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Fedoy Terentiea, Paateneesta, uusi hiihtoual,io, kwluneen tahten arvokkaimmankilpailwnyleisncestar

on lyhennys A. Svetovin
.:-sesta, joka o1i julkaistu
1-mpäri NL:n ja sen
l'C'gonjok"-aikakauslehleviävässä
1e11ekin
,:

:ta1assa, l'etroskoin laidoiila, Rarliorräen juu-

.apasin Fedor Terentjevin.
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:'.rnojen sankarit. Tä1laise1ta nä-vtti treclor TeKarjalais-Suomalaisen NT:n tunnetuin
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r oli ilman lakkia

pukeutuneena punaiseen
hiussuortupellavanväriset
Vaaleat,
,ri.,ukuun.
i'at vallattomina Iaskeutuneet hänen otsalleen.
.. ja pyöreät, hyväntuulisennäköiset, hiihdon
: :alnat kasvot olivat h,vmyssä.
.arsilta näyttävät Karjalan metsäkylissä kasva,
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Aunukseloisnuorukoisen sisunnäyte Neuvostoliitossux.
. :,:semantme selostus
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.:-nteellisten (Venäjrin) Pohjolan hiihtokisojen
..:. lluurmanskissa ei kuliaan aavistanrrt, että
. :cika voittaisi kisojen 1'leisrnestaruuden. \'-oit,.rrlokkaina mainittiin monia NL:n mainehik:.,,a nimiä. I'Iutta Terentjeviä ei vielä kul<aan
::rut. Hän pvsli muista syrjässä, vaatirnattoia ujona...
' iiilometrin matkaila pääkilpailu käytiin NL:n
: -;ertaiseu mestarin Pavel Orlor.in ja tuntematr:1 karjalaisen nuorukaisen, entisen Paateneen
.:: kesken. Ensimmäisel1ii o1i puolellaan nronivttoja voimien kulutuksen matemaattisen
-..1n'roinnin taito. Toisella o1i suksilla kasvaneen
-',rlaisen luonnon suoma etu.
:.rr-r'esti. ikäänktiin leikiten hiihti Terentjev osuu.a. \,-aikutti siltä, että ,He1y1än httonekalutehtaan
. ::ristamat laatusukset eivät lainkaan tunteneet
:il suuren olemukscnsa painoa.
-:-- lrokemus

,'lolivälissä 1,htäkkiä nousi jäinen, arlitinen tuuii.
:i usein saapuu lier,äisin aivan 1,11ättäen XIuur.::skiin. Se puhalsi suoraalr kasvr.rihin. Sen piste. .: jäähiukkaset imel.tyir,ät ihoor-r tehden kipeätä . .
'
."tti siltä, että näkymätön seinä olisi noussut hiih.:len eteen. Oli vaikea ecletä ja liihuttaa sauvoja.
:.än1<uin uimari, joka halkoo aaitoja, eteni Terent. , läpi myrskyn. Yhä lähemmältä näk1'y vaarallisen
,..:ustajan selkä. El1ei tuuli oiisi esteenä, kuulisi
.

.:rrä Terentje-,.in kuuman henqit),ksen

latua! huuclahlaa Terentjev, mutta vht- Latua,
...,irä
käsittää, että Oriov ei yrlmärrä hänen 1<arja.:,lsa ja toistaa sanottavansa venäjä1tsi. Siinä sa:.ssa hän ohittaa höimistyneen gorkovilaisen ja
..cliseen edelleen karjalaksi sopertaa : "raviempaan,
-.,r:empaan".
Ensimmäinen kierros. . . Toinen. \'[aali on jo
'r an lähcllä.

\-oitto silmien edessä Terentjev haatuu. Orlor.
:.äsee ohi. Nuorukainen ponnahtaa p1 stl'yti, i-yntää
:.eenpäin ja huomaa, että hänen toinen suksensa on
::rcnnvt poil<ki. Nähtävästi lumen peittän'rä kivi on sen
.iheuttanut. Iroistuaho ladulta. kun voitto on näin
-:.he11ä? tri, ei ikinä.

'Ontuen, yhde11ä suksella, hän liukui vaivalloisesti
eteenpäin. Ponnistaen viimeisetkin voimansa rippeet
hän sisullaan saavuttaa toisen sijan. X'Iutta slalonihiihdossa häntä ei voita kukaan, ja nuor-i karjalainen
saavuttaa ansaitsemansa (Venäjän) I'ohjolan liiihtokisojen absoluuttisen mestarin arvon vuodelta

1946...

I{il{äli Teillä on tilaisutts l<ä,i'dä K;rrjalassa, kär'kää myös Seesjärvellii. On luultavaa, että 'l'e ette
löydä toista sen rnaalauksellisempaa pailikaa. Veclen
puhtaaseen, tr.y'neen pintaan kuvastuu tumr"nanvlhreii
metsä. Vuosiiataiset l<uuset, pronssit.rr'äriset männvt
ja vaaleat lioivut seinänä vmpäröivät Paateneen kirkonkylän ja työntävät sitä järvenrantaa l<otrrclen. I{ir"siset talot ovat r1,hri-rittvneet rantaviivalle hevosenkengän muotoon.
Eräässä tällaisessa talossa, junl;a ikkunain kclrr-i<-

set ovat 1eil<kauksilla koristellut ja maalatut.

:isti1.1

harmaahapsinen karjaiainen kolhoosilainen l\Iiirail
Terentjev. Hän kertoo Teille siitä. miten täiil1ii. lä-

hellä napapiiriä, on viinre vuosina opittir k--vlvämään
ruista, l<auraa ja jopa ohraakin, l<ertoo kuini<a kokomeita lohia hän on saanut lähivesistä.
I{änen vaimonsa Auclotja Feclorovna, Outi. hiijainen, iiikäs nainen, joka on paliiittu mita1i11a "-\iilin
kunnia", vieraanvaraisesti tar joaa Tei11e u.rau1<asla
kalarokkaansa. Tällaista rokliaa osaavat vahnistaa
ainoastaan tlimän järi,irikkaan seudun naiset, itseliirr
s1-nnyrrnäiset kalastajat.
Pääst1'ään alkuun emäntä miele11iiän kertoo omista
yhcleksästä pojastaan ja t1'ttär-estäzin.
lapsistaan
- heistä olen tavannut jo Iretroskoissa.
I{uutamia

He ovat kail<ki harmaasilmäisiä, pitkiä ja r,oimal<ja 1r1 r'iä lriihtäjiä.
X,'Ienneenä vuonna Anja voitti Sverclovskissa pidtt-

l<aita

tl.jen l<1.1änuorison hihtol<ilpailujen toiscir'pa11<innon.
L'anja voitti Neuvosto-Karjalan naisteu hiihton-restaruuden ro kilometrillä.
Vanhin veli \,rasili
kauppatekniliumirr lehtori
hiihtäjä, vaail ml,iiskin
ei o1e ainoastaan tunnettu
erinomainen vleisurheilija. Hän on o11ut iasavailan
n-iestari keihäänheitossa. }laria, sisarista vanhitr,
Seesjärven piirin eläinsanitääri, on hänkin harrastanut hiihtoa.
Jopa sisarusparven kuopus, Fenja, kuudesluoltkalainen, on saanut maistaa voiton hurmaa. Hän voitti
piir:insä tyttöjen hiihtomestaruuden.
II1'viä urheilijoita olivat myöskin sodassa liaatuneet Iivana ja Kosti.
Fliihtäjiä olivat suvun esivanhemmatkin. Fedoriir
isä sanookin, että iln-ran suksia ei näil1ä seuduilla tule
toimeen. Sinnekin, minne hcvonen ja jalkamies eivät
pääse. orr lriihräjä11e tie auki.

Vantrus kaivaa uunin takaa kahsi koivuista lautapa1aa. Nämä sukset hän valmisti Fedorille itse r5
vuotta sitten. Näil1ä hän hiihteli kouluun, kauppaan
ja joskus metsästämäänkin yhdessn ttr" Unä11o.

