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SUOMEN PIETARIN-PÄÄKONSULAATTI                        01.10.2018 
 
Luoteis-Venäjän uutiskooste 03.09.–01.10.2018  
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue, Komi  
* Uutiskooste sisältää julkisista lähteistä kerättyä aineistoa. Kooste ei edusta konsulaatin virallista 
mielipidettä. Kooste on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ellei toisin ole sovittu. 
Lisätietoa: info.pie@formin.fi 
 
Tässä uutiskoosteessa mm: 
 

 Turvallisuusneuvoston pääsihteeri pitää Krasnyi Borin tilannetta kriittisenä. 
Medvedevin mukaan Suomen ja Venäjän välisestä Krasnyi Bor -yhteistyöstä 
tullaan sopimaan lähiaikoina. 

 Pietarin Anglo-amerikkalainen koulu suljettiin 27.9. 

 Pietarissa järjestettiin laajaa huomiota keränneitä eläkeuudistuksen vastaisia 
mielenosoituksia 

 Lakiehdotus: Ulkomaalaisella rahoituksella toimivien kansalaisjärjestöjen HIV-
ohjelmat viranomaisten tarkastettaviksi ennen toimiluvan saamista 

 Uusi elokuvafestivaalien järjestämisen ehtoja kiristävä ja ulkomaisten elokuvien 
näyttämistä rajoittava laki voimaan 1. marraskuuta 

 
 

1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA 
  
1.1  Eurooppalainen yliopisto 

 
Pietarin eurooppalaisen yliopiston uusi rehtori aloitti tehtävässään.  Yliopisto ilmoitti sosiologian 
tohtori Vadim Volkovin valinnasta rehtoriksi elokuun alussa. Entisen rehtorin Nikolai Vahtinin sopimus 
päättyi elokuun lopussa. (viikko 36) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/323795-volkov-eu 
 
Pietarin eurooppalaisen yliopiston uusi rehtori Vadim Volkov Delovoj Peterburg -lehden 
haastattelussa mm. yliopiston identiteetistä ja väitteistä, että yliopisto olisi turhan liberaali. 
Haastattelussa Volkov vastaa useisiin erilaisiin kysymyksiin yliopistosta. Marmoripalatsista pienempiin 
tiloihin joutuneen yliopiston nykyisiä tiloja Gagarinskajalla Volkov pitää käytännöllisinä, mutta liian 
pieninä esimerkiksi paljon yleisöä kerääville luennoille. Volkov kiistää kuvernööri Poltavtšenkon väitteet 
siitä, että yliopisto olisi jättänyt Marmoripalatsin tilat huonoon kuntoon, ja kuinka, päinvastoin, yliopisto 
90-luvulla tiloihin muuttaessaan oli investoinut 2,2, miljardia ruplaa rakennuksen kunnostamiseen. 
Volkov kertoo, ettei aio tehdä yliopistossa radikaaleja uudistuksia, tosin kehittämistä se hänen 
mukaansa kaipaa. Yliopiston on esimerkiksi mietittävä tarkkaan omaa identiteettiään, sillä nyt myös 
humanististen ja sosiaalitieteiden alalla on Pietarissa kilpailevaa ja laadukasta tarjontaa, toisin kuin 
yliopistoa perustettaessa 90-luvulla. Koska tiede on kansainvälistä, on yliopiston kehitettävä opinto-
ohjelmia ulkomaalaisille opiskelijoille, myös niille, joita kiinnostaa saada Venäjä-opintoja Venäjällä, eikä 
jossain, missä he saisivat Venäjä-tietoutensa kylmän sodan ennakkoluulojen värittäminä. 
Kansainvälinen tilanne on nyt vaikea, mutta eurooppalainen yliopisto voi verkostoitumisen ja opetuksen 
avulla yrittää muuttaa sitä, kuinka venäläisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden ja tiedemiesten uusi 
sukupolvi ymmärtää Venäjää. Yliopiston rahoituksesta Volkov kertoo sen saavan paljon lahjoituksia, 
jotka kattavat noin neljänneksen sen rahoitustarpeesta. Kysymykseen siitä, saiko yliopisto 
opetuslisenssinsä takaisin jonkun korkeassa asemassa olevan henkilön ansiosta, Volkov vastaa, että 
kaikilla yliopistoilla on suojelija, eikä kyse oli ainutlaatuisesta tilanteesta Venäjällä. Toimittajan mukaan 
on silti olemassa ihmisiä, joiden mielestä eurooppalainen yliopisto ”liberalismin pesäkkeenä” olisi 
pitänyt sulkea jo aikoja sitten. Volkov vastaa, ettei yliopiston ulkopuolinen maailma ilmeisesti tiedä 
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tarpeeksi hyvin, mitä eurooppalaisessa yliopistossa tapahtuu; kyse ei ole liberalismista vaan 
akateemisesta vapaudesta. (viikko 37) https://www.dp.ru/a/2018/09/09/Hogvartsjekspert 

 
1.2  Aktivismi 

 
Pietarissa järjestettiin syyskuun alussa useita eläkeuudistuksen vastaisia mielenosoituksia. 
Venäjän federaation kommunistisen puolueen järjestämään mielenilmaukseen Leninin aukiolla 2. 
syyskuuta osallistui muun muassa ammattiliittojen edustajia. Samaan aikaan uudistusta vastustamaan 
kokoonnuttiin myös Leningradin alueella sekä useissa muissa Venäjän suurissa kaupungeissa. Arviot 
osallistujamääristä vaihtelivat muutamista sadoista pariin tuhanteen. Lisäksi yksittäiset Aleksei 
Navalnyin kannattajat osoittivat mieltään Pietarissa 5.9. Aktivistit halusivat eläkeuudistusta vastustavin 
iskulausein kiinnittää huomioita sunnuntaina 9. syyskuuta järjestettäviin mielenosoituksiin. 13.9. Mars-
kentällä pidätettiin kuusi eläkeuudistusta vastaan mieltään osoittanutta. Nuoret pitelivät kylttejä, joissa 
luki ”Eläkeuudistus on ryöstö” ja ”Mistä sinut vangitaan huomenna?”. Nuoret pidätettiin yleisen 
järjestyksen häiritsemisestä. (viikot 36 ja 37) http://47news.ru/articles/144623/  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324375-pikety-pensii-spb   
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/323905-miting-pensii 
https://www.dp.ru/a/2018/09/02/V_Peterburge_i_Moskve_pro?hash=698287 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325233-zaderzhaniya-spb 
 
Pietarin kaupunki kielsi 16.9. järjestettäväksi suunnitellun eläkeuudistuksen vastaisen 
mielenosoituksen järjestämisen Leninin aukiolla remonttitöiden vuoksi. Kaupunki oli jo 
hyväksynyt Leninin aukiolle suunnitellun mielenosoituksen, mutta varakuvernööri Aleksandr Govorunov 
ilmoitti luvan peruuttamisesta aukiolla suoritettavan putkiremontin venymisen vuoksi. Govorunov ilmoitti 
remontin jatkuvan 20. lokakuuta saakka. (viikko 37) Aktivistit siirsivät mielenosoituksen Sverdlovskin 
puistoon. Yhtä mielenosoituksen järjestäjistä, Aleksandr Kolovkoa, arvosteltiin mielenosoituksen 
vesittämisestä. Hän muun muassa kielsi mielenosoituksessa puhuneita arvostelemasta 
valtionhallintoa, kiroili runsaasti puheessaan ja pyysi poliiseja puuttumaan joidenkin mielenosoittajien 
toimintaan. (viikko 38) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325227-ploshad-lenina-remont 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325417-sverdlovskiy-sad-miting  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325685-shitik-arest   
https://paperpaper.ru/papernews/2018/09/19/ya-slil-protest-v-ozerkah-ustanovili/  
 
Eläkeuudistuksen vastaiseen mielenosoitukseen 16.9. osallistuneen raportoitiin joutuneen 
sairaalahoitoon poliisien kovaotteisen pidätysyrityksen seurauksena. Sairaalassa myöhemmin 
kiinniotettu Šitik Šahnaz pidätettiin 20 päiväksi. Tuomioistuin hylkäsi Šahnazin pidätystä koskevan 
valituksen. Pidätys jatkuu 9. lokakuuta asti. (viikko 39) https://www.fontanka.ru/2018/09/24/076/ 
 
Aktivistit vastustivat eläkeuudistusta Pietarissa ”päättymättömässä” mielenosoituksessa. 
Mielenosoitukselle ei oltu määritelty päättymispäivää ja aktivisteja oli ajoittain paikalla kellon ympäri. 
Vastaava jatkuva mielenosoitus oli käynnissä myös Moskovassa ja useissa muissa kaupungeissa 
Venäjällä. (viikko 39) https://paperpaper.ru/v-peterburge-dve-nedeli-idet-bessroch/ 
 
Levada-keskuksen kyselyn mukaan eläkemielenosoituksiin osallistumiseen halukkaiden määrä 
laski syyskuun lopulla.  Tällöin mielenosoituksiin oli valmis osallistumaan 35 prosenttia vastaajista, 
kun elokuussa osuus oli 53 prosenttia. Putinin eläkeuudistusta koskeneen tv-esiintymisen katsoneista 
34 prosenttia suhtautuu presidenttiin negatiivisemmin kuin aiemmin ja vain 7 prosenttia aiempaa 
positiivisemmin. (viikko 39) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326533-protest  
 
Aktivisteihin kohdistuu Venäjällä väkivaltaa neljä kertaa aiempaa useammin. Aiheesta raportoi 
ihmisoikeusjärjestö Agoran perustama Apologiya Protesta -palvelu, joka tarjoaa oikeudellista apua 
mielenosoituksiin osallistuneille. Raportin mukaan vuonna 2018 kansalaisaktivisteihin, toimittajiin ja 
poliitikkoihin on kohdistettu väkivaltaa jo yli 80 tapauksessa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli noin 
20. Tapausten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Eniten väkivaltaisia tapauksia on raportoitu 
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Moskovassa, Pietarissa ja Krasnodarissa. Väkivallantekijöinä ovat useimmiten poliisit, mutta myös 
erilaiset nationalistiset ryhmittymät. (viikko 39) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326007-
protest     http://agora.legal/news/2018.09.21/Doklad-Apologii-protesta-Nasilie-v-otnoshenii-aktivistov-
v-Rossii-stalo/807 
 
Vielä yksi pidätetty ilmoitti FSB:n harjoittamasta kidutuksesta niin kutsutussa antifasistien 
oikeusjutussa. Arman Sagynbajev kertoi antaneensa tunnustuksensa turvallisuuspalvelun 
painostuksen alaisena. Sagynbajev pidätettiin Pietarissa 5.11.2017. Sagynbajev kertoo, että FSB:ksi 
esittäytyneet miehet löivät häntä ja uhkailivat hänen läheistensä satuttamisella. (viikko 36) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324453-pytki-antifashisty 
 
Venäjä voisi kiristää ulkomaalaisella rahoituksella toimivien kansalaisjärjestöjen HIV-ohjelmien 
vaatimuksia, ehdottaa Venäjän oikeusministeriö. Lakiehdotus julkaistiin 15.8., ja siinä ehdotetaan, 
että kansalaisjärjestöjen tulisi esittää HIV-ohjelmansa viranomaisille, ja vasta sen jälkeen he voisivat 
saada luvan toimia. Ohjelmien tarkastusajaksi suunnitellaan yhtä kuukautta, minkä jälkeen se joko 
hyväksyttäisiin tai kiellettäisiin. Jos kansalaisjärjestö uhmaa kieltoa, sitä uhkaa lopettaminen. 
Ulkomaisella rahoituksella ei tarkoiteta ainoastaan ulkomaalaisilta yrityksiltä saatuja varoja vaan myös 
yksityisiltä kansalaisilta saatuja varoja, jopa kansalaisuudettomilta ja venäläisiltä, jotka saavat rahaa 
ulkomailta. Viime vuosina Venäjällä on vuosittain rekisteröity yli 100 000 uutta HIV-tartuntaa, joista yli 
puolet on saatu heteroseksuaalisissa suhteissa. (viikko 36) https://meduza.io/cards/rossiya-hochet-
borotsya-s-zarubezhnymi-programmami-profilaktiki-vich-chem-eto-chrevato 
https://www.fontanka.ru/2018/09/04/013/ 

 
1.3  Ympäristö 

 
Krasnyi Borin ongelmajätteiden kaatopaikalle tahdotaan rakentaa tilapäisiä patoja 500 
miljoonalla ruplalla. 4. syyskuuta Krasnyi Borin kaatopaikan hallinto esitti päivitetyn ohjelman alueen 
puhdistamiseksi. Aiemmin jo kahteen nestemäistä jätettä sisältävään altaaseen on rakennettu padot. 
Muutama vuosi sitten ne alkoivat murentua, ja nyt niiden kunto on jo huolta herättävä. (viikko 36) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324435-krasny-bor-damby 
 
Turvallisuusneuvoston pääsihteeri: Krasnyi Bor välittömien toimenpiteiden tarpeessa. Venäjän 
federaation turvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrušev nosti esiin Krasnyi Borin kaatopaikan 
kriittisen tilanteen Nenetsian vierailullaan. Patrušev kehotti Venäjän ympäristöministeriötä ja Pietarin 
hallintoa ryhtymään välittömästi toimiin kaatopaikan ympäristöriskien vähentämiseksi ja kritisoi Pietarin 
ja Leningradin alueen hallintoa viivyttelystä sekä määräysten noudattamatta jättämisestä. Patruševin 
mukaan tilannetta vaikeuttaa Krasnyi Borin hallinnollisen ja oikeudellisen aseman sekavuus. 
Presidentin täysvaltainen edustaja Luoteis-Venäjällä Aleksandr Beglov kommentoi lisäksi, että Pietari 
ja Leningradin alue eivät pysty itsenäisesti hoitamaan Krasnyi Borin puhdistusta, vaan ne tarvitsevat 
rahaa myös federaation budjetista. Pietarin kaupungin ympäristökomitea vastasi kritiikkiin toteamalla, 
että kaikkia annettuja määräyksiä on noudatettu ja suunnitelma kaatopaikan puhdistamiseksi on jo 
laadittu. Komitean mukaan puhdistusjärjestelmien suunnittelu etenee, parhaillaan odotetaan 
ympäristöasiantuntijoiden kommentteja. (viikko 38) 
https://www.dp.ru/a/2018/09/18/Glava_Sovbeza_Patrushev_za?from=subscribe_email 
https://paperpaper.ru/papernews/2018/09/18/sekretar-sovbeza-rf-zayavil-chto-na-pol/     
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/18/781178-na 
Ympäristökomitean kommentit: https://www.fontanka.ru/2018/09/18/120/  
Laajemmin aiheesta: https://www.dp.ru/a/2018/09/19/Toksichnie_milliardi?from=subscribe_email  
 
Medvedev pitää mahdollisena yhteistyötä Fortumin ja Rosatomin kanssa Krasnyi Borin 
kaatopaikan puhdistamisessa. Suomen ja Venäjän yhteistyöstä jätekysymyksissä keskusteltiin 
maiden pääministerien tapaamisessa 26.9. Helsingissä. Medvedevin mukaan Krasnyi Bor -yhteistyöstä 
tullaan sopimaan lähiaikoina. Neuvotteluissa oli mukana myös Pietarin kuvernööri Georgi 
Poltavtšenko, joka tiedotti, että Fortum on suorittamansa näytteenoton myötä osoittanut osaamisensa 
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vaarallisen jätteen käsittelyssä ja soveltuu siksi yhteistyökumppaniksi Krasnyi Borin hankkeeseen. 
(viikko 39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/26/128/   
 
Pietarilaiset yritykset kuljettavat roskia kaatopaikoille Karjalaan. Paikalliset elimet kielsivät 
karjalaisia kaatopaikkoja ottamaan jätteitä naapurialueilta vastaan. Pietarilaiset yritykset vievät jäteitä 
naapurialueille mm. alhaisempien kulujen vuoksi. (viikko 36) https://www.the-
village.ru/village/city/news-city/324091-musor-kareliya 

 
1.4  Muut aiheet 
 
The Telegraph: Skripalien myrkyttäjät saivat viisuminsa Pietarista. Venäjän kansalaiset Aleksandr 
Petrov ja Ruslan Boširov, joita iso-Britannia syyttää Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin 
myrkyttämisestä novitšok-myrkyllä, saivat viisuminsa Iso-Britannian pääkonsulaatista Pietarissa, jossa 
he esiintyivät liikemiehinä. The Telegraph ilmoitti asiasta 7. syyskuuta, kertoo Delovoj Peterburg. 
(viikko 36) https://www.dp.ru/a/2018/09/07/The_Telegraph_predpolaga2?hash=698696 
 
Pietarilainen liikemies Badri Šengelija ammuttiin 17.9. liikkuvasta autosta, jossa oli suomalaiset 
rekisterikilvet. Šengelija ammuttiin autoonsa maantien varrelta Vsevoložkin piirissä lähellä 
Pietaria. Šengelija oli todistajana useissa rikosjutuissa ja kuului valtion todistajasuojeluohjelmaan, joka 
lopetettiin tarpeettomana viikkoa ennen ampumista. (viikko 38) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/17/099/ HS:n uutinen: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000005832614.html  
 
Levada-keskus ilmoitti sosiaalisen jännitteen jyrkästä kasvusta Venäjällä. Tämän vuoden 
elokuussa kyselyyn vastanneet ilmaisivat huolensa maan ongelmista. Sosiologien kyselyn jokainen 
vastauskohta kasvoi keskimäärin kolmasosalla. Esimerkiksi 72 prosenttia vastanneista oli huolissaan 
hintojen noususta (viime vuonna 61%), 52 prosenttia väestön köyhtymisestä ja 48 prosenttia 
työttömyyden kasvusta. Levada-keskuksen johtajan Lev Gudkovin mukaan samankaltaisia 
indikaattoreita nähtiin viimeksi vuonna 1998. ”Kansalaiset tuntevat kulujen lisäämisen armeijaan, 
poliisiin, virkamiehiin, Syyrian sotaan, jota he eivät ymmärrä, vastakkainasetteluun lännen kanssa. Ja 
siihen päälle tulee vielä eläkereformi, joka rikkoo sanattoman sosiaalisen sopimuksen. --- 
Jokapäiväinen paine alkaa purkautua väestössä”, Gudkov kertoo. (viikko 36) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324369-rost-sotsialnoy-napryazhennosti  
 
Venäläisten luottamus televisiouutisiin tietolähteenä laskenut kolmanneksen vajaassa 
kymmenessä vuodessa. Levada-keskuksen tutkimuksen mukaan sen sijaan aiempaa useampi eli 
noin neljäsosa venäläisistä pitää verkkojulkaisuja luotettavana tietolähteenä erityisesti tietyissä 
aiheissa. Noin neljännes venäläisistä esimerkiksi uskoo, että eläkeuudistusta sekä virkamiehiä ja 
poliitikkoja koskeva tieto on objektiivisempaa verkkolähteissä kuin televisiouutisissa. Noin viidesosa 
uskoo samoin myös taloutta, mielenosoituksia ja ulkopolitiikka koskevien uutisien osalta. Suurin osa 
tutkimukseen vastanneista pitää televisiota yhä pääasiallisena uutislähteenään, mutta osuus on 
laskenut 94 prosentista 73 prosenttiin. Levada-keskuksen johtaja Lev Gudkovin mukaan epäluottamus 
televisiouutisiin on kasvanut etenkin siksi, että venäläiset ovat kokeneet eläkeuudistusta koskevan 
uutisoinnin peitelleen uudistuksen negatiivisia puolia. (viikko 37) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325207-levada-tsentr 
 
Miesten ja naisten elinajanodotteen välinen ero Venäjällä maailman suurin. Vuonna 2016 miesten 
odotettu elinikä oli 65,4 vuotta ja naisten yli 10 vuotta korkeampi, ennätyksellinen 76,2 vuotta. 
Kuolleisuus on vuodesta 1980 laskenut Venäjällä 16,5 prosenttia, mutta tutkijoiden mukaan se on yhä 
korkealla tasolla väestöltään vertailukelpoisiin maihin nähden. (viikko 37) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324707-prodolzhitelnost-zhizni 
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Venäläisnaisille sallitaan tulevaisuudessa aiempaa useampia ammatteja. Venäjän työministeriö 
päivittää lähiaikoina listaa ammateista, jotka ovat kiellettyjä naisilta. Listalla on tällä hetkellä 456 
ammattia. Päivityksen jälkeen naiset voivat työskennellä mm. ilma-, meri-, joki- ja rautatieliikenteessä. 
Naisilta kiellettyjen ammattien listalta katoaa myös mm. raskaiden ajoneuvojen kuljettajan ammatti. 
Työministeriö uskoo muutosten laajentavan naisten työllistymismahdollisuuksia ja tarjoavan 
oikeudenmukaisia työoloja. Työministeriöstä todettiin myös, että miesten ja naisten välistä palkkaeroa 
on kavennettava. (viikko 39) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326043-pp 
 
Pietarissa järjestettiin 11.-12.9. lasten oikeuksien suojelua käsittelevä suomalais-venäläinen 
seminaari. Mukana olivat molempien maiden lapsiasiainvaltuutetut Anna Kuznetsova ja Tuomas 
Kurttila sekä asiantuntijoita ja viranomaisia molemmista maista. (viikko 37) 
https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-11/peterburg-sobral-detskih-upolnomochennyh-rossii-i-finlyandii 
Ylen artikkeli suomeksi: https://yle.fi/uutiset/3-10401416  
 
Presidentti Putin puhui Pietarissa sukupuolten epätasa-arvosta ja äitiyden ja lapsuuden 
tukemisesta. Vladimir Putin vieraili Pietarissa järjestetyssä Euraasian naisfoorumissa 20.9. Putin 
puhui sukupuolten epätasa-arvosta, uraesteiden poistamisesta naisilta, tyttöjen koulutuksesta sekä 
naisten roolin vahvistamisesta rauhan ja turvallisuuden alalla. Erityinen painopiste puheessa oli 
kuitenkin perinteisten arvojen, äitiyden ja lapsuuden tukemisessa, joiden Putin kertoi olevan Venäjän 
prioriteetteja. Juuri nämä arvostukset ovat Putinin mukaan myös Venäjän uuden demografiahankkeen 
pohjana, joka on suunniteltu kuudeksi seuraavaksi vuodeksi. Toinen Euraasian naisfoorumi järjestettiin 
Taurian palatsissa ja sen pääteemana oli ”naiset globaalin turvallisuuden ja kestävän kehityksen 
puolesta”. Foorumiin otti osaa noin 2000 henkeä yli 200 eri maasta. (viikko 38) 
https://www.1tv.ru/news/2018-09-20/352648-
vladimir_putin_posetil_vtoroy_evraziyskiy_zhenskiy_forum_v_sankt_peterburge     
https://www.dp.ru/a/2018/09/19/Putin_vistupit_na_Evrazij?hash=699527 
 
Pietarin Anglo-amerikkalainen koulu suljettiin 27. syyskuuta. Yksityinen Pietarin Anglo-
amerikkalainen koulu suljettiin ja rakennus otettiin Pietarin kaupungin ulkosuhdekomitean alaisen 
Inpredservisin hallintaan 27. syyskuuta. Venäjän ulkoministeriö on Yhdysvaltojen Moskovan 
suurlähettiläälle lähettämissään nooteissa todennut, ettei koululla ole diplomaattista koskemattomuutta 
ja se ei näe Yhdysvaltojen Pietarin pääkonsulaatin sulkemisen jälkeen syytä jatkaa koulun toimintaa. 
Pietarin kaupungin ulkosuhdekomitean ilmoituksen mukaan koulun toiminnan jatkamiselle ei ole enää 
juridisia perusteita eikä 27.9. päättynyttä vuokrasopimusta siksi voida enää jatkaa. Koulussa opiskeli 
edelleen pääosin lähetystöjen sekä kansainvälisten yritysten työntekijöiden lapsia päiväkotiryhmistä 
12. luokkaan asti. Oppilaita on noin 140 ja he edustavat 30 eri kansallisuutta. Koulu on Yhdysvaltojen 
ja Iso-Britannian pääkonsulaattien sulkemisten jälkeen etsinyt tahoa, joka ottaisi koulun toiminnan 
johdettavakseen. Koulun ilmoituksen mukaan Venäjän hallituksen kanssa oli sovittu tämän prosessin 
viemisestä loppuun 2018-2019 lukukauden aikana. Viranomaisten päätös olla jatkamatta 
vuokrasopimusta tuli koululle yllätyksenä 20. syyskuuta ja koulutyö on ollut keskeytettynä 24. 
syyskuuta lähtien. Koulu on neuvotellut koulun siirtämisestä useita kansainvälisiä kouluja hallinnoivan 
Brookes Educational Groupin alasuuteen ja koulun ilmoituksen mukaan tavoitteena on saada opetus 
jatkumaan entisissä tiloissa. (viikko 39) https://www.fontanka.ru/2018/09/27/021/      
https://www.interfax.ru/russia/630945 
https://www.fontanka.ru/2018/09/27/117/     http://m.saint-petersburg.ru/m/society/britenkov/369398/  
Koulun oma tiedote: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ_50YcNpe-
51tdorTsnI1fObLsV8Q1UJ6rJb_DbP0Ck1FPuRNz_WqTCzCldKHixTkPy4yy8U0T-
9Iz/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p  
 
Yhdysvaltojen pääkonsulin residenssin rakennus Pietarissa laitetaan vuokralle. Rakennuksen 
kulttuurihistoriallisen merkityksen takia vuokralaiseksi halutaan mieluiten pankki tai suuryritys. 
Kiinteistön vuokraamisesta ilmoitettiin 23.9. Cian.ru -sivustolla. Pinta-alaltaan 1 300 neliömetriä oleva 
rakennus toimi Yhdysvaltojen pääkonsulin residenssinä 45 vuoden ajan. (viikko 39) 
https://www.dp.ru/a/2018/09/24/Rezidenciju_genkonsula_SSHA?hash=699827 

https://www.the-village.ru/village/city/news-city/326043-pp
https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-11/peterburg-sobral-detskih-upolnomochennyh-rossii-i-finlyandii
https://yle.fi/uutiset/3-10401416
https://www.1tv.ru/news/2018-09-20/352648-vladimir_putin_posetil_vtoroy_evraziyskiy_zhenskiy_forum_v_sankt_peterburge
https://www.1tv.ru/news/2018-09-20/352648-vladimir_putin_posetil_vtoroy_evraziyskiy_zhenskiy_forum_v_sankt_peterburge
https://www.dp.ru/a/2018/09/19/Putin_vistupit_na_Evrazij?hash=699527
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ_50YcNpe-51tdorTsnI1fObLsV8Q1UJ6rJb_DbP0Ck1FPuRNz_WqTCzCldKHixTkPy4yy8U0T-9Iz/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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Fontanka kirjoittaa Suomen puolustuksesta otsikolla ”’Seistä omalla maalla eikä odottaa apua’. 
Kuinka Suomi valmistautuu suojelemaan itseään ilman NATOa”. Artikkelissa kerrotaan, että 
Suomi on Krimin tapahtumien jälkeen alkanut aktiivisesti rakentaa sotilaallista yhteistyötä muiden 
maiden ja tahojen kanssa ja modernisoi armeijaansa. Pitkälti positiivisessa artikkelissa käsitellään 
suomalaisten korkeaa puolustushalukkuutta, valtion puolustusmenoja, yleistä varusmiespalvelusta, 
aktiivista liittymistä puolustusvoimiin, korkeaa kannatusta sotilaallisen yhteistyön tekemiseen Ruotsin 
kanssa, suomalaisia sotilaita ulkomailla mm. NATO-operaatiossa (erityisen tärkeänä Afganistan) sekä 
siviilikriisinhallinnan asiantuntijoista (ETYJin ja EU:n missio Ukrainassa) ja Suomen pyrkimyksistä 
kansainväliseen yhteistyöhön (kuluneen vuoden aikana presidentti Niinistö on maailman johtajista 
ainoa, joka on tavannut sekä Venäjän, USA:n että Kiinan valtionpäämiehet; Suomi alleviivaa, että 
diplomatia on tärkein instrumentti maan rauhan ylläpitämisessä). Artikkelissa kuitenkin kerrotaan myös 
Suomen armeijan modernisaation suurimpia hankintoja olevan 69 uutta, yhteensä 10 miljardia euroa 
kustantavaa hävittäjää, ja pohditaan, mihin rauhanomainen Suomi tarvitsee tällaisia hankintoja (ja 
vastauksena kerrotaan Suomen diplomaattisen vastauksen olevan ”idän uhkaan”). Fontanka kertoo 
myös Suomen pyrkivän lisääntyneeseen yhteistyöhön NATOn kanssa, sekä kertoo 
kaksoiskansalaisten armeijan käymisestä käytävästä keskustelusta. Haastateltujen Venäjän ja 
Suomen kaksoiskansalaisten kerrotaan kuitenkin olevan tyytyväisiä Suomen asepalvelukseen, 
erityisesti verrattuna Venäjään. Naisten asepalvelus puolestaan kertoo haastateltavien mukaan 
suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta. Artikkelin kirjoittaja on toinen Pietarin pääkonsulaatin 
Suomen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevälle toimittajamatkalle lähettämistä toimittajista. (viikko 39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/21/094/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Venäjän rajaviranomaiset tiukentavat valvontaa Suomen ja Viron rajoilla laittomien 
rajanylittäjien vuoksi. Asiasta ilmoitti 24.9. Pietarin ja Leningradin rajahallinnon lehdistöpalvelu. 
Edellisellä viikolla Viipurin alueella pidätettiin 17 irakilaista Suomeen pyrkinyttä rajanylittäjää. (viikko 
39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/24/064/ 
 
Ministerikabinetti vie duumaan aloitteen viisumivapaasta pääsystä Venäjälle jalkapallon vuoden 
2020 Euroopanmestaruuskisojen kannattajille. Pietarin stadionilla tullaan pelaamaan kolme peliä. 
Jalkapallon Euroopanmestaruuskisat pelataan 12 eri maassa ja 13 eri stadionilla 12.6.-12.7.2020. 
(viikko 39) https://tass.ru/obschestvo/5600553 

 
 
2. TALOUS 
 
Pihkovan vastavalittu kuvernööri Mihail Vedernikov kertoo Delovoj Peterburgin haastattelussa 
alueen haasteista. Vedernikovin mukaan tilanne Pihkovassa on erittäin vaikea niin taloudellisesta 
näkökulmasta kuin vuosikymmenten aikana kumuloituneiden muiden ongelmien johdosta, joihin ei ole 
vielä vastausta. Avainongelmia: Pihkovan alue on häntäpäässä terveydenhuollossa, liikenteen 
infrastruktuurissa, kuolleisuudessa, syntyvyydessä. Erityisiä ongelmia mm. alueen liikenteellinen 
eristyneisyys. Tiet huonossa kunnossa. Liikenneministerin kanssa neuvotellaan, jotta vuodeksi 2021 
luvattu tieremontti saataisiin pikaisemmaksi. Toiseksi pitää pärjätä julkisen velan kanssa. Vaikea alue, 
vaikeat olosuhteet, väestöllä hyvin alhainen tulotaso. Talouden kehitystä jarruttavat sijoittajien kokemat 
vaikeudet, mm. vaikeasti ymmärrettävä byrokratia. Alue kärsii myös pätevän työvoiman puutteesta ja 
väestörakenteesta; alue kuolee, jo useita vuosia kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampaa, minkä 
lisäksi väkeä virtaa alueelta pois. Talouden kasvua puolestaan avittaa turismi, johon on saatu suurta 
tukea matkatoimistoilta, ministereiltä ja virastoilta. Positiivisia talousnäkymiä löytyy myös 
maataloudesta: alueella mm. lihakombinaatti, jonka investoinnit vuoteen 2021 mennessä tulevat 
olemaan 50 miljardia ruplaa, ja joka sijoittuu maan parhaiden joukkoon. Talouden uusiin näkymiin 
kuuluu myös teollisuussektori: elektroniikka sekä Moglinon erityinen talousalue. Vedernikov kertoo 
myös olevansa valmis suhtautumaan vakavasti ja rakentavasti Pihkovan vahvaan oppositioon, mm. 

https://www.fontanka.ru/2018/09/21/094/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.fontanka.ru/2018/09/24/064/
https://tass.ru/obschestvo/5600553
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ammattiliikkeisiin, sekä toimimaan yhteistyössä ja kuuntelemaan sitä, mikäli sen kritiikki on asiallista. 
(viikko 37) https://www.dp.ru/a/2018/09/09/Snachala_udivljalis_teper 
 
Nenetsiassa saadaan Venäjän korkeinta keskipalkkaa. Rosstat selvitti, millä Venäjän alueilla ollaan 
nautittu korkeimmasta keskipalkasta viimeisen puolen vuoden aikana. Sijalla 1 neljän kohdan 
listauksessa, ja ainoana Luoteis-Venäjältä, oli Nenetsian autonominen piirikunta, jossa keskipalkka oli 
100 617 ruplaa (nykykurssilla noin 1260 euroa). Moskova oli sijalla 3. (viikko 37) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324745-zarplata 
 
Matkailualan toimijat pyysivät Pietarin kaupungilta turistiveron käyttöönoton lykkäystä. 
Toiveena on myös verotulojen korvamerkitseminen turismisektorin kehittämiseen. Suunnitteilla oleva 
vero tulisi voimaan mahdollisesti jo ensi vuonna. (viikko 37) 
https://www.the-village.ru/village/business/news/324743-turisticheskiy-nalog-spb 
 
Pietarin suomalaiset markkinat ovat kiinnittäneet kaupunkiaktivistien huomion. Pietarin alueella 
on järjestetty viikoittain markkinoita, joilla myydään suomalaisiksi väitettyjä vaatteita. Pietarin 
kaupunkiaktivistit vakuuttavat, että niillä myydyt tuotteet ovat väärennettyjä. Niillä myydään 
suomalaisiksi väitettyjä vaatteita 70% alennuksella, mutta hinta silti on harvoin 8 000 ruplaa halvempi. 
Kaupunkiaktivistien mukaan tavarat ovat Turkista tai Kiinasta. Myyjät vakuuttavat vaatteidensa olevan 
korkeinta laatua, mutta suomalaisia brändejä alennusmyynneissä ei näy. Elokuun 2018 kuluessa 
Pietarissa järjestettiin vähintään kymmenen tällaista markkinaa, joilla myytiin ”suomalaista” tai 
”skandinaavista” tavaraa, Bumaga kertoo. Kaunis Pietari -järjestön aktivistit ovat kiinnostuneita 
tavaroiden alkuperästä. (viikko 37) https://paperpaper.ru/v-peterburge-regulyarno-prohodyat-fin/ 
 
Pietarin sataman siirtäminen kaupungin ulkopuolelle ei edennyt työryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa. Sataman siirtoa ei päätetty merkitä vielä kaupungin yleiskaavaan. Ongelmana 
siirtohankkeessa pidetään muun muassa sitä, että satamatoimijoiden investoinnit nykyisen satama-
alueen kehitykseen ovat olleet mittavia, eikä siirtyminen Bronkan satamaan tarvittavine uusine 
investointeineen siksi houkuttele. Myös Pietarin kaupunki on viime aikoina tukenut nykyisten 
satamatoimintojen laajentamista, mikä on siirtohankkeen kannalta ristiriitaista. Delovoj Peterburgin 
tietojen mukaan kaupungin liikennekomitea ei myöskään kannata siirtohanketta. Pietarin 
varakuvernööri Igor Albin on ehdottanut kesällä tekemänsä Singaporen-matkan innostamana sataman 
siirrossa otettavan mallia Singaporen sataman kehityksestä. Mallia ei kuitenkaan kokouksessa pidetty 
soveltuvana Pietariin, koska tarve kuormien jatkokuljetuksille sisämaahan on hyvin erilainen. Sataman 
siirtoaikeiden ottamisesta uudelleen kaupungin agendalle ilmoitettiin tänä keväänä. (viikko 38) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/18/095/       https://www.dp.ru/a/2018/09/18/S_Aziej_ne_po_puti  
 
Fontanka aikoo listata 30 vaikutusvaltaisinta suomalaisyritystä Venäjällä. Listaus julkistetaan 
marraskuun lopulla. Fontanka listasi vaikuttavimmat suomalaisyritykset ensimmäistä kertaa vuonna 
2016. (viikko 38) https://www.fontanka.ru/2018/09/18/046/ 
 
Venäläisten käyttöraha vähentynyt lähes 13 prosenttia, kertovat sosiologit. Viime elokuussa 
venäläisten perheiden käyttöraha väheni 12,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
aikaan, ja on nyt keskimäärin noin 23 600 ruplaa (n. 300 euroa). (viikko 38) 
https://www.dp.ru/a/2018/09/21/Sociologi_za_mesjac_u_ros?hash=699657  
 
Pietarin lakiasäätävä kokous tuki eläke-etuuksien ikärajojen säilyttämistä. Ensimmäisessä 
istunnossa lakiasäätävä kokous käsitteli lakialoitetta, jolla säilytettäisiin 60 vuotta täyttävien miesten ja 
55 vuotta täyttävien naisten eläke-etuudet. Heillä säilyisivät veroedut, julkisen liikenteen edut ja 
alennukset maksettaessa asumisen ja kunnallisten palveluiden laskuja. (viikko 38) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325735-pensionnye-lgoty 
 
Fontanka raportoi Valmetin toimittavan teknologiaa uudelle selluloosatehtaalle Vologdan 
alueella. Suomalaisyritys on tehnyt sopimuksen venäläisen Sveza-ryhmän kanssa, jonka mukaan 

https://www.dp.ru/a/2018/09/09/Snachala_udivljalis_teper
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https://paperpaper.ru/v-peterburge-regulyarno-prohodyat-fin/
https://www.fontanka.ru/2018/09/18/095/
https://www.dp.ru/a/2018/09/18/S_Aziej_ne_po_puti
https://www.fontanka.ru/2018/09/18/046/
https://www.dp.ru/a/2018/09/21/Sociologi_za_mesjac_u_ros?hash=699657
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selluloosatehtaasta tulee yksi maailman ekologisimmista. (viikko 39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/26/116/  
 
Pietarin kaupungin budjetista tulossa taas alijäämäinen. Pietarin kaupungin talouskomitean 
puheenjohtaja Aleksei Korabelnikov ilmoitti, että kaupungin talousarvio muodostunee vuonna 2019 
kuluvan vuoden tavoin alijäämäiseksi. Näillä näkymin alijäämä olisi lähes 52 miljardia ruplaa eli miltei 
10 prosenttia, joka on sallittu maksimi. Talousarvioesityksessä menot kasvavat muun muassa 
liikennesektorilla rautatiekaluston uudistamisen vuoksi sekä koulutussektorilla. Lisää varoja 
kohdistetaan myös Novoselkin kaatopaikan käsittelyyn.  (viikko 39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/24/080/ 
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/24/1734213.html  
 
Moskova-Pietari -valtatien avajaiset siirretty vuodelle 2019. Maksullinen M-11 -valtatie voi avautua 
täysin ensi vuoden puolessa välissä, ilmoitti liikenneministeri Evgenii Ditrih. (viikko 36) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324307-otkrytie-trassy 
 
 

3. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT 
 
Vedomosti ennusti Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenkon olleen Putinin erotuslistalla. Putin 
ilmoitti 26. syyskuuta kolmen kuvernöörin erottamisesta. Vedomosti uutisoi 27.9., että jopa kymmenen 
kuvernööriä saatetaan vielä erottaa lähitulevaisuudessa ja myös Poltavtšenkon nimi oli lehden 
lähteiden mukaan mahdollisten ehdokkaiden listalla. Erotusaikeita koskevista huhuista on mediassa 
raportoitu Poltavtšenkon kauden aikana jo aiemminkin. (viikko 39) 
https://www.dp.ru/a/2018/09/27/Poltavchenko_popal_v_chern  
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/26/782128-vladimir-putin  
 
Uudeksi federaation päätarkastajaksi Pietarissa nimettiin Afanasi Kiselev. Kiselev on toiminut 
aiemmin federaation päätarkastajana Orlovin ja Brjanskin alueilla. Aiemmin tehtävää hoitanut Viktor 
Minenko siirtyi heinäkuussa Pietarin kaupungin vaalilautakunnan johtoon. (viikko 39) 
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/24/1734224.html  
https://www.dp.ru/a/2018/09/24/Glavnim_federalnim_inspe?hash=699852  
 
Pietarin Nuorten talon johto vaihtuu FSB:n kiinnitettyä huomiota toimintaan. Talon johtaja Elvira 
Reutskaja sekä varajohtajat Elena Šafranova ja Anna Schwartz ovat irtisanoutuneet. Tiedon on 
vahvistanut talon toimintaa valvova Pietarin kaupungin nuorisopolitiikasta vastaava komitea. 
Turvallisuuspalvelu FSB suoritti kesällä Nuorten talossa etsintöjä liittyen nuorisotapahtumien 
järjestämistä koskeneisiin julkisiin sopimuksiin. Fontankan tietojen mukaan myös Pietarin kaupungin 
syyttäjänvirasto on ollut kiinnostunut Nuorten talon toiminnasta. (viikko 39) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/24/065/ 
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/25/1734272.html  
 
 

4. KAUPUNKI JA KULTTUURI 
 
Marraskuuhun mennessä Pietariin avataan kaksi uutta pyörätietä, vuoden loppuun mennessä 
kuusi. Pyörätiet tulevat kulkemaan Prospekt kulturylta Kantemirovskaja-kadulle ja Belgradskaja-
kadulta Sofijskaja-kadulle. Niiden pituudet ovat 9,4 ja 2,6 kilometriä. Vuoden loppuun mennessä 
Pietariin rakennetaan kuusi pyörätietä, joiden yhteispituus on 34 kilometriä. Tiet yhdistävät Pietarin 
etelä- ja pohjoisosat historialliseen keskustaan. (viikko 38) 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325781-velodorozhki 
 
Nopea Lastotška-yhteys yhdistää pian Pietarin Karjalaan. Ensi vuonna avattavaksi on suunniteltu 
uusi nopeiden Lastotška-junien reitti, joka tulee yhdistämään Pietarin, Viipurin ja Sortavalan sekä 
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http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/24/1734213.html
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324307-otkrytie-trassy
https://www.dp.ru/a/2018/09/27/Poltavchenko_popal_v_chern
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/26/782128-vladimir-putin
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/24/1734224.html
https://www.dp.ru/a/2018/09/24/Glavnim_federalnim_inspe?hash=699852
https://www.fontanka.ru/2018/09/24/065/
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/09/25/1734272.html
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/325781-velodorozhki
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Karjalassa sijaitsevan Ruskealan vuoripuiston. Asiasta ilmoitetaan Karjalan hallinnon sivuilla. (viikko 
39) 
https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Skorostnie_poezda_Lastoch?hash=699944 
https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Peterburg_primet_jetap_reg?hash=699954 
 
Viipurin Monrepos-puiston kunnostustyöt venähtävät. Viipurin vesiputkien kunnostustöiden 
valmistuminen voi kestää vuoteen 2020 asti. Puiston kunnostustöiden suunniteltiin valmistuvan kesällä 
2019, mutta putkitöiden ollessa kesken ei puistoa voida avata, kertoo Leningradin oblastin 
kulttuurikomitea. (viikko 36) https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324131-monrepo-sroki 
 
Kiristyksiä elokuvafestivaaleihin ja ulkomaisten elokuvien näyttöön teattereissa. Venäjän 
kulttuuriministeriö alkoi jo syyskuun alussa varoittaa elokuvateattereita sakoista, joita ne voivat saada 
retrospektiivien vuokralupien puutteesta, vaikka uusi lainsäädäntö elokuvafestivaalien järjestämisestä 
astuu voimaan vasta 1. marraskuuta. Asiasta uutisoi Fontanka.  Bumaga puolestaan kertoo, että 
kulttuuriministeriö suunnittelee rajoittavansa ulkomaisten elokuvien näytökset 35 prosenttiin yhden 
päivän aikana elokuvateatterissa esitetyistä kaikista näytöksistä. (viikko 37) 
https://www.fontanka.ru/2018/09/07/090/       https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324665-
kino 
 
LGBT-elokuvafestivaali Bok o bok (”Kylki kyljessä”) saapuu jälleen Pietariin. Festivaalia 
vietetään 24.9.-1.11. ja se järjestetään jo yhdennentoista kerran. Sen ohjelmistoon kuuluu 27 elokuvaa. 
Tämän vuoden teema on ”Naiset elokuvissa”. Suurin osa festivaalin elokuvista on naisten tekemiä ja 
kertoo naisista. Elokuvafestivaalille voivat osallistua vain täysi-ikäiset ja sisäänpääsyyn vaaditaan 
passi. (viikko 37) https://paperpaper.ru/papernews/2018/09/14/na-lgbt-kinofestivale-bok-o-bok-poka/ 
 
Tall Ship Races saapuu Pietariin vuonna 2021. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko ilmoitti 
Pietarin olevan yksi kansainvälisen purjelaivoille tarkoitetun kilpailun Tall Ship Racesin etapeista 
vuonna 2021. (viikko 39) https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Peterburg_primet_jetap_reg?hash=699954 

https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Skorostnie_poezda_Lastoch?hash=699944
https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Peterburg_primet_jetap_reg?hash=699954
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324131-monrepo-sroki
https://www.fontanka.ru/2018/09/07/090/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324665-kino
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/324665-kino
https://paperpaper.ru/papernews/2018/09/14/na-lgbt-kinofestivale-bok-o-bok-poka/
https://www.dp.ru/a/2018/09/25/Peterburg_primet_jetap_reg?hash=699954

