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Arkeologi
opiskelija löysi
unelmiensa
kissan – 400
vuoden takaa
Monelle tulee Turun Aboa Vetus & Ars Novasta ensimmäisenä mieleen kissan luuranko. Nyt
kissoja on museossa kaksi, sillä
kesän arkeologisilta kaivauksilta
löytyi lähes kokonainen kissan
luuranko 1500-luvulta.
Yleisön nähtävillä tehtävien
kaivauksien kohteena ovat niin
sanotun suuren kivitalon rau
niot keskiajalta. Kellarista on
kaivettu esiin ainakin kolmen
kissan jäänteitä. Parhaiten säilynyt luuranko on jo esillä museon
aulassa.
— Joskus 1500-luvulla eli ja
kuoli turkulainen maatiaiskissa.
Joko kissa kuoli suuren kivitalon
kellariin, tai sitten tämän jäänteet viskattiin sinne tunkiomaan
sekaan. kellarin katon sortuessa
tulipalossa kissan luut levisivät
ympäri huonetta vuosisadoiksi, arkeologiopiskelija Ilari Aal
to sanoo.
Nuori kertoo kaivaneensa
esiin ensin olkalavan ja heti perään takajalan varvasluut. Takajalka löytyi puolen metrin päästä etujalasta, toinen takajalka
taas puolen metrin päästä tästä.
Kissa oli täysin levällään.
Kolmen viikon työn jälkeen
kissa alkoi olla koossa päätä lukuun ottamatta. Myöhemmin
hän löysi myös kissan kallon ja
selkärangat.
1500-luvulla eläneen kissan
luuranko on kiinnostanut yleisöä kovasti.
Aalto kertoo, että keskiajalla
kissoihin saattoi kohdistua epäluuloja ja vainoa. Viljavarastojen
keskellä kissoista oli kuitenkin
paljon hyötyä. Nykyisen kaltainen lellikki kissa tuskin oli keskiajan turkulaisille.

Koirat ovat
nykyään tärkeitä
hotelliasiakkaita
Lähes kaikki hotellit ottavat
nykyään vastaan koiria tai muita lemmikkieläimiä. Esimerkiksi
Kuopiossa osa hotelleista on viikonloppuna ”täynnä koiria”, kun
kaupungissa alkaa suuri kansainvälinen koiranäyttely Sawo Show.
Noin kymmenen euron vuorokausi- tai kertamaksulla koirat saavat nauttia hotellimajoituksesta omistajiensa kanssa.
Monet hotellit tarjoavat koirille
myös muita palveluja.
— Meillä on lemmikeille tarjolla muun muassa omat pyyhkeet sekä juomakuppeja, eräs
hotellinjohtaja Kristiina Harti
kainen.
Monissa hotelleissa lemmikit ovat tervetulleita lähes kaikkiin huoneisiin, ainoastaan pari kerrosta on varattu allergiahuoneille.
Lemmikeille ja lemmikinomistajille pyritään hotelleissa varaamaan huone alimmista
kerroksista ja mahdollisimman
läheltä uloskäyntiä.
Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi.
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Hikeä ja historian
havinaa Kižin regata

Festivaali
Aiempaa
juhlavamman Kižin
regatan katsojat saivat
ihailla sekä perinteisiä
puuveneitä että
kauniita karjalaisia
asuja.
Jenni Jeskanen
Karjalan Sanomat
Kiži

karjalansanomat@sampo.ru

Perinteinen Kižin regatta järjestettiin tänä vuonna tavallista juhlavammin menoin Kristuksen kirkastumisen kirkon 300-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.
Yksi asia oli kuitenkin ennallaan. Helteisenä lauantaina regattaan osallistui sama kižiläinen kolmen naisen porukka, joka ei ole jättänyt tapahtumaa kertaakaan väliin
sen 16-vuotisen historian aikana.
Jana Syrjäläisen, Ilona Sygiäisen ja Ksenja Naumovan vene oli
perinteinen mäntylaudoista tehty
«kižanka”, jossa on korkealle käännetty keula. Naiset ovat asuneet kesät Kižillä lapsesta asti ja tottuneet
soutamaan saarelta toiselle.
Vaikka Karjalassa soutaminen
on perinteisesti ollut naisten laji, ovat he yleensä kilpailun ainoa
naisjoukkue.
— Sijoitumme lähes aina kärkikolmikkoon ja miehet nostavat
meille hattua, Sygiäinen sanoo.

Opettajat ja oppilaat
samassa veneessä
Tänä vuonna mukana oli myös toinen naisvenekunta. Prääsästä Nuos-

,,Meripenin

kulman eli
vajaan kahden
kilometrin matka
otti voimille.

Pietarilainen Sergei Helgi hyppäsi maalissa maihin Varvara-veneestä. Vene on rakennettu itse petroskoilaisen mestarin Tjupko Taraksen johd

järveltä regattaan osallistuivat opettajat Jelena Žero ja Vladimir Neronov kymmenen oppilaansa kanssa
kahdella veneellä: katamaraanilla
ja puisella soutuveneellä. Soutuveneen he olivat rakentaneet itse.
— Olemme kiinnostuneita perinteisestä veneenrakentamisesta. Haluamme säilyttää perinteitä ja opettaa niitä lapsille, Neronov kertoo.
Meripeninkulman eli vajaan
kahden kilometrin matka otti voimille, sanoi puuvenettä tyttöoppilaansa kanssa soutanut Žero.
— Luulin, että emme selviä loppuun asti. Mutta jaksoimme ja nyt

Jana Syrjäläinen, Ilona Sygiäinen ja Ksenja Naumova eivät ole jättäneet regattaa
kertaakaan väliin sen 16-vuotisen historian aikana. Kuva: Eveliina Salomaa

olemme ylpeitä itsestämme, Žero
hikoili maalissa.
Soutu-urakan jälkeen hän lähti kuuntelemaan vepsäksi laulavaa petroskoilaista folkyhtyettä
Noidia.

Sotanäytelmä herätti
tunteita
Ohjelmassa oli myös Suuren Pohjan
sodan aikaisen Venäjän ja Ruotsin
välisen meritaistelun rekonstruointi. Venäjän laivasto otti taistelussa ensimmäisen suuren voittonsa, mistä tulee tänä vuonna kuluneeksi 300 vuotta.

Moskovan alueelta Kižin regattaan ensimmäistä kertaa saapunut
nuori nelihenkinen perhe ihasteli vanhoja veneitä, mutta kritisoi
sotanäytelmää.
— Mielestäni ei ole oikein rekonstruoida sotatapahtumia, romantisoida niitä ja tehdä sotilaista
sankareita. Se toimii huonona esimerkkinä lapsille, Olga Simonova
sanoo.
— Kižin regatassa on ruotsalaisia vieraita ja me hehkutamme,
miten löimme heidät sodassa, Simonovan mies Sergei Fjodorov
päivittelee.

Prääsästä Nuosjärveltä regattaan osallistuivat kymmenen oppilasta kahdella
veneellä: katamaraanilla ja puisella soutuveneellä. Kuva: Eveliina Salomaa
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”Ei ole oikein rekonstruoida sotatapahtumia, romantisoida niitä ja tehdä
sotilaista sankareita. Se toimii huonona esimerkkinä lapsille”.
Olga Simonova

Sutkit savolaiset
soutajat

assa

Suomesta Kižin regattaan osallistui kolmen miehen soutuvenekunta Savosta Rantasalmelta. Kapteeni
Pekka Pouhula meloi neljä vuotta
sitten Äänisen ympäri, mistä lähti
ajatus osallistua regattaan. Pouhula, Hannu Siljanen ja Risto Partanen ajoivat Suomesta autolla Suurlahteen, mistä he soutivat Kižille.
— Suomalaisten ja venäläisten
tapahtumien välillä on iso ero. Täällä on paljon ihmisiä ja he ovat aidosti kiinnostuneita. Meidät on otettu hirveän hyvin vastaan, miehet
kehuivat.
Kižin regattaan osallistui tänä vuonna neljäkymmentä
venekuntaa.
Lisäksi kaksi suurta kirkkovenettä saapui Kižille varsinaisten
kilpailujen jälkeen. 44 suomalaista, enimmäkseen Espoosta, souti
saarelle Petroskoista asti kuudessa tunnissa. Regatan järjestäjät ja
yleisö palkitsivat suomalaiset aplodein, juhlapuhein ja pikkulahjoin.
Ajatus Kižin souturetkestä syntyi espoolaisille soutajille viime
vuonna, jolloin he soutivat Suomenlahden yli Tallinnaan. Petroskoista Kižin saarelle oli matkaa
noin 65 kilometriä, lähes sama kuin
Porkkalasta Tallinnaan. Ensi vuonna espoolaiset haluavat soutaa Vaasasta Uumajaan. KS

,,Suomesta

dolla. Kuva: Eveliina Salomaa

Kižin regattaan
osallistui
kolmen miehen
soutuvenekunta
Savosta
Rantasalmelta.

,,Karjalassa

yli tuhatta lasta
potee vakavia
silmätauteja.

Osastossa hoidetaan lapsia, joilla on vakavia silmätauteja ja häiriöitä. Seitsemänvuotias Milana on tullut Maria Toninan
vastaanotolle silmäleikkauksen jälkeen. Kuva: Ilona Veikkolainen

Silmätauteja hoidetaan
uudessa osastossa
Petroskoi
Uusi osasto
vastaanottaa
päivässä yli 20
lapsipotilasta.
Osastossa toimivat
yksi lääkäri ja kaksi
sairaanhoitajaa.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi

karjalansanomat@sampo.ru

Suomesta regattaan osallistui kolmen miehen soutuvenekunta: Pekka Pouhula,
Hannu Siljanen ja Risto Partanen. Kuva: Eveliina Salomaa

Uusi silmätautien osasto on avattu Petroskoin lastensairaalassa. Osaston perustamiseen tarvittiin pari kuukautta ja puolitoista miljoonaa ruplaa. Suurin
osa rahasta lääkärit ovat saaneet
sponsorilta.
— Olisimme voineet perustaa
osaston myös ilman sponsoria. Hänen antamansa raha nopeutti kuitenkin prosessin, Karjalan terveysministeri Valentina Ulitš sanoo.
Ilmaista hoitoa annetaan nyt
petroskoilaisille lapsille. Myöhemmin korkealaatuista hoitoa tarjotaan myös lapsille Karjalan piireistä. Osastossa vastaanotetaan alle
18-vuotiaita potilaita.
— Nykyään olemme miettimässä sitä, miten hoidamme lapsia
piireistä. Osastossa toimivat yksi lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa.
Jos lapsipotilaiden määrä kasvaa,
niin lääkäreiden määrää pitää lisätä. Tätä kysymystä käsitellään terveysministeriössä, Petroskoin lastensairaalan ylilääkäri Jelena Aksentjeva kertoo.

Karjalassa yli tuhatta lasta potee
silmätauteja, joiden hoitoon tarvitaan korkealaatuisia laitteita.

Ainut osasto koko
tasavallassa
Nyt osastossa on kaksi hoitohuonetta. Toisessa lääkäri tutkii potilasta ja määrää hoitoa, toisessa
lapsipotilaita hoidetaan.
Hoitohuoneet on varustettu uusilla laitteilla. Vastaavia laitteita ei
ole muissa Karjalan sairaaloissa.
Osastoon lapsi pääsee, ellei
häntä voida auttaa tavallisessa
poliklinikassa.
— Olemme nyt laatimassa luetteloa. Siihen kirjataan taudit ja
häiriöt, joita hoidetaan osastossamme. Luetteloon kuuluvat vakavat silmätaudit ja häiriöt. Osastossa vastaanotetaan myös lapsia,
jotka tarvitsevat hoitoa silmäleikkauksen jälkeen, Jelena Aksentjeva jatkaa.
Osaston silmälääkäri Maria
Tonina vastaanottaa yli parikymmentä lapsipotilasta päivässä.
Suurin osa lapsista käy heikkonäköisille lapsille tarkoitettua päiväkotia, joka sijaitsee kadun toisella
puolella. Päiväkodin 65 lasta kaipaa korkealaatuista hoitoa.
Maaliskuuhun asti lapset saivat
hoitoa päiväkodin tiloissa. Lääkärinhuone suljettiin, kun lakiin oli
tehty korjaukset. Näiden mukaan
lääkäri voi hoitaa lapsia vain vastaanotto- ja hoitopaikassa.

Sosiaalityöntekijä
toistaiseksi puuttuu
Suunnitelman mukaan hoitoa
tarvitsevat lapset viedään päiväkodista osasatoon päivittäin. On

,,Ilmaista hoitoa

annetaan nyt
petroskoilaisille
lapsille,
myöhemmin sitä
tarjotaan myös
lapsille Karjalan
piireistä.

kuitenkin epäselvä, miten tämä
suunnitelma toteutuu.
— Tarvitsemme sosiaalityötekijää, joka vie lapset lääkärin vastaanotolle. Lapset jaetaan pieniksi
ryhmiksi. Sosiaalityöntekijän työ
on hankalaa ja vastuullista, hänen palkkansa on sentään vain
nelisen tuhatta ruplaa kuukaudessa. En tiedä, kuka suostuu tekemään niin vaikeaa työtä niin
pienen palkan edestä. Petroskoin
kaupunginhallituksessa meille on
toki luvattu, että työntekijä löydetään pian, päiväkodin johtaja Antonina Pavtšenko sanoo.
Nyt päiväkodin lapset käyvät
osastossa vanhempiensa kanssa.
Kuusivuotias Matvei Saveljev
käy silmälääkärin vastaanotolla äitinsä kanssa.
— Kiva, että poikani saa nyt hyvää hoitoa. Ensi vuonna hän aloittaa koulun. Haluan hänen sopeutuvan uusiin oloihin mahdollisimman helposti. Jos hoito onnistuu,
niin Matvei tuntee itsensä varmaksi uudessa yhteisössä, pojan äiti
Valentina Seveljeva olettaa. KS

