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VE I KO N M A TKA T
Veikko Kaakinen oli kuusamolainen opettaja, joka syntyi vuonna 1931

Rovaniemellä.

Neuvostovallan kaaduttua 1990-luvun alussa Venäjän raja avautui myös

pohjoisessa. Kuusamolaiset opettajat ja matkaoppaat tekivät matkan

Muurmanskiin, Kantalahteen, Kalevalaan ja Kostamukseen. Linja-autollinen

opettajia lähti Kuusamosta kohti Raja-Jooseppia. Sinänsä viisumejakaan ei oltu

vielä saatu. Niitä lähetettiin pikakuljetuksena suoraan Sodankylään, jotta

rajanylitys onnistuisi.

Matkan pääkohde oli Uhtua, nykyiseltä nimeltään Kalevala. Pitkän ja

monivaiheisen matkustamisen jälkeen saavuttiin sinne. Tuolloin Kalevalassa oli

vain yksi Sampo-hotelli. Se ei kuitenkaan houkutellut runsaine lutikoineen

matkalaisia, eivätkä kaikki olisi sinne mahtuneetkaan.

Siispä kalevalaiset tuttavat ja sukulaiset olivat hommanneet porukalle

kotimajoitukset lähinnä vienaa puhuvista perheistä. Tämä tutustutti myös

Veikon oivallisesti vienankarjalaisiin. Ystävyys syttyi heti alussa.

H A LU A UTTA A
Veikon sielun sopukoihin lienee jäänyt jo tuolla reissulla halu auttaa Vienassa

asuvia. Muutaman ajan jälkeen Veikko lähti käymään Kalevalassa omalla Saab

99 -autollaan. Matka ei varmasti ollut niin helppo kuin luultaisiin.

Kostamukseen pääsi suomalaisten tekemää öljysoratietä pitkin. Siitä matka

jatkui erämaatietä pitkin Vuokkiniemen ja Vuonnisen kautta Kalevalaan.

Saab starttasi aamukuudelta Kuusamosta. Suomen tietä Veikko ajoi 250

kilometriä Vartiuksen raja-asemalle ja aina hankalan Venäjän tullin kautta

Kostamukseen huoltoasemalle kahville. Ruplien vaihtoon mentiin pankkiin.

Jälkikäteen oikein pitää ihmetellä, miten ensikertalainen pystyi kääntymään



oikealle tielle kaivoskombinaatin tehdaslaitosten ja louhimon välistä. Vienan

teillä ei ole vielä nytkään opasteita. Sinänsä joet on kyllä merkitty hyvin

kylteillä.

Kalevalassa oltiin yleensä perillä 500 yhteiskilometrin jälkeen iltahämärissä.

Veikolla oli jo heti alkuun useita kyläkohteita. Pääasiassa majoituspaikaksi

muodostui kuitenkin Kalevalan sähkölaitoksen varajohtaja Galina Kuuselan

vuonna 1985 valmistunut rivitalopuolikas sähkölaitoksen vieressä. Hänen

miehensä Anatoli oli myös ollut töissä sähkölaitoksella. Viimeiset vuodet ennen

eläkeikää hän työskenteli Kalevalan piirin kirvesmiehenä.

Veikko näki, että elintaso ei ollut Vienassa aivan verrattavissa Suomen

elintasoon. Kun vienalaiseen kylään meni, näytti siltä, että oli tultu takaisin

1950-luvulle. Koneistus varsinkin keittiöissä oli minimaallista. Puuhella löytyi

kaikilta. Vienalaisittain kiukaita eli pönttöuuneja oli tehty erillisinä tiloina

oleviin huoneisiin. Keskuslämmitys löytyi vain harvoista taloista. Vain piirin

herroilla sekä armeijan kapiaisilla oli kerrostaloissa kaukolämpö ja sisävessat.

Avustuskohteita löytyi helposti.

Tšiksajärven rannalla, Galinan lapsuusmaisemissa. Veikko, Margit,
Vasili (Galinan poika), Galina Kuusela ja Ulla



VI I SUM I N SA A M I SE N H A NKA LUUS
Venäjänmatkoja tehtiin aluksi kertaviisumeja hakemalla. Prosessi oli

pääpiirteissään seuraava: Ensiksi piti saada joltain henkilöltä kirjallinen,

allekirjoitettu kutsu tulla vierailulle Vienan Karjalaan. Se vei aika paljon aikaa,

koska Venäjän posti on ollut aina tunnetusti hidas. Joskus Veikko muisti

pyytää sen vierailupaikasta edellisellä reissulla. Sitten hakemus täytettiin,

mukaan laitettiin passin lisäksi kaksi passivalokuvaa ja ulkomaan

matkavakuutustodistus. Hyvässä lykyssä passi viisumeineen tuli takaisin

kahdessa viikossa. Kun seuraavaksi päästiin hakemaan neljän kerran viisumia,

toimitusaika virahti useaan viikkoon. Veikko haki lähes aina viisumin Karjalan

Sivistysseuran kautta.

Vuosiviisumin saaminen saattoi kestää parikin kuukautta. Viisumin hinta oli

muistaakseni alkujaan kertaviisumilla 50 markkaa ja vuosiviisumilla 100

markkaa. Euroihin siirryttäessä hinnat olivat samaa luokkaa eli siis

kuusinkertaiset. Alkujaan passin sai jopa kymmeneksi vuodeksi. Nykyisin se

myönnetään vain viideksi. Viisumia haettaessa passin täytyy olla voimassa puoli

vuotta viimeisen viisumissa aiotun matkapäivän jälkeen. Nyt myönnetään

kahden vuoden viisumeitakin, ja joku Venäjän konsulaatti antaa jopa kolmen

vuoden viisumeita.

Viisumivapaudesta Venäjän ja EU:n maiden välillä on keskusteltu ainakin

kymmenen vuotta. Se ei toteudu todennäköisesti ainakaan Putinin

aikakaudella. Kaikki uudistukset ovat jäissä. Viisumivapaus lienee siirtynyt

tulevaisuuteen enemmän EU:n pelkotilojen takia: pelätään Venäjän ma�an

leviämistä Schengen-maihin, kun EU:ssa on voimassa vapaa liikkuvuus

valtakuntien rajojen yli.

TA RJO I LUN RUNSA US



Auto oli lastattu ääriään myöten hyödyllistä tavaraa vietäväksi niitä tarvitseville.

Suurimmaksi hankaluudeksi sokeritautiselle Veikolle koitui kohteiden

vieraanvaraisuus. Parin tunnin välein vaihdettiin taloa. Emännät olivat panneet

tietysti parastaan pöytään, eikä vieraiden ollut helppo kieltäytyä syömästä sitä

ja juomasta tätä. Olihan se epäkohteliasta emäntää kohtaan. Syöminen neljäkin

kertaa päivän aikana alkaa käydä jo työstä. Alkujaan Veikollekin tarjottiin

venäläiseen tapaan votkasnapsi ruokailun yhteydessä. Hän ja useimmat

matkakumppanit uskalsivat tutuissa taloissa pitemmän päälle kieltäytyä

väkevistä, olihan hän aina autolla liikkeellä. Useimmiten tarjolla oli sumppia.

Kanat voi emäntä ostaa kaupasta. Sinänsä meitä ihmetytti se, ettei siellä ollut

tuolloin vielä kylmälaitteita. Kanat ja kalat olivat vadeissa tiskien päällä.

Perunat ja vihannekset tulivat pöytiin lähes aina omista kasvimaista.

YÖ PYM I NE N O M I SSA  LA KA NO I SSA
Me suomalaiset kuljetimme aina liinavaatteet laukuissa. Miehillä taisi olla

melkoinen ähellys päällä, kun pussilakanan sisään peitettä oiottiin iltaisin.

Emme halunneet käyttää talon lakanoita, ja toimme pyykit koti-Suomeen.

Siihen oli kaksikin syytä: siellä pyykit pestiin vielä yhdeksänkymmentäluvulla

käsipyykkinä, joten säälimme emäntiämme, emmekä olleet aina varmoja

paikkojen hygieenisyydestä. Uusissakin taloissa näkyi aina joskus iltahämärissä

kutsumattomia vieraita seinissä sekä katossa.

Asiaan on tullut nykyisin huomattavaa paranemista. Saunoissa on vähintään

pulsaattoripesukone. Joihinkin taloihin on rakennettu sisävessat.

Parintuhannen litran vesisäiliössä on painevesipumppu, ja homma pelaa.

VE SI O NGE LM A  O N KA I KI SSA
VI E N A LA I SKYLI SSÄ



Kalevalassa, kuten kaikissa muissa vienalaiskylissä, on jatkuva puhtaan veden

ongelma. Kylät ovat olleet samoilla paikoilla satoja vuosia. Kaikki laskivedet on

nakattu tontille. Nykyisin kaikkialla saa omasta kaivosta saastunutta vettä.

Kalevalaankin oli tehty armeijan kapiaisille vesijohto. Yhdeksi ongelmaksi

katsomme sen, että siihen otetaan vesi Kuittijärvestä. Pahaksi onneksi vesiputki

sijaitsee muutaman sadan metrin päässä toimimattoman

jätevedenpuhdistamon purkuputkesta.

Kalevalaan oltiin tekemässä vuonna 1990 vesijohtoputkea korkealla olevasta

lähdejärvestä. Neuvostoliiton sorruttua melskeissä hävisivät vesijohtorahat

johonkin, eivätkä nykyisin anna Petroskoista helposti uuden putken rahoja.

Sanovat, että kerran olette ne jo saaneet. Uutta vesijohtoputkea on vedetty

toista kilometriä Kormusniemen suunnasta. Kumpaankin suuntaan

tarvittaisiin vähintään samanpituiset putket, jotta puhdas vesi saataisiin kylään.

Viiden kilometrin päässä keskuksesta voi hakea lähdevettä omiin astioihin. Se

vaatii kuitenkin autokyytiä. Itse kylässä on mahdollisuus viedä tonkat tai saavit

tien varteen. Ruosteisen ulkokuoren omaava tankkiauto täyttää tonkat kaksi

kertaa viikossa. Saunallinen talo saa loppuviikosta isomman annoksen vettä.

M A TKA SE URA KSI  A NN E LI  KA A RTI N E N
SE URA KUNN A STA

Ymmärrettävästi useita kertoja vuodessa tehdyt reissut alkoivat käydä myös

Veikon pussin päälle. Hän sai useimmiten seurakseen seurakunnan

lähetyssihteerin Anneli Kaartisen. Veikkohan itse oli ollut

seitsemänkymmentäluvulta lähtien mukana seurakunnan luottamusmiehenä

sekä kuorolaisena. Suuressa viisaudessaan kirkkoneuvosto päätti antaa luvan

Vienan Karjalan seurakuntatyöhön. Päätettiin, että ajo Karjalassa on halpaa, ja

kilometrikorvaus oli vain puolet normaalista. Päivärahoja ei maksettu. Anneli,

innokas lähetysihminen, ja Veikko tyytyivät päätökseen.



M A TKA O H JE LM A  PÄ Ä PI I RTE I SSÄ Ä N
Veikko ilmoitti Annelille yleensä edellisenä iltana, että huomenissa lähetään.

Pahimmillaan ilmoitus, että lähtö on klo 7.00, saattoi tulla aamulla kello kuusi.

Annelilla oli omat tavarat usein valmiina laukussa reissua varten. Matkaan

pakattiin alussa valtavasti vaatteita ja muita käyttötavaroita. Silloin ei ollut

kilorajoituksia, ja humanitäärinen apukin sallittiin. Ensin matkaan lähdettiin

Saab 99:llä ja sen vedon hyytyessä Mitsubishi Pajerolla.

Rajakontissa juotiin kahvit. Tullimuodollisuudet Suomen puolella olivat

helpot. Passi voimassa olevalla viisumilla sekä auton rekisteriote riittivät.

Venäjän Lyttassa tarkastuspisteitä riitti. Passia oli näytettävä viisi kertaa, ennen

kuin rajavyöhykkeeltä oltiin päästy läpi. Tavarat kannettiin useasti sisälle

tulliin. Mitään huomautettavaa eivät kuitenkaan Lyttan tullissa koskaan

löytäneet.

Kostamuksessa, 45 kilometrin päässä, pysähdyttiin huoltiksella vähintään

tankkaamaan löpöä ja nauttimaan suolaista leipää. Usein oli myös käytävä

pankissa, jossa markat tai myöhemmin eurot vaihdettiin rupliksi.

Kostamuksessa oli myös jossain kerrostalossa Kuuseloiden tyttäriä. Heille

vietiin vähintään kahvipaketti tuliaiseksi. Sinänsä tietoa täytyi olla, koska

venäläisissä taloissa ei ole nimikylttejä alatasanteella eikä huoneiston ovissa.

Katujen nimikyltitkään eivät auttaneet Veikkoa ja Annelia, kun kieltä ei osattu.

Seikkailu jatkui kaivoskombinaatin läpi ajaen. Ensimmäiset kerrat olivat

varmasti vaikeita, kun yhdessäkään tiehaarassa ei ollut tieviittaa. Pitemmän

päälle tie tuli kyllä tutuksi. Tyhjennetyn Tollojoen kylän jälkeen päästiin

Vuokkiniemeen. Siellä ihmeteltiin korkeaa terästornia. Vesitorni se ei taitanut

olla, vaikka ylhäällä joku häkkyräkoppi olikin. Kaupasta ostettiin juomavettä.

Auton ympärille kertyi heti pikkupoikia ja joitain humalikkaita leipärahaa

pyytämään. Pikkupojille saatoimme antaa ruplan tai kaksi. Ukot jäivät ilman

votkapullon rahaa.



Oma seuraava pysäkkimme oli Ponkalahden pystypaari. Silloin avattiin omat

leipäpaketit ja kahvitermokset. Myös vanhan navetan seinien suojassa saattoi

nainenkin pyllistää.

Tästä lähtien tie huononi entisestään. Kapealla tiellä oli paljon maakiviä

näkyvissä. Tiellä oli varsinkin kevätaikaan ja syksyisin syviä ja isoja kuoppia.

Vesi saattoi nousta lähes auton ovien alareunaan asti. Tierumpuja ei ollut, tai

ne olivat mielestämme hyödyttämättömiä. Ne oli varmaan määrätty

Moskovassa kilometrien mukaan. Eivät siis johtaneet vesiä ainakaan pois, kun

olivat korkeammalla kuin viereiset suot.

Kun ajeltiin toista tuntia, päästiin 25 kilometrin päähän Vuonniseen.

Ensimmäinen maamerkki lahden kiertämisen jälkeen oli entisen sovhoosin

vesitorni. Se oli kiertynyt mutkille. Vain teräsvaijerit pitivät sitä pystyssä. Tällä

vuosituhannella se on jo purettu pois.

Vuonnisen tienhaaraa ennen oli Alman Baari. Veikko kävi siellä aina mennen

tullen kahveilla. Missään muualla ei ole nähty niin kaltevaa lattiaa. Muurin

vierusta ei ollut vajonnut kivipesän ansiosta mihinkään. Alimmat hirsikerrat

seinissä olivat lahonneet pahasti, eikä kukaan ollut tehnyt Almalle kengitystä

taloon. Kymmenen vuotta sitten taisi Baarin pito loppua.

Viimeiset 80 kilometriä Kalevalaan oli suhteellisen hyvää hiekkatietä. Se

taittui usein puolessatoista tunnissa.

Ilta oli koittanut, kun oltiin Kalevalassa. Vierailu kesti usein pari yötä, ja

sitten aamuhämärissä lähdettiin kokemaan samanlaiset seikkailut

päinvastaisessa järjestyksessä.



Varsinkin alkuaikoina Vienan Karjalan tiet olivat monttuisia isoin
lätäköin. Ojia teillä ei ollut. Pahimmillaan vesi ulottui auton oven

alareunaan.

SE URA KUNTA TYÖ  KA LE VA LA SSA
Kuusamon seurakunta on yksi niistä seurakunnista Kainuussa ja Iin

rovastikunnassa, jotka tukevat Vienan Karjalan seurakuntatyötä. Sitä

hallinnoidaan Kuhmon seurakunnassa. Ensimmäisenä pappina ja

kirkkoherrana oli Kelton Inkerin kirkon pappisseminaarissa papiksi

valmistunut Ari Huotari. Hän on ollut armoitettu työläinen Vienan kolmessa

seurakunnassa: Kalevalan, Kostamuksen ja Mujejärven luterilaisissa

seurakunnissa. Lisäksi hän hoiti Lietmajärven, Tiksan, Borovoin ja Jyskyjärven

paikkakunnilla tehtyä työtä.

Kuusamon seurakunta anoi lupaa tulla Kalevalan ev.lut. seurakunnan

ystävyysseurakunnaksi. Inkerin kirkko hyväksyi sen 2001, ja siitä lähtien

yhteistyö on ollut ajoittain aika vilkastakin.

Pääpaino on nykyisillään ollut kesäisin pidettävä lasten leiri. Alkuaan lapsia

leirillä oli jopa 140. Nykyisin lapsimäärien yleisesti vähetessä sinne kokoontuu

noin 50 lasta.



Veikko ja Anneli olivat usein mukana juhlissa ja jumalanpalveluksissa, jotka

pidettiin pääasiassa alakoulun tiloissa.

KUUSA M O - VI E N A - SE URA
Vuonna 1994 tuli Vienassa käyneiden ja siellä syntyneiden tai muuten asiaan

vihkiytyneiden mieleen perustaa Kuusamo-Viena-seura. Perustajajäseniä oli

kymmenkunta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Ali Pesonen. Veikko

oli heti alusta lähtien seuran kantavia voimia. Seuran kattojärjestönä on

Karjalan Sivistysseura, joka toimii kummallakin puolella rajaa. Kohta

perustamisen jälkeen mentiin kertomaan toiminnasta Kiestinkiin sekä

Pääjärvelle. Kiestingissä oltiin aktiivisia ja perustettiin kohtsiltään oma seura.

Pääjärvellä tultiin muutaman vuoden jälkeen perässä. Aktiivisena vetäjänä oli

Kiestingissä Kennadi Kundoserov ja Pääjärvellä Anna Vlasova. He ovatkin

olleet kantavia voimia omissa seuroissaan tähän asti. Kaikki seurat pyrkivät

järjestämään vähintään pikkujoulut ja Kalevalajuhlat kerran vuodessa. Myös

muuta toimintaa vierailuineen ja kursseineen on järjestetty vuosittain.

VUO D E VA A TTE E T KI E STI N G I N
SA I RA A LA LLE

Veikko oli vieraillut jonkun matkan yhteydessä Kiestingin sairaalassa. Hän oli

todennut olevan suurta puutetta potilaspaikkojen vuodevaatteissa. Kuusamo-

Viena-seuran aktiiviset naiset keräsivät rahat paksuihin untuvapeitteisiin,

lakanoihin, tyynyliinoihin sekä tyynyihin. Naiset ompelivat pussilakanat ja

tyynyliinat talkoilla. Seurakunnalta lainattiin iso, katettu peräkärry. Veikko,

Anneli ja Juha Kaartinen lähtivät viemään arvokasta lastia noin 30 petipaikalle.

Tie Vuokkiniemen ja Vuonnisen välillä oli huono, ja peräkärryä vetäen emme

uskaltaneet mennä Vuokkiniemen jälkeisiin suuriin, mutkallisiin mäkiin. Näin



ollen jatkettiin Kostamuksen jälkeen itää kohti. Noin 40 kilometrin jälkeen

käännyttiin vasemmalle Borovoin ja Jyskyjärven ohi menevälle tielle. Matkaa

tuli täten satakunta kilometriä lisää.

Yksi koettelemus oli Jyskyjärvellä. Vanhan ja Uuden Jyskyjärven välillä oli

pitkä, romahtamispisteessä oleva silta. Sillan yli linja-automatkalaiset poistuivat

aina autosta ja kävelivät auton jälkeen virran toiselle puolelle. Silta tehtiin

uusiksi vasta noin 2010 aikoihin. Myös tällä matkalla Juha ja Anneli kävelivät

siltamatkan pienentäen siten kuormaa.

Illalla olimme Kalevalassa ja majoituimme Kuuseloille. Aamulla sitten

jatkoimme matkaa pohjoiseen. Sitä ennen kuitenkin Veikon täytyi muistaa

käydä Kalevalan passipöydässä ottamassa leima lupaan kulkea Sohjanankosken

tarkastuspisteen kautta. Ilman leimaa ei ollut mitään mahdollisuutta päästä

tarkastuspisteen läpi.

Kun saavuimme Uuden Kananaisen jälkeen Sohjankosken puomille, vietiin

passimme tavan mukaan vartiokopin toiseen kerrokseen. Tunti–puolitoista

täytyi taas istua autossa ja odottaa lupaa jatkaa matkaa.

Kiestinkiin saavuttuamme otimme Kennadi Kundoserovin tulkiksi matkaan.

Ajoimme sairaalalle luovuttamaan viemisiämme. Meitä ihmetytti suuresti se,

että lasti purettiin toimistosiiven pieniin tiloihin. Teet saimme johtajattaren

huoneessa kiitospuheiden kera. Pyysimme myös lupaa tutustua sairaalan

potilashuoneisiin.

Siinä vaiheessa meille selvisi se, miksi petivaatteita ei purettu suoraan

sairaalaan. Haju sairaalassa oli niin sanotusti elämän mukainen. Kunnollisia

hygieniavälineitä ja riittäviä vessatiloja ei liene ollut. Sairaalaväkeä nolotti viedä

vieraita sairaalapuolelle. Seuran lahjoitus oli käytössä toistakymmentä vuotta.

Nykyisin Kiestingin sairaalassa toimii vain ambulanssipiste, eikä aina ole

lääkäriäkään paikalla. Hän on 60 kilometrin päässä Louhessa.



Kuusamo-Viena-seura lahjoitti vuodevaatteet viiteenkymmeneen
vuoteeseen Kiestingin sairaalaan. Juha Kaartinen kantaa peitteitä

sisälle.

SUKSE T KI E STI NGI N LA STE NKO TI I N
Kiestingissä oli vielä 1990-luvulla suurehko huostaanotettujen lasten

lastenkoti. Tuona aikana sai vielä viedä humanitääristä apua Venäjälle.

Kuusamolaiset keräsivät kymmeniä pareja suksia, sauvoja, monoja ja sukkia

vietäväksi Kiestingin lasten internaattiin. Veikko, Anneli ja Juha Kaartinen sekä

Martti Määttälä lähtivät viemään tavaroita Kostamuksen kautta Kiestinkiin.

Samojen hankaluuksien jälkeen saavuttiin perille. Tuolloin internaatissa oli yli

100 lasta. Meitä ihmetytti suuresti se, että sukset ym. välineet vastaanotti

johtaja itse. Ne lukittiin urheilusiiven varastoon, jossa oli aika paljon jo

aikaisemmin Suomesta tulleita välineitä.

Jälkikäteen kuulimme paikallisilta ystäviltämme, että herra johtaja oli saanut

potkut toimestaan. Syynä oli se, että hän oli myynyt lahjoitustavaroita

ulkopuolisille omaan laskuun.



H A M M A SLÄ Ä KÄ RI TUO LI T PÄ Ä JÄ RVE LLE
Viime vuosituhannen lopulla eteläsuomalaisten hammaslääkärien keskuudessa

heräsi halu parantaa myös Vienan Karjalan hammashuolto-oloja. Tuolloinhan

hammaslääkäri yleensä ottaen vielä vain veti reikäisiä hampaita pois. Jos jollain

oli varoja enemmän, hän meni Petroskoihin teettämään kultahampaita.

Kuusamo-Vienaseuraan otti yhteyttä lappeenrantalainen Tuula Koski. Hänellä

oli kaksi paineilmalla toimivaa käytettyä ja kunnostettua hammaslääkärituolia.

Todennäköisesti niille saatiin myös Moskovasta tuontilupa. Kaukokiidosta ne

lastattiin kyytiin. Toinen, korkea malli pantiin Martti Määttälän avolava-

autoon. Hänellä oli myös bisnesmiehenä kulkulupa suoraan Suoperästä

Pääjärvelle. Me, Veikko, Tuula Koski ja Juha lähdimme peräkärryä vetäen kohti

Vartiusta. Ennen Rajakontin kahvilaa Martti soitti, ettei hammaslääkärituolin

vienti onnistunut häneltä. Häneltä puuttui selvitys laitteen yksilöintitiedoista

sekä ”myyjän” kauppalasku. Itse vientilupa kai oli kuitenkin. Mehän menimme

Rajakonttiin ja teimme kauppalaskun, johon laitoimme tarvittavat tiedot

tuolista sekä kompressorista. Varmistimme vielä, että Pääjärven tullissa oli lupa

hammaslääkärituolit viedä Pääjärven sairaalalle. Menimme tulliin toiveikkaina.

Lyttan tulli pyöritteli päätään tomerasti. Heille ei ollut tullut mitään tietoa

hammaslääkärituoleista. Lupasivat soittaa Pääjärven tullipäällikölle. Meidät

ohjattiin tullin jälkeen sivulle odottamaan. Neljän tunnin odottelun jälkeen

menin taas kysymään tullipäälliköltä lähtölupaa. He eivät olleet saaneet

yhteyttä Pääjärvelle: linjat varmaan rikki. Vielä tunnin odoteltuamme kävelin

uudestaan sisään ja ehdotin, että soitetaan sinne minun kännykälläni Suomen

kautta. Se sopikin heille, ja saimme klo 18.00 luvan lähteä kohti Pääjärveä.

Peräkärry blommattiin lukkoon. Matkaa oli 280 kilometriä. Kävimme vielä

Kostamuksessa ostamassa Tuulan tuliaiset.

Peräkärrykuormaa ei voitu viedä Vuonnisen mäkistä reittiä, ajelimme siis

Jyskyjärven kautta. Lisämatkaa oli sata kilometriä. Ennen Kalevalaa hämärissä



tyhjeni Mitsun toinen takarengas. Sen vaihto pimeässä vei oman aikansa.

Päätimme jäädä yöksi Kalevalaan Kuuseloille. Oli ikävä kolistella puolen yön

jälkeen sisälle pyrkijöinä.

Seuraavana päivänä olimme Pääjärven sairaalan edessä kuorminemme.

Tullipäällikkö tuli ystävällisesti pihaan avaamaan sinetöidyn kuorman.

Sairaalan johtaja oli iloinen saadusta lahjoituksesta, mutta hammaslääkäri oli

kuitenkin myrttinä. Hän olisi mieluummin kait vetänyt vain hampaita pois.

Muutaman viikon jälkeen Martti Määttäläkin sai toisen tuolin Pääjärvelle.

Sinne piti toimittaa Suomesta myös laitteiden asentaja ja käytönopastaja.

Nykyisin Pääjärven sairaalassa toimii vakinaisesti vain terveyssisar ja

ambulanssi. Suurin osa potilaista kaiketi kulkee omin kustannuksin Kalevalan

uudessa sairaalassa.

JO SKUS O LI  VA A RA LLI STA KI N
Ihmettelimme Veikon kyydissä ollessamme, ettei kyytiin juurikaan otettu

liftareita. Yksi syy taisi olla se, mitä Martti Määttälä kertoili: he olivat taas

kerran tulossa Kalevalasta Vuonnisen kautta Kostamukseen, ja tien varressa oli

Martille Lonkan metsätyömaalta tuttu liftari Kolja. He ottivat miehen kyytiin

viedäkseen tämän kotiinsa Vuonniseen. Takapenkillä mies haasteli mukavia ja

kohta palkkioksi ojensi Martille pistoolinsa. Martti luovutti kuitenkin sen

miehen kotiportilla pois, ja heti tämä pahus pamautti laukauksen ilmaan.

Sama mies joutui myöhemmin Kostamuksen ma�an kanssa hankaluuksiin.

Hänet hakattiin siellä, ja kostoksi taidettiin polttaa hänen kotitalonsa

Vuonnisessa. Itse mies joutui Lyttän vyöhykerajalla humalapäissään

vaikeuksiin, kun oli tulossa luvatta linja-autossa Suomeen: kaappasi

tarkastajalta Kalasnikovin ja ampuili ympäriinsä ennen kuin hänet saatiin

rauhoitettua. Ei ihme, etteivät liftarit aina Veikolle kelvanneet.



UH A TTI I NPA  H E I TÄ  I TSE Ä Ä NKI N
KO STA M UKSE N TO RI LLA

Alkuvuosina käytiin ostoksilla Kostamuksen torilla. Se oli aina hyvin ahdas ja

iltaisin hämäräkin paikka.

Martti kertoi, että kerran he olivat jotain ostamassa torilta. Yhtäkkiä joku

torimyyjistä sanoi, että ”pian”. He juoksivat autolle ja pois paikalta heti.

Veikolla oli asiaa mäen päällä olleeseen apteekkiin. Sieltä ulos tultaessa samat

kangsterit olivat heitä vastassa. Taas miehiä vietiin kiireesti autolle ja pois

paikkakunnalta. Torikäynnit loppuivat siihen.

H UUSSI KULTTUURI N KO H E NTA M I N E N
Venäjällä on totuttu niin sanotusti kyykkypaskalle. Huusit tehdään siten, että

tasaiseen lattiaan tehdään reikä, johon sekä miehet että naiset hygieenisesti

tekevät tarpeensa. Kiestingissä me Veikon kanssa kuljetimme ainakin kolmeen

huussiin tarvittavat istumahuussitarpeet. Ensimmäiseksi saivat Kundoserovit

korotuslankut sekä talvellakin lämpöseltä tuntuvat styroksireunat ja -kannet.

Seuraavaksi teimme Annelin ja Juhan majapaikkaan Irina Kannojevalle

istumahuussin. Sitä rupesivat käyttämään myös naapuritaloissa asuvat

mummot.

Viimeiseksi tehtiin istumavessa entiselle kyläpäälikölle Valentina Galjonovalle

ja hänen miehelleen Jurille. Heidän pihassaan on kätevä muutaman hengen

tupa turisteja varten. Istumavessa oli suuri parannus heidän vierailleen. Myös

Kalevalassa on siirrytty ainakin meidän vierailupaikoissa istumahuusseihin tai

jopa kemiallisiin sisävessoihin. Viemäröinti on vain piirihallinnon ja armeijan

rakennuksissa.

KA LE VA LA N LA STE NKO D I N PI I PPU



Veikon johdolla lähes joka reissu käytiin myös Kalevalan pienessä

huostaanotettujen lasten lastenkodissa. Viemisinä oli aina vähintään sukkia ja

suomalaisia karkkeja. Yhtenä kertana talon väki oli normaalia

huolestuneempaa. Syysmyrsky oli kaatanut lastenkodin keittiön piipun. Yli 20

lapsen lastenkotia uhkasi sulkeminen. Kuusamon kirkkoherra Raimo

Karvonen otti asian omakseen ja keräsi kirkossa kolehdin heti seuraavana

pyhänä. Veikko sai taas Annelin kanssa komennuksen viedä rahat Kalevalan

piirihallinnolle, ja piippu saatiin kuntoon pikaisesti.

TA VA RA T O LI VA T KA UPO I SSA  VÄ H I SSÄ
Venäjän syrjäalueet, kuten Kalevala, Pääjärvi, Sohjankoski ja Kiestinki olivat

suurissa vaikeuksissa 1990 loppupuolella. Tavaraa ei näyttänyt riittävän

periferiaan. Kauppojen hyllyt olivat melkoisen tyhjiä. Vain leipää ja votkaa

näytti riittävän. Meitä hirvitti joskus ostaa kaupasta hyväksi ja maukkaaksi

havaitsemaamme mustaa ruisleipää kotiin vietäväksi. Pelkäsimme, että riittääkö

leipä paikallisille.

Työttömyys kasvoi Vienan Karjalassa jatkuvasti. Kaikki valtion kombinaatit

ajettiin alas. Normaali markkinatalous asteli vielä ensi askeliaan. Ihmiset eivät

olleet tottuneet käskyttämään itseään. Uusia �rmoja ei saatu pystyyn. Kaikesta

näytti olevan puutetta. Omat kasvimaat pelastivat monet.

Hinnoittelu tuotteissa oli myös mielestämme pielessä. Kilon musta leipä ja

votkapullo olivat samoissa hinnoissa. Viinahimoinen ukko vähät välitti

perheestään ja osti mieluummin votkan kuin leivän. Vaikeammaksi ja

huostaanottoja lisääväksi tekijäksi muodostui myös äitien innostuminen

votkaan.



Kuusamo-Viena-seuran ruoka-apu Kalevalassa tammikuussa 1997.
Veikko, Martti Määttälä ja Bertta Kuusela.

VI E N A N KA RJA LA N KO ULURUO KA I LUN
TUKE M I NE N

Venäjä pystyi kustantamaan peruskouluihinsa vain teekupin ja näkkileipäpalan

koululaisille. Lasten vanhempien tuli maksaa lämmin kouluateria lastensa

puolesta. Tätä helpottamaan kirkkoherra Ari Huotari järjesti Vienan Karjalan

seurakuntatyön puitteissa ja rahoittamana seitsemän paikkakunnan lapsille

lämpimän aterian piirien kautta. Kaikkien työttömien perheiden lapsille

maksettiin ateria.

Pahimmillaan tällaisia lapsia oli 700. Tällä hetkellä tilanne on jo niin hyvä,

ettei tukea tarvitse enää luterilaiselta seurakuntatyöltä. Arin aloittama työ

kantaa kyllä vieläkin hedelmää. Pääsy koulujen tiloihin on ollut helppoa.

KA LE VA LA N KO ULUN M O NI STUSKO NE



Kalevalan peruskoulun rehtorilta tuli vuosituhannen vaihteessa Veikolle pyyntö

saada koululle monistuskone. Veikko neuvotteli seurakunnassa ja sai matkaansa

pöydällä pidettävän 12 kopiota minuutissa tekevän monistuskoneen.

Seuraavan kuukauden aikana tuli puhelinsoitto Kalevalasta. Pyydettiin lisää

monistuspaperia ja uutta värikasettia. Koko kylän opettajakunta oli käyttänyt

konetta ja 5000 paperia olivat loppuneet kuukaudessa.

Veikolle oli taas tiedossa uusi reissu pelastamaan rehtori pulasta. Koneen

rikkouduttua se toimitettiin tietysti propuskojen mukana Kuusamoon

korjattavaksi. Totesimme koneen tarpeen ja veimme aina seuraavan koneen

samoilla sarjanumeroilla tarroitettuna sinne. Uusiminen tapahtui ainakin

kolme kertaa. Viimeinen kone oli jo kahden miehen kannettavaa mallia. Uusia

kiinnitysrumpuja, väriä ja muita pieniä välineitä veimme usein. Nykyisin ko.

ala-aste on suljettu ja koululaiset käyvät ainakin muutaman vuoden kahta

löysiä 11-luokkaisessa peruskoulussa.



Kalevalan ala-aste, jossa ennen omaa kirkkoa pidettiin myös
luterilaisen kirkon tilaisuuksia. Veikko toimitti koululle ensin

pienen monistuskoneen. Konetta uusittiin entisen hyydyttyä useita
kertoja. Nyt koulu on tyhjillään kaikkien lasten siirryttyä

kampukselle.

KE NN A LLE  I NH A LA A TTO RI
Kaikkein kalleimmaksi projektiksi taisi muodostua Veikolle ja Juhani

Kinnuselle ystävänsä Kennadi Kundoserovin auttaminen. Kenna on entisen

Kiestingin metsäkombinaatin sahojenteroittaja ammatiltaan.

Metsäkombinaatti lopetti toimintansa vuosituhannen vaihteen tienoilla.

Kennalle oli kehittynyt kylmissä ja kosteissa tiloissa työskentelyssä paha

keuhkoahtautuma, hän joutui jäämään erittäin pienelle sairaseläkkeelle ja oli

isoissa hengitysvaikeuksissa. Paikalliset eivätkä Petroskoilaisetkaan löytäneet

tarvittavaa laitetta. Veikko ja Juhani päättivät kaksissa miehin auttaa Kennaa.

He tilasivat yli 70 000 markkaa maksaneen koneen Suomessa ja toimittivat sen

pikapikaa Kennalle avuksi. Vielä tänä päivänäkin Kenna käyttää ko. laitetta



päivittäin. Pitkän aikaa hänen kulkumatkansa pihan perälle oli pisin.

Kuntoutuslaite on auttanut niin paljon, että haitarin soittaminen monissa

juhlissa onnistuu mainiosti. Omille vaimoille ei tietysti uskallettu kertoa

kalliista ostoksesta mitään. Vasta näinä päivinä vaimot saivat tietää, miksi

talous oli joskus tiukilla.

A UTO  JO SKUS LUJI LLA
Veikon Pajero oli hyvä vehje Vienan Karjalan teillä. Sillä pääsi huonoistakin

paikoista. Kaiketi silläkin olivat jouset tiukilla. Kerran Venäjän tullissa

kerääntyivät raja- ja tullimiehet auton ympärille. He ihmettelivät, miksei auto

noussut yhtään, vaikka kolme miestä nousi autosta pois. Vienan tiet olivat

kuolettaneet maasturin jouset loppuun.

Kaartisen Skodasta puhkesi kerran öljypohja ja Citroen Berlingosta

vaihdelaatikon pohja. Skodan vaurio sattui suuttumuksen takia. Olimme

Annelin kanssa olleet viikon reissussa Petroskoissa, Solovetskissä ja Kiestingissä.

Etukäteen Jukka Määttä oli ilmoittanut, että Kiestingin 365 juhlien jälkeisenä

maanantaina meillä olisi suora kulkulupa Suoperän kautta. Tulimme

maanantaiaamuna toiveikkaana Suoperän epäviralliselle tullille.

Passintarkastajatyttö ei kuitenkaan löytänyt meidän nimeämme lupasivuilta.

He eivät suostuneet nousemaan kilometrin päähän mäelle soittamaan minun

kännykälläni. Olisimme voineet varmistaa, että kulkulupa oli Kortesalmessa.

Piti se löytää myös heiltä, Kalevalan erverstiluutnanttihan sen oli myöntänyt.

Ei muuta kun 450 kilometrin lisämatka Kalevalan ja Kostamuksen jälkeen

kotiin. Vauhtia pitäessäni Kalevalan jälkeen Skodan keula nyökkäsi kai liian

syvään, ja öljypohja sai pienen reiän, joka huomattiin vasta kotona.

Berlingon vaihdelaatikko sai pohjakosketuksen kerran kevätsohjossa olleeseen

kiveen ennen Kiestinkiä. Samalla vaihdoin autoon myös kuluneen vaihteiston

kakkososana, joten siitä ei tullut ylimääräisin kuluja.



Kolmas kerta, kun auto oli kyntänyt Vienan tietä. Ennen Vuonista ison tien

mäkeen vesi oli syövyttänyt montun. Mutkan jälkeisessä mäessä oli jo tien

levyinen tasoituskasa. Useissa tällaisissa kohdissa tasoittaja ei tullut ollenkaan,

vaan autot tasoittivat itse. Berlingo ei päässyt ensiyrittämällä kasan läpi.

Peruutin sen vauhdinottoon alas. Automme huoltaja nauroi makeasti

Kuusamossa. Hän näytti neljää reilun nyrkin kokoista kiveä, jotka oli poiminut

pois auton etupuskurin sisäpuolelta. Vitsaili, että tarvittiinko keulaan

lisäpainoja.

KA LE VA LA N KI RKO N RA KE NTA M I N E N
Ennen pitkää heräsi Vienan seurakuntatyön piirissä halu rakentaa oma kirkko

Kalevalan evankelisluterilaiselle kirkolle. Uskonnolliset laitokset nousivat

seuraavassa järjestyksessä: Helluntailähetyksen rukoushuone oli ensimmäinen.

Suomalaiset päättivät rakentaa ortodoksikirkon 1996 vuoden aikoihin, ja

siihen saatiin Yläneeltä rakennusmestareiksi Helmisaaren veljekset. Tässä

vaiheessa otettiin viisi kalevalaista parikymppistä miestä oppimaan suomalaista

rakennustyötä. Kun ortodoksien pyhäkkö oli valmis, rakennusmestarit ja

oppipojat siirtyivät sujuvasti luterilaisen kirkon rakennustyömaalle. Puutavarat

hommattiin paikallisilta sahoilta. Muut tarvikkeet kirkkoherra Ari Huotari vei

Suomesta. Milloin tulli ei hyväksynyt kuormaa, hän käänsi auton takaisin

Suomeen ja vei ne seuraavalla kerralla tullista läpi. Vain harjateräkset tullattiin

alussa, mutta se vei pari kuukautta aikaa ja maksoi vapaavaraston

säilytysmaksuna paljon.

Monien muiden suomalaisten talkooporukoiden tapaan Veikko Kaakinen

kuljetti parin vuoden aikana useita porukoita Mitsullaan kirkkotyömaalle.

Joskus miehiä lähti Kuusamosta niin paljon, että tarvittiin toinenkin

henkilöauto matkaan. Sattuipa heille kerran peräänajokin Vuonnisen

mäkimaastoissa.



Seuraavana pyhänä Veikko haki sitten talkooporukat takaisin Suomeen.

Kilometrejä kertyi ja löpöä paloi. Kirkon vihkijäiset olivat lokakuussa 2001.

Kuusamostakin paikalla oli koko linja-autollinen väkeä. Majoituimme

pääasiassa invalidilasten hoitokotiin. Ne, jotka joutuivat nukkumaan talon

pohjoispäätyyn, etsivät toiseksi yöksi uuden majapaikan.

Tuossakin talossa oli sisävessa, jonka jätteet menivät talon alla olevaan

kivirakkaan ilman hajulukkoa. Vaikka kuinka tuuletimme ja hajusteita

laitoimme, haju oli kuvottava.

Kirkon pihalle pystytimme juhlapäiväksi kuusamolaisten kodan. Siellä

tarjosimme kaikille kahvia, teetä ja blinejä eli lettuja. Varsinkin lapset tulivat

aina uudestaan jonoon. Se taisi olla heille monille uutta herkkua.

Kalevalan ortodoksikirkon vihkiäiset 20.10.1998.



Kalevalan ev.lut. seurakunnan v. 2001 vihitty kirkko. Veikko
Kaakinen kuljetti työmaalle monia kertoja kuusamolaisia

talkoolaisia.

KI RVE SM I E SPO JA T O PPI VA T
RA KE NTA M I SE N H YVI N

Kirkon jälkeen Helmisaarten johdolla rakennettiin uusi lasten synnytyssairaala

Kalevalaan. Sekin tietysti EU:n tukivaroin. Sitten tehtiin lapsille rakennus

kielipesäksi. Aivan keskustaan tullut rakennus kiinnosti jotain piirihallinnon

herraa, ja hän halusi sen asunnoksi. Siihen ei kuitenkaan suostuttu.

Viimeiseksi Helmisaarten ja poikien rakennukseksi jäi Kuittijärven

rantatörmälle noussut Uhut-seuran klubitalo. Tämän jälkeen alkoi usko

rahoittamiseen suomalaisilla hiipua. Pojat oppivat viiden eri isohkon

rakennusprojektin aikana suomalaisen rakennustyön. Heistä kolme oli

kymmenkunta vuotta Suomen puolella kirvesmiehinä. Yksi perusti Kalevalaan

rautakaupan, joka toimii vieläkin Sampo-hotellin vieressä.



Nykyisin kirvesmiehille on melkoista kysyntää Kalevalassa. Kaikki ne, jotka

onnistuvat saamaan rahoitusta, laajentavat talojaan elintasosiivillä. Myös uusia

taloja he tekevät parempiosaisille. Jopa Pääjärvellekin on yksi talo heidän

tekemänään valmistumassa.

KI E STI NGI N LA STE NKO D I LLE  SA UNA
Vuonna 2001 Kiestingin huostaanotettujen lasten lastenkodissa oli 96 lasta.

Tyttöjä sekä poikia oli iältään viidestä vuodesta kuuteentoista. Taloon tuli

kuitenkin vain kylmä vesijohtoputki. Tyttöjen asuintilojen takana oli kyllä

jonkinlainen bidee, mutta siitä poistuva vesi ei osannut mennä ylämäkeen.

Putki oli jostain syystä nostettu oven kohdalla korkeammalle. Veikko ymmärsi

varsinkin tyttöjen vaikeudet. Pari vuotta aikaisemmin oli Kiestingin yleinen

sauna saanut käyttökiellon haljenneen piipun takia.

Menimme siis ehdottamaan lastenkodin johdolle, että tekisimme heille

suihkun vedenlämmitysboilereineen. Johtajattaret ehdottivat kuitenkin, että

tehdään lastenkodille pihaan sauna. He toivoivat kuusamolaisten rahoittavan

saunan rakentamiseksi tarveaineet ja omien huoltomiesten avuin kyllä

pystyttäisivät saunan.

Arkkitehti Seppo Koutaniemi piirsi saunan. Kaikeksi onneksi saimme

rakennuksen valvojaksi Hannu Päivärinnan Kuusamosta. Hänellä oli myös

suora kulkulupa kulkea Suoperän kautta Kiestinkiin.

Kun hän meni ensimmäisen kerran katsomaan rakennustyömaata, se tosiaan

hirvitti. Miehet olivat kaivaneet kymmenisen sentin montun anturalle

multamaalle ja ripotelleet siihen hieman hiekkaa. Valumuotti oli toisesta päästä

kymmenen senttiä alemmalla. Sokkelilaudoitus oli eri levyinen rakennuksen eri

päissä ja sivuilla. Lisäksi syyssateessa kaikki alkoi olla veden alla, koska

rakennuspaikka oli montussa. Työt keskeytettiin heti. Kun oli saatu vihdoin

muutamia kuormia hiekkaa paikalle, Hannun omat kirvesmiehet menivät



tekemään uudet sokkelilaudoitukset entisten päälle. Myös Juhani Pölkki ja

Kauko Koivuranta olivat mukana tuolloin.

Syyksi hiekan vähyyteen kerrottiin milloin kaivinkoneen puutetta, milloin

routaa tai auton hajoamista.

Lisäksi paikalle tuoduista 170 kappaleesta 15x17 sentin hirttä

viiteenkymmeneen kappaleeseen oli halkeamaura tehty kylkeen eikä hirren

pohjaan. Vaikka toimitimme etukäteen heille Kalevalasta Kuuselan Nikolain ja

Sergein näyttämään ko. työtä, eivät he sitä olleet ymmärtäneet. Meille tuli

olemaan suuria ongelmia piilottaa sivuviiltoiset hirret näkymättömiin

myöhemmin.

Tällä kaikella oli se seuraus, että kiestinkiläiset loittoituivat rakennusurakasta

kokonaan. Pitkän pohdinnan jälkeen Kuusamo-Vienaseura päätti ottaa

rakentamisen omalle kontolle.

Naula menee puuhun vaikka sorkkaraudalla. Juha Kaartinen, Sauli
Karjalainen, Veikko Kaartinen, Osmo Jokela ja Juhani Pölkki.



KULKE M I SE N H A NKA LUUS KI E STI NKI I N
Kortesalmi-Suoperän rajanylityspaikka ei ollut virallinen. Kulkuluvan saivat

vain työluvan omaavat. Täytyi olla turismia hyödyttävää toimintaa tai esim.

Pääjärven metsäkombinaatin töissä tai puutavaran kuljetuksessa. Kulkulupaa

haettiin Kalevalassa istuvalta everstiluutnantilta. Luvan saaminen ei onnistunut

meille kulttuurimatkalaisille koskaan.

Siksi rakennusmiehet joutuivat Veikon johdolla ja autolla kulkemaan Sallan

tai Vartiuksen rajan kautta Kiestinkiin. Koska rakentajat eivät saaneet työlupaa,

he eivät saaneet olla kolmea arkipäivää enempää Venäjän puolella. Matkat

tehtiin siis aina niin, että viikonvaihde tuli mukana. Matka näiden tullien

kautta kesti koko päivän. Nelisensataa kilometriä Vienan monttuteillä vei

aikaa. Rakennusaikaa jäi vain kolme päivää kerrallaan.

PA A N A JÄ RVE N LUO NNO NPUI STO KI N
RA H A STA M A SSA

Heti alkuunsa valittelimme sitä, ettemme päässeet tästä Kortesalmesta suoraan

kulkemaan Kiestinkiin. Matkaa olisi ollut vain 150 kilometriä.

Everstiluutnantti oli tiukkana vaateillemme.

Yhtenä vaihtoehtona pääjärveläiset ehdottivat järjestelyä, että olisimme

näennäisesti menossa Paanajärvipuistoon vierailulle. Kerran rakennusmiehet

käyttivätkin tätä vaihtoehtoa. Emme kuitenkaan ymmärtäneet mitenkään sitä,

että neljän päivän reissusta perittiin joka ukolta 240 euroa puistossa käynnistä.

Kerta jäi ainoaksi. Onneksi ennen saunan valmistumista Kortesalmi–Suoperän

raja-asema tuli viralliseksi. Viimeiset kerrat saimme körötellä suoraan. Meille

eläkeläisille Sallan kautta kiertäminen ei ollut kuin ajan ja löpön hukkaa.



RA KE NNUSTA RVI KKE I D E N SA A NTI
H A NKA LA A

Hirret ja lautatavara oli hankittu Pääjärven metsäkombinaatilta.

Rakennustarvikkeita kuten styroksia ja villoja tilattiin paikalliselta Kiestingin

rautakauppiaalta Rimkalta. Siinä oli se hankaluus, että kauppias vaati

etukäteen maksun tavarasta. Lisähankaluutta oli toimitusajoissa. Tarvikkeiden

saanti kesti kuukausia. Lisäksi mielestämme ainakin styroksista lähes puolet

varastettiin ennen kuin saimme ne käsiimme. Oli taas odotettava pari

kuukautta ja maksettava ne uudestaan. Myös valehtelu tavaroiden olemisesta jo

paikalla oli yleistä. Onneksi meillä oli ainakin hirret jo valmiiksi tapulissa.

Niiden loveamista nurkkasalvoksiin voitiin aina tehdä.

H I RSI E N E RI PA KSUI SUUS TUO TTI
H A NKA LUUKSI A

Pääjärven metsäkombinaatti osoitti taas huonoutensa. Olimme pyytäneet ja

maksaneet hirret määrämittaisiksi. Korkeuden piti olla 17 senttiä ja leveyden

aina 15 senttiä. Meille ei-ammattilaisille tuotti vaikeuksia nurkkasalvoksen teko

oikeaan mittaan. Jokainen liitos täytyi erikseen mitata. Juhani Pölkki oli

kotonaan tehnyt oikeanmittaisille hirsille vanerisen sapluunan. Sillä olisi ollut

aina helppo saada samankokoinen kolo. Hirsien kokotoleranssi oli kuitenkin

kahden ja kolmen sentin välillä korkeudessa tai leveydessä. Pääasiassa liitoksen

tekijöinä olivat Juhani Pölkki ja bisnesmiehen suoralla kulkuluvulla liikkuva,

Rukan Pitäjän pirtin omistaja Osmo Jaakkola. Juha Kaartinen toimi hirsien

nostelijana ja tapitusreikien tekijänä salvoksella. Veikko toimi naulojen ja

muiden pikkutarvikkeiden hankkijana. Hänen tärkeä tehtävänsä oli myös

saunan varaaminen jostain tuttavatalosta illaksi. Rakennusmiesten oli hyvä

käydä huuhtomassa hiet saunassa illalla.



M A JO I TUS KI E STI N G I SSÄ
Suon toisella puolella oli jo tuolloin yksi tyhjänä oleva kerrostalohuoneisto.

Rakennusmiehet saivat siihen avaimen lastenkodin johtajattarelta. Teimme

pitkää päivää. Työt aloitettiin aina heti seitsemän jälkeen ja lopetettiin

kahdentoista tunnin päästä. Syömässä kävimme viereisessä lastenkodin

ruokalassa: söimme samaa sapuskaa lasten kanssa. Iltapalan valmistimme itse

majoituspaikassamme, ellei saunatalon emäntä sitä tarjonnut. Näistä

palveluksista maksoimme aina käyvän hinnan. Kerrostalon huoneiston vuokraa

ei meiltä peritty.

Kun huoneistoon tuli asukas, meidän majoituksemme siirtyi Valentina ja Juri

Galjonovan pihamökkiin. Kahvit ja teet keitimme mökissä itse illoin ja

aamuin. Tuvassa oli yksi kerrossänky ja kahden maattava lavitsa. Lämpö

mökkiin saatiin pienellä uunilla. Kerrostalossa olikin jo loka-marraskuussa

kylmähkö asua, kun lämmittämään alettiin säästösyistä vasta marraskuun

puolivälissä.

SÄ H KÖ N PUUTTUM I N E N
VI I KO NVA I H TE E SSA

Tullasimme aina joka matkalla lähes kaikki koneet tullissa sarjanumeroineen,

mennen tullen. Ei riittänyt, että meillä oli poria, sahoja ym. laitteita

toistakymmentä mukana – opimme ottamaan myös sähkoaggregaatin. Louhen

piirissä virran tulo loppui kesäaikaan aina perjantai-iltana ja palasi aikaisintaan

sunnuntai-iltana takaisin. Moottorisaha kyllä pelasi aina, mutta jo tapitusreiän

kairaamiseksi tarvitsimme sähköä. Syyksi sähköttömyyteen kerrottiin

korjaukset linjoissa. Oletamme kuitenkin säästöjen olevan varsinainen syy.

Ajatelkaapa, miten perheiden emännät tulevat toimeen puolisen vuotta vailla

sähköä viikonvaihteissa.



A PUTYÖ VO I M A A  LA STE NKO D I N PO JI STA
Rakennustyömaalla alkoi pyöriä uteliaita katselijoita. Lähes aina humalassa

olleet ukot eivät meitä isommin häirinneet. Pitemmän päälle aloimme käyttää

muutamia isompia lastenkodin poikia apureina. Etenkin Kolja Jurkevits oli

innokas auttamaan meitä ja kätevä käsistään. Hän ei tainnut aina muistaa

mennä koulutunnillekaan autellessaan maanantaisin meitä lautojen kannossa

tai tappien vuolemisessa. Maksoimme pojille täydestä työpäivästä 100 ruplaa

kuitin allekirjoitusta vastaan. Olihan se reilut pari euroa meidän

valuutassamme. Innokkuutta pojissa ja joissain tytöissäkin oli niin paljon, että

rajaisia piti pitää. Koljasta tuli luottomiehemme, ja saunan valmistuttua

opetimme hänet sitä oikein lämmittämään. Hän pääsi lastenkodin

saunamajuriksi, kun jatko-opinnot tyssäsivät huonon koulumenestyksen takia.

Pojat olivat myös tarkkoja rakennuksen vahteja, kun emme siellä olleet

kuukausiin esimerkiksi talvisin.

A UTO  O LI  VI E TÄ VÄ  A I N A  LUKI TUN
PO RTI N TA A KSE

Kuljimme Kiestingissä pääasiassa Veikon Mitsu-maasturilla. Kun

majapaikkamme oli kerrostalossa suon toisella puolella, piti auto viedä illalla

viimeiseksi Kundoserovien pihaan Sovetskajakadulle.

Kerran säikähdimme reilusti. Veikolla alkoi olla ongelmia hämäränäössä, ja

auton oikean puolen renkaat olivat suon kohdan rummun reunan yli 95%.

Siitä lähtien ilmoittauduin aina illalla auton viejäksi. Kerrostalon pihassa meillä

oli myös hankaluuksia. Aikuiseksi kasvaneet pojat panivat pienemmät

pyytämään meiltä rahaa. Emme tietysti antaneet. Seuraavalla kerralla isommat

sadattelivat meitä reilusti. Onneksi eivät käyneet käsiksi tai särkeneet pihassa

autoa.



H UO LTO KO NT TO RI  O LI  VA RUSTE I D E N
SÄ I LYTYSPA I KKA

Lastenkodin pesula- ja autotallirakennuksessa oli myös huoltomiesten konttori.

Kärräsimme aina iltaisin sinne sisään toista tonnia maksavat työkoneemme.

Panimme autotallin ja konttuurin ovet lukkoon. Avain oli meillä aina

hallussamme siellä ollessamme.

Kaksi tapausta jäi mieleen. Huoltomiesten etumies ja hitsari äityivät yhtenä

perjantaina konttorissaan ryyppäämään. Illalla poislähtiessämme mies oli jo

valahtanut pöydän alle. Meille tuli hankaluus: jätämmekö oven lukitsematta

vai panemmeko lukkoon, jolloin ukko jäisi lukitun oven taakse koko yöksi?

Jätimme oven auki ja veimme koneemme lukon taakse autotalliin.

Toisen kerran olimme taas työntäneet kottikärryn parin auton talliin.

Lauantaiaamulla totesimme autotallin oven murretuksi auki. Olimme varmoja,

että työkoneita oli varastettu. Nähtävästi varkaille oli kelvannut vain

lastenkodin linja-autosta imetty polttoaine, eikä meidän koneisiimme oltu

koskettu. Kerran Juhani Pölkki iski tolpan nokkaan uuden, mutta

toimimattoman puukkosahan. Se hävisi yön aikana, mutta palautui seuraavana

yönä. Ei varaskaan tehnyt sillä mitään.

KUSTA NNUK SE T PA I SUI VA T JA TKUVA STI
Alun perin hirsien ja muun puutavaran ostosta olisi selvitty noin

neljällätuhannella eurolla. Siihen saatiin rahoitus järjestymään. Entinen

kiestinkiläinen ja Ruotsin Örebron tienoilla silloin asunut Jussi Mielikäinen

hommasi parituhatta euroa paikallisilta seurakunnilta. Yhden tonnin lahjoitti

Veikon kehotuksesta Kuusamon ev.lut. seurakunta, ja rakennustyön valvoja

Hannu Päivärinta sai rahoitusta pariinkin otteeseen järjestymään Helsingistä

Den Sjunde Mars Fonden -säätiöltä, joka oli paras lisärahoittaja.



Jatkuva matkustaminen ja kalliiden tavaroiden osto Suomesta tai kahteen

kertaan Venäjältä vaati lisää rahaa. Kaiken kaikkiaan kustannukset taisivat

ainakin kolminkertaistua alkuperäisestä.

Me rakennusmiehet saimme polttoainerahat autoihimme seuralta kuittia

vastaan. Tuhannen kilometrin matkassa sitä kuitenkin kului sen viiden vuoden

aikana, kun rakennusta tehtiin. Lisäksi aivan ulkopuolisten, taitavien

rakennusmiesten viisumit maksettiin Kuusamo-Viena-seuran puolesta.

Erinomaisina kirvesmiehinä meillä viimeisinä vuosina olivat Karjalaisen Sauli

ja Penna. Heiltä työ sujui, homma oli hanskassa. Muita rakentajia olivat mm.

Jouko Rainaho, Pertti Soronen, Ali Pesonen ja Mikko sekä Leena Shirjajev.

Kaikkiaan viiden vuoden aikana Rakennus-Kuuran laudoitusporukan lisäksi

Kuusamosta kävi töissä kolmetoista rakentajaa.

Kenttälounas Kum-kosken maisemissa. Veikon lisäksi kuvassa
Galina, Bertta ja Nikolai Kuusela sekä Juha Kaartinen.

B E TO NI M YLLY KA LE VA LA STA



Betonimyllyä tarvittiin monasti. Kiestinkiläisten isohkoa myllyä emme

osanneet käyttää, eikä tainnut osata paikallinen mieskään. Siitä ei saatu

vatkattua oikeaa massaa, kun nopeus myllyssä oli liian suuri. Jouduimme

kuljettamaan myllyn aina mukanamme Kalevalan seurakunnan varastosta.

Tuolloin matka kulki Kostamuksen kautta Kiestinkiin. Siihen tarvittiin

mukaan myös peräkärry, ellei se mahtunut Berlingon sisälle. Kalevalasta

hakivat kerran tyhjällä peräkärryllä Veikko ja Kinnusen Juhani styroksia.

Reissusta tuli pannukakku, kun he menivät väärään rautakauppaan tilattuja

tarvikkeita hakemaan.

Seurakunnan peräkärry hajosi matkalla. Se oli nähtävästi kesärenkaisena

piuvannut johonkin sillankaiteeseen jo Kiestingistä Kalevalaan mennessä.

Seurakunnassa oltiin harmissaan, kun perälautana oli alumiinin sijaan puuta

palatessamme Kuusamoon.

SA H A N PUUTTUM I N E N TULLI SSA
Jouduimme siis aina luetteloimaan kaikki koneemme tullauslomakkeeseen

hintoineen. Venäjän tullissa jokainen kone aina nostettiin pois takatilasta ja

tarkistettiin sarjanumeron oikeellisuus. Kerran olin laittanut myös tavallisen

pistosahan luetteloon. Sen kädensija hajosi työmaalla ja ajattelemattomuuttaan

jätimme sen roikkumaan saunan seinän naulaan. Sallan tullissa sen

kiinnimenon aikaan illalla meitä oli sitten kolme suomalaista matkalaista ja

kolme venäläistä tullimiestä miettimässä mitä tehdä, kun kolmen euron saha

puuttui kuormasta palatessamme. Aloimme olla jo epätoivoisia. Onneksi

tullipäällikkö löysi kalupakistamme rautasahan terän ja luokitteli sen

puuttuvaksi sahaksi. Varttitunnin taivastelu päättyi onnellisesti.

LI SÄ A I KA A  E I  LO UH E N PO LI I SI
M YÖ NTÄ NY T



Kerran olimme aikoneet olla neljännen arkipäivän rakentamassa taloa juuri

vesikattovaiheessa. Menimme Valentinan ja tulkkimme J. Andropovin kanssa

Louheen hoitamaan asiaa. Aamupäivällä passipöydässä annettiin maksukoodi

pankkia varten. Sieltä tullessamme passipöytä oli kahden tunnin lounastauolla.

Teimme sisustusmateriaalihankintoja paikallisista rautakaupoista.

Iltapäivällä kahden aikaan tuli sitten päätös, ettemme saa lisäaikaa. Soitin

äkkiä Kiestinkiin, että matkatavarat on kannettava valmiiksi varaston eteen.

Meillä oli kaikkiaan 560 kilometrin matkaan karjalaisten veljesten kanssa kuusi

tuntia aikaa. Sitikka liikkui jo hieman liukkailla teillä vauhdilla. En kertonut

matkalaisille, että mikäli emme kerkeä tuolloin tulliin, olisi matkattava

Murmanskin konsulaattiin saamaan lisäleima ylimääräiselle päivällemme.

Olimme Sallan tullissa kymmenen minuuttia ennen sen sulkemista. Jess!

Taisipa tuolla kerralla jäädä Knäsön eli Zelenoborskin baarissa ruokailukin

väliin kiireen takia.

Pystybaarissa tien varressa. Kahviloita Vienan teillä on harvassa.
Kuvassa. Juha Kaartinen, Juhani Pölkki, Irma Leinonen ja Paula

Rainaho. (Anneli Kaartinen)



KE SÄ JUH LI SSA  O LI M M E
KUNNI A VI E RA I TA

Kiestingissä järjestetään lähes joka vuosi Kulttuuritalon rannanpuoleisella

näyttämöllä kesäjuhlat. Olimme rakentamassa saunaa loppuvaiheessa. Ohjelma

juhlissa oli venäläiseen tapaan hyvä ja riittävä. Esityksiä ja puheita oli kolme

tuntia. Lopuksi oli betonilaatoilla tanssit kansalle. Paremmat vieraat, Veikko

mukaan lukien, menivät sisälle juhla-aterialle. Kansalle oli kalakeittoa

kiestinkiläiseen tapaan. Siinä suomustamattomat kalat keitettiin rannalla isossa

padassa perunoineen. Me emme sitä hennoneet syödä. Veikkoa ja Juhaa

haastateltiin myös Petroskoin radioon saunan rakennustyön vaikuttimista.

Puolen tunnin tanssin jälkeen koputti Zinaida Timohovna olkapäälleni ja

pyysi myös meitä muita rakentajia sisälle syömään. Pöytä oli koreasti katettu ja

kaikkea votkaryyppyihin asti oli tarjolla. Pyrimme ottamaan muita juhlijoita

kiinni ja söimme ahnaasti. Minäkin otin luulemaani kanankoipea suuhun.

Tunsin sen kuitenkin mausta olevan paistettua kalaa. Kala-allergisena söin

muut ruuat nopeasti ja menin hetimiten ulos tanssittamaan kylän naisia.

Lähtiessäni otin tavoistani poiketen votkaryypyn. Ajattelin, että se ehkä auttaisi

ripulin helpottumista.

Tunnin jälkeen kysyin lastenkodin tytöiltä, haluavatko he nopeaa kyytiä

autollani. Viisi likkaa pakkautui autoon. Huristimme kylän läpi majapaikkaan

ja tyhjensin suoleni lähes uudessa istumahuussissa. Kyllä tytöillä naurua piisasi,

kun näkivät missä kävin. Kulttuuritalon huussin haju ei minua, kuten

muitakaan suomalaisia, houkutellut siellä käymään.

Saimme juhlissa komeat kunniakirjat Louhen piiriltä tunnustuksena

Lastenkodin hyväksi tehdystä työstä.

I KKUNA T JA  OVE T SA UNA LLE



Kuusamo-Vienaseura oli hyvissä ajoin hommaamassa sopivia ikkunoita ja ovia

Lastenkodin saunalle. Rukalta poistettiin muutamia vuosia käytössä olleet

kolmikertaiset ikkunat ja tosi hienot ovet. Seuralaiset kunnostivat ja lakkasivat

ikkunat ja ovat talkoilla Kuusamon opiston tiloissa. Hetikohta pantiin Louhen

piirin kautta anomukset viedä ikkunat ja ovat humanitäärisenä apuna

Kiestinkiin. Aukot rakennukseen oli tehty näiden kokojen mukaan.

Meillä alkoi olla huoli lupien saannista, kun puolessatoista vuodessa sitä ei

tullut. Kuusamo-Vienaseura päätti tullata ikkunat ja ovet. Hinnaksi Rakennus-

Kuura määritteli myyntilaskussaan yhteensä 250 euroa.

Saimme asiaa hoitamaan Pääjärven puolelta entisen metsäkombinaatin

pääkirjanpitäjän Ljudmila Denisovan. Tässä vaiheessa Pääjärven tullipäällikkö

osoitti hankaluutensa. Ikkunoiden ja ovien arvo piti useaan kertaan selvittää eri

�rmojen uusista vastaavista tarjouksista. Kaikki serti�kaatit ja mahdolliset

homevauriottomuustodistukset piti toimittaa heille.

Lisäksi hankaluutena oli Pääjärven huostaanotettujen lasten lastenkodin

johtajatar. Hänestä oli tullut rakennusaikana myös Kiestingin lastenkodin

johtaja. Siellä johtajattaret olivat ryypänneet virkansa. Jos etukäteen soitimme

tarvitsevamme hänen leimaansa ja allekirjoitusta johonkin paperiin, hän oli

varmasti pois työmaaltaan. Vasta ilmoittamatta hänelle saimme leimat

paperiin.

Tullauspapereita kaksikielisinä alkoi olla jo muutama senttiä paksu pino.

Tulli päätti periä ikkunoista ja ovista 1560 euroa tullimaksua. Olisimme olleet

valmiit maksamaan noin 500 euroa eli kaksi kertaa tavaroiden arvon.

Kiista ratkesi kannaltamme myönteisesti. Moskovan humanitäärisestä

komiteasta tuli kahden ja puolen vuoden jälkeen lupa viedä ikkunat ja ovet

tullitta.



Kuva valmiista Kiestingin lastenkodin saunasta. Saunaa kerettiin
käyttää 7 vuotta, ennenkuin lastenkoti suljettiin. Saunaa ei ole
vieläkään siirretty Kiestingin yleiseksi saunaksi toivomustemme

mukaan. Kiestingissä ei ole yleistä saunaa.

PA I KA LLI SE T A M M A TTI M I E H E T
RA H A STI VA T

Tarvitsimme paikallisen muurarin muuraamaan takkaa pukuhuoneeseen ja

hormeja kiukaalle, vesipadalle sekä takalle. Hommasivat meille Satakielen, joka

oli oikealta nimeltään Mikko Solovei. Hän oli oppinut kieltä ja suomalaisten

palkkatasoa Sipringassa Virranniemien lomakylän piisejä muuratessaan.

Karvain mielin maksoimme hänelle vaaditut palkat puhtaana käteen. Muurit,

takka ja hormit katolle tulivat kuitenkin tehtyä. Vain vettä vaativa venäläinen

muurausmassa ei meinannut millään kovettua. Kai se kuitenkin joskus sen

teki. Piippu on pystyssä vielä kymmenen vuoden jälkeen.

Töiden loppuvaiheessa oletimme, että sähkö- ja tulitöitä vaativat työt tekevät

lastenkodin huoltomiehet työaikanaan korvauksetta. Näin ei kuitenkaan



käynyt. Näistäkin töistä he ilkesivät vaatia yli kymmenentuhatta ruplaa.

Erittäin paljon meitä harmitti vesijohtojen vetäminen taloon. Olimme

viemärin kaivamisen yhteydessä panneet myös maan sisään puolentoista metrin

syvyyteen putket lämmitystä ja kylmää vettä varten. He vetivät putket suoraan

puulaatikolla ja purulla suojattuina ilmateitse. Purua lisätään aina syksyllä

laatikkoon ennen pakkasia. Missähän tilassa putki on nyt, kun saunaa ei ole

enää lastenkodin loputtua käytetty.

SA LA KULJE TUSTA  H A RRA STE TTI I N
Veimme paljon tavaraa ilman tullia rajan yli. Ensimmäiseksi Berlingon

takapenkillä oli mustassa jätesäkissä päällä tyynyjä ja peite. Alla pari kertaa oli

hirsien väliin laitettavat riverullat. Venäjällä käytettiin vielä asiaan sammalta.

Lähes joka reissussa oli jotain tarpeellista samaisten tyynyjen ja täkin alla. Tulli

oli kuitenkin aina enemmän kiinnostunut tullattavista koneistamme, ja

takapenkki jäi huomioimatta. Suurimmat peltikappaleet olivat valmiiksi

leikatut piipun pellit. Ne varmasti näkyivät istuintuolin alla, mutta Sallan

tullin tarkastaja antoi niiden mennä hymyillen, koska olimme aina kertoneet

menevämme rakentamaan Kiestingin lastenkodin saunaa. Työkaverit antoivat,

kai ansaitustikin, minulle ”salakuljettaja Laitisen” lisänimen.

KE RRA N O LI M M E  O JA SSA KI N
A LA KURTI SSA

Olimme Veikon kanssa tulossa kahdestaan Kiestingistä marraskuun lopussa.

Noin 70 kilometriä ennen Alakurttia huomasimme yhden Mitsun takarenkaan

olevan tyhjenemässä. Pysähdyimme aina parikymmenen kilometrin jälkeen

tarkastamaan huolestuneina, vieläkö renkaassa oli ilmaa. Oletimme saavamme

Alakurtin huoltoasemalta lisää ilmaa, mutta siellä ei sitä ollut, eikä



pumppuakaan. Vaihdoimme vararenkaan vuotavan tilalle ja jatkoimme

matkaa. Parinkymmenen kilometrin jälkeen loivassa mutkassa neliveto piuvasi

Mitsun käsistäni. Perä jäi penkan puolelle puolen auton mitan verran. Omin

voimin emme pienessä hangessa päässeet yli. Takaa tulleen Ladan kuski lupasi

auttaa, kun hakisi ensin anoppinsa jostain kauempaa.

Hiekoitin tietä penkoilta löytyneillä soranokareilla. Se osoittautui kuitenkin

siihen vetosuuntaan turhalta. Lumen sisässä olikin joku pelti, joka vaati vetoa

juuri päinvastaiseen suuntaan. Paikalle tuli toinenkin pikkuauto, ja kaksien

köysien avustamana automme nousi tielle. Tuolla ladakuskilla oli myös auton

virralla toimiva pumppu, jolla saimme renkaisiin ilmaa. Pelti oli tyhjentänyt

juuri vararenkaan. Vaihdoimme oikean renkaan takaisin alle ja kiitellen

avustajiamme jatkoimme matkaa.

Suomen puolella Kuusamossa rengashuoltaja huomasi ehkä myös ojaan ajon

syyn. Mitsun vararengas oli vähintään tuumaa pienempi kuin muut renkaat.

Perä irtosi jostain kivenmurikasta, ja meitä vietiin penkalle.

Riistaeläimiä matkoilla ei juurikaan näkynyt. Kerran Röhön lähellä
istui erauspoika tiellä ja autojen uraa laukkasi melkein kilometrin

ennen kuin kääntyi metsään. (Anneli Kaartinen)



LA STE NKO TI  KE RKE SI  KÄ YTTÄ Ä  SA UNA A
YH D E KSÄ N VUO TTA

Jo rakennusvaiheessa alkoi olla huhuja Kiestinkin huostaanotettujen lasten

internaatin sulkemisesta. Oletamme kuitenkin omahyväisesti, että saunankin

saaminen viivästytti sulkemisajatuksia. Pääjärven lastenkodin johtaja sai

kuitenkin koko ajan vähennettyä lapsia Kiestingistä. Saunan valmistuttua siellä

oli enää 54 lasta.

Viimeiset lapset siirtyivät Pääjärvelle ja muihin internaatteihin vuonna 2014.

Meidän rakentajien toiveena oli jo rakennusvaiheessa, että lastenkodin

loputtua saunasta tulisi Kiestingin kyläläisten kipeästi tarvitsema yleinen sauna.

Vuonna 2015 se seisoo keskikylän komeimpana rakennuksena tyhjillään.

Toivottavasti kirjelmämme ja toiveemme toteutuisi. Sauna siirrettäisiin

Kiestingin Karjalan Sivistysseuran käyttöön.

VE I KO N NÄ KÖ  A LKO I  H A I TA TA
TA LVI A JA M I STA

Me kyydissä olijat aloimme viime vuosina huomata, että Veikko ei aina nähnyt

valkean lumen aikana tien reunoja. Hän kuitenkin halusi ajaa suurimman osan

matkoista itse. Kerran hän ajoi Sallan tullissa viidenkymmenen metrin

matkalla suoraan kinokseen, ei nähnyt valkoisessa lumessa ollutta kinosta

ollenkaan.

Anneli pyysi heidän lähtiessään Kalevalasta, että pääsisi lumipyryn jälkeen

kuskiksi. Veikko oli päättänyt ajaa Pistojoelle asti itse. Loivassa mutkallisessa

alamäessä Pajero oli kuitenkin täysin pois tieltä. Vienassa tiellä liikkuvia saattoi

odottaa useitakin tunteja. Onneksi perässä tuli armeijan kuormuri, joka veti

auton tielle. Kuski vaihdettiin vasta Pistojoella, vaikka Veikolla oli selvästi

hankaluuksia.



TYÖ  VI E N A N KA RJA LA SSA  JA TKUU
Veikon viimeinen matka Vienaan romahdutti myös hänen terveytensä. He

olivat Juhani Kinnusen kanssa olleet useita päiviä kuvausmatkalla Vienan

Karjalassa. Juhanilla valokuvaajana oli tarkoitus kuvata Karjalan Sivistysseuraa

varten ortodoksisia käspaikkanurkkia mummojen taloissa. Myös joihinkin

tsasovniin oli ajatus päästä.

Etukäteislupauksista huolimatta tulokset jäivät laihoiksi. Mummo tai pappi

sattui aina sairastumaan juuri ennen sovittua päivää.

Veikko tunsi paluumatkalla ennen Kostamusta huonovointisuutta, joten

Juhani vaihdettiin kuskiksi. Veikko makasi tullissakin tiedottomana

etupenkillä. Hänet tullattiin autoon Lyttä-Vartiuksen tulleissa. Kai Veikko oli

toipunut sen verran, että rajamuodollisuuksien jälkeen Mitsun keula pantiin

kohti Kuusamoa. Kajaanin keskussairaala olisi ollut lähempänä. Veikko pääsi

monien tuntien jälkeen liuotukseen Ouluun Kuusamon terveyskeskuksen

lähetteellä. Sairaalakierre alkoi noista päivistä.

Me nuoremmat olemme jatkaneet Vienan Karjalan seurakuntatyötä sekä

karjalaisten veljesseurojen tukemista Veikon jälkeen. Työ Vienassa ystävien

parissa on mielekästä ja antoisaa.



Veikko karjalaisen radiotoimittajan haastateltavana, tekemässä
puusta Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemaa Karjalan vaakunaa

sekä ruokakurssilla.
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