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Joensuu
Aaro Immonen

Itä-Suomen yliopiston käytävällä 
on tiistai-iltapäivänä rauhallista. 
Viereisessä luentosalissa kuiten-
kin tapahtuu: siellä on käynnissä 
venäjän kielen pääsykoe.

– Venäjän kielen opiskelu on 
rentoa, ja meillä on täällä tiivis 
porukka, kertoo vuoden kieltä 
opiskellut Åsa Ålander.

Kiinnostus venäjän kieleen ei 
kuitenkaan näkynyt tämän kevään 
ylioppilaskirjoituksissa. Lyhyen 
venäjän kirjoittaneiden määrä las-
ki selvästi. Sen kirjoitti 395 abitu-
rienttia, kun taas viime vuoden 
keväänä kirjoittajia oli 530. Kir-
joittaneiden määrä väheni siis nel-
jänneksellä.

Määrä on 2010-luvun alhaisin. 
Korkeimmillaan lyhyen venäjän 
keväällä kirjoittaneiden määrä on 
ollut vuosina 2015 ja 2016, jolloin 
sen suoritti keväällä 577 ylioppi-
laskokelasta.

Pitkän venäjän suosio on puoles-
taan kasvanut viime vuosina. Tänä 
keväänä ja viime vuoden keväällä 
sen kirjoitti yli 250 abiturienttia, 
kun taas 2010-luvun ensimmäisi-
nä vuosina heitä oli alle 200. Kas-
vua selittää venäjää kotikielenä 
käyttävien määrän lisääntyminen.

Itä-Suomen yliopiston Venäjän kie-
len ja kulttuurin professori Larisa 
Leisiö selittää venäjän kielen las-
kevaa suosiota Venäjän-kaupan 

vähenemisellä ja politiikalla.
Hän ei kuuntele mielellään 

puheita, joissa halutaan vaikeuk-
sien tullen kääntää katse idästä 
ainoastaan länteen.

– Se on epärealistista, koska 
Venäjä on kuitenkin iso naapuri. 
Naapureita ei valita, Leisiö sanoo.

Tänä vuonna Itä-Suomen yli-
opistoon venäjää on hakenut 
lukemaan 61 henkilöä. Leisiö on 
tyytyväinen määrään, vaikka kaik-
ki hakijoista eivät ole asettaneet 
Itä-Suomen yliopistoa ensisijai-
seksi vaihtoehdokseen. Aloitus-
paikkoja on venäjän kielessä 30.

Leisiö toivoo, että venäjän kieltä 
ei jätettäisi opiskelematta vain sik-
si, että Venäjän politiikka ei mielly-
tä. Kieltä käytetään myös monissa 
muissa itäisissä valtioissa.

– Venäjää puhutaan kaikissa 
entisen Neuvostoliiton tasaval-
loissa. Keski-Aasiassa kehittyvät 
nyt maat, joissa on paljon ihmi-
siä, isot alueet ja monia mahdol-
lisuuksia.

Larisa Leisiön mukaan aiempaa 
matalampi kiinnostus venäjän kie-
leen näkyy myös niissä, jotka pää-
sevät lukemaan kieltä yliopistoon.

– Kielen taso sitä opiskelemaan 
tulevien keskuudessa on vaihtele-
va. Se on laskenut viime aikoina, 
koska opiskelijat valitsevat venä-
jän niin harvoin koulussa.

Vaihtelevan tason taustalla on 
myös se, että kieltä opiskelevissa 
on sekä sitä äidinkielenään puhu-

Politiikka 
nakertaa 
venäjän 
suosiota
Opiskelu: Joensuussakaan ei 
aina muodostu opetusryhmiä. 
Professori muistuttaa, että 
kieltä puhutaan myös Venäjän 
ulkopuolella.

Tuomas Pirttiniemi (vas.), Åsa Ålander ja Aku Piipponen myivät haalarimerkkejä venäjän kielen pääsykokeeseen osallistuneille keskiviikkona.

MINNA RAITAVUO
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via että suomenkielisiä, jotka eivät 
lukiosta tullessaan osaa venäjää 
vielä erityisen hyvin.

Kaikki venäjää opiskelemaan 
pääsevät eivät suorita opintoja lop-
puun vaan käyttävät venäjää keino-
na päästä yliopistoon ja vaihtavat 
sitten johonkin toiseen aineeseen. 
Motivaation herättäminen venäjää 
kohtaan ensimmäisenä vuonna 
onkin opettajien näkökulmasta 
tärkeää.

– On ihan normaalia, että opis-
kelemaan tulevat eivät tiedä, mitä 
haluavat tehdä. Varsinkin nyt, kun 
yliopistoon pitäisi tulla suoraan 
lukion jälkeen ja on lukiossa luke-
nut kovasti kaikkia aineita, Leisiö 
kuvaa ongelmaa.

Joensuu on rajakaupunki, jossa käy 
päivittäin venäläisiä matkailijoita. 
Sekään ei kuitenkaan takaa naapu-
rimaan kielen opiskelun suosiota.

– Kilpailu on kovaa kielten välil-
lä. Tiedän täältä tapauksia, joissa 
venäjän opetusryhmiä ei ole muo-
dostunut, vaikka halukkaita on 
ollut, Larisa Leisiö kertoo.

Leisiön mukaan olisi tärkeää 
kertoa, mihin venäjän kieltä opis-
kelemalla voi työllistyä. Opettajien 
ja tulkkien lisäksi kieltä opiskel-
leita on päätynyt myös monille 
muille aloille.

– En osaa vielä sanoa, mikä 
minusta tulee isona. Olen avoin 
kaikelle, enkä vieroksu työnte-
koa, sanoo Itä-Suomen yliopis-
tossa venäjää opiskeleva Tuomas 

Pirttiniemi.
Sivuaineiden valinnalla on 

tärkeä merkitys alan valinnassa. 
Itä-Suomen yliopistossa venäjää 
opiskelevat ovat ottaneet sivuai-
neiksi muun muassa lakitiedettä 
ja kauppatieteitä.

– Ne voivat tuntua kaukaisil-
ta venäjästä, mutta niiden avulla 
pääsee yllättäviin paikkoihin töi-
hin, Leisiö sanoo.

Työelämä

Venäjästä 
valmistuneet
� Töissä.� -sivusto tilastoi kor-
keakouluista valmistuneiden 
sijoittumista työelämään.
� Venäjän kielen 104 
vastaajaa ovat sijoittuneet 87 
eri työtehtävään.
� Suurin työllistäjä venäjää 
opiskelleille on opetus- ja 
kasvatusala, kuten kielenopet-
tajan tehtävät.
� Monet ovat päätyneet 
myös suunnittelu-, kehitys- tai 
hallintotehtäviin ja asiakas-
työhön.
� Listassa on myös harvinai-
sempia ammattinimikkeitä, 
kuten pakolaisohjaaja ja kierrä-
tystyöntekijä.
� Lähteenä ovat yliopistojen 
uraseurantakyselyt.
Lähde: töissä.� 

Johanna Heikkinen saapui ylioppilaskirjoitusten jälkeen venäjän 
kielen pääsykokeeseen.

Viisi vuotta venäjää 
toi valintakokeeseen
Aaro Immonen

Kajaanilainen Johanna Heik-
kinen osallistui Itä-Suomen 
yliopiston venäjän kielen pääsy-
kokeeseen tiistaina Joensuussa.

– Koe oli aika vaikea, mut-
ta sain kirjoitettua vastaukset. 
Meni ihan hyvin, Heikkinen 
sanoi.

19-vuotias Heikkinen ei ollut 
valmistautunut kokeeseen eri-
tyisesti kevään ylioppilaskir-
joituksiin lukemisen lisäksi. 
Itä-Suomen yliopiston pääsy-
kokeeseen ei kuulunut ennalta 
luettavaa kirjallisuutta.

Heikkinen on opiskellut 
venäjää kahdeksannelta luokal-
ta asti ja käynyt kolme kertaa 
Venäjällä.

– Ajattelin, että tämä kieli voi-
si olla hyvä vaihtoehto yliopis-

tossa opiskeluun, koska olen 
opiskellut sitä jo viisi vuotta. 

Itä-Suomen yliopisto ei ole 
Heikkisen ainoa hakutoive, sil-
lä hän on pyrkinyt lukemaan 
venäjää myös Tampereelle ja 
Jyväskylään. Tampere on hänen 
ykkösvaihtoehtonsa. 

– Hain tännekin, että on 
monta vaihtoehtoa. Jos sitten 
johonkin pääsisi. 

Heikkinen toivoo saavan-
sa opiskelupaikan ja tekevänsä 
mahdollisesti töitä opiskelui-
den ohessa. Jos opiskelupaik-
ka aukeaa, sivuaineeksi hän on 
suunnitellut kauppatieteitä. 

Venäjä on Heikkisen mielestä 
alussa vaikea kieli, jossa on pal-
jon muistamista.

– Mutta kun osaa aakkoset, se 
on ymmärrettävissä, Heikkinen 
totesi.

Liperi
Timo Riistaniemi

Liperin elinympäristölauta-
kunta käsitteli tiistaina Liperin 
yläkoulun uudisrakennuksen 
luonnossuunnitelmia ja kus-
tannusarviota. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi kesäkuussa 2018 yläkou-
lun hankesuunnitelman, jonka 
mukaan rakennetaan 6 782 brut-
toneliömetrin suuruinen uudis-
rakennus. 

Hanke sisälsi 600 huoneisto-
neliömetrin kokoisen liikunta-
salin. Koko kustannusarvio oli 
13,56 miljoonaa euroa. 

Nyt kustannusarvio on 19,7 
miljoonaa euroa.

Yläkoulu rakennetaan Ylämyl-
lylle. 

–�Koulun tulevat käyttäjät ovat 
tehneet ison työn käymällä suun-
nitelmia läpi ja tuoden esille hei-
dän tarpeitaan eri tilaratkaisuiden 
suhteen. Tällä yhteistyöllä suun-
nittelu on edennyt lähes hanke-
suunnitelman mukaisesti. Koulun 
pinta-ala oli hankesuunnitelmaan 

verrattuna kasvanut 213 neliömet-
rillä, lautakunta toteaa. 

Tammikuussa valtuusto linjasi, 
että rakennushanke toteutetaan 
vuosina 2020–2021, minkä jäl-
keen tehdään kirkonkylän ala-
koulu.

Hyväksytyn hankesuunnitelman 
jälkeen on ilmennyt lisäraken-
nustarpeita. 

Valtuusto päätti viime marras-
kuussa, että kansalaisopiston ja 
kirjaston on saatava omat tilansa 
koulun yhteyteen.

Koulun tontille on päätetty siis 
rakentaa kirjasto, nuorisotoimen 
tilat, isompi liikuntasali sekä seu-
tuopiston tiloja. Nämä ratkaisut 
ovat kasvattaneet rakennuksen 
pinta-alaa yhteensä noin 800 
neliömetriä. 

Kaikkiaan tiloja on tullut lisää 
reilut tuhat neliötä. 

Koulun 7 536 neliömetriä sisäl-
tävät ison liikuntasalin, seutu-
opiston ja nuorisotilat. 

Kirjasto tarvitsee 265 neliö-
metriä. Kun tulee lisää tiloja, 
nousevat luonnollisesti myös 

kustannukset. 
–�Luonnosvaiheen kustannus-

arvio on toukokuun 2019 lopus-
sa 19,68 miljoonaa euroa eli noin 
kuusi miljoonaa euroa suurempi 
kuin hankesuunnitelmavaihees-
sa, lautakunta laskee. 

Perustelut ovat selvät.
–�Kustannustason nousu selit-

tyy neliökustannuksen nousulla 
verrattuna hankesuunnitelman 
aikaiseen kustannukseen, uusi-
en hyväksyttyjen tilojen laajen-
nukseen sekä osin suunnittelun 
aikana tulleisiin muihin lisätila-
tarpeisiin.

Prosessin aikana käyttäjien 
edustajat ovat tehneet tutus-
tumisvierailut Kontioniemen, 
Outokummun ja Joensuun 
Nepenmäen uusiin kouluihin.

Luonnossuunnitelmat menevät 
elinympäristölautakunnan ja 
kunnanhallituksen kautta val-
tuustoon hyväksyttäväksi kesä-
kuun aikana. 

Suunnittelu valmistuu koko-
naisuudessaan vuoden loppuun 
mennessä. 

Liperin yläkoulu 
kallistui huomattavasti
Koulut: Kustannusarvio nousi lähes 20 miljoonaan.


