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Sinisen Kukan Maa

Suuri Vienan retki
 Vienan Karjalan runokylät  Sodan ekologia  Vienanmeri ja Etelä-Kuola
MATKAREITTI
HELSINKI - LAHTI - VARTIUS – KOSTAMUS – VUOKKINIEMI – VENEHJÄRVI –VUONNINEN – RÖHÖ - UHTUA
– PÄÄJÄRVI - KIESTINKI – LOUHI – KANTALAHTI – POLJARNYE ZORI – IMANDRAJÄRVI / VERMANJOKI ALAKURTTI – SALLA – LAHTI - HELSINKI
AJANKOHTA
23.-28.07.2010 perjantai-keskiviikko
PALVELUT
Bussinkuljettajat Timo-Pekka Lange ja Mika Koivisto
Suomalainen turistibussi Bussiliikenne Koivisto, Forssa (bussissa WC)
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto MatkaMieli Oy Helsinki
Matkanjohtaja Markku Sakari Meriluoto
Tuotanto Tieokas www.tieokas.fi
HINTA 698,00€ ohjelman mukaisin palveluin. Sisältää myös henkilökohtaisen viisumin. Majoitus Venäjällä paikan mukaan
H2-H4 tai mökki, Suomessa H2. Osallistujamäärä min/max 35 henkilöä.
ILMOITTAUTUMISEN YHTEYSTIEDOT
Markku Sakari Meriluoto
Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18
16100 UUSIKYLÄ

Puhelin 045 651 9808
Sähköposti markku.meriluoto@tieokas.fi
Lisätiedot www.tieokas.fi

Arvoisa vastaanottaja,

Tule mukaan yhteiseen seikkailuun!
Matkareitti vie äärimmäisyydestä toiseen: Vienan uinuvista erämaista Valkeanmeren rantaan, mäkisiltä mutkaisilta sorakujilta
Muurmannin radan sykkeeseen ja valtatien keinuvaan kyytiin, runokylien idyllistä neuvostoajan betonikaupunkeihin ja
ydinteknologian näkymiin, päilyvien järvien ja tummien jokien rauhasta Etelä-Kuolan sinisten tunturien ääreen ja kaiken matkaa maisemassa sodan merkit, joita Suuri Luonto on yrittänyt peittää jo 65 vuoden ajan.
Omalla bussilla, ohjelmaa, opastusta ja elämyksiä – ainutlaatuinen matkateema Sodan ekologia, etenkin kasvisto.
Retkestä laaditaan yhteisin voimin kasvitieteellinen ja lintutieteellinen artikkeli julkaistavaksi.
Matkallemme osallistuu enintään noin 35 henkilöä rajallisten majoitustilojen vuoksi. Samalla reitillä toteutettiin 2008
"Kantalahden koukkaus", mistä käytämme hyväksi kaikki kokemukset. Tämä ohjelmaluonnos lähetetään kaikille ennakkoon
ilmoittautuneille ja muuten kiinnostuksestaan kertoneille. Asiakirja- ja maksupyynnöt lähetetään myöhemmin vain
osallistumisensa vahvistaneille.

Ilmoittaudu matkanjohtajalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ja saattaa
samalla voimaan matkatoimiston peruutusehdot sen jälkeen, kun osallistuja on maksanut matkan lähtöselvityksen mukaisesti.
Lähtöselvitys lähetetään myöhemmin keväällä 2010. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tämä ei ole mikään hemmottelumatka, mutta tämäkin matka muistetaan!
Tervetuloa Sinisen Kukan Maahan!
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Venehjärvi, Vienan Karjalan kaunein runokylä Vienansalossa.
Lesosen runonlaulaja- ja tietäjäsuvun kotikylä. Lounas lauantaina 24.07.2010.
Kuva Markku Sakari Meriluoto.

OHJELMA
Arvioitu ajomatka noin 2610 km. Mukaan voi liittyä kaikkialta kotimaanreitin varrelta.
Ohjelma muutosvarauksin. Ajat paikallisia ja nykyisestä [ennakko]aikataulusta.
1. PÄIVÄ perjantai 23.07.2010 712 km
Olga, Oili
0530HELSINKI, Elielinaukion tilausajolaituri (Holiday Inn -hotellin pohjoispuolella heti raiteiden
länsipuolella)
0700LAHTI, linja-autoaseman tilausajolaituri (Historiallista museota vastapäätä)
- HEINOLA - MIKKELI – JUVA - VARKAUS - KUOPIO - SIILINJÄRVI - NILSIÄ –
NURMES RAS - KAJAANI RAS - KUHMO - RIMPI
- Suomen puolen runokylä
- Kultakaivo, vedenjakaja Pohjanlahti - Vienanmeri
VARTIUS/LYTTÄ, valtakunnanraja
KOSTAMUS
- majoitus, Hotelli FREGAT, Kontokkijärvi
2200
- illallinen
2. PÄIVÄ lauantai 24.07.2010 190 km
Tiina, Kirsti, Kirsi
KOSTAMUS
0700
- hotelliaamiainen
0800
- kiertoajelu
- Kostamusjärven lieteallas
VIENAN RUNOKYLÄT http://www.juminkeko.fi/viena/taustaa.html
TOLLONJOKI
- kalmismaa
VUOKKINIEMI (PIRTTILAHTI)
- runokylä, paikannimi Kalevala (Lönnrot), Karjalan kansallisin kylä
- Ylä-Kuittijärvi; I K Inha 1894 "Vuokkiniemen kyläaukea" (panoraamakuva)
- Miihkali Perttusen runonlaulajapatsas (Alpo Sailo 1991); Arhippaini Miihkali, Pohjolan Homeros
- Latvajärventien-Raatteentien lähtö; Latvajärvi Arhippa Perttunen, Vienan runoruhtinas,
I K Inha 1894 "Vienan valtatie Suomeen" ja venäläisten hyökkäystie talvisodassa
- Vienan ja Aunuksen vapautusjulistus 20.7.1941 (Onttoni Miihkali)
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PONKALAHTI TH
- maisematie "Punkaharju"
- Peililampi; Vienansalon ikimetsän reuna
VENEHJÄRVI
- lounas (vienalainen kalakeitto, omakustanteinen)
- runokylä (Lesonen), Hökkälän talo 1813, Vihtooran talo 1894, Pyhän Miikkulan tsasouna
- kotimuseo, vapaasti laiduntavat hevoset ja lehmät, veneenveisto
- Kalmisniemi, Kalevalan kansallispuisto (Vienansalo)
PONKALAHTI TH
- näköalapaikka: Vienan metsämeri
VUONNINEN
- runokylä, Kalevala-eepoksen syntypaikka (Ontrei Malinen ja Vaassila Kieleväinen)
- Jyrkisen törmä, niityt ja kulttuurimaiseman muutos
- kalmisto kasarmin alla
- Kursmajoki, Vuonnisenjoki, Pistojoki, Pinkojoki (taistelupaikat 1941)
- Korpijärvi (KAL lento 902 Pariisi-Soul 1978-04-20)
- Eldankajärvi ja Röhön suomalainen yhdystie 1941, eteläinen risteys
- Kis-kis-kukkulat (Muna ja Makkara)
- Uhtuan hyökkäyksen päätepuskuri 1941
UHTUA (KALEVALA)
- piirikeskus, runokylä, A J Sjögren 1825, Jamasen aitta (Lönnrot)
- Keski-Kuittijärvi, I K Inha 1894 "Likopää"
- majoitus, Hotelli WELT
2100
- illallinen
3. PÄIVÄ sunnuntai 25.07.2010 115 km
Jaakko, Jimi
UHTUA (KALEVALA)
0700
- hotelliaamiainen
0800
- kiertoajelu
- Röhön suomalainen yhdystie 1941, pohjoinen risteys
RÖHÖ
- Röhönjärvi, Röhönranta ja Sinisilta
- hiekkaranta: " … siellä piirrän nimes santaan … " (Leightons-Tiesmaa: Röhön rannalla)
- röhö Cornus suecica
- lyhyt patikointi suoerämaassa
TUNGJÄRVI (Kananainen)
- saksalaisperäinen asutus
- karjalainen järvenrantakyläidylli
- III AKE (Siilasvuo)
PÄÄJÄRVI
1400
- lounas, kahvila SHANS
- Paanajärven kansallispuiston luontokeskus (m/Metsähallitus)
- Louhen radan pääteasema
- UKK-metsäkombinaatti
- sodanajan lentokenttä
- näköala Pääjärvelle, luontoretki
- majoitus, hotelli SOLO ja hotelli BOLJSHAJA MEDVEDITSA
2000
- illallinen, kahvila SHANS
4. PÄIVÄ maanantai 26.07.2010 278 km
Martta
PÄÄJÄRVI
0700
- aamiainen, kahvila SHANS
0800
- kiertoajelu
SOHJANANKOSKI
- Sohjananjoen (Tuoppajärvi-Pääjärvi) ylimenohyökkäys 1941
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KOKKOSALMI
KIESTINKI
- saksalaiset joukot 1941-1944, Kiestingin motti 1941, Veturipuro, Kapustnajaoja
- Neljän Tien Risteys / Jelettijärven tie, Tuoppajärvi
- saksalainen sotilashautausmaa
SOSNOVIJ (SUURIJÄRVI)
- Louhen hyökkäyksen päätepuskuri 1941
- kulttuurimaiseman erityinen kasvisto
- Pinkosalmen pistorata
MURMANSKIN VALTATIE TH
LOUHI RAS
- ruokala ja kauppoja
- 374JA Vologda-Murmansk tulo 1738 lähtö 1753
Asemat

168 km

LOUHI (Louchi)
Tschupa (Tsupa, Kierettijoki)
Poljarnij Krug (Napapiirin krouvi)
Poyakonda (Napapiiri)
Kovda (Kouta)
Knjashaja (Knäsöi, Ruhtinaanlahti – Zelenoborsk, Koutajärven Koutajoen vesivoimala)
Ruchi-karelskie (risteysasema Kovdoriin)
Beloe More (Vitino, Vienanmeren öljysatama)
KANTALAHTI (Kandalakscha)

MURMANSKIN VALTATIE TH
KANTALAHTI
- majoitus, Hotelli SPOLOKHI
- Nivajoki, riippusilta kosken yli
2200
- illallinen
5. PÄIVÄ tiistai 27.07.2010 340 km
Unikeonpäivä, Heidi
KANTALAHTI
0700
- hotelliaamiainen
0800
- Umban tie, näköala Vienanmerelle Volosjanaja-seitatunturilta (475 m) /
KANTALAHTI RAS JA POSTILAATIKKO
- D12GJ Moskova-Murmansk tulo 0858 lähtö 0923
- vanha tie Nivajoen vartta
POLJARNYE ZORI (Napapiirin aamunkoitto, avoin kaupunki)
- Statoil-matkakeidas
- Kuolan ydinvoimala KAES
- Imandrajärvi, näköala Hiipinätuntureille, Murmanskin valtatie km 1192 /
KANTALAHTI TH
- Kandajoen tunturilaakso 500-600 m mpy, kassinajotie 1915-1916
VERMANJOKI
- saksalais-suomalaisen hyökkäyksen päätepuskuri 1941, muistomerkki ja levähdyspaikka
- entinen valtakunnanraja km 84-85
- NURMI RAS, entinen Sallan rata Alakurtti-Kelloselkä
ALAKURTTI (rajavyöhykelupa)
- entisen Sallan suomalaiskylä
- suomalaisten rakentama ja saksalaisten rahoittama Suomalaiskaupunki; sotilastukikohta
- Tuntsajoki, Kairalan kapeikko, Kuolajärvi, maissipelto Hruštšovin ajalta
- Sallansuu (entinen Sallan kirkonkylä), suomalainen, saksalainen ja venäläinen sotilashautausmaa
- Sallatunturi, Rohmoiva 658 m
SALLA/KELLOSELKÄ, valtakunnanraja
SALLA, Hotelli Revontuli, Pyhätunturi
2000
- sauna ja illallinen
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6. PÄIVÄ keskiviikko 28.07.2010 975 km
Atso
SALLA
0700
- hotelliaamiainen
0800
SALLA - KUUSAMO - SUOMUSSALMI - HYRYNSALMI - RISTIJÄRVI - KONTIOMÄKI KAJAANI - VUOKATTI - (Siintävät vuoret) - IISALMI - KUOPIO - SUONENJOKI HANKASALMI – LIEVESTUORE – VAAJAKOSKI – HEINOLA
LAHTI
2400
HELSINKI
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KIRJALLISUUTTA
Laakkonen, S. & Vuorisalo, T. (toim.). 2007. Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa.
Historiallinen Arkisto 125. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Teoksen ensimmäisillä 400 sivulla (yhteensä 775 sivua) käsitellään Suomen näkökulmasta mm.
* Sodankäynnin seurauksia luonnossa
- Maailmansodat ja Suomen metsät
- Luonnonvaraiset eläimet sodassa ja sodan kohteina
- Floran ja faunan haltiattaret surupuvussa: sota ja luonnonsuojelu
* Sodankäynnin seurauksia rintamalla ja kotitintamalla
- Saamenmaa sodan jaloissa
- Ääni ja melu modernissa sodankäynnissä
- Kaupunkimaatalous ja -ympäristö maailmansotien aikana
- Kaupunkivesistöjen suojelu sodan ja rauhan ristiaallokossa.
Kansainvälisen ympäristöpolitiikan osuudessa esitellään mm.
- Kolmannen valtakunnan ympäristöpolitiikka
- Toivon maantiede ja Iso-Britannian kansallispuistopolitiikka
- Toinen maailmansota ja maailmantalouden pohjoistuminen
- Kylmä sota, Itämeren suojelupolitiikka ja Suomi
- Yhdysvaltain sota Vietnamin luontoa vastaan
- Sodan ympäristövaikutusten arviointi ja oikeudellinen säätely
- Sota ja ympäristöetikka.
Muuta kirjallisuutta retken vaiheilta on lähes rajattomasti, esimerkiksi
Nieminen, M. 1995. Vienan runokylät. Kulttuuriopas. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 618.
Helsinki (ja uudemmat painokset).
Inha, I.K. 1999. Kalevalan laulumailta. Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa. Kuvaus Vienan Karjalan maasta,
kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. Pekka Laaksonen (toim.). Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 739. Helsinki.
Laaksonen, P. (toim.) 1990. I.K. Inha. Valokuvaaja Vienan Karjalassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kansanelämän kuvauksia 30. Helsinki.
Hyvönen, O. 1986. Kiestingin motti. Sota Vienan Karjalassa kesällä 1941. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu.
Pietola, E. 1978. Korpisoturit. Gummerus. Jyväskylä. Helsinki. [Kiestingin motti].
Juntunen, K. & Isokääntä, O. (toim.). 2004. Elimyssalolta Vienansalolle. Metsähallitus ja Kainuun ympäristökeskus.
Konttinen, J. 2008. Etelä-Kuola - lähelle kauas. Matkaopas Murmankin alueen eteläosaan. Rovaniemen
ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 18. Rovaniemi.
Haro, M. 1997. Elintilan junailijat. Rautateitä ja hallintoa jatkosodan vuosina. Helsinki.
Meriö, R. & Bengts, A. 1991. Viena - kiusattu unelmien maa. Atena Kustannus Oy. Jyväskylä.
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MATKA-ASIAKIRJAT
Murmanskin alueelle tarvitaan henkilökohtainen viisumi, minkä hankkii matkatoimisto.
Kiinnitä nimitarra
Ota huomioon, että passi on pois käytöstäsi jopa kuukauden ajan siitä alkaen kun postitat
passin kanteen!
sen matkatoimistoon siihen asti kun passi+ henkilökohtainen viisumi palautuvat käyttöösi
eli kesäkuulta heinäkuulle. Jos et tarvitse passia ennen matkaa, saat sen vasta bussissa.
TOIMI TARKOIN SEURAAVASTI:
Matkalla tarvitaan passi
– mikä on voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen
– missä on jäljellä vähintään 2 tyhjää sivua.
Passin on oltava täysin moitteeton. Passissa ei saa olla irtokansia tai muita vikaisuuksia.
Tarkista passin kunto huolellisesti. Vähäinenkin vaurio tai kuluneisuus voi estää viisumin
myöntämisen. Ryhmän matka-asiakirjat toimitetaan konsulaattiin yhdessä, joten jos
yksikin niistä on virheellinen, se voi viivyttää kaikkia.
* Tarvittaessa hanki heti uusi passi, mutta sitä ennen lähetä matkatoimistoon ensin
valokopio vanhan passin henkilötietoaukeamasta ja uusi passi heti kun saat sen.
* Jos sinulla jo on Venäjän viisumi, lähetä matkatoimistoon valokopio passin
henkilötieto- ja viisumiaukeamista.
Lähetä seuraavat asiakirjat matkatoimistoon postitse 11.06.2010 mennessä osoitteella
Matkatoimisto MatkaMieli Oy/Beata Iso Roobertinkatu 33 00120 HELSINKI
Merkitse kuoreen tunnus VIENA.
1) PASSI
2) 1 PASSIVALOKUVA (uusi, virallisten määräysten mukainen, ilman silmälaseja)
3) VIISUMIANOMUS (liite); ohjeita:
- täytä kuulakärkikynällä tai koneella (ei esim. tussi- tai lyijykynällä)
- kohta 1: Suomen (tai muu)
- kohta 4: esim. tyttönimi
- kohta 7: turismi
- kohta 8: ei täytetä
- kohta 9: Kostamus-Uhtua-Pääjärvi-Kantalahti
- kohta 10: 23.7.2010
- kohta 11: 27.7.2010
- kohta 13: ei täytetä
- kohta 14: ei täytetä
- kohta 15: jos eläkkeellä: Eläkeläinen ja kotiosoite.
- kohta 17: oltava sama kuin passissa
- kohta 18: lukumäärä tai ”useita”
- kohta 19: esim. 07/2008
- päiväys ja allekirjoitus!
- liitä mukaan virallinen passivalokuva! (älä liimaa)
4) TODISTUS MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA (ks. alla)
5) SELVITYS MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA –lomake (liite).
MATKUSTAJAVAKUUTUS
Hanki ajoissa (viimeistään maksaessasi matkan) henkilökohtainen matkustajavakuutus. Sairaustapauksen tai muun
esteen sattuessa matkustajavakuutus toimii tällöin peruutusturvamaksun tavoin jo ennen matkaa, ja matkan
peruutuskulut voi saada takaisin vakuutusyhtiöltä. Noudatamme matkatoimiston peruutusehtoja.
Pyydä vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta matkustajavakuutuksesta Venäjän viisumia varten ja postita
se(n kopio) matkatoimistoon yhdessä viisumianomuksen kanssa.
Todistuksesta tulee näkyä
- matkustajan nimi
- vakuutusyhtiön nimi
- vakuutuksen numero
- vakuutuksen voimassaoloaika (vähintään sama kuin viisumin). Vakuutuksen pitää kattaa myös matkustajan
paluukuljetus kotimaahan tarvittaessa. Ota lisäksi tarpeen mukaan myös matkatavaravakuutus.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ФИНЛЯНДИИ
VIISUMIANOMUS

ВИЗОВАЯ АНКЕТА

HUOMIO!
Kirjoitettava
selvästi,
ehdottomasti
kuulakärkikynällä tai koneella. Väärien tietojen antaminen
voi johtaa viisumin tai Venäjän rajan ylittämisen epäämiseen
tai viisumin lakkauttamiseen Venäjällä oleskelun aikana.

ВНИМАНИЕ! Писать четко, обязательно шариковой
ручкой или на машинке. Неправильные данные могут
повлечь за собой отказ в визе, в пересечении границы
России или аннулирование визы на территории России.

1.
2.

VALOKUVA

Kansalaisuus (jos Teillä on ollut Neuvostoliiton tai Venäjän kansalaisuus. milloin ja missä yhteydessä olette sen vaihtanut)

Гражданство (если Вы имели гражданство СССР или России, то когда и
в связи с чем его утратили)

Sukunimi

Фамилия

Etunimet

Имя, отчество
(имена)

Aikaisemmat suku- ja etunimet

(Если изменяли, то Ваша фамилия, имя и отчество
(имена) до изменения)

3.

4.
Syntymäaika

Дата рождения

Sukupuoli

5.

6.

Пол

Matkan tarkoitus Venäjällä

Цель поездки
в Россию

Venäläinen matkanjärjestäjä

В какоe
учреждение

Matkakohde tai –reitti

Маршрут следования
(пункты)

7.
8.

9.

Viisumin alkamispäivä

10.

Дата начала действия визы

Viisumin päättymispäivä

Дата окончания действия визы

11.

12.

Passin numero
Номер паспорта

14.

Indeksi ja turistiryhmän nimike
Индекс, наименование тургруппы

13.

Viisumin tyyppi
Категория, вид и кратность визы

Туö- tai opiskelupaikka, ammatti,
toimiosoite, puhelin

15.
Место работы или учебы, должность, адрес,
номер телефона
Kotiosoite, puhelin

16.

17.

Адрес постоянного местожительства,
номер телефона
Syntymäpaikka
Место рождения

18.

Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä
Сколько раз были в России

Sukunimi
Фамилия

20.

19.

Edellisen käynnin päivämäärä
Дата Вашей последней поездки

Etunimet
Имя, отчество

Syntymäaika
Дата рождения

Pysyvä osoite
Адрес местожительства

Mukana seuraavat
alle 16-vuotiaat
lapset
Дети до 16 лет,
следующие с Вами
Venäjällä asuvat
sukulaiset

21.

Ваши
родственники в
России

Vakuutan ylläantamani tiedot oikeiksi
Я заявляю, что все данные, указанные в анкете, являются правильными

_________________________________
Päiväys /Дата
__________________________________
Allekirjoitus / Личная подпись
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MAKSUT
Matkan kokonaishinta on 698 € / henkilö.
Hintaan sisältyvät
– matka suomalaisella turistibussilla (Matkaliikenne Koivisto Oy, Nuutajärvi)
– majoitus paikan mukaan mukavuuksin
– ohjelmaan merkityt ulkomaan ruokailut
– rajavyöhykelupa Alakurtti-Salla, valtakunnanraja (anotaan vasta kun viisumit on saatu; matkatoimisto hoitaa.
Poljarnye Zori on avoin kaupunki.
– matkanjärjestäjien palvelut: henkilökohtainen viisumi, rekisteröinti, opastus.
Hintaan eivät sisälly
– kotimaan ruokailut (paitsi Salla)
- H1-lisämaksu 180 €/hlö/5 yötä (arvio, rajallinen saatavuus)
- lounas VENEHJÄRVI (arvio 17€; jos mennään, maksetaan suoraan paikan päällä euroina)
- junamatka LOUHI-KANTALAHTI (arvio 35€; osallistumishalukkuus selvitetään, bussi kulkee rinnalla)
– peruutusturva; hanki matkustajavakuutus ajoissa ennen matkaa, viimeistään maksaessa
– force majeure -tilanteiden ja matkustajan tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta
matkanjärjestelyihin aiheutuvat kustannukset.
Maksu
698 € / henkilö
maksetaan viimeistään
perjantaina 18.06.2010
tilille Markku Sakari Meriluoto POP Nastola
561041-520264
Maksu vahvistaa osallistumisen matkalle.
Jos sinulla jo on matkaan sopiva Venäjän viisumi, vähennä maksusta 35 €.
VALUUTTA
Vaihda mahdollisuuksiesi mukaan ruplia jo etukäteen kotimaassa valuuttamyymälässä tai pankissa. Valuuttaa voi
saada myös rajalta ja hotelleista. Älä vaihda ruplia kadulla, koska vaihtoon sisältyy riski vääristä ruplista, huonosta
kurssista tai jopa varkaudesta. Valuuttaa tarvitaan lähinnä henkilökohtaisia tarpeita varten päiväeväiden, juomien ja
tuomisten ostoon. Poikkeamme matkan varrella elintarvikeostoksilla. Maaseudun kaupoissa kelpaavat vain ruplat,
kaupungeissa mahdollisesti myös eurot mieluimmin pieninä seteleinä. Paluumatkalla taxfree-myymälässä maksetaan
länsivaluutalla, luottokortilla tai ruplilla.
Ruplan päivän kurssi (2010-06-02): 1 Euro = noin 35 RUB. Valuuttalaskuri: http://www.forex.fi/.

Yksi rupla on sata kopeekkaa. Seteleiden nimellisarvot ovat 10, 50, 100, 500 ja 1000 ruplaa. Metallirahojen
nimellisarvot ovat 1, 2, 5 ja 10 ruplaa ja 1, 5, 10, ja 50 kopeekkaa. Rahakanta on vähintään vuodelta 1997.

Suuri Vienan retki 2010
Lähtöselvitys - Ohjeet
TERVEYS
Tarkista rokotusturvasi terveyskeskuksesta. Ota tarvittaessa Venäjälle suositeltava rokotus (esim. HAVRIX)
jäykkäkouristusta, kurkkumätää ja poliota vastaan, kurkkumätää vastaan vielä tehosterokotus 4-8 viikon kuluttua
(matkan jälkeenkin). Rokotukset ovat voimassa 10 vuotta. Ota tarpeesi mukaan bussiin niskatyyny, lentosukat ja
muut apuvälineet, lisäksi henkilökohtaiset hygieniatarpeet (myös vessapaperi ja paperinenäliinat!), lääkkeet
matkapahoinvointiin, ripuliin (esim. IMODIUM), päänsärkyyn, vilustumiseen sekä omaa erikoislääkitystä varten.
RAVINTO
Ilmoita ennalta mahdollisista ruoka-allergioista. Toiveet pyritään ottamaan huomioon. Varaa bussiin säilyviä
välipaloja sekä juotavaa, muistaen myöhäiset illallisruokailut. Venäjällä ei saa juoda vesijohtovettä. Juo vain
pullotettua vettä! Venäjällä joskus uhkaavaa kofeiininpuutosta torjuu esimerkiksi murukahvi+cola -drinkki.
MUUT VARUSTEET (HUOM. BUSSISSA ON VAIN RAJALLISESTI MATKATAVARATILAA)
Matkaan kannattaa lähteä kuin ainakin ulkoiluretkelle pukeutuneena mukavasti, joustavasti ja lämpimästi; sadesäällä
voi olla viileää! Varustukseksi riittävät tukevat kengät sekä sade- ja varavaatteet, mutta (lyhytvartiset) kumisaappaat
tai maastokengät tarvitaan lyhyillä maastokäynneillä. Varustaudu mahdolliseen uintiin esimerkiksi Röhön
hiekkarannassa. Ota mukaan harrastusvälineet, kuten valo- tai videokuvauskamera, kiikari, kartat, opaskirjat ja muut
tietolähteet. Vältä ylivarustautumista!
MATKAPUHELIN
Toimii yhä laajemmin Karjalan tasavallassa. Soitot kotimaahan kalliita, puhelun vastaanottaminen kohtuuhintaista,
tekstiviestit edullisia (eteen kansallisuustunnus +358 ja suuntanumero ilman ensimmäistä nollaa, esimerkiksi +358
40 5922 912).
AIKAERO
Moskovan aika on kautta vuoden yhden tunnin edellä Suomen aikaa. Valtakunnanrajalla siirrämme kellonajan
mennessä tunnin eteenpäin ja tullessa tunnin taaksepäin.
TULLIMÄÄRÄYKSET SUOMEEN (EU:n ulkopuolinen maa)
Tullivapaasti; alkoholijuomat: 1 litra väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) TAI 2 litraa aperitiivejä (max. 22 %;
aperitiiveiksi lasketaan myös long drinkit ja juomasekoitteet) TAI kuohuviinejä, LISÄKSI 2 litraa mietoja viinejä JA
16 litraa olutta; tupakkatuotteet: 200 savuketta TAI 100 pikkusikaria TAI 50 sikaria TAI 250 g piippu- ja
savuketupakkaa; hajuvedet: 50 g parfyymiä ja 0,25 litraa toalettivettä; tee ja kahvi: 100 g teetä TAI 40 g teeuutetta ja
-esanssia ja 500 g kahvia TAI 200 g kahviuutetta ja -esanssia. Muita tavaroita saa tuoda tulli- ja verovapaasti enintään
175 euron arvosta mukaan luettuina mahdollisesti ostetut oluet. Ei saa tuoda eläinperäisiä elintarvikkeita, kuten
juustoa ja makkaraa.
LOPPUSILAUS
Matkan onnistumista edistävät samanhenkinen seura ja hyvä huumori, uutta etsivä seikkailumieli, sopeutuminen
paikallisiin oloihin, jotka voivat paljonkin poiketa omistamme, omatoiminen varautuminen eväsruokailuun päivisin
jopa kellon ympäri sekä fyysinen ja henkinen jaksaminen pitkien päivämatkojen olosuhteissa. On myös syytä
varautua matkaohjelman pieniin poikkeamiin sekä ylivoimaisten esteiden mahdollisesti aiheuttamiin suuriinkin
muutoksiin.
Jo tässä vaiheessa pyydämme kaikkia osallistujia, joilla on tietoja tai kokemuksia matkaan liittyvistä aiheista,
ystävällisesti varautumaan niiden kertomiseen muille matkan aikana. Etenkin kotimaan meno- ja paluupäivinä
voimme näin virittää ja virkistää toisiamme.
Kerro omaisillesi matkaohjelma ja aikataulu.
Tule ajoissa lähtöpaikalle.
Tervetuloa!

Vienassa kulkija kohtaa
sadun ja todellisuuden
E S S / S AT U M ERILU OTO

Iittiläinen
A. J. Sjögren
johdattaa
runokylien elämään
ESS–Satu Meriluoto
Vienan Karjala

R

espublika Karelija, tar
kemmin Vienan Karjala,
Venäjän Karjalan poh
joisin osa. Kelloja siir
retty tunti eteenpäin, ajassa palat
tu 200 vuotta taaksepäin.
Aleksanteri I myöntää vuonna
1824 Venäjän entisen ulkoasiain
ministerin kreivi Nikolai Rumjantsevin kirjastonhoitajalle Anders
Johan Sjögrenille henkilökohtai
sen stipendin. Sen turvin saattaa
suutarin pojaksi Iitin Sitikkalan ky
lässä syntynyt Sjögren lähteä tut
kimusmatkalle etsimään suomen
kielen jälkiä suomalais-ugrilais
ten kansojen luota. Matka ulottuu
Vienasta aina Uralille ja kestää vii
si vuotta.
Kolmikymppinen Sjögren saapuu
Vienan runokyliin vuonna 1825 en
simmäisenä runonkerääjänä. Elias Lönnrot vierailee samoilla seu
duilla vasta 1830-luvulla. Sjögren
poikkeaa matkallaan alueen emä
pitäjässä Vuokkiniemessä, Karjalan
kansallisimmassa kylässä, jossa yhä
valtaosa asukkaista on karjalaisia.
Seuratkaamme Sjögreniä.

Praasniekan jälkeen
Vuokkiniemen tieltä kaarretaan
loivasti oikealle ohi kylän uuden
kalmismaan; vanhan päällä koho
aa neuvostoajan tv-masto. Edel
lisenä päivänä vuokkiniemeläiset
ovat juhlineet Iljan praasniekassa,
kylän kirkon suojeluspyhimystä, ja
haudat on peitetty värikkäillä teko
kukkaseppeleillä. Tie jatkuu kohti
keskustaa.
Vuokkiniemellä on erityinen mer
kitys Kalevalalle. Täällä Lönnrot tal
lentaa ainoan kansanrunon, jossa
esiintyy Kalevala paikannimenä.
Lönnrotin mielessä pyörii myös Väi
nölä, mutta mies tulee järkiinsä ja
valitsee muidenkin kansojen suu
hun paremmin sopivan nimen.
Kultahampaiset myyjät ovat jak
saneet juhlapäivän jälkeen pystyt
tää torin keskustaan kaupan edus
talle. Pöydät notkuvat kenkiä.
Nuoret miehet ovat kokoontu
neet Ladoineen torille. Venäläinen
musiikki soi autostereoissa ja Balti
kaa otetaan praasniekan dagen ef
terin alashuuhtomiseksi. Ostaapa
huojuva kylänmies venäläistä kuo
huviiniäkin olonsa helpottamisek
si. Juhla jatkuu vielä.
Jatkuu seuraavalla sivulla 

Vesille venosen mieli tervaisiltaki teloilta. Uhtualaismiehet lähtevät laskemaan verkkoja.
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VE NÄ JÄ
Vuonninen

Uhtua

Vuokkiniemi
Suomussalmi

Kuhmo
Ess// AH
Ah
ESS

 Jatkoa edelliseltä sivulta

Iljan praasniekka takana, työpäivä
edessä.

Vuokkiniemen nuoriso tulee
kylänraitilla vastaan.

Runonlaulua Vienasta Vietnamiin
■■Lyyrisen runonlaulun, kuten hää- ja tunnelmalaulujen laulajia on edel-

Keskustasta tie nousee pienelle
mäelle ja laskeutuu sieltä Ylä-Kuittijärven saunarantaan. Karelianistien aikainen kestikievari Ontsin talo
mäen päällä näyttää hiljaiselta. Katselemme samoja maisemia kuin I. K.
Inha ja hänen matkaseuralaisensa K.
F. Karjalainen vuonna 1894. Vain pusikot ovat ryöhääntyneet, suurta järveä ei vielä näy.
Jykevä hirsitalo ei ole herrojen
ajoista pahoin rapistunut. Porukallamme on ehdotus sen nykyaikaistamiseksi.
– Siitähän voisi tehdä ABC Vuokkiniemen, joku hihkaisee. Onneksi ei
sentään.

leen paljon. Eeppisten eli pitkien, kertovien runojen laulajia ei ole enää yhtä runsaasti.
■■Taito on siirtynyt isovanhemmilta lapsenlapsille. Työtätekevä polvi on
jäänyt väliin.
■■Vain yksi ihminen suvussa on kerrallaan saanut laulaa runoja. Näin on
kunnioitettu runonlaulun taitajaa.
■■Runonlaulussa ei ole ollut säestystä eikä vaikeita melodioita.
■■Runonlaulu on yleismaailmallinen ilmiö, joka liittyy tiedon siirtymisen
suulliseen perinteeseen.
■■Sitä esiintyy edelleen runsaasti esimerkiksi Vietnamissa, jossa kansanrunouden kerääjät kiertävät nyt kylissä samoin kuin suomalaiset Vienassa
1800-luvulla.
■■Vietnamissa eri kansallisuuksien kansanrunoutta käytetään hyväksi ja yritetään koota siitä eepos.
■■Elias Lönnrot hyödynsi A. J. Sjögrenin keräämiä runoja vasta Kalevalan
toisessa, laajemmassa painoksessa, joka ilmestyi vuonna 1849.
Lähde: Juminkeko-säätiön toiminnanjohtaja Sirpa Nieminen

Jonkun hylkäämä Lada makaa raatona uhtualaisella heinämättäällä. Taustalla
siintää Keski-Kuittijärvi.

A.J. Sjögrenin kirjaama runo Uhtualta
Neljä neittä niemen päässä, / Viisi nuorta morsianta, / Lähettih
hyö heinän niittoh. / Mi niitettih, se i haravoittih, / Pissettih pielen
keskeh. / Tuli tuuli tuolta muaalta, / Tungi heinät tuleh. / Pani siitä
tuhkat pahkamaljaseh, / Vei muaalla kasvajalla, / Ajolla yleniällä.
/ Kasvo tammi taivosella, / Yleni vihanda virpi, / Täytti ladva
taivosella, / Pietti pilvet juoksemasta, / Hatarat vaeldamasta.
/ Yksi pääsi pitkä pilvi, / Yksi haikia hatara, / Pilviss’ on pisarat
suuret, / Pisaris’ on lammit luaajat. / Siell’ on miehet nuoret
nainehet, / Toiset miehet naimattomat, / Syömättä lihavat, /
Pesemättä puhtukkaiset. / Vyötä kullaista kuvatah, / Rautaköyttä
rahnikoijah / Situo meren sivuo, / Lahta Kannan kuaakistuaa,
/ Jotta meri tyynenä pysyis’. / Laxi Kannan kaunehena, / Viiä
Vienan neitosia, / Kaupita koti kanoja. / Ei niitä tukulla myyä /
Eikä kansoin kaupotella, / Oravat tukulla myyään, / Revot kansoin
kaupotellah.

Talo ja niitty
Vuokkiniemen juhlan jälkeinen väsähtänyt pyhätunnelma vaihtuu täydelliseen hiljaisuuteen. A. J. Sjögreniä ei vielä ohjannut Vaassila Kieleväisen muistomerkin viitta, mutta meidät se johdattaa Vuonniseen
Ylä-Kuittijärven kapean lahden rannalle.
Kylätie on niin hiljainen, ettei kuulu kuin tuulen humina ja niityn kahina. Ketään ei näy missään. Tien vieressä talon piha on täynnä rautaromua ja autonraatoja. Rakennus itse-

kin on hieman vinossa.
Edempänä parempikuntoisen talon pihatielle on pistetty kolme pitkää oksaa ristiin: älä tule tänne. Varmuudeksi portailla päivystää vielä
kissa. Seinään on kiinnitetty iso lautasantenni.
Runonlaulun sijasta torpassa kuuluvat satelliittitelevision äänet. Jo sata vuotta aiemmin runonlaulun, ”pakanallisen taikauskon”, on kylästä tukahduttanut lestadiolaisuus.
Vihdoin pienen kävelymatkan

päästä, niityn yli avautuu kesäinen
näkymä Vuonnisenlahdelle.
– Kyllä nämä maisemat ovat kauniita. Ei oikein tiedä, onko tämä totta vai elokuvaa, ihastelee runokylien
matkaaja Päivi Korpela.
Vaikka maisema on kaunis, alakuloista kylää katsellessa ei oikein tiedä,
kituuko vai elääkö se. On vaikea uskoa, että juuri tämä on ollut Vienan
merkittävin runokylä.
A. J. Sjögren laulattaa täällä Ontrei Malista, erästä Vienan parhaista

runonlaulajista. Ontrei laulaa Sjögrenille maailmasta, joka syntyy munasta sekä tiellä kohtaavista Joukavaisesta ja Väinämöisestä. Täällä Lönnrot kirjaa Ontreilta 806 säettä. Täällä Lönnrot saa Vaassila Kieleväiseltä,
vanhalta tietäjältä, idean eepoksen
kokoamisesta.

Romujen vieressä aitta
Kituva tervehtyy ja muuttuu jälleen
eläväksi, kun tie käy kohti Uhtuaa,
nykyistä Kalevalaa. Kautta historian

Vienan suurimmassa kylässä ja taloudellisessa keskuksessa Sjögren laulattaa Jouhko Huotarista ja kerää talteen viisi runoa.
Lenina-pääkadun varren puutalot
on maalattu Venäjällä suositulla, räikeän sinisellä värillä. Maali rapistuu
hyvää vauhtia. Ohi vilahtelevat magasinit, produktit ja supermarket,
jonka ikkunoihin on liimattu Mikki
Hiiren päitä. Torilla pakataan päivän
jälkeen tavaroita.
Leninalta käännymme Keski-Kuit-

Kuka kurkkaa vuokkiniemeläisen
majatalon ikkunasta?

tijärven rantakadulle Sovjetskajalle.
Talojen ikkunoista näkyy Keski-Kuittijärven iso selkä. Miehet työntävät
venettä vesille. Pari aironvetoa. Toinen alkaa selvitellä verkkoa, joka lasketaan kohta veteen.
Viisi nuorta poikaa rassaa Ladamaasturia. Konepelti on auki. Välillä joku käy hakemassa työkaluja takapaksista.
Heidän vieressään, tien toisella puolella tontti on täynnä romua.
Nokkapeltejä, ompelukoneen poljin,
tynnyreitä. Mies ja hänen poikansa
tyhjentävät pienestä kuorma-autosta
täydennystä. Vaimo pitää kirjaa.
– Keräämme näitä metsistä ja takapihoilta. Kerran viikossa romut viedään Kostamuksen kautta Suomeen,
mies selittää.
Arvokasta työtä ei saa tallentaa kuvaksi.
– Kuvatkaa mieluummin tuota Jamasen aittaa, mies viittaa taloon poikien Ladan takana.
Tässä, romunkeräyspisteen ja autonkorjauspaikan vieressä, korkeassa
Likopään rannassa on Lönnrot yöpynyt runonkeruumatkallaan. Varahvontta Sirkeisen talossa on soman
siniset ikkunanpielet.
Aika ei ole Vienan runokylissä pysähtynyt, se vain kulkee omaan kiireettömään tahtiinsa. Ehkei elämä
sittenkään vaihdu hitaaksi kuolemaksi.

Kostamuksen kaivos hautasi alleen runokylän
ESS / SATU MERILUOTO

Kekkosen
lobbaama
kombinaatti
jauhaa nyt
parasta
tulostaan
ESS–Satu Meriluoto
Kostamus, Venäjä

E

lokuisena sunnuntaiaamuna Kostamus herää auringonpaisteeseen. Kaupungin
asukkaat kiirehtivät jumalanpalvelukseen uutuuttaan hohtavaan ortodoksikirkkoon, joka sijaitsee korkealla mäellä. Kirkkoon menijät tekevät ristinmerkit portilla, ovella ja sisällä. Nuori mies ja häntä vanhempi nainen soittavat pihassa kelloja hartaan hetken kunniaksi.
Samaan aikaan kaupungin koillispuolen laidalla sadat ihmiset tekevät
täysillä töitä pyhästä huolimatta. Kuka kaivaa kaivurilla, kuka ajaa valtavaa maansiirtoautoa, kuka istuu junan ohjaamossa. Olemme Karjalan
Pelletti Oy:n vuoriteollisuuslaitoksessa, jossa louhitaan rautamalmia.
Avolouhoksen törmältä eteen
avautuu kilometrien laajuinen kaivosalue, joka on 200 metriä syvä. Junat, kaivinkoneet ja maansiirtoautot
näyttävät pohjalla pikkuruisilta, kuin
leluilta.

Suomalaisavustuksella
Kaivoskombinaattia ja sen työntekijöille tarkoitettua Kostamuksen
kaupunkia rakennettiin kymmenen
vuotta.
Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1978, vaikka rautamalmiesiintymä oli löydetty jo 30 vuotta aiemmin. Vielä silloin esiintymää ei hyödynnetty, sillä Neuvostoliiton terästeollisuus ja kaivosministeriö eivät
pitäneet sitä kannattavana. Presidentti Urho Kekkonen tuki kuitenkin kaivoksen rakentamista voimakkaasti. Hän oli myös hyvä ystävä Venäjän silloisen pääministerin Aleksei
Kosygynin kanssa.
Vuoden 1974 öljykriisi vauhditti päätöstä entisestään. Avuksi rakennustöihin pyydettiin suomalaisia. Parhaimmillaan heitä työskenteli työmailla 2 400 vuonna 1979.

Pato kestänyt
Kun katselee suomalaisten ja venäläisten rakentamaa harmaata peri-

Kostamuksen avolouhos on 200 metriä syvä, ja alue laajenee koko ajan.

neukkumaista betonikaupunkia, ei
uskoisi, että samalla seudulla Lönnrot keräsi aikanaan runoja, satuja ja
sananlaskuja.
Tuon ajan maisemasta ei ole enää
mitään jäljellä, sillä Kostamuksen
vanha kylä peittyi, kun Kostamusjärvestä tehtiin kaivoksen lieteallas. Alle jäi myös hyvin vanha kalmismaa,
josta arkeologit ehtivät löytää hautoja jopa kolmesta kerroksesta.
Tunnettu karjalainen kirjailija Jaakko Rugojev ryhtyi rakennusvaiheessa vastustamaan lieteallasta,
koska jätevedet olisivat valuneet Kos-

tamusjärvestä suoraan Kuittijärvien
vesistöön ja lopulta Vienanmereen.
Korkeimmalle valtionjohdolle kirjoitettu vetoomus kannatti.
Kostamusjärveen tehtiin kolme kilometriä pitkä ja kymmeniä metrejä
leveä ja korkea pato, joka sai nimen
Jaakon pato.
Se on kestänyt. Näin vakuuttaa
kostamuslainen oppaamme Olga
Kannojeva.
– Kostamusjärvi on eristetty muusta vesistöstä eikä sinne tai sieltä pääse vettä muista vesistöistä. Kostamus- ja Kuittijärvien vesistöjen välil-

le on asennettu myös puhdistuslaitteet, Kannojeva selittää.

Historian paras tulos
Jättimäiset sivukivikasat kohoavat
vuorenkorkuisina joka puolella avolouhosta. Sivukivestä on jalostuksessa poistettu kaikki arvokas, ja se jää
turhaksi ainekseksi.
– Ehkä kasoista voidaan joskus tehdä laskettelumäkiä, Kannojeva vitsailee.
Oppaamme opiskeli Suomessa
kolme vuotta, mutta muutti takaisin
kotikaupunkiinsa, koska hänen mie-

hensä sai kombinaatista hyvän työpaikan autonkuljettajana. Ei ole mikään ihme, että työpaikka on parille
mieluisa, sillä kaivoksen 5 000 työntekijää nauttii mainioista työsuhdeeduista. He saavat esimerkiksi lomamatkoja Mustallemerelle puoleen
hintaan.
– Karjalan Pelletillä menee hyvin.
Louhinta laajenee joka vuosi, Kannojeva kertoo.
Tätä todistaa se, että viime vuonna malminrikastamo saavutti historiansa parhaan tuloksen. Masuunipellettejä tuotettiin yli kymmenen

miljoonaa tonnia, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2006.
Kaivoksen menestys ja siirtyminen
Venäjän toiseksi suurimman kaivosyhtiön Severstalin omistukseen ei ole
ollut pelkästään hyväksi Kostamukselle. Asuntojen hinnat ovat moninkertaistuneet muutamassa vuodessa. Ihmiset lähtevät mielellään pois,
Pietariin ja Moskovaan.
Sunnuntaiaamun jumalanpalvelus hämärässä kirkossa jatkuu kuitenkin. Tulija toisensa jälkeen sytyttää tuohuksen ja jää kuuntelemaan
liturgiaa.

ESS / SATU MERILUOTO

Lesosten koti, Vihtooran talo, seisoo yhä Venehjärven rannalla. I. K. Inha kuvasi sen matkallaan vuonna 1894.

Santeri Lesonen palauttaa
henkiin Vienan runokyliä
”Erakkoloita
ei kannata
perustaa”
ESS–Satu Meriluoto

Venehjärvi, Vienan Karjala

H

iekkatie on juuri lanattu. Se mutkittelee korkealla harjulla
mäntyjen, koivujen
ja kuusten ympäröimänä. Peilikirkkaat lammet ja järvet vuorottelevat kahden puolen. Kuljemme Vienansalon erämetsämaisemassa, joka kuuluu Kalevalan kansallispuistoon. Puihin on kiinnitetty Greenpeacen
mainoksia.
Matkaamme kohti Venehjärveä, jossa Santeri Lesonen perheineen odottaa meitä.
Lopulta metsät väistyvät ja
maisema avartuu. Lammaslauma ja ylen pulska hevonen
toivottavat tienposkessa tervetulleeksi vienalaiseen runokylään. Noloa kyllä olemme tunnin myöhässä, mutta Lesonen
ottaa meidät vastaan paikallisella rentoudella.
– Ei se mitään. Venäjällä on
kymmenen aikavyöhykettä,
hän naurahtaa. Tässä maassa
jossain ollaan aina ajallaan.
Santerin vaimo Nina ja heidän tyttärensä Maria häärivät
tarjoilujen ääressä. He ovat virittäneet Venehjärven komeimmalle paikalle, rukoushuoneen
eli tsasounan mäen hongikkoon valkoiset katokset. Vieraille tarjoillaan vienalaista lohikeittoa.

Lesosten lehmä syö Santerin mukaan perunapellosta vain rikkaruohot.

Pojasta jatkaja

Elvytys nyt
SUOMI

■■Vienan runokylät -elvytysprojekti perustettiin 1990-luvun tait-

VEN Ä JÄ

teessa. Projektia pyörittävät yhteistyössä Karjalan tasavallassa
Arhippa Perttusen säätiö ja kuhmolainen Juminkeko-säätiö.
■■Tällä hetkellä tärkeimmät tavoitteet ovat Paanajärven kylän
pelastaminen ja Haikolan kylän muuttaminen etnokulttuurikeskukseksi.
■■Tarkoituksena on saada Paanajärven kylä UNESCO:n maailmanperintöluetteloon, minkä eteen tehdään parhaillaan töitä.
Haikolaan rakennetaan Suomen kulttuurirahaston ja ulkoministeriön rahoituksella kulttuurikeskusta varten neljä taloa entisen seitsemän lisäksi.
■■Projekti päättyy 2015, mutta sen jälkeen jatketaan kulttuuriperinnön tallentamista Vienasta. Vuonna 2010 aloittaa virallisesti toimintansa Runonlauluakatemia, joka tekee yhteistyötä
maailman yliopistojen kanssa kansanperinteen tutkimuksessa
ja opetuksessa.

Venehjärvi
Suomussalmi

Kolmesti tyhjentynyt
Venehjärveä on aina hallinnut
Lesosten suku. Kerrotaan, että
Hosko-niminen mies lasketteli tänne jokireittiä Suomesta yhdestä puusta koverretulla
ruuhella. Hän päätti pysähtyä,
kun näkisi kauneimman paikan matkallaan. Reissu päättyi
Venehjärvelle.
Todellisuudessa Santeri Lesonen ei tiedä, milloin ensimmäiset ihmiset ovat tulleet kylään. Hän on löytänyt mailtaan
jopa kivikautisia työkaluja. Sukunsa historiaa tutkiessa kylän
vanha kalmismaa on auttanut.
– Vanhin hauta on vuodelta
1779, mutta lahonneet kropnitsat ja hautakummut kertovat, että ensimmäiset vainajat
on haudattu ehkä jo 1500-luvulla.
Lesoset ovat vanhaa tietäjäsukua. Jo Hosko ennusti, et-

Santeri Lesosen Sergei-poika miettii tilan jatkamista.

tu, mutta työtä riittää edelleen.
Yksi onnistuminen on erityisen
mieleen.
– Venehjärvi alkaa näkyä jo
kartoilla ja se tunnetaan maailmalla. Sen eteen tässä on töitä
tehtykin, Lesonen naurahtaa.
Paanajärvi on yhä uhanalainen kylä ja Latvajärven, Vienan
suurimman runonlaulajan Arhippa Perttusen kotikylän, elvytys epäonnistui. Vakituiset
asukkaat ovat kuolleet tai lähteneet pois.
Kesäasukkaat tulevat edelleen kyliin, mutta vakituisia
asukkaita on vaikea houkutella.
– Monista paikoista puuttuvat sähköt. Ihmisten pitää nykyaikana saada yhteys ulkomaailmaan, jotta he voisivat
tehdä töitä. Mitään erakkoloita
tänne ei kannata perustaa.
Jotteivät entisetkään kylät
muuttuisi autioiksi, on Lesosten suku perustanut kestävän
kehityksen säätiön. Se pyrkii
saamaan kyliin ekosähkön ja
viemärijärjestelmän. Luonto
halutaan ottaa huomioon.

Kuhmo

Lähde: Juminkeko-säätiön puheenjohtaja Markku Nieminen
ESS / AH

tä Venehjärvi tyhjenee ja herää
henkiin kolmesti. Niin on käynyt.
– Vallankumouksen aikaan
ihmiset lähtivät karkuun taisteluita. Jatkosodassa miehet joutuivat rintamalle ja naiset, lapset ja vanhukset evakkoon.
Lesonen on sen ikäinen, että
hän itse todisti kolmannen tyhjentymisen. Hrushtshovin hallinnollinen uudistus, perspektiivittömien kylien likvidointi, tapahtui 1950- ja 60-lukujen
taitteessa. Se autioitti runokylät, sillä ihmiset eivät saaneet

jäädä koteihinsa.
– Vuonna 1964 Venehjärvi
tyhjennettiin. Täältä purettiin
koulu ja navetat. Meidän perheemme lähti viimeisenä, Lesonen muistelee.
Tyhjennykset tekivät tehtävänsä. Viidestäkymmenestä talosta jäljellä on enää kaksi.

Pokkouhrien portaalla
Lesoset palasivat kotiinsa heti, kun se oli mahdollista syksyllä 1991.
– Tulimme tyhjälle pellolle ja
talvi oli edessä. Taloa täytyi ru-

veta korjaamaan ensimmäisenä päivänä. Olimme myyneet
kotimme Vuokkiniemestä, jossa asuimme 11 vuotta. Paluuta ei ollut.
Ei auttanut kuin alkaa uurastaa. Lesosten koti, Vihtooran
talo, on laitettu kuntoon. Maata
perheellä on 26 hehtaaria ja parikymmenpäinen lammaskarja
kasvaa jatkuvasti. Lehmä, hieho, mullikka ja hevonen käyskentelevät pelloilla. Siipikarjaa
ei enää ole.
– Lintuinfluenssan vaaran takia saimme määräyksen lopet-

Venehjärven alueelta on
löytynyt monenlaista tavaraa
pieneksi museoksi asti.

Karhunraudoilla ei enää
ole käyttöä, sillä karhuja ei
metsästetä.

taa eläimet. Minä sitten kirveellä lopetin ja pistin pataan.
Istumme neljä vuotta sitten vihityn tsasounan portailla. Veriroiskeet ovat imeytyneet
kuistin lattiaan ja kaiteisiin. Jäljet kertovat vanhasta perinteestä, jonka Lesoset elvyttivät. Joka vuosi 27. elokuuta tällä kuistilla teurastetaan pokko eli pässi pokkouhrijuhlan kunniaksi.
Veri valutetaan kuistin pienestä aukosta ja lihoista keitetään
soppa.
Pyhälle Miikkulalle omistettu tsasouna kärsi myös histori-

an melskeissä. Se pistettiin palasiksi ja puutavara käytettiin
sotatarpeina, ehkä siltana tai
lauttana. Kukaan ei tiedä varmasti. On Lesosen ansiota, että Inhan valokuvan perusteella
rakennettu tsasouna seisoo jälleen vanhalla paikallaan.

Ihmisiä vaikea houkutella
Tilan hoitamisen lisäksi Lesonen on ehättänyt toimia dynamona runokylien elvyttämisessä. Hän on ollut puheenjohtajana Arhippa Perttusen säätiössä. Monta etappia on saavutet-

Ympärivuotisesti Venehjärvellä
asuvat vain Lesoset. Vapaa-aikaa jää vähän työnteolta. Lehmä pitää lypsää, kesällä korjataan karjalle ruoka talveksi,
syksyllä nostetaan perunat ja
pyydetään siiat ja muikut, talvella aurataan tietä. Perheen
vieraana käy paljon myös turisteja. Ehtii Santeri Lesonen silti
harrastaakin.
– Veistelen puusta kaikenlaista. Jos ikää ja terveyttä riittää, haluan kirjoittaa Venehjärven kylästä laajan historian.
Metsällä ja kalassa Lesonen
käy poikansa Sergein kanssa
sen verran, että taidot säilyvät.
– Soitimelta käymme ampumassa pari metsoa, hirviä metsästämme vähän ja karhujen
kanssa meillä on sopimus, että
niitä emme tapa lainkaan.
21-vuotias Sergei ei tilan
puuhissa ehdi auttaa kuin viikonloppuisin, sillä hän on Kostamuksessa töissä hitsaajana.
– Asun viikot siellä. Vapaalla
olen tyttöystäväni Alisan kanssa ja ajelen kavereiden kanssa
autolla, Sergei kertoo.
Ujo nuori mies haluaisi ehkä joskus jatkaa tilaa, sillä Venehjärvellä on hyvä olla. Tulevaisuus ei ole vielä täysin kirkastunut tietäjäsuvun kuopukselle. Hän ei liene nähnyt tulevaa, vaikka pienenä saikin haavan verenvuodon tyrehtymään
loitsulla.
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Lähtökohdat: alkoi Suo-

Hei, sillähän on suomalainen kivääri.

Soitellen sotahan
>>Nuorena ummikkona jatkosodan
taistelupaikoilla sotahistoriaa oppimassa.
Teksti ja kuvat I Satu Meriluoto
Grafiikka I Anssi hietamaa

Sotatoimet pohjoisessa
Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon
kutsutaan Operaatio Barbarossaksi. Suomi
taisteli siinä Saksan rinnalla.
Saksalaiset saivat luvan käyttää Suomen
alueita sotatoimissaan.
Suomen Lapista saksalais-suomalainen
armeija hyökkäsi Petsamon kautta
kohti Murmanskia ja Sallan kautta
kohti Kantalahtea tavoitteina jäätön
Murmanskin satama, Vienanmeri ja Kuolan
niemimaan luonnonrikkaudet.
Vienassa suomalainen III Armeijakunta
hyökkäsi kohti Louhea ja Vienan
Kemiä tavoitteena Muurmannin radan
katkaiseminen.
Tavoitteissa epäonnistuttiin, sillä
Neuvostoliiton puna-armeija pysäytti
rintaman Litsajoelle, Vermanjoelle,
Kiestinkiin ja Uhtualle.

Pohjoinen Jäämeri
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men jatkosota? Kuka oli presidenttinä sen aikana? Missä kirjoitettiin rauhansopimus? Näitä miettii sotahistoriasta mitään
tietämätön. Yliopiston historian kurssit ovat soljuvasti sivuuttaneet sota-aiheet. Kouluajoista muistissa ovat vain takarivin
vieruskaverin kysymykset opettajalle.
– Onko tää nyt iso vai pieni
otsikko?
Opettaja on juuri kirjoittanut
taululle TOINEN MAAILMANSOTA.
Yleissivistyksessä ammottaa
järkyttävän kokoinen musta aukko. Koska aukot tuppaavat vetämään ainetta puoleensa, tämäkin musta tyhjiö haluaa täyttyä.
Aineen olomuoto on tällä kertaa Suomen Rautatiehistoriallisen Seuran retki Venäjälle Vienan
Karjalaan. Matkalla ei bongata
vain junia, vaan myös jatkosodan
tapahtumapaikkoja. On korkea
aika lähteä mukaan täyttämään
suuri tyhjyys.

”Linja-autossa ompi tunnelmaa, linja-autossa matka katkeaa”, kuuluu vanha ralli. Vuosimallin 1983 Kutter 9 rytyyttää
Vienassa tiellä, jonka kunto vastaa pyykkilautaa. Tunnelmaa linjurissa riittää, mutta matkan ei
soisi katkeavan alkutekijöihinsä.
Hiekkatie on täynnä kuoppia. Ne ovat niin pieniä, että tärinä on tasaista, ei sellaista eestaas
heilahtelua kuin Suomen teillä.
Takapenkin miehet miettivät jo,
pitäisikö hankkia munuaisvyö.
Sisuskalut saavat sen verran rajua kyytiä.
Silloin tällöin ohi vilahtaa liikennemerkki, jossa varoitetaan
kuopista seuraavalla sadalla metrillä. Sama vaikka varoittaisivat
niistä 150 kilometrin matkalla.
Nopeusmittarin viisari värähtelee 30–40 välillä.
”Eldankajärven jää on taakse jäänyttä elämää.” Sota-ajan
tunnetuimman iskelmän pitäisi
kuulua kasetilta, mutta Kutterin
soitin syö nauhan. Veijo Tarkkonen pelastaa tilanteen ja soittaa Erkki Tiesmaan sanoittaman
laulun kännykästään bussin mikrofoniin.
Käymme kirjaimellisesti soitellen sotahan. Retken merkittävä taistelupaikka lähestyy.
”Kis-Kis-kukkulat, on siellä
munat sekä makkarat, mutta se
Muna kun se meni, niin se Makkara jäi vain juu”, lauletaan kolmannessa säkeistössä.
Mitä? Muna ja Makkara? Kuulostaa ihan grilliannokselta. Perunat vain puuttuvat. Saan kuitenkin tietää viisaammilta matkalaisilta, että täällä käytiin jatkosodassa kovia taisteluja. Muna
meni asemasotavaiheessa venäläisille ja suomalaisille jäi Makkara. Asemasotaa taas käytiin yli
puolet koko jatkosodasta, koska
suomalaisten hyökkäys torjuttiin
läheisen Uhtuan edustalla.
Yhtäkkiä metsä vetäytyy syrjään ja bussin oikealla puolella kohoaa Muna. Jalkaudumme.
Polku kukkulan laelle on tampattu ruohottomaksi. Montakohan pyhiinvaeltajaa täällä on
käynyt?
Rinteessa meitä tervehtii aseistautunut mies. Ei sentään lihasta,
vaan raudasta valettu.

Merkki taisteluista.
Vermanjoen
juoksuhaudoissa
saksalaiset makasivat
koko asemasodan ajan.

Osoitteena länsi.
Venäläisten valtaaman
Muna-kukkulan laella
muistomerkkikanuuna on
suunnattu kohti Suomea.

Lehmä
valloillaan.
Alakurtti on
suomalaisten
rakentama kaupunki.

Naisen vihaiset njet- ja no-huudot saavat kätkemään kameran.

– Hei, sillähän on suomalainen kivääri. Ei tuo ainakaan kalashnikov ole, joku
porukkamme miehistä tietää. Myöhemmin Risto Kokki selvittää, että ase nimenomaan on kalashnikov.
Patsaan tuiman ilmeen alta siirryn
ylemmäksi. Haa! Rinteeseen on kyhätty
kummallinen kolo, jonka sisäänkäynti on
vahvistettu peltikaarella ja katto romahtanut. Potero, bunkkeri? Ei ainakaan taisteluhauta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää siis
korsu. Mäen päällä kunniapaikalla kohoaa betonijalustalla pitkäputkinen kanuuna. Se osoittaa länteen. Tangossa liehuu
Venäjän lippu.
Nyt ei jäädä tuleen makaamaan, eikä
hautauduta poteroihin asemasotaan,
vaan mennään eteenpäin. Seuraavaa päivää varten olen raivannut lyhytkestoisen
muistini tyhjäksi ja siirtänyt edellisen päivän oppimäärän pitkäkestoiseen säilytykseen.
”Raskaat kranaatit ujelsivat aamuruskon punertamalla taivaalla… Vihreät koivikot ja salskeat männyt tempautuivat irti
pehmeästä maaperästä paiskautuen revittyinä takaisin maahan ja muodostaen
sekasortoisia muurroksia… Laajat metsiköt peittyivät harmaan pölyn ja tuhkan alle”. Ihan yhtä dramaattisessa maisemassa meidän ei tarvitse lähestyä Kiestinkiä kuin lahtelainen Eino Pietola kuvailee
teoksessaan Korpisoturit. Elokuun 1941
jälkeen metsä on kasvanut takaisin.
Käyn bussimme peräpenkillä viisastumassa määränpäästämme enemmän.
Veijo Tarkkonen kertoo, että suomalaisten oli everstiluutnantti Jussi Turtolan johdolla pakko edetä Kiestinkiin, koska isompi pamppu kenraali Hjalmar Siilasvuo käski tehdä niin. Suomalaiset jäivät lopulta yksin, sillä venäläiset estivät
perässä hyökänneiden saksalaisjoukkojen
apuuntulon.
– Turtola totesi Siilasvuolle puhelimessa, että kyllä täällä kaatuakin voidaan,
Tarkkonen sanoo.

Jatkosota
Jatkosota käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä 25.6.1941–19.9.1944.
Samaan aikaan Saksa osallistui
toiseen maailmansotaan akselivaltojen jäsenenä. Neuvostoliitto kuului
liittoutuneisiin.
Saksa hävisi sodan.
Moskovan välirauha solmittiin
19.9.1944. Lopullinen rauhansopimus
tehtiin Pariisissa 1947.
Neuvostoliitto asetti Suomelle
ankarat rauhanehdot, joihin maamme
oli taivuttava.
Suomi menetti Petsamon lisäksi
samat Sallan, Kuusamon, Laatokan Karjalan, Karjalankannaksen ja
Suomenlahden saarten alueet, joista
se oli joutunut luopumaan jo talvisodassa.
Presidentteinä jatkosodan aikana
olivat Risto Ryti ja Carl Gustaf Emil
Mannerheim.
Ainoana Neuvostoliittoa vastaan
taistelleista maista Suomi säilyi
itsenäisenä.

Strasse der SS-Nord. Saksalaisen SS-divisioona Nordin katu. Entisen vartiokopin
jälkikäteen seinään tehty spreijaus kertoo saksalaisten ja suomalaisten etenemisestä kohti
Kiestinkiä ja Louhea, Muurmannin rataa.

Mikä ihmeen vanha raja?
Veijo Tarkkonen selittää, että suomalaiset menettivät alueen ensin talvi- ja sitten jatkosodassa Neuvostoliitolle. Jos olisi
käynyt toisin, saapuisimme nyt Suomeen.

Tuntuu epätodelliselta seisoa kes-

kellä rapistunutta Kiestinkiä, sillä vaarini
soti täällä. Miltähän tämä kylä näytti hänen silmissään? Kylmä ainakin oli. Marraskuussa 1941 pakkasta oli 29 astetta. Isovaarin päiväkirja kertoo, että poika pyysi kotiväkeä lähettämään vilttitossut ennen suomalaisten hyökkäystä täältä kohti Louhea.
Nyt vanhoista taisteluista ei näy jälkeäkään ja lämmintä on parikymmentä astetta. Koulun edessä poika kikkailee yksinään jalkapallolla. Vastapäisen talon nurkalla nainen pitää pientä vaatetoria. Vaikka venäläiset eivät enää estä meitä etenemästä tänne, he näemmä kieltävät kuvaamisen. Naisen vihaiset njet- ja no-huudot
saavat kätkemään kameran.
Kiestinki on ankea.
Nurmikolla kylän keskustassa käyskentelevät valkoiset vuohet ovat ainoita väripilkkuja harmaudessa. Alakulostaan
huolimatta nykyinen Kiestinki kouraisee myös Risto Kokkia. Hänen isänsä taisteli täällä. Sen verran isä aikoinaan suostui puhumaan kokemuksistaan, että Risto
tietää jatkuvan sotimisen ja saksalaisten
melskeen väsyttäneen suomalaisia.
– Saksalaiset pelkäsivät pimeää ja hiljaisuutta ja sen takia laittoivat tykistön laulamaan joka yö.
Mutta miten ihmeessä tämä kylä Pohjois-Vienan erämaassa on voinut olla niin
tärkeä paikka sodassa?
– Saksalaiset halusivat katkaista lähellä kulkeneen Muurmannin radan, joka oli
liittoutuneiden valtimo. Sitä kautta kulki
materiaaliapua Stalinille. Ei rataa kuiten-

On lopputentin paikka. Kari Salo pi-

TRRRR TRRRR. Kiril ja Jannik leikkivät kotipihallaan Alakurtissa. Se oli viimeinen
suomalaiskaupunki ennen entistä valtakunnanrajaa. Sallan alue, johon Alakurtti kuuluu,
menetettiin jatkosodassa.

kaan koskaan saatu katki, Markku Koskela valistaa. Nyt ymmärrän. Kiestinki oli
välietappi suuremmassa suunnitelmassa,
joka ei lopulta toteutunut.
Pitkäkestoinen muistini alkaa hy-

vää vauhtia täyttyä, mutta ei vielä tulvi yli
kolmantena päivänä.
Saavumme Vermanjoelle.
Venäläiset ovat pystyttäneet uudet hienot kyltit tien varteen. Kartta osoittaa,
että tähän pysähtyi saksalaisten hyökkäys
kohti Kantalahtea lokakuussa 1941. Kylttirivistön edessä seisovalle muistomerkille
on tuotu värikkäitä tekokukkaseppeleitä
ja kranaatti. Yhdessä ruosteisessa kypäräs-

sä ammottaa reikä. Joku on laittanut siihenkin muovikukkia.
Löydän maastosta muistomerkkejä
kiinnostavampia jälkiä paikalla käydyistä taisteluista. Metsässä kiemurtelee jäkälöityneitä taisteluhautoja. Munalta muistuu mieleen, että jatkosodassa viholliset jämähtivät asemasotaan. Näissä taisteluhaudoissa saksalaiset viettivät kaksi ja
puoli pitkää vuotta. Eteenpäin ei päässyt.
Joukkueemme kuopus, 11-vuotias Vesa
Korhonen äkkää täältä todellisen aarteen.
Hän on kaivanut puun rungosta luodin.
Kun ajamme Vermanjoelta kohti Suomea, ylitämme vanhan valtakunnanrajan
ja tulemme entisen Sallan alueelle.

tää sotahistoriallisen tietokilpailun.
– Kysymyksiä on 26, joista voi saada maksimissaan 122 pistettä. Sata on jo
kova tulos. Kysymykset alkavat putoilla.
Jossain puolivälin tienoilla Salo varoittaa
kilpailijoita.
– Sitten tulee tällainen vähän vaikeampi. Mitkä olivat ne jatkosodan divisioonat, joilla oli koko sodan ajan sama komentaja?
Vai vaikeampi. Tähän mennessä olen
tiennyt vastauksen yhden kysymyksen bvaihtoehtoon. Sama meno jatkuu loppuun asti.
Ryhmämme saa kisassa huimat 23 pistettä. Jumbosija. Armahdan kuitenkin itseni. Eihän yhdellä matkalla voi oppia
kaikkea, varsinkaan sotahistoriasta.

Lopputulos: Lähdin matkalle takki
auki, musta aukko tyhjänä. Nyt se on hieman täydempi, vaikka Suomen sotahistoriasta tuli vain pinta raapaistua – jos sitäkään.
Kysyin viisaammilta matkaseuralaisiltani, mitä minun ainakin täytyisi muistaa
käymistämme paikoista ja jatkosodasta.
Muurmannin radan katkaisusuunnitelman, saksalais-suomalaisen yhteistyön ja
talvisodassa menetettyjen alueiden takaisinvalloitusyritysten joukosta Veijo Tarkkonen tiivisti olennaisen.
– Täällä uhrattiin hemmetin paljon
työtä, tuskaa ja ihmishenkiä.
Pistettäköön tämä visusti mieleen, sinne pitkäkestoiseen säilöön.

Itä-Karjalan (Vienan) lippu, suunnittelija Akseli Gallen-Kallela.
Vahvistettu 19. maaliskuuta 1920. Vihreä väri merkitsee Karjalan
metsiä. Musta ja punainen ovat Karjalan kansalliset perinnevärit.

