
Hymer Club'in Venäjän kierros 4-13.7 2016 

 

 

 

Mukana matkassa 11 Hymeriä ja 19 Hymeristiä. 

 

Autot olivat ”numeroitu” letkassa ajoa helpottamaan. 

Osallistujat olivat seuraavat: 

 

1. Atte ja Tuula  

2. Osmo ja Marja  

3. Jussi-Mikko  

4. Pentti ja Leila  

5. Erri  

6. Eino ja Aila  

7. Asko ja Leena 

8. Ove ja Marja 

9. Martti ja Nelli 

10. Seppo 

11. Seppo ja Leena 

 

 



04.07.2016. 

 

 

Edellisenä päivänä oli kokoontuminen hotelli Joen 

pihalla Värtsilässä. Tulkkimme  Leon olimme taas 

saaneet matkaamme. 

Aamulla lähdimme Sinistä tietä pitkin kohti 

Venäjää ja aurinko pilkisteli pilvien takaa 

 

 

 

 

 

 

  

Tullimuodollisuuksista selviydyttyämme (2,5 h) 

matka jatkui vesisateessa eteenpäin. 

Polttoainetankkauksen jälkeen saavuimme 

Ruskealan lopetettuun marmorikaivokseen 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivos toimii nykyään Vuoripuistona. Siellä 

pari rohkeinta Hymeristiä laski järven yli 

pingoitetun vaijerin varassa liukumäkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Ruskeala on entinen Suomen kunta vuonna 1944 

Neuvostoliitolle luovutetussa Laatokan Karjalassa. 

Keskusta sijaitsee Petroskoi-Värtsilä-tien varrella  

Ruskeala tunnetaan vanhastaan Otrakkalan 

marmorilouhimosta, joka avattiin jo 1767. 

Ruskealan marmoria on käytetty muun muassa 

Pietarin Iisakin kirkossa ja Talvipalatsissa sekä 

Helsingissä Yleisradion ja Säästöpankin 

rakennuksissa. Marmorilouhos on lopetettu. 

Vanhasta, veden täyttämästä kaivoksesta on tullut alueen tärkeimpiä 

matkailunähtävyyksiä. ” (Wikipedia) 

 

 

Rankan 75 km:n päivämatkan jälkeen 

majoituspaikkaa jo kaivattiinkin, ja sehän löytyi 

Sortavalan ”Piipun Pihasta” . 

Ravintolaan oli katettu meille illallinen. Palvelu 

pelasi ihan kohtalaisesti varsinkin 

kun koko porukan lasku lankesi Atelle. Meidän 

pettymykseksi hän karhusi summat takaisin 

myöhemmin 

 

 

 

.Ruokailun lomassa tutkiskelimme seteliä: 

”Venäläisessä sadan ruplan setelissä taiteen jumala Apollon 

ajelee hevosen vetämillä vaunuilla alaruumis paljaana. 

Apollonin sukupuolielin näkyy setelissä vain suurennuslasin 

läpi katsottuna. 

Venäjän duuman jäsen, liberaalidemokraattien Roman 

Hudjakov on kuitenkin sitä mieltä, että elin pitää poistaa tai 

setelit pitää varustaa merkinnällä 18+”                  kirjoitti 

Ylen uutiset. 

Duuma käsittelee pienet asiat ja Putin suuret (?) 

                                                                                                                                

                                                                                          Kuva setelistä suurennettuna. 

 

 

Ensimmäinen matkapäivä oli muistimme mukaan tällainen.               

         Seppo & Leena 

 



Karjalan kierros Venäjällä   

Toinen matkapäivä 5.7.2016  Seppo Hongisto (kuvat Jm 6 kpl ja Erri 2 kpl)   

 

Toinen matkapäivä alkoi uteliaan innostuksen saattelemana, mutta sateisena. Päivästä 

tulisi ikimuistettava Valamon luostarikäynnin vuoksi. 

 

 

 

 

 Saavuttuamme Laatokan rannalle (vuokrabussilla) ja hetken arvailtuamme millä 

”purkilla” matka tehdään, löytyi se oikea alus, johon asetuimme mukavasti 

nojatuoleihin.  



Matka taittui rattoisasti viereeni istuneen Valamo-oppaan Irina Lapinan kanssa 

keskustellessa. Irina, niin kuin melkein kaikki vastaavat matkaoppaat ovat opettajia, 

jotka kesäisin koulujen ollessa suljettuina hakevat lisätienestiä toimimalla 

paikallisoppana. Irina kertoi käyvänsä usein Suomessa eripuolilla maata. Sillä tavoin 

hän pitää yllä suomen kielen taitoa, tosin hän opettaa suomea ja englantia.  

 

Irina kertoi faktatietoja Valamosta matkan aikana.  

Valamon saari sijaitsee Laatokan järven pohjoisosassa, Karjalan tasavallan 

Sortavalan piirissä Venäjällä. Luostari on Karjalan ortodoksisista luostareista 

ensimmäinen.  

 

Valamo oli aikoinaan pakanallinen uhripaikka.  

 

Luostarin perustamisesta on monta tarinaa. Ortodoksisen perimätiedon mukaan 

kreikkalainen munkki Sergei asettui asumaan Valamon saarelle vuonna 992. 

Myöhemmin hän sai seurakseen munkki Hermannin, joka oli kristinuskoon 

kääntynyt karjalainen. 

 



Pyhittäjä Sergei oli tuonut Bysantin perinteen ja askeesin Valamoon ja myös 

kirkkolaulun ja -taiteen perusteet.  

 

1400 luvulla luostariin alkoi tulla enemmän venäläisiä munkkeja, olihan luostarin 

maine jo kasvanut.  

 

Valamon synnystä ja kehityksestä on monta muutakin teoriaa, mutta tämä riittäköön 

tällä erää. Varmaa on kuitenkin, että Valamo on ollut milloin ruotsalaisten, 

venäläisten ja suomalaisten hallussa.  

 

Jatkosodan aikana munkit pakenivat Suomeen ja perustivat Suomen Valamon 

Heinävedelle. Rauhansopimuksessa Valamo jäi Neuvostoliitolle. Valamo toimi 

Neuvostoliiton aikana hyvinkin maallisissa rooleissa.  

 

Vasta vuonna 1989 kuusi munkkia palasi Valamoon. Nykyisin saarella on n. 100 

munkkia ja 150 paikallista, joille yritetään löytää Sortavalasta asunnot.  

Keski-iältään munkit ovat n. 30-vuotiaita. Munkkien päivä kuluu rukouksien ja 

arkisten töiden parissa. 

 

 

Vaikuttava musiikkiesitys kuultiin munkkikuoron moniäänisesti esittämänä. 



Meillä oli tilaisuus tutustua kirkkoihin eri puolilla saarta. Siirtyminen saaren toiseen 

päähän tapahtui sekin kantosiipialuksella.  

 

 

Matkamme naisjäsenille oli varattu hameet ja huivit luostarin puolesta 

kirkkovierailuja varten, jotta munkeille ei tulisi heille sopimattomia seksistisiä 

ajatuksia, ovathan he kuitenkin hyvinkin viriilissä iässä. 

 

 

Vaikka päivä oli sateinen, jäi siitä uskoakseni pysyvät, hyvät muistot.  

 

Luostari on yksi UNESCOn maailmaperintökohteista. Rakentamista ja restaurointia 

riittää vielä moniksi vuosiksi. 



 

 

Monille Venäjän ortodokseille Valamo on pyhiinvaelluskohde.  

 

Mittaamattoman arvokkaat ikonit, kupolit, koristeet ja atmosfääri vetävät kymmeniä 

tuhansia matkailijoita ja tutkijoita vuosittain Valamoon, mutta toki vain sulan veden 

aikana. 



 

  
6.7.2016 Sortavala – Läskelä – Petroskoi – 
Uya 
 
 
Läksimme Piipun pihasta aamulla klo 10:00 
Leon johdolla suuntana Läskelä.  
  

 
 
 
 

Läskelässä, perustettu jo 1600-luvulla, meitä 
odotteli Marina ja hänen johdolla tutustuimme 
vanhaan suomalaiseen paperitehtaaseen ja Jänisjoen voimalaitokseen. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            Läskelä kyrillisillä kirjaimilla 
 
 
 
 
 
 
Paperitehdas oli lopettanut toimintansa jo vuonna 
2004 ja rakennukset olivat päässet pahasti 
ränsistymään.  

                    Tehtaan rakennuksia 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tehtaan koneita ? 
 
 
 
 
 
 



Suomalainen Nils Ludvig Arppe osti vuonna 1860 Jänisjoessa olevan Läskelänkosken ja siinä sijainneet 
vesisahat 20 tuhannella ruplalla ja alkoi kehittämään paperiteollisuutta. 
Sodan aikana tehdas vaurioitui pahoin ja käynnistyi uudelleen neuvostosliittolaisomistuksessa korjattuna 
vuonna 1946.. Parhaina aikoina Läskelän tehdas tuotti 25 prosenttia koko Neuvostoliiton tapettipaperin 
tarpeesta. 
 
Tehtaan yhteydessä oleva voimalaitos on uusittu vuosina 2008 – 2012, voimalaitoksen kapasiteetti riittää 
kattamaan koko Valamon luostarisaaren 
sähköntarpeen. Tehtaan nuori esimies esitteli 
voimalan toiminnan perusteellisesti , jokaiselle 
varmaan selvisi miten sitä sähköä vedestä 
jauhetaan. 
 

M
a
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a
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Marina ja voimalaitoksen esimies esittelevät 
voimalaitoksen toimintaa 

 
 
 
 
 
 
Hymeristit voimalaitokseen tutustumassa 
 
 
 
 
 
 
 

P idimme tehdaskierroksen jälkeen Läskelässä tunnin tauon jonka aikana täytimme paikallisesta kaupasta 
jää- ja baarikaapit aamiaistarpeista ja juomista. ( edullista oli ja kaikkea löytyi)                   
Tauon jälkeen jatkettiin matkaa kohti Petroskoita.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sortavalan ja Petroskoin 
välinen tie oli hyvässä 
kunnossa.  
 
 
 
 
  
              
 



 
 Hymerit Uya:n leirintäalueella                               Ääninen 
 
Lähestyttäessä Petroskoita tie muuttui perinteiseksi ”neukku tieksi” ja viimeiset 30 kilometriä Uya:n 
leirintälueelle edettiin kuoppia väistellen 30-50 km/h nopeudella kuunnellen Atten ja Tuulan jutustelua uusista 
PMR-puhelistamme  
 
          Nelli & Mara 
 
 
 

 
Torstai 7.7.2016 

 

Aurinkoinen aamu oli saada dramaattisen 

käänteen, Atte lukitsi itsensä ”pikkulaan”. Hetken 

vallitsi syvä huoli ja epätietoisuus -kuinka oikein 

selvitään ilman Attea. Onneksemme meillä oli Leila 

matkassa. Leilan matkareppuun samppanjan ja 

saappaiden lisäksi kuului myös tietenkin 

sorkkarauta ja tilanne ratkesi hetkessä.  

 

 

                                                    Hymeristin wc-varustus Venäjällä 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmä siirtyi bussilla Petroskoin satamaan...  

 

 

 

 

 



 

 

 

ja yhteysalus ”komeetalla” kohti Kizhin 

saarta. Kizhin saarelle matka kesti noin 

kaksi tuntia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kizhi on Karjalan tasavallan tunnetuin matkailukohde ja 

saatu Unescon suojelukohteeksi vuonna 1990.  

Kizhillä on ollut asutusta jo 1100–1200-luvuilla. Saari on 

noin 6 km pitkä ja noin 1 km leveä. Kauniilla Kizhillä on 

kumpuilevia niittyjä ja peltoja, pieniä metsiköitä, 

historiallisia kirkkoja ja karjalaistaloja. Saarella on n. 90 

rakennusta ja 40 000 esinettä, jotka kertovat entisestä 

elämästä. 

 

 

 

 

 

 

Tärkein nähtävyys on kesäkirkko l. 

Kristuksen kirkastuksen kirkko 

(entisöinnin vuoksi suljettu) ja 

talvikirkko eli Jumalan synnyttäjän 

suojeluksen kirkko (rakennettu 

vuonna 1764). Molemmat kirkot ns. 

puolikirkkoja, joissa ei ole 

seinämaalauksia. Silloin maalattiin 

laudalle -syntyi ikonostaasi. Saarella 

on yhteensä 579 ikonia.  

 

 

 

 

 



 

 

Vierailtiin myös Osenevin 

perinteisessä karjalaistalossa,  jossa 

ensimmäisessä kerroksessa ns. 

talvitupa ja toisessa kerroksessa sali, 

kesäpirtti ja vierashuone. Paljon oli 

mielenkiintoista nähtävää ja saari oli 

oikein kaunis. Ei ihme, että 

vierailijoita käy vuosittain n. 300 000, 

kaukaisimmat jotka tavattiin 

paluumatkalla Botswanasta asti 

tulleet.  Nautittiin soppalounas ja 

vapaata oleskelua. 

 

 

 

 

 Paluu Petroskoihin ja lyhyen 

kävelymatkan jälkeen 

illalliselle ravintola Karjalan 

Gornitsaan. Maittavan illallisen 

(lihapataa taikinakuoressa) ja 

Hymer Centerin Antin 

tarjoamien snapsien kera ja 

normaalien ruokajuomien 

jälkeen iloinen 

karavaaniporukka palasi leiriin.  

          Marja ja Ove  

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Perjantai 8.7.2016 

 

Sateisena aamuna lähdimme ajamaan Karjalan 

pääkaupunkiin Petroskoihin.Pysäköimme automme 

Kirov aukiolle  jonka takana sijaitsee Venäläinen 

musiikkiteatteri ja aukion toisella puolella Karjalan 

Suomalainen teatteri.  

 

 

 

 

  

Aukiolla meitä odotti bussi joka vei meitä suomenkielisen oppaan johdolla 

kiertoajelulle.Kiertoajelun aikana oppaamme kertoi Petroskoin historiasta ja tutustuimme moniin 

merkittäviin muistopatsaisiin . Lenin aukiolla oli suuri Leninin patsas ja Äänisen rannalla 

rantapuistossa matkustajaterminaalin vieressä Petroskoin perustajan Pietari Suuren patsas kädessä  

miekka ja oikea käsi näyttää Lohijoen suuntaan. 

 

Seuraavaksi menimme tutustumaan Aleksanteri Nevskin tuomiokirkkoon ja sieltä asumalähiön 

kautta  takaisin Äänisen rantaan Otto Wille Kuusisen patsaalle jota paikalliset nykyään kutsuvat 

kalastuksenvalvojaksi. Sen läheisyydessä sijaitsee myös avioliittopalatsi.Kiertoajelun jälkeen oli 

vuorossa kaupassa käynti ja sitten matka jatkuikin kohti Karhumäkeä. 

 

Matkalla poikkesimme Kivatsun 

putouksilla joita olikin hieno katsella jo 

aurinkoiseksi muuttuneessä säässä. 

 

Matkamme jatkui taas ja Karhumäkeen 

saavuimme illansuussa. Päästäksemme 

sisälle leiripaikkaamme oli parin tunnin 

johtajan odotus mutta odotus kannatti sillä 

paikka oli aivan loistava järven rannalla ja 

kaikki palvelut tasokkaita. 

 

Leena ja Asko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7 Karhumäki.  
 

Aamulla kun heräsimme ei satanut vettä 

vaikka kaikkina muina päivinä satoikin. 

Oli meidän Leon” hoitovuoro”.  

Joten menimme aamupalalle leiripaikan 

ravintolaan Leon ja vaimon kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 Tälle päivälle ei ollut mitään 

sovittua ohjelmaa, joten 

päätimme pelata mölkkyä. 

Pelattiin 3 kierrosta …. 

 

 

 

 

 

ja kaikki pelit voitti Pena, oli ihan lyömätön.  

 

 

 

 

 

 



Pelin jälkeen päätettiin tehdä 

lettutaikina ja laitettiin nuotio palamaan. 

Tarkoitus oli paistaa letut nuotiolla.  

Lettumestareina olivat  Pena ja Osmo. 

He ehtivät paistaa muutaman letun kun 

vettä alkoi satamaan. Jouduimme 

menemään autoihin pitämään sadetta . 

Jatkoin  autossa lettujen paistamista. 

Meidän autossa olivat Atte ja Tuula sekä 

Leo  vaimoineen sekä allekirjoittaneet.  

Ehdimme keittää ja nauttia lettukahvit lisukkeineen. Sitten sade taukosi ja menimme takaisin nuotiolle 

jatkamaan lettujen paistamista. Ei mennyt kun hetki ja taas alkoi satamaan.  Pidimme pienen tauon 

paistamisessa.  Kolmas kerta toden sanoo, pienen sateen jälkeen päästiin taas jatkamaan. Naiset saivat 

seuraavat letut, sitten tuli miesten vuoro. 

Naisten  saunavuoro alkoi miehet jäivät jatkamaan paistamista. Saunavuoro meni rattoisasti rupatellessa ja 

saunajuomaa maistellen.  Sitten olikin miesten vuoro mennä saunaan. Kun kaikki olivat saunoneet, mentiin 

vielä ravintolaan syömään.  

Ruokailu kului rattoisasti seurustelun merkeissä. 

Kello oli jo niin paljon, että palattiin autoille ja 

nukkumaan.  

Eino ja Aila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sunnuntai 10.7.2016 Karhumäki    Teksti ja kuvat Erri Lindquist 
 
 
Sunnuntaiaamu valkeni kauniina Karhumäen Hymer-kylässä. 
 

 
 
Edessä oli retkipäivä. Sergei-paikallisoppaan kertomana ja Leon tulkkaamana lähdimme 
tutustumaan Vienan kanavaan, Tsaarin joukkohautoihin sekä Karhumäkeen. 
 

 
 
 
Vienan kanava nousee Ääniselta Poventsasta 59 metrin korkeuteen, josta se laskee Vienan 
mereen. Kanava rakennettiin nopeasti 20 kuukaudessa käsityönä vuosina 1931-1933. Se on 
227 km pitkä ja siinä on 19 sulkua. Kanava nousee 7 ensimmäisen sulun aikana korkeimmalle 
kohdalleen 10 km matkalla. Sulut 8-19 ovat “alamäkeä” Vienan mereen. 
 
Kanava on edelleen käytössä. Perestroika 1990-luvulla avasi sen turismille. Ensimmäiset 
ulkoimaiset turistit olivat suomalaisia sotaveteraaneja. Nykyään kanavassa kulkee noin 5 
laivaa viikossa. 
 
Kanavan rakentamiseen osallistui 250 000 – 300 000 ihmistä, suuri osa heistä oli poliittisia 
sotavankeja, maksutonta työvoimaa. Töitä tehtiin 12-15 tuntia vuorokaudessa käsin lapiolla. 
Työolot olivat surkeat, paljon ihmisiä kuoli sairauden, nälän ja  tapaturmien takia. Se oli 
vaikeaa aikaa kansalle ja tälle alueelle. Kanava avattiin kesäkuussa 1933.   



Stalin matkusti kanavalla sen valmistuttua, mutta ei noussut veneestä, koska pelkäsi omaa 
kansaansa.  
 

 
 

Ylemmissä kuvissa näkyy vasemmalla Ääninen sekä ensimmäinen sulku, kuvat otettu toisen 
sulun kohdalta. Alemmissa kuvissa näkyvät sulut 3, 4 ja 5.  Ensimmäinen sulku on 8 metriä 
korkeammalla kuin Ääninen, vastaavasti toinen sulku on 16:ssa metrissä. Sulut nousevat 8-9 
metriä kerralla, korkeimpaan kohtaan 59 metrin korkeuteen. 19 sulkua hoitaa 19 
operaattoria.  
 
Kanava rakennettiin käsin ja alkuperäinen oli puurakenteinen. Kanavan uusiminen aloitettiin 
1970-luvulla, jolloin se sai nykyiset rakenteet: betoniseinät ja metalliset sulut.  
 

    



Toisen sulun vieressä on Pietari suuren muistomerkki (v 1702). Kirkko Nikolain kunniaksi on 
rakennettu alueelle vuonna 2004. 
 
 
Sandarmoh:ssa (Сандармох) hiljennyimme Stalinin vainojen uhrien teloitus- ja hautapaikalla.  
 
Sandarmoh on Karhumäen ja Poventsan välissä, 900 m päätieltä. Se oli hiekkamonttu, josta 
otettiin hiekkaa kanavan rakentamiseen. Syrjäinen paikka kaukana asutuksesta, jonne yli 
8000 ihmistä teloitettiin. Nämä edustivat 60 kansallisuutta, 10 eri uskontoa. 80% oli miehiä ja 
20% naisia. Kaikki teloitettiin ampumalla takaraivoon. 
 
5 hehtaarin alueeella on 236 yhteishautaa.  Hautojen päälle istutettiin mäntyjä peittämään 
rikollisten jälkiä.  Nykyään paikalla on paljon muistomerkkejä: valokuvia, ristejä ja tauluja. 
Joukkohaudat on ympyröity muovikukin. 
 

 
 
5.8. vietetään vuosittain Stalinin terrorin uhrien muistopäivää. 
 
Boris Jeltsin, Venäjän ensimmäinen presidentti, antoi luvan tutustua materiaaliin, josta selvisi 
mikä on Sandarmoh. Töitä uusien hautojen löytämiseksi jatketaan yhä. 
 
Perestroikan jälkeen 1990-luvun loppupuolella on sallittua puhua vaikeista asioista. Tämä 
ehkä yllätti, että opas avoimesti kertoi historian kauheuksista. 
(Karjalassa on kaksi muuta vastaavaa, pienempää, aluetta kuin Sandarmoh.) 
 



Karhumäki (  д      о рск) on Äänisjärven lahden pohjoisrannalla Kumsa- ja Vitsajokien 
halkaisema kaupunki. Se sai kaupungin aseman vuonna 1938. Karhumäestä on auto- ja 
rautatieyhteys Pietariin ja Murmanskiin.  
 
Karhumäen keskustassa on tyypillinen keskusaukio, jota reunustavat Stalinin ajan entinen 
hotelli (rakennetteu 1935) ja sen edessä Kirovin muistopatsas (1955) sekä kulttuuritalo (ei 
kuvissa) sekä muistomerkki.  
 

 
 
Kaupungissa asuu nykyään 13500 ihmistä. Nuoriso muuttaa pois, ja haasteina on 
ikääntyminen ja työttömyys.  
 

 
Karhumäen asema on 100 vuotta vanha (rakennettu 1916), Ja asemalla on hieno museoveturi. 



Kaupungin alueella on paljon vanhoja säästyneitä, nykyään suojeltuja, puutaloja. 
 

 
 
Perinnekäsitöitä. Keinut kaipaavat keinujia – ja pellot muuta kuin …. jättiputkea.  
 

 
 
 
Antoisan – paljon mietittävää antavan – retken päätteeksi hymeristit palasivat Hymer-
kyläänsä, jossa aurinkoinen iltapäivä ja ilta vietettiin nuotion äärellä makkaraa paistaen sekä 
loppuillasta tanssien. 
 

 
(Kuva 2/3 Leila Lankinen, kuva 3/3 Leena Suomi) 
 
 



11,07,2016. Venäjän Karjalan matkamme 8 päivä. 

 

 

Pisin ja haastavin ajopäivä, kilometrejä edessä 340 ja tie, meille vuoden 2014 Venäjän reissaajille 

tuttu, ja varmasti mielessä. Vain tie, ei mitään ihailtavaa tai kiinnostavaa katseltavaa. 

Syksyllä 2014 aloitimme seikkailumme Kostamuksesta, jonne nyt sen päätimme. 

Aamu valkeni tyynenä ja lämpöisenä  Äänisen rannalla. Aamu-uinti piristi, ken sinne uskaltautui! 

Rauhallisesti kaikki Hymerit saatiin aamutoimien jälkeen tuttuun järjestykseen. Leilan vara-

avaimella, jota myös sorkkaraudaksi kutsutaan ,oli jälleen tarvetta ! 

Matkaan lähdimme klo 9,00 

Edessä ensin 140 km, E 105, hyvää asfalttia, nopeutemme jopa 85 km/h. Hetkellisesti. 

 

 

Perinteisempää venäläistä, 

A 134, jatkettiin. 

 Hoitamatonta metsää satoja 

kilometrejä. Puut 

kuivuneina, pystyssä tai 

maahan kaatuneina. Kukaan 

ei välitä. Metsureille olisi 

työtä myös teiden 

asfalttipintojen hoidossa. 

Asfaltin läpi nousevat 

kannot vaatisivat  tasoitusta, 

vaikka moottorisahaa.  

Meidän, Hymeristien, 

lisäksi liikkeellä oli lähinnä 

tukkirekkoja.  Ohituksia, 

mielenkiintoisia 

kohtasimme! 



13,30-14,30 lounastauko tutussa, 

Tiksan kylässä. Tosin kylä ainoa 

kauppakin oli nyt lopetettu. 2014 se 

oli ”lievästi” avoinna. 

Jäljellä 130 km Kostamuksen 

Fregattiin. Tien kunto ei parantunut. 

Haastetta kuljettajilla riitti. Meillä 

keskusteltiin nivelistä ja uusista 

Hymerin kitinöistä.  

Sain kyllä Pentin hymyilemään, 

muistelemalla 2014 vuoden 

alkukilometrejä, juuri näitä mitä nyt 

ajellaan. Silloin edessä oli n.1300 

km, ties mitä tietä, nyt vain 100 km. 

Kyllä Venäjällä hengissä selvitään. 

111 km ennen Kostamusta 

ylitämme   Kemijoen. 

 

 

 

 

Majapaikkaamme Fregattiin saavuimme n. 17.00. Ilman taukoja, matkavauhtimme oli 48,5 km/h. 

Respassa hoidettiin 2 yön maksut ja saunaan oikeuttava 200rbl. Tutut tievarsiparkit lomakylän 

alueella, toki sähköllä.  

Naisten saunassa muisteltiin suomalaista runoutta, nautiskellen Russkii Champanskii ! 

Jälleen erinlainen, mielenkiintoinen päivä. Kiitos Ystävät. 

 

teksti Leila 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjalan kierros Venäjällä  

Yhdeksäs matkapäivä 12.7.2016 Kostamus  

 

Päivän agendalla oli kolme asiaa: 1.) Ostoksia ja vapaa-aikaa aamupäivällä 2.) 

Oppaamme Marina Kotiranta-matkatoimistosta kertoi Kostamuksen kaupungista 

bussimatkalla louhokselle 3.) Tutustuminen kaivostoimintaan.  

Ostoksia Ostoskeskuksen erikoisliikkeistä osa oli vielä kiinni, mutta se ei haitannut 

rupliemme käyttöä. Mukaan tarttui muun muassa saunahattuja, yksi lierihattu, koruja, 

kesäpaitoja ja elintarvikkeita. Matkat ostoskeskukseen ja takaisin Camping 

Fregattiin teimme paikallistaksilla, joka oli Heikki Heikkisen Volkswagen 

Transporter T2-pikkubussi. 
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 Kostamuksen erityispiirteitä Alueen maa-aineksen rautapitoisuus on tunnettu jo 

keskiajalla. Professori Lönnrot kertoo Kalevala-eepoksessa ”suoraudasta”. Vuonna 

1949 aloitettiin mineraalitutkimukset. Vuonna 1952 otettiin ensimmäiset 

kiviainesnäytteet ja 1960-luvulla tutkimustulokset osoittivat maa-aineksen 

rautapitoisuudeksi 22–25 %. Neuvostoliiton teollisuusministeriö teki 1970-luvulla 

päätöksen aloittaa kaivos- ja malminrikastustoiminta.  

Kostamus oli vain pieni kylä nimeltään Kontokkijärvi. 1970-luvulla aloitettiin 

mittavat suunnittelutyöt Kostamus-kaupungin rakentamiseksi. Presidentit Kosygin ja 

Kekkonen sopivat, että suomalaiset maarakennuksen ja talonrakennuksen yritykset 

tekevät kaupungin kunnallistekniikan ja tarvittavat asunnot, rivitalot, kerrostalot ja 

kouluja. Asutustavoite oli 20 000 henkilöä. Tämä työllisti useita tuhansia suomalaisia 

juuri kun Kainuun työttömyys oli huolestuttavan korkea. Kosyginin ja Kekkosen 

keskusteluista on vasta vuonna 2014 pystytetty muistoksi näköispatsas. 

Neuvostoliitto organisoi teollisuusrakennukset ja tarvittavan teknologian. 

Ensimmäisenä kohteena suomalaiset rakensivat betoniaseman, joka silloin oli 

Euroopan suurin. Sen peruskiven muuraus oli vuonna 1978. Lieriöön asetettiin 

kyseisen päivän Karjalan Sanomat ja Helsingin Sanomat.  
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Karjalan Pelletti Oy:n malminrikastuskombinaatit valmistuivat: numero 1 vuonna 

1982 ja numero 2 kolme vuotta myöhemmin. Vierailimme kombinaatin toimistossa 

kuulemassa esitelmän kaivostoiminnasta ja rikastuksesta. Saimme suojavarusteita ja 

kattavat turvallisuusohjeet myös tutustuaksemme prosesseihin teollisuustiloissa, 

mutta niihin emme päässeet ja tuskin olisimme ehtineetkään. Matkat louhokselle 

teimme Sergein kuljettamalla PAZ-linja-autolla.  
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Maa/kivi-aineksesta pelleteiksi Avolouhoksia on neljä, joista syvin on 300 metriä. 

Sen ylätasanteella vierailimme.  

 

Kallioon porataan panosreiät ja räjäytetään pieni alue kerrallaan. Kaivinkoneet, 

joiden kauha on tilavuudeltaan 20 kuutiota, täyttävät kuljetusautot, joilla maa/kivi-

aines tuodaan louhoksen syvänteistä maan pinnalle. Kuljetusajoneuvot ovat 

amerikkalaisvalmisteisiä Caterpillarin CAT-kuormureita. Niiden pyörien halkaisija 

on kolme metriä. Myös Komatsuja on käytössä.         
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Kuormureista aines lastataan juniin, joissa on 12 vaunua. Yksi vaunu lastattuna 

painaa 100 tonnia. Louhosalueella on omaa rautatietä 18 km. Maa-aines murskataan 

mekaanisesti, ensin leukamurskaimilla ja saatu kivimurske jauhetaan alle viiden 

millimetrin rakeisuuteen.   
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Näin saatuun hiekkaan sekoitetaan vesi. ”Puurosta” erotetaan rauta-aines 

magneettimenetelmällä. Rauta-aines prosessoidaan pelleteiksi, jotka ovat 10 millin 

palleroita, joissa Fe-pitoisuus on 60 %. Pelletit karkaistaan polttamalla 

korkealämpöuuneissa. Pelletit kuljetetaan pääasiassa rautateitse asiakkaille. 

Tuotantoluvut ovat huimat jopa 20 % koko Venäjän rautatarpeesta. Tuotannosta 

vientiin menee 35 %, ja suurin osa viennistä länteen rahdataan Kokkolan sataman 

kautta.  

 

Karjalan Pelletti Oy (OAO Karelski Okatysh) työllistää laitoksissaan 3 000 ja 

alihankinnassa 4 500 henkilöä. Yritys on myös merkittävä yhteisöveronmaksaja 

Kostamuksen kaupungille. Kostamuksessa keskipalkka on 15 000 ruplaa / kk.     
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Porakonemestari voi ansaita 18 000 ruplaa / kk. Louhos- ja rikastustyön raskaudesta 

ja vaativuudesta johtuen eläkeikä on miehillä 45 vuotta edellyttäen vähintään 12 

vuoden työkokemusta. Naisilla vastaavat luvut ovat 40 ja seitsemän.  

Paluumatkalla louhoksesta Fregattiin Marina kertoi Karjalasta ja esitteli mm. 

Karjalan vaakunan ja sen symbolit.  

 

Illalla juhlistimme Venäjä-matkaamme Fregatti-ravintolassa. 
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Kiitimme Leo-opasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkan järjestelyissä ja toteutuksessa paljon työtä tehneet Tuula ja Atte 

Kainulainen saivat ansaittua huomiota ja kiitoksia heidän kyvyistään ahkeruudessa, 

suunnitelmallisuudessa, kustannustehokkuudessa ja johtajuudessa sekä erityisesti 

kurinpidosta, joka vaatii osaamista kun kyseessä on Humoristiset Hymeristit.  

Välitimme Tuulalle ja Attelle ”Kremlin terveiset” eli Venäjän matkailuministeriön 

kombinaatin myöntämät arvonimet seuraavasti:  

 

 

Te Tuula Kainulainen olette matkailunedistämistyön työnsankari numero yksi.  

 

 

Te Atte Kainulainen olette matkailunedistämistyön työnsankari numero kaksi.   
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Iltajuhla oli ikimuistoinen. Viihdyimme. Valtava naurun purskahdus täytti 

ravintolasalin, kun huomasimme Tuulan saaneen muistolahjojen kaikki valtit!  

Teksti ja kuvat Jmk. 
     

 

 

10 matkapäivä 13.7.2016  Paluu Suomeen 

 

 

 

 

Karjalan kierroksemme 

kymmenes eli viimeinen 

matkapäivämme valkeni 

aurinkoisena.  

 

Osa matkaajista lähti 

aamu varhaisella kohti 

kotimaata,pääjoukko 

starttasi noin kello 10.00. 

 

 

 

 

 



Tankkaus suoritettiin viimeisellä asemalla ennen rajaa hintaan 37,30/litra. 

 

 

 

 

Venäjän tullin perusteellisen tarkastuksen  jälkeen viimeiset tuliaiset 

raja-asemien välissä olevasta Taxfree myymälästä,jonka jälkeen Suomen 

tulliin jossa passin ja tullitarkastus hoitui vaivattomasti. 

 

Ensimmäiset autokunnat kotimaassa noin kello 11.45. Viimeiset klo 13.00 

 

Kirjoitti Marja ja Osmo Kartano 

 
 

 


