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Hitjaisen

ja rapistu-

neen Tunkuan maisema piittyy-tatvetla

valkoiseen lumeeÄ.
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Sata

vuotta sitten Tunkua oli

1

suufen kyläyhteisön keskus
I

huvat kaupungin puolesta. Ei

§öttöm,vys, juopottelu ja

r.rppeutuminen ovat nykvisen
Tr,rnkuan r.itsauksia, joita vas-

mie-

siparr-ineen, suomalaisia nostalgiamat-

lccnkään, että autotciclen ja ravintoloiclcn
r-r1kopuolel1a or-r olem:rssa toincnkin maa-

kailijoita 1<arttoinccn ja moskovalaisia
luor-rnon vstär.iä, jotka etsivät lcpoa kor-

i1ma, maaseutr:.

vLs:i. klucmprnr päilirupungin rinri

Iiaupungin ja maascudun r,älimatka

sesta mellrsta ja sxvusumusta.
Liuclen lukur.uoden alkaessa samat k,v1äläiset näker.ät, kuinka Tr-rnkua t).hjenee,
ja lukuisat tuiolikaat lähtevät lioteihinsa
jättäen hvlä1äiset omicn ongeln-rier-r pa-

kasr.ea vuosi vuodclta. NIr,rtta ainaincn

liiirt
.,1an

\oin

kamppaillaan.

viisi vuotta sitten pai-

iallisen opettajan Gennadi
Guzhijer.in mieleen tuli ajatus

tr-Lle

ia jinnirrs

rllirrrt

cnrrcmrnjn rri

n-liihen-rn-rin painostaa. Silloin (ja vasta
silloin!) micleen'rmc tulee maalaisrauha,
Liirectön elän-rintehti. Useimmiten maa-

seutu tajoittur-r i<csämrililiiimme ja sen
r mpäristiicin. Ilär-mme kllissä r'ain ta
vatelisemrne r-anhempiammc ie harr.oja
sic1lä asur.ia r-stär'iän-rme. ()lemme me

riin.
Vielä sata \.Lr()tta sittcn 'I'unkua oli suu
rcn kvläyl-rteisrin keskus. I{r,läkuntaan
l<uului noin 70 asutusta. Nr,klä:in Tun
kuan kyLi seisoo t.ksin tlctsän l<esl<ellri,
ja on säälimätt«irnän ajan helppo ruokasaalis. I{ail<ki muut kvlät vmpäri11ä joko
prl,rirrt jtrk')s,,(lxn rll.Lrr unsinr tri rtr

rerustaa museo Uuden Nfaas-

ncttäneet juuremmc. C)ikcasteen olen-r
mc katanneet juuriltammc.
Nlaailn'r as sa trpahtur-r, n-l-rt ta "l'unliut l I a,

'.,.n-en kouluun.

r-anl-ras sa aitok ar j alaises sa kr'1ässä, el ämri

t

kulkee ()n1aan tahtiinsa: tllr,clla

reuksena.

Nykyihmisen

kaupunliilaistumisel

()n omat lrvvät ja kielteiset puolensr.
r'.rhclikes e1än.räntvr.li, tietolionetck.:l.an seevutukset, liikkumisvaihtojen
' ,nrpuolisuus je monct rnuut e(lut pr-l-

avair-t

i,,it

r-Lir

:rr

Sr

elinin

k,r1lcI t ir isointt

itt

scu

rä kr Iälr liantr-r:ul,,rsr:r \cr.tfnal\ ;lr. nlit(r"r

Itsc 'I"unkua ()n muutt2l'lut xscmanse
1no11t21 kettaa. I(r-liikunnan licskr-rkscsta I{arjalan svrjäiselisi kvläksi oli lvhyt
metlia: r.ain 100 yuotta. \,'uosisaclassa

'hrnl<uallc s2raplru uusia mijl<l<i1äisiri Iap-

Tunlir:a menetti väestönsä meikein

liuin sopcutllen Iuonnon tilaar-r sc hiclas
tuu ja kcsiiliä tras vilkastuu. Joka vuo
si, kun lr-rmi on sulanut, neljäkr.mmcn-

l<o

Sariatar $einto
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I{eitä te ootte, Tunkuan kalalaiset?

-I'unkr-rar-r

karjalaisien kulttuuripäir ät ja

prrirrci\sx ". i,,ultrl,rrtrrr r iimc r rrr rn
na piclcttiin fl-rnkuan kansantalon juhlaar-ajaisct. Sinnc l<okoontrii paljon r.äkcri
s( rt

Pctroslioisra, Bckrmor-skista ja lähikt-listä:

Bclomorskin piirin ja paikallishallinnon
pziälliköt, Iiarjrlen rasavallen liansalli-

t or.r..rs-. (r9 s\s:r.r §r j1 . yissr rsss :sSrxr.srrr\e\.csralrrrr-s\\<-s\
\\NSss\\\NN'11\u\rrrrrrlrtsrnrsrerxtr\r:l
I)ir\\ uo\\scs!! rrrurr 1!) \rcnLei verräLiunr
ec\ustr1tt, tlltliilat, tasar',.r'll:rn r-l.rteisliun
154:iiän \ Lr{,nn;r lqL}5.
Tlcjttijmlvs, juopotrelr-r ja rappeLrturni_ nrlli'rcrt jirjcsr,ijcn j.r r ic.l,,r Lr:r.ilirtcidt.r

nen o\-lt nr,klisen -Iunkuan I.irser,rksia,

Kansanrunouden koti
PtLhr-rmattakaan omalaatuiscsta kansan

perintecstä je kielimurtecsrr Tunkual
la kuulee l<arjalen ja r.cnäjän scliakicltä,
leulut ja sac|-rt r.oi lukea r.ein Senclra Stcf l nr ,\ t n kgk, ,rlmrstr.
Stcpanola on monesri kiir,nr-t'Iu nlir.ralla
tutkimusmatkoi I Le. Nuorcna tieclemiche_
nä hän huomasi, crtei liuk:ran tutki Tr,rn_
lir.ran aiuecn rikasta kansanrunor_rtta:
- Näin pääsin TLrnl<r_ran seudrLlle, hcrroo
Sanclr:a.

- Ensimmäincn
u

nohtumaton

Tunkr_ran matka oli

fito1tcss2r. n-rielcssä.

Ttrtus

tuin ihmisiin ja perintecscen, kar.tuttn
paljon materiaalia. Juuri 'Iirnkualle minri
sain ensimmäisen kel.an ticrziri mitä tar
lioittaa k r,rmarnr-sristi ja kesscl ir.oina.
l{aihki mitä Sanclre Stepanor,.e kerrisi
omien fi-irmatkojensa zrikana, hiin jr_rllrai
si kirjassaan 'lunguon rlhvlhan sr-rusrnallista perinnchtä.
'Iunllran clinkeinoelämä on olhrt hr-r.ir.r
monipuroliste, mutta nr.livään sirri leirnea
vat tr-iittomr.r's je takruclcllincn kilpailLr.
\luin,,irt r iljr:rr,, liir rerriirt,,rniin

r.rr.

peisiin, nt-t r-altaosn siitä mer-rec keup_
pr;rn. \[rrj,,j;r j:r .icrriä l,,intir.rr t nrrt rr
naisr'äki jr lapset, nvt tämä rin koko lioti

liicn tclrtiir.ri. Sikoja

ja kanoja'lr,inkuLeIir
ei enncn piclcttr,, r-rrkr'ään nrr-rnra ja sian
lil-raa tr,rnkutlaisct n-rvt r-ät L]r_rclcn \laas-

järven (5 km Tunliuialta) ja Bcion"rorskin
(100 km pziässri) roreilla.
Ilevosia je lehmiri hc pitrir-ät eturyräässä
hur-iksccn. I{csrillri koko krlri ciää n-rat

j,rilr. L'irrr. r'liikri ki1,,
lru,,lrr1,,

rir:t nr;rLs,rr

År.ajeistcn jrilliecn ralossr pidcttiir
tul( \ :lisuu\ -nintintrr priircir
por:clin kcskustelu. Scn aikane käsitekiir
fir nkuan livliin kehittämistri. Tr_rlohscn:
'furrliLr.rn

limatta Tunkualh on omat liulttr_rurir-ri
liisi r,r,rotta sittcn p:ri
hallisen opcttejan (lennrcli (iuzhijer-in
rnicleen turli ajaturs pefustte musco []u
liuttaj:insa. Noin

sr-ntvi srrcsiruslista paikalli-sillc asukkail
1e,

clen \Iaas järren kouluun.

r.lijäll. ir rnsi,,irrrrtrrllc kLrlrrLrLrr.irtrl.

ja liarjelan r-alraa_

nut, salroo jrir-jcstrin johtaja Sergci I.'as_
jr nor..

,\Ieillä ja Ånastasijalle on paljon ajatr:ksia, siksi olcmme jo laatineet uuden

tchemiä pr-rucsir-reitä, muistclmia, r,a1o
liur-ia, kirjeitä ja teetterieLirrärin liitnr iä c:irrtiri. T,im;i r,Llr,rrr k,,k,,.lrrr,r ,rli
jo r.almis esiteltär-ziksi, kun vr_ronna 2005
kLr,,li rr':rrsistsr

piirin

- \Iain trihän meicliin järjestön apr,
firnkurn kr-liin kehitrrirni-sessä ci loppu

hellc, jol<a oli kotoisin Tunl<urn piiristä,
I{oiluniemcstri. Gennacli Guzhijel ke
räsi koko elimrinsri ajan r-naenmichiensä

(itrzhiitr

1]clorr-rorskin

pitävil1e ja kensalaisjärjestöi11c.

Trrk,'irrrlis. nl,,li,,nrisrrrr nru:t.,, Nrr]r
lan tasavallan Iiansallisen teattcrin ni.ilt

pr,,jt ktin. 5trunnirrlrnis.rmmc on tur,_
Pctloshoihin esittelv, joka l<ertoisi ta-

c1a

sar-ellan pääliarrpunein asukkeille ja vie
raille Tunkuan karjalaistcn kultruurista.

i.

()nncksi kr,lässä asuu (iuzhije r.in

aarc
jä1ke1riisiri, huten Ånestasija Tiubr_L«»,a
(.rs. Jelaeina) ja Yalentina Nemenok (os.
,\ k r -( nikor e). Ope rtaj a n kriol c-man j rilkcen

neisille tuli ajatus l)erustax Tr,rnliuan krtn_
sentalon Clennadj Gr:zhijcr-in ralon rlkcnnr,rk sccr-r lnLrseo entisclic isiinn:ille.
Pe tr os

lioilaisen Tri

as-

nr_r

ori

s

o j är.

avull a ja trsalall rn kansallisr_ru spol

j

estor-t

itiilian

mini-steriijn tuella museoprojektr toteutui
vuroden lopulla.
1]clon.rorsliin piirin r.iranomaisct ja peilielliscn muscon tvi)ntekijät or-at jatku
\-2rs ti 21\' Lr st2tltcet ahlicr-oij ien ponni s telu
je. tntincn Cluzhijer-in talo kc»-jattiin je

liimc

niin slntli kolme mriniota r.rär-ttelvä. Ile_
l,,tt1,','1,'n kiljrsr,, jrrlli;ri.i urnin kr r<r.rn
nu

lisin pikliucsittecr-r Tunliuast:1.

lluscossa on kaksi muutahin nrilffc
lrii. li,irr.n kcrr,,,, (iLrzhiit,r,,,,,n,r.,,
cl:in-iristri je toinen 'fi,rnhuan histories_

5()nipla:r sesongin iopulh, mikä on kak
si kcrtaa halvunpi kuin I{osterlulise ssa.
laheliä Suonrcn rajrl.

'l'iub

\'hclclliikin ruplalla hintee liorottxnlrt
n'itäjä ottaa r:iskin nähdä ser:rea\-ant llernunl poltctun s,.llrn2rn tei rnuun r-ehir.r
gon. Tunkualeiset jorrtur.at mr-r-mä:in
mnrjoja, kuLr-r muurl tr-otä ei ole. Nlar.ja_

r-anhoja karjaleisia ruklieja, rnerjanpoi
murcita, si lifi .sr:Luto ja, r.iil<ettcita, lar-np
pr-rja ja klxtttcja. ,\loner ta\-,lrr]t on licrittrilt:tn nr.rrP.t'i.ri j:r IiirtlcrIr
lrqr-11111.1 111,.'
tacssa. \[r-ritt on s121tLr Ianhoistr tr]Oista.

rahat r ritetri.än säästäii talvcksi. sc onnistuukin, jos perhecssä ci juocla r.iinae lir
ra«rlkul1a heti kenrr-rviiLon jä1kcen.

etiLrstajie ja paikallisväe sri)n kermaa.

joita vastaan lian-rppaillaan, tosin halvoin
ja r-:ihin toimin. Ilaikesta elamricstä huo_

ta, kulttuLrrista ja perintcistä.,\nlstesija
r-Lror,en ornil rn lioko clmnan kur_r h_Lur

Kulttuuripäivät
Toisen Trias järjcstön projcl«in nirni on

Anastasij aa afvostetaan

- I(vläläiset kunnioittar-at r\nastasijaa,
Åleksei jatkaa.
- Ifiin on innokas ja avulias. ()ngelmia
j a ri itoj a ratka i
sr21c s s11 hr-l äl ri i se t p\.I-t2i\.är
lina Ånestasijan pailiar.r pririilc kvläl_
lri häntri kursute2ln lempcristi Nrstiaksi.
Nastja ottaa os.rx i1-rmisrcn ja kotilrrlän
liolrrrl,,,,n. Hin,,n kir.jt.cnr.tilrrl,,r,r nr,,
nicn r-irkailijoicL:n kansse, käv uscin pii_

rin hesliukscssr, Bclomorskissa.
-f

ope tasar-ell,rn p,iämies Sergei I{atanan-

ciol on

saanr-rt

säännijlliscrsti r-iestejä kau

kaiscltr Tunkualta. Llseammassa tapauli
scss:r nämä r-htcr-clcnorot rtr-at kr.llä ollect
ttrrlri,r. .\n;rrt:r.ri.r r rnrtrirt:ii ..n ir...liirr.
mlrtta roisaalta hän ticttiä r'hden liansar-t
riiser- clcrn: "Joka taisrelec, sc loi l"livit:i,
joke ei taistelc, or.r jo här.innlt.,, Toclis
tt ir ;r k itt (,n. I :l1n,,lt Ii,r,rrr rtrir..rt
1r,,11n i5

tuksct or-at tLtottence t ttLkrlisia. F,simer-

liiksi pari \-u()m2 sitten

Tr_rnliuan l<r,lriär-r

l)\ sl \ tL t t iirr lrr..ikkik;rr,,5. i,,1;1 I rrlkurl,,i
set olivat toir-one e t lior.esri. Nvt he r-oir.at
,,rl,I I;r:r Ir11'ri1 . 111 cllrliin.

()rnan kr-Län historil i<ichtoo paikellistr
kulttur.rrilailiLrttaiet erilroiscsti. l{än ci

r:irr hii,ircl. rrr,i.irr kr liirri rriirr \,u.r,,t I rri.
murstia arkcoiogcja, joita kär paljon r-enhoissr

asutr-rhsisszr.
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()n meininki pi.snttäri

kr'imatrusristi

Ri-stiniemelLe. Iuuri siinä paikessa, missä
Tunkuaiol<i tckee lahden ja scn "laukkr-rrit" liihtir'ät Suomcen ia koiliseen, Åänisnien-re lle ja I)ietariin marlikinoiile' Yanhat
ihmiset nrttistavat, että tässä peil<assa cn
nen .rler.a pr611x11u-st'isti pabi r-iime so
clen lil<ana.

niin
Jos uskoo histotian tutkimuksiin,
iar j alaiset ovat e1äneet Tr-rnkr-r an rr-iaalla
: 000 r-trotta' -lopa tänäiin kvlä1äi
1,, r:li

,rr-r

r-estaiscsti etsiiät taroittelevat

tik

,,dcn lalonPoiliien eli kultkkien kät
ja
'1. kr-Llt:r- ja 1-ropeakolikoita mr-ri

.',r'r'okkait:r csrncitä. Niistä maksctaen

'.

Valentina Nemenok ia Anastasia kesä n.re tulin.rme
Tiuburova ovat tehneet tYötä, iota r,un opiskelioina ]oka
rannoil
'IunkuanI{oivuniemen]ätvcn
ia
kunnioitetaan ia arvostetaan hyvin
tr'rtkimaan' '\ika paljon
kaivamean
le
ia
paljon.

in. r\zrrteita ctsiessään r-alcarkeologit

. ptrrkr)llrLl hclllltr.ir mrrr'r tnrpr
\-cnrijriä.

..rl.r-ralaistcn mielcstä arkcologisia tut
:lr,rksia on tehtär'ä, mutta leinmukai
-::ri, ]otta liivdtit päätlisir'ät museoihin

-:r vlisitr-iskeräiliii'riclcn kä si i n'
r-ili,si vuotta sittcn Ånestasi]a T§uburova
,rmäsi juoksuh,rutaan, joka liittr-r' viime
- ,dan traagisiin ja kohtakil<kaisiin tapah
-,.miin. Nr-t l-rän halr-rae kr-rnnostae scn
-.rkan je istuttaa kukkia sodan vr-rosilu-

set liil trivlit kasvi maist'.r r-anho j a ki n-citri
ja rnr-rita csineita.
Pctroskoin valtion r'liopiston 19(r0 lu

Iiotimaasta ia hcimolaisista kitja'
Seitscmristä ikivanhesta kuusesta'funkuan pogostalle oli iriänr-t vain r-ksi' Scn
r.iereen me isttltimme viisi nuot'ta, ja ne
kasvar.at hvr-in.

-

-r1en

rnuototln (1941-19'15)'\nastasijan

:::irkean jälkeläistcn pituiä tietää hinta,
.r on maksettLt voitostx.

loitti

fasis-

::rin, tapetean nvt rLlkomaisie opiskeliioi
.r. kauliaasialaisia

i

e aitoamer:ikl<ala isia,

\'r.rst rsij;r P',hl ii.
, )n aiateltava glob'.ralisesti, mutta tolmlt
.rr a pailiallise sti. -f os ioliaise sse paikassr

,.'.,.-.t,^i.iir. tekernäiin jotlin
.Li kaupr-rngir.r ht-r'äksi, Lol<o maassal<in
, rittaisi l'rt'r' r-r's.
\-rlcntina Nemenok, ioka on amtnlttilai'rcn historikko. rr-rieicllään kannattar kesoman kvlän

- u steir,re:

- \lc funkuan ketialeiset olemme elos
.l ja elämn-rc, kun raaclammel Nle rupc
.irrme kcräämäin karialeisen 1<uittutLrin
.irpelcite, sen lisiksj hlvät ia r-iisaat ih:lrsct on io paljon tehncet meicliin reh-\

l1stx

\'al:tcfl.

\ntti Tirnonen kititlitti

Nlc liarjalaisct -

1,ir]an minLrn cnoni '\le1'senclr Akimor in elämristri. Sanclra Stcpanor"'r kitjoitti
l I ism einion Tr-r nglxrn ral'n'rhan sr-rr'r sanl

:r perinnehtii kirjan.
Kalielan lchtimiesliiton hallir-rnon iäscn
iionstantin Clnctnev muokkasi tnateri
.relia, ]onkt oli kerännvt opettajx Genna
r1i

alai selle \r

l

acl

Iiirtos tästli Tunkuan
im

it

.\Io§ni kor-il1c, okr
]

asuu n\ t Sosnovetsissa, r'aan lina kiiv kotimaalle ia xuttle on.raa ktlää'

(iuzhiier'..1a tästä aineistoste tuli prer.ri

Maisema autioituu
t\[aastoauto kiiti rohkeesti kuoppaista tic
tii pitkin.'lhntui siltri, l<r-rin täm;'i aluc oli-

si kuLkutauclin takia autioitunut ttloflta
vuottr sittcn. Sitten näkli pieni Lcl'rclor-r
1<r,1ä,

sittcn huonokuntoincn silta ia \Ieas

jän.i, jossa esuu vain keksi l'rcnlicä'

Töasouna ia risti
I§'lässä on aika vanhe t§asouna, iatkea

NIaasiärr.c1tä L.luclelle N'Iaasiätr.elle saal<ka
ci tullut -rhtriän '.lsu1rlusttl, r'htä;'irl autoa

Setgei.

eikzi

- Se kaipaa rcstaurointia' Siksi haluai
simmc tr-rkca Ånlstasiian ia muiclen tr-rn-

j:i:i ]e autiota.

j<r

l,apsenme eir'ät ticclä, ketkä r'oitti
.rt it millainen uhl<a o1i toriuttu' Ei pidä

:rrr-retellä, <:ttä ln'.rxss1, ioka

k ar]

esincita lötsimn'rc Siitlästä, ioka erottae
kaksi lärvcä. Näistä lirr-cltiistä olisi paljon
kertottar".ra, krpc ttaa kerton-lu kscn sa \11lcntina Nemenok.

kuelaisten icleaa koriata trimän pr-hän
telon. Tzinäkjn vuonna on meininki jLrlkaista kiri:r'funkuan karjelaisista' Suun-

cliintä. T'unkua on tämän mllilstotien r-ijmeinen paikka. Täuillikin on nh-

lirsitaloien iulkisir.r-rt katsor-at T'unkua
jokeen. Rapper-rtunect ia haliistunect sitl-tnojen je nx\-cttoien talientlukset tekevät
I

rtjtr lrnicn tnttk.t'ttt liir]rrn t lt*illrnläitsr'lr

1'n'lätfi- ia unohclettu raikutr-rlisen' Nftrr-r
tamat nvkl-ail<aisct telot ot'ltt v'armatn ke-

kclerta.

sämok1<c]ä

osaan lulce l{arjelan tutkijoiclen artik

Tunliuan histrlriasta, arkeologiasta, kansanrunouclesta ie kulttur:riste l<crtoven
'funkt-r
kiljrr-r toincn osa olisi omistettu
an tunnctuillc ihrnisille, ia sinne hahrraan sijoittaa Guzhiievin kir]a I''otin.reas
tr ia hcin-roleisista. I{irien Tvcinimi on
'fr,r

nkr-rtn liar i alaistcn ti neclli ncn ] a l-ren

kir.rcn kulttuuri.

()le n ncljä kcrtae kri-r'nvt 'ftrnLualla, ]t minua ihmctvttriä sc, lir-rinke peliorr

r\naste-sijan mielessä pr-irtii hrnkkcite,

licttoo vailiutehristaln'frils nuorisojärj cstiin pt'o]ektiosaston iol.rtaj
'fsr.kerer-.

I

r\leksci

L:ilrlclkil..i ltärlcn'tl')ill((\l t:lIt \1n

han kvLän kesl<cllc tuotiin srrrrti victinlii
li, ioniie priäile tulelana ker-riänä kiinnitctiiä n mtListolaatt a. Trim ä mr: istotr-rerkii i
mu istuttai si S telinin pu l-rcl istuksissa liae

ttrncista kr-1älriisistii.

I{r'län oslt ovat säilvttänect entisct

11i

\rarakkl, Räbiilä, T§ivakkala je
lieikik-r,lä. Rauhrllista ja tauhoittavaa'
Teiuaa hcti, että'lunkua voisi olle viclä
r-ksi I{rrjalan kulttur'rrin elpr-misen lics

,',',.,r.sä,

kus Llhtuan, .ft-skr-iiitlen ia Vuokkiniemen rinnelle.

\Ieiilä ci olc historialliste eikä mclraalista
oikei-Ltta unohtra kr-lää, ioka vttosisetoia
,,rr I.t lrirtiirtr I nnl,rp, r'iii.tii krn::trtpt rtn
i:r i'rli:t ,n "llttt tttnntruintkulttuurikesliul'sir' Tiinri
karialaisra
;,ia

ntrrii l'r lilrlri

piii.',ir.äh"r, maxnticllä ei olc ccics kvLtiiä, iorr^ lr-rkisi "Tirnkua" kr-län eclustaLla'
Picni puutc, jol-rka larmeen r-oisi belposti
l<oriate, mutta lioimme sen pahtna louk
lieukscnl tätä r'enhaa kvläri kohtran'

I\LINA T§L]BURO\'Å
A],EKSE,i TS)-KÅRtr\I

