodostuu. Meiltä odotetaan 
myös ehdotuksia puhdistuslaitos-
ten vanhojen rakenteiden opti-
mointiin. Tivdijan taajamassa toi-
mii kalajalostamo ja sen jätteet pää-
sevät paikalliseen puhdistamoon. 
Hanke auttaa parantamaan ympä-
ristötilannetta taajamassa, Grafo-
va sanoo. 

Hankkeessa investoidaan Puo-
langalle jätevesilietteiden käsitte-
lyyn tarkoitettuun pienehkön mit-
takaavan biokaasureaktoriin, joka 
palvelee jatkossa Puolangan ja lähi-
kuntien tarpeita. Avokompostoin-
ti on ollut tyypillinen tapa käsitellä 
lietteitä maaseutukunnissa, mutta 
kompostoinnista ollaan heikon ym-
päristötehokkuuden vuoksi siirty-
mässä pois esimerkiksi Suomessa. 

— Ainoaksi vaihtoehdoksi on jää-
nyt lietteen kuljettaminen rekoil-
la, fossiilisia polttoaineita käyttäe n, 
jopa useiden satojen kilometrien 
päähän, projektipäällikkö Outi Laa-
tikainen sanoo. 

— Tässä hankkeessa pääsem-
me toteuttamaan tälle pienehköl-
le mittakaavalle suunnitellun lai-
toksen, joka onnistuessaan toimii 
referenssinä muillekin vastaaville 
seuduille.

Laitoksesta syntyy biokaasua, 
jota käytetään kunnan lämpölai-
toksessa korvaamaan fossiilista 
polttoöljyä. KS

,, Kontupohjan 
piirin kylissä 
kehitetään 
lietteen varas
tointia siten, 
että haitallisia 
valumia järveen 
vähennetään.

Simpukan viljelyä 
kehitetään 
Vienanmerellä
Investoinnit. Arktisen alue-
en yritysrekisteriin hyväksytty 
sadas yritys harjoittaa Vienan-
merellä simpukan viljelyä. Yri-
tyksestä tulee suurin nilviäis-
lajin viljelylaitos Venäjän poh-
joisessa. Yritys aikoo toimittaa 
simpukoita ja merileviä muun 
muassa Moskovan ja Pietarin 
ravintoloille.

— Venäjän arktiseen aluee-
seen kuuluminen antaa meille 
veronhuojennuksia, jotka mah-
dollistavat tuotantomme kehit-
tämisen, Severnaja midija Oy:n 
pääjohtaja Andrei Kjatšin kom-
mentoi Karjalan hallituksen 
tiedotteessa.

Pääjohtajan mukaan yhtiön 
suunnitelmissa on tuottaa 225 
tonnia simpukkaa vuosittain.

Investointihanke edellyt-
tää myös lomakeskuksen ra-
kentamista Vienanmeren ran-
noille. Lomakeskus tarjoaa 
lomailijoille kalastuspalvelu-
ja ja siinä tulee olemaan 500 
majoituspaikkaa.

17 maanviljelijää 
on voittanut 
avustuksen
Hankekilpailu. Aloittele-
vat yrittäjät saavat 47 miljoo-
naa ruplaa apurahaa lähinnä 
karjanhoitoon ja mansikanvil-
jelyyn. Viime viikolla julkistet-
tiin Agro Startup -hankekilpai-
lun tulokset. Avustuksen saa 17 
maatalouden aloittelijaa 47 kil-
pailuun ilmoittautuneesta.

— Voittajat saavat yhteensä 
47 miljoonaa ruplaa apurahaa. 
Suurin avustus on viisi miljoo-
naa ruplaa. Yrittäjä Lahden-
pohjan piirin Korteelasta saa 
avustuksen karjanhoidon ke-
hittämiseen. Pienin avustus on 
miljoona ruplaa, Karjalan maa-
talousministeriön investointi-
osaston päällikkö Andrei Kvas-
nikov kommentoi.

Kahdessa viime vuodes-
sa apurahaa sai 48 startupia. 
Apurahaa voi käyttää muun 
muassa tonttien ja maatalous-
koneiden hankintaan sekä ra-
kennusten kunnostamiseen ja 
rakentamiseen.

50 000 nieriän 
poikasta  
Laatokkaan
Kalanviljely. Laatokkaan 
istutettiin toukokuun toisel-
la viikolla 50 000 nieriän poi-
kasta. Jokainen istutettu poi-
kanen painoi keskimäärin 30 
grammaa.

— Nieriän poikasia istute-
taan Laatokkaan säännöllises-
ti, muun muassa Leningradin 
alueel la. Näin kala saadaan li-
sääntymään keinotekoises-
ti, Karjalan kala- ja maatalous-
ministeriön asiantuntija Alek-
sandr Paukov sanoo.

Nieriän poikasia kasvatettiin 
Sortavalan piirin Riekkalansaa-
ren kalanviljelylaitoksessa. Poi-
kasia istutettiin Laatokkaan 
Luoteis-Venäjän kalastusviras-
ton Karjalan osaston asiantun-
tijoiden valvonnassa. KS
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Karjalan piirit

Matkailu
Venäjän ja Suomen 
matkailualan 
yritykset oppivat 
luomaan tehokasta 
ja osuvaa sisäl-
töä verkossa 
matkailijoiden 
houkuttelemiseksi.
Julia Veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Venäjän ja Suomen matkailualan 
yrittäjät ja asiantuntijat oppivat 
uutta ajankohtaisista matkailuun 
liittyvistä aiheista ja rajat ylittä-
vän yhteistyön mahdollisuuksis-
ta. TourSME-hankkeen webinaa-
riin ilmoittautui yli sata osallistujaa 
molemmin puolin rajaa. Matkailu-
alan yritykset pienistä matkamuis-
tokaupoista hotelleihin ja kuljetus-
yrityksiin ymmärtävät, että liik-
keen menestys riippuu nyt paljon 
hyvästä digimarkkinoinnista.

— Laadukkaan digitaalisen sisäl-
lön aihe on ajankohtainen. Eläm-
me aikaa, jossa potentiaalista asi-
akasta voi tavoittaa verkossa yhä 
enemmän. Webinaarin tarkoituk-
sena oli ensinnäkin antaa yrittäjil-
le tietoa digitaalisista työkaluista, 
asiakaskohtaamisesta verkossa se-
kä sosiaa lisen median käytöstä yri-
tyksen hyödyttämisessä, Oulun am-
mattikorkeakoulun projektisuun-
nittelija Juhani Rusatšenko sanoo.

Yhä useampi yrittäjä mainos-
taa palveluita verkossa. Tulos riip-
puu kuitenkin digitaalisen sisällön 
laadusta.

— Tällä hetkellä kaikki ovat kyl-
lästyneitä mainontaan. Mainontaa 
on liian paljon. Kuluttajat tarvitse-
vat korkealaatuista ja hyödyllistä si-
sältöä, ohjelmoija ja kauppatietei-
den maisteri Aleksandr Bernikov 
sanoo. 

Hyvä markkinointi tulee yrityk-
sen eduksi.

— Jos yrityksellä on hyvä digitaa-

Digimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on osa menestynyttä liiketoimintaa matkailualalla. KUVA: SJRS.RU

Digimarkkinointi tuo 
lisää matkailijoita

linen sisältö, niin asiakkaat tulevat 
kysymään nimenomaan sen palve-
luita ja tuotteita. Se muodostaa po-
sitiivisen kuvan yrityksestä ja lisää 
sen tunnettuutta, Bernikov sanoo.

Suomessa on pulaa 
markkinoijista
Digitaalista markkinointia toteute-
taan yleisesti laadukkaasti suurem-
missa yrityksissä sekä Suomessa et-
tä Venäjällä. 

— Suomessa myös yhä suurem-
pi joukko PK- ja mikroyrityksiä on 
alkanut markkinoimaan verkossa 
ammattitaitoisesti. Digitaalisten 
kanavien osuus yritysten mark-
kinointibudjeteista kasvaa jatku-
vasti ja monet yritykset ovat kes-
kittäneet markkinointinsa vain 
verkkoon, Oulun ammattikorkea-

koulun projektipäällikkö ja digi-
taalisen liiketoiminnan lehtori Mi-
ka Määttä kertoo.

Määttän mukaan Covid-epide-
mia on nopeuttanut suomalaisten 
yritysten siirtymistä verkossa ta-
pahtuvaan markkinointiin.

— Valitettavasti en pysty kom-
mentoimaan Venäjän tilannet-
ta tarkemmin, mutta tiedän että 
Venäjällä on runsaasti osaavia di-
gimarkkinoijia ja webinaarin pu-
heenvuorojen perusteella voin 
olettaa kehityksen olevan positii-
vista myös Venäjällä, Määttä sanoo.

Suomessa on jonkin verran pulaa 
markkinoijista. Suomessa kuitenkin 
on havahduttu tähän ongelmaan ja 
markkinoinnin koulutusta ja val-
mennusta on lisätty voimakkaas-
ti viime vuosina eri puolilla maata.

— Suurin ongelma yrittäjille 
on varmaankin digimarkkinoin-
nin osaamisen ja ajan puute seu-
rata alan nopeaa kehitystä, Määt-
tä sanoo.

Hyvä mainos kuitenkin 
maksaa
Webinaarin puhujan Bernikovin 
mukaan Venäjällä suosituimmat 
sosiaaliset mediat ovat VKontak-
te ja Instagram, jotka tuovat suu-
ria myyntimääriä ja joilla on paljon 
käyttäjiä. Facebook on kolmannella 
sijalla, kun puhe on kaupungeista, 
joiden asukasluku on yli 100 000. 
Pienemmissä kaupungeissa Face-
bookia käytetään tosi vähän.

Bernikovilla on 12 vuoden koke-
mus verkkokaupan asiantuntijana. 
Hän on ollut luomassa yli 70 verk-
kosivustoa yksityisille, julkisille ja 
kansainvälisille tahoille.

Matkailualan yrittäjiä kutsutaan osal-
listumaan TourSME -hankkeen järjes-
tämään Mobile Camp -tapahtumaan, 
joka aiotaan pitää 21.—23.syyskuus-
sa. Päivämäärä voi vaihtua koronatilan-
teesta.

— Se on kolmepäiväinen matkailu-
alan yrittäjille suunnattu tapahtuma, 
jossa suomalaiset ja venäläiset yrittäjät 
tutustuvat toisiinsa, löytävät yhteistä ja 
kehittävät uusia matkailupaketteja se-

Mobile Camp kehittää uusia matkailupalveluita
kä esittävät tuotoksiaan matkailualan 
järjestäjille, Oulun ammattikorkea-
koulun projektisuunnittelija Juhani 
Rusatšenko sanoo.

Osallistujiksi odotetaan asiantunti-
joita sekä Suomesta että Venäjältä.

— Ideana on matkustaa yhdessä Ka-
jaanista Kostamuksen kautta Ukko-
hallaan, ja matkan aikana osallistujil-
le järjestetään yhteistä ohjelmaa sekä 
tarjotaan monipuolista koulutusta pal-

velukehittämiseen, Oulun ammattikor-
keakoulun lehtori Nina Patrikka sa-
noo.

Ohjelmassa on palveluiden tuot-
teistamistyöpaja ja erilaisia koulutuk-
sia, jotka liittyvät markkinointiin ja pal-
veluiden tuotteistamiseen. Osallistu-
jat saavat myös koulutusta palveluiden 
myyntiin matkatoimistoille ja suoraan 
kuluttajille. Koulutus tapahtuu englan-
nin kielellä. KS

Sosiaalinen media kasvaa jatku-
vasti ja sen potentiaali markkinoin-
tikeinona on valtava. 

— Yleisin ongelma on siinä, että 
ihmiset eivät ymmärrä, miten so-
siaaliset mediat toimivat, ja miten 
niissä on mainostettava palveluita. 
Mainostaminen voi olla maksulli-
nen ja ilmainen, Bernikov sanoo. 

Bernikovin mukaan nyt Venä-
jällä on aika suosittu sosiaalisen 
median markkinoijan ammatti. 
On kuitenkin vaikeaa löytää alan 
hyvää asiantuntijaa. Työnantajat 
palkkaavat huonon markkinoi-
jan, jonka työ ei tuo odotettavaa 
tulosta.

— Kokeneen markkinoijan palve-
lut eivät ole halpoja. Siinä on suu-
rin este hyvälle digimarkkinoinnil-
le, Bernikov sanoo.

Hyvä mainos vetoaa kuluttajaan 
tiedon ja tunteen tasolla ja saa tä-
män toimimaan halutulla tavalla. 
Toimiakseen tehokkaasti yrityksen 
on tunnettava mahdollisimman hy-
vin kohderyhmänsä tarpeet, mieli-
piteet ja ostokäyttäytyminen. 

— Nykyään digimarkkinoinnis-
ta auttaa asiakasdatan keskeinen 
analysoiminen. Lähes kaikessa lii-
ketoiminnassa voi hyödyntää da-
taa tuloksellisuuden kehittämisek-
si. Tässä tarvitaan kuitenkin riittä-
västi osaamista ja oikeat työkalut 
sekä halu kehittää omaa toimintaa 
jatkuvasti, Määttä sanoo. KS

,, Elämme 
aikaa, jossa 
potentiaalista 
asiakasta 
voi tavoittaa 
verkossa yhä 
enemmän. 
JUHANI RUSATŠENKO
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Korona kuumensi 
omakotitalojen 
kaupan
Vanhoja omakotitaloja myy-
tiin tammi-maaliskuussa lähes 
18 prosenttia enemmän kuin 
vuosi sitten, kertoo Tilastokes-
kus. Pääkaupunkiseudulla kaup-
poja tehtiin peräti 45 prosent-
tia ja muualla Suomessa hieman 
yli 16 prosenttia vuoden takais-
ta enemmän.

Samalla vanhojen omakoti-
talojen hinnat nousivat voimak-
kaasti. Tammi-maaliskuussa hin-
nat kohosivat Tilastokeskuksen 
mukaan koko maassa 7,6 pro-
senttia vuoden takaisesta. Viime 
vuoden loka-joulukuuhun ver-
rattuna vanhojen omakotitalojen 
hinnat kohosivat 2,7 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla oma-
kotitalojen keskimääräinen ne-
liöhinta oli 3 555 euroa. Muual-
la maassa keskimääräinen neliö-
hinta oli 1 606 euroa.

Ericsson maksaa 
korvauksen 
Nokialle
Ruotsalainen verkkovalmista-
ja Ericsson maksaa Nokialle 80 
miljoonaa euroa korvauksena 
Ericssonin harjoittaman korrup-
tion Nokialle aiheuttamista va-
hingoista.

Maksu liittyy Yhdysvaltain 
oikeusministeriön tutkimuksiin 
Ericssonin liiketoiminnasta Kii-
nassa, Vietnamissa, Indonesias-
sa, Kuwaitissa ja Djiboutissa 
vuosina 2000–2016.

Yhdysvaltain oikeusministeriö 
määräsi Ericssonin vuonna 2019 
maksamaan yli miljardin dollarin 
edestä sakkoja korruption vas-
taisten määräysten rikkomisesta.

Amerikkalaisviranomaisten 
mukaan Ericsson turvautui vuo-
sikausien ajan korruptioon mai-
nituissa viidessä maassa vahvis-
taakseen asemaansa puhelin-
verkkomarkkinoilla.

Viranomaisten mukaan 
Ericssonin puutteellinen sisäi-
nen valvonta mahdollisti sen, 
että yhtiön johtajat ja työnteki-
jät maksoivat lahjuksia ja vää-
rensivät yhtiön kirjanpitoa lah-
justen maksun peittelemiseksi.

Työterveys-
psykologilla 
käynnit kasvussa
Työterveyspsykologin vas-
taanotolle on entistä enemmän 
tulijoita.

– Psykiatristen sairauksien 
esiintyvyys näyttää nousevan, 
niiden aiheuttama työkyvyttö-
myys näyttää nousevan ja hoi-
toon hakeutuminen entistä lie-
vemmistäkin oireista näyttää 
nousevan, sanoo Suomen työ-
terveyshuoltoa tarjoavan yri-
tyksen ylilääkäri Jukka Pitkä
nen.

Lisäksi on tietysti pandemia. 
Poikkeusaika on kestänyt jo yli 
vuoden, ja se on tuonut monille 
huolia toimeentulosta ja tervey-
destä. Elämä on keskittynyt ko-
tiin ja työhön.

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

“Uimahallien rakentamista pidetään tärkeänä  
väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.”

Muutosehdotus
Karjalan 
kansanedustajat 
ehdottavat, että 
laajennettaisiin 
Venäjän ohjelmaa, 
josta rahoitetaan 
uimahallien 
rakentamista.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Uimahallien määrää halutaan lisätä 
Karjalassa. Tasavallan kansanedus-
tajat ovat laatineet ehdotuksen Ui-
mahallit kaikille -ohjelmaan, jonka 
mukaan liittovaltion budjetin kus-
tannuksella Peräpohjolassa ja sii-
hen rinnastetuilla alueilla raken-
netaan uimahalleja.

Suojärven uimahallissa kilpaillaan ja harrastetaan vesiliikuntaa. KUVA: SUOJÄRVEN URHEILUKOULUN SIVU

,, Tavoitteena on se, että kaikki 
Neuvostoliiton vuosina rakennetut 
uimahallit vastaisivat kaikilta osiltaan 
asiakaskunnan tarpeita. 
GALINA GORELIKOVA

Piirit kaipaavat 
lisää uimahalleja

— Ohjelma edellyttää eri toimen-
piteitä, jotka kehittävät uintia. Uu-
det uimahallit sisältävät kaikki kil-
pailussa tarvittavat hyppytasot, 
opetus- ja nuorisoaltaan sekä mo-
nitoimialtaan. Ohjelmasta saadaan 
rahaa myös vanhojen uimahallien 
modernisointiin. Tavoitteena on se, 
että Neuvostoliiton vuosina raken-
netut uimahallit vastaisivat kaikil-
ta osiltaan asiakaskunnan tarpei-
ta, Karjalan lainsäädäntökokouk-
sen jäsen Galina Gorelikova sanoi 
kokouksen istunnossa.  

Ohjelmasta rahoitetaan uima-
hallien rakentamista asutuskes-
kuksissa, joiden asukasmäärä ylit-
tää 30 000 henkeä.

— Karjalan pohjoisissa piireis-
sä asukastiheys on pieni. Tasaval-
lassa on kahdeksantoista piiriä ja 
vain kuudessa niistä asukasmää-
rä ylittää 30 000 henkeä, Goreliko-
va sanoo.

— Haluamme korjata ohjelman 
niin, että siitä voidaan saada ra-
hoitusta uimahallien rakentami-
seen jokaiseen piiriin riippumat-
ta sen asukasmäärästä, Goreliko-
va korostaa.

Yli 20 000  
käyntiä vuodessa
Nyt uimahallit toimivat kahdek-
sassa Karjalan piirissä, mutta niitä 
tarvitaan muihin piireihin. Karja-
lan kansanedustajat pitävät uima-

hallien rakentamista tärkeänä vä-
estön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.

Karjalan lainsäädäntökokouk-
sen jäsenen Andrei Mazurovskin 
mukaan Mujejärven piirissä on 
rekisteröity yli 10  000 asukasta, 
mutta siihen olisi hyvää rakentaa 
uimahalli.

Suojärven piirissä on uimahal-
li, joka on rakennettu Neuvosto-
liiton aikana. Viime vuonna uima-

Uimahallit kaikille -ohjelmaan on jo 
tehty Karjalan edustajien ehdottama 
korjaus, joka koskee oppilaitosten ti-
loissa olevien uima-altaiden kuntotar-
kastusta.

— Koulujen ja päiväkotien uima-
altaiden kuntoa tarkastetaan ja pal-
jastetaan korjaustarpeita. Nyt ohjel-
man rahoilla on mahdollista korjata 
vanhoja uima-altaita oppilaitoksis-

Koulujen uima-altaita korjataan
sa, kansanedustaja Galina Goreliko-
va sanoo. 

Oppilaitosten uima-altaissa käynti 
on ilmainen. Niissä käy lapsia perheen 
tuloista riippumatta. Esimerkiksi Suo-
järven uimahallissa koululaisen kerta-
lipun hinta on 170 ruplaa. Petroskoin 
uimahallissa käynti maksaa 150—300 
ruplaa lapsen iästä riippuen. KS

,, Nyt uimahal
lit toimivat 
kahdeksassa 
Karjalan piirissä.

hallin korjaukseen Karjalan budje-
tista myönnettiin yli kaksi miljoonaa 
ruplaa. Remonttityöt kestivät viiti-
sen kuukautta. Nyt uimahalli on au-
ki sekä urheilijoille että vesiliikun-
nan harrastajille. Suojärven urhei-
lukoulussa yli sata lasta harrastaa 
uintia. Suojärven uimahallissa käyn-
tien määrä on yli 20 000 vuodessa.

— Olisi hyvä rakentaa uima-altai-
ta myös taajamiin, Mazurovski huo-
mauttaa. KS
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Ylioppilaista kolme 
kirjoitti  
11 laudaturia
Parhaiten kirjoittaneet yliop-
pilaat ovat Ressun lukiossa Hel-
singissä, Oulun normaalikou-
lussa ja Tapiolan lukiossa Es-
poossa.

Aktuaari Alex Hellsten yliop-
pilastutkintolautakunnasta ker-
too STT:lle, että kyseiset ylioppi-
laat olivat myös muilla mittareil-
la parhaat, eli he saivat eniten 
pisteitä muutenkin. 

Tänä keväänä ylioppilaak-
si valmistuu noin 24 700 henki-
löä. Kevään ylioppilastutkinnon 
kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan 
noin 47 000 kokelasta.

Tampere 
myy palan 
kansallismaisemaa
Tampereen kaupunginvaltuus-
to on päättänyt myydä historial-
lisen Frenckellin tehdaskiinteis-
tön sijoitusyhtiö M/K Tampere 
IV Oy:lle 14,3 miljoonalla eurol-
la. Päätös syntyi pitkän keskus-
telun ja useiden äänestysten jäl-
keen tiistain puolelle venynees-
sä kokouksessa.

Tampereen kansallismaise-
massa sijaitsevassa rakennuk-
sessa on tilaa yli 14 000 neliötä 
useissa siivissä. Frenckellin tont-
ti jää kaupungin omistukseen, ja 
kaupunki laskee saavansa vuok-
ratuloa noin 500 000 euroa 
vuodessa.

Uusi omistaja suunnittelee 
kiinteistöön muun muassa kah-
ta hotellia, kylpylää, toimisto-
tiloja, ravintoloita ja museota. 
Frenckellissä toimiva Tampe-
reen Teatteri jatkaa pitkäaikaise-
na vuokralaisena.

Kiinteistön myynti on he-
rättänyt viime metreillä kovaa 
kritiikkiä. Tampereen Tilapal-
veluiden suunnitte lupäällikkö 
Mikko Allinniemi pitää vanhan 
tehdasrakennuksen myymistä 
historiallisena virheenä.

Hoitajapulaan 
keksittiin uusi 
ratkaisu
Suomeen tarvitaan tällä vuo-
sikymmenellä arviolta 30 000 
uutta hoitajaa. Väestö vanhenee 
ja hoivaa tarvitaan yhä enem-
män. Hoitajamitoitusta sääte-
lee uusi laki, mikä sekin lisää 
hoitajie n tarvetta.

Hoitajia on toivottu löytyvän 
maahanmuuttajista ja ulkomail-
ta. Tällä hetkellä sairaanhoita-
jakoulutuksen kielivaatimukset 
joko englannista, suomesta tai 
ruotsista ovat kuitenkin niin tiu-
kat, että moni halukas hakija ei 
pääse sisään.

Tampereen ammattikorkea-
koulussa ja pääkaupunkiseudun 
Metropoliassa alkaa ensi tammi-
kuussa pilottikoulutus, jossa luo-
daan mallia maahanmuuttajie n 
hoitajakoulutukselle.

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

Yhteiskunta

Petroskoin foorumi
Karjalan vapaaeh-
toiset ja vapaaehtois-
joukkojen koordinaat-
torit saavat koulu-
tusta ja vaihtavat 
kokemuksiaan Petros-
koin foorumissa.
Julia Veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan vapaaehtoiskeskus tarjoa a 
sadalle vapaaehtoiselle ja vapaa-
ehtoisjoukkojen koordinaattoril-
le ilmaista koulutusta foorumissa. 
Foorumin kaksi sessiota pidetään 
Petroskoissa. Petroskoilaiset va-
paaehtoiset tapaavat toukokuun 
lopussa 28.—30. toukokuuta ja va-
paaehtoiset Karjalan piireistä 4.—
6. kesäkuuta.

— Karjalassa on hyvin kehitet-
ty koululaisten vapaaehtoisliike. 
Lapset osallistuvat vapaaehtois-
liikkeeseen aktiivisesti, he pitävät 
tempauksia ja tekevät sosiaalityö-
tä opettajien tuella, Karjalan vapaa-
ehtoiskeskuksen johtaja Darja Ma-
kovetskaja sanoo.

Koululaiset tarvitsevat kuiten-
kin koulutusta. He haluavat toimia 
itsenäisesti ja toteuttaa omia aloit-
teitaan, mutteivät usein tiedä, millä 
tavalla he voivat tehdä sen.

Vapaaehtoisfoorumiin osallistuu sata vapaaehtoista ja vapaaehtoisjoukkojen koordinaattoria Petroskoista ja Karjalan piireistä. KUVA: KARJALAN VAPAAEHTOISKESKUKSEN 
VKONTAKTE-SIVU

Vapaaehtoiset  
tarvitsevat koulutusta

— Karjalan piireissä asuvat kou-
lulaiset ovat usein sitä mieltä, että 
vapaaehtoistoiminta maaseudulla 
eroaa paljon toiminnasta Petros-
koissa. He luulevat, että Petroskois-
sa on vilkasta vapaaehtoistoimin-
taa, mutta pienissä kaupungeissa 
se on hyvin samantyyppistä. Ha-
luamme tarjota heille koulutus-
ta ja näyttää, että mielenkiintoisia 
tapahtumia voi järjestää missä ta-
hansa paikkakunnassa. Annamme 
heille esimerkkejä, miten he voi-
vat monipuolistaa kouluelämään-
sä, Makovetskaja kertoo.

Sosiaalityötä 
kulttuuritoiminnan kautta
Foorumin aikana käsitellään va-
paaehtoistoiminnan kehitystä Kar-
jalassa. Toisissa Karjalan piireissä 
vapaaehtoistoiminta kehittyy ak-

tiivisesti, toisissa hitaasti. Jokai-
sessa piirissä vapaaehtoisilla on 
oma kehityssuunta. Esimerkiksi 
Louhen piirissä vapaaehtoiset ke-
hittävät toimintaa kulttuurialalla. 
He järjestävät juhlia, konsertteja ja 
teatteriesityksiä.

— Kulttuuritoiminnan kautta 
tehdään myös sosiaalityötä, muun 

Parhaillaan vapaaehtoiset hakeutu-
vat foorumiin aktiivisesti. Hakemuksia 
on jo tullut Karhumäen ja Belomorskin 
piireistä sekä Petroskoista.

— Odotamme, että foorumiin osal-
listuu Karjalan kaikkien piirien edusta-
jia. Osallistujamäärä on rajoitettu, sen 
takia halukkaiden pitää hakeutua no-
peasti. Hakemukset otetaan vastaan 
20. toukokuuta asti, Karjalan vapaaeh-
toiskeskuksen johtaja Darja Makovets-
kaja sanoo.

— Liityin vapaaehtoisliikkeeseen ke-

Foorumiin hakeudutaan aktiivisesti 
väällä ja haluan osallistua foorumiin, 
koska sellaista kokemusta minulla ei 
vielä ole, kostamukselainen Julia Iva
nova sanoo.

Foorumin järjestäjä tarjoaa kaikille 
osallistujille ilmaista ruokaa, majoitus-
ta ja kuljetusta, koska osa tapahtumista 
pidetään Petroskoin ulkopuolella.

— Osallistujat maksavat matkakus-
tannukset Petroskoihin. Foorumi jär-
jestetään Venäjän presidentin rahaston 
tuella, Makovetskaja sanoo. KS

muassa vammaisille. Siis taide aut-
taa ratkaisemaan sosiaalisia ongel-
mia, Makovetskaja sanoo.

Suojärven piirissä vapaaehtois-
työ liittyy ekologiaan.

— Kostamuksessa ja Kemin pii-
reissä on paljon vapaaehtoisia kou-
lulaisista aikuisiin. He tekevät pal-
jon työtä paikkakuntien ja niiden 
asukkaiden hyödyksi, Makovetska-
ja huomauttaa.

Foorumissa  
sisällökäs ohjelma
Vapaaehtoiset vaihtavat foorumis-
sa käytäntöjään, joita he ovat to-
teuttaneet paikkakunnissaan tal-
ven ja kevään aikana.

— Nuoret valitsevat muiden va-
paaehtoisten käytäntöjä ja toteut-
tavat niitä omissa piireissään kesän 
aikana. Tapaamme sitten syksyl-
lä perinteisessä foorumissa, jos-
sa teemme yhteenvetoja kesäisis-
tä tuloksista, Makovetskaja sanoo.

Vapaaehtoisia odottaa sisällö-
käs ohjelma: esityksiä, työpajo-
ja ja tiimityötä. Puhujina esiintyy 
vierailevia asiantuntijoita sekä ko-
keneita vapaaehtoisia. Nuoret saa-
vat tietää myös siitä, miten he voi-
vat mainostaa itseään ja saada tar-
vittavia tietoja.

— Foorumiin kutsutaan myös 
vapaaehtoisjoukkojen koordi-
naattoreja, jotka haluavat saada 
koulutusta. Heille kerrotaan, mi-
ten voi järjestää vapaaehtoistyö-
tä ja koulutusta nuorille vapaaeh-
toisille. KS

,, Nuoret 
valitsevat muiden 
vapaaehtoisten 
käytäntöjä ja 
toteuttavat niitä 
omissa piireissään 
kesän aikana. 
DARJA MAKOVETSKAJA

Vastaus suomalaiseen arvoitukseen:
NAURIS
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“Olemme aina saaneet kilpailuun paljon hakemuksia.  
Kilpailulautakunnalla riittää mistä valita.” 

Jelena Migunova

Kansalaisjärjestöt
Karjalan kansallisuus- 
ja aluepolitiikan 
ministeriön 
hankekilpailuun 
saatiin yhteensä 
43 projektia 
kansalaisjärjestöiltä. 
Niistä 34 tavoittelee 
nyt valtion tukea.
Marina Tolstyh
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Karjalan kansallisuus- ja aluepo-
litiikan ministeriön kansalaisjär-
jestöjen hankekilpailuun jätetyis-
tä 43 projektista 34 on valittu kil-
pailemaan rahoituksesta.

Ministeriö on järjestänyt hanke-
kilpailun kansalaisjärjestöille vuo-
sittain. Hankkeiden päämääränä on 
vahvistaa kansojen yhtenäisyyttä ja 
edistää kansojen etnistä kulttuuria.

— Olemme aina saaneet kilpai-
luun paljon hakemuksia. Tavallises-
ti hankkeita on 30—50. Kilpailulau-
takunnalla riittää mistä valita, sanoo 
Karjalan kansallisuuspolitiikan mi-
nisteriön alkuperäiskansoja tukevan 
osaston päällikkö Jelena Migunova.

Esimerkiksi Vieljärven Karjalan 
kielen kodin kansalaisjärjestö ha-
kee tukea hankkeelleen, joka valis-
taa aikuisia ja lapsia paikallisista ru-
nonlaulajista ja kanteleensoittajista 
sekä kalevalamittaisista runoista.

— Runot on mielenkiintoinen ai-
he erityisesti tänä vuonna, joka on 
julistettu Karjalassa runojen vuo-
deksi. On tärkeä säilyttää runonlau-
lajien perinteitä ja tutustuttaa ny-
kyihmisiä viime vuosisadoilla asu-
neisiin paikallisiin runonlaulajiin, 
kertoo Karjalan kielen kodin johta-
ja Nina Barmina.

Runoista kielipesän lapsille
Barminan mukaan Karjalan kielen 
kodin hanke kohdistuu ennen kaik-

Njuhtšan taajaman Tavolgayhtyeen pomorien lauluja voi kuunnella radiossa Belomorskissa ja Kemissä hankkeessa, jonka paikallinen Kvartalkansalaisjärjestö toteutti 
viime vuonna. KUVA: KVARTAL-KANSALAISJÄRJESTÖ VKONTAKTE-SIVU

Tukea hakee 34 projektia

kea koululaisiin, kodin kielipesän 
lapsiin ja koulunopettajiin.

— Kielipesässä lapset tutustuivat 
runoihin. He oppivat ulkoa katkel-
mia runoista, saivat tietää Kaleva-
lan eepoksen kuvittajista ja kuunte-
livat Prääsästä kotoisin olevia kan-
teleensoittajia, Barmina kertoo.

Hankkeen tekijät haluavat jul-
kaista kokoelman, joka sisältää 
Viel järven kylässä ja Aunuksen 
Karjalassa koottuja kalevalamit-
taisia runoja. Kirjasta löytyy tietoa 
myös paikallisista runonlaulajista 
ja kanteleensoittajista. 

— Karjalan etelässä runonlaula-
jia oli melkein yhtä paljon kuin poh-
joisessa. Yksi heistä on Vieljärvellä 
viime vuosisadalla asunut Praskov-
ja Ivanova, Karjalan kielen kodin 
emäntä muistelee.

Lokakuussa hankkeen vetäjät 
a ikovat pitää opettajille ja koulu-
laisille seminaarin paikallisista ru-
nonlaulajista ja kanteleensoittajista 

sekä kalevalamitan erikoisuuksis-
ta. Osallistujat yrittävät myös sepit-
tää uusia kalevalamittaisia runoja.

Vapaaehtoiset esittävät 
kansankulttuureja
Hankekilpailuehtojen mukaan en-
simmäiseen ja toiseen sarjaan osal-
listuvat hankkeet täytyy toteuttaa 
vähintään kolmen piirin alueella. 
Kolmas sarja tukee hankkeita, jot-
ka toteutetaan yhdessä tai kahdes-
sa piirissä.

Kostamuksen Prjalka-niminen 
kansalaisjärjestö aikoo toteuttaa 
hankkeensa Kostamuksen kau-
punkipiirin sekä Sortavalan ja Pit-
kärannan piirien alueilla. Vapaaeh-
toisuutta etnokulttuurialalla ke-
hittävässä hankkeessa on mukana 
etupäässä yläluokkalaisia.

— Haluamme lisätä nuorten kes-
kuudessa tietoisuutta Karjalan kan-
soista, Prjalka-järjestön hallinnon 
jäsen Marina Šaškova korostaa.

Karjalan kansallisuuspolitiikan mi-
nisteriön hankekilpailun budjetti on yh-
teensä viisi miljoonaa ruplaa.

Kilpailu pidetään kolmessa sarjas-
sa. Esi-isiemme maa -sarjassa kilpailevat 
hankkeet, jotka kehittävät Karjalan alku-
peräiskansojen kieliä ja kulttuuria. Toi-
sen sarjan nimi on Karjala — sovun alue. 
Siinä kilpailevat hankkeet, jotka autta-
vat vahvistamaan ystävyyttä, yhteistyö-
tä ja suvaitsevuutta eri kansojen välillä.

Hankkeet vahvistavat yhteistyötä
Ensimmäisessä ja toisessa sarjas-

sa hanke voi saada enintään puoli mil-
joonaa ruplaa apurahaa. Kolmannessa 
sarjassa hankkeen avustus on enintään 
250 000 ruplaa.

Hankkeita arvioi lautakunta, johon 
kuuluu etupäässä tieteen, kulttuurin ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia. Lauta-
kunnassa on 11 jäsentä.

Hankekilpailun tulokset julkistetaan 
toukokuun 25. päivän jälkeen. KS

Hanke yhdistää kuusi kansalais-
järjestöä, jotka tukevat noissa pii-
reissä karjalaista, venäläistä, tataa-
rilaista, ukrainalaista, suomalaista 
ja armenialaista kulttuuria. Ensin 
järjestöjen edustajat tutustuttavat 
nuoria kansansa kulttuureihin ja 
myöhemmin nuoret keksivät saa-
tujen tietojen perusteella seikkai-
lupelejään ikätovereilleen.

— Hankkeesta tulee hyötyä myös 
kansalaisjärjestöille, jotka voivat 
saada lisää nuoria jäseniä. Etno-
kulttuurisista peleistä tehdään vi-
deot. Peleistä valitaan paras, ja sen 
tehnyt tiimi palkitaan Petroskoin-
matkalla, kertoo Prjalka-järjestön 
johtaja, hankkeen vetäjä Tatjana 
Dobrodejeva. KS

Kyläkoulut
Varhaiskasvatus tulee osaksi kyläkoulujen 
opetusta, mikä mahdollistaa rahoituksen 
lisäämisen ja hoitopalvelujen parantamisen.

Varhaiskasvatukselle lisää rahaa

Anna Tarzalainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Ensi vuonna Karjalan kyläkouluissa 
toteutettaviin varhaiskasvatusoh-
jelmiin myönnetään lisää rahaa. Nyt 
ohjelmiin myönnetään rahoitusta 
henkeä kohti, mutta ensi vuonna 
koulun menoarvion mukaan.

Ohjelmien rahoitusta lisätään, 
kun kyläkoulun määritelmään teh-
dään lisäys. Lisäys koskee sitä, että 
kyläkoulu tulee tarjoamaan muun 
muassa varhaiskasvatusta.

— Määritelmän laajennus antaa 
mahdollisuuden lisätä kyläkou-
lujen rahoitusta yli 18 miljoonal-
la ruplalla, Karjalan opetusminis-
teri Roman Golubev kommentoi 

opetusministeriön tiedotteessa.
Kyläkoulussa opetus järjeste-

tään yhdysluokkaopetuksena. Nyt 
Karjalan 32 kyläkoulussa on 37 ryh-
mää esikoululaisia. Eniten kyläkou-
luja sijaitsee Belomorskin, Louhen 
ja Puudosin piireissä. 

— Rahoituksen lisääminen on 
tärkeää. Koulussamme on paljon 
korjattavaa. Tarvitsemme muo-

vi-ikkunoita ja kahvio pitää korja-
ta. Rakennuksen julkisivu ja katto 
kaipaavat korjausta, Louhen piirin 
Enkijärven kyläkoulun rehtori Tat-
jana Redkina kertoo.

Rahoituksen lisäksi pienillä kouluil-
la on muitakin vaikeuksia. Rehtori 
Redkinan mukaan on vaikea järjes-
tää koulutusprosessi, kun samassa 
luokkahuoneessa opiskelee usean 
vuosiluokan oppilaita.

— Samaan aikaan toiset oppivat 
uutta aihetta, toiset tekevät har-
joituksia. Pieneissä kouluissa op-
pilaat ovat hyvin itsenäisiä, Red-
kina huomauttaa.

Koronaepidemian aikana En-

kijärven kyläkoulun oppilaiden 
ei ollut vaikeaa opiskella etänä. 
Koululaiset käyttivät nettiä hy-
väkseen. Opettajien suunnitelma-
na on opiskella käyttämään myös 
videosovelluksia.

— Koulussamme on tietokonei-
ta ja muuta tekniikkaa, mutta kou-
lun tilat kaipaavat korjausta, Red-
kina sanoo.

Pienten koulujen suurena ongel-
mana on jatkuva oppilaiden mää-
rän väheneminen.

— Perheet muuttavat asumaan 
ja työskentelemään kaupunkei-
hin.  Koulun päättäneet eivät jää 
asumaan kotikylään, Redkina sa-
noo. KS

,, Karjalan 32 
kyläkoulussa 
on 37 ryhmää 
esikoululaisia.
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Kulttuuri

Satu

Suomen kirjataiteen komitean Vuoden 
kaunein kirja 2021 sai kunniamainin-
nan Kaisa ja Christoffer Lekan sarja-
kuvakirja Russian diaries (Venäläiset 

päiväkirjat). Kaunis kuvakertomus vie luki-
jan neljän ystävyksen melontamatkalle Val-
koiselta mereltä Pietariin. 

Lekat pitävät päiväkirjoja ja sarjakuvapiir-
täjä Kaisa Leka kuvittaa matkan. Kirjan ulko-
asusta ja typografiasta vastaa graafinen suun-
nittelija Christoffer Leka. Kirja palkittiin juuri 
myös hopeasijalla Vuoden Huiput -graafisen 
alan suunnittelukilpailussa.

Satulasta kajakkiin
Lekan pariskunnan polkupyöräretket Euroo-
passa ja Amerikan Yhdysvalloissa ovat tuttu-
ja suomalaisille — niistä on syntynyt sarjaku-
vakirjoja. Tämä kirja vie heidät toisenlaiseen 
seikkailuun vesiteitä pitkin meloen Vienan-
mereltä Stalinin kanavaan, edelleen Äänisel-
le ja Syvärille, Laatokan kanavaa ja Nevaa pit-
kin Pietariin. Venäjän kieltä kouluaikoinaan 
opiskellut Kaisa Leka on asettanut yhdeksi 
tavoitteeksi elvyttää kielitaitoaan ja oppia li-
sää venäjää. Niinpä kullekin matkapäivälle 
on myös teemansa sanavaraston osalta. 

Seurue on matkaan lähtiessään tietoinen, 
että tulevat olemaan monessa kohdassa pai-
kallisten asukkaitten avun varassa. Mutta ei 
se huoleta, koska apua on aina löytynyt ai-
emmillakin matkoilla.

Suuri osa matkaa on sen suunnittelu. Siinä 
Christoffer Leka on mestari! Hän tutkii kartat, 
miettii päivämatkat, haasteet reitin varrella, 
tarvittavat retki- ja majoitusvälineet ja -tar-
vikkeet, työkalut ja muonavarastot. 

Luonnossa ja luonnon armoilla liikkuessa 
ei kaikkea kuitenkaan voi suunnitella. Niinpä 
matka ei aina etene tavoitteen mukaisesti, kun 
Äänisen aallot pauhaavat tai sataa rankasti. 
Teltoissa asuminen ja yli kuukauden pituinen 
tiivis yhteiselo tuo matkaan omat jännitteensä. 

Matka myös omaan sisimpään
Kuten aiemmin, on myös tämä kirja ulkoisen 
matkan lisäksi matka ihmisen sisimpään ja 
omin voimavaroihin. Toimintakertomuksen 
lisäksi se on myös filosofinen kirja, joka Kai-
sa Lekan upealla kuvituksella antaa lukijalle 
myös runsaasti silmän ruokaa ja iloa. Lukijan 
on vaikea laskea kirja käsistään kesken mat-
kan. Ajatukset viipyilevät kirjassa pitkään, 
kun sen laskee käsistään.

Osa Lekojen työtä on etsiä kuvalliseen il-
maisuun paikallista väriä ja ilmaisua. Se il-

Kirjan kieli on englanti. Kuvat kuljettavat tarinaa mainiosti, ne ovat humoristisia, värikkäitä ja myös opettavaisia. 18+ KUVA: TEA ITKONEN

Palkittu sarjakuvakirja 
seikkailee Karjalassa
Kuvakertomus vie lukijan melontamatkalle Vienanmereltä Pietariin.

menee tässä kirjassa kannen valokuvissa ja 
kirjan esilehdillä venäläistä huivia mukaile-
vassa kukkaornamentiikassa. Matkaa varten 
Kaisa Leka oli varannut pieniä muistikirjoja 
ja tussikynänsä. 

Pariskunnalla on omat hahmonsa, Chris-
toffer esiintyy ankkana ja Kaisa hiirenä. Myös 
matkatoverit Antti ja Ea ovat hiiren hahmoi-
sia. Kirjan kieli on englanti. Kuvat kuljetta-
vat tarinaa mainiosti, ne ovat humoristisia, 
värikkäitä ja myös opettavaisia. 

Lähtötunnelmissa Vienanmerellä on tyyn-
tä. Matkan ensimmäisellä osuudella kanavaa 
pitkin kohdataan haasteita, mutta aina löy-
tyy auttajia, kun on siihen tarvetta. Suomessa 
puhutaan Laatokan merestä, mutta Ääninen-
kin on valtava ja tuulen voima huikea. Luon-
nossa kulkijan on kuunneltava luonnon ään-
tä ja sopeuduttava hidasteisiin ja muutoksiin 
matkan varrella. Ruoan valmistus on oma tai-
teen lajinsa retkiolosuhteissa, mutta kokenut 
retkeilijä kokkaa myös sateessa ja tuulessa. 

Moni suomalainen on saattanut vierailla 
Vienan Kemissä, Äänisellä ja Petroskoissa, Sy-
värillä, Laatokalla ja Pietarissa, kulkea laivalla 
joitakin samoja reittejä, niin minäkin ja siksi 
kirja tuntuu niin kiinnostavalta, kun osittain 
tuttua tulee eteen. Mutta varsinkin näkymät 
tuntemattomiin paikkoihin, kontaktit venä-
läisiin ja luonnon suuruus puhuttelevat lu-
kijaa ja herättävät kiinnostuksen omaehtoi-
seen luontomatkailuun suuressa naapurissa.  

Tea Itkonen
Kirjoittaja on kuva-artesaani ja toimittaja.

● Kaisa ja Christoffer Leka
● Porvoolainen taiteilija-suunnittelija-

pariskunta
● 10 palkittua sarjakuvateosta vuosina 

2006—2020
● Ensimmäinen matkakirja Tour d’Europe 

2010
● Oma kustantamo ja verkkokauppa 

absolutetruthpress.com

Kirja Palkinnosta kilpaili 200 kirjaa
Suomen kirjataiteen komitea valitsee Vuoden 
kauneimmat kirjat aina keväällä. Koronavuosi on 
koetellut kaikkia toimialoja, mutta kirja-alalla on 
mennyt poikkeuksellisen hyvin. Kirjat ja lukemi-
nen ovat tuoneet toivoa ja iloa ihmisten elämään 
ahdistavien uutisten keskellä. Kilpailuun lähetet-
tiin yhteensä 200 kirjaa. Yleensä jokin kirja nou-
see raatityöskentelyn aikana ykköseksi, mutta tä-
nä vuonna esityksiä voittajakirjaksi sai peräti yh-
deksän teosta.

Kilpailussa valitaan vuoden kaunein kirja ja li-
säksi kauneimmat kuudessa sarjassa: kaunokirjat, 
tieto- ja oppikirjat, taide- ja valokuvakirjat, lasten 
ja nuortenkirjat, sarjakuvakirjat ja erikoiskirjat. Li-
säksi valitaan onnistuneimmat kannet.  

Vuoden kauneimmaksi kirjaksi 2020 valit-
tiin muotoilija Paavo Tynellin (1890–1973) valai-
simia ja elämää dokumentoiva Chasing Light. Tie-
toja voi löytää www.kauneimmatkirjat.fi

Kaisa ja 
Christoffer 
Lekan 
sarjakuvakirja 
Russian diaries 
(Venäläiset 
päiväkirjat) 
on Vuoden 
kaunein kirja 
2021. KUVA: TEA 
ITKONEN
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“Designin avulla voidaan vahvistaa alueen  
identiteettiä sekä parantaa sen viihtyisyyttä.” 

Jegor Permjakov

Tilaongelma
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Vuonna 2020 Petroskoi valittiin Ve-
näjän suunnittelupääkaupungiksi. 
Karjalan suunnittelijaliiton istun-
nossa 16 muotoilualan asiantunti-

jaa kertoi toteuttamistaan hankkeista ym-
päri vuoden. Puhuessaan suunnitelmis-
ta liiton johtaja Jegor Permjakov mainitsi 
muiden joukossa, että Petroskoi on kaiva-
nut jo kauan omia tiloja designin ideoiden 
kehittämiseen.

— Tarvitsemme paikan, jossa aloittavat 
ja kokeneetkin suunnittelijat ja muotoilijat 
sekä muotoilun linjalta vastavalmistuneet 

Karjalan suunnittelijaliiton istunnossa muotoilualan asiantuntijat kertoivat, millä tavalla he edistivät Petroskoin elinympäristön kehitystä viime vuonna. KUVA: 
NIKOLAI KANGIN

Vuonna 2018 
liiton aloitteesta 
petroskoilaiset 
muotoilijat suun
nittelivat designin 
kehityskeskuksen.  
KUVA: JEGOR PERMJAKOV

Suunnittelijaliitto  
tarvitsee omia tilojaan
Suunnittelijaliiton istunnossa keskusteltiin viime vuoden projekteista ja 
suunnitelmista ensi vuodeksi. Suurin toivomus on saada omat tilat.

voisivat kehittää omia projektejaan, Perm-
jakov sanoo.

— Petroskoissa on monta näyttelytilaa, 
muttei ole yhtään suunnittelun kehityskes-
kusta eikä suunnittelun historian museota. 
Tilat loisivat mahdollisuuden kiinnostaville 
suunnitteluprojekteille, hän lisää.

Permjakovin mukaan nyt Karjalan suunnit-
telijaliitolla ei ole omia tiloja.

— Ratkaisua tilaongelmaan ei näytä ole-
van näköpiirissä. Viranomaiset sanoivat ha-
luavansa auttaa meitä, mutta eivät ole teh-
neet mitään, Permjakov kertoo.

Vuonna 2018 liiton aloitteesta petroskoi-
laiset muotoilijat suunnittelivat designin ke-
hityskeskuksen. Kolmessa rakennuksessa si-
jaitsevat suunnittelukeskus, joka voisi toimia 
monipuolisena palvelupisteenä, sekä työpa-
jat ja näyttelytilat.

Designin kehityskeskuksen viherkatto 
keräisi katseita, sillä se olisi ainoa viherkat-
to Petroskoissa. Keskuksen ensimmäisessä 
kerroksessa avataan monitoimitila ja kahvi-
la, näyttelytila sekä kauppa. Toisessa kerrok-

sessa avataan opiskelu- ja neuvottelutilat se-
kä kirjasto.

Suunnitelmissa oli toteuttaa projekti vii-
me vuonna Karjalan tasavallan 100-vuotis-
juhlan kunniaksi, mutta projektia ei liitetty 
valtiolliseen tukiohjelmaan.

Petroskoissa on pula työtiloista, joissa nuo-
ret muotoilijat voisivat kehittää omia ideoi-
taan ja muotoilualan asiatuntijat voisivat to-
teuttaa Petroskoin kaupungin ja Karjalan ta-
savallan uusia projekteja.

— Uudet tilat mahdollistavat designin ke-
hitystä edistävää monimuotoista toimintaa. 
Silloin Petroskoista voi tulla vetovoimainen 
designkaupunki, Permjakov sanoo.

Hänen mukaansa suunnittelun avulla voi-
daan vahvistaa alueen identiteettiä sekä pa-
rantaa sen viihtyisyyttä.

— Esimerkiksi Kiinassa ja Hollannissa on 
designkeskuksia, jotka edistävät maan kehi-
tystä. Design auttaa kehittämään taloutta ja 
lisäämään maan vaikutusvaltaa maailmal-
la. Neuvostoliitossa oli omia designkeskuk-
siaan, Permjakov kertoo. KS

Vilkas toiminta jatkuu
Karjalan suunnittelijaliiton johtajan Jegor 
Permjakovin mukaan viime vuonna liitto toteutti 
paljon projekteja, joista syntyi uusia ideoita ja uu-
sia projekteja.

— Tänä vuonna liitto ei halua hidastaa viime 
vuoden tahtia. Kohta Moskovassa järjestetään 
Karjalan päivät ja muotoilijat Karjalasta ovat aktii-
visesti mukana festivaalin järjestämisessä, Perm-
jakov sanoo.

— Suunnittelemme kansainvälisen kilpailun 
järjestämistä. Haluamme myös haastatella pai-
kallisia muotoilijoita ja julkaista haastattelujen 
videoi ta ja podcastin liiton sosiaalisissa medioissa, 
jotta ihmiset voisivat tutustua paikallisiin muotoi-
lijoihin, hän kertoo. KS

Onego-Klassik-
festivaali alkoi 
Petroskoissa
Festivaali
Jelena Maloduševa
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Kansainvälinen festivaali Onego-
klassik on järjestetty Petroskois-
sa vuodesta 2012. Tänä vuonna se 
on järjestetty yhdeksättä kertaa, 

sillä viime vuonna koronapandemian ta-
kia tapahtuma peruttiin.

Vuosittain festivaalin aikana Venäjän 
parhaat muusikot esiintyvät Karjalan fil-
harmonian lavalla. Usein festivaalilla he 
esittävät kappaleensa ensimmäistä kertaa 
suurelle yleisölle.

Karjalan filharmonian sinfonianorkes-
terin konsertti kapellimestari Anatoli Ry-
balkon johdolla avasi festivaalin. Konsert-
ti oli omistettu ruhtinas Aleksanteri Ne-
vskin muistolle.

Tänään Karjalan filharmonian laval-
la laulaa loistava kansanlaulaja Olga 
Balašova. Ohjelmassa on Sergei Proko-
fjevin ja Sergei Rahmaninovin musiikkia.

Perjantaina 21. toukokuuta festivaalilla 
kuullaan tunnetun saksofonistin Igor But-
manin ja Moskovan jazz-orkesterin esit-
tämää jazzia. Solistina on laulaja Fantine.

— Lauantaina festivaali vierailee Kon-
tupohjassa. Museoiden yön aikana Kon-
tupohjan taidepalatsissa järjestetään kuu-
den tunnin musiikkimaraton. Sen aikana 
urkujensoittajat Kristina Spektorova, Ma-
ria Lobetskaja ja Diljara Dmitrijeva, viu-
lunsoittaja Anastasija Sošnevskaja ja sak-
sofonisti Aleksei Talitski esittävät kuu-
luisien säveltäjien kappaleita, Karjalan 
filharmonian varajohtaja Tatjana Talits-
kaja sanoo.

Toukokuun viimeisenä päivänä tun-
netut oopperalaulajat New Yorkin Met-
ropolitan-oopperan solisti Olesja Pet-
rova ja Mariinski-teatterin solisti Sergei 
Semiškur vierailevat Petroskoissa. Kon-
sertissa on klassikkoteoksia ja tunnettu-
ja aarioita.

— Festivaalin tehtävä on tehdä Petros-
koista Luoteis-Venäjän toinen kulttuuri-
pääkaupunki Pietarin jälkeen, Talitskaja 
kertoo.

Festivaalin järjestäjinä ovat Karjalan 
kulttuuriministeriö ja Karjalan filharmo-
nia. 6+ KS

,, Museoiden yön 
aikana Kontupohjan 
taidepalatsissa 
järjestetään 
kuuden tunnin 
musiikkimaraton. 
TATJANA TALITSKAJA

Loistava kansanlaulaja Olga Balašova on 
konsertoinut Venäjän ja Euroopan parhaissa 
konserttisaleissa. Petroskoissa hän on nyt 
esiintynyt ensimmäistä kertaa. 6+. KUVA: KARJALAN 
FILHARMONIAN VKONTAKTE SIVU
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Historia

Kirjauutuus
Sergei Karpov
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Ka r j a l a n  g r a a f i k ko j e n  S e r -
gei Tšinjonovin ja Valentina 
Tšinjonovan (1951—2017) kirja Poh-
joisen Palmyran ikätoveri on ilmesty-

nyt Petroskoissa. Kirja kertoo keisari Pietari 
Suuresta ja hänen Äänisen rannalle vuonna 
1703 perustamastaan Petroskoista.

— Me sukulaiset olemme täynnä iloa ja 
onnea, että tämä kirja on vihdoin nähnyt 
päivänvalon. Sergei on tehnyt sitä kymme-
nen vuoden aikana asuessaan maalla. Ikä-
vä, ettei hänen vaimonsa Valentina elänyt 
tähän asti. Sergeillä on paljon suunnitelmia 
ja toivomme, että ne kaikki toteutuvat. Toi-
votamme hänelle terveyttä ja uusia teok-

,, Pidän tästä kirjasta, 
koska se on suunnattu 
tyyliltään lapsille. Se on 
tärkeää, koska nykyiset 
lapset pitävät enemmän 
kuvista kuin kirjaimista.” 
JELENA ITSIKSON

Karjalan kansallismuseon johtajan Mihail 
Goldenbergin (vas.) mukaan kirja täydentää 
huomattavasti kuvasarjaa vanhasta Petroskoista 
ja Pietari Suuresta Karjalassa. Kuvassa on myös 
kirjan tekijä Sergei Tšinjonov (kesk.) ja graafinen 
suunnittelija Vitali Nakonetšnyi. 12+  
KUVA: SERGEI KARPOV

Kirjassa on yli sata Tšinjonovien tekemää piirrosta. 
Niiden lisäksi mukana on Pietari Suuren ajan 
taiteilijoiden tekemiä muotokuvia, gravyyrejä ja 
muita maalauksia.12+ KUVA: SERGEI KARPOV

Pietari Suuri ja Petroskoi
Uusi kirja kertoo Suuresta Pohjan sodasta 1700—1721, Pietarin perustamisesta ja Petroskoin historias-
ta. Erilliset luvut käsittelevät Aunuksen telakkaa, Venäjän ensimmäistä kylpylää Martsialnyje Vodya 
ja keisari Pietari Suuren vierailuja Petrovskaja slobodassa.

sia, sisar Ljudmila Tšinjonova kertoi kirjan 
julkistamistilaisuudessa.

Karjalan kansallismuseon johtajan Mihail 
Goldenbergin mukaan tällä kirjalla makse-
taan kiitollisuudenvelka Pietari Suurelle, jon-
ka muistoa ei ole ikuistettu Karjalassa eikä 
Petroskoissa yhtä hyvin kuin joissakin Eu-
roopan maissa. Ensi vuonna Venäjällä juh-
litaan hänen syntymänsä 350-vuotispäivää.

— Pietarin Dmitri Lihatševin säätiö on äs-
kettäin luovuttanut museomme kirjastoon 
kymmeniä kirjoja Pietari Suuresta. Nyt tähän 
kokoelmaan liittyy myös Sergei Tšinjonovin 
uusi kirja, Goldenberg sanoo.

Taiteilijan näkökanta historiaan
Kirjauutuus on ilmestynyt Venäjän ja Ruot-
sin välillä vuosina 1700—1721 käydyn Suuren 
Pohjan sodan päättymisen 300-vuotisjuhla-
vuotena. Paitsi tästä Venäjälle voitokkaasta 
sodasta se kertoo Pietarin perustamisesta ja 
Petroskoin historiasta.

Kirjan erilliset luvut käsittelevät Aunuk-
sen telakkaa, jolla oli ratkaiseva rooli Venä-
jän Itämeren laivaston perustamisessa, Ve-
näjän ensimmäistä kylpylää Martsialnyje Vo-
dya ja Pietari Suuren vierailuja Petrovskaja 
slobodassa eli Petroskoin tehdaskylässä. Ser-
gei Tšinjonov on kirjoittanut laajan historia-
kirjallisuuden pohjalta kirjan tekstit.

— Asiantuntijat löytävät ehkä kirjasta joi-
takin epätarkkuuksia. Minähän yritin esittää 
siinä oman, taiteilijan näkökannan aiheeseen 
ja liittää yhteen Petroskoin ja Pietarin, jotka 
kehittyivät samaan aikaan ja saman arkkiteh-
tonisen tyylin eli niin sanotun Pietarin baro-
kin vaikutuksesta. Niinpä Petroskoissa aika-

naan ollut Pietarin ja Paavalin kirkko muis-
tutti samannimistä katedraalia Pietarissa, 
Tšinjonov kertoo.

Tšinjonovin haaveena on, että Petroskois-
sa uudelleenrakennettaisiin joskus joitakin 
Pietarin Suuren aikaisia rakennuksia. Ne voi-
sivat olla Äänisen rannalla sijainnut Pietarin 
palatsi, jossa voisi avata museon, ja Pietari–
Paavalin kirkko, jonka paikalla sijaitsee nyt 
Maski-hotelli.

Kirjasta olisi tehtävä uusintapainos
Pohjoisen Palmyran ikätoveri –kirjassa 
on yli sata Sergei Tšinjonovin ja Valentina 
Tšinjonovan tekemää piirrosta. Niiden li-
säksi mukana on Pietari Suuren ajan taitei-
lijoiden tekemiä muotokuvia, gravyyrejä ja 
muita maalauksia.

Kaikki kuvat on varustettu yksityiskoh-
taisin selityksin. Kirjassa on myös erikoister-
mien sanakirja.

— Kirja täydentää huomattavasti kuva-
sarjaa vanhasta Petroskoista ja Pietari Suu-
resta Karjalassa, koska tämä sarja on hyvin 
pieni. Kirja on mielenkiintoinen ja siinä on 
esillä paljon henkilöitä ja asemalleja, Golden-
berg kertoo.

— Pidän tästä kirjasta, koska se on suun-
nattu tyyliltään lapsille. Se on tärkeää, kos-
ka nykyiset lapset pitävät enemmän kuvista 
kuin kirjaimista, toteaa petroskoilainen ark-
kitehti ja kotiseuduntutkija Jelena Itsikson.

Kirja on julkaistu 600 kappaleen painok-
sena petroskoilaisessa Severnoje sijanije –
kustantamossa. Sergei Tšinjonovin mukaan 
teos odotti pitkään aikaansa, koska sen jul-
kaisemiseen ei ollut rahaa. Valtiontukea ei 

,, Asiantuntijat löytävät 
ehkä kirjasta joitakin 
epätarkkuuksia. Minähän 
yritin esittää siinä oman, 
taiteilijan näkökannan 
aiheeseen.” 
SERGEI TŠINJONOV

onnistuttu saamaan ja lopulta hän julkaisi 
sen omilla rahoillaan.

— Kirjan painosmäärä on naurettavan 
pieni. Toivon, että Karjalan hallitus tai kult-
tuuriministeriö huolestuvat siitä ja rahoit-
tavat kirjan uusintapainoksen tekemistä. 
Kirja olisi paras lahja jokaiselle Petroskoin 
vieraalle, sanoo kirjan graafinen suunnitte-
lija, kuuluisa petroskoilainen kuvittaja Vita-
li Nakonetšnyi. KS
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Lukijalta Blogi Karjalasta

Tatjana Berdaševa

Minun haltija — 
minun apulainen
Muinaisaikoina ihmiset uskoivat, että 
maailmassa oli paljon haltijoita. Hal-
tija on yleisnimitys metsän-, pellon-, 
maan- ja vedenhaltijoille. Haltija asui 
ihmisen elinpiirissä — aitassa, riihes-
sä, saunassa ja myllyssä. Toiset olivat 
mies- ja toiset olivat naispuolisia. Esi-
merkiksi miespuolisena haltijana oli 
Tapio, metsän isäntä ja naispuolisena 
Vellamo, veden emäntä.

Uskottiin myös, että jokaisella ih-
misellä oli oma haltijansa — suojelija 
ja apulainen. Haltijaa kutsuttiin myös 
vartijaksi. Haltija auttoi ihmistä erilai-
sissa elämäntilanteissa. Syntymään, 
häihin tai kuolemaan liittyneissä elä-
mäntilanteissa haltija saattoi kuitenkin 
hylätä ihmisen, ja ihmisen vartijaksi tu-
li tietäjä, parantaja tai patvaska. Tietä-
jillä oli voimakkaampia haltijoita, kuin 
tavallisilla ihmisillä.

Taikamenoissa tietäjät käyttivät ai-
na haltijoitaan. Muuntuneessa tajun-
nantilassa eli transsissa tietäjät niin 
kuin pääsivät haltijoiden valtaan (kar-
jalaiset käyttivät verbiä ”haltioitua”), 
ja noidan taikavoimat lisääntyivät 
huomattavasti.

Haltija oli aika tärkeä tietäjälle. Tie-
täjä menetti taikavoimat ilman haltijaa. 
Tihvinän karjalaiset uskoivat, että tietä-
jä hankki voimansa metsän, järven, joe n 
haltijoilta vaihtamalla sielunsa maagi-
seen taitoon ja maagisiin apulaisiin.

Haltijat olivat ihmisen ulkopuolise-
na olentona, jonka ihminen voi kutsua 
tai menettää. Esimerkiksi pelästyes-
sään tai säikähtäessään ihminen voi 
menettää haltijansa. Masentuneista, 
sairaista ihmisistä tai pelkureista sanot-
tiin, ettei heillä ollut omaa haltijaansa.

Kalevalan eepoksessa haltija-sa-
nan voi tavata harvoin, mutta tekstis-
sä kuolleesta tietäjästä ja jättiläisestä 
Vipusesta käytettiin nimenomaan hal-
tija-sanaa. ”Vipunen makaa kuolleena, 
haltijansa menettäneenä…”

Karjalaiset uskoivat, että henkilö-
kohtaisen haltijan läsnäolo liittyi ih-
misen hampaisiin. Eräs Kiestingistä ko-
toisin ollut karjalainen kertoi, ettei hä-
nen haltijansa voinut enää auttaa häntä, 
koska häneltä hampaat lähtivät koko-
naan irti. Loitsut sanottiin aina kovalla 
äänellä, ja jopa narskutettiin hampaita. 
Verenvuodon tyrehdyttämiseksi ham-
pailla purtiin rautaesineeseen, joka ai-
heutti haavan. Mitä tehdä, jos loitsu-
ja lausuvalla ihmisellä ei ole hampaita? 
Karjalainen parantaja vastasi hymyil-
len: ”Älkää lainatko naapureilta”. Ih-
miset uskoivat kuitenkin, jos tietäjältä 
kaikki hampaat lähtivät suusta pois, siis 
hänellä ei ollut enää taikavoimiakaan.

Loitsuissa ihmiset pyysivät halti-
jaa auttamaan ja taistelemaan tautia 
vastaan.

Nouše nyt, luontoni, lovešta,
haltiani, havon alta,
havon alta hattu piäššä,
kiven alta kinnaš kiäššä
vihollista viskuossani,
katehie kuatuassani!
(SKVR I4 750: 71–76)
Iivana Marttini tallensi Smötkyn Rii-

kolta Pirttilahdessa vuonna 1911.

#KSlukijat

Tiina Vlasoff
Terveyden edistämisen asiantuntija Pohjois-Karjalan  
kansanterveyden keskuksessa, Joensuu

Karjalan Sanomien lukuhetki tuo kerran viikossa samalla kertaa uutiset ja ystä-
vät olohuoneeseeni. Tämä hetki on ollut erityisen tärkeä korona-aikana. 
Karjala Sanomat on kehittynyt sisällöltään monipuolisemmaksi vuosien varrel-
la ja lehdestä löytyy luettavaa kaikille tasavallan asioista kiinnostuneille. Leh-
dessä minua kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat, erityisesti tasavallan tervey-
den ja hyvinvoinnintila. 
Olen yli 30 vuotta saanut tehdä yhteistyötä alueella siellä osaavien yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, Karjalan Sanomat on yksi heistä. Ja kun hankkeita ei 
ole meneillään, tapaamme toisiamme pikaisesti kuulumisia vaihdellen tsaiju-
kupposen äärellä — tämähän on sitä parhautta. 

100vuotispäivämme kunniaksi esittelemme tällä  
palstalla meidän lukijoitamme. Kerromme heistä aina  

lokakuuhun asti, jolloin lehtemme täyttää 100+1 vuotta.

Muistelmia

Keväällä Pitkärannan kirjastossa pai-
kallisille asukkaille esitettiin hanket-
ta Sodan leimaamat kohtalot. Esitys 
herätti minussakin muistoja men-

neistä ajoista.   
Vuonna 1942 perheemme evakuoitiin pii-

ritetystä Leningradista Jamalin niemimaal-
le Aksarkan taajamaan. Vuoden 1947 vesilii-
kennekauden viimeisellä laivalla pääsimme 
Ob-jokea pitkin Omskin kaupunkiin, jossa sa-
nottiin suoraan, että inkerinsuomalaisten 
on mahdotonta palata takaisin Leningra-
din alueel le. Lähdimme sitten isämme vel-
jen luokse Vologdan alueelle. Siellä asuim-
me talven yli ja muutimme Kirovin alueelle.

Minä ja vanhempi veljeni emme käyneet 
koulua koko lukuvuoteen. Ennen sitä olin jo 
oppinut lukemaan ja kirjoittamaan sekä suo-
men että venäjän kielellä.

Isäni työllistyi Tšerepovetsin metalli-
tehtaaseen. Siinä hän kuuli joltakulta, että 
inkerinsuomalaiset saavat muuttaa Karja-
laan. Syksyllä 1949 hän toi meidät Präkän 
kylään, joka oli lähellä Prääsää.

Isä lähti takaisin Tšerepovetsiin, koska hän 
oli velvollinen työskentelemään tehtaassa 
jonkin ajan työsopimuksen mukaan.

Uudessa paikassa aloimme käydä koulua. 
Matka Prääsän kouluun oli kuusi kilometriä. 
Oppitunnit alkoivat aamukahdeksalta, ja 
koulu toimi kahdessa vuorossa. Saavuim-
me kouluun ennen oppituntien alkua ja pys-
tyimme jopa nukahtamaan uunin vieressä.

Uusi Manga saanut alkunsa parakista
Aika meni nopeasti. Isä palasi meille ja sanoi, 
että muutamme Mangan kylään. Se sijaitsee 
12 kilometrin päässä Prääsästä. Muutimme 
asumaan hiljattain rakennettuun parakkiin, 
josta Uusi Manga -kylä on saanut alkunsa. Sa-
maan parakkiin majoittui myös muitakin in-
kerinsuomalaisia perheitä.

Miehet työskentelivät Suojun ja Viitanan 
metsäteollisuuskeskuksen Mangan yksikös-
sä. Kesällä iltaisin ja öisin miehet rakensivat 
kadulle asuintaloja. Samalla kadulla asuivat 
sellaiset perheet kuten Berhald, Miina, Kar-
hu, Sygiäinen, Pekkonen, Kirjanen ja Musik-
ka. Talomme oli kadulla kuudes.

,, Jäätyään ilman koti-
maataan ja menetet-
tyään omaisiaan inkerin-
suomalaiset ovat säilyt-
täneet Karjalassa 
äidin kieltään ja kult-
tuuriaan.

Inkerinsuomalainen Klara Kobzareva (edessä kesk.) työkavereineen juhlii opettajien päivää lokakuussa 
2019. Hän opetti monta vuotta myös suomen kieltä. KUVA: KLARA KOBZAREVAN ARKISTO

Elämänpolku Karjalaan
Tšalnan inkerinsuomalaisten elämäkerrat ovat herättäneet muistoja myös 
Pitkärannassa asuvissa inkerinsuomalaisissa.

Kun talo rakennettiin valmiiksi, sinne pää-
si asumaan yksi perhe. Sitten perhe otti mu-
kaansa samaan taloon myös toisen perheen 
ja niin edelleen. Ihmiset olivat hämmästyt-
tävän mukavia ja ystävällisiä.

Ulkona puhuttiin suomea. Kylässä ei asu-
nut valkovenäläisiä tai ukrainalaisia. Sisareni 
on syntynyt Mangassa vuonna 1953, ja kuu-
sivuotiaaseen asti hän ei puhunut venäjää. 
Vanhemmat lapset osasivat jo venäjää.

Opetus oli venäjän  
ja suomen kielellä
Kävimme alakoulua Mangan kylässä. Kodin 
ja koulun välimatka oli puolitoista kilomet-
riä. Vanhemmat oppilaat kuljetettiin Prää-
sän tai Nuosjärven kouluun.

Opetus järjestettiin venäjän ja suomen 
kielellä. 

Aloitin opinnot Vologdan alueella, siksi 
jatkoin koulussa Karjalassa venäjän kielel-
lä. Koulu sai Neuvostoliiton sankarin Ma-
ria Melentjevan nimen. Asuimme koulun 
asuntolassa.

Matka kylästä Petroskoihin ei ollut pit-
kä. Kävimme teatterissa ja näyttelyissä. 
Tunsimme kaikkien näyttelijöiden nimet!

Uuden Mangan ja Tšalnan kohtalot ovat 
samankaltaiset: Uusi Manga antoi suojaa ja 

työtä kymmenille inkerinsuomalaisille per-
heille samoin kuin Tšalna. 

1960-luvun alussa perheeni muutti Pitkä-
rantaan. Silloin opiskelin Petroskoin yliopis-
ton kolmannella vuosikurssilla. 

Olen aina hämmästynyt siitä, että sodan, 
Viron saksalaisten Klooga-keskitysleirin 
ja Siperian-karkoituksen jälkeen ihmisten 
sydämet eivät ole kovettuneet. Jäätyään il-
man kotimaataan ja menetettyään omai-
sia an inkerinsuomalaiset ovat säilyttäneet 
Karjalassa äidinkieltään ja kulttuuriaan.

Kirjoittaja on Klara Kobzareva
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1. Myy
2. Amu
3. Muu

TESTI: Valitse oikeat vastaukset
Kaikki tuntevat variksen äänestä. Varis 
on seurallinen lintu ja puhuu kovalla 
äänellä. Miten? 

1. Se raakkuu
2. Se haukkuu
3. Se kiekuu

Sinisorsat puhuvat toistensa kanssa 
omaa kieltään. 

1. Ne ammuvat
2. Ne kurnuttavat
3. Ne rääpättävät

Kamilla tuntee monia lintuja 
ja eläimiä äänestä. Hän kuulee 
”Kroo kroo!”. Kuka sanoo näin? 

Kroo 

kroo!

1. Peippo
2. Huuhkaja
3. Korppi

Kamilla kuuntelee käkeä. Se 
on ääneltään tuttu. Miten  
käki ääntelee?

1. Se kiekuu
2. Se kukkuu
3. Se maukuu

Kvak kvak 
kvak!

Joen lähellä Kamilla kuulee ”Kvak kvak 
kvak!” Hän tietää, kuka sanoo näin. 
Tiedätkö sinä?

1. Varpunen   2. Sammakko   3. Lokki

Kamilla osaa lehmän 
kieltä. Tiedätkö sinä, 

miten lehmät  
sanovat?

Kissa 
sanoo

Katso kuvat ja kerro, mitä 
linnut ja eläimet sanovat.

Valitse sopivat sanat
Tvit tvit!, Röh röh!, Miau!, 
Bää!, Muu!, Kraa kraa!,  
Ihaa!, Hu huu!, Prääh prääh!, 
Kaija kaija!, Hau hau!,  
Nöf nöf!

TEHTÄVÄ
Koira 
sanoo

Porsas sanoo

Pöllö 
sanoo

Varis 
sanoo

Lammas 
sanoo
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OINAS
21.03–20.04

On aika miettiä, mitä haluat tule-
valta. Sinun pitää antaa tilaa uu-
sille asioille. Satsaa nyt rakkau-
teen, se on verraton voimava-
ra sinulle.

HÄRKÄ
21.04–20.05

Sinulle tarjoutuu mahdollisuus 
opetella jonkin uuden taidon, eh-
kä vain huviksesi, mutta kohta 
saat siitä hyötyä ammatillisessa 
mielessä. Rakkausasioissa etene 
lyhyin askelin.

KAKSOSET
21.05–21.06

Työviikko voi olla raskas. Töis-
sä sinulta odotetaan paljon. Oli-
si hyvä vähän keskittyä. Edessä-
si on hanke, jossa vaaditaan asian 
syvää ymmärrystä.

RAPU
22.06–22.07

Innostut helposti melkein kaikes-
ta, mihin ryhdyt. Älä odota, et-
tä muut pysyisivät perässäsi. Us-
kalla toimia itsenäisesti ja oma-
päisesti.

LEIJONA
23.07–23.08

Nyt sinun on pakko tehdä muu-
toksia, mikä voi häiritä sinua. Si-
nun on välttämätöntä hyväksyä 
hyvillä armoilla käynnissä olevat 
muutokset, sillä sinulla ei ole va-
linnanvaraa.

NEITSYT
24.08–23.09

Tällä jaksolla viihdyt aivan mai-
niosti kotosalla omissa oloissa-
si tai perheesi seurassa. Jos jokin 
asia on jäänyt hoitamatta, tar-
tu siihen heti ja hoida se pois vai-
vaamasta.

VAAKA
24.09–23.10

Tällä jaksolla joudut käyttämään 
liikaa energiaa raha-asioiden hoi-
toon. Kyse on omista teoistasi jo-
ten saat kiittää tai syyttää asias-
ta itseäsi. Selviydyt siitä entistä 
vahvempana.

SKORPIONI
24.10–22.11

Ystäväsi teki virheen ja kärsii sen 
seurauksista. Sinun ei kannata 
puuttua enää asiaan turhanpäi-
väisillä huomautuksilla vaan aut-
taa häntä parantamaan haavansa.

JOUSIMIES
23.11–21.12

Nyt pitää tehdä yksi asia kerral-
laan. Se ei riipu siitä, onko asia 
suuri tai pieni. Huomaat pian, 
että stressi haihtuu vähitellen. 
Muista levätä tarpeeksi ja ulkoil-
la raittiissa ilmassa, niin mielesi-
kin rentoutuu.

KAURIS
22.12–20.01

Rahatilanteesi on tällä jaksolla 
varsin hyvä. Sinulla on varaa myös 
pieniin ylellisyyksiin, mutta älä sil-
ti sorru järjettömään tuhlailuun.

VESIMIES
21.01–19.02

Et mitenkään ehdi perehtyä sii-
hen asiaan, joka sinulle on annet-
tu työstettäväksi. Pyydä pikai-
sesti apua, jotta voit kunniallises-
ti suoriutua siitä.

KALAT
20.02–20.03

Perhe-elämässä kaikki ei me-
ne aivan niin hyvin kuin toivoisit. 
Työasioissa tähdet ovat puolella-
si. Sinun kannattaa keskittyä tu-
levaisuuden suunnitteluun. Valit-
semasi suunta on oikea.

HoroskooppiMenot  19.05. – 26.05.

KS: 100 vuotta historiaa valokuvissa

Tällä palstalla esittelemme lehden his-
toriaa valokuvissa. Valitettavasti moni-
en kuvien alkuperää tunnemme huonos-
ti. Jos joku pystyy tunnistamaan kuvassa 
olevia ihmisiä tai paikkoja ja korjaamaan 
meidän puutteelliset tietomme, ottakaa 
yhteyttä toimitukseen sähköpostitse  
karjalansanomat@yandex.ru.

Karjalan Sanomien toimitus osallis-
tui Kirjastoyöhön. Kansallisessa kir-

jastossa toimituskunta tutustutti kä-
vijöitä suomalaiseen perinneruokaan 

ja järjesti tietovisan suomalaises-
ta kulttuurista. Uutisosaston johta-

ja Marina Tolstyh keitti alkoholitonta 
glögiä ja tarjosi juomaa  

maisteltavaksi. Huhtikuu 2012

Teatterit
Draamateatteri
Kirovinkatu 12, puh.767127

25.,27.05. Täydelliset häät. Haw-
don. Kaksinäytöksinen komedia. Klo 
19.00. 16+
26.05. Minusta ja äidistäni. Isaje-
va. Kaksinäytöksiset muistelmat. Klo 
19.00. 12+
28.05. 1/101. Petrova. Klo 19.00. 12+

Ad Liberum
Karl Marxin katu 19, +79114006979

21.05. Meidän keittiömme. Yksinäy-
töksinen draama, Näyttelijäintalon sali. 
Klo 19.00. 16+

Nukketeatteri
Karl Marxin valtakatu 19, puh. 785092

22.05. Hanhet—joutsenet. Vasiljev. 
Musiikkisatu yli 3-vuotiaille, kesto 40 
min. Klo 12.00. 0+
23.05. Haluan oppia. Majakovski. 
Suositeltava yli 5-vuotiaille, kesto 50 
min. Klo 12.00. 6+
28.05. Kalastajasta ja kalasta. 
Puškin. Suositeltava yli 8-vuotiaille, 
kesto 1 h. Klo 19.00. 6+

Kansallinen teatteri
Karl Marxin katu 19, puh. 782674

19.05. Golomjanoje plamja. Novikov. 
Draama. Klo 18.00. 12+
20.05. Auto lähtee merelle. Björk-
lund. Yksinäytöksinen haave, pieni 
näyttämö, venäjän kielellä. Klo 18.00. 
12+
21.05. EkzamenDANCE. Tanssiesi-
tys, suuri näyttämö. Klo 18.00. 12+
28.05. Kaaos. Myllyaho. Tragikome-
dia, pieni näyttämö, suomen kielel-
lä, simultaanitulkkaus venäjäksi. Klo 
18.00. 18+

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738

19.05. Anna Karenina. Štšedrin. 
Kaksinäytöksinen baletti, kesto 1 h 30 
min. Klo 19.00. 12+
21.05. Mustalaisruhtinatar. Kálmán. 
Kaksinäytöksinen operetti, kesto 2 h 
20 min. Klo 19.00. 12+
23.05. Tsaarin morsian. Rimski-Kor-
sakov. Kaksinäytöksinen ooppera. Klo 
18.00. 12+
26.05. Valpurin yö. Gounod. Yksinäy-

Teatterit
20.05. Auto lähtee merelle. Björklund. Yksinäytöksinen haave, pieni näyttä-
mö, venäjän kielellä. Kansallinen teatteri, Karl Marxin katu 19. 12+

Näyttelyt
23.05.asti. Valentin Tšekmasov. Esillä taiteilijan maalauksia ja piirroksia eri 
vuosilta. Karjalan taidemuseo, Karl Marxin katu 8. 0+

Musiikki
21.05. Igor Butman, Fantine ja moskovalainen jazzorkesteri. Konsertin oh-
jelmassa jazzia. Karjalan filharmonia, Kirovinkatu 12. 6+

töksinen baletti. Kirill Simonovin ohja-
us. Klo 19.00. 12+
28.05. Traviata. Verdi. Kaksinäytök-
sinen ooppera, italian kielellä, kesto 2 h 
15 min. Klo 19.00. 12+

Näyttelyt
Kižin museo
Kirovinaukio 10a, puh. 783591

2.08.asti. Lunta valkoisem
pi, aurinkoa punaisempi. Esillä 
1800—2000-lukujen vaihteen esinei-
tä, muun muassa äänisniemeläistä ja 
Kalevala-aiheista kirjontaa. 0+ 
31.12.asti. Kiži: Mediatila. 
Näyttely tutustuttaa Kižin saaren 
ja Ääniseniemen puurakennuksiin, 
talonpoikaisperheeseen ja vanhoihin 
käsityöammatteihin. Lasten 
museokeskus, Fedosovankatu 10. 0+
31.12.asti. KižiMua. Näyttelyssä 
pääsee laulamaan ja kuuntelemaan 
luonnon ääniä, tekemään löytöjä ja 
puhumaan uutta kieltä. Lasten museo-
keskus, Fedosovankatu 10. 0+

Karjalan taidemuseo
Karl Marxin katu 8, puh. 783713

23.05.asti. Valentin Tšekmasov. 
Esillä taiteilijan maalauksia ja piirroksia 
eri vuosilta. 0+
30.05.asti. Georgian paletti. Ge-
orgialaiset taiteilijat Petroskoista ja Pie-
tarista esittelevät maalauksia, piirrok-
sia ja veistoksia. 0+
31.08.asti. Kolmen Aleksanterin 
suojeluksessa. Aleksanteri Nevskin 
800-vuotisjuhlalle omistettu näytte-
ly. 0+
31.12.asti. Kalevalan maailma. Esillä 
yli sata esinettä Taidemuseon Kalevala-
aiheisesta kokoelmasta. 0+

Karjalan kansallinen museo
Lenininaukio 1, puh. 769479

30.05.asti. Agitaatio: normeja ja 
anomalioita. Esillä esineitä posliinista 
ja fajanssista, kudonnaisia sekä agitaa-
tiojulisteita. 6+
31.05.asti. Viehättäviä kukkia. Esillä 
Anna Kondjukovan syanotypia-teknii-
kalla tehtyjä teoksia. 6+
31.05.asti. Ihmeellinen eläin

maailma. Pääsee tutustumaan 
mielenkiintoisiin faktoihin Karjalan 
eläimien ja lintujen elämästä, näke-
mään museoesineitä, valokuvia ja vi-
deoita sekä pelaamaan interaktiivisia 
pelejä. 0+
27.06.asti. Aika ja raha. Venäjän 
pankin toiminnasta ja rahoista kertova 
näyttely. 6+
27.06.asti. Se vuoden pisin päivä. 
Näyttely kertoo Karjalasta ja sen asuk-
kaista sodan aattona ja sen ensimmäi-
sinä päivinä. 6+

Kaupungin näyttelysali
Lenininkatu 26, puh. 781650

23.05.asti. Me. Toinen Karjalan nuor-
ten taiteilijoiden näyttely. Esillä maala-
uksia, veistoksia, installaatioita, grafiik-
kaa ja käsitöitä. 6+

Mediakeskus Vyhod
Karl Marxin katu 14, puh. 761441

29.05.asti. Enfant Terrible. Esillä 
Aleksandr Uškovin (Pietari) valokuvia. 
Valokuvat kertovat nuoresta taiteilijas-
ta Antonina Jufasta. 0+

Musiikki 
Karjalan filharmonia 
Kirovinkatu 12, puh. 769208 

19.05. Venäläiset tarinat. One-
go-Klassik -taidefestivaalin konser-
tin esittävät Venäläisten kansansoitin-
ten orkesteri Onego ja kansainvälisten 
kilpailujen voittaja Maija Balašova (kan-
sanlaulu). Klo 19.00. 6+
21.05. Igor Butman, Fantine ja 
moskovalainen jazzorkesteri. One-
go-Klassik -taidefestivaalin konsertin 
ohjelmassa jazzmusiikkia. Klo 19.00. 
6+
22.05. Kuningatar Harppu. Konser-
tin esittävät Natalia Babikova (harppu), 
Valentina Kamenskaja (sopraano), Vla-
dimir Gorbunov (tenori), Irina Kostina 
(piano) ja Natalia Kondakova (lausun-
ta). Klo 11.00, 12.00. 0+

Musiikkiteatteri
Kirovinaukio 4, puh. 783738

20.05. Ooppera: intohimo ja hel
lyys. Ohjelmassa aarioita ja duetto-
ja oopperoista Carmen, Naamiohuvit, 
Tsaarin morsian, Sevillan parturi ja Ai-
da. Klo 19.00. 12+

Viikon 
TOP3
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PerjantainaHuomenna Viikonloppuna

Viikon arvoitus

Arvaa suomalainen arvoitus:

Mies mullassa, tukka tuu-
lessa.

Vastaus löytyy lehden sisäsivuilta.
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KOMMENTOI JUTTUJA
FACEBOOK.COM/ 

KARJALANSANOMAT

Karjala 100 vuotta

Leipomon 
historia  
kestää aikaa

1934 yksi Kar-
jalan tasa-
vallan van-

himmista tuotantolaitoksista 
Petroskoin leipomo aloitti toi-
mintansa. Leipää paistettiin hiili-
uuneissa. Leipomossa tuotettiin 
myös leivonnaisia.

1950 leipomos-
sa alettiin 
tuottaa 

herkkuleivonnaisia. 

2000-luvun 
alusta 
leipo-

mo on tuottanut dieettileipää, 
muun muassa maha-, suolisto- 
ja sokeritauteja poteville. Leipää 
alettiin valmistaa uuneissa, jotka 
toimivat luonnonkaasulla. 

2018 leipomos-
sa valmis-
tettiin yli 

sata lajia leipätuotteita ja ma-
keis- ja konditoriatuotteita. Vuo-
rokaudessa paistettiin viitisen 
tonnia leipää. Tuotantokapasi-
teetti oli suurempi, mutta leipä-
markkinoilla oli kova kilpailu. Ih-
miset valitsivat halvempia tuot-
teita kiinnittämättä huomiota 
laatuun.

2021 leipomon 
palkkalis-
talla on kol-

misensataa työntekijää. Petros-
koissa on kymmenen leipomon 
myyntipistettä. Leipomossa on 
oma laboratorio, jossa kontrol-
loidaan tuotteiden laatua. Lei-
pomossa muovipussiin paketoi-
tu leipä säilyy 72 tuntia ja pake-
toimaton 36 tuntia.

Jos kehitys vie meitä 
elämään kyllästymiseen, 
on onnellisempaa pysyä 
kehittymättömänä.
Minna Canth

Viikon vieras: Alla Grigorjeva

Jalkapallo
Julia Veselova
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Naisten jalkapallon suosio 
kasvaa nyt kovaa vauh-
tia. Maailmassa on jalka-
pallon naisjoukkueita ja 

naisvalmentajia. Petroskoilainen 
jalkapallovalmentaja Alla Grigor-
jeva on aina viihtynyt lasten paris-
sa. Hän on kaupungissa harva val-
mentaja, joka on valmis valmenta-
maan jopa kolmevuotiaita lapsia.

— Tykkään valmentaa lapsia 
iästä tai sukupuolesta riippumat-
ta. Minun on mukavampaa harjoit-
taa pieniä lapsia kuin aikuisia. He 
ovat niin kuin muovailuvaha. Näe n 
heissä pieniä tähtiä, ja on niin ki-
va seurata, kuinka he saavat en-
simmäistä kokemustaan ja uusia 
taitoja, jalkapallovalmentaja Alla 
Grigorjeva sanoo.

Petroskoissa on muutama yksi-
tyinen jalkapallokoulu, joissa kol-
mevuotiaatkin lapset voivat tree-
nata. Grigorjeva on töissä kaupun-
gin 7. urheilukoulussa. 

Jalkapallo on suosittu urheilu-
laji, ja vanhemmat haluavat, et-
tä lapset alkaisivat harrastaa sitä 
mahdollisimman aikaisin.

— Olen jo kolmannen kerran ot-
tanut kolmeikäisten lasten jouk-
kueen. Otan sekä poikia että tyt-
töjä, Grigorjeva sanoo.

Grigorjevan mukaan Petroskois-
sa ei ole riittävästi jalkapallokent-
tiä. Samaa mieltä ovat myös muut 
jalkapallovalmentajat.

— Meidän pitää jatkuvasti val-
mentaa joukkueita pienillä kentil-
lä, jotka ovat kaupungin eri lähiöis-
sä, valmentaja sanoo. 

Grigorjevan valmentamat jouk-
kueet johtavat usein kaupungin ja 
tasavallan jalkapallokilpailuissa. 
Lasten joukkueiden lisäksi Gri-
gorjeva valmentaa myös tyttöjen 
jalkapallojoukkuetta, joka pelaa 
huippu-urheilussa.

Ensimmäistä kertaa nainen ko-
keili voimiaan jalkapallovalmen-

,, On niin kiva 
seurata, kuinka 
pienet lapset 
saavat ensimmäistä 
kokemustaan ja 
uusia taitoja. 
ALLA GRIGORJEVA

18vuotiaana Grigorjeva pelasi ensimmäisen kerran jalkapalloa ja parin kymmenen vuoden kuluttua hänestä tuli jalkapalloval
mentaja. KUVA: GRIGORJEVAN ARKISTO 

Naisetkin  
pelaavat jalkapalloa
Kokenut jalkapallovalmentaja Alla Grigorjeva on sitä mieltä, että joukkueurheilu 
auttaa lapsia tulemaan vapaiksi ja itsevarmoiksi aikuisiksi.

tajana vuonna 2012. Hän oli sil-
loin töissä Karjalan televisio- ja 
radioyhtiössä.

— Olin ensin freelancevalmenta-
jana. Sitten päätin valmentaa lap-
sia ja irtisanouduin televisio - ja ra-
dioyhtiöstä. Petroskoin 7. urheilu-
koulun johtaja Aleksandr Smirnov 
kannatti silloin minua. Toivon, et-
tei hän ole katunut sitä, hän sanoo.

Grigorjeva alkoi pelata jalkapal-
loa 18-vuotiaana. 

— En koskaan pelannut pihajal-
kapalloa. Pihalla teimme temppu-
ja pallolla, muttei meillä koskaan 
ollut jalkapalloa, vaan koripallo. 
Muistan, että tein kerran 426 temp-
pua, Grigorjeva kertoo.

Hän haaveili joskus jääkiekon 
pelaamista, muttei onnistunut ke-
hittymään siihen suuntaan.

— Minusta jalkapallo on korvan-
nut minulle jääkiekon.

Grigorjeva on sitä mieltä, että lap-
sen on alettava harrastaa joukkue-
urheilua silloin, kun hän on valmis 
pitämään yhteyttä muiden pelaaji-
en kanssa. Jalkapallo on joukkue-
laji, ja jokaisen on noudatettava 
useita sääntöjä. Joukkueurheilussa 
pelaaja ei pelaa yksin, vaan joukku-
eessa. Jotta lapsi voi olla osa jouk-
kuetta, hänen pitää osata toimia it-

senäisesti, mutta samalla joukku-
een jäsenenä. Silloin kokonaisuus 
voittaa.

— Lapsen on oltava halukas op-
pimaan. Kun on halu, myös tulos 
tulee, Grigorjeva väittää.

Valmentajan mukaan viime vuo-
sina urheilulaji ja lapset ovat muut-
tuneet paljon. Urheilu on tullut ai-
ka vaativaksi. Urheilijalta vaaditaan 
kovaa työtä ja rankkaa harjoittelua.

— Puhumme nyt niistä, jotka ha-
luavat saavuttaa korkeita tuloksia 
urheilussa. Monet lapset eivät tah-
do huippu-urheiluun. Jokaisella lap-
sella on omia tavoitteitaan ja tehtä-
viään. Joku voi harrastaa urheilua 
vain terveyden vuoksi, hän selittää.

Joukkueurheilussa lapsi oppii 
monia elämän taitoja ja saa ystäviä. 

— Joukkuelaji auttaa lapsia tule-
maan vapaiksi ja itsevarmoiksi ih-
misiksi suuressa maailmassa, val-
mentaja sanoo. KS

• KOULUTUS: koulupsykologi
• TÄRKEÄ LUONTEENPIIRRE: 

optimismi
• LEMPIURHEILULAJI: 

jääkiekko
• LEMPIELOKUVA: Sherlock 

Holmesin ja tohtori Watsonin 
seikkailut, neuvostoliittolainen 
sarja

Pikakysely


