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"Uuden sivuston tärkeimpänä tehtävänä on tehdä
tunnetuksi Careliaa ja edistää lehden levikkiä."
Armas Mašin

Carelialle uusi
verkkosivusto

Viikko
minuutissa
--------------------

Taidekoulu
avasi ovensa
ihmeiden
markkinoille

Media
Aikakauslehti
Carelian uusi
verkkosivusto
otettiin käyttöön
jouluna.
Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen toivotti menestystä uudelle sivustolle, rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta
Carelian kirjoittajille ja lukijoille.
Onnittelu päämies Hudilaiselta ilmestyi Carelian verkkosivuille heti, kun uusi sivusto käynnistettiin
jouluaattona.
”Tiedon ja mielipiteiden välittäminen on rajatonta internetissä.
Carelian verkkosivujen aineistolle
löytyy epäilemättä kiinnostuneita lukijoita Karjalan tasavallasta ja
Venäjän muilta alueilta sekä ulkomailta — Suomesta ja muista maista”, Aleksandr Hudilainen totesi
onnittelussa.
— Uuden sivuston tärkeimpänä
tehtävänä on tehdä tunnetuksi Careliaa ja edistää lehden levikkiä, Carelian päätoimittaja Armas Mašin
painottaa.
— Jatkossa mainostamme verkkosivuilla valmistuvan seuraavan
Carelian aineistoa sitä mukaan kun
kirjoituksia kertyy omaan toimitussalkkuumme. Carelian sähköistä arkistoa valmistellaan uuden sivuston yhteyteen. Arkistoon kootaan

Muistolaatta
taitavalle
liikunnan
järjestäjälle
Urheilu. Nadežda Krotovan
muistolaatta on paljastettu Petroskoissa osoitteessa Gogolinkatu 22:ssa. Laatassa on teksti:
”Tässä talossa vuosina 1956—
1990 asui Nadežda Krotova,
Karjalan taitava liikunnan jär
jestäjä”.
Krotova oli omana aikanaan
tunnettu henkilö, käytökseltään
reipas ja rehellinen, myös järjestäjänä erittäin taitava. Nuorena
hän oli jääkiekkoilija ja pikaluistelija. Krotova piti myös nyrkkeilystä. Hän syntyi Arkangelissa,
opiskeli Leningradissa ja asui
Petroskoissa.
Vuosina 1945—1966 Krotova
toimi Karjalan urheilukomitean
varapuheenjohtajana. Virkailijana hän auttoi nuoria urheilijoita
urallaan eteenpäin. Hän hoiti urheilijoiden rahoitusta.
Stanislav Prošutinski

Uudelle vuodelle ja joululle omistettu näyttely on avoinna Aunuksessa lasten taidekoulussa. Näyttelyssä on esillä oppilaiden yli 70 teosta, joista suurin
osa maalauksia, piirroksia ja kirjontatöitä.
Kaikki näyttelyesineet tehtiin hiljattain päättyneen neljännentoista taidekilpailun aikana. Ihmeiden markkinat -kilpailun yhteenvedot on tehty.
Lautakunta on valinnut parhaat teokset, joiden joukossa on aunukselaisen neljätoistavuotiaan Milena Garbuzin
maalaus nimeltään Kolmivaljakko kiitää.
Muutama teos Aunuksen
näyttelystä on lähetetty Petroskoin lasten taidekoulussa järjestettävään Joulukortti-kilpailuun
sekä lasten ja nuorten Morozovin kirjastoon, jossa pidetään
perinteinen kirjallisuusteosten,
piirrosten ja pikkuesineiden Taikajoulu pohjoismaissa -kilpailu.
Carelian kaikkien numeroiden aineisto lokakuusta 1993 alkaen. Carelia siirtyi Periodika-kustantamon
yhteyteen silloin. Kerromme lehden sivustolla Carelian toimituksen
elämästä ja toiminnasta mm. osastoissa Tapahtumia ja tapaamisia ja
Carelia mediassa.
Carelia ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa nykyään. Päätoimittajan
kolumni valmistuu aikakauslehden

verkkosivuille säännöllisesti viikon
välein jatkossa. Kolumni on keino
päivittää tapahtuvaa ja ottaa kanta
ajankohtaisiin asioihin.
— Uudet verkkosivut mahdollisuus Carelialle oli ensimmäisen
kolumnin aihe. Uskomme tähän ja
toivomme lisää lukijoita ja tilaajia
Carelialle.
— Alku aina hankala, sanotaan.
Carelian verkkosivujen käynnistä-

minen ei ole ollut kitkatonta, joten meillä on edessä paljon työtä
ja haasteita. Suuntaamme luottavaisin mielin eteenpäin, koska tiedämme: työ tekijänsä kiittää, Mašin
hymyilee.
Carelian verkkosivut löytyvät
osoitteesta: www.carelia-lehti.ru
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Urheiluvälineet lahjana piireihin
Hanke
Karjalan nuoret
urheilijat ovat
saaneet uusia
urheiluvälineitä.
Urheiluvälineiden hankintaan on
käytetty noin 30 miljoonaa ruplaa.

Karjalassa suositut urheilulajit
ovat hiihto, pöytätennis, lento-, kori- ja jalkapallo. Niitä harrastetaan
tasavallan monissa piireissä.
Hankittujen urheiluvälineiden
joukossa on palloja, suksia, tennispöytiä, jalkapallomaaleja, koripallorenkaita ja monia muita.
Karjalan hallituksen laatiman hankkeen mukaan vuoteen
2020 saakka tasavaltaan rakenne-

taan noin 170 urheilukeskusta ja
-kenttää.
Tänä vuonna halutaan rakentaa kahdeksan urheilukohdetta ja
saada päätökseen Petroskoin hiihto- ja ampumahiihtokeskuksen
rakentamisen.
Kolme uutta urheilu- ja kuntoutuskeskusta avataan Pitkärannassa,
Sortavalassa ja Petroskoissa. Kostamukseen rakennetaan hiihto- ja
ampumahiihtokeskus ja yleisurheilustadion. Pitkärannassa ja Kemissä avataan jalkapallokentät. Kontupohjan uimahallin korjaus viedään
loppuun.
Hankkeet maksavat lähes kaksi
miljardia ruplaa.
Karjalan urheiluministeri Aleksandr Voronov on varma, että uudet urheiluvälineet houkuttelevat
entistä enemmän nuoria harrastamaan urheilua. KS

Karjalan piirien koulujen ja
urheilukoulujen johtajat ovat saaneet
lahjaksi jalkapallot Dynamo—Moskovajalkapalloseuralta.
Kuva: Andrei Rajev

Suojärven
veturivarikko
parhaiden
listalla
Maantieteellisestä sijainnistaan johtuen Lokakuun radan Petroskoin ratapiirin Suojärven veturivarikon toiminta
ulottuu Petroskoin, Kostamuksen ja Kuznetšnojen (ent. Kaarlahden) suuntaan. Veturivarikko huolehtii Suojärven kautta
kulkevista matkustaja- ja tavarajunista.
Viime aikoina varikon toiminta on vakaantunut ja ylimääräisten työtuntien määrä on supistunut merkittävästi varikon valvontakeskuksen
ja päivystävien junanhoitajien
sujuvan yhteistoiminnan ansiosta. Samalla on tehostunut
moottorivetureiden käyttö ja
lähinnä vähentynyt dieselöljyn kulutus.
Hiljattain korjattiin Suojärven veturivarikon hallintorakennus, jossa sijaitsevat terveysasema, ruokala, suihkuhuoneet
ja sosiaalitilat.
Vähän aikaa sitten varikko
käytti rahaa moottorivetureiden
peruskorjaukseen ja ohjaamoiden äänieristykseen.
Viime vuoden lopulla Suojärven veturivarikko todettiin parhaaksi Lokakuun radan samankaltaisten laitosten kesken.
Valeri Sidorkin

