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SUOMEN PIETARIN-PÄÄKONSULAATTI                        03.09.2018 
 
Luoteis-Venäjän uutiskooste 03.08.–03.09.2018  
Pietari, Leningradin alue, Vologda, Pihkova, Nenetsian autonominen alue, Komi, Kaliningrad  
* 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: 
 

 Pietarin eurooppalainen yliopisto sai opetuslupansa takaisin ja aloittaa lukuvuotensa 
lokakuun alussa 

 Syyskuulle suunnitteilla eläkeuudistuksen vastaisia mielenosoituksia Pietarissa 
 Tutkimuksen mukaan suurin osa venäläisistä uskoo Venäjän vastaiseen salaliittoon 
 Valmisteilla olevan viisumikeskuksia koskevan lainsäädännön mukaan keskuksesta 

saisi olla enintään 20 prosenttia ulkomaisessa omistuksessa  
 Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on vahvistanut asettuvansa ehdolle 

kolmannelle kuvernöörikaudelleen 
 
 
1. POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA 
  
1.1 Eurooppalainen yliopisto 
 
Venäjän federaation opetus- ja tiedealan valvontalaitos palautti Pietarin eurooppalaiselle 
yliopistolle luvan järjestää opetusta. Valvontalaitos ilmoitti jo aiemmin elokuussa, ettei se 
viimeisimmässä tarkastuksessaan löytänyt huomautettavaa yliopiston toiminnassa. Yliopisto aloittaa 
lukukautensa lokakuun alussa. Tänä vuonna aloituspaikkoja on vain maisteriohjelmissa. 
https://www.fontanka.ru/2018/08/10/078/  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/322187-eu-priem 
 
Pietarin eurooppalainen yliopisto lykkäsi hakuajan alkamista muutamilla päivillä. Haku oli 
tarkoitus aloittaa 21.8, mutta se avattiin lopulta vasta 24.8. Syynä lykkäykseen oli se, ettei yliopisto ollut 
saanut vielä haltuunsa opetusluvan myöntävää asiakirjaa. Yliopiston pääsykokeet järjestetään 13-19. 
syyskuuta. https://www.fontanka.ru/2018/08/21/057/  
https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/29/vstupitelnye-ekzameny-v-evropejski/  
 

 
1.2 Aktivismi 

 
Pietarin valtionyliopiston opiskelijat havaitsivat aktivismin kasvua nuorison keskuudessa: 
suurin osa on tyytymättömiä valtaapitäviin, ja 12 prosenttia valmiita ”vallankumoukseen”. 
Valtionyliopiston opiskelijat havaitsivat asian tutkiessaan kaupungin yliopisto-opiskelijoiden aktiivisuutta 
protesteihin osallistumisesta. Opiskelijat havaitsivat, että lähes puolet vastanneista oli valmiita 
maastamuuttoon, ja 70 prosenttia vastaajista uskoi, etteivät valtaapitävien sanat ja teot käy yhteen. 60 
prosenttia opiskelijoista ei ollut tyytyväisiä maan poliittiseen tilanteeseen. Kyselyyn osallistui keväällä 
2018 220 opiskelijaa yksityisistä ja valtiollisista yliopistoista, ja haastatteluja tehtiin sähköisesti ja 
kasvotusten. https://www.fontanka.ru/2018/08/22/080/ 
https://paperpaper.ru/campus/bolshinstvo-peterburgskih-studentov/  
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Yli 30 Pride-aktivistia pidätettiin Pietarin keskustassa. Lauantaina 4.8. noin kuusikymmentä 
mielenosoittajaa kokoontui Palatsiaukiolle yhden hengen mielenosoituksiin, vaikka Pietarin kaupunki ei 
ollut antanut Pride-kulkueelle lupaa tänä vuonna. The Villagen mukaan 31:n pidätetyn joukossa oli 
myös seitsemän alaikäistä. Kaikki pidätetyt vapautettiin iltaan mennessä. The Village kertoi 6.8., että 
vankeus uhkaa vain yhtä aktivistia, Aleksandr Hmelevia. Fontanka kertoi 8.8., että pappina toimiva 
homoseksuaali Hmelev sai 170 000 ruplan sakot mielenosoitukseen osallistumisesta. 
http://mr7.ru/articles/187353/ 
https://lenta.ru/news/2018/08/04/gay_activists/ 
https://www.fontanka.ru/2018/08/08/118/  
Ylen artikkeli suomeksi: https://yle.fi/uutiset/3-10338090 
 
Aleksei Navalnyi julisti koko Venäjälle protestit Venäjän alue- ja kansallisvaalien 
äänestyspäivänä 9. syyskuuta. Navalnyi kertoi tarkoituksena olevan nostaa eläkereformi vaalien 
pääteemaksi.https://www.the-village.ru/village/city/news-city/321143-navalnyy-protiv-pensionnoy-
reformy 
 
Eläkeuudistusta vastustavista mielenosoituksista ilmoittanut Aleksei Navalnyi pidätettiin 30 
vuorokaudeksi. Navalnyi pidätettiin 25. elokuuta viime tammikuussa järjestetyn mielenosoituksen 
vuoksi. https://www.dp.ru/a/2018/08/27/Sud_arestoval_Navalnogo  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/323255-navalnyy  
 
Pietarissa tahdotaan järjestää mielenosoitus eläkereformia vastaan 16. syyskuuta. Pietarilaisen 
protestiliikkeen järjestävä komitea tahtoo järjestää mielenosoituksen eläkereformia vastaan 16. 
syyskuuta kello 13. Aiemmin mielenosoitusta suunniteltiin edeltävälle päivälle. Järjestävä komitea 
kieltäytyi myös pitämästä mielenosoitusta kaupungin laitamilla, ja nyt mielenosoitus aiotaan järjestää 
kaupungin keskustassa. Mielenosoitusta tukevat eri oppositioliikkeet, mm. ”Komitea Pietarin 
suojelemiseksi”, eri puolueiden edustajia, sekä ammatti- ja vasemmistoliikkeitä. https://www.the-
village.ru/village/city/news-city/321889-protiv-pensionnogo-grabezha  
 
Ryhmä, joka tahtoo järjestää kansanäänestyksen eläkeuudistuksesta, tapasi Pietarissa 
ensimmäistä kertaa. Tapaamisessa aktivistit päättivät jättää Pietarin toimeenpanevaan komiteaan 
dokumentit kansanäänestyksen järjestämisestä. 
https://www.dp.ru/a/2018/08/21/V_Peterburge_proshlo_pervo?hash=697480  
 
Pietarin kaupunki päätti yli 20 vuotta samoissa tiloissa toimineen ihmisoikeusjärjestö 
Memorialin vuokrasopimuksen. Häätöpäätökselle ei Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustajan 
Boris Višnevskin mukaan ole kunnon perusteita, sillä Memorial ei ole rikkonut vuokrasopimustaan, 
eivätkä kaupungin viranomaiset ole esittäneet sille mitään vaatimuksia. Järjestö on ulkomaalaisten 
agenttien listalla. https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/16/peterburgskij-memorial-vyselyayut-i/ 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/322103-memorial-vyselyayut  
https://www.fontanka.ru/2018/08/16/011/  
Aiheesta Helsingin Sanomissa: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005793172.html 
 
Pietarin kaupunki keskeytti Memorial-järjestöä koskevat häätötoimenpiteet. Lakiasäätävän 
kokouksen edustajan Boris Višnevskin mukaan Pietarin kuvernööri Poltavtšenko ilmoitti toimien 
keskeyttämisestä 28. elokuuta. Višnevski uskoo, että järjestö voi jatkaa toimintaansa entisissä 
tiloissaan. https://www.dp.ru/a/2018/08/30/Smolnij_peredumal_viselja  
https://www.fontanka.ru/2018/08/30/043/  
 
Otkrytaja Rossijan aktivisti kertoi FSB:n rekrytointiyrityksestä. Otkrytaja Rossijan lehdistösihteeri 
Natalja Grjaznevitš kertoi FSB:n edustajaksi esittäytyneen miehen tarjonneen tälle suojaa tietojen 
vaihtoa vastaan. Mies saapui Grjaznevitšin asunnolle perjantaina 3.8. kukkien kanssa. Keskustelun 
aikana mies ehdotti kerran viikossa tapaamista, jonka aikana Grjaznevitš kertoisi työstään. Grjaznevitš 



     Luoteis-Venäjän uutiskooste 03.08.–03.09.2018 Suomen Pietarin-pääkonsulaatti 
  3(6) 
kertoi kieltäytyneensä tarjouksesta. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/320989-fsb-
verbovka 
https://www.fontanka.ru/2018/08/06/065/  
 
Pietarilainen ihmisoikeusjärjestö ulkomaalaisten agenttien listalle. Venäjän oikeusministeriön 
ilmoituksen mukaan Molodjožhnaja pravozašhšitnaja gruppa on saanut rahoitusta Alankomaiden 
Pietarin pääkonsulaatilta. Järjestön johtaja Maksim Ivantsov on julkisesti puolustanut 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.   
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/322067-ivantsov-inoagent 
https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/15/minyust-vnes-v-spisok-inoagentov-molo/ 
 
Pietarissa kidnapatuksi tšetšeenimieheksi esittäytyvä henkilö kiistää YouTube-videolla 
Tšetšenian poliisin vainon ja isänsä osallisuuden kidnappaukseensa. Huomiota videoon kiinnitti 
Fontanka. LGBT-järjestön johtajan Igor Kotšetkovin mukaan videolla esiintyvä mies ei kuitenkaan ole 
kidnapattu Zelimhan Ahmadov vaan tämän serkku. Ahmadovin isä on kiistänyt, että videolla esiintyvä 
henkilö olisi tämän serkku. 13. heinäkuuta Pietarissa kidnapattiin 20-vuotias Tšetšenian kansalainen, 
joka oli paennut Tšetšenian poliisin homoseksuaaleihin kohdistamia vainoja. Tiedettävästi myös 
Ahmadovin isä oli kidnappauksen takana. https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/16/pohishennyj-v-
peterburge-zhitel-chechni/  
 
Karjalan Memorial-järjestön johtaja Juri Dmitrievin pidätystä on jatkettu 26.10. saakka. Dmitrievia 
syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. http://47news.ru/articles/144064/  
 
Pietarissa osoitettiin jälleen mieltä jo yli 100 päivää nälkälakossa olleen elokuvaohjaaja Oleg 
Sentsovin puolesta. Osallistujat seisoivat 21.8. yhden hengen mielenosoituksissa Pietarin 
keskustassa. Mielenilmauksiin osallistui mm. Pietarin lakiasäätävän kokouksen kansanedustaja Boris 
Višnevski. 20 vuoden vankeustuomion saanut Sentsov vaatii ukrainalaisten poliittisten vankien 
vapauttamista Venäjällä. https://paperpaper.ru/papernews/2018/08/22/v-peterburge-proshla-akciya-v-
podderzhku/ 
 

 
1.3  Ympäristö 
 
Leningradin oblastin hallinnon työntekijät eivät jatkossa enää käytä muoviastioita ja 
pakkauksia. Leningradin oblastin kuvernööri Aleksandr Drozdenko on kehottanut alaisiaan olemaan 
käyttämättä muoviastioita ja -pakkauksia. Virkamiehet tulevat vastaisuudessa käyttämään paperista ja 
muista ympäristöystävällisistä materiaaleista tehtyjä astioita eri tapahtumien järjestämisessä. 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/321019-plastik-lenoblast 
 
Suomenlahden vihreäksi värjänneestä runsaasta sinilevästä raportoitiin useissa eri medioissa. 
Helteiden aiheuttamat runsaat sinileväesiintymät ovat aiheuttaneet lintujen kuolemia Pietarin alueen 
vesistöissä. https://www.fontanka.ru/2018/08/28/110/     http://www.sobaka.ru/city/city/77527  
 
1.4  Muut aiheet 
 
Kaksi kolmasosaa venäläisistä uskoo Venäjän vastaiseen salaliittoon. Venäjän valtiollisen 
mielipidetutkimuslaitoksen VTsIOM:in tekemän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa venäläisistä uskoo 
salaliittoon, joka pyrkii historiankirjoitusta ja totuutta muuntelemalla vahingoittamaan Venäjää ja sen 
suurvalta-asemaa. Suurin osa vastaajista uskoo myös, että venäläisiin kohdistetaan järjestäytynyttä 
perinteisten arvojen vastaista vaikutustoimintaa.  
https://www.dp.ru/a/2018/08/20/VCIOM_Dve_treti_rossijan?hash=697408 
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Kyselytutkimuksen mukaan ksenofobia on lisääntynyt Venäjällä merkittävästi viime vuodesta. 
Suurin osa sosiologista tutkimusta tekevän Levada-keskuksen kyselyyn vastanneista kannatti 
maahanmuuton rajoittamista. Erityisen negatiivisesti suhtauduttiin tiettyihin ryhmiin: romaneihin, 
kiinalaisiin, vietnamilaisiin sekä Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista peräisin oleviin. Kyselyn 
mukaan yhä useampi venäläinen myös kannatti iskulausetta ”Venäjä venäläisille”. Lähes 40 prosenttia 
vastanneista piti lisäksi hyväksyttävänä syrjivää kohtelua työpaikka- ja asunnonvuokrausilmoituksissa. 
Tutkijoiden mukaan muun muassa eläkeuudistuksen myötä huonontunut yhteiskunnallinen ilmapiiri on 
voinut vaikuttaa ksenofobian lisääntymiseen. https://www.fontanka.ru/2018/08/27/022/  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/323169-rossiya-dlya-russkih  
 
Venäjän hallitus tarkastelee mahdollisuutta pidentää FAN-ID -kisapassilla saatavaa 
viisumivapautta vielä vuodenvaihteen jälkeenkin. Suunnitelmissa on Delovoj Peterburgin mukaan 
pidentää viisumivapautta ensi vuoden maaliskuussa Krasnojarskissa järjestettäviin talvikisoihin saakka. 
Kisat järjestetään 2.-12. maaliskuuta 2019. 
https://www.dp.ru/a/2018/08/07/Pravitelstvo_rassmatriva?hash=696725 
 
Venäjällä suunnitellaan viisumikeskuksia koskevaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan 
ulkomaisessa omistuksessa saisi keskuksesta olla enintään 20 prosenttia. Venäjän 
Transparency Internationalin varapääjohtajan Ilja Šumanovin mukaan laki saattaisi toteutuessaan 
suosia Venäjän markkinan suurinta toimijaa VFS Globalia, joka Šumanovin mukaan voidaan liittää 
venäläisiin liikemiehiin Andrei ja Mihail Ignatjeviin. https://www.kommersant.ru/doc/3713842  
https://www.facebook.com/tirussia/posts/1909726522419908  
 
Pietarilaista Eduard Nikitiniä syytetään viharikoksista sosiaalisessa mediassa jakamiensa 
julkaisujen vuoksi. Syytteet perustuvat Venäjän ääriryhmien vastaiseen lainsäädäntöön. Nikitin jakoi 
vuonna 2015 VKontakte -sivustolla kansallismielisiin venäläisiin viitanneen pilapiirroksen sekä vaaleja 
käsitelleen vitsin. Asian käsittely alkoi pietarilaisessa tuomioistuimessa maanantaina 20.8. 
https://paperpaper.ru/chto-izvestno-o-dele-peterburzhca-kotor/ 
https://paperpaper.ru/peterburzhca-sudyat-za-anekdot-o-vybora/ 
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/08/20/1726063.html  
 
Lemminkäisen urakoimalla sillalla Pietarissa sillan toimintahäiriöstä johtuva onnettomuus. 
Volodarskin silta Pietarissa alkoi nousta itsestään elokuun 25. päivän iltana aiheuttaen 
onnettomuuden, jossa loukkaantui kolme ihmistä. Siltakansi nousi noin 40 senttimetriä. Sillan 
toimintahäiriön syyksi epäillään urakoitsijan virhettä. Onnettomuuden tutkinta on alkanut ja sen on 
tarkoitus valmistua syyskuun loppuun mennessä. https://www.kommersant.ru/doc/3725045  
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/323161-mostotrest-volodarskiy  
https://www.dp.ru/a/2018/08/27/Volodarskij_most_obsleduju  
 
Venäjän liikenneministeriö lupasi parantaa liikenteenvalvontaa Saimaan kanavan huoltotiellä. 
Tiellä on sattunut vakavia onnettomuuksia. Aiheesta keskusteltiin Suomen ja Venäjän 
kanavavaltuutettujen tapaamisessa Lappeenrannassa nykyisen Saimaan kanavan 50-vuotisjuhlien 
yhteydessä. https://www.fontanka.ru/2018/08/10/089/          http://sudostroenie.info/novosti/23970.html  
Suomeksi: https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/f6555ed4-15f6-4731-b204-a5c568c00a55 
 
Kolme Kuuban kansalaista pidätettiin Viipurin alueella lähellä Suomen ja Venäjän välistä rajaa. 
Kuubalaiset olivat liikkeellä jalan tarkoituksenaan päästä laittomasti rajan yli Suomeen.  
https://www.dp.ru/a/2018/08/27/Troih_kubinskih_migrantov    https://www.fontanka.ru/2018/08/27/076/  
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2. TALOUS 
 
Amerikkalainen rahasto Morgan Stanley perääntyi aikeistaan ostaa Stockmannin omistama 
Pietarin Nevski-keskus. Päätöksen taustalla saattoivat olla USA:n Venäjälle asettamat uudet 
pakotteet. Kohde on ollut myytävänä jo kaksi vuotta. https://www.fontanka.ru/2018/08/14/043/  
https://www.dp.ru/a/2018/08/14/Morgan_Stanley_otkazalsja?hash=697079  
https://www.fontanka.ru/2018/08/16/026/  
 
Leroy Merlin käyttänyt K-Rauta -ketjun uudistamiseen 2,4 miljardia ruplaa, kertoo Delovoj 
Peterburg. Ranskalainen Leroy Merlin osti helmikuussa Pietarissa kahdeksan K-Rauta -liikettä. Yksi 
niistä avautuu ensi vuonna ns. dark-store -myymälänä, joka suuntautuu nettikauppaan. 
https://www.dp.ru/a/2018/08/23/Lerua_Merlen_potratila?hash=697601  
 
 
3. KAUPUNKI JA KULTTUURI 
 
Sukupuolivähemmistöjä ei Pietarissa aina päästetä klubeille tai kuntosaleille, ja heiltä kielletään 
psykologinen apu. Asiasta kirjoittaa laajasti Bumaga, jonka mukaan tapaukset päätyvät harvoin 
oikeuteen asti, sillä syrjinnän osoittaminen todeksi on hyvin vaikeaa. 
https://paperpaper.ru/gomoseksualov-i-transgenderov-v-pete/  
 
Pietarin keskipalkka saavuttaa 81,3 tuhatta ruplaa (n. 1100 euroa) vuoteen 2021 mennessä. 
Pietarin kaupunginhallinto julkaisi ennusteen kaupungin tulevasta sosiaalis-ekonomisesta kasvusta 
vuoteen 2021 asti. Asiantuntijoiden mukaan arvio keskipalkan kehityksestä on kuitenkin liian korkea. 
Ennusteen mukaan kaupungin väkiluku kasvaa 5,5 miljoonaan asukkaaseen ja väestön keski-ikä 
saavuttaa 77 ikävuoden rajan. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/321825-zarplata-2021-
spb 
 
Pietarin kaupunkiaktivistit kääntyivät Suomen konsulaatin puoleen pyytäen kiinnittämään 
huomiota Pietarin suomalaisiin markkinoihin, kirjoittaa Delovoj Peterburg.  Aktivistien mielestä 
eurooppalaisiksi ilmoitettujen tavaroiden sijaan markkinoilla myydään kiinalaisia ja turkkilaisia tavaroita. 
Lehden mukaan liikkeen osallistujat toivovat, että Suomen konsulaatti kiinnostuisi ongelmasta ja tekisi 
jotain sen ratkaisemiseksi. https://www.dp.ru/a/2018/08/19/Na_organizatorov_finskih?hash=697359   
 
Kalevala julkaistu Arkangelissa nenetsin kielellä. Teoksen kaikki sivut ovat kolmella kielellä: 
suomeksi, venäjäksi ja nenetsiksi. Nenetsin kieli on 46., jolla eepos on julkaistu, kustantaja kertoo. 
http://tass.ru/v-strane/5476366  
 
 
4. PIETARIN HALLINTO, NIMITYKSET JA EROT 
 
Tiedotusvälineiden mukaan Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko on vahvistanut 
asettuvansa ehdolle kolmannelle kuvernöörikaudelleen. Kuvernöörinvaalit järjestetään vuonna 
2019. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/321097-poltavchenko-vybory 
https://www.dp.ru/a/2018/08/07/Gotov_no_sklonen_k_pessi?from=subscribe_email  
 
Maria Scherbakova, Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja Pietarin lakiasäätävässä kokouksessa, 
irtisanottiin lakiasäätävän kokouksen edustajan tehtävästään. Pietarin lakiasäätävän kokouksen 
johtaja Vjatšeslav Makarov teki päätöksen koettuaan Scherbakovan lojaaliuden liian vähäiseksi. 
Scherbakova on edustajan työn lisäksi jo kahdeksan vuoden ajan johtanut Yhtenäisen Venäjän 
Pietarin keskusta-alueen alueellista osastoa. Delovoj Peterburgin mukaan ”sota” keskusta-alueella on 
jo puolen vuoden ajan ollut kaupungin poliittisen elämän päätapahtumia, joka vaikuttaa myös alueella 
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toimivan liike-elämän etuihin. Konflikti alkoi jo vuoden 2016 vaaleissa, jolloin keskusta-aluetta johtanut 
Scherbakova valittiin samanaikaisesti myös Pietarin lakiasäätävään kokoukseen. 
https://www.dp.ru/a/2018/08/08/V_Peterburge_deputata_Ed?hash=696786 
 
Venäjän keskusvaalilautakunta ei sittenkään näe välttämätöntä syytä Pietarin kaupungin 
vaalilautakunnan uusintatarkastukseen. Asiasta kertoi keskiviikkona 15. elokuuta 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova. 1. elokuuta uutisoitiin, että Pamfilova aikoi 
lähettää Pietariin tarkastajia viime maaliskuisiin presidentinvaaleihin liittyen. Delovoj Peterburg kertoo 
Pietarin kaupungin vaalilautakunnan hajonneen kahteen lähestulkoon samankokoiseen osaan: toinen 
osa tukee sen puhemiestä Vjatšeslav Makarovia ja toinen Pietarin kaupunginhallintoa. 
https://www.dp.ru/a/2018/08/15/CIK_otkazalsja_ot_idei_bo?hash=697162  
 
Pietarin kaupungin liikennekomitea erotti neljä johtajaa. Komitea on erottanut ensimmäisen 
varapuheenjohtajan Jelena Osintsevan ja kaupungin liikennelaitoksen johtajan Vladislav Samojlovin 
sekä kaksi liikennelaitoksen apulaisjohtajaa. Komitea ei kertonut ilmoituksessaan työsuhteiden 
päättämiseen johtaneista syistä. https://www.fontanka.ru/2018/08/21/040/ 
 


