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Antti Franssila & Kaarina Tiainen 
 

Matkaraportti matkasta Kurkijoelle Laatokka-juhlaan  
25.5–27.5.2018 

 
Matkalla mukana: 

Kaarina Tiainen (saimaannorppakoordinaattori, Lappeenranta, SLL) 
Antti Franssila (saimaannorppatiedottaja, Lappeenranta, SLL) 

Hannu Lattu (Venäjä-yhteistyön vapaaehtoistoimija, Rautjärvi, SLL Etelä-Karjala) 
 
 

 
  Saimaa-katiska. Kuva: Antti Franssila. 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen Etelä-Karjalan piiri saivat kutsun Venäjälle Kurkijoelle 
perinteiseen Laatokka-juhlaan. Juhlaan ja yhteistyökumppaneita tapaamaan ja kuulumisia 
vaihtamaan lähtivät Kaarina Tiainen, Antti Franssila ja Hannu Lattu. Yhteistyö ja juhla ovat osa 
Saimaannorppa-LIFE-hanketta. 
 
Perjantai 25.5. 
 
Matka Niiralan kautta kohti Kurkijokea taittui melko mutkattomasti lukuun ottamatta reilun kahden 
tunnin jonotusta tullissa. Ensimmäinen tapaamispaikkamme oli Lahdenpohjan taidekoulussa, jossa 
tapasimme kuvataideopettaja Vera Kovalenkon. Hän toimii myös Laatokka-Saimaa-Baikal -
luontoprojektin koordinaattorina. Hän esitteli meille kuvataidekoulua ja eri vuosikurssien oppilaiden 
aikaansaannoksia. Taidekoulussa silmiinpistävää oli oppilaiden upeat työt, koulussa vallitseva 
järjestelmällisyys ja rakennus itsessään. 
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Kuvataideopettaja Vera Kovalenko esittelee taidekoulun töitä ja toimintaa. Kuvat: Antti Franssila ja Kaarina 
Tiainen. 
 
Parhaat päivänsä nähnyt rakennus näytti ulospäin lähes autioituneelta, mutta sisään astuessa se 
oli täynnä vilinää. Lapset säntäsivät oppitunnilta toiselle ja asettuivat riveihin töidensä eteen 
kuuntelemaan opettajan ohjeita. Oppilaiden työstäessä taideteoksiaan luokassa vallitsi hiljaisuus. 
Seinillä olevat valmiit teokset osoittivat opin selvästi tarttuneen. Työt oli merkitty ikävuosien ja 
vuosikurssien mukaan, joten niistä pystyi hyvin huomaamaan oppilaiden kehityksen.  
 
Taidekoululla vietettiin musiikkilinjan kevätjuhlaa, joten vierailumme aikana juhlasalista kantautui 
kaunista musiikkia. 
 
Taidekoulun jälkeen suuntasimme kohti Kurkijokea, jossa majoituimme. Meidät vastaanotti 
Kurkijoen kulttuurikeskuksen johtaja Marina Petrova, joka oli silminnähden ilahtunut 
vierailustamme. Hän kertoi, että lähtisimme seuraavana päivänä risteilemään Laatokalle, jossa 
tutustuisimme kalanviljelyaltaisiin ja juhlaan osallistuviin pietarilaisvieraisiin. 
 
Lauantai 26.5. 
 
Ennen risteilyä kävimme tervehtimässä ystäviämme Lidia Ivanovaa ja hänen poikaansa Nikita 
Ivanovia, jotka pitävät majataloa Lars Sonckin suunnittelemassa entisessä kartanossa. 
Majatalossa oli esillä Pekka Pouhulan valokuvanäyttely Laatokan luonnosta. 
 
Vierailun jälkeen suuntasimme kohti kalanviljelylaitos Kala-Rannan laituria, josta aluksemme lähti 
kohti väljempiä vesiä (kunhan moottori saatiin ensin korjattua). Matkalla ihailimme Laatokan upeita 
maisemia ja yritimme katsella, josko näkisimme vilauksen saimaannorpan läheisestä sukulaisesta 
laatokannorpasta. Kala-Rannan paikallisjohtaja Timur Gazimagomedovin mukaan alueella oli 
nähty norppia. 
 

     
Laivamme «Lapinlahti». Kala Rannan laiturissa oli myös norppavene. Kuvat: Kaarina Tiainen. 
 
Ahkeran tarkkailun ja eväiden syönnin jälkeen saavuimme Laatokan ulapan reunalle kalanviljely-
altaille, jossa kalanpoikaset kasvatetaan täysikokoisiksi kaloiksi myyntiä varten. Tutustuimme 
altaiden toimintaan ja seurasimme, kun aluksen työntekijät täydensivät kala-altaiden hoitajien 
varustusta.  
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Kala-Ranta on alunperin ollut maalla sijaitseva kalanpoikasten kasvatuslaitos, mutta viime vuosina 
toiminta on laajentunut Laatokalle kalankasvatusaltaiksi. Vesiensuojelun näkökulmasta tämä on 
huolestuttavaa, vaikka yhtiö ilmoittaakin noudattavansa kansainvälisiä laatunormeja kalantuotan-
non ja ympäristönsuojelun osalta. Tilanne on ristiriitainen. Kala-Ranta on paikallisesti hyvin merkit-
tävä työnantaja ja unohdetun syrjäseudun elinvoimaisuuteen vaikuttava tekijä monella tavalla. 
 

   
Kala-altaisiin tutustuttiin Timurin opastamana. Kuvat: Kaarina Tiainen ja Antti Franssila. 
 

     
Iloista risteilyväkeä aurinkoisella Laatokalla. Kuvat: Kaarina Tiainen. 
 
Palattuamme takaisin kuivalle maalle päätimme vielä tutustua tarkemmin Kurkijoen kylään. Läh-
dimme kävelemään Kurkijoen asuinalueelle, jossa tutustuimme alueen asutukseen ja lähiluontoon. 
Monissa ränsistyneissä taloissa asuttiin ilmeisen alkeellisissa olosuhteissa. Poikkeuksen hieman 
nuhjuiseen yleisvaikutelmaan tekivät hienot kasvimaat, jotka pursusivat viljelykasvien alkuja. 
Kasvien viljely on paikallisille tärkeää, sillä se on heille tärkeä osa ruuan hankintaa. 
 
Kylän raitilta löytyi paljon palveluita: pari ruokakauppaa, sekatavarakauppa, kalastusvälinekauppa, 
rautakauppa, posti, apteekki, optikko ja melontakeskus. Kävelyretken varrelle osuivat myös koulu 
ja päiväkoti. Hieman kylän ulkopuolella sijaitsivat museo ja remontoinnin kohteena oleva lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus. Kylällä oli paljon uteliaita kulkukoiria ja kissoja. Eläimet olivat hyvävointisia 
ja iloisia, joten heistä pidettäneen huolta kyläläisten toimesta. Meitä varoitettiin, että alueella on 
myös paljon käärmeitä, mutta onnistuimme välttämään kohtaamiset matelijoiden kanssa. 
 

     
Iltakävelyllä. Kuvat: Antti Franssila. 
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Sunnuntai 27.5. 
 
Sunnuntai oli vierailumme pääpäivä, sillä silloin pidettiin Laatokka-juhla, jossa tarkoituksemme oli 
tuoda terveisiä Saimaalta sekä esitellä ja opastaa juhlavieraille norppaturvallisen Saimaa-katiskan 
rakentamista.  
 
Laatokka-juhla oli tänä vuonna myös kalanviljelylaitos Kala-Rannan 15-vuotisjuhla, ja samalla 
juhlittiin Laatokka-Saimaa-Baikal -ympäristökasvatusyhteistyön 10-vuotista taivalta. Tänä vuonna 
koululaisia ei kuljetettu juhlaan ympäröivistä kunnista Venäjällä kiristyneen lapsien kuljetukseen 
liittyvän lainsäädännön takia, joten juhla oli pienimuotoisempi kuin aiempina vuosina eikä juhlassa 
näin ollen jaettu luontokilpailun palkintoja. Mutta tunnelma oli entisen tapaan iloinen ja lämmin-
henkinen. 
 
Lahdenpohjan piirin koululaisille oli kuitenkin julistettu entiseen tapaan kevään aikana suurten 
järvien luontoon liittyvä yhteinen projekti. Kurkijoella oli esimerkiksi vietetty norpan päivää 
maaliskuussa. Varsinaisen projektin aihe oli “Laatokan aalloilla”. Tällä teemalla koottiin koululaisilta 
runollisia ja kuvataiteellisia viestejä. Runojen piti olla Kalevala-mitassa. Mukana oli töitä myös 
Petroskoista, Pietarista ja jopa Helsingistä. Tehtävänanto on liitteessä 1 ja esimerkkejä töistä 
liitteessä 2. Töistä oli tehty näyttely Kurkijoen museoon, mutta valitettavasti emme ehtineet käydä 
tutustumassa siihen.  
 

   
Norpan päivän viettoa Kurkijoella. Kurkijoen museolla lasten ja nuorten töitä esiteltiin ulkoilmanäyttelyssä 
toukokuussa. Kuvat: Marina Petrova. 
 
Juhla alkoi iloisissa tunnelmissa auringon paistaessa täydeltä terältään. Saimaa-katiskan 
rakentaminen herätti paljon kiinnostusta ihmisissä. Näytimme, miten katiska rakennetaan ja 
kerroimme, miksi Saimaa-katiska on norppaturvallinen. Kerroimme myös, miten pyrimme levit-
tämään tietoa norppaturvallisista katiskoista laajemmalle, jotta vapaa-ajan kalastajat luopuisivat 
norpille vaarallisista kalaverkoista ja alkaisivat käyttää norppaturvallisia pyydyksiä. Juhlaan 
osallistuivat myös kalanviljelylaitos Kala-Rannan pääjohtaja Vladimir Oksachenko sekä 
osaomistaja Sergey Yshkov perheineen Pietarista. He tulivat myös itse kokeilemaan katiskan 
rakentamista. 
 
Kun saimme katiskat valmiiksi, oli puheiden aika. Pääjohtaja Vladimir Oksachenko kertoi Kala-
Rannan historiasta,  toiminnasta ja merkityksestä Kurkijoen seudulle, mutta lisäksi hän nosti esiin 
paikallisen luonnon tärkeyden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja merkityksen tulevaisuuden 
kannalta. Saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen piti puheen, jossa hän kertoi terveisiä 
saimaannorpalta ja onnitteli yleisöä Laatokan luodot -kansallispuistosta sekä juhlavuodesta. 
Lisäksi hän kiitti yhteistyökumppaneitamme pitkään jatkuneesta yhteistyöstä ympäristökasvatuk-
sen saralla ja yhteisen luontomme puolesta (liite 3). Kaarina sai vastaanottaa useita väliaplodeja 
puheensa aikana. Puheen päätteeksi lahjoitimme Saimaa-katiskat sekä Hannu Siitosen 
kuvaaman kuukkelitaulun venäläisille juhlan järjestäjille. 
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Katiskan rakentaminen kiinnosti Sergeytä, Vladimiria ja Timuria. Opastamassa Hannu ja Antti. Kuvat: 
Kaarina Tiainen. 
 

   
Juhlan isännille luovutettiin kaksi Saimaa-katiskaa juhlapuheiden säestämänä. Sitten päästiin notkuvien 
ruokapöytien ääreen. Kuvat: Antti Franssila ja Kaarina Tiainen. 
 
 
Puheiden päätteeksi tarjoiltiin runsas piknik Soskuanjoen rannalla. Söimme ja keskustelimme 
Vladimirin kanssa Kala-Rannan tulevaisuuden suunnitelmista ja toivoimme rajojen välisen 
yhteistyön helpottumista. Juhlan aikana jaoimme juhlaväelle venäjänkielisiä Metsähallituksen uusia 
saimaannorppa- ja Saimaan kalastus -esitteitä sekä Luonnonsuojeluliiton katiskakalastusesitteitä. 
 
Juhlan jälkeen tutustuimme vielä Kala-Rannan kalanviljelylaitoksen halleihin, joissa kalanpoikaset 
kasvatetaan ja myöhemmin siirretään Laatokassa sijaitseviin kasvatusaltaisiin. Hallit on rakennettu 
muutama vuosi sitten ja ne ovat hyvin modernit. Ruokinta-automaatit ovat suomalaisten tekemiä ja 
vesikierto suljettu. Yrityksellä on suomenkieliset sivut: http://www.virtaspb.ru/fi 
 
Tutustumiskierroksen jälkeen suuntasimme takaisin kohti rajaa – tällä kertaa kuljimme kuitenkin 
Svetogorskin kautta, sillä kävimme vielä katsomassa Hiitolanjoen Asilankoskea lähellä sen 
alkupäätä Laatokan reunamilla. Koskella käynnin jälkeen matka jatkui auringonpaisteen 
saattelemana Simpeleen kautta takaisin kohti Lappeenrantaa. 
 

 Ruokintarobotti työssään. Kuva: Kaarina Tiainen. 
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LIITE 1   «Laatokan aalloilla» -viesti – ohjeet osallistumiseen 

 

 

 
 

Проект «Ладога–Сайма–Байкал» 2018 
 

	
 

15 апреля 2018 года  Куркиёкский краеведческий центр  объявляет о 
начале поэтической эстафеты  «На Ладожской волне» 

С древних времен скалистый мыс Куркиниеми (Мыс журавля) указывал 
путешественникам на  вход в Куркиёкский залив. Сейчас на мысу стоит 
белоснежный маяк, который уже  давно стал символом Куркиёкских берегов. 
Отсюда открывается вид на  синие просторы  Ладоги. Здесь можно   
поразмышлять   о красоте природы, прислушиваясь то к тихому плеску волн, то 
к  гулу штормового прибоя, наблюдает за обитателями Карельского моря. 
 С 15 апреля по 15 мая 2018 года    дети  Лахденпохского района приглашаются 
к участию к поэтической эстафете «На Ладожской волне». 
 
Содержание задания: 
1. Написать четверостишье о красоте Ладоге, о далеких  островах, скалистых 
берегах, таинственных глубинах, об известных и неизвестных обитателях озера, 
о природных явлениях. Мысль должна быть выражена образно и кратко – в  
четырех строках калевальской метрики, которая  опирается на традиционные 
мелодии распева четырёхударного аллитерационного стиха. 
2. Проиллюстрировать стихотворение рисунком в любом виде техники. 

 



	 7	

Примеры четверостиший из эпоса «Калевала»: 
Пример 1. 
Жить тюленям превосходно, 
Хорошо морской собаке: 
Ловит он вблизи лососей 
И сигов он поглощает. 
Пример 2. 
Сиг живет на плоскодонье, 
А лосось – на ровном месте, 
Класть икру умеет щука 
Средь зимы – средь бурь свирепых 
Пример 3. 
Но горбатый окунь робок-  
В омут осенью уходит, 
А икру он мечет летом, 
Берег плеском оглашая. 
 

Требования к оформлению: 
Творческие работы оформляются на двух альбомных листах. 
Лист № 1 . 
Четверостишье, написанное от руки. Имя, фамилия автора, класс, школа. 
Лист № 2. 
Иллюстрация к стихотворению. Имя, фамилия автора, класс, школа. 
Расположение листа для стихов и рисунков  - альбомное. 
                               
Предложение к публичному представлению творческих работ. 
1. Творческие	работы	могут	быть	размещены	в	интерне	в	открытой		
группе		«Заповедные	тропы	Ладоги	-	Сайма	–	
Байкала»			https://vk.com/ladoga_saima_baikal	
2. Выставки	творческих	работ	в	школах,	детских	садах		и	учреждениях	
культуры	могут		быть	оформлены	и	приурочены	к	проведению	в	
учреждениях		недели,	приуроченной	к	празднику		«День	Ладоги».		
3. Эстафета	выставок	завершается		18	мая.	С	19	по	21	мая		творческие	
работы	принимаются	в		«Музей	дружбы	великих	озер»	для	составления	
общей	поэтической	композиции.	
 
Организатор:	
Муниципальное	бюджетное	учреждение	культуры	«Куркиёкский	
краеведческий	центр»	
	
Координатор	конкурса:	
Коваленко	Вера	Ивановна,	методист	Куркиёкского	краеведческого	центра	
	e-mail		ladoga.kovalenko@mail.ru	
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Консультант:	Сапожников	Василий	Александрович,	капитан	II	ранга,	
инженер	УВЦ	Санкт-Петербургского	государственного	морского	
технического	университета.	
Консультант:	Петрова	Марина	Игоревна,	директор	Куркиёкского	
краеведческого	центра.	
	
	
	
Projekti	”Laatokka	–	Saimaa	–Baikal”	
	
15.4.2018	
	
Kurkijoen	alueellinen	keskus	julistaa	runollisen	viestin	”Laatokan	aalloilla”	alkavaksi	
	
Muinaisista	ajoista	lähtien	Kurkiniemen	kärki	(Kurjen	nokka)	on	osoittanut	matkailijoille	
Kurkijoen	lahden	suun.		Nyt	niemellä	on	valkoinen	majakka,	joka	on	jo	pitkään	ollut	Kurkijoen	
rantojen	symboli.	Täältä	aukeaa	näkymä	Laatokan	siniselle	ulapalle.	Täällä	voi	pohdiskella	
luonnon	kauneutta,	kuunnella	aaltojen	hiljaista	loisketta,	myrskytuulen	kohinaa,	tarkkailla	
Karjalan	meren	asukkaita.	15.4.	–	15.5.	2018	Lahdenpohan	alueen	lapsia	kutsutaan	
osallistumaan	runolliseen	viestiin	”Laatokan	aalloilla”.	
	
Tehtävän	sisältö:	

1. Kirjoita	nelirivinen	runo	Laatokan	kauneudesta,	kaukaisista	saarista,	kalliorannoista,	
salaperäisistä	syvyyksistä,	järven	tutuista	ja	tuntemattomista	asukkaista,	luonnon	
ilmiöistä.	Ajatus	on	ilmaistava	kuvainnollisesti	ja	lyhyesti	–	neljä	riviä	Kalevala-
mittaan,	joka	nojautuu	perinteiseen	neli-iskuiseen	alliteratiiviseen	runomittaan.	

2. Tee	runosta	kuva	haluamallasi	tekniikalla.	
	
Esimerkkejä	neli-iskuisesta	runomitasta	Kalevalasta:	
Esimerkki	1:	
Жить тюленям превосходно, 
Хорошо морской собаке: 
Ловит он вблизи лососей 
И сигов он поглощает. 

	
Esimerkki	2:	
Сиг живет на плоскодонье, 
А лосось – на ровном месте, 
Класть икру умеет щука 
Средь зимы – средь бурь свирепых 

	
Esimerkki	3:	
Но горбатый окунь робок-  
В омут осенью уходит, 
А икру он мечет летом, 
Берег плеском оглашая. 
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Toteutusohje:	
Teokset	tehdään	kahdelle	arkille,	joista	muodostuu	albumi.	
Arkki	1:	
Neli-iskuinen	runo,	kirjoitetaan	käsin.	Etunimi,	sukunimi,	luokka,	koulu.	
Arkki	2:	
Kuva	runosta.	Etunimi,	sukunimi,	luokka,	koulu.	
	
Yhdistä	runo-	ja	kuva-arkit	albumiksi.	
	
Esitys	teosten	julkistamiselle:	

1. Teokset	voidaan	julkaista	”Luontopolut	Laatokka-Saimaa-Baikal	–sivustolla	
https://vk.com/ladoga_saima_baikal	

2. Teoksista	voidaan	koota	näyttely	kouluihin,	päiväkoteihin	ja	kulttuurilaitoksiin	
viikoksi	omistettuna	Laatokka-juhlalle.	

3. Näyttelyviesti	päättyy	18.5.	19.-21.5.	Suurten	järvien	ystävät	ryhtyvät	koostamaan	
teoksia	yhteiseksi	kokoelmaksi.		

	
Järjestäjä:	
Kunnallinen	kulttuurin	talousyksikkö	”Kurkijoen	paikallishistorian	keskus”	
	
Kilpailun	koordinaattori:	
Kovalenko	Vera	Ivanova,	opettaja,	Kurkijoen	paikallishistorian	keskus	
s-posti:	ladoga.kovalenko@mail.ru	
Neuvonantaja	/	avustaja:	
Sapozhnikov	Vasilij	Aleksandrovits,	kapteeni	II,	insinööri,	Pietarin	meritekninen	yliopisto	
Neuvonantaja	/	avustaja:	
Petrova	Marina	Igorevna,	Kurkijoen	paikallishistorian	keskuksen	johtaja	
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LIITE	2					Esimerkkejä	”Laatokan	aallot”	-teoksista	
	
Еленa	Кузнецовa:	
	
Ладоги	суровы	норов	нас	пленит	и	покоряет:	
то	корабль	швырнет	на	берег,	то	седые	скалы	точит...	
Но	бывает	и	прекрасен	синевы	тот	мир	бездонный:	
нежно	гладя	кроны	сосен,	да	блестя	в	лучах	восхода	
	
Elena	Kuznetsova:	
	
Laatokan	ankara	luonto	meitä	kiehtoo	ja	saa	meidät	nöyräksi:	
Laiva	sinkoutuu	rantaan,	jauhaa	harmaita	kiviä…	
Mutta	on	myös	kaunis	sinisyys,	jolloin	maailma	on	ääretön:	
Lempeästi	silittää	mäntyjen	kruunuja	auringonnousun	säteiden	kimallus.	
	

	
	
	
	
Еленa	и	Павeл	Коломенский:	 	 Elena	ja	Pavel	Kolomenskij:	
	
По	небу	нитка		 	 	 Taivaalla	lanka	
Живая	летела.	 	 	 Elävät	lensivät.	
Я	стояла	смотрела.	 	 	 Seisoin	katselemassa.	
То	журавли	возвращались	домой.	 	 Kurjet	palasivat	kotiin.	
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Дмитрий	Виноградов:		 	 	 Dimitrij	Vinogradov:	
	
Камень	серый	и	унылый	 	 Kivi	–	harmaa	ja	synkkä	
Служит	чайкам	лишь	приютом.	 	 Antaa	lokille	hädin	tuskin	suojaa.	
Там	они,	на	солнце	греясь,	 	 Siellä	ne	lämmittelevät	auringossa,	
Гложут,	пойманную	рыбу.	 	 Naps,	sai	kalan.	
	
	

	
	
	
	
	
	
Диана	Дудина:		 	 	 Diana	Dudina:	
	
Птица	гордая,	горбатясь,	 	 Lintu	ylpeä,	kyttyräselkäinen,	
Клюёт	рыбу	в	побережье.	 	 Nokkii	kalaa	rannalla.	
Волны	синие,	бушуя,	 	 	 Siniset	aallot	pauhaavat,	
Разбиваются	о	берег.	 	 	 Hajoavat	iskeytyessään	rantaan	
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Милана	Мустафаева:	 	 	 Milana	Mustafajeva:	
	
Красота	родной	природы,	 	 Lähiluonnon	kauneus,	
Ты	даёшь	легко	дышать.	 	 Saa	sinut	hengittämään	helposti.	
Ладога,	закаты,	сосны	 	 	 Laatokka,	auringonlaskut,	männyt	
И	воды	зеркальной	гладь.	 	 Ja	vesi	on	peilityyni.	
	

	
	
	
	
	
Л.И.	Лысак:		 	 	 L.I.	Lysak:	
	
Воробей	вспорхнул	на	ветку,		 	 Varpunen	räpytteli	oksalle,	
Ласточка	взлетела	в	небо.		 	 Pääsky	lensi	ylös	taivaalle.	
Вот	пришла	весна	–	все	ждали,		 	 Tuli	kevät	-	kaikki	odottivat,	
Уточка	свила	гнездо.	 	 	 Sorsa	oli	tehnyt	pesän.	
	
	
Команда	«Кирьяж»:	 	 	 Joukkue	"Kiryazh":	
	
Где	ты,	Хийси,	конь	игривый?	 	 Missä	olet,	Hiisi,	hevonen	leikkisä?	
В	ряби	волн		златая	грива	 	 Aallon	väreilyssä,	kultaisella	harjalla.	
Вьется	солнечной	дорожкой	 	 Tuulet	aurinkoisella	polulla	
Куркиниеми	-	Хепосаари.	 	 Kuriniemi	-	Hepossaari.	
	
Примечание:	Куркиниеми-	Мыс	журавля	 (=käännös	venäläisille,	Kurkiniemi	ja	
Хепосаари	–	Остров	Жеребячий.	 	 Heposaari)	
	
	
Команда	«Кирьяж»	 	 	 Joukkue	"Kiryazh"	
	
Мне	пришло	одно	желанье-	 	 Minulla	on	yksi	toivomus	-	
Нерпу	хочется	увидеть!		 	 Haluan	nähdä	norpan!	
У	мысочка	Куркиниеми		 	 Kurkiniemen	niemellä	
В	волнах	Ладоги	глубокой.	 	 Laatokan	aalloissa	syvällä.	
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LIITE 3   Juhlapuhe – terveisiä Suomesta, Saimaalta ja Etelä-Karjalasta / Kaarina Tiainen	
 
Дорогие друзья! 
 
Благодарю вас за то что мы здесь опять – Ханну из Симреле и я и Антти из Лаппеенранты. Весенний 
день в Куркийоки и день Ладоги – счастливое начало лета для нас. 
 
Мы приветствуем вас от общества охраиы природы Финляндии, от оэера Сайма и от сайменской 
кольчатой нерпы. Тепер сайменской нерпе неплохо: там почти 400 (четыреста) особей. Но она всё ещё 
находится под серьёзной угрозой. К счастью сегодня большинство финнов любят сваю нерпу и хотят 
его защитить. 
 
Прошлой зимой у нас было много событий, в которых мы учились и учили людей делать рыболовную 
снасть, которая безопасная для нерпы – это катиска Сайма. 
 
Мы также хотим показать вам, как это сделать.  
 
Вы помните Лауру и Анитту? К сожалению, сегодня они не сдесь, но вот привет от них. 
 
От Лауру: 
 
Привет от детей Южной Карелии и природных кружков! 
 
В прошлом году мы праздновали 100-летие Финляндия. В то же время мы радовались с ученикам о 
финской природе. Это падарок для нас. Вот почему мы любим играть, учитбся и исследовать её. Лес, 
птицы, насекомые, цветы и озеро Сайма важны, и дети с удовольсвием узнают о природе.  
 
От Анитту: 
 
Природа не знает границ. Это важно продолжать сотрудничество через границы. 
Защита биоразнообразии, Защита природы, это общее дело. Y нас тёплое и хорошее сотрудничество. 
 
Благодарю вас, что вы посетили наш праздник природнои жемчужини. то там мы предложили вам 
соревнование: Кто из нас  получает первый национальный парк. Вы выиграли. 
 
Поздравляем вас с национальным парком "Ладожские шхеры"! Это отличная вещь . Это также важно 
для нас. Мы продолжим работу для того, чтобы сделать зелёную зонy.  
 
У нас есть один запрос:  Вы можете узнать, живут ли в ваших лесах Kуркийоки или Лахденпохья 
птица, которая называетса кукша, сибирская сойка.  
 
Это исчезающие вид на юге в финнландии. Она живёт в лесах Хаарикkо, в лесах природнои 
жемчужины  недалеко от границы между Финляндией и Россией. Мы хотим защитить кукшy и её леса. 
 
В конце́ концо́в: 
 
Мы хотим поздравить вас с юбилейным годом: День Ладоги 10 лет и Kala-Ranta 15 лет. И мы 
благодарим вас за хорошее сотрудничество. 
 
И вот подарки для вас: фото кукши в Хаарикко, Париккала. Фотограф Ханну Сиитонен. И катиска 
Сайма. 
 
Спасибо - и всем вам мы желаем весёлого праздника и красивого лета! 
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Rakkaat ystävät! 
 
Kiitos teille kaikille, kun saamme olla täällä taas. Hannu Simpeleeltä ja minä ja Antti Lappeenrannasta. 
Keväinen Kurkijoki ja Laatokka-juhla ovat iloinen kesän alku meille.  
 
Tuomme terveisiä Suomen luonnonsuojeluliitolta, Saimaalta ja saimaannorpalta.  Saimaannorpalla menee 
melko hyvin. Niitä on nyt vähän alle 400 kappaletta. Se on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen. Nykyään 
suurin osa suomalaisista rakastaa omaa norppaansa ja haluaa suojella sitä.  
 
Viime talvena meillä oli paljon tapahtumia, jossa teimme ja opetimme ihmisiä tekemään itse norppalle 
turvallisia kalanpyydyksiä – Saimaa-katiskoja. 
 
Haluamme näyttää myös teille, kuinka se tehdään. 
 
Muistatte ehkä Lauran ja Anittan? Valitettavasti he eivät päässeet tänään tähän juhlaan, mutta tässä on heiltä 
terveisiä. 
 
Lauralta: 

Terveiset Etelä-Karjalan lapsilta ja luontokerhoilta! 

Viime vuonna juhlimme satavuotiasta Suomea. Samalla iloitsimme koululaisten kanssa suomalaisesta 
luonnosta. Se on meille lahja. Siksi rakastamme leikkiä, tutkia ja opiskella siellä. Metsä, linnut, hyönteiset, 
kukat ja Saimaa ovat meille tärkeitä ja lapsista on mukavaa oppia tuntemaan luontoa.  

Anittalta: 
 
Luonto ei tunne rajoja. On tärkeää jatkaa rajat ylittävää yhteistyötä. Suojella luonnonmonimuotoisuutta, 
suojella luontoa, se on yhteinen tehtävämme. Meillä on lämmin ja hyvä yhteistyö.  
 
Kiitän teitä siitä, kun osallistuitte luontohelmijuhlaamme. Siellä ehdotimme teille kilpailua: Kumpi meistä 
saa ensin kansallispuiston. Te voititte. 
 
Onnittelemme teitä «Laatokan luodot» -kansallispuistosta. Se on hieno asia. Se on tärkeää myös meille. 
Jatkamme työtä, jotta saamme vihreän vyohykkeen. 
 
Meillä on teille ehdotus: Voisitteko selvittää, asuuko Kurkijoen tai Lahdenpohjan metsissä lintu, jonka nimi 
on kuukkeli – Siperian närhi. 
 
Se on uhanalainen laji Etelä-Suomessa. Se asuu Haarikko-luontohelmemme metsissä lähellä Suomen ja 
Venäjän rajaa. Haluamme suojella kuukkelin ja sen metsät.  
 
Lopuksi: 
 
Haluamme onnitella teitä näin juhlavuotena: Onnea 10-vuotias Laatokka-juhla ja 15-vuotias Kala-Ranta. 
Kiitämme teitä hyvästä yhteistyöstä.  
 
Meillä on teille lahjoja: Kuukkelitaulu. Kuva on Hannu Siitosen ja se on otettu Haarikossa Parikkalassa. Ja 
Saimaa-katiska. Tai siis kaksi. 
 
Kiitos – toivotamme teille mukavaa juhlapäivää ja kaunista kesää! 
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