
Venäjän retki  25.8.-3.9.2014 

25.8.14 lähdimme Lentiirasta klo 7.30 kohti rajaa. Mukaan saimme oppaaksi vanhan 
Venäjänkävijän Aarren. Hän auttoi meitä paperien täyttämisessä. 
 Suomen tulli katsoi passit ja kurkkasi autoon. 
 Venäjän tulli tutki tarkkaan papereita parissa, kolmessa pisteessä ja löi 12 leimaa. 
Tarkkaan kyseli, onko kolmiolääkkeitä. Tulivat vielä huumekoiran kanssa autoon ja tutkivat 
kaapit, mutta meillä oli vain vitamiinia eikä yhtään Venäjälle pyrkivää salamatkustajaa. 
Olivat hyvin huvittuneita kun kattilakaapista löytyi puolikas vodkapullo.  
 Aarre oppaamme oli kertonut tullin pomolle, joka oli hänen hyvä tuttu, että ollaan 13 
autollista Hymerklubilaisa matkalla Kostamuksesta Muurmanskiin, oli ollut tyytyväinen ja 
hyvin "otettu". 
Tullin jälkeen oli diesel automaatti kovassa käytössä, 80 centtiä litra. 

Kostamuksessa hotelli Fregat majoitti 
meidät vartioidulle alueelle. 
  
Odotellaan kiertoajelulle lähtöä 

 
 

 
                  Paikallinen   ”Mersu” tuli hakemaan 

 
Kaupungin kiertoajelulla oli 
mukana  suomenkielinen tulkki, Olga 
Lehtinen. Kaupunki kuvassa kuului ja näkyi 

paljon suomalaista kädenjälkeä. 
Kaupungilla liikkui paljon nuoria perheitä ja 
lapsia.  
 Kirkko oli vanha ja kauniit kristallikruunut. 
Naiset pääsi kirkkoon vain huivi päässä, 
eteiseen oli varattuna huiveja tarvitseville.  
Kirkonkellot oli meikäläisittäin 
poikkeuksellisesti kirkon edessä 
rautahäkissä isoja vaskikelloja joita 
soitetaan vain lauantaisin klo18.  

K
                 Kirkon kellot 

Meillä sattui olemaan mukana hymeristeissä Kostamuksen kellonsoittaja  
ja niinhän Tuomo tempas narusta ja saatiin kuulla kaunista vaskikellon kilinää. 
Paikallisetla ostarilla haettiin täydennystä jääkaapiiin. 

Illalla oli ravintolassa ruokailu.                                                                                                                                                                                                                       
Illan kohokohta oli 9 henkinen 
karjalalaisnaisten kansanlaulu, 
tanssiesitys.Olivat pukeutuneet 
kansallispukuihin .Ja esitys oli aivan 
mahtava.Hakivat meitä kaikkia kanssaan 
tanhuamaan. 

       Upea aloitus Venäjänmatkallemme! 
        Aira ja Erkki Valkonen 



26.8.2014               Teksti ja kuvat Leila Lankinen 
 
Venäjän Turneemme 2. matkapäivä.  
Sateiselle ja pilviselle päivälle juuri sopiva päiväohjelma!  
Bussiretki . 
Reipasta ajoa rakastava bussikuskimme kuljetti meidät 
hymeristit ,mielettömän suuren Kostamuksen 
kaivoskombinaatin( 30-v vanhat avoluohokset) ohi 
pohjoisen suuntaan, mennyttä aikaa huokuvaan 
Vuokkiniemen kylään.  
      
  
 
                      

Elämää Vuokkiniemen kylässä  
 

Kylätalossa kuulimme tarinan karjalaisen 
naisen Santran elämän vaiheista . 
  
Santrasta oli ollut artikkeli myös Pohjois-Karjalan 
maakuntalehdessä 
 

Perinteisen ,maittavan, venäläisen lounaan  
( borch-keitto, bellinit, blinit, tee /kahvi) 
nautimme Victor Varpuniemen perheen 
Kormilo maatilaravintolassa. Meille myös 
esiteltiin satojen upeiden samovaarien museo, 
mielenkiintoisten tarinoiden sävelin. 
 
Kotiranta-matkatoimiston johtaja Olga 
tulkkasi Marinan venäjänkieliset kertomukset 
sulavasti suomeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkalla tutustuimme vainajien viimeisiin leposijoihin. 
Hautarakennelmiin ei saa tehdä vuosien kuluessa 
minkäänlaisia korjauksia, etteivät vainajat häiriintyisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toisen matkapäivämme kruunasi Fregatti Hotellin, saunat, miehille ja naisille. Naisten saunassa, 
jaoimme Elias Lönnrotin Vienan Karjalan maisemien innoittamat keskustelumme kera lasillinen 
kuohuvaan. Maassa maan tavalla! 
 

 



 

Kolmas matkapäivä 27.8.2014  
Kostamuksesta lähdimme aamuyhdeksältä kohti Vienan Kemiä. Olimme tietoisia 

ajoreitille osuvista huonoista tieosuuksista. Oppaamme Leonid Leo Gundyrev lähti 

maasturillaan johtoautoksi.  

Ajosessio 1. Reitillä ohitimme seuraavia kohteita: Nokeus-joki, Kiimajärvi, 

Lietmajärvi, Ontrasen vaara, Sirkka-Kemi-joki, jonka ylittävällä sillalla hetkellinen 

valtava rankkasade huuhteli Hymereitämme. Saavuimme Tiiksan kylään. 

Taukopaikkana oli kyläkaupan piha. Kyläkauppias ei pitänyt vaatimattomien 

sisätilojen valokuvaamisesta, vaan komensi kameralliset ulos.  

DATA: 114 km, keskinopeus 47 km/h.  

Tien kuntoa kommentoimme ”ei paha”, mutta Leo kuulutti, että toisenlaistakin tietä 

vielä tulisi.  



                                                                                                                                                             

Ajosessio 2. Tiiksasta kohti Rukajärveä. Niinpä löysimme altamme tienpinnan 

monimuotoisuuden (diversiteetin). Ensin oli teräviä poikittaisuria, sitten pompottavia 

mohkuroita, vesikuoppia sekä rikkipuhki-pinnan alla olevia puuparruja, joita lienee 

asetettu sodan aikana panssarivaunuille vahvistukseksi.  

Tärkeintä oli varoa tien reunoja ja päällysteen teräviä repeytymiä. Usein 

murentunutta päällystettä oli vain kahden metrin leveydeltä. Hiekkaiset reunat olivat 

vaarallisen upottavia. Ajovauhtimme mateli kävelyvauhdin ja 20 km/h tuntumassa. 

Tätä vaativaa tieosuutta oli 31 km.  

Minä ja Huugo olimme letkassamme nro 4. Leilan ja Pentin Ivego Linerin perä 

edessämme teki metrin ylös-alas-heilahduksia, mutta ilmajousitus toimi loistavasti. 

Huugon Alko-taka-akselisto ei aivan pitänyt poikittaisviilloista, ja iskut takaa 

täräyttivät ohjaamoon asti.  

Rengasrikkoja ennustimme, vaan ei kumi kellään paukahtanut. Takaa tulevia ja 

rahtiajossa olevia tukkirekkoja piti väistellä. Ulkoreunan sortumia uhmaten tosi 

rekkamies ajoi tonnikuormansa vauhdilla – ohi vaan! Lounastimme Kotch-kylän 

huoltamolla. Baarissa minulle maistui vihreä vitamiinisalaatti, lihasoppa, porsaspihvit 

perunamuusilla ja keittovihanneksia. Lounas näytti maistuvan rekkamiehillekin.  

 

DATA: 89 km (sis. em. 31 km), keskinopeus 44 km/h.  

 

 



 

Ajosessio 3. Tie parani. Kuin olisi ajo siirtynyt mahonkisen pöydän kannelle, niin 

hiljaista, tasaista, ja ajovauhtimme nousi 85een. Matkaa oli vielä Kemiin 136 km. 

Keskinopeudeksi koko päivälle saimme 49 km/h. Vertaa muihin päiviin: 29.8. = 58 

km/h, 30.8. = 61 km/h, jne.  

Päivän lopuksi. Huugo oli letkamme ainoa puoli-integroitu ja siten näppärä, 

nopealiikkeinen ja kulkevuudessaan vakaa kuin juna, joten saimme luokkavoiton. 

Ivegoilla ja Mersuilla ”kisa” on yhä ratkaisematon.  

 

Nähtävyydet olivat tältä päivältä vaatimattomat: viivasuoraa tietä, vetistä suota, 

risumetsää, yksi kyläkauppa ja hylätty lumilapio 



. 

 
 

Rikastusta. Kostamuksen malmikombinaatissa rikastetaan maaperästä rautaa ja 

nikkeliä. Me Hymeristit (lue: Humoristit) rikastuimme mielenkiintoisella 

ajokokemuksella. Yhtään kilometriä en pois vaihtaisi.  

Teksti: Jussi-Mikko Kesti. Kuvat: jmk:n kamerasta. 

 

 

 



Torstai 28.8      4. matkapäivä    kertovat Maikki ja Heikki Immonen 

Aikainen herätys ja autoissa nautitun aamupalan jälkeen kokoontuminen rantaan, jossa Vasiliy 

Kosyakov-laiva odotti pienen viiman ja 

sateen vallitessa. 

Yhteisellä lipulla kipusimme Leon johdolla 

laivaan ja merimatka alkoi kello kahdeksan 

kohti Solovetskia.  

 

 

 

Osa porukasta nautti laivamatkasta, muutamalle 

aallokko teki tepposet. Laivassa oli myytävänä  

virvokkeita, hiukan elintarvikkeita, mutta mikä 

ihmeellistä, lenkkareita, saappaita, sade-ja 

talvivaatteita ja -asusteita. Kauppaa ei saanut 

avoimesti kuvata! 

 

 

 

 

Perillä venäjänkielinen opas kertoi tarkasti 

luostarisaaren historiasta ja toiminnasta. Oppaamme 

Leo tulkkasi ja saimme näin asiantuntevaa tietoa 

saarista, luostarista ja sen nykytoiminnasta kolmisen 

tuntia kestävän kävelyretken aikana. 

Luostarin rakennuksissa olevat näyttelyt kertoivat 

Solovetskin kilvoittelun historiasta, Solovetskin 

kellonsoitosta, luostarin sakariston kohtalosta, myllyn 

rakenteesta ja vesirakennustekniikasta sekä luostarin 

vankilan historiasta ja linnoituksen ajasta sen muurien 

ja tornien suojassa. Näimme myös pääkirkossa 

toimitetun jumalanpalveluksen jälkeisen ristisaaton, 

Pyhän Jumalan Äidin muistopäivän kunniaksi. 

Aikaa ei juuri jäänyt enemmälti saareen tutustumiseen, söimme 

paikallisessa ravintolassa ja kävelimme reippaasti takaisin 

laivarantaan. Paluumatka taittui pienemmällä paatilla, jossa vallitsi 

tiivis ja leppoisa tunnelma. Olimme perillä satamassa kello kuusi 

illalla. Palattuamme kävimme hotellirakennuksen suihkussa ja 

katsastimme hotellin ravintolan tarjoiluineen. Illalla mietimme, mitä  

mieleen Solovetskista: satoi ja oli kylmä ( siksi laivalla oli 

myynnissä ”talvivarusteita!” 

 



29.8. Perjantai  5. matkapäivä         Teksti: Kirsti ja Olavi, Kuvat Olavin ja Maikin kamerasta 

Heräilimme Vienan-Kemin satamassa. Keittelimme kahvit ja nautimme aamupalat. Tämän jälkeen 
valmistauduimme matkalle seuraavaan leiripaikkaan, jonne oli matkaa n. 250 km. 
Köröttelimme letkassa mukavaa matkavauhtia melkoisen hyvää tietä muutamien tietöiden 
kohdalla hidastaen. Työmiehet vilkuttelivat iloisesti ja katselivat ihmeissään pitkää kulkuettamme. 
Saavuimme kuoppaiselle hiekkakentälle ns. rekkaparkkiin, johon leiriydyimme. Tällä alueella oli 
ränsistyneen näköinen rakennus, josta sai  ”virvoitusjuomia” ja myös ruokaa. Myös ihan siisti 
sauna oli eri rakennuksessa, ilman suihkuja. Tilasimme saunan illaksi.  
Valmistauduimme Nilmogubon sukelluskeskuksen reissulle valkovalaita katsomaan.  

Tämän yrityksen 
”bussi” tuli meitä 
noutamaan, koska 
sinne oli niin huono 
tie, että meidän 
matka-automme 
olisivat jääneet heti 
ensimmäiseen 
kuoppaan tai 
viimeistään toiseen.  

 
Matkalla oli myös kaksi siltaa, 
joista toinen oli erittäin huonokuntoinen. Tämä 
meidän kuljettaja karautti siitäkin yli ihan muina 
miehinä.  
Perille saavuttuamme nautimme päivällisen siistissä 
ravintolassa. Tämän jälkeen kokoonnuimme 
kuuntelemaan paikallisen yrittäjän kertomusta hänen 
yrityksensä synnystä ja sen eri vaiheista.  

 

Tämän jälkeen läksimme katsomaan 
valkovalaita, joita uiskenteli kaksi 
melko isoa körilästä Vienanmeren 
lahdella olevassa verkkoaitauksessa.  
Aitauksen luokse kuljimme 
ponttoonisiltaa pitkin jonossa. Siellä 
saimme syöttää valkovalaille pieniä 
kaloja ja taputella päätä, joka oli kuin 
jotain kumia. 

Sitten läksimme paluumatkalle kohti 
leiriämme. Kuljettajan kierrellessä 
isompia kuoppia me saimme kokovartalohieronnan samalla. Tunnelma autossa oli iloinen mennen 
tullen. Leiriin saavuttuamme sauna oli jo lämmin ja voimme aloittaa saunomisen.  Saunan kiuas oli 
monelle meistä vähän outo, kun löylyä heitettiin ihan kuin vanhanajan leivinuuniin. Mutta hyvät oli 
löylyt. 

Näin tuli tämäkin kiva päivä iltaan ja oli aika käydä levolle odottamaan huomisen uusia seikkailuja 
Venäjän maalla. 



Lauantai 30.8.14 Napapiiri       6. matkapäivä 
 
 
Aamu valkeni kerrankin poutaisena ei kuulunut sateenropinaa kuten muina aamuina  
tähän saakka. 
Aamupalan jälkeen lähdimme lenkille.Toiset vielä nukkuivat, niin ainakin  
luulimme, koska oli hiljaista. 
Palatttuamme olivat toisetkin jo heränneet.Sitten 
rupesimme odottamaan lähtökäskyä seuraavaan 
kohteeseen. 
Starttasimme kello10.15 kohti Moncekorskia.  
Autokolonna lähti matkaan. 
 
 
       Hymereitä napapiirillä 

 Hymereitä napapiirillä 
 
 
 
Pysähdyimme matkalla napapiiri 
muistomerkin luona yhteiskuvaa varten. 
 
Sitten jatkettiin matkaa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pysähdyimme Moncekorskiin  
täydentämään ruoka ja juoma varastoja. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sen jälkeen ajettiin autot RIZ-hotellinparkkiin 
yöpyäksemme.Osa porukasta meni  
hotelliin ruokailemaan loput söi omissa autoissaan. 
Sen jälkeen oli omaa aikaa pelattiin pelejä ja 
vietettiin aikaa kuka mitenkin  
parhaaksi katsoi. 
sitten olikin jo aika vetäytyä yö puulle. 
 
Matkaterveisin: Aila Ratinen ja Eino Autio. 



 
Sunnuntai 31.8.2014   7.matkapäivä   Teksti Tarja ja Christer 

 

 

 

 

Yö nukuttiin hotelli Rizin pihassa Moncegorskin 
kaupungissa.  

 

 

Aten, tornista suoritetun aamukäskyn jälkeen 
aloitimme ohiajon tasan klo 10.00 omaan tuttuun 
järjestykseen.  

 

Tankkaus Statoil- asemalla (diesel 36,10 rpl) ja 
Visa vinkui. Kyllä Leilankin auto sai dieseliä, 
vaikka aluksi näytti huonolta. 

 

 

Saavuimme letkassa hotelli Murmanskin 
Valot pihalle- tähdet ovat lisääntyneet- 
ihanaa! Ja eikun peräkkäin kylpylän 
leimattuja lippuja ostamaan.  

Ruokailu autoissa(tietysti omaa 
Borssikeittoa) tai hotellin 
ravintolassa(PMR:n mukaan jotakin aivan 
ihmeellistä).Kylpylään siirryttiin  klo 18.00 
lähes koko porukan voimin –poreallas, uinti  
ja sauna tuntuivat mahtavilta.  
 
 
 
 
 
Jotta tämä päivä olisi täydellinen, yhteinen räiskäleillallinen, Leon 
ollessa ”lätynkääntäjänä” kruunasi kaiken.  
 

(Auto 10) 

 



8. Maananai 1.9      8.matkapäivä  

Ensimmäinen päivä Murmanskissa valkeni aurinkoisena. Lähdimme heti aamupäivästä hotellin 
pikku-bussilla kohti kaupunkibussi = trollikkapysäkkiä. Pikku-bussi joutui tekemään kaksi reissua, 
kun koko porukkamme ei mahtunut kerralla samaan kuljetukseen.  
Olimme jälkimmäisessä porukassa ja vaikka Leo-opas oli mukanamme, ajoimme pari pysäkkiä 

liian kauas.  

 
Kävelymatka sovittuun 
tapaamispaikkaan,  
Aalto-ostoskeskukseen, meni 
mukavasti katsellessa kaupungin uusia 
ja vanhoja rakennuksia.  
Ostoskeskus oli ainakin meille yllätys. 
Liikkeitä ja tavaraa oli todella paljon. 
Merkkivaatteita, kenkiä ja elektroniikkaa 
löytyi kuin Suomen Ideaparkista. 
Hintataso tosin jonkin verran 
edullisempi. Tuliaisena mukaan lähti 
pieni lasinen teekannu, kannen väri 
tietysti sisustukseen sopiva limen vihreä.  
 

 
Ulkona, Aalto-aukiolla, huomion kiinnitti  
suuri määrä eri ikäisiä lapsia. He olivat pukeutuneet 
erilaisiin esiintymisasuihin: kansantanssijoita, 
discotanssijoita ja jopa Peppi Pitkätossu.  
Venäjällä vietettiin Tiedon päivää, koulujen 
alkamispäivää. Yllätykseksemme ko.päivänä ei myydä 
alkoholia kaupoissa, ainoastaan ravintoloissa tarjoilu oli 
sallittua.  
Niinpä seurasimme lasten esityksiä Meridiaani-hotellin 
terassilta nauttien virvokkeita.  
 

 

Leiripaikkamme hotellin ravintola oli 
suljettu niinpä ruokailu oli omissa 
autoissa. Ilta sujuikin korttipelin 
merkeissä, opetimme Carlsonien kanssa 
oppaallemme Leolle rutupelin ja yllätys 
yllätys, hän voitti pelin...varmasti 
ensikertalaisen onnea.  
 

Päivästä kertoi Anne ja Markku  

 

 

 



2.9.2014 reissupäivä 9. Murmansk 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Murmansk 

 

Kiertoajelu oppaan johdolla kaupungissa.  

 

Kursk-sukellusveneessä hukkuneiden muistomerkki  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kursk_%28sukellusvene%29 

 

 

 

 

Kirkko rauhan aikana kuolleille merenkävijöille, majakka ja suuri laivan ankkuri. 

          

Jykevää betonista neuvostotaidetta : 37m korkea Aljosha vartioi Kuolan-lahtea ja 

Murmanskia. Patsas on pystytetty niiden sotilaiden muistoksi jotka puolustivat 
kaupunkia saksalaisia vastaan toisen maailmansodan aikana. 

Sankarikaupunki Murmansk. 

           

http://fi.wikipedia.org/wiki/Murmansk
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kursk_%28sukellusvene%29


Nyt piti saada ostaa myös ravintoa. Kalakoju josta ostimme mm. ”voikalaa”. Oppaamme 
karjalalainen Leo on myös liittynyt Hymeriläisiin. 

   

Merilaivaston museoon tutustuminen ja maailman ensimmäinen ydinvoimalla kulkenut 

jäänmurskaaja ”Lenin” joka on nykyisin museolaivana. 

   

Illalla oli vielä yhteinen illanvietto grillikodan luona jossa muistettiin opastamme Leoa 

ja Murmanskin suomen konsulin assistentti Sari Pöyhöstä pienin muistolahjoin. 

    

Vielä kun jaksaisi nuo portaat ylös majapaikkaamme ;-) 

Loppuilta menikin pohdiskeluun mitä Norjan tullista saadaan 

vietyä kotiin :-( Jospa nuo ikonit auttaisivat. 

Päivän kirjasivat ja kuvasivat:  Leena & Seppo 

 



3.9.2014 /  no. 14 kuittaa: Tuija & Tuomo 

Niin pääsimme taitavasti suunnitellusta ja tähän asti hyvin onnistuneesta matkastamme vaiheeseen jolloin 

nokkamme kääntyvät kohti armasta, kallista kotimaatamme. Aamulla aikaisin ahkerat ”Hymeristi 

muurahaiset” korjasivat jälkiään ja laittoivat lähtökuntoon kuningatarmuurahaistensa pesiä… 

Loppuhässäkkä vielä järjestyi kun respan mukaan joku miestä oli jättänyt laskunsa maksamatta? Osa oli 

saanut kuitin ja osa ei – kompromissina jouduimme maksamaan 200 ruplaa/ auto ja pääsimme matkaan 

kohti Kirkkoniemeä. Oppaamme Leon hyvästelimme ja päästimme kotimatkalle oman perheensä pariin. 

Murmanskin suurkaupungin jätimme etelän kautta kohti pohjoista ylittäen Barentskin mereen laskevan 

joen pitkän pitkää siltaa pitkin. Kaupungin rajan jälkeen oli kieltotaulu, jossa ulkomaalaisia kulkuvälineitä 

kehotettiin pysymään pääteillä. Tähän kieltoon tulee myös suhtautua vakavasti!  

Kauniissa ruskamaisemissa etenimme hyvää, tasaista tietä. Puusto muuttui vaivaiskoivikoksi ja karuksi, 

näissä erämaamaisemissa oli useita sodanvuosien 1941 – 1944 muistomerkkejä. Täällä myös saksalaiset 

taistelivat suomalaisten puolesta. 

 

Staraja Titovkassa pidimme kahvitauon. Siinä 

saimme tutustua opastaulun avulla Murman 

– Seilbahnin 3- haaraiseen 58,5 km:n 

pituiseen köysirataan, jolla oli kuljetettu 

venäläisiä sotavankeja Petsamo – Staraja 

Titovka > Titovka Reka > Bolhaya Litsa välillä. 

Vangit istuivat pelkillä puualustoilla killuen 

maan ja taivaan välillä rautakehikon varassa 

kylmissä olosuhteissa. Paikassa oli myös 

paljon sodanaikaista esineistöä sekä 

fossiilijäänteitä luurankoineen. 

 

 

 

 

 

Suomi- neidon menetetyssä käsivarressa 

Sputnikin ja Petsamon seuduilla oli 

melkoisia militaryalueita: 

laajoja, aidattuja varikko-alueita, 

vartiotorneja, sotilaita, tankkeja monessa 

rivissä. Vaikuttava Nato- raja! 

 

Venäjän / Norjan puolen tullissa oli omat 

tiukat kuvionsa elintarvikkeiden ja 

alkoholijuomien maahan tuonnin suhteen, 

ja aikaa siellä meni. Maahan sai tuoda tuskin mitään tuoretta elintarviketta. 

 Norjan uhkeat vuonomaisemat ohitimme ihaillen. Siellä jossain näimme myös korkealla vuorella Naton 

toimitalon.Näätämössä rajanylitys meni huomaamatta ja olimme kotimaassamme! Hyvillä mielin ehjinä ja 

terveinä olimme päässeet Venäjän osuuden tourneestamme. Matka jatkuu kohti Näätämöä ja Rahajärveä… 


