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”Kansanäänestyksen tarkka päivämäärä
tulee selväksi helmikuun lopussa.”
Darja Golitsyna

,,Rajavastuuyh

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

tiö suunnittelee
kahden
kalastusaluksen
hankkimista
lisätäkseen
merikalan
pyyntimääriä ja
jalostusta.

Mediahanke
muistuttaa kadun
ylityksestä
Karjalan liikennepoliisi muistuttaa jalankulkijoille ajoradan
ylittämissääntöjä uuden mediahankkeen avulla. Poliisimiehet kertovat jalankulkijoille, miltä tie näyttää autoilijan silmin ja
miten sääolot vaikuttavat liikenneturvallisuuteen.
Sen lisäksi jalankulkijoille esitetään Petroskoissa tapahtuneiden kolareiden videoita. Tilastojen mukaan vuonna 2019
Petroskoin suojateillä tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksiin
kuoli yksi ja vammautui 54 jalankulkijaa.

Uusi piispa vihitty
Karjalan päämies Artur Parfentšikov ja
maatalousministeri Vladimir Labinov
tutustuivat kalajalostamon valikoimaan
ja käsittelivät yrityksen kehitysvaiheita.
KUVA: KARJALAN HALLITUS

Kalajalostamo pääsee
täyteen tehoon

Beloje more -rajavastuuyhtiö on
rakentamassa kalajalostamoa Belomorskin kaupunkiin. Kalajalostamon varajohtajan Jelizaveta Fo-

minan mukaan investointihankkeen toisen vaiheen käyttöönotto
on suunniteltu täksi kesäksi.
— Uudessa jalostusosastossa
meri- ja järvikalat lajitellaan, jäädytetään, suolataan, savustetaan,
ahavoidaan ja pakataan. Kalatuotevalikoima laajenee vastaisuudessa. Kalajalostamolle on aikomus
perustaa 25 uutta työpaikkaa, Fomina sanoo.
Yhtiö on hankkinut Startšinan
saarella sijaitsevan tuotannollisen
rakennuksen. Yrittäjät ovat asettaneet entisen tehtaan rakennukseen uudet kalanjalostuslaitteet ja
aloittaneet Vienanmerestä pyyde-
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tyn kalan jalostuksen.
Kalajalostamon ensimmäinen
vaihe otettiin käyttöön vuonna
2019. Hankkeeseen on sijoitettu
20 miljoonaa ruplaa. Nyt jalostamo valmistaa Beloje more -logolla
monta kalatuotetta. Valikoimassa

on perkaamatonta jäädytettyä navagaa, kuoretta, Äänisjärven muikkua ja Vienanmeren silliä.
Belomorskin kalajalostamon nykyinen kapasiteetti on tuhat tonnia tuotteita vuodessa. Jatkossa jalostamo pystyy lisäämään tuotantoaan kolmeen tuhanteen tonniin
vuodessa.
Rajavastuuyhtiö suunnittelee
kahden kalastusaluksen hankkimista kuluvana vuonna lisätäkseen merikalan pyyntimääriä ja
jalostusta. Yhtiön jatkosuunnitelmissa on myös Barentsinmerestä pyydetyn kalan jalostaminen. KS

Kansalaisten mielipide etusijalle
Perustuslaki
Kansalaiset osoittavat
mielipiteitään
Venäjän perustuslain
uudistuksista
kansanäänestyksessä.
Margarita Pehkonen
Karjalan Sanomat
Petroskoi

karjalansanomat@yandex.ru

Venäjän vaalilautakunta järjestää
yleisvenäläisen kansanäänestyksen Venäjän perustuslain uudistuksista. Tapahtuma suunnitellaan huhtikuuksi, mutta äänestyksen tarkkaa
päivämäärää ei ole vielä tiedossa.

— Tarkka päivämäärä tulee selväksi helmikuun lopussa. Sen jälkeen alkaa kansanäänestyksen
tiedotuskampanja, Venäjän vaalilautakunnan Karjalan osaston
edustaja Darja Golitsyna sanoo.
Kansanäänestys pidetään vasta
sen jälkeen, kun uudistukset perustuslakiin saavat Venäjän parlamentin molempien huoneiden
hyväksynnän.
Uudistuksia Venäjän perustuslakiin ehdotti presidentti Vladimir Putin tammikuun linjapuheessaan. Uudistukset koskevat
etupäässä sosiaali- ja oikeusalaa.
Yli 500 uudistusehdotusta on
otettu vastaan erilaisilta järjestöiltä, yhdistyksiltä ja kansalaisilta. Uudistusehdotuksien käsittely jatkuu.

Muisto
Inkerinmaa
pääaiheena
Inkeriläinen runoilija ja Kalevala-kääntäjä Armas Hiiri
(Mišin) olisi 15. helmikuuta täyttänyt 85 vuotta. Ennen Suomeen muuttamista hän toimi Petroskoissa kirjallisen työn
ohella tutkijana ja kriitikkona.
Vuodesta 1990 vuoteen 2005
saakka hän oli Karjalan kirjailijaliiton puheenjohtajana. Vuonna
2011 Hiirelle myönnettiin Karjalan kansankirjailijan arvonimi. Runoilija nukkui pois 9. lokakuuta 2018.
Armas Hiiri kuului Karjalan
kansallisen kirjallisuuden viimeisiin klassikkoihin. Hänen suomenkielinen runotuotantonsa
on laaja. Runoista löytyy muun
muassa lapsuuden muistoja, arkipäivän romantiikkaa sekä filosofisia ajatuksia elämästä ja
maailmankaikkeudesta. Armas
Hiiren tuotannon pääteemana
oli Inkerinmaa. KS

Venäjän
federaation
perustuslaki
hyväksyttiin 12.
joulukuuta 1993.

— Lopullinen päätös perustuslain muutoksista on tehtävä vasta kansanäänestyksen tuloksien
pohjalta. Kansalaistemme mielipide on ratkaiseva, Putin sanoi
linjapuheessaan.
Venäjän federaation perustusla-

ki hyväksyttiin 12. joulukuuta 1993.
27 vuoden aikana on ehdotettu ensimmäistä kertaa niin paljon muutoksia Venäjän perustuslakiin. Samaten ensimmäistä kertaa näistä
muutoksista järjestetään kansanäänestys. KS

Vastaus suomalaiseen
arvoitukseen:
ONKIMINEN

Belomorsk
Uuden
kalajalostamon
toinen vaihe otetaan
käyttöön tänä
kesänä, jolloin laitos
pääsee toimimaan
täysitehoisesti.

Inkerin evankelis-luterilaisen
kirkon uudeksi piispaksi on vihitty Ivan Laptev. Vihkimyksen
Pietarin Pyhän Marian kirkossa suoritti Inkerin kirkon emerituspiispa Aarre Kuukauppi.
Mukana olivat Latvian evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Janis Vanags, Siperian kirkon piispa Vsevolod Lytkin,
Viron kirkon piispa Tiit Salu
mäe ja Mikkelin piispa Seppo
Häkkinen.

