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1930-luvun maalaiskuvia Raja-Karjalasta

livo Harkosen mukana linja-autoretkella Suistamolla ja Suojarvella
Ajaa hurautamme Sortavalasta tuovalla linja-autolla ja
pyyda'mme kuljettajaa pysa'hdyttamaan Suistamon kirkonkylan toiselle keskusmaelle, siina laskeutuaksemme autosta.
Toisella puolella tieta on
Suistamon alkukouluseminaarin laaja alue monine rakennuksineen - osa pa'a'rakennuksista venalaistytta'miskoulun
ajoilta - ja runsaine istutuksineen, toisellapuolella taas Suistamon suojeluskunnan avara,
tasainen kentta, joka takaaa'relta'a'n laskeutuu etela'a'n, ja'rveen
pain. Tontilta on a'sken palanut
kaunis, arkkitehti Yrjo Laineen
piirustusten mukaan tehty suojeluskuntatalo, varmaan RajaKarjalan kauneimpiaja suurimpia. Nyt oli paikalla vain korkeat kivijalkajatteet, joita parhaillaan tasoitettiin.
Seminaaria vastapaata on,
hiukan keskikylalle pain, Suistamon Shemeikka-museo. Kaunis portti johtaa pienelle neliskulmaiselle alueelle, jonka
Suistamon seurakunta on
myontanyt museota varten sen
ainaiseksi omaisuudeksi tai samanlaiseen Raja-Karjalan kansallista muinaisuutta vaalivaan
tarkoitukseen. Muu kalmisto,
jota ei ole ena'a ka'ytetty vuosikymmeniin, seisoo synkkana ja
sakeana museoalueen takana.
Museon alue on raivattu liioista puista ja sopivasti aidattu.
Pirtin seina'lla oleva vaaleanharmaa graniittikilpi osoittaataman Karjalan Sivistysseuran nostattaman paikallismuseon nimen - ja sinne sen ystavallisen vahtimestarin opastamana nousemme jyrkkia, katettujaportaitaeteisulokkeellejaastumme vankasta, matalasta
ovesta pirttiin.
Vanha, heti muinaishenkeen
veta'va savupirtti avautuu
eteemme ja me astumme sen
leveita, hirsista halkaistuja lattiapalkkeja. Pienet, matalalla
olevat ikkunat antavat niukkaa,
mutta sita runonha'myisempaa
valoa. Oikeallaovensuussakohoaa valtava savupirttiuuni ilman savusuojaa, vasemmalle
niinikaan ovensuun puolelle on
asetettu jykevat kasikivet vankalle puualustalle. Peralta leveiden seinalavitsain yhtymakohdasta paistaa vanhan poydan yhdesta puusta tehty poy-
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Shemeikan savupirttimuseon rakennus oli peraisin v:lta 1761.
talauta.
Eri puolilla pirttia on vanhaa, salokarjalaistatalouskalustoa, kankaankutomisvalineita,
vakkoja, kontteja, satuloita,
kuontaloita, liedella keittioneuvoja.
Tavallisen miehen paan ylettymilla risteilevat pirtin puolikorkeudessa monet orret keveimpain tavaroiden sailytyspaikkoina seka osoittimena, etta
siita alkaa pirtin ylapuoli, musta ja savunnokinen, jota vanhaan aikaan ei tarvinnut - niinkuin orsien alapuolisia seinia,
ikkunanpielia ja lavitsoja - hiekkavesin pesta. Hyvin on sa'ilynyt tama vanha tunnelma, silla
jos orsien alapuoliset osat loistavat melkein valkeilta, on ylapuoli niin musta, etta tuskin
valikattoa na'kee.
Uunin kulmasta menemme
matalan oven kautta oikealla
olevaan kamarinpuoleen, gornitsaan. Tama huone on sailytetty verrattain va'han kalustettuna - penkit, pieni poyta, vaarnat seinissaja niissa riippumassa joitakuita kasiliinoja - ja siten on saatu siella pysytetyksi
hiljainen pyhapaivan tunnelma
niinkuin konsanaan Raja-Karjalan suurilla saloilla. Parepihti, tshikka, joita on pirtin puolella useissa paikoissa, on ase-

Vanha savupirtti uhkui runollista muinaishenkea.
tettu tanne poyda'n paahan korkeaan jalustaansa.
Mutta onpa taallakin kasikivipari, tosin ilman alustaansa,
laajalle uuninperalle vieva'n
kolpitsan vieressa. Sielta kolpitsalta kohoavat portaat erikoiseen muinaiskarjalaiseen
laitokseen kamarin ylaosassa.
Samalla tasolla kuin pirtin orret leviaa taalla laaja, umpinainen valikatto yli puolen kamarin laajuudelta. Sen ylapuoli on
tietysti yhta musta kuin pirtissakin: tama on vanha salokarjalainen makuupaikka; sita'kutsutaan nimella palatti.

Emme halua koettaa tata talvista makuupaikkaa emmeka
nousta laajalle uuninperallekaan, jonne kylla sopisi koko
seurue. Mutta kirjoittakaamme
nimemme ta'man vanhan metsamieslinnan paivakirjaan pirtinpuolen poyda'n pa'assa, jonka takaa suuren sopen mustassa nurkassa vanha, laudalle
maalattu bysanttilainen madonna katselee suurin silmin himmenneiden kultaustensa keskelta.
Museosta tultuamme tahdomme ka'yda katsomassa itse
kalmistoa ja sinne sijoitettua

1998

KARJALAN HEIMO

livana Onoilan ja Teppo Janiksen punagraniittinen muistomcrkki (kuva paljastusjuhlasta
kesalla 1927).
Onoilan patsasta. Kalmistoon
ei ole saatu enaa pitkiin aikoihin haudata, mutta erityisella
luvalla saatiin sinne sijoittaa
runonlaulaja Onoilan ja era'an
naiden seutujen kanteleensoittajan yhteishauta seka myohemmin niinikaa'n rajakarjalaisen
itkijanaisen Matjoi Plattosen
hauta. Sen jalkeen ta'nne on viela sijoitettu Suistamolla kuolleen nuoren papin Rainion hauta muistokivineen.
Ivan Onoilan ja Teppo Janiksen haudalle pystytettiin
Karjalan Si vistysseuran toimestajo ennen museota yhteinen
muistokivi, joka korkeana, jykevahkona punagraniittisin kyljin seisoo kumpunsa takareunalla vastapa'ata kalmiston entista porttia - niin, entista, silla
naihin asti sita on tuskin voinut
portiksi sanoa - josta ka'ydaa'n
maantielta hautojen luo puista
raivatulle aukeamalle. Seminaari on saanut ja ottanut tehtavakseen Onoilan kummun hoitamisen ja varustamisen kukkaistutuksilla. Samalla se on
hoivaillut Matjoi Plattosenkin
hautaa, joka muuten on viela
varsinaisetta hoivatta seka ilman mitaa'n muistomerkkia.
Huomautimme a'sken portin
huonosta kunnosta, ja samassa
kunnossa on ollut kalmiston
aitakin. Nyttemmin kuitenkin
on Suistamon seurakunta ryhtynyt saattamaan porttia ja aitaa uuteen kuntoon ja toivottavasti se pian kiinnittaa huolenpitoaanitsekalmistoonkinjoka
naiden muistomerkkien ta'hden
on tullut yha enemman huomion kohteeksi.
Suistamon kirkonkyla on

suuri- sanotaan sen pa'asta pa'ahan tule van kuudenkin kilometrin pituiseksi, ja jos kaukana
oleva rautatieasemakin otetaan
huomioon, niin ainakin kymmenen kilometrin. Asema sijaitsee Suistamonjarvea pohjoisessa kaartavilla selanteilla.
Tuo asema tuli aikanaan liian kauas eika siita edes tullut
asemaa, vaan pienen pieni pysa'kki. Suuri tuhatkuntainen
keskusasutus ilman asemaa Raja-Karjalan ainoa kirkonkyla koko Suojarven radan varressa pienen pysakin varassa!
Ja sekin 4-5 kilometrin paa'ssa.
Tama oli kirkonkylan ukkojen
omaa syyta, silla rataa suunnattaessa he pelkasi vat pienten rantapeltojensa puolesta ja anoivat, ettei vaan rataa johdettaisi
kylan puolitse ja'rvea - vaikka
se siten olisi tullut kulkemaan
pelka'lla laajalla rantahietikolla. Nyt on katumus mielessa,
mutta rata kulkee huihattelee
aavan jarven toista puolta soiden ja kanervikkokankaiden
reunoja myoten, ja siella sijaitsee salomaan pieni pysakkikin.
Tuolla radan puolella, jarven saarettoman sela'n ita -ja
etelakaarteilla on Suistamonjarven suuri rantahietikko.
Monet reklaaminkirjoittajat
ovat kirjoitelleet, etta Suistamonjarven rannalle on jo syntynyt suuri rantakylpyla. Ei
muuta kuin vain menna sen laajoille hietikoille vilpoisan veden aareen. Tasta kesasta lahtien onkin sinne kirkonkylan vakea runsaasti kokoontunut hellepaivien viettoon, mutta mitaa'n kylpylaa siella luonnollisesti viela ei ole.

Hietikko on kuitenkin maanmainio, levea, valkea, laajalti
matalan veden alle ulottuva ja
monien kilometrien pituinen.
Kun suuri maailma tulee sen
tuntemaan, ja kun Suistamon
pysakin - ehdottomasti tulevan
aseman - puolelle rupeaa syntyma'a'n asutusta, niin on aivan
varmaa, etta sinne syntyy myos
oikea kylpyla - suuren maailman tapaan - paviljonkeineen,
kangaspohjaisine tenniskenttineen ja muine kesanvieton terveysurheilulaitoksineen.
Suistamolta lahdemme jatkamaan matkaa seuraavassa linja-autossakohti Suojarvea, valtakunnan rajaa. Ajamme la'pi
laajan, viljellyn Leppasyrjan
kylan. Sitten automme tekee
syvan mutkan aina Impilahden
pitajan puolelle, lahelle Syskyjarven kylaa vasta siella ka'a'ntyen vanhalle Suojarven maantielle. Talle tielle voitaisiin
pa'asta paljon suoremmin ja pikemmin, nimittain Leppasyrjasta yli kankaiden Uuksujar-
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velle vievaa oikotieta, mutta
ta'ma'n autolinjan sanotaan valinneen tuon pitemman tien
parempien ansiomahdollisuuksien toivossa.
Taman matkan varrella paitsi etta saamme nahda Suistamon ja Impilahden pitajain
valisia laajoja kangasmaita ja
korkeita selanteita - tapaamme
Uuksujarvea lahella olevan
Maisulan kylan luona era'an
merkillisen, jo kirjallisuuteenkin tullen miehen, Maisun Miitrein, joka hupaisassa hulluttelussaan muistuttaa likipitaen
eraanlaistadonQuijotea. -Ernst
Lampen oli varmaan ensimma'inen kirjoitellessaan tuosta ukosta kirjassaan "Pikakuvia RajaKarjalasta".
Suojarven vanhan maantien
varrella Syskyjarven tiehaarasta lahtien ei ole paljon taloja ja
kylia. Paitsi Maisulan ja Uuksjarven kylia ei ole sen jalkeen
muuta kuin Loimolan vanha
kyla melkein puolivalissa taivalta loputtomain soiden j a korpien keskella.
Mutta ei uskoisi sita muutosta, jota ta'ma'n matkan varrella on tapahtunut Suojarven
radan valmistuttua. Sen na'kee
jo mainitusta Loimolan kyla'sta, sen lahistolle rakennetun
samannimisen aseman kohdalta. Aivan asumattomaan suokorpeen on suuren Loimolanja'rven etela'paahan syntynyt
yhdyskunta, jossa on taloja talon vieressa, kauppoja kymmenittain, talot ja tiet jarjestetty
kuin kaupungissa; autoja hurahtelee ohi, linja-autot pysahtyvat ottamaan bensiinia ja elama varsinkin kesa'isin on kuin
suuressa liikepaikassa. Suuri
sahalaitos ka'y lahistolla. Se tuo
tanne elama'a ja kansaa.
Ei uskoisi, etta tama'n tien
varsi, joka tie ka'y kyla'n halki ja
jolla ennen tuskin na'ki muun
kuin yksinaisen matkamiehen
ajaa kitkuttelevan tai rahtikuormajonoja, on muuttunut vilkkaan lapikulun paikaksi.
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Itse kyla on syrjassa - ta'makin vanha asuinkeskus on siis
verraten kaukana rautatiesta -,
mutta sinnekin ulottuu jo uuden elaman vilkkaus. Sita edista'a askettain rakennettu uusi
maantiekin Suojarven vanhalta
tielta kylan lapi Raja-Karjalan
sydanseutuihin.
Mutta varsinainen muutos
nakyy vasta Suojarvella. Siella
Suojarven aseman yhdyskunta
- entinen Suvilahti-niminen
Suojarven etelapaan asumaton
seutu - on paisunut melkein
kaupungiksi. Tosin itse asemakylassa ei ole muuta kuin yksi
pitkan pitka katu, mutta se onkin taynna kaikenlaisia kauppaliikkeita,erikoisliikkeitatoinen toisensa jalkeen, matkailijakoteja, suuri hotelli, kansaa
jo tuhansiin ja liiketta kuin suuren maailman solmukohdassa.
Sanotaan, ettanykyisin Suojarven - Valikylan ja Kaipaisten yhteiskunnissa olisi yhteensa jo seitsemisen tuhatta asukasta.
Sen tekee rata - entinen Suojarven radan paatekohta (nykyisinhan rata jatkuu jo rajalle
saakka) - ja monet naihin kyliin
perustetut sahalaitokset, laatikko - ym. tehtaat. Kansaa ta'nne
on tulvannut kaikilta aarilta
Suomea. Joskin tama rajaseudun Klondyke oli asken menehtya puuliikkeessa tapahtuneeseen seisokkiin, on se nyt
jalleen virkeamman elaman
alussa.
Sortavalastatuovalinja-auto
pysahtyy palatakseen vuorollaan takaisin, ja toisia autoja on
lahdossa: pitkan matkan auto
Annantehtaan ja Korpiselan
kylain kautta Vartsilaan ja lyhyemmat linjat Suojarven takarannan kyliin; eraalla viimeksi mainituista lahdemme jatkamaan matkaa.
Ajamme ensin jonkinlaisten
huvilayhdyskuntien lapi Kaipaisten kylaan, jolla taipaleella
melkein joka askeleella auto
pysahtyy, mista ottaen maitohinkkeja, mihin jattaen minka
minkinlaisia tavaralahetyksia,
paketteja, postiakin ja missa
taas ottaen tai jattaen matkustajia. Matka ei joudu, mutta onpahan hupaista nahda tata halinaa. Koskapa olisi uskonut Suojarven etelapaan ymparille tallaista elama'a syntyvan?
Kauppiaat huutelevat portailtaan, autot ottavat bensiinia, toiset surahtelevat ohi kuin
kaupungissa, kaikenlaisen pienen rihkaman, virvokkeiden,
kahvin, ja tupakan myyntikojuja on siella taalla tien varressa. Linja-autossamme palvelee
nuori tyttonen erityisena lipunmyyjana ja tavarain valittaja-
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Bornban mahtava puulinna oli Kuikkaniemen erikoisuus.
na, sillaohjaajaei siihenmitenkaa'n kerkia.
Ja tie on hyva. Taytyy sanoa, etta Suojarven tiet ovat
erityisen hyvia, kovia, tasaisia
etenkin taalla jarven itapuolella. Ja maisemat! Jos jarven itapuolella ja Suojarven aseman
ymparistossakin ne olivat matalia, latteitaja soisia, niin taalla takarannalla ne kohoavat
vahitellen laajaksi selanteeksi,
jota maantie kulkee ja jolta
melkein koko ajan nakyy Suojarven aavanlainen ulappa. Valista tulee ranta aivan lahelle
tieta.
Leppaniemen kylan kohdalla kohoaa Suojarven asutuksen
keskisten maisemien kauneus
ikaankuin huippuunsa ja siina

varsinkin kylan korkealta kansakoulumaelta nahtyna. Tuonne jai pieni, hajanainen Kuikkaniemi mahtavine Bomban
puulinnoituksineen. Sita ennen
ajamme ylavia Parkinselan tasanteita. Tuolta paistaa pieni
kylakirkkonen Jehkilan kylaan
ja Suojujoen alkusuulle pain.
Rajalta pain siintaa mm. M6kon, Koivuselan ym. kylia seka
Kaksinaisten tullivartiopaikan
rajaharju; edessa on valtava
Suojarven selka.
Viivymme hetken koulun
ystavallisen opettajaperheen
luona ja lahdemme sitten yksityisella autolla ajamaan eteenpain, pitajan kirkonkylalle pain.
Jehkilan kylassa , vahan ennen Suojun lahtokohtaa, on

Suojujoen alku, Suojunsuu, Jehkilan kylan luona.

Suojarven kotiseutumuseo. Samanlainen vanha, iso savupirtti
kuin Suistamollakin, ja on siihen erinomaisella uutteruudella koottu paljon vanhaa talouskalustoa. Erityinen huomio keraajilla on ollut kaikenlaisiin
pieniin keksintojen tapaisiin
taituruusesineisiin, joita kansanmiehet ovat naperrelleet salojen suuressa hiljaisuudessa.
Vanhojenrahojenkokoelmaon r
myos runsas. Kovin mahtavat
portaat on saanut tama kotiseutumuseo; ne ulottuvat loivin
katoksin viela pitkalle varsinaisten portaiden paattymiskohdasta.
Jehkilasta, yli valtavan Suojunsuun, ajamme kirkonkylaan,
joka varsinaisesti jaa sille suu-
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relleniemelle, mika'pistaa'pohjoisesta Suojarven keskiulappaan.
Suojarven kirkonkylan vanhakirkko on suuri ela'mys. Sen
suurta sailyneisyytta ei voi arvata, silla paalta'pain se on lahoava ja ransistynyt. Sisalta
paistaa seina'sta viela luja, punertava puu; lattiapalkit ovat
valtavan leveita ja vankkoja ja
va'likaton tekotapaa ei kylliksi
voi ihailla nykyaikainenkaan
rakennusmies. Leveiden valikattopalkkien limittaisessa asettelussa on noudatettu sita tapaa, etta kannatushirteen on
veistetty sellaiset syvennykset
ja korokkeet kuin asettelu on
vaatinut.
Kirkossa sa'ilytettiin myo's
vanhoja kirkkokasikirjoja, joissa oli joku Thomas Frimanin
suomennos jajoku aivan tuntemattoraan tekijan papin kasikirja; sen suomenkieli oli monin verroin kummempaa kuin
Gottlundin kieli.
Uusi kirkko on melkoisen
uudentyylinen, ehka Raja-Karjalan puhtaimmin suomalaistyyJiinrakennettujakreikk .kat.
kirkkoja. Pappilassa, jos saimme myo's ka'yda, naimme, kuinka taa'lla maan aaressa kreikanuskoisessa pappilassa seurataan suomalaista sivistyselama'a, luetaan suomalaista kirjallisuutta ja puhutaan puhdasta suomea.
Viela saimme tilaisuuden,
palattuamme takaisin Suojarven asemalle, kayda maan viimeisimma'ssakin sopukassa, ns.
Hyrsylan mutkassa. Sinne on
Suojarven asemalta kahdeksan
vuotta sitten tehty uusi, levea
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Ignoilan loss! ylitta'ma'ssa Suojujokea, taustalla Vonkalan ja Burtsoffin talot.
maantie, joka yhdistaa kaikki
tuossa mutkassa olevat kylat
muuhun Suomeen ja maailmaan. Suoraviivainen kumpuja ja laaksoja nouseva ja laskeva seka' alavia kangasmaita eteneva tie joudutti erinomaisesti
yksityisauton matkaa, joka ensin hurahdutti sivu Kokoniemen kylat ja suuren Pyhajarven
ja sitten Suojun varrelle niin
lahelle rajaa, etta ainoastaan
kymmenkunta askelta erotti
meidat suuresta valtakunnasta.
Tama valtakunta oli jo vahaa
ennen matkan varrella ollut niin
lahella tieta, etta rajaloikkarien
oli ollut helppo hypata tielta

pari kolme askelta yli ryteikkoojan ja silloin jo oli tuossamaassa, jonne helppo menna, mutta
josta oli paha tulla.
Kun tulimme Suojun lautalle, tapasimmejoen varrella raja
- ja tullivartioston asunnot ja
kuulimme ikkunasta iloista gramofoninsoittoa, emmepauskoneet olevamme niin lahella
ihannevaltakuntaa.
Hautavaaran suuren kyla'n
jalkeen tulimme Ignoilaan, ja
edelleen Hyrsylan kylaan, joka
levisi laajana alavalla - tai ylavalla - aukeamalla, keskella
komea, kaksikerroksinen kansakoulu.

Ajoimme pienen ja'rven rannalle. Sejarvi erottaakaksi valtakuntaa, saman heimonjakansan ja - saman kyla'n. Samalla
pienella jarvella kayvat saman
kyla'n eri valtapiireihin erotetut
asukkaat hiljakseen kalastelemassa.
Katselimme yli ja'rven toisella rannalla nakyvaa kyla'a.
Ei hiiskahdustakaan, ei ristinsieluakaan ei nakynyt olevan
liikkumassa. Kuolleina, elottomina kyyhottivat vanhat karjalaistalot ryhmissaa'n. (1933)

Kkku-uutisia Karjalasta

Stalinin terrorin
uhrit internetissa

Q Q Suomalaiset ryhtyvat uudelleenkouluttamaan vena'laisia
sotilaita - rehun viljelijoiksi ja fermereiksi. Tallaista projektia
aikoo ryhtya toteuttamaan Lapin laanin tyollisyys -ja talouskeskus.
Kohteet ovat Muurmannin alueella ja Ala-Kurtissa.
Q Q Suoperan valiaikaisen tulliaseman (Kuusamo/Kortesalmi) toiminnasta on julkaistu seuraavia tietoja: kuluvan vuoden
yhdeksan kuukauden aikana (tammi-syyskuu) rajan on ylittanyt 12
000 henkiloa seka 10 00 erilaista autoa, joilla on kuljetettu 161 000
tonnia rahtia.
Suoperan valiaikainen tuliasema on toiminut viisi vuotta. Sen
kohentamisesta ja virallistamisesta puhutaan jatkuvasti, koska se
on tarkea mm. lisaa'ntyva'n luontomatkailun kannalta seka oikotie
Vienan-Karjalan pohjoisosiin.
Q Q Ulkomaanpuhelujenjakansainvalistenpostilahetystenhinnat ovat elokuun talouskriisin johdosta nousseet la'hes kaksinkertaisiksi Karjalassa.
Q Q Karjalassa on myonnetty 610 hirven ja peuran kaatolupaa.
Luvan hinta on kaksi kertaa minimipalkka.
Q Q Sortavalan kauppaopisto on suljettu terveydenhuoltolaaka'rin maarayksesta. Syyna on se, etta maksamattomien laskujen
takia rakennuksen vesijohdot on suljettu. Kun vetta ei tule, eiva't
myoska'a'n WC:t toimi.

Petroskoissa ilmestyva kulttuurilehti Carelia julkaisi alkuvuoden 1998 numeroissaan vuosina 1937-38 ammuttujen suomalaisten ja karjalaisten nimiluettelon Sandarmohin teloituspaikan osalta, noin 1 700 nimea. Luettelon on koonnut Memorial-seuran jasen
Juri Dimitrijev.
Sama nimiluettelo on nyt luettavissa myos internetista ja osoite
siella on www.onego.ru/-win/pages/spiski/.
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VALAMON KANSANOPISTOON!
Lyhytkursseja mm. seuraavista aiheista:
Pyha Jelisaveta Feodorovna 29.-31.1.
mukana mm. kirjailija Laila Hietamies
Kultakirjonta l.-5.2.,Paasiaismunienmaalauskurssi 12.-14.3.
Kalastuskurssi 24.-28.5., Feresin ompelukurssi 14.-17.6.
Jarjestamme ryhmille kursseja tilauksesta!
TILAA ES1TE!
Valamon kansanopisto
79850 UUSI-VALAMO
Puh:017-5701 400
Fax:017-5701 402

