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gi? Itsetuntoa loytyy kummaltakin. Kiitehenjarvi hymyilee
tyynena. Kuusi joutsenta huutaa kesan tulleeksi.

Tiistai
Ristiniemeen aurinkoisessa
saa'ssa. Tummat ikikuuset kylaaukean keskella erottuvat
kauas. Jarvella nakyy muitakin kulkijoita. Pieni, autioitunut kyla, joka ei ole se Inhan
ikuistama.
Kropnitsan pylvaassa naen
kauniin emaloidun Jumalanaiti-ikonin. Lepaako tassa peltojen raivaaja, joka on rakentanut massiivista kiviaitaa? Valtava tyo pikkuruisessa kylassa.
Taloista on jaljella vain kiu-

kaat ja muutama unohtunut
hirsi. Tutkittavaa tutkijoille.
Salmen pohjoinen ranta.
Pojat etsivat ja loytavat, mittaavat ja piirtavat. Sijainti
maaritellaan ja maisema kuvataan. Petajan kylkeen veistetyt
ihmisen kasvot katsovat etela'a'n. Sotamuisto? Puolilta oin
palaamme leiriin. Saamme
myohaisia vieraita teepannun
aareen. Nukkumaan kolmen
seutuvilla.

Keskiviikko
Aamulla jarveen ja takuulla
heraat. Alkukesa ei suosi uimaria. Leiri purettu ja vene
lastattu. Sataa ja tuulee. On

kylmaa. Pieni veneemme on
sopimaton kolmelle miehelle
ja tavaroille. Soutaminen on
hankalaa — tyoturvallisuus on
tasta kaukana. Tetriniemi nakyy oikealla. Lahteminen on
surullista.
Naen elamani ensimmaiset
seidat, joita pojat innokkaina
kuvaavat ja mittaavat. Lammittelemme nuotiolla ja Mark
kuivattelee jalkineitaan. Sitkea
poika! Puolen yon seutuvilla
olemme Munankilahden perukassa. Ruokailemme nuotion
aaressa. Mark jaksaa vielakin
nuuskia paikkoja ja tehda koepistoja. Ja loytaa tietysti! Punamultaa. Hauta vai? Tavarat
autoon ja matkaan tielle, joka
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koettelee takamuksia. Puomilla siirramme tavarat omaan
autoomme ja suuntaamme
kohti Kostamusta. Tuulilasi on
tukevasti ja'assa.

Torstai
Mark lahte junalla Petroskoihin. Syksylla tavataan! Mita tehda? Aikaa on viikko,
mutta laki ei salli ulkomaalaisen arkeologin tyoskentelevan
ilrnan takalaisten mukanaoloa.
Niin vain nain? Lahdemme
Suomeen. Ensi kesana mina
palaan. Varmasti!
HEIKKI RYTKOLA
Kirjoittaja on
Kainuun Museon johtaja.

Muisteluksia Akonlahden
seudun entisesta elamasta
Akonlahti oli suuri, monien
kylien muodostama yhteiso
laajan Kiitehenjarven ymparilla. Jos aloitamme kiertomatkamme vastapaivaan, etelaanpain, tulemme Sappovaaraan,
*
kylaan, joka nimensa mukaisesti sijaitsi vaaralla; asutusta
kahdeksan taloa.
Sappovaara oli kuulu isosta
kuusesta, joka kasvoi keskella
kylaa. Tasta kuusesta voin kertoa, mita olen sen tarinasta a'idiltani kuullut: Aitini isanisa
Petri Huotarini oli joskus
1700-luvulla ollut huuhan ruavossa. Huuhan kaatajat heittivat ruuanjatteet ja rokan loput
tuon kuusen juurelle. Kuusta
ruvettiin kohta sanomaan rokkakuuseksi ja Petri sai nimekseen Rokka-Petri.
Tuosta rokkakuusesta voin
mainita viela sen, etta olen kiivennyt sen korkeimpaan haaraan saakka. Sielta nakeekin
]
melkein kaikki Kiitehen ymparille ripotellut kylat yhdella silmayksella.
Rokka-Petrin nuorin poika
oli Rokka-Hilippa nimeltaan
ja kuulu Akonlahden seuduilla ja jopa Suomen puolellakin
Kajaania myoten. Han osasi
tehda lauluja milloin mistakin,
kehui tai haukkui niissa sukulaiset ja tuttavat. Yksi RokkaPetrin tyttarista oli miehelassa
Jehrimanvaarassa,
tunnettu
laulajana. Taitonsa han oli opi
pinut vanhemmiltaan.
Koulu oli Akonlahden Tulliniemella. Talvisin kuljettiin
suksella tai jalkaisin, mutta
rospuuton aikaan taytyi olla

jossakin kortteeria. Mina olin
aina Huovisen Outokan luona,
jonka talo oli Hukkasalmen ja
Nakrislahden valilla.
Seuraava kyla on Tetriniemi.
Se sijaitsee Sappovaaran tavoin korkealla vaaralla. Kun
sita lahestyy suurta Tetriselkaa, koko kyla on kuin lautasella edessa ja ylpeillen nayttaa
laajat viljapeltonsa ikaankuin
lautaselle edessa ja ylpeillen
nayttaa laajat viljapeltonsa
ikaankuin sanoen: tassa mina
nyt lepailen, jos olet ta'nne tulossa.

Kylassa oli aika vauraita taloja, esim. Larin-Jyrki, vaikkakaan ei mikaan pohatta ollut,
mutta hyvin tuli toimeen ja
joskus ka'vi kaupoilla Suomessakin Hurmunsa (hevosen nimi) kanssa.
Tetriniemen takana oli viela
kaksi taloa, Vornan talot niin
lahella Suomen rajaa, etta lehmankellojen kalkatus kuului
puolin ja toisin.
Samaa rantaa syvemmalla
Kiitehen pohjukkaa oli Harkoniemi ja aivan viimeisessa sopukassa Sarkipera ja Kallio-

niemi, Lusmanlahti ja Lusman
talot; IPjan livana ja Mihhei
siina lohta kalastivat ja joskus
karhuntaljan Maksimaisen livanalle kauppasivat.
Asvarinniemen kainalossa
oli Munankilahden kyla. Siina
oli monenlaisia elajia. Varlon
talo oli pohatta, jossa vieras
aina otettiin hyvin vastaan ja
hyvin kostittiin.
Nyt olemme Kiitehen kierroksella matkalla kohti pohjoista ja soudamme Kuikkaselkaa. Oikealle rannalle jaa
Kuikkaniemi. Siina oli nelja

Juustojen
kiehtova
maailma ja
rakkaitten
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seura
tekevdt
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taloa. Kun mennaan edelleen
lahden pohjukkaan, tullaankin Komanlahteen. Sielta lahtee kinttupolku naapurikylaan
Kontokkiin.
Kun mennaan Kovalahden
yli, tullaan Lehtoniemeen ja
siita alkaa na'kya Tarassienpaa.
Kohta ollaan Tulliniemea vastapaata Timolassa. Tallakin
rannalla eli aika lailla rahvasta, 10—12 taloa. Jarven pohjoisrannalla ohi lipuvat Kalmalaksi, Kauronniemi ja Hukkasalmi. Hukkajarvi pistaa
viela syvemmalle ja jos tuohon
suuntaan jatkamme jokea
myo'ten, vastaan tulee Lyttajarvi. Hukkasalmi oli muuten
kaunis paikka. Siina on vietetty monen monet illat mm. sorsajahdissa.
Lytasta eivat ole kaukana
Suomen puolella sijaitsevat
kylat Hietajarvi ja Kuivajarvi
seka Vuokinsalmi. Taalla ihmiset ovat keskenaan sukulaisia, akonlahtelaisia. Huovinen
Outokka, josta jo mainitsin,
oli tullut Kuivarjarvelta Akonlahteen nuorena poikasena,
ensin paimeneksi ja sitten jaanyt kotivavyksi.
Hukkasalmesta jatkamme
Myllyjoen yli ja edessa on
hiekkatorman alia Nakrislahti.
Sitten tulee Lietelahti; siina on
Juplan Outin talo, ja edelleen
Potonlahti.
Nakrislahden
pohjukasta,
joka on monta virstaa pitka
soilukka, alkaa Tulliniemi, laakea, hyvakasvuinen ja melkein
kiveton viljelysalue taloineen.
Siella asuivat itse Maksimaisen
livana, jolla oli kauppa ja kestikievari, Marttinan pohatat,
Onissiman Omelie ja monta
muuta. Oli koulu ja kirikko.
Uusi koulu rakennettiin myohemmin Nykyttilaan Larinkankaalle.
Kauniit olivat Kiitehenjarvea ymparoivat vaarat jarvelta
katsottuna varsinkin syyskesan
aikaan, jolloin viljapellot kylien liepeilla lainehtivat kypsina, kullankeltaisina voina, jarvi oli rasvatyyni ja kaki kukkui kuusikossa.
Kalastus oli akonlahtelaisten tarkeimpia elinkeinoja
maanviljelyksen ja karjanhoidon rinnalla. Kauppamatkoillakin kaytiin.
Kalaa Kiitehessa oli paljon
ja hyvaa kalaa. Isoa siikaa, jopa viisikiloisia vonkaleita, lohta Lusman vesilla, mista kovakoskinen Kivijoki lahti itaanpain kohti Kemijokea ja Vienanmerta; sielta lohi Kiitehenjarveen nousi. Muikkua saatiin niin paljon, etta joskus
akat perkasivat saalista viela
illalla, vaikka jo aamuvarhaisella oli nuotalta tultu. Oli isoa
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haukea seka matikkaa, jota
pyydettiin rysilla.
Itse olen saanut hauen, joka
painoi 21 kiloa. Tapaus oli seuraavanlainen: Olimme Nikolaiserkun kanssa eraana kevataamuna sorsajahdissa Hukkajarven Lytanjoen suussa (sorsia
sai kevaalla sulapaikoista hyvin). Olimme tehneet suojukset, piilopaikat; sorsat eivat
meita nahneet, mutta me
naimme ampuma-aukoista sulaan. Saalista olimme jo saanet, kun sitten yht'akkia huomasin hauen pyrston vellovan
matalassa vedessa. Huusin Nikolaita katsomaan, kun ampua jysaytan tuohon kutupaikkaan.
Matkaa ei ollut kuin parikymmenta metria ja minulla
oli hyva 16 kaliiperin haulikko.
Tuloksena veden pintaan kollahti kolme isoa, vaaleaa hauenmahaa. Kaarin housunlahkeet ylbs, pyssyn puhdistusrassi koukuksi ja haukia ylos vetamaan. Isoin niista painoi 21
kiloa, kaksi pienempaa olivat
8-kiIoisia. Siihen loppui tuo
sorsajahti.
Metsastys oli mieluisaa ainakin sille, joka sen taidon
osasi. Metsalintuja saimme
ampua niin paljon kuin kehta-

simme ja myos ansoja sai laittaa mielin maarin. Jokaisella
ansamiehella oli oma merkkinsa, jonka han teki puihin
polkunsa varrelle kirveen teralla, kotaselta kotaselle. Kaikki
tunsivat toistensa merkit ja
niita kunnioittivat.
Karjan talvikontua ei ollut
kotipelloissa riittamiin. Oli
kaytava lisaa kokoamassa metsaniityilta. Niityt olivat etaalla, joskus jopa jarven toisella
puolella. Sinne lahdettaessa
otettiin kesseleihin tarkeimma't
ruokatarpeet kuten jauhot ja
suola, ensimmaisiksi paiviksi
voita, ehka piimaa ja sokeria,
jos sattui olemaan. Lisaksi
mukaan otettiin verkkoja, silla
kala oli mainio sa'rvin.
Metsaniityilta saadut heinatkaan eivat aina riittaneet
siivattojen ruuaksi. Viela leikattiin lehtikerppuja isot huasiet metsiin. Lisaksi riivittiin
lehtia. Lampaita oli monta joka talossa ja lampaille lehti oli
mainio ruoka. Riivinlehtia ei
voinut sailoa metsaan, vaan ne
oli kuljetettava heti kotiin.
Naita metsaniittyjen ja puiden antimiaj haettiin syksylla
heti ensimmaisten kylmasten
tultua. Jos sattui niin, ettei
kylmasia tullutkaan, niin oli
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odotettava hankisia. Sitten
vaan 'lamsa kaklah a kelkka
perah'.
Talvella monet akonlahtelaiset kavivat laukkukaupalla
Suomessa ja veivat mm. Kajaanin markkinoille myytavaksi turkiksia ja metsalintuja.
Muita talviajan toita antoivat
savotat, jotka yleensakin olivat
niin etaalla, etta sinne mentiin
koko talveksi. Kenella oli hevonen, sai tukinajoa, hevosettomat olivat kaatohommissa.
Eiha'n se elama kuitenkaan
pelkkaa tyontekoa ollut. Viikon lopulla nuoriso kokoontui
tanssiloihin. Kesaisin harrastettiin erilaisia leikkeja ja kilpailuja, mm. kyykanlyontia.
Syksylla, kun jaa oli niin vahvaa, etta se hyvin kannatti,
tehtiin jarven jaalle krusuala
(= hoijakka). Luistelu oli
myos hyvin pidetty harrastus,
samoin olivat hiihtaminen ja
maenlasku. Joskus pantiin oikein kilpailut pystyyn.
Suunnilleen nain elelimme
ennen Akonlahden puolessa.
Ei elama helppoa ollut, mutta
kun teki toita, niin parjasi
kohtalaisesti.
JUHO FEDERSTEDTHUOTARINI
ent. akonlahtelainen,
Ruotsi

livana ja Matro Omenainen Akonlahden Timolasta. livana on kuuluisan tietajan Puahkomie Omenaisen poika (valok. 1943 Vilho Uomala).

