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Kiviniemi - yhdeksan elajan
kyla etelaisessa Aunuksessa
Kiviniemen kyla sijaitsee
etelaisessa Aunuksessa suurenpuoleisen Sotjarven luoteispaassa. Lahin suuri asutustaajama on muutaman kymmenen kilometrin paassa Jessoila
Saamajarven rannalla. Melko
lahella olivat aikoinaan lannessapain Hyrsy Ian mutkankin itaisimmat kylat.
Kiviniemi ei ole koskaan
ollut suuri kyla. Vuonna 1905
siella oli arkistotietojen mukaan
16 taloa. Taloja on jaljella vielakin kylanraitin verran, mutta
entapa asukkaita? Anni Gavrilova, kohta 80 vuotta tayttava
virkea ja nauravainen babuska,
tata nykya kylan vanhin elaja,
sanoo: "Vuota, mie tsitaitsen".
Laskee sormin ja ilmoittaa:
"Yhdeksan hengie ympari
vuuven". Kesalla vakeaon toki
enemman; lapsia, lastenlapsia
ja kesaasukkaita
Vahissa on siis nyt kylan
vaki, mutta toista oli ennen.
Taloja oli paljon ja kaikissa taloissa pirtit taynna elajia. Nyt
kyla pienenee kuin pyy maailmanlopun edella. Vanhat kuolevat vahitellen pois ja nuoret
lahtevat opiskelemaan ja sille
tielleen jaavat, kuka minnekin.
Anni Gavrilova, omaa sukuaan Kirilova, on syntynyt ja
elanyt Kiviniemessa lukuunottamatta viime sotaa ja senjiilkeista aikaa. Silloin meni kahdeksan vuotta evakkotiella: ensin kaksi vuotta Baskiriassa ja
sitten kuusi vuotta Kantalahdessa.
Kylassa ei ollut hanen lapsuutensa aikoina - eika myohemminkaan - koulua. Lapset
kavivat muutaman kilometrin
paassa Ylalehen,karjalaisittain
Joven kylassa, 4-luokkaisen
koulun. Joki tarkoittaa tassa
suurta Suojujokea, joka laskee
Sotjarveen Ylahen ja Sodderin
luona. Kun Annin omat lapset
myohemmin kavivat samaa
koulua, se oli jo kasvanut 8luokkaiseksi.
Annin syntymakoti oli tavallinen karjalainen talo, ei
pohatta, ei koyha. Navetassa
oli nelja lehmaa, kaksi hevosta
ja lampaita. Kun sitten kylaan
perustettiin kolhoosi Krasnyj
navolok (Punainen niemi), niin
sinne kohta haettiin Kirilovienkin taloudesta toinen hevonen
(onneksi vanhempi) ja kolme
lehmaa. Yksityislehmia sai olla

Kiviniemen kylan talot reunustvat lahden kaarevaa rantaa.
vain yksi; liiat otettiin pois.
Kalastus oli ennen sotia ja
viela'pitkaan senjalkeenkin tarkea elinkeino. Tarkein pyyntivaline oli sulan veden aikaan
nuotta, talvella verkot ja merrat. Kalaa sai siihen aikaan paremmin kuin nykyaan: siikaa,
haukea, kuhaa, sarkea, ahventa
ja muikkua. Nuotta oli jo niin
suuri pyydys, ettei siihen tavallisesti yhdella talolla ollut varaa. Niinpa oli muodostettu kahden talon nuottakuntia. Kun
Sotjarvi on Kiviniemen puolessa sangen matala, hyville
apajapaikoille sai soutaa monia kilometreja. Anni kertoo
lapsena olleensa kymmenia
kertoja buaban kera yon nuotalla, sitten kotiin ja aamiaisen
jalkeen kouluun. Siihen aikaan
lapsienkin piti ruatoa.
Lapsia Annille ja hanen miehelleen syntyi kaikkiaan kuusi,
joista kolme kuoli jo pienena.
Anni itse tyoskenteli kylan kaupassa, oikeastaan kahdessakin
kaupassa, myyjana seitseman
vuotta ja leipomossa leivan
paistajana 17 vuotta. Lapsista
nuorin poika on tyossa Kontupohjassa, tytar Kostamuksessa
ja yksi poika on kotosalla. Annin mies kuoli talvikalalla ollessaan avannon aareen. Tuos-

ta tapauksesta on jo 18 vuotta.
Elakkeella ehti olla vain puolitoista vuotta, Anni muistelee.
Kiviniemen vaatimaton tsasouna seisoo yha kalmismuan
tuuheiden kuusten keskella. Se
ei ole loittona tiesta, muttei nay
tielle saakka, mika seikka saattaa olla vain hyvaksi naina levottomina aikoina. Rajasotien
aikana 1918 melkein koko kyla
paloi, mutta tsasouna saastyi.

Se on saastynyt myos menneiden vuosikymmenien tuholaisilta, ehka kylan syrjaisen sijainnin takia.
Anni Gavrilova kertoo kysyneensa mummultaan, muistaako tama, konsa tsasouna on
laitettu. En kylla muista, oli
mummu vastannut. Tasta voi
paatella, etta tsasouna on ainakin 200 vuotta vanha. Ennen
sisalla oli ikoneita koko seinan

Anni Gavrilova, kylan vanhin elaja.
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Iso lammaskatras elavoittaa hiljaista kylatieta, joka johtaa taaemmaksi viljelyksille ja kalmismualle

Tsasounan vieressa on koristeellinen hirsikatos suojaamassa
vanhaa ristia.

Kiviniemen tsasouna on sailynyt lap! vuosikymmenten alkuperaisessa tehta'va'ssaan.

taysi, muistelee Anni, mutta
sotavuosina ne havisivat, kunne lie joutuneetkin. Kun elama
kylassa jalleen vakiintui, Annin muzikka hankki tsasounaan
kaksi ikonia. Myohemmin niita on saatu lisaa. Tsasounan vieressa oikealla puolella on kaunis hirsikatos, jonka sisalla on
puuristi, ja ymparilla on kylan
vanha kalmismua hiljalleen
maatuvine hautarakennelmineen. Siella aivan tsasounan
kupeella lepaa myos Annin tuatto. Kiviniemelaisten uusi,
nykyisin kaytossa oleva hautausmaa on noin puolentoista kilometrin paassa kylan toisella
puolella.

Vaikka suomalaisturisteja
liikuskelee joka puolella Karjalaa, ei heitajuurikaan ole kaynyt Kiviniemessa. Monen sortin saarnamiehia kylla kuljeskelee Ylahessa ja posolkalla,
mutta kun tie on loppumatkalla
huono, eivat namii "papit" ruohi lahtea matalapohjaisilla autoillaan Kiviniemeen asti. Sateiden jalkeen tuo kolmen kilometrin osuus onkin todella kurjassa kunnossa, taynna syvia
vesihautoja. Eipa ole kylla kehumista posolkankaan paa vaylassa.
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