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”Olemme valmiit popularisoimaan suomen opiskelua 
muissakin yliopiston instituuteissa.” 

Konstantin Tarasov

9

7

6 6

5 5

4 4 4

3

1 1

2018—2019 2019—2020 2018—2019 2019—2020 2018—2019 2019—2020

Karjalan 
ja suomen kieli 

Vepsän 
ja suomen kieli

Suomen
 ja englannin kieli

Yliopisto
Kesällä 2019 kilpailu 
opiskelupaikoista 
kansalliskielten 
opintolinjoilla 
voi olla kovaa, 
koska ilmaisten 
opiskelupaikkojen 
määrä on vähennyt.
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
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Karjalan, vepsän ja suomen kie-
len opetuksen laatu Petroskoin 
valtion yliopistossa oli fokukses-
sa Karjalan tasavallan karjalais-
ten, vepsäläisten ja suomalaisten 
edustajien neuvoston istunnossa.

Kahden viime vuoden aikana Pet-
roskoin valtionyliopiston tarjoamat 
kansalliskielten opintolinjat ovat ol-
leet suosiossa nuorten keskuudessa.

— Hakijamäärä on kasvanut vuosi 
vuodelta. Se ilahduttaa, koska nel-
jä—viisi vuotta sitten opiskelupaik-
koja näillä opintolinjoilla oli enem-
män kuin hakijoita, Petroskoin valti-
onyliopiston varajohtaja Konstantin 
Tarasov sanoo.

Linjat suosiossa, kilpailu 
paikoista kovenee

Tarasovin mukaan hakijat ym-
märtävät, että tasavallassa tue-
taan ja kehitetään karjalan, vepsän 
ja suomen kielen opiskelua. Siinä 
on hakijamäärän kasvun syy.

— Karjalaa ja vepsää lukevat 
opiskelijat saavat lisää apurahaa, 
joka motivoi kielten opiskeluun, 
Tarasov huomauttaa.

Kesällä 2019 kilpailu opiskelu-
paikoista kansalliskielten opinto-
linjoilla voi tulla vielä kovemmaksi, 
koska ilmaisten opiskelupaikkojen 
määrä on vähentynyt. Tänä vuonna 
yliopiston fi lologian instituutin itä-
merensuomalaisen fi lologian laitok-
sessa on 14 ilmaista opiskelupaikkaa 
kolmelle opintolinjalle. Viime vuon-
na niitä oli 20.

— Yritämme säilyttää ilmaisia 
opiskelupaikkoja kaikin voimin, 
mutta niitä supistetaan koko hu-
manistisella alalla Venäjällä, Tara-
sov toteaa.

Suomea eri opintolinjoille?
Nyt karjalan, vepsän ja suomen 
kieltä Petroskoin yliopistossa, 
kandidaatti- sekä maisteriohjel-
missa lukee 147 opiskelijaa. Suu-
rin osa heistä opiskelee kansal-
liskieliä fi lologian instituutissa. 
Sen lisäksi karjalan kieltä opete-
taan ala-asteen didaktiikan laitok-
sessa ja suomen kieltä historian 
instituutissa.

— Nyt suomea lukevat valmis-
tautuvat fi lologeiksi. Heidän on vai-
kea löytää työpaikkaa, koska he ei-
vät osaa erikoissanastoa. Olisi hyvä, 
jos tulevat fi lologit oppisivat tekni-
sen, taloudellisen sekä lainopillisen 
alojen alkeita tai teknisen, taloudel-
lisen ja lainopillisen opintolinjojen 

Valtiollisten standardien mukaan yli 
puolella yliopiston opettajiasta pitää ol-
la oppiarvo. Muutama vuosi sitten Pet-
roskoin valtionyliopiston itämerensuo-
malaisen fi lologian laitoksessa työsken-
teli vain ainoa fi lologian tohtori.

— Nyt tilanne on parantunut. Vii-
me vuonna laitoksen johtaja Tatjana 

,, Olisi hyvä, 
jos tulevat 
fi lologit oppisivat 
teknisen tai 
taloudellisen 
alojen alkeita 
tai teknisen, 
taloudellisen 
ja lainopillisen 
opintolinjojen 
opiskelijat 
lukisivat suomea.” 
TATJANA ISLAMAEVA

● Filologian instituutissa 25 
opiskelijaa lukee suomea ja 
karjalaa, 11 suomea ja vepsää, 
46 suomea ja englantia.

● Karjalan kieltä opetetaan 
myös ala-asteen didaktiikan 
laitoksessa.

● Suomea opetetaan myös 
historian instituutissa.

Opettajien kieltä korkeammalle tasolle
Paškova sai historian tohtorin arvon. 
Vielä kolme laitoksen opettajaa väitte-
lee kandidaateiksi, Petroskoin valtion-
yliopiston varajohtaja Konstantin Tara-
sov sanoo.

Karjalan tasavallan suomen kielen 
keskuksen puheenjohtajan Tatjana Is-
lamaevan mielestä opettajan korkea-

Opiskelupaikat kansalliskielten linjoilla

tasoinen kielitaito on oppiarvoa tär-
keämpi.

— Olisi hyvä, jos yliopisto tekisi yh-
teistyötä Suomen Pietarin-pääkonsu-
laatin ja Suomen Pietarin instituutin 
kanssa. Siten yliopiston opettajat voi-
sivat parantaa kielitaitojaan, Islamaeva 
ehdottaa. KS

opiskelijat lukisivat suomea, Karja-
lan tasavallan suomen kielen kes-
kuksen puheenjohtaja Tatjana Is-
lamaeva sanoo.

— Venäjällä toimii suomalaisia 
yrityksiä. Olisi hyvä, jos suomea 
opiskelevat harjoittelisivat näissä 
yrityksissä, hän ehdottaa.

Nyt opiskelijat voivat itse valita, 
mitä vierasta kieltä he haluavat lu-
kea. Tarasovin mukaan suurin osa 
teknisten linjojen opiskelijoista va-
litsee englannin kielen, mutta fi lo-
logian instituutin opiskelijat valit-
sevat suomen kielen.

— Viime vuonna noin 16 prosent-
tia englantia, ruotsia ja ranskaa pit-
känä kielenä lukevista on valinnut 
pitkäksi kieleksi nimenomaan suo-
men. Olemme valmiit popularisoi-
maan suomen opiskelua muissakin 
yliopiston instituuteissa, Tarasov 
korostaa. KS

Kansalliskieliä 
opiskelevien määrä
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