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Yhteiskunta
Turmat sattuvat 
tutussa 
ympäristössä
Moottorikelkkaonnetto-
muudet vaativat viime vuonna 
11 ihmisen hengen.

Kaikkiaan kuolemaan johta-
neita kelkkaonnettomuuksia oli 
viime vuonna kymmenen. Puo-
let niistä tapahtui Lapissa. Suu-
rin osa turmista sattui jäällä tai 
jäältä maalle siirryttäessä.

— Moottorikelkkaturmat sat-
tuvat usein kuljettajalle aivan 
tutussa ympäristössä, kun ote-
taan riskejä ja lähdetään esimer-
kiksi heikoille jäille joskus huo-
noissakin olosuhteissa. Koke-
neenkaan kuljettajan ei kannata 
aliarvioida olosuhteiden vaiku-
tusta, Onnettomuustietoinsti-
tuutti OTI:n liikenneturvallisuus-
tutkija Arja Holopainen sanoo.

Sadat metsälajit 
ovat uhanalaisia
Käävät ja monet metsän kova-
kuoriaiset voivat huonosti. Tuo-
reen tiedon mukaan uhanalaisia 
lajeja, kuten lukuisia kääväkkäitä 
ja kovakuoriaisia on eniten met-
sissä. Metsien lajeista joka kym-
menes on uhanalainen.

Suurimpina syinä uhanalai-
suuteen ovat vanhojen metsien 
vähäisyys ja metsien kuolleen 
puun eli niin sanotun lahopuun 
pieni määrä metsissä. Lahopuu-
ta ja sen määrää on seurattu sen 
tärkeyden takia reilun parin-
kymmenen vuoden ajan.

— Lahopuuta olisi helppo li-
sätä. Sitä on kertynyt kymme-
nessä vuodessa keskimäärin 
vain puoli kuutiota hehtaarille 
eli käytännössä alle yksi puun-
runko. Emme ole tehneet yh-
tään mitään, Jyväskylän yliopis-
ton ekologian professori Janne 
Kotiaho sanoo.

Lahopuuta kyllä syntyy kun 
metsien hakkuupaine vähenee. 
Tämä näkyy siinä, että metsäta-
louden käytöstä poistetuilla Ete-
lä-Suomen suojelualueilla laho-
puuta on syntynyt reilusti lisää. 
Vaikka suojelualueet ovat pie-
niä, sinne kertynyt kuoleva puu 
vaikuttaa koko lahopuukuvaan 
Suomessa. 

Työllisyystilanne 
parantuu
Valtaosa, peräti 83 prosent-
tia palkansaajista uskoo tarvit-
taessa löytävänsä uuden, ny-
kyistä vastaavan työpaikan. Lä-
hes puolet oli asiasta varma. 
Vain kuusi palkansaajaa sadas-
ta arvioi, ettei varmasti löytäisi 
uutta vastaavaa työpaikkaa. 12 
prosenttia arvioi, että luultavas-
ti ei löytäisi vastaavaa paikkaa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elin-
keinoministeriön TEM:n työ-
olobarometrin ennakkotiedois-
ta. Edellisen kerran palkansaajat 
olivat yhtä optimistisia vuonna 
2008 eli juuri talouden taantu-
man kynnyksellä. Silloin 80 pro-
senttia vastaajista luotti löytä-
vänsä tarvittaessa uuden, ny-
kyistä vastaavan työn.

Uutiset on lainattu Yle Uutisista.
Lisää uutisia www.yle.fi .

Kansalliskielet
Vepsäläiset haluavat 
popularisoida 
äidinkieltään 
teatteriesityksillä. 
Projektiin voivat 
osallistua kaikki 
halukkaat.
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@sampo.ru

Tänä vuonna vietetään YK:n alku-
peräiskansojen kielten vuotta. Tee-
mavuoden aikana toteutetaan lu-
kuisia hankkeita, joiden tarkoitus 
on kansalliskielten popularisointi. 
Kansalliskielten edistäminen on 
Karjalan Periodika-kustantamon 
yksi tärkeimmistä työsuunnista.

— Tänä vuonna aloitamme karja-
lan, vepsän ja suomen kielikurssit, 
joitka pidetään Karjalan karjalais-
ten, vepsäläisten ja suomalaisten 
mediakeskuksessa. On tärkeä, et-
tä yhä enemmän ihmisiä tulee meil-
le ja saa tietoja kansalliskielistä ja 
kulttuurista, kustantamon johtaja 
Natalja Sinitskaja kertoo.

Karjalan, suomen ja vepsän kiel-
ten kurssit alkavat eri aikoina ja kie-

,, Teatterihanke 
antaa osallistujille 
mahdollisuuden 
kokeilla voimiaan 
kääntäjänä 
sekä parantaa 
vepsän kielen 
keskustelutaitoja.
 MARIA KOŠELEVA

Nyt vepsän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet voivat kokeilla itseään näyttelijänä harrastajateatterin esityksissä. KUVA: JULIA NAUMOVA

Keskustelutaidot 
paranevat

liä popularisoidaan eri muodoissa. 
Esimerkiksi vepsän kieltä halutaan 
edistää harrastajateatterin esityk-
sillä. Viime viikolla teatteritoimin-
nasta kiinnostuneet vepsän käyttä-
jät käsittelivät lähisuunnitelmia.

— Esityksiin voi osallistua eri-
ikäisiä ihmisiä koululaisista eläke-
läisiin. Tärkeänä on heidän kiinnos-
tuksensa vepsän kieleen ja kulttuu-
riin. Heiltä ei vaadita kykyä eläytyä 
erilaisiin rooleihin, projektikoordi-
naattori ja vepsänkielisen Kodima-
lehden päätoimittaja Irina Sotniko-
va sanoo.

Harrastajateatteri aloittaa toimin-
tansa huomenna. Suunnitelmien 
mukaan amatöörinäyttelijät har-
joittelevat torstaisin.

— Olemme pyytäneet hankkeen 
osallistujia löytämään teoksia, joi-
hin voisimme pohjata tulevan esi-
tyksemme. Valitsemme sopivan 
teoksen ja kirjoittamme käsikir-
joituksen. Olemme valmiit kään-
tämään venäjänkielisiä tekstejä 
vepsäksi, jos se on tarpeen, toinen 
projektikoordinaattori Galina Ba-
burova sanoo.

Teatterihanke kiinnostaa vepsän 
kieltä lukevia nuoria.

— Hanke on ainutlaatuinen. Se 
antaa osallistujille mahdollisuuden 
kokeilla voimiaan kääntäjänä sekä 
parantaa vepsän kielen keskustelu-
taitoja. Olen kertonut hankkeesta 
opiskelijoille. Uskon, että he osal-
listuvat teatteritoimintaan, Pet-
roskoin valtionyliopiston vepsän 
kielen opettaja Maria Košeleva 
sanoo.

Petroskoin yliopiston itämeren-
suomalaisen fi lolologian laitoksen 
neljännen vuosikurssin opiskeli-
ja Gleb Fomin kokeilee mielellään 
voimiaan näyttelijänä.

— Minulla on paljon ideoita esi-
tyksiä varten! Toivon, että valmis-
tamme eri-ikäisiä ihmisiä kiinnos-
tavia esityksiä, jotka auttavat mei-
tä popularisoimaan vepsän kieltä, 
Fomin sanoo.

Projektikoordinaattorien mu-
kaan myös  ihmiset, jotka eivät osaa 

,, Tärkeänä 
on ihmisten 
kiinnostus 
vepsän kieleen ja 
kulttuuriin. Heiltä 
ei vaadita kykyä 
eläytyä erilaisiin 
rooleihin. 
IRINA SOTNIKOVA

vepsää, voivat osallistua harrasta-
jateatterin esityksiin.

— Heidän täytyy vain käydä jo-
kaisessa harjoituksessa, koska he 
oppivat ulkoa tekstejä kielellä, jo-
ka on heille tuntematon, Galina Ba-
burova korostaa. KS


