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Muista lukea Vainikkalan uutisia myös netistä:
www.ekarjala.fi/kylat/vainikkala

Wikipedia – tietosanakirjan 
mukaan: ”KHL (Kontinental-
naja hokkeinaja liga, engl. Kon-
tinental Hockey League, suom. 
”mannermaan jääkiekkoliiga”) 
on pääasiassa Venäjällä pelatta-
va jääkiekon ammattilaisliiga, 
joka on korvannut Venäjän su-
perliigan kaudesta 2008–2009 
alkaen. Sarjaan osallistuvat Ve-
näjän vanhat superliigajoukku-
eet sekä yksi joukkue Latviasta, 
Kazakstanista, Slovakiasta ja 
Valko-Venäjältä. Laajentumis-
suunnitelmia on myös muualla 
Eurooppaan. Sarjaa on sanottu 
maailman toiseksi tasokkaim-
maksi jääkiekkoliigaksi NHL:
n jälkeen.”

Näillä ennakkotiedoilla varus-
tautuneena osallistuin helmi-
kuun alussa lappeenrantalaisen 
matkatoimiston järjestämälle 
matkalle, jonka keskeisempänä 
teemana oli käynti KHL:n jääkiekko-ottelussa.

Meno- sekä paluumatka Pietariin tapahtui tällä kertaa bussilla. Ma-
joituspaikkanamme ollut hotelli sijaitsi lähellä ydinkeskustaa, pääkatu 
Nevskille oli matkaa muutamia satoja metrejä samoin kuin lähimmälle 
metroasemallekin.

Maantieteellisesti lyhyen, mutta (kiitos Venäjän raja-aseman hitaan 
toiminnan) ajallisesti suhteellisen pitkän menomatkan päätteeksi ai-
kaa majoittautumiselle ja väliruokailulle jäi sangen vähän. Ennakkoon 
sovittuna aikana koko matkaseurue kuitenkin ehti ajallaan kokoon-
tumispaikalle hotellin aulaan ja siitä muutamat oppaat sitten lähtivät 
johdattamaan meitä metroverkoston kautta kohti Pietarin jäähallia.

Epäilemättä mukana oli myös niitä, joille suurkaupungin metrokin 

Pauli Salakka ehti olla viralli-
sesti avatun Ukkis Shopin en-
simmäinen asiakas. 
(kuva Rita Laihia)

Myynnissä myös mietoja 
alkoholijuomia

Vainikkalan rautatieasemalla sijaitseva ravintola Ukko-Pekka 
päätti kaupan sulkeuduttua ryhtyä myös pienen elintarvikepuodin 
ylläpitäjäksi. Vaikka se on ollutkin avoinna jo muutaman viikon, 
virallisia Ukkis Shopin avajaisia vietettiin lauantaina 23. helmikuu-
ta. Ukko-Pekassa oli tarjolla marjapiirakkakahvien lisäksi myös 
monenlaista leipää maisteltavana. Ukkis Shopissahan myydään 

Nyt Ukkis Shopista saa myös alkoholijuomia. Oiva ostospiste kylän keskei-
simmällä paikalla, mene ihmeessä tutustumaan! (kuva Teppo Suhonen)

Kuukauden kulttuuritärppi

Huippuluokan jääkiekkoa Pietarissa
on iso kokemus. Sanottakoon, että Pietarin metroasemat ovat koko 
ajan muuttumassa turistiystävällisempään suuntaan – ainakin siltä 
osin, että myös englanninkielisiä opaskylttejä on nykyään nähtävillä 
runsaasti.

Matkanjärjestäjän suositus siitä että pelipaikoilla kannattaa olla hy-
vissä ajoin, osoittautui aiheelliseksi. Pietarin jääpalatsi on rakenteelli-
sesti lähes suora kopio Hartwall-areenasta, mutta käytännön järjestelyt 
urheilutapahtumassa ovat osin erilaiset. Esimerkiksi sisäänkäynti tur-
vatarkastuksineen tapahtuu vain yhden sisäänkäynnin kautta.

Metroasemalta oli vain reilun sadan metrin matka kohteeseen. Si-
sään pääsimme sujuvasti muun jääkiekkokansan mukana ja hetken 
päästä löysimme myös omat istumapaikkamme. Halli oli lähes lop-
puunmyyty. 

Itse jääkiekko on kiistämättä astetta korkeammalla tasolla kuin kotoi-
sassa SM-liigassamme. Ja niin on tunnelma katsomoissakin; jokainen 
kerta kun kotijoukkue saa kuljetettua kiekon keskiviivan paremmalle 
puolelle, alkaa desipelimittarit tappiin nostattava meteli. Ja hieman hil-
jaisemmat hetket venäläisyleisö täyttää erilaisin kannatuslauluin. 

Keskitalven KHL - runkosarjaottelu Pietarin SKA - Moskovan Dyna-
mo päättyi kotijoukkueen voittoon maalein 3 – 1. Ainoatakaan suoma-
laistähteä ei illan ottelussa jäällä nähty, kaukalon reunalla kuitenkin; 
Jukka Jalonen toimii tällä hetkellä SKA: n päävalmentajana.

Matsin jälkeen seurueemme poistui areenalta suurkaupungin iltaan 
sangen vaikuttuneena. Tänne voisi tulla toistekin.

Suomalaisyleisö näyttää löytäneen naapurimaan kiekkoareenat 
hyvin. Arvioisin että tätäkin ottelua oli seuraamassa useampi sata 
suomalaista.

Useat toimijat järjestävät tällä hetkellä jääkiekkomatkoja Pietariin. 
Kuljetukset tapahtuvat joko linja-autolla tai junalla. Toki avoimella mie-
lellä ja pienellä oma-aloitteisuudella sekä monikertaviisumilla varustau-
tunut turisti pääsee pelireissulle vaikka omalla autollaan. Runkosarjan 
pelien lippuhinnat ovat kohtuullisella tasolla, alkaen n. 20 €. 

Urheilullisin terveisin,
Kimmo Hyvärinen

kalamies.kimmo@hotmail.com 

Ukkis Shop on nyt  virallisesti avattu
ravintolassa leivottua tuoret-
ta leipää päivittäin. Uusina 
artikkeleina kaappihyllytilaa 
olivat ottaneet myös miedot 
alkoholijuomat, kuten oluet, 
siiderit ja lonkerot. Alkoholin 
ulosmyynnin vuoksi kaup-
paosasto on eristetty muusta 
ravintolasta ja siellä on myös 
oma kassa. Laihian Rita ja tytöt 
toivottavat kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi ostoksille!

Teppo Suhonen


