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Pietarin Eurooppalainen yliopisto voi saada lisenssinsä takaisin
Britannian pääkonsulaatti Pietarissa suljettiin
Erilaiset protestoinnit jatkuivat jalkapallon MM-kisojen aikana, vaikka ne oli
kielletty
Aktivistit tukevat nälkälakossa olevaa elokuvaohjaajaa Oleg Sentsovia
Eläkeuudistus ja lakialoite viisumikeskusten kriteerien tiukentamisesta puhuttavat
Pietarissa
Aktivistit saavat rangaistuksia toukokuisesta ”Hän ei ole meidän tsaarimme” mielenosoituksesta ja tapahtuman jakamisesta sosiaalisessa mediassa
Pietarin PEN-klubi tukee Karjalan Memorial-järjestön johtajaa Juri Dmitrijeviä
Venäjän keskusvaalilautakunta lähettää tutkijoita selvittämään Pietarin
vaalilautakunnan rikkeitä

1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA
1.1 Eurooppalainen yliopisto
Eurooppalainen yliopisto voi saada lisenssinsä takaisin, myös rehtori vaihtuu. Eurooppalainen
yliopisto on läpäissyt Rosobrnadzorin neljännen tarkastuksen, eikä siitä löytynyt mitään
huomautettavaa. Fontankan mukaan yliopisto voisi saada opetuslupansa takaisin jo elokuussa. ”Mikäli
Rosobrnadzorin päätös on myönteinen, aiomme aloittaa opetuksen jo tänä vuonna”, yliopistosta
kerrotaan. Elokuun lopulla yliopiston rehtorina aloittaa Vadim Volkov, kun Nikolai Vahtinin sopimus
päättyy. Pietarin eurooppalainen yliopisto on yrittänyt palauttaa opetuslupaansa jo kahden vuoden
ajan. https://www.fontanka.ru/2018/08/01/061/?ref=f
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320547-eu
https://rustelegraph.ru/news/2018-08-01/evropeyskiy-universitet-v-peterburge-poluchil-litsenziyurosobrnadzora-81519 https://www.dp.ru/a/2018/08/01/V_Evropejskom_universitet?hash=696417
https://www.fontanka.ru/2018/08/01/112/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320565-volkov-eu
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/08/01/1721606.html
Aiheesta Helsingin Sanomissa: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005776546.html [viikko 31]
Eurooppalainen yliopisto jätti jälleen hakemuksen lisenssinsä uusimiseksi. Pietarin
Eurooppalainen yliopisto jätti heinäkuun alussa Rosobrnadzorille jo neljännen hakemuksensa vuoden
sisällä. Kesäkuun lopulla Moskovan yhdeksäs välimiesoikeus hylkäsi Eurooppalaisen yliopiston
valituksen Rosobrnadzorin viimeisimmästä päätöksestä. Tämän päätöksen jälkeen yliopisto kertoi,
ettei se aio enää oikeuteen. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/318125-eu-litsenziya [viikko
28]
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Pietarin Eurooppalainen yliopisto ei aio enää oikeuteen. Moskovan yhdeksäs välimiesoikeus
hylkäsi Eurooppalaisen yliopiston valituksen Rosobrnadzorin päätöksestä. Tämän päätöksen jälkeen
yliopisto ei aio enää oikeuteen, kertoi rehtorin toimiston päällikkö Alla Samoletova. ”Oikeuden päätös ei
tullut meille yllätyksenä: emme epäilleet tapauksen lopputulosta. Asian vieminen loppuun asti oli
kuitenkin Eurooppalaiselle yliopistolle kunnian asia. Pidimme välttämättömänä käyttää kaikki lailliset
keinot suojellaksemme rikottuja oikeuksiamme”, hän sanoi.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/317063-eu-sud
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-29/evropeyskiy-universitet-otkazalsya-ot-dalneyshey-borby-zalitsenziyu-80992 [viikot 25/26]

1.2 Aktivismi
Pietarin oppositio järjestää eläkereformin vastaisen mielenosoituksen 15. syyskuuta. ”Pietarin
suojelukomitea” järjestää mielenosoituksen, jota tukevat mm. Otkrytaja Rossijaa johtava Andrei
Pivovarov sekä Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajat Marina Šiškina, Maksim Reznik ja Boris
Višnevski. Järjestäjät kertovat pyrkivänsä yhdistämään oppositiota ja nostattamaan protesteja myös
muilla Venäjän alueilla. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320525-spb-pensii-protest
https://rustelegraph.ru/news/2018-08-01/oppozitsiya-peterburga-obedinilas-radi-vseobshchey-aktsiiprotesta-protiv-pensionnogo-grabezha-81510 [viikko 31]
Pietarin PEN-klubi tukee Karjalan Memorial-järjestön johtajaa Juri Dmitrijeviä. Pietarin
ihmisoikeusasiamies Aleksandr Šišlov vieraili Pietariin psykiatrisiin tutkimuksiin joutuneen Dmitrijevin
luona ja Pietarin PEN-klubin toimeenpanokomitean kokouksessa, joka kutsuttiin koolle Dmitrijevin
tapauksen vuoksi. Šišlov kertoi, että lähipäivinä ihmisoikeusasiamies yhdessä ihmisoikeusneuvoston
puheenjohtajan Mihail Fedotovin kanssa aikovat vierailla Sandormohin ja Krasnyi Borin
joukkohaudoilla. Toimeenpanevan komitean kokouksen tuloksena Pietarin PEN-klubi antoi lausunnon,
jossa se tuomitsee jyrkästi Dmitrijevin saaman kohtelun, joka sen mukaan johtuu tämän yrityksistä
avata menneisyyden tapahtumia ja kertoa totuus Stalinin terrorista. Šišlovin mukaan Dmitrijev voi
kuitenkin hyvin. Karjalainen historioitsija Juri Dmitrijev on Pietarin PEN-klubin kunniajäsen. PEN-klubi
on kansainvälinen kirjailijoiden sananvapausjärjestöjärjestö. PEN-klubin kannanotto on
kokonaisuudessa luettavissa artikkelissa. http://mr7.ru/articles/187199/ [viikko 31]
Pietarilaiselle aktivistille sakot sosiaalisen median kirjoituksista. Vesna-liikkeen koordinaattori
Bogdan Litvin on saanut 20 tuhannen ruplan (noin 275 euron) sakot kirjoituksista, joissa oikeuden
mukaan kutsuttiin ihmisiä osallistumaan 5. toukokuuta järjestettyihin protesteihin. Asiasta ilmoitti
liikkeen lehdistöpalvelu. 5. toukokuuta Pietarissa järjestettiin ”Hän ei ole meidän tsaarimme” mielenosoitus, johon osallistui noin 2 000 henkeä. Litvin sai aiemmin kahdeksan vuorokautta vankeutta
osallsituttuaan
kyseiseen
mielenosoitukseen.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/02/peteburgskogo-aktivista-oshtrafovali/ [viikko 31]
”Pietarin solidaarisuus” -liikkeen koordinaattori Olga Smirnova on pidätetty yhden hengen
mielenosoituksen johdosta. Mielen osoittaminen liittyi presidentin ukaasiin numero 202, joka liittyi
julkisten tapahtumien pitämiseen jalkapallon MM-kisojen aikaan. Pidätysasiakirjojen mukaan Smirnova
”häpäisi Venäjää kansainvälisen yhteisön silmissä”. Smirnova on aiemmin pidätetty Oleg Sentsovin
tueksi järjestettyjen mielenosoitusten johdosta. https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/26/smirnova3/ https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319967-aktivistka-piket [viikko 30]
Pietarissa
pidätettiin
17
ihmistä
luvattomassa
eläkeiän
nostoa
vastustavassa
mielenosoituksessa. Mielenosoitus järjestettiin Iisakin aukiolla. Eri arvioiden mukaan
mielenosoitukseen osallistui 150-500 henkeä, kertoo Delovoj Peterburg. Kaupunki ei ollut antanut
mielenosoitukseen lupaa.https://www.dp.ru/a/2018/07/19/Akcija_protiv_pensionnoj_r?hash=695509
https://www.dp.ru/a/2018/07/18/V_Peterburge_na_mitinge_p?hash=695506
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https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/19/pens-act/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/18/redcard/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/18/zaderzh-3/
https://www.fontanka.ru/2018/07/19/003/
https://www.fontanka.ru/2018/07/18/123/ [viikko 29]
Suomen rajalla pidätettiin Otkrytaja Rossija -järjestön Helsingin huippukokoukseen pyrkiviä
aktivisteja. Aktivisteilla oli mukanaan ”Vapaus poliittisille vangeille -kyltti, joka otettiin heiltä pois.
Aktivistit
pääsivät
myöhemmin
jatkamaan
matkaansa
Helsinkiin.
https://zona.media/news/2018/07/15/free http://47news.ru/articles/142156/ [viikko 29]
Karjalan Memorialin johtaja Juri Dmitrijev joutui uusiin psykiatrisiin tutkimuksiin Pietariin 16.
heinäkuuta. 28. kesäkuuta häntä vastaan aloitettiin uusi rikosjuttu epäillystä seksuaalisen väkivallan
harjoittamisesta, ja Dmitrijev pidätettiin kahdeksi kuukaudeksi. Vuonna 2017 Dmitrijeviä syytettiin
laittomien aseiden hallussapidosta ja vuoden 2016 lopulla häntä syytettiin lapsipornografiasta.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/16/dmitriev-7/ [viikko 29]
Pietarissa kidnapattu tšetšenialainen homoseksuaali. 20-vuotias Tšetšenian kansalainen Zelimhan
Ahmadov oli paennut Tšetšeniasta paikallisen poliisin muodostaman uhan vuoksi, sillä poliisi epäili
hänen seksuaalista suuntautumistaan. Tšetšenian turvallisuusviranomaiset julistavat Ahmadovista
federaation laajuisen etsintäkuulutuksen. 13.7. Ahmadov kidnapattiin tämän poistuttua asunnostaan
viemään roskia. Poliisin ja tutkintakomitean puoleen kääntyivät venäläinen LGBT-verkosto, jolle
Ahmadov lähetti tekstiviestitse avunpyynnön. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/318659spb-pohishenie [viikko 29]
Pietarin Diversity House järjestää hyväntekeväisyyshuutokaupan 13.7. Huutokaupalla tuetaan
useiden hyväntekeväisyysjärjestöjen lisäksi mm. naisten kriisikeskusta ja itse Diversity Housea.
Diversity House perustettiin Pietariin MM-kisojen ajaksi kaupunkilaisille ja vieraille kohtaamispaikaksi,
jossa on järjestetty keskusteluita, näyttelyitä ja illanistujaisia, sekä jossa on voinut seurata otteluita.
”Tämä huutokauppa on pieni, mutta merkityksellinen apu niille sankareille, jotka auttavat muuttamaan
Venäjän
todellisuutta
parempaan
suuntaan”,
kertovat
Diversity
Housen
perustajat.
https://www.fontanka.ru/2018/07/13/044/ [viikko 28]
Oppositionisti Nikolai Artemenko vaihtaa riitaisan Vesna-liikeen nimen Vremjaksi. Poliitikko
ilmoitti asiasta 12.7. Facebook-sivuillaan. Artemenko muistutti, että Vesna kasvoi Jabloko-puolueesta
vuonna 2012, kun useat puolueen jäsenet olivat erimielisiä puolueen linjan kanssa. Sisäinen konflikti
alkoi kuitenkin myös uudessa liikkeessä. Vesna-liike jakautui kahtia kahteen samannimiseen
järjestöön. ”Meidän täytyy uudistua, jotta voimme jatkaa työtämme, ja sen me teemme. Muutamme
järjestömme nimen. Työnimeksi on tullut Vremja (ven. aika). Aika on tullut! Aika on meidän! Ja meillä
on sitä tarpeeksi, jotta voimme tehdä Venäjästä vapaan!”, kertoo Artemenko. Fontankan mukaan
toisen Vesna-järjestön jäsenet näkevät tilanteen eri tavalla: heidän mukaansa vuoden 2017 konfliktin
jälkeen Artemenko suljettiin ulos liikeestä, mutta tämä jatkoi silti esittävänsä olevansa toisen Vesnanimisen rekisteröimättömän järjestön koordinaattori. Lopullinen uusi nimi ja logo esitellään
kansainvälisessä
konferenssissa,
joka
järjestetään
Pietarissa
heinäkuun
lopulla.
https://www.fontanka.ru/2018/07/12/003/ [viikko 28]
Aktivisti pidätettiin yhden hengen mielenosoituksesta Oleg Sentsovin tueksi. Oikeudenmukainen
Pietari -liikeen aktivisti Olga Smirnova pidätettiin viideksi vuorokaudeksi. Vasilinsaaren oikeus käsitteli
Smirnovan tapausta 13.7. noin kello kahdelta yöllä. Smirnovaa syytettiin mielenosoittamsiesta 10.
heinäkuuta. Kahdeksan osallistujaa piteli plakaatteja, joissa vaadittiin Venäjän federaation pidättämien
ukrainan kansalaisten, mukaan lukien Oleg Sentsovin, suojelemista. Jalkapallon MM-kisojen aikana
julkiset protestit ovat kiellettyjä. Smirnovalle kyseessä oli jo kolmas pidätys MM-kisojen aikana. 4.7.
hänet pidätettiin Sentsovia tukevien lentolehtisten jakamisesta kahdesti saman illan aikana.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/13/smirnova-2/
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https://www.fontanka.ru/2018/07/13/019/ [viikko 28]
Aleksei Navalnyin Pietarin toimiston koordinaattori Denis Mihailov joutui jo toistamiseen
oikeuteen ”Hän ei ole meidän tsaarimme” -mielenosoituksen vuoksi. Mihailov todettiin syylliseksi
mielenosoituksen järjestämiseen ja sai 300 000 ruplan sakot. Asiasta ilmoitettiin toimiston Twitter-tilillä.
Aiemmin, 5. kesäkuuta, Mihailov pidätettiin mielenosoitukseen osallistumisesta 25 vuorokaudeksi.
https://www.fontanka.ru/2018/07/03/002/ http://www.rosbalt.ru/piter/2018/07/03/1714512.html
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/317411-navalny-spb-sud [viikko 27]
Nevskillä pidätetty Oleg Sentsovia tukevia aktivisteja. Viisi Solidaarisuus-liikkeen aktivistia
pidätettiin 3.7. Nevskin valtakadulla pidätettynä ja syömälakossa olevaa ukrainalaista elokuvaohjaaja
Oleg Sentsovia tukevien lehtisten jakamisesta. Lehtisissä kerrottiin Sentsovin nälkälakosta ja 64
muusta ukrainalaisesta poliittisesta vangista. Pidätyksestä kertoi Demokraattinen Pietari -yhteisö.
Aiemmin samana päivänä poliisi pidätti kaksi Solidaarisuus-liikkeen aktivistia Pietarin Zenit Areenalla
ennen Ruotsi-Sveitsi -ottelua. https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/04/sencov-3/ [viikko 27]
Pietarin Zenit-areenalla pidätetty alaikäisiä aktivisteja lievästä huliganismista. 3.7. pidätettiin
neljä aktivistia, jotka osoittivat mieltään Vesna-järjestön poliittista vainoa vastaan, kertoo Bumaga.
Tyttö valkoisessa veren tahrimassa mekossa makasi kisojen Zabivaka-maskottisuden jalustalla.
Vesna-järjestön mukaan se ei performanssillaan tahdo kritisoida MM-kisoja, vaan sitä, että
valtaapitävät käyttävät kisoja rajoittaakseen kansalaistensa oikeuksia ja vapauksia; monissa
kaupungeissa jopa yhden hengen mielenosoitukset on kielletty. ”Aktiiviset ja ei-välinpitämättömät
kansalaiset eristetään valheellisilla väitteillä. Syyttömät ihmiset, kuten Oleg Sentsov, näkevät nälkää
vankiloissa. Ja itse kisoja käytetään harhautuksena maan ryöstämiseen: verojen ja eläkeiän
nostamiseen”, Vesna-järjestöstä kerrotaan. Fontankan mukaan pidätetyistä kolme on alaikäisiä.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/03/vest-zabivaka/ https://www.fontanka.ru/2018/07/03/107/
[viikko 27]
Aleksei Navalnyin Pietarin toimiston koordinaattoria Denis Mihailovia ei ehkä päästetäkään
vapauteen pidätyskeskuksesta. Mihailov oli määrä vapauttaa 29.6., mutta hänelle annettiin uusi
pöytäkirja rikoksesta. Mihailovin pidätystä voidaan jatkaa ”Hän ei ole meidän tsaarimme” mielenosoitusten järjestämisestä. Mihailov pidätettiin mielenosoitukseen osallistumisesta 5. kesäkuuta
25 vuorokaudeksi. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/317139-navalny-shtab-spb
https://www.fontanka.ru/2018/06/29/040/ [viikot 25/26]

1.3 Ympäristö
Pietariin perustetaan uusia alueita kaatopaikoille ja jätteiden uudelleenkäsittelylle. Ne eivät saa
sijaita lähempänä kuin 50 km päässä Pietarista. Vuoteen 2022 mennessä jätteidenkäsittelylaitosten
kapasiteetin tulisi ylittää miljoona tonnia jätettä vuodessa. Suunnitelmissa on rakentaa yhteensä viisi
jätteiden käsittelyasemaa ja kaksi kaatopaikkaa Kingiseppin ja Viipurin alueille.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319741-poligony-lenoblast [viikko 30]

Pietarin kaupunginhallinto suunnittelee rakennuttavansa kaupunkiin 1,5 tuhatta hehtaaria
viheralueita. Uudet viheralueet tulevat ilmestymään kaupungin laitamille, kertoi kaupungin
pääarkkitehti Vladimir Grigorjev. Viheralueet eivät kuitenkaan ilmesty ”heti huomenna”, vaan jossain
tulevaisuudessa. ”Kaupunkimme tarvitsee ”vihreitä keuhkoja”, kertoi Pietarin varakuvernööri Igor Albin.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/318395-zelenye-zony-spb [viikko 30]
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Jätteenkäsittelylaitoksen entiselle johtajalle 8 vuotta vankeutta petoksista. Pietarin ensimmäisen
jätteenkäsittelylaitoksen Kvantumin entinen johtaja Oleg Gvozdev on saanut kahdeksan vuotta
vankeutta laajoista laitoksen rakentamiseen liittyvistä petoksista. Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen
Kvantum-tehtaan kapasiteetti on 240 tuhatta tonnia jätettä vuodessa. Siitä tuli ensimmäinen täysin
yksityinen jätteenkäsittelyhanke Pietarissa. Gvozdev omisti yrityksestä 34 prosenttia.
https://www.dp.ru/a/2018/07/04/JEks-direktor_musornogo_za?hash=694454 [viikko 27]
Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajat kieltäytyivät järjestämästä kansanäänestystä
Internatsionalistov-puiston statuksesta. Kuptšinon alueen asukkaat ovat protestoineet jo vuoden ja
pyytäneet meriakvaarion rakennustöiden peruuttamista. Saatuaan kieltävän päätöksen he pyysivät
kansanäänestystä rakennuksille tarkoitetun puiston osan statuksesta ja sen suojelemisesta. Edustajien
mielestä kansanäänestyspyynnön kohdalla, jossa pyydetään palauttamaan tontti osaksi puistoa, ei ole
selkeää oikeudellista tulkintaa. Lisäksi edustajat pitivät äänestystä liian kalliina. Kysymys saatetaan
kuitenkin ottaa uudelleen käsittelyyn syksyn istunnoissa. Aiemmin Pietarin vaalilautakunta tuki
yksimielisesti vaatimusta kansanäänestyksestä ja ilmoitti, että dokumentit oli muotoiltu oikein.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/317131-park-referendum
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-29/zaks-otkazal-gorozhanam-v-referendume-o-parkeinternatsionalistov-80995 [viikot 25/26]

1.4 Muut aiheet
Pietarin vuoden 2017 metroiskun tutkinta on päättynyt. Venäjän tutkintakomitea on ilmoittanut
lopettaneensa Pietarin metroon vuonna 2017 tehdyn terrori-iskun tutkinnan. Iskusta syytettyinä on 11
ihmistä. https://www.dp.ru/a/2018/08/02/Rassledovanie_zakoncheno?hash=696453 [viikko 31]
Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova lähettää Pietariin tarkastajia.
Keskusvaalilautakunnan edustajien on määrä tarkistaa Pietarin paikallisen vaalilautakunnan
presidentinvaalien aikana tekemää työtä. Pamfilovan mukaan edessä on perusteellinen työ tehtyjen
virheiden selvittämiseksi, ja tiedot tehdyistä rikkomuksista ovat jo Venäjän sisäministeriön tiedossa.
Pamfilova selvensi, että kyse on niin hallinnollisesta kuin rikosoikeudellisestakin vastuusta.
https://www.dp.ru/a/2018/08/01/Pamfilova_otpravljaet_v_iz?hash=696444 [viikko 31]
Britannian pääkonsulaatti Pietarissa suljettiin lopullisesti 30.7. Britannian pääkonsulaatti on
virallisesti suljettu 1.8. alkaen, mutta Britannian viisumikeskus jatkaa Pietarissa edelleen toimintaansa.
Venäjän ulkoministeriö päätti pääkonsulaatin sulkemisesta sen jälkeen, kun Britannia reaktiona Sergei
Skripalin myrkytykseen karkotti venäläisiä diplomaatteja.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320579-konsulstvo-uk-spb
https://www.dp.ru/a/2018/07/30/V_Peterburge_spustili_bri?from=subscribe_email [viikko 31]
Pietaria on puhuttanut lakialoite viisumikeskusten kriteerien tiukentamisesta, mikä voisi johtaa
keskusten joukkosulkemisiin. Delovoj Peterburgin mukaan laki voisi toteutuessaan heikentää
Venäjältä ulkomaille suuntautuvia turistivirtoja. Nyt lakialoite on toistaiseksi vedetty takaisin, mutta se
saattaa nousta Duumassa uuteen käsittelyyn syksyllä.
https://www.dp.ru/a/2018/07/29/Tanci_vokrug_vizovih_cent?from=subscribe_email
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319981-ugroza-zakrytiya-vizovyh-tsentrov
http://mr7.ru/articles/186856/ [viikko 31]
Venäjän terveysministeriö nimesi ne Venäjän alueet, joilla sairastetaan eniten: Pietari listalla
toisena eniten sairastavana kaupunkina. Listan ensimmäisenä oli Altain aluepiiri.
http://47news.ru/articles/143052/
https://www.dp.ru/a/2018/08/01/Peterburg_stal_vtorim_v_s?hash=696408 [viikko 31]
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Moskovassa kahdeksan Hizb-ut-Tahririn Pietarin jaoston jäsentä tuomittiin vankeuteen. Tuomiot
vaihtelevat viidestä 10,5 vuoteen. Hizb-ut-Tahrir on Venäjällä kielletty järjestö.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320007-terrorizm-sud [viikko 30]
Hizb-ut-Tahririn naisjaoston jäsen Alla Bespalovaja tuomittiin Pietarissa vankeuteen viideksi
vuodeksi osallistumisesta järjestön toimintaan. Järjestö on kielletty Venäjällä. Bespalovajan
kerrotaan mm. pitäneen tapaamisia kotonaan, rekrytoineen uusia jäseniä ja levittäneen tietoa
sosiaalisessa mediassa. Bespalovaja on tunnustanut syyllisyytensä.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319069-hizb-ut-tahrir-prigovor [viikko 29]
Leningradin oblasti tukee Venäjän eläkeuudistusta, kertoo kysely. Leningradin, Saratovin ja
Kaliningradin alueet lukeutuvat joukkoon, jossa eläkeuudistuksen kannatus on Venäjällä kaikkein
korkeinta, kertoo 47news. Kyselyn teki Pietarin politiikka -säätiö ja tulokset julkaistiin Gazeta.ru lehdessä. http://47news.ru/articles/142324/ [viikko 29]
Tutkintakomitean päällikkö Roman Rusakov oikeuteen 5 miljoonan ruplan lahjusepäilystä.
Vastapalveluksena Rusakovin epäillään luvanneen auttaa muuttamaan viime vuoden lopussa
pidätetylle miehelle langetettua rangaistusta. Rusakov ei myönnä syyllisyyttään lahjuksen
vastaanottamiseen. Lahjusepäily liityy 27.12.2107 tapahtuneeseen tapaukseen, jolloin Suomen rajaasemalla Suomen kansalainen Kristian Viinikainen ja Venäjän kansalainen Nikolai Šulja työnsivät
tullivirkailijan ulos autosta ja ajoivat tullipuomin läpi. https://www.fontanka.ru/2018/07/05/100/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/06/vzyat-2/
https://rustelegraph.ru/news/2018-07-06/v-peterburge-za-vzyatku-arestovan-nachalnik-otdelasledstvennogo-komiteta-81098 [viikko 27]
Duumassa ulkomaalaisen agentin statusta halutaan laajentaa koskemaan myös toimittajia.
Ehdotuksen mukaan ulkomaalaisen agentin statuksen voisivat saada toimittajat, jotka rahaa vastaan
osallistuvat sellaisten tiedotusvälineiden julkaisujen luomiseen, jotka ovat aiemmin saaneet samaisen
statuksen. Esityksen ovat valmistelleet tiedotuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Leonid Levin ja
valtion duuman varapuheenjohtaja Pjotr Tolstoi. Asiasta kertoi 3.7. televisiokanava Dožd viitaten
Vedomosti-lehteen. https://www.fontanka.ru/2018/07/03/006/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/03/jour/ [viikko 27]
YK:n tuella joukkorahoitusalusta Venäjän HIV-positiivisten tueksi. Kukaan ei ole tarpeeton joukkorahoitusalustan ovat yhteishankkeena julkaisseet AIDS-keskus -rahasto (ven. Фонд
«СПИД.Центр») ja YK:n HIV/AIDS -ohjelma. Sen tarkoituksena on auttaa HIV:n kanssa työskenteleviä
kansalaisjärjestöjä Venäjällä. Joukkorahoitusalustalla mahdollistetaan avustushankkeita ja
tiedotustyötä, jolla pyritään vähentämään HIV-positivisten syrjintää. Hankkeilleen voivat alustan kautta
hakea rahoitusta vain Venäjällä työskentelevät järjestöt. Liittovaltion HIV/AIDS-keskuksen mukaan
Venäjällä oli vuonna 2017 yli miljoona rekisteröitynyttä HIV-positiivista. The Village kertoo, että
UNAIDSin vuoden 2015 lukujen mukaan Venäjällä on maailman suurin AIDS-epidemia.
Joukkorahoitushanketta tukee mm. YK:n hyvän tahdon lähettiläs, pop-laulaja Vera Brežneva.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/317811-nikto-ne-lishniy
Joukkorahoitusalustan sivut: https://nooneleftbehind.ru/ru [viikko 27]
MM-kisavieraita on pyrkinyt Venäjältä Suomeen Leningradin oblastin kautta. Esimerkiksi
lauantaina 17.6. Vaalimaan raja-asemalla pidätettiin kolme Suomeen pyrkinyttä marokkolaista, minkä
yhteydessä marokkolaiset kertoivat tahtovansa hakea turvapaikkaa. Rajaviranomaisten mukaan
pakolaisten ja laittomien mahanpyrkijöiden määrän kasvu oli odotettavissa Venäjän helpotettua
viisumikäytäntöjä MM-kisavieraille.
http://47channel.ru/event/Bolel_schiki_ChM_2018_begut_v_Finlyandiyu_cherez_Lenoblast_/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/06/21/fin-2/ [viikot 25/26]
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2. TALOUS
Pietari ja Moskova tulevat vuoteen 2035 mennessä muodostamaan 40% Venäjän BKT:sta.
Asiasta kertoi Aleksei Kurdin Moskovan kaupunkifoorumilla.
https://www.dp.ru/a/2018/07/17/Kudrin_predskazal_dolju_Mo?from=subscribe_email [viikko 29]
Pietari ohitti Moskovan sveitsiläisen USB-pankin kalleimpien kaupunkien listauksessa.
Listauksessa esitetään kaupungit, joissa eläminen on kaikkein kalleinta. Pietari sijoittui sijalle 51 ja
Moskova
54.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/318637-stoimostshinsi?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=peterburg-obognal-moskvu-vreytinge-samy [viikko 29]
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ehdottaa lyhyen ajan maassa oleskeleville ja
ilmateitse maahan saapuville ulkomaalaisille sähköisiä viisumeita. Poltavtšenkon mukaan FanID:n onnistuneen käytön jälkeen on jälleen syytä nostaa valtiotasolla esille kysymys matkaajille
myönnettävistä sähköisistä viisumeista. MM-kisojen päättymisen jälkeen presidentti Vladimir Putin
ilmoitti, että Fan-ID:lla pääsee matkustamaan Venäjälle viisumivapaasti vuoden loppuun asti.
https://www.dp.ru/a/2018/07/18/Poltavchenko_predlozhil_vve?hash=695500 [viikko 29]
Pietarilaiset ovat kyllästyneet säästämään - ensimmäistä kertaa viimeisten vuosien aikana
Pietarissa kasvoi ei-välttämättömien tuotteiden ja kalliimpien merkkien kysyntä, kirjoittaa
Delovoj Peterburg. Syitä tähän ovat mm. kasvaneet tulos ja usko siihen, ettei tilanne enää pahene
nykyisestä. https://www.dp.ru/a/2018/07/10/Naskrebli_na_pokupki’ [viikko 28]
Eremitaasin entistä apulaisjohtajaa saattaa odottaa neljän vuoden vankeus 30 miljoonan ruplan
petoksesta. Fontankan kirjeenvaihtajan mukaan Pietarin Kujbyshevin oikeus aloitti 13.7.
oikeudenkäynnit 30,6 miljoonan ruplan varastamisesta, jotka oli tarkoitettu Talvipalatsin siiven
restauroimiseen. Entinen apulaisjohtaja Mihail Novikov ei kiistä syyllisyyttään. Vahinko on jo korvattu,
eikä
Eremitaasilla
ole
enää
vaatimuksia.
https://www.fontanka.ru/2018/07/13/033/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/07/04/1715105.html [viikko 28]
YIT uudistaa organisaatiotaan Venäjällä ja sen johto vaihtuu. YIT siirtää kaikki Venäjän
tytäryhtiönsä YIT Pietarin alaisuuteen ensi vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä.
Yhdeksän vuotta YIT:n Pietarin tytäryhtiötä johtanut Mihail Vozijanov jättää tehtävänsä ja siirtyy
johtamaan uutta investointisegmenttiä. Uuden yhtiön johtajaksi nousee Teemu Helppolainen. [Mukailtu
Suomi Venäjän mediassa -uutiskatsausta] https://www.dp.ru/a/2018/07/02/V_kompanii_JUIT_SanktPet?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=finskiy-developer-yuit-smenilgeneralnog
https://www.yitspb.ru/yit-v-spb/news/novosti-2018/kontsern-iuit-reorganizuet-svoiu-strukturu-v-rossii-isankt-peterburge
https://news.rambler.ru/realty/40232659-yuit-reorganizuet-svoyu-strukturu-v-rossii-i-sankt-peterburge/
http://nsp.ru/news/17589-yuit-ukrupnyaetsya [viikko 27]
Jarovaja-laki astui voimaan 1.7.2018 – saattaa nostaa operaattoreiden hintoja. Irina Jarovajan
nimeä kantava terrorisminvastainen lakipaketti astui voimaan 1.7. Sen mukaan venäläisillä puhelin- ja
internetoperaattoreilla on velvollisuus säilyttää käyttäjiensä viestit kuuden kuukauden ajan ja
pyydettäessä välittää ne valtion erikoispalveluille. Delovoj Peterburgin mukaan laki tulee Pietarissa
nostamaan puhelioperaatoreiden hintoja 7-10 prosentilla, ja tämä on sen mukaan vasta alkua.
Bumagan
ja
Meduzan
artikkeleissa
vastataan
lakia
koskeviin
kysymyksiin.
https://paperpaper.ru/yarovaya/
https://meduza.io/feature/2018/06/29/s-1-iyulya-internet-kompanii-budut-hranit-nashu-perepisku-iperedavat-ee-spetssluzhbam-vkontakte-budet-a-viber-afeysbuk?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://www.dp.ru/a/2018/07/04/Operatori_svjazi_dlja_bizne?from=subscribe_email [viikko 27]
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Poltavtšenko tapasi Putinin ja lupasi tälle Pietarin talouskasvua. Presidentti Vladimir Putin tapasi
Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon kanssa, ilmoitettiin presidentin virallisilla sivuilla 5.
heinäkuuta. Tapaamisessa Poltavtšenko kertoi Putinille kaupungin sosiaalisesta ja taloudellisesta
menestyksestä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kertoo Fontanka. Kokonaisuudessaan Pietarin
talous on Poltavtšenkon mukaan jatkanut kasvamista vuonna 2018 ja ylittää edeltävän vuoden
talouskasvun. https://www.dp.ru/a/2018/07/05/Mi_srabotaem_dazhe_luchshe?from=subscribe_email
https://www.fontanka.ru/2018/07/05/056/ [viikko 27]
Vuonna 2017 venäläiset toteuttivat yli kolme miljoonaa matkaa Suomeen. Kaikista eniten oli
kasvanut venäläisten matkaajien määrä, joita oli 3,1 miljoonaa. Suurin osa matkoista oli ostosmatkoja
Etelä-Karjalaan.
http://vyborg.tv/novosti-sosedej/35066-v-2017-godu-rossiyane-sovershili-bolee-3millionov-poezdok-v-finlyandiyu.html [viikot 25/26]
Pietarissa järjestettiin 14.-15.6. seminaari suomalaisista ydinturvallisuusohjeista ja
ydinvoimaloiden rakentamisesta Suomeen. Seminaarin järjesti Rosatomin teknisen akatemian
filiaali ja se keräsi noin 300 kuuntelijaa, jotka olivat venäläisten yritysten edustajia, jotka toimivat
Hanhikivi-1 -ydinvoimalan rakentamisen kaikkissa vaiheissa. Seminaarin luennoitsijoihin lukeutui
Säteilyturvakeksuksen asiantuntijoita Suomesta.
http://www.rosatom.ru/journalist/news/v-sankt-peterburge-proshel-seminar-po-finskim-trebovaniyam-kyadernoy-bezopasnosti-i-stroitelstvu-ae/ [viikot 25/26]
Suomi hyväksyi Venäjän kanssa harjoitettavan rajat ylittävän yhteistyön rahoituksen. Suomi ja
EU:n elimet ovat myöntäneet kaudella 2014–2020 yhteensä 178 miljoonaa euroa rajat ylittävään
yhteistyöhön Venäjän kanssa. Rahoitus kohdistuu Murmanskin ja Leningradin alueiden sekä Karjalan
tasavallan kanssa CBC-ohjelmien kautta toteutettaviin hankkeisiin. Asiasta kertoi uutistoimistolle työ- ja
elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen. Suomen hallitus hyväksyi osaltaan
CBC-ohjelmien jatkorahoituksen keskiviikkona. Elinkeinoministeri Mika Lintilä puolestaan totesi, että
rajat ylittävän yhteistyön jatkaminen on välttämätöntä, sillä ohjelmat ovat tärkeitä Suomelle ja rajaalueiden kehitykselle. CBC-ohjelmien kautta rahoitetaan pääasiassa elinkeinotoiminnan kehittämistä,
ympäristönsuojelua ja liikennehankkeita. [Käännös: Suomi Venäjän mediassa -uutiskatsaus]
https://ria.ru/economy/20180627/1523486151.html?referrer_block=index_archive_2 [viikot 25/26]
Elinajanodotteen odotetaan Pietarissa nousevan 80 vuoteen vuoteen 2035 mennessä. Näin
kerrottiin Pietarin kaupunginhallinnon sosiaalisen ja taloudellisen kasvun suunnitelmassa. Tällä
hetkellä elinajanodote Pietarissa on 75 vuotta. Kaupunginhallinnon mukaan Pietarin väkiluku nousee
6,36 miljoonaan samassa ajassa. Uuden strategian painopisteitä ovat teknologinen kehitys, mukava
asuinympäristö sekä avoimuus uusille ideoille ja kyvyille. Kaupunginhallinnon mukaan inhimillisen
pääoman kehittäminen tapahtuu edistämällä terveellisiä elämäntapoja ja kehittämällä infrastruktuuria.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/316815-2035-spb [viikot 25/26]
Pietarissa tuhottiin 150 kg suomalaisia elintarvikkeita. Pietarin tulli löysi tuotteet Nevan varrella
sijaitsevasta Tovary iz Finljandii -elintarvikekaupasta, jossa suurin osa tuotteista oli tuotettu ulkomailla,
mm. Suomessa, Hollannissa ja Tanskassa. Tuhotut elintarvikkeet olivat mm. maito- ja lihatuotteita,
joiden tuonti on pakotteiden alaista. https://nevnov.ru/570420-v-peterburge-unichtozhili-150-kgproduktov-iz-finlindii [viikot 25/26]

3. KAUPUNKI JA KULTTUURI
Pietariin kolmeen ruokakauppaan on ilmestynyt laatikko, johon voi lahjoittaa ruokaa sitä
tarvitseville. Kyseessä on Lahjoita ruokaa -niminen hyväntekeväisyysprojekti. Kerätyt ruokatarvikkeet
välitetään niitä jakaville yhteistyökumppaneille. Projekti toimii Myös Moskovassa ja Voronežissa.
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https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/10/share-food/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/318217-dari-edu [viikko 28]
Vuoden 2018 loppuun mennessä kolmeenkymmeneen Pietarin Pjaterotška kauppaan tulee
matkakortin latauslaite. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kommersant.
https://paperpaper.ru/papernews/2018/07/12/pyaterochkapr/ [viikko 28]
MM-kisat Pietarissa. Pietarin MM-kisojen fanialue on 75 000 päivittäisellä kävijällä toiseksi suosituin
Venäjällä. Eniten kävijöitä on Moskovan fanialueella 111 päivittäisellä kävijällä. Pietariin on tähän
mennessä kisojen aikana saapunut jo 600 000 turistia, ja Venäjälle kisat ovat houkutelleet turisteja jo
yli viisi miljoonaa. https://www.fontanka.ru/2018/07/03/012/
https://www.dp.ru/a/2018/07/05/Peterburg_s_nachala_CHM_pos?from=subscribe_email
https://www.fontanka.ru/2018/07/05/090/ http://www.rosbalt.ru/russia/2018/07/05/1715404.html [viikko
27]
Lähes 7 tuhatta lasta opiskeli Karjalassa alueen alkuperäiskieliä. Karjalan tasavallan
opetusministerin Aleksandr Morozovin mukaan lukuvuonna 2017-2018 suomea, vepsää ja karjalaa
opiskeli 1166 esikoululaista ja 6820 koululaista. Ministerin mukaan alueen alkuperäiskansojen kieliä
opiskelevien lasten määrä on nousussa. https://news.rambler.ru/education/40248676-pochti-7-tysyachshkolnikov-izuchali-korennye-yazyki-v-karelii/ [viikko 27]
Kuolleisuus Pietarissa nousi 3,5% kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2018 ensimmäisten viiden
kuukauden aikana syntyvyys laski Pietarissa 3,4 prosenttia ja kuolleisuus nousi 3,5 prosenttia
edellisvuodesta.
Asiasta
ilmoitti
Rosstat.
Suuntaus
on
Venäjällä
yleinen.
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-28/smertnost-v-peterburge-vyrosla-v-2018-godu-na-35-80985
[viikot 25/26]
Pietarissa oikeus kielsi argentiinalaista jalkapallofania osallistumasta enää MM-otteluihin.
Hänen MM-kisamatkansa päättyi 26.6. pelatussa Nigeria-Argentina -ottelussa murtuneeseen käteen ja
tapaamiseen poliisin kanssa. Pietarin oikeuksien yhteinen lehdistöpalvelu ilmoitti 29.6., että
argentiinalainen on syyllistynyt stadionin sääntöjen rikkomiseen. Kisaturisti oli lehdistöpalvelujen
mukaan
käyttäytynyt
humalassa
hyvin
asiattomasti
ja
päätynyt
sairaalaan.
https://www.fontanka.ru/2018/06/29/041/ [viikot 25/26]

4. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT
Pietarin vaalilautakunnan jäsenet valittivat keskusvaalilautakunnalle Viktor Minenkon
nimityksestä
lautakunnan
johton.
Useat
Pietarin
vaalilautakunnan
kääntyivät
keskusvaalilautakunnan johtajan Ella Pamfilovan puoleen johtajakandidaatin nimityksen vuoksi.
Lautakunnan jäsenet valittivat sen työn läpinäkymättömyydestä. Kesäkuun lopulla Viktor Pankevitš jätti
Pietarin vaalilautakunnan puheenjohtajan paikan, ja keskusvaalilautakunta suositteli virkaan Viktor
Minenkoa. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko vahvisti nimityksen 23.7.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319673-izbirkom-spb
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319837-pamfilova-spb [viikko 30]
Viktor Minenko pääkandidaatti Pietarin vaalilautakunnan Gorizbirkomin johtoon. Pääkandidaatin
nimesivät 17.7. Fontanka ja Kommersant nimettömiin lähteisiin pohjautuen. Fontankan saamien
tietojen mukaan Minenkon ehdokkuudesta on jo sovittu mm. kaupunginhallinnon ja
keskusvaalilautakunnan
kanssa.
https://www.dp.ru/a/2018/07/17/Gorizbirkomu_Peterburga_n?hash=695403 [viikko 29]
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Pietarin rakentamiskomitean johtoon astuu Konstantin Pankratjev. Pankratjev aloittaa uudessa
virassa maanantaina 9.7. Aiemmin Pankratiev toimi valtion kiinteistökomitean ("Leningradin alueen
rakennushallinto") johtajana. Komitean edellinen johtaja Vitali Ždanov on pidätettynä epäiltynä
yrittäjyyteen liittyvästä petoksesta.
https://www.dp.ru/a/2018/07/05/Komitet_po_stroitelstvu?from=subscribe_email
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/07/05/1715373.html [viikko 27]
Leningradin oblastin hallinto aikoo karsia joka kymmenennen työntekijän. Leningradin oblastin
hallinto on aloittanut hallintouudistuksen, jonka myötä sen henkilöstöstä on tarkoitus vähentää 10%
vuoteen 2019 mennessä. Asiasta kertovat tiedotusvälineet. Päätöksen on allekirjoittanut kuvernööri
Aleksandr Drozdenko. Jo nyt useat osastot tulevat yhdistymään ja toimivaltuuksia jaetaan virkamiesten
kesken. Uudistuksen seuraavassa vaiheessa mm. varakuvernöörien, komiteoiden ja valtion laitosten
määrää vähennetään. Tieto uudistuksesta tuli viime kesänä. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää
kuluja ja päällekkäisyyksiä, ja sillä odotetaan säästettävän 1,5-2 miljardia ruplaa.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/07/05/1715389.html [viikko 27]
Lakiasäätävän kokouksen kansanedustaja Boris Višnevski on ilmoittanut hakevansa Pietarin
kuvernööriksi. Jabloko-puolueen edustaja Višnevski kertoi kiinnittävänsä kuvernöörinä huomiota mm.
rakentamisen ja asumisen ongelmiin, veroihin, historiallisen keskustan säilyttämiseen sekä kaupungin
hallinnon halukkuuteen kuunnella kansalaisiaan. Višnevski ilmoitti aikeistaan Eho Peterburgan
radiolähetyksessä, ja kertoi harkinneensa asiaa jo kauan. Edustaja painotti, että päätoksen hänen
mahdollisesta siirtymisestään kuvernööriksi täytyy kuitenkin tehdä puolue. Nykyisen kuvernöörin
Georgi
Poltavtšenkon
toimikausi
päättyy
syyskuussa
2019.
https://www.dp.ru/a/2018/07/01/Dva_jablochnika_na_odnogo_g?from=subscribe_email
https://rustelegraph.ru/news/2018-06-28/deputat-boris-vishnevskiy-vydvinetsya-na-vyborygubernatora-peterburga-80980 [viikko 27]
Pietarin vaalilautakunnan johtaja Viktor Pankevitš joutuu eroamaan. Fontankan mukaan
Pankevitš siirtyy pois virastaan 2.7. alkaen, mihin asti hän on lomalla. Keskusvaalilautakunnan johtajan
Ella Pamfilovan mukaan seuraajaa ei ole vielä valittu. Keskusvaalilautakunnan mukaan johdon vaihdos
johtuu tarkastuksista, joita 18.3. järjestettyjen presidentinvaalien jälkeisten kuukausien aikana on
suoritettu. Keskusvaalilautakunnan tutkijat kiinnittivät huomiota erityisesti satoihin tuhansiin äänestäjiin,
jotka oli ilman omaa tahtoaan rekisteröity äänestämään toisilla alueilla tai toisessa maassa. Pankevitš
on toiminut virassaan vuodesta 2016 asti. https://www.fontanka.ru/2018/06/26/115/
https://paperpaper.ru/papernews/2018/06/26/pankevich/ [viikot 25/26]
Leningradin oblastin varakuvernööri Sergei Perminov voi joutua eroamaan vaaliskandaalin
vuoksi. Asiasta kertoi Telegram-kanavallaan poliittinen strategi Leonid Davydov, joka on jo pitkään
toiminut Leningradin oblastin kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon poliittisena neuvonantajana, kertoo
Delovoj Peterburg. Skandaali liittyy Pähkinälinnan vaaleihin, joissa kommunistinen puolue sai
enemmän ääniä kuin Yhtenäinen Venäjä. Äänisaalis liittyi ennakkovaaleihin, joissa kommunistinen
puolue sai huomiotaherättävän suuren määrän ääniä. Mikäli Perminov todella joutuu eroamaan, on
tapaus vakava isku Drozdenkolle, jonka läheisimpiä työtovereita Perminov on.
https://www.dp.ru/a/2018/06/27/Kadrovij_kanal?from=subscribe_email [viikot 25/26]

