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Enne kannatus katkeb, kui katkeb kord Karjala kannas,  
enne ununeb õuka, kui Petseri pettuse jant.  
Läevad tunnid ja päevad ja kuud, aga rahu ei anna,  
et üks naaber võib olla nii kuradi …

Nii laulab Justament ja kõik me justkui teame, millest on jutt. Aga kas ka päri-
selt? Ärkamisajal oli see üks eestlust taasäratanud lauludest. Mõistagi samas-
tusime ja paljud samastuvad seniajani selle looga peamiselt Petseri tõttu. Oma 
nahk on ikka lähemal. Aga mis rolli mängib selles loos Karjala kannas?

Karjala kannas on maakitsus Laadoga järve ja Soome lahe vahel. Enne 
II  maailmasõda oli see maatükk Nõukogude Liidu suurele juhile Jossif Sta-
linile strateegiliselt niivõrd oluline, et ta alustas sõltumatu Soome Vabariigi 
vastu peamiselt selle nimel sõda. Kuigi sõja algeesmärk oli kogu Soome val-
lutamine, käis põhiline sõjategevus lõpuks just Karjala kannasel. Ajaloos tun-
takse seda sõda Talvesõjana ning veidi hiljem toimunud alade tagasivallutust 
ja seejärel omakorda taasloovutust Jätkusõjana. Mõlemad sõjad muutsid nii 
Soome kui ka Karjala ajalugu põhjalikult. Karjalat külastades kohtab nende 
sõdade jälgi veel nüüdki – küll siiani varemeis ehitiste näol, küll kohalike ini-
meste hinges ja lugudes, rohketes mälestusmärkides ning viimasel ajal kah-
juks üha valjenevas ametlikus propagandas. II maailmasõja heroiseerimine on 
meie idanaabri juures jõuliselt hoogustunud. Karjala aladel toimunud sõjad on 
venelaste jaoks kindlalt „suur isamaasõda“ – seega õiglase sõja lahutamatu osa. 
Seda arusaama, nagu paljut muudki meie mõistes ebaharilikku, millega Kar-
jalat külastades paratamatult kokku puutub, pole mõtet oma tõekspidamistega 
murdma hakata. Parem on seda võtta kui eelteadmist, mida saab kasutada oma 
teadmistepagasi mitmekesistamiseks. 

Puitskulptuurid Äänisjärve promenaadil
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Talvesõja ja hiljem Jätkusõja tagajärjel oli Soome sunnitud Nõukogude 
 Liidule loovutama 13% oma territooriumist ja suuruselt teise linna Viiburi. 
Nende sõdade jäljed elavad soomlaste hinges seniajani ning mõjutavad nüüdis-
aegset Soome riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Sõdade tulemusel kaotas 
Soome Karjala kannase ja riigipiir, mis enne vallutust oli asunud 32 kilomeetri 
kaugusel Leningradi (nüüdse Peterburi) linnast, nihutati omakorda Viiburist 
mitukümmend kilomeetrit lääne poole. Põhimõtteliselt kaotas Soome pea 
kõik oma Karjala alad.

Hiitola ätt ja Petseri tsura on ühte laulu kokku pandud Karjala ja Petseri 
ühiste läänemeresoome juurte  ja nende paikade sarnase saatuse tõttu. Laa-
doga järve loodekaldal asuv Hiitola oli kuni Talvesõjani Soome Vabariigi vald. 
Jätkusõja tulemusel läks see Nõukogude Liidule. Hiitolas elas enne Talvesõda 
üle 8000  inimese, tegemist oli suure ja elujõulise omavalitsusega. Nüüdseks 
on osa valda Karjala Vabariigi koosseisus ja osa Leningradi oblasti terri-
toorium. Enamik küladest on tühjad; kus on elu sees, seal elavad peamiselt  
venelased.

Loo alguses tsiteeritud Justamendi lugu annab meile hea suunise Karja-
last raamatu kirjutamisel. Me ei tohiks olla kinni tänapäeva Karjala Vabariigi 
territooriumis, sest Karjalana määratletav maa-ala on ajalooliselt palju suu-
rem. Tinglikult ulatub Karjala piir lõunas Peterburi linna lähistele. Seda ala 
nimetatakse Lõuna-Karjalaks. Laadoga järvest põhja pool asuvat osa tuntakse 
Laadoga Karjalana. Sellest omakorda veel põhjapoolsemat ala nimetatakse 
aga Põhja-Karjalaks. Ida-Karjala hõlmab Aunuse (nüüdne Olonets) ümbrust, 
mida tuntakse kui Aunuse Karjalat. Viena Karjala alad ulatuvad põhjas Valge 
mere rannikuni. 

Eks piirid olegi suuresti kokkuleppe küsimus. Kultuurilised piirid asuvad 
tihtilugu hoopis teistes kohtades kui riigipiirid või muud kokkuleppelised 
haldus territoriaalsed jooned. Aegade jooksul on Karjalas tundmatuseni nih-
kunud nii kultuurilised kui ka etnilised piirid. Tundub, et Karjala nägu ja ka 
süda on nüüdseks jäädavalt muutunud.1 

Talvesõda ja Jätkusõda mõjusid Karjala põliselanikele laastavalt, oma kodu 
pidi lühikese ajaga maha jätma üle 200 000 inimese. Ilma kaastunde ja kur-
buseta ei ole võimalik ette manada pilti hästi toimetulevast soome perekon-
nast, kes elas turvaliselt ja muretult kusagil Viiburi või Sortavala kesklinnas, 
kaunis rahvusromantilises stiilis ehitatud majas, kõigi mugavustega korteris. 
Lapsed läksid enne sõja algust 1939. aasta sügisel kooli, novembri lõpus algas 
aga sõda. Järgmisel aastal tuli kooli minna juba kusagil hoopis teises Soome 
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linnas, kodust sadade kilomeetrite kaugusel. Ilus Karjala-kodu püsis ilmselt 
terve järgneva elu selle pere unenägudes. 

Päris kindlasti ei ole aga raamat Karjalast läbivalt valuliku alatooniga. Tege-
mist on ikkagi nii kultuuriliselt kui ka looduslikult väga rikka maaga. Karjala 
aladel paiknevad Euroopa kaks kõige suuremat järve – Laadoga ja Äänisjärv 
ehk Onega, mille looduslik keskkond on väga heas seisukorras. Karjala üheks 
peamiseks loodusrikkuseks peetakse puidu kõrval heade ehitusomaduste ning 
ilusa struktuuri ja omapärase kauni värvusega kivimite rohkust: aegade jook-
sul on Karjala aladelt rohkesti kaevandatud graniiti, marmorit, dolomiiti ja 
muid väärtuslikke kivimeid. Need kaunistavad kuulsaid Peterburi ehitisi, aga 
ka Pariisis asuvat kirikut, kus hoitakse Napoleoni sarkofaagi. Siinsetelt aladelt 
kogutud runode põhjal on sündinud maailmas ainulaadseks peetav soome 
rahvuseepos „Kalevala“, mis on tõlgitud 61 keelde. Elias Lönnrot kogus „Kale-
vala“ eepose runod peamiselt Viena (Valge mere) Karjalast. Omamoodi para-
doksina peetakse tänapäeva Karjala Vabariigis „Kalevalat“ uhkusega ka oma 
rahvuseeposeks. 

Siinne raamat on sündinud mitme aasta jooksul toimunud reiside tule-
musel. Soome lahe ääres paiknevast väikesest Repino alevist (soome keeles 
Kuokkala) jäävad kaugel põhjas Valges meres asuvad Solovetsi saared üle 
tuhande kilomeetri kaugusele. Läbitud vahemaadest olulisemaks osutusid aga 
kohtumised Karjala rikkaliku kultuuri- ja ajaloopärandiga, kohtumised koha-
like inimestega. Kohtumised väga eripalgelise ja lummavalt kauni loodusega. 
Kuna Viktoria töö tõttu Eesti peakonsulina Peterburis elasime seal mitu aastat, 
algasid meie reisid alati Neevalinnast. Nii oli kogu korraldus ja kohalejõud-
mine mõnevõrra ladusam, ent seetõttu ei saa me anda täpseid soovitusi, kui-
das Eestist lähtudes oma Karjala-reise planeerida. Karjalat tasub aga kindlasti 
külastada ning loodame siiralt, et see raamat on hea teejuht selle määratult 
suure ja rikka maa avastamisel.



VA JALIKUD EELTEADMISED K AR JAL AST

Vabadussõjas aastal 1918 ütlesin Soome ja Viena karjalastele, et ma ei pane 

oma mõõka tuppe enne, kui Soome ja Ida-Karjala on vabad. Vandusin seda 

soome talupoegade armee nimel, lootes selle vapratele meestele ja ennast 

ohverdavatele soome naistele … Kakskümmend kolm aastat on Viena ja Aunus 

oodanud selle lubaduse täitumist, poolteist aastat on Soome Karjala austus-

väärse Talvesõja järel lagedana oodanud hommiku koitu … Karjala vabadus 

ja Suur-Soome sädeleb me ees maailmaajaloo sündmuste suurtes keeristes.2 

Tegemist on tsitaadiga Soome sõja-

väe ülemjuhataja marssal Gustaf 

Mannerheimi 10. juulil 1941 peetud 

nn mõõga tupestvõtu päevakäsust. 

Soome oli ajaloos esimest korda 

astumas mitte kaitse-, vaid ründe-

sõtta, millele oli vaja leida kõigile 

soomlastele arusaadav õigustus. 

Mõistagi ei ole ajaloos asjad alati 

mustvalged ning nii tuleb ka selle 

kõne taustana teada, et Soome oli 

just sõlminud Hitleri Saksamaaga 

lepingu, mille kohaselt kavatseti 

ühiselt Nõukogude Liitu rünnata 

koordineeritud ründeplaani  alusel. 

Soomel olid selgelt oma huvid, plaanid 

ja taktika. Peamine eesmärk oli tagasi 

vallutada Talvesõja tulemusel kaotatud 

Karjala alad. Saksa toe eest Põhja-

Soomest lähtuvatel ida suunalistel 

rünnakutel oldi koos sakslastega 

nõus osalema ka Lenin gradi blokaadi 

korraldamises. Mannerheim nimetab 

Suur-Soome ideest kantuna oma kõnes 

eraldi Viena ja Aunuse karjalasi. Suur-

Soome liikumise ettekujutuse kohaselt 

tuli üheks suureks nn Suur-Soome 

riigiks ühendada kõik Soome ümbruses 

asuvad alad, mis olid asustatud lääne-

mere soome rahvastega (sealhulgas 

ka Eesti ja Ingeri alad). Suurriik pidi 

endasse haarama isegi Peterburi linna, 

ammugi siis Aunuse (vene Олонец), 

põhjas aga kogu Koola poolsaare; ida-

piiriks oli mõeldud Valge mere rannik 

ehk siis soome päraselt Viena rannik.

Karjalas ringi reisides on hea seda 

tausta teada. Kuigi Suur-Soome idee 

hääbus pea täielikult Jätkusõja lõp-

pedes, leidub teatud heiastusi sellest 

Karjalas seniajani. Üheks näiteks on 

kindlasti soomlaste jonnakas tava 

nimetada Karjala linnu, külasid ja 

loodus kohti jätkuvalt oma nimedega. 

Seega ei kuule soomlaste suust ega 

näe nende kirjutatud raamatutes pea 

kunagi Onega järve, vaid selle nimeks 

on ikka Ääninen või Äänisjärvi, mitte 

Belomorsk, vaid Soroka, mitte Olonets, 

vaid Aunus, mitte Petroskoi vaid Äänis-

linna jne. Eestiski on kombeks järgida 

pigem hõimuvendade eeskuju. Tule-

vaste rändurite vaeva vähendamiseks 

on ära toodud ka venekeelsed vasted. 
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Petroskoi 
ehk Äänislinna

Olime jõudnud juba üsna suure tuuri Petroskoi (vene keeles Петрозаводск) 
kesklinnale meie võõrustajate poolt lahkelt muretsetud väga asjaliku giidi kom-
mentaaride saatel peale teha. Ekskursioon liikus edasi mööda Äänisjärve kal-
last kulgevat uhket promenaadi, millele on paigutatud huvitavaid skulptuure 
ja muid sarnaseid (enamasti modernses kunstistiilis) taieseid, mis on linnale 
kingitud sõpruslinnade poolt või saadud muude rahvaste sõprust ja vendlust 
viljelevate ettevõtmiste tulemusel. Üks pilkuköitvaim ja ka kõige põnevama 
taustalooga on ameerika kunstniku metalltaies (tehtud armatuuri laadsetest 
jämedatest metallvarrastest) kaluritest, kes järve kalavõrku heidavad. Tõepoo-
lest, kui vaadata seda nurga alt, kui taustaks on üksnes järvepind ja taevas, 
on efekt täiesti olemas – mingi hetk heidadki võrku koos kaluritega. Kui see 
taies sügaval nõukaajal linnale kingiti, räägiti selle juurde kohustuslikus korras 
sobiv lugu rasket tööliseleiba teenivatest kaluritest ehk siis ameerika ja vene 
kalurist … Alles hiljem on selgunud, et kunstniku tegelik idee oli hoopis kuju-
tada üht episoodi piibliloost.

Seejärel osutab meie giid promenaadilt paistva linnaväljaku suunas, mille 
keskel on umbes viie meetri kõrgune massiivne graniitskulptuur: „Aga see on 
meie Otto Wille Kuusinen, kes juhtis pikka aega Karjala ja Soome Nõukogude 
Autonoomset Vabariiki ning oli seejärel pikka aega NSV Liidu Ülemnõukogu 
presiidiumi liige, ta on maetud Kremli müüri äärde …“ Seda öelnud, märkame 
giidi näol varjamatut uhkustunnet, kuid suudame juba üsna kiirelt selle loo 
hoopis teise konteksti paigutada. Kui Kuusinen kõrges vanuses, 82-aastasena, 
1964.  aastal enne surma palus NSV Liidu Soome saatkonna kaudu Soome 
valitsuselt luba külastada oma sünnipaika Laukaat ja Jyväskylä linna, kus ta 
üles oli kasvanud ja koolis käinud, lükkas Soome valitsus selle palve tagasi.3 
Ja tegi seda seejuures ilmselt suure põlgusega. Ometi peeti Soomet siis pea et 
NSV Liidu vasalliks ja arvati, et Kekkonen tegi kõik nii, nagu Kreml käskis. 

Peeter I ütles: siia saagu Petrozavodsk
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Sellesse delikaatsesse ajaloo episoodikesse Kreml 
teadupärast ei sekkunudki – arvates umbes nii, et 
vanad sõbrad, las klaarivad oma vahel. Kuusinen jäi 
elu lõpuni Soome silmis tõeliseks Juudaks ja tege-
likkuses persona non grata’ks, üheks suurimaks 
Soome riigi reeturiks ajaloos. Kui Stalin 1939. aas-
tal Soome vallutamise plaani kokku pani, oli Kuu-
sinenile selles ette nähtud kindel roll. Temast pidi 
saama Soome Demokraatliku Vabariigi juht ja see 
vabariik pidi mõistagi kuuluma Nõukogude Liidu 
koosseisu. Ja kui Stalinil õnnestus vallutada esi-
mene asula Soome territooriumil – Leningradist 
50  kilomeetri kaugusel asuv Terijoki, määratigi 

Võrku loopivad kalurid Äänisjärve-äärsel promenaadil
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Otto Wille Kuusinen sealse nn Terijoki valitsuse juhiks. Sellest pidi saama 
omamoodi seeme edasisele Soome allutamisele. Muu maailma silmis pidi 
sõda välja nägema õiglasena – selle eesmärk oli Soome tööliste ja talupoegade 
vabastamine valgete kapitalistide ikke alt.

Mõistagi ei hakanud me seda delikaatset seika oma lahkele ja usinale 
 giidile jutustama, vaid noogutasime tema Kuusineni-loo juurde vaevumärga-
tavalt peaga. Ka järgmine lause, millega giid asus tutvustama promenaadi 
lõpus asuvat ja nüüdseks taastatud ajaloolist linnakeskust, hüppas jälle kuidagi 
eriliselt esile: „Suure isamaasõja ajal, siis kui meie linn oli soomlaste poolt oku-
peeritud …“ Aga mingis mõttes oli tal ju õiguski: Soome ja Nõukogude Vene-
maa vahelise Tartu rahulepingu järgi ei kuulunud Petroskoi Soome Vabariigi 
koosseisu, seega ka mitte 1939. aasta lõpus, kui Venemaa Talvesõda alustas. Nii 
võibki asjaolu, et soomlased selle Jätkusõjas vallutasid, venelaste poolelt vaada-
tes ka okupatsiooniks pidada. Kui aga uurida Jätkusõja kõige kaugemat Soome 
poolt vallutatud alade idapiiri (õigemini rindejoont), siis ulatus see 1942. aasta 

Äänislinnas asusid omal ajal Venemaa kõige võimsamad relvatehased. Siis kandis linn raudselt 

Petrozavodski (Peetri tehased) nime
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talvel Äänisjärve ja Laagoga vahelt sügavale itta, Aunusest tükk maad Peter-
buri suunas edasigi, Syväri (Sviri) jõe kaldani.4 Kui soomlased oleks siis tõsiselt 
soovinud venelastele haiget teha, oleks nad saanud Leningradi blokaadi idast 
täielikult sulgeda. Mannerheim oli sellise käsu andmiseks liiga arukas ja vene 
hinge ülihästi tundev suurte kogemustega väepealik, mistõttu liiguti täpselt 
sakslastega kokkulepitud piirini. 

Mida siis kujutab endast Petroskoi ehk Petrozavodsk tänapäeval? Ühe 
metafoorina võiks öelda, et see on nagu déjà-vu Tallinnast aastal 1991 või siis 
fantaasiapilt sellest, milline võinuks olla Tallinn aastal 2016. Nii oleks tõepoo-
lest võinud vabalt juhtuda ka meie linnapildiga, kui ajalugu poleks me vastu 
helde olnud. Uusi ehitisi siin palju ei kohta, midagi on justkui taastatud ja veidi 
üles löödud, kuid paratamatult domineerivad kuumaastikulaadsed tänavad ja 
rohealadel rinnuni ulatuv umbrohi. Nende vahel aga laiutab tüüpiline nõu-
kogude arhitektuuripärand – paneelmajad nii Stalini kui ka Hruštšovi ajast, 
aga ka hilisemast perioodist. Linnas liikuvad trollibussid näevad välja, nagu 

Tundus, et sellel trollibussil hakkavad küljeplekid kohe lahti pudenema ja mõni reisija võib  

läbi põhja astuda
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oleks need olnud järjest sõidus üle viiekümne aasta. Peaväljakul on küll Kirovi 
monument, teistel väljakutel aga jätkuvalt Leninid. Järveäärse promenaadi 
alguses näeme ka Peeter I pronkskuju – teda peetakse linna asutajaks. 

Linna üks paremaid hotelle on Karelia, mis näeb välja nagu Viru hotelli 
väike veli. Karelia hotell vastab heale Soome standardile ja ohtralt soomlasi 
võib siit alati ka eest leida. „Mis mõtted nende peas mõlguvad, kui nad Kuusi-
neni massiivset skulptuuri silmavad?“ välgatas peast läbi. Karelia hotelli järve-
poolsetest tubadest avaneb lummav vaade Äänisjärvele, mille sillerdav järve-
pind kaob kohati silmapiiri taha. Hotellis on väike spaa ja restorani toidud 
vastavad samuti parimale põhjamaade standardile. Teenindus on aga mitu 
kraadi paremgi. Karjalas kohtame mitte ainult väga sõbralikke ja heatahtlikke 
teenindajaid, vaid enamik kohalikke ongi sellised. Nad on omamoodi positiiv-
sed „saab küll“ -inimesed ja tundub, et sõnad „ei“ ja „ei ole võimalik“ nende 
leksikoni ei kuulu. 

Meie silmaringi avardamise ja teadmiste täiendamise osas kujunes meeldi-
vaks ja ka kasulikuks kohtumine vepsa naisega, kes müüs tänaval oma keraa-
mikat. Samuti tekitas see kohtumine mingit salapärast kummalist usaldust ja 
inimlikku lähedust. Ta tutvustas meile oma kunsti innukalt ning suure veen-
misjõuga, lisades värvikaid ja sisukaid selgitusi ning näiteid vepsa ja muude 
siinsete põlisrahvaste kultuuripärandile tuginedes. Temast kumas koguni tea-
tud šamaanlikke jooni. Saime teada, et ka vepslaste seas oli levinud kurja silma 
usk, mistõttu olid levinud silmaga ehted, mis olid ühtlasi kaitsvaks talismaniks 
ja aitasid ehte kandjal kurja eemale tõrjuda. Silma motiivi kasutas ka kunst-
nik ise oma töödes. Ta selgitas, kuidas tuleb silmaga amulett saajale üle anda. 
Ka meie pidime ostjatena täpselt niiviisi toimina. Nimelt tuleb ehe üle anda 
hetkel, kui vastuvõtja on heas tujus või naeratab. Ainult nii säilib ehtel maagi-
line toime. Kala kujutamine vepslaste ehtekunstis ja sellise ehte vöö peal kand-
mine pidi aga tagama hea kalaõnne. Kala on teadupärast olnud Karjala aladel 
põhiline toidupoolis ja seeläbi ka peamine eluallikas, kuna vilja  kasvatamiseks 
nende alade looduslikud tingimused ei sobi. 

Koos Petroskoi külastamisega tasub kindlasti ära käia Kiži saarel. Seal asu-
vad väga omapärase arhitektuuriga puitkirikud kuuluvad UNESCO maailma-
pärandi nimekirja.

Vepsa keraamik oma kunsti tutvustamas.  

Tema juttu silmast ja kalast vepsa rahvakunstis oli paeluv kuulata
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Kiži

Äänisjärve-äärse Karelia hotellitoa aknast paistab sadam, kust viivad laeva-
teed paljudesse paikadesse. Huvitavamaid sihtkohti neist on Kiži saar, mis on 
üks Äänisjärve 1650 saarest. Laevapileti sinna ja tagasi ning ka giidiga eks-
kursiooni saab osta hotelli vastuvõtulauast. Tegemist on täpselt üheks päevaks 
sobiva reisiga. 

Sõiduvahendiks on vana hea nõukaaegne (omal ajal maailmas väga 
modernseks peetud) turbiinide jõul liikuv, raketti meenutav veesõiduk Raketa, 
mis veepinna kohale kerkib ja seejärel nagu linnuke mööda järvepinda liugleb. 
Kiži saarel paikneb maailmas ainulaadne 22 kupliga Preobraženski (Issanda 
Muutmise) puukirik, mille kuplid on ehitatud ühegi naelata, ainult kirve abil. 
Ehitis koos seda ümbritseva hoonekompleksiga kuulub UNESCO maailma-
pärandi nimekirja.

Vana hea Raketa ootab meid Petroskoi sadama kai ääres


