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Entisen Suomen Laatokan alueen veneet ja niiden rakentajat
Luoteinen alue
Luoteinen alue alkaa Laatokan kulmasta Hiitolan pitäjän Kilpolan saaresta. Siellä teki kaksimastoisia, 8metrisiä hevosveneitä, 5½ metrisiä nuottaveneitä sekä metriä lyhempiä kalaveneitä Simo Ierikainen.
Hän kertoo Tuuliaiselle 1907 veneiden mallin muutoksesta, ”Enne olliit venneet leviäharteisempii ja
enemmä pussikokkasii. Noin kolme tahi neljä vuotta takaperin ruvettii tekemää venneet sujakampii ja
myös parempkulkusii.”
Kurkijoen Soskuassa Laatokan sisäsaaristossa puolestaan Miitrein Nikolai veisti vain pieniä
soutuveneitä: ”Purjetta käytettii siell hyvin vähä, ja sekkii hyvin sievä.” Jaakkiman – eli siitä sittemmin
erotetun Lumivaaran pitäjän Kuhkaan saari taas oli aavan Laatokan äärellä, ja siellä harrastettiin
voimallista merikalastusta, joten veneetkin olivat sitä myöten. Venemestari Juho Laurinpoika Sihvonen
on kertonut Tuuliaiselle viidettä sivua tarkkaa tietoa Kuhkaan veneitten rakentamisesta ja käytöstä.
Suurimmasta päästä oli yhteiset kirkkoveneet, vaikka kirkkoon mentiin myös valantkasiian pyyntiin
tarkoitetuilla mer’venneillä. Karjan kuljetukseen oli hevosveneitä ja suurrysällä eli ”moatkalla” pyyntiin
käytettiin ”moatkavenneitä”. Näitä pienempiä olivat sitten ”kierä-, rantii- ja särk’verkkovenneet.
Kokkavenneitä jos kellä ol’, niin ne olivat ostetut Suomen Laatokan lounaiselta ranta-alueelta.”
Kirkko- ja meriveneissä käytettiin köliä, kilaa eli karaa sekä rumpelilla hoidettavaa rulaa eli peräsintä.
Meriveneet olivat ennen olleet suurempia, kun pyydykset olivat olleet painavampia. Myös kieräveneissä
pidettiin kahta purjetta. Veneitten mallin muutoksesta Sihvonen kertoo samoin sanoin kuin
edellämainittu Ierikainen, mutta Kuhkaaseen uudempi malli oli tullut jo toista kymmentä vuotta
aikaisemmin kuin Kilpolaan, ja nimenomaan Sortavalan mallin vaikutuksesta. Sortavalaan taas uudistus
oli aikanaan tullut, kun lounaasta Valamon vesille pyyntiin tulleet kokkaveneet oli huomattu
parhaimmiksi purjehtijoiksi. Vanhempi malli oli jäänyt käyttöön Soskuassa ja muissa sisäsaariston
kylissä sekä Kurkijoen markkinoille tehdyissä tusinaveneissä. Juho Sihvosen tekemä kieräveneen
pienoismalli voitti 1896 Suomen Kalastusyhdistyksen näyttelyssä Helsingissä I palkinnon. Tämä vene
oli Pariisin maailmannäyttelyssä 1900 Kalastusyhdistyksen osastolla, joka oli saanut näyttelyn
korkeimman Grand Prix – tunnustuksen. 28

VENEENTEKIJÄ
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KALASTAJA, MAANVILJELIJÄ JUHO LAURINPOIKA SIHVONEN (S. 1864, K. 1918).
JAAKKIMAN PITÄJÄN KUHKAAN KYLÄSTÄ, TEKI TALVELLA 1896 TÄMÄN
LAATOKKALAISMALLISEN KIER´VENEEN PIENOISMALLIN (1:10).
SUOMEN KALASTUSYHDISTYS JÄRJESTI SYYS-LOKAKUUN VAIHTEESSA V. 1896
SUOMEN ENSIMMÄISEN YLEISEN KALASTUSNÄYTTELYN HELSINGISSÄ.
JUHON VENE OSALLISTUI NÄYTTELYN KILPASARJAAN ”KALASTUKSESSA
KÄYTETTÄVÄT TARVEKAPINEET”, JOSSA SE VOITTI ENSIMMÄISEN PALKINNON.
KALASTUSYHDISTYS LUNASTI VENEEN 22 MK:LLA JA LIITTI SEN MUSEONSA
KOKOELMIIN.
VENE OLI MUKANA KALASTUSYHDISTYKSEN OSASTOLLA PARIISIN MAAILMANNÄYTTELYSSÄ V. 1900 SUOMEN PAVILJONGISSA. OSASTO SAI JÄRJESTÄJIEN
KORKEIMMAN GRAND PRIX –TUNNUSTUKSEN.
VENE JA PALKINTOMITALI KOHTASIVAT 107 VUOTTA ERI TEITÄ KULJETTUAAN
KERIMÄELLÄ 1. MAALISKUUTA 2003.

Kuhkaassa teki sodan edellä veneitä Antero Kilpiö. Samalla mallilla veneitä valmisti Harvion kylässä
muuallekin Suomeen Simo Ahokas poikiensa Juhon, Matin ja Jaakon kanssa. Matin veneitä palkittiin
Helsingin messuilla ja Viipurin näyttelyssä. Kylässä oli myös paljon miehiä, jotka tekivät omat
veneensä itse. 29
Sortavalan seudulta on tiedossani useita veneenveistäjiä. Otsoisissa toimi Juho Hyppönen; joka sai eri
puolilla maatamme ja jopa Göteborgin messuilla I palkintoja ja kunniakirjoja. Haavuksen saaressa toimi
useita veneentekijöitä: Matti Kaksonen, Antti ja Matti Pulli sekä Matti Töhönen. Luotsi Matti Arponen
teki myös veneitä. Riekkalansaaressa Hakalan kylässä olivat Matti Matikainen, Antti Metso ja Juhana
Kuismanen.30 Saman saaren Mairuella toimi Mikko Arponen, joka veisti isojakin moottoriveneitä ja
sekä huolehti vastarannan Kasihännän lentoaseman
veneistä.31 Myös hänen poikansa Eino kouliutui isänsä opissa veneenveistäjäksi. Arposten vastapäätä
Hietaisen kylässä veisti veneitä Jaakko Kaksonen, ja Sortavalan Lahdenkylässä oli Andrei Pyykösellä
suuri veneveistämö. Tämä teki sekä perinteisiä laatokanveneitä että tilaajan toivomia malleja, suuriakin
moottoriveneitä ja jopa Suomen Joutsenen pelastusveneet. Jyväskylässä sittemmin kauniita soutuveneitä
veistänyt Eino Tuunainen oli saanut oppinsa juuri Pyykösen veistämöllä.32

Eino Tuunainen 1990-luvulla rakentamansa 5 m soutuveneen vieressä Jyväskylässä. Veneen malli oli hänen mukaansa
opittu Andrei Pyyköseltä Sortavalassa.
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Venemestari Juho Hyppönen Sortavalan Otsoisista veneineen 1938. Kuva Mirja Mulin
kokoelmasta.

Sortavalan apteekkari Turkamalle sodan jälkeen rakennettu n.5 m:n soutuvene.

Jouni Arjava: Kuvassa näkyvän veneen on valmistanut todennäköisesti
venemestari Juho Hyppönen, jonka veneissä näkyy ylin lauta olevan
ulospäin kallellaan, kun esim. meidän sortavalaisessamme se oli aivan
pystysuorassa. Turkaman veneen perästä näkyvät tohkorakennelmat vuosien
varrella lahonneen pois.
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Turkaman vene sivulta nähtynä.

Turkama: kaaret keulaan päin. Veneessä ei ole käytetty
purjetta.
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Sortavalaissyntyisen Viljam Lambergin Hankasalmella
rakentama pikkuvene.

Veneenrakentaja Mikko Arponen
(1890-1956) Riekkalansaaren
Mairueelta.

Tuuliainen oli haastatellut n. 60-vuotiasta nimeltä mainitsematonta veneentekijää Haavuksessa.
Alkupuolella haastattelua luetellaan meri-, kierä- ja soutuveneet. Myöhemmin mainitaan: ”Suuremmissa
venneissä pietää kaks seiliä, joista toinen soututeljossa ja toinen erillisessä purjeteljossa.” Siis ei
kanasen reunassa niin kuin yleensä. Loppupuolella sanotaan: ”Saimoja on myös tää venneentekijä teht
ja ne ovat samallaisii kuin venneetkii, vaa suurempii.” Tulkitsisin nämä nimitykset siten, että
meriveneet ovat 7 – 8 m pitkiä, ja sitä suurempia nimitetään saimoiksi, jotka kuitenkin tehdään
pienempien veneiden mallisiksi päinvastoin kuin lounaisen rannikon kokkaveneet. Kaikissa Sortavalan
puolen veneissä keulapuolen tekeminen aikaisempaa sulkavammiksi oli kuitenkin opittu kokkaveneistä.

