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Tänään Matkailu
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Sähköposti: kysypois@artikkelit.ﬁ
Yritysilmoitukset: 010 665 8105 Lukijailmoitukset: 0800 9 6665

Pikaopas

3 x unohda nämä
Aikataulut ja taivastelu.
Kaikki toimii hitaammin
kuin uskotkaan. Paikallinen
ystävä vauhdittaa asioita. Ruuan ja juoman on tarkoitus riittää pitkään ilonpitoon. Viisas
käy vessassa ennen illallista,
sillä perinteitä kunnioittava ei
poistu pöydästä ennen paistia.
Humalaisia on turha taivastella. Venäjä on alkoholin kulutuksen kärkimaita.
Humalaan suhtautuminen
jakaa paikalliset: osa häpeää ja humaltuessaan yrittää
näyttää selvältä, osa julkijuopottelee.
Yhteisöllisyys näkyy, venäläinen tarvitsee kaverin jakamaan pullon. Jos itse aiot hu-
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Petroskoi

maltua, jätä rahat ja arvoesineet säilöön.

Lieksa

Rukiverit ja rumat sanat.
Matkusta avoimin mielin ja
ystävysty paikallisten kanssa.
Venäläinen on valmis tekemään kaikkensa ystävänsä
eteen.
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Ilomantsi

SUOMI

Petroskoi
Sortavala
Ääninen

Imatra
Laatokka

Standardit ja odotukset.
Hotellin hintataso kertoo
hinnan, ei palvelun tasoa. Jos
nuiva aamiaistarjoilija saa
päiväsi pilalle, Petroskoi ei ole
sinua varten. Ilman ennakkoodotuksia matkustat mukavammin. Positiivisia yllätyksiä
tipahtelee taivaalta. Hetkessä
eläminen helpottaa.
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Pietari

VENÄJÄ

100 KM

Petroskoi tunnetaan Suomessa
myös Äänislinnana.

Miten mennä
Junalla ja laivalla Pietarin kautta.
Bussimatkoja järjestävät muun
muassa TE-Matkat, Tilausmatkat sekä yhdistykset, kuten Aaro
Pajarin perinneyhdistys. Ryhmille
matkoja järjestävät Matka-Lahtinen ja Savonlinnan Matkailu Oy.
O www.tematkat.fi
O www.tilausmatkat.info
O www.matka-lahtinen.fi
O www.savonlinna.travel

3 x patsas

Matkustusasiakirjat
Passi ja viisumi. Viisumihakemukseen tarvitaan valokuva ja todistus matkavakuutuksesta. Ilman
hiv-todistusta saa kertaviisumin.
Viisumin hinta lisää matkakustannuksia reilulla 50 eurolla.
Autoilijat tarvitsevat pakollisen
autovakuutuksen (ja varmuuden
vuoksi ajan autokorjaamolle iskunvaimenninten vaihtoon).
Otto Wille Kuusisen patsas sijaitsee Äänisen rantakadun
varrella.

Ei sittenkään mikään Siperia

Otto Wille Kuusinen.
Petroskoilaisten ylpeys on
Äänisen rantakatu. Sen varrella, kaupungintalon vieressä
seisoo Kuusisen patsas.
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Petroskoi: Karjalan pääkaupungissa kahvia pitää odottaa, teatteria saa suomeksi

Pietari Suuri. Satamassa
keskeisellä paikalla komeilee kaupungin perustajan,
Pietari Suuren patsas. Patsaan oikea käsi osoittaa siihen
suuntaan, mihin hän aikoinaan
määräsi asetehtaan sijoitettavaksi. Kaupunki sai myös
nimensä hänen mukaansa. Petrozavodsk tarkoittaa
suomeksi Pietarin tehdasta.
Paikalliset hääparit vievät patsaan juurelle kukkasia.

Pietari Suuren patsas komeilee satamassa. Käsi osoittaa
muinaisen asetehtaan suuntaan.

Lenin. Vallankumousjohtaja Vladimir Uljanovitsh
Leninin patsaita on viime vuosina tuhottu entisen Neuvostoliiton kaupungeissa. Petroskoissa Leninin patsas seisoo
yhä ylväänä Leninin aukiolla,

jonne se pystytettiin Lokakuun
vallankumouksessa. Samassa yhteydessä Pietari Suuren
patsas siirrettiin satamaan ja
Pyöreästä aukiosta tuli Leninin aukio.
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Paikasta toiseen

Petroskoi on sekoitus uutta ja vanhaa. Yhtäällä rakennetaan viiden tähden hotellia, toisaalla töröttävät vanhat puutalot.

KIRSTI SERGEJEFF,
TEKSTI JA KUVAT

jossa aamiainen tarjoillaan noutopöydästä.

Linja-auto ryskää kohti
Karjalan pääkaupunkia
Petroskoita. Värtsilän raja-asema jäi taakse kuutisen tuntia aiemmin.

Sekaan mahtuu vielä

Siellä ryhmäämme odotti ensimmäinen yllätys: mielikuviemme kyömyniskaisen rajavartijan virkaa hoiti tyylikäs nainen, jolla oli remmissä ystävällisen näköinen cockerspanieli.
Seuraava yllätys koettiin heti
rajan jälkeen, kun teiden afrikka alkoi.
Venäläinen bussinkuljettajamme esittelee tieliikenteen salat: nopeusrajoituksia ei ole ainakaan käytännössä. Myös turvavöistä veisataan viis, sillä niitä
ei pikkubussissa ole kuin kuljettajan ja oppaan istuimilla.

Juoma tulee, kun ehtii

Viimein saavumme Petroskoin
keskustaan trendikkään Cafe-

Päivän lehden voi lukea pääkadun ilmoitustaululta.

Bar Peshkov -kahvilan eteen.
Huojentuneina vääntäydymme
illalliselle.
Kuohuviini – venäläinen
samppanja – kutkuttaa nauruhermojamme. Sitten, kun sitä ensin saa.
Paikallisen käytännön mukaan ensin tuodaan purtavat.

Juomat seuraavat vasta, kun keritään.
Sama pätee aamiaisella. Kahvihammasta kolottaa läpi lettuja ja puuroa sisältävän menuun.
Aivan viime hetkillä armahdetaan kupillisella kahvia.
Kokeneet Petroskoin-kävijät
valitsevatkin suosiolla hotellin,

Suurin osa Petroskoin taloista
on vastikään viettänyt 50-vuotisjuhliaan. Kaupunkikuva on
väljä.
Opas varoittelee etenemisen
olevan hidasta, koska on ruuhka-aika. Etsin katseellani autosumaa: leveille ja suorille kaduille mahtuisi vielä moninkertainen automäärä.
Matalien rakennusten seasta
piirtyy taivasta kohti kurottava
hotelli Karelia. Äänisen rannalla vanhojen puutalojen sekaan
rakennetaan lisää majoitustilaa.
Uuden viiden tähden hotellin
pitäisi valmistua tänä keväänä.
Turisti-infossa ollaan kuitenkin varovaisia.
– Taloudellinen tilanne saattaa hidastaa suunnitelmia.

Tyyli säilyi

Petroskoi rakennettiin 1700luvulla asetehtaan ympärille.

Luonnollisesti sodat vilkastuttivat kaupungin elämää.
1800-luvulla kaupunki miellettiin syrjäiseksi karkotuspaikaksi, ”Siperiaksi lähellä pääkaupunkia”. Muurmanskin radan rakentaminen ja kaupungin
läpi kulkeva juna-rata helpottivat kaupungin asemaa.
Vuonna 1920 Petroskoista tuli
Neuvosto-Karjalan pääkaupunki. Sittemmin kaupunki tuhoutui sodassa ja se rakennettiin
uudestaan 1700-luvun tyyliin.

Suomen kielellä

Suurimman yllätyksen Petroskoi tarjoaa kielirintamalla.
Kuinka usein ulkomailla törmää
teatteriin, jossa näytelmä esitetään suomen kielellä?
Martoilla on jopa suomenkielinen televisio-ohjelma ”Kotosalla”, jota ﬁlmataan harrastajavoimin rajan molemmin puolin marttojen vapaaehtoistyönä.
Ohjelmassa tehdään ruokaa yksityiskodissa paikallisia raakaaineita hyödyntäen.

Samaan aikaan toisaalla
Sari Pelttari-Heikka

Leninin aukiolla komeilee vielä Lenin-patsas.

3 x lukemista
Minä, muilutetun tytär:
puoli vuosisataa Neuvostoliitossa (Minerva, 2009).
Raija-Liisa Mäkelän muistelmateos Petroskoin arjesta
suomensukuisen mutta Petroskoissa syntyneen naisen
näkökulmasta.
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Äänisen aallot Petroskoin rantamilla (Pilot-

kustannus Oy, 2007). Samuli
Alaspään kirja kertoo suomalaisten elämänvaiheista kaupungissa.
Papaninin retkikunta (Minerva, 2006) Arvi Pertun
romaani kuvaa olosuhteiden
luomia inhimillisiä heikkouksia 1930-luvun Petroskoissa.
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3 x tuliaisia
Osta matkamuistoksi ikoni. Tarjolla on pienoiskokoisia jäljitelmiä tuottamaan
onnea aviopuolison löytämiseen, hedelmöittymiseen tai
suojelemaan monenmoisilta
vaaroilta. Saatavana on myös
nimikkoikoni ristimänimen
mukaan.
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Karjalaisia perinnekäsitöitä.

Kuuluisaa kuohuvaa, venäläistä samppanjaa saa
tuoda Suomeen vain litran.
Syystä tai toisesta se luokitellaan vahvaksi alkoholiksi.

Matkamuistomyymälässä on
valinnanvaraa.

Historiaa
Kizhin
museosaaressa

jestetään myös helikopterikuljetuksia.
Luostarilla on myös omat
verkkosivut, joilta tietoa saa
venäjäksi ja englanniksi.

Aivan Petroskoin tuntumassa
Äänisjärvellä sijaitsee vuona
1959 perustettu Kizhin luonnonpuisto- ja museosaari, joka
lienee Karjalan tasavallan merkittävin käyntikohde ja yksi
koko Venäjän suosituimmista
nähtävyyksistä.
Saaresta muodostui Äänisen
alueen keskus jo 1400-luvulla,
ja se kuuluu Unescon maailmanperintölistaan.
Kizhin saaren museoalueelle on koottu Karjalan kylistä
muun muassa kirkkoja, tsasounia, perinteisiä karjalaistaloja,
aittoja ja tuulimyllyjä.
Saarelta löytyvät myös Venäjän tunnetuin puukirkko,
Venäjän vanhin puukirkko,
Karjalan alueen suurimpiin
kuuluva perinteinen puutalo
ja lukuisia muita historiallisia
rakennuksia.
Kizhin kirkoista tunnetuimpia ovat vuonna 1714 valmistunut 22-kupolinen Ylösnousemuksen kirkko ja Muromin
Lasaruksen kirkko.
Karjalaistaloista tunnetuin
on Oshevnevin talo vuodelta
1876.
Saarelle pääsee Petroskoista
pari kertaa päivässä kulkevalla
kantosiipialuksella.

O www.valaam.ru

Kaupungin keskusta-alueen
voi kävellä turistitahtiin parissa
tunnissa. Myös johdinbusseilla
liikkuminen on helppoa. Taksilla
siirtyy parilla eurolla keskustan
alueella paikasta toiseen. Pitkiä
reissuja varten on hyvä tietää, että
minitaksit ovat muita edullisempia. Volgat ja tilavat ulkomaalaiset
autot ovat mukavampia, mutta
kyyti maksaa enemmän.

Tietoa
Hyödyllinen tieto piilottelee osoitteessa Kuibysheva ul. 5. Vaikuttavasta sisäänkäynnistä huolimatta
kyseessä ei ole ministeriö vaan turisti-info. Jonoa ei tarvitse pelätä,
vain viitisensataa ulkomaalaista
vuosittain löytää neuvontaan.
O www.ticrk.ru

Huomioi
Vesijohtovettä ei saa juoda.

Nuku täällä
Edullisen huoneen toivossa ei
kannata lähteä pääkatua pidemmälle. Esimerkiksi Hotelli Severnajan edullisimmat huoneet ovat
samaa hintaluokkaa kuin kauempana, keskustan ulkopuolella sijaitsevissa halpahotelleissa.
Petroskoin symboli, Hotelli Severnaja
entinen Hotelli Pohjola, komeilee
pääkadulla. Runsaan aamiaispöydän antimista riittää kaloreita pitkälle iltapäivään. Kolmella kympillä pääsee yöpymään huoneeseen, jossa on jaetut mukavuudet.
Kahdeksankympin huoneessa
on jo oma wc ja suihku. Historian
havina tulee kaupanpäälliseksi:
monia mahtihenkilöitä on yöpynyt
rakennuksen suojassa.
Hotelli Severnaja
pr. Lenina, 21
O severnaja.onego.ru

30 e

Terveyttä Venäjän
vanhimmasta
kylpylästä

Valamon kauniille luostarisaarelle pääsee veneellä tai risteilyaluksella.

Luostarielämää
Laatokan
Valamossa
Laatokan Valamon luostari on
Karjalan ortodoksisista luostareista ensimmäinen. Sen syntyaika on epävarma, mutta luotettavimpien tietojen mukaan
luostari olisi perustettu 1100-

luvun puolivälin tienoilla.
Sittemmin Valamo kehittyi
lähetystyön keskukseksi, josta
lähetyssaarnaajat lähtivät saarnaamaan eri puolille Karjalaa.
Luostari sijaitsee upealla
luonnonalueella, jolla kerrotaan nykyisestä toiminnasta
huolimatta olleen varsin pakanallinen menneisyys.
Monet matkatoimistot

järjestävät retkiä luostariin.
Vierailulle pääsee myös omatoimisesti ottamalla yhteyttä
vierailujen järjestäjään joko
Pietarissa (p. 812 186 9923) tai
Valamossa (p. 814 303 8233).
Luostariin pääsee veneellä
muun muassa Sortavalasta sekä risteilyaluksella Pietarista ja
Moskovasta.
Petroskoista ja Pietarista jär-

Martsialnye Vody -kylpylä ja
parantola sijaitsee noin 50 kilometriä Petroskoista pohjoiseen.
Kylpylä on Venäjän ensimmäinen ja se perustettiin aikanaan Venäjän tsaarin Pietari
Suuren toimeksiannosta.
Parantola sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, ja siellä
hoidetaan pääasiassa sydän- ja
verisuonitauteja, joten se sopii
ennen muuta iäkkäämpään
makuun.
Helpostusta luvataan myös
hermo-, luu-, lihas- ja virtsatauteihin sekä ruoansulatusjärjestelmän ja hengityselinten
sairauksiin.
Paikalla on rautapitoisia mineraalivesilähteitä ja parantavaa savea. Kylpylän erikoisuutena ovat hoidot ferrumialla,
typellä ja hydrokarbonaattisylfaattia sisältävillä kivennäisvesillä. Myös mutaa käytetään.
O http://futuristfi.customers3.
travelize.se

Hotelli Maskin ravintolasali.

Hotelli Maski sijaitsee
Musiikki- ja draamateatterin vieressä ja läheisyytensä vuoksi houkuttelee vierailevia
teatterilaisia. Kodikkaassa, muodoltaan pyöreässä pikkuhotellissa on 24 huonetta. Jääkaappi
kuuluu huoneiden varusteluun,
osassa on jopa pakastin.
Hotelli Maski
3 A K.Marksa pr.
O nordictravel.ru/fin/maski
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Hotelli Karelian
ikkunoista voi ihailla
kaupunkia ja Äänisjärveä. Vuonna
1978 valmistunutta hotellia on
remontoitu viimeksi viitisen vuotta sitten. Vesileikeistä kiinnostuneille tarjolla kylpyläosasto.
Hotelli Karelia
nab. Gyllinga, 2
O karelia-hotel.ru
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