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 Loviisan kameraseuran Loisto-lehteä on 
julkaistu jo neljännesvuosisata. Tänä ai-
kana etenkin viestintäala on suorastaan 
mullistunut. Valokuvavälineistö on siinä 
ohessa kokenut muutoksen.

Pelkkä tekniikan muutos ei ole muut-
tanut asioita, vaan se miten teknistä lait-
teistoa käytetään ja kuka käyttää niitä se-
kä millä tarkoituksella.

 
Internetissä tapahtuva tiedonvälitys 

ja keskustelu ovat tuoneet keskivertoih-
miselle hyvät mahdollisuudet ottaa osaa 
ja myös vaikuttaa asioihin. Eri näkökul-
mat ja kannanotot tulevat helposti esiin. 
Printtimedian puolella sen sijaan keskit-
tyminen ja ketjuuntuminen ovat olleet 
elinehto ja samalla paikallinen näkökulma 
on uhattuna ja sitä ohjaillan etäältä.

Loisto on avoimesti loviisalainen, asi-
oita ja maailman ilmiöitä pienen paikka-
kunnan näkökulmasta tarkasteleva. Usein 
meille tuodaan asioita esille esimerkiksi 
tv:n kautta brittiläisin tai amerikkalaisten 
silmin. Joku reipas englantia puhuva rep-
pumatkailijanuori matkustelee maailmal-
la nyrpistelemässä nenäänsä kummallisil-
le ruuille ja korostaa omaa sankaruuttaan 
maistamalla paikallista mämmiä. Loviisa-
laisena samaistumiskohdetta ei välttämät-
tä löydy.

Vuoden 2014 Loistoa lähdettiin ide-
oimaan siitä mitä voisi olla loviisalainen 
”Kansallinen maantiede lehti”. Viittaus 
amerikkalaiseen esikuvaan on tietenkin 
liioittelua ja asioiden suurentelua, mut-
ta toisaalta myös ajatuksia herättävää. Me 
teimme kuitenkin omanlaisen pienen ih-
misen ja pienen paikkakunnan näkemyk-
sen maailman menoon ja omaan paikka-
kuntaan. Emme tosiaankaan yksin vaan 
uskollisten tukijoukkojen kannustamana 
ja kustantamana. 

Suuri kiitos kaikille 25. Loisto projektiin 
osallistuneelle!

Lovisa – genom kameralinser

 Lovisa kameraklubbs Loisto-tidning har ut-
getts redan ett fjärdedelssekel. Under tiden 
har det skett en stor omvälvning speciellt 
inom området kommunikation. Fotografe-
ringsutrustningen har vid sidan om upplevt 
en förändring. Endast teknikens utveckling 
har inte ändrat saker och ting, utan sättet 
hur teknisk utrustning används, vem som 
använder den och till vilket ändamål.

Informationsförmedlingen och diskussionen 
på internet har gett den vanliga människan 
goda möjligheter att ta del i och påverka sa-
ker. Olika synpunkter och ställningstagan-
den kommer lätt fram. För pappersmedier-
na har däremot fokuseringen och kedjebild-
ningen varit livsviktig, och samtidigt är den 
lokala synpunkten hotad och den styrs från 
distans.

Loisto är ärligt en lovisatidning, som gran-
skar saker och världens fenomen ur en liten 
orts synvinkel. Många gånger serverar tv:n 
oss saker ur brittiskt eller amerikanskt per-
spektiv. Någon duktig engelsk backpacker-
ungdom reser jorden runt och rynkar nä-
san åt underliga maträtter och hämtar fram 
sin egen heroism genom att smaka på lokal 
memma. Som lovisabo är det svårt att iden-
tifiera sig i det hela.  

Årets Loisto 2014 har utvecklats med frå-
gan hur en ”national geographic” från lovi-
sa kunde se ut. Referensen till den ameri-
kanska förebilden är förstås överdriven, men 
väcker också tankar. Vi gjorde ändå en egen 
liten människas och liten orts synpunkt på 
världens gång och vår på vår ort. Vi gjorde 
det faktiskt inte ensamma utan uppmuntra-
de och finansierade av vår trogna stödgrupp.  

Ett stort tack till alla som deltagit i 25. Lois-
to projektet! 

25. vuosikerta, 25 årgång,  
 
kansikuva tarja taberman 

JuLkaisiJa  
Loviisan K ameraseura ry,  
Lovisa  kameraklubben rf. 

 PÄÄToimiTTaJa ARI HAIMI/ 
SANNA-MARIA EK,  
 siHTeeri Tarja Taberman 
 ToimiTuskunTa Harri Ran-
tanen, Antti Seppälä, Tarja 
Taberman, Svante Söder-
ström, hanna karvinen, 
marko wahlström, inkeri 
kapari, juha merenheimo, 
heikki arola. 
 
iLmoiTusmarkkinoinTi  
Projektivastaava Heikki 
Arola,   
arolaheikki@gmail.com
lisätietoja  
www.loviisankameraseura.fi 
ToimiTuksen osoiTe  
Pyökkipolku 6, 07955 TESJOKI

uLkoasu ja taitto  
 Sanna-Maria Ek 

PainoPaikka Forssa Print, 
Forssa. Forssa Print 
 noudattaa Joutsen-
menrkkiä sekä SFS-ISO 14001 
ja  PEFC-CoC-standardien 
 asettamia vaatimuksia.  
Painos mÄÄrÄ 3 000kpl.

l inssien läpi näkymä
LOVIISA

  - Loviisan Kameraseura

LOISTO-LEHTI 2014
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A
skolan Hiidenkirnut on ainut-
laatuinen luonnonvoimien 
muovaama mestariteos, jotka 
löydettiin vuonna 1950. Korttian 
kylässä sijaitsevan, Kirnukallion 
kylkeen on uurtunut viimeisim-
män jääkauden päättyessä 

kaikkiaan 20 lieriönmuotoista kuoppaa eli hiiden-
kirnua. Maastamme ei ole toistaiseksi löytynyt 
toista yhtä laajaa kirnuesiintymää. Askolan hii-
denkirnuille kaikille on annettu nimi. Suurin alueen 
kirnuista, Jättiläisen kuhnepytty, on leveydeltään 
4,2 metriä ja syvyydeltään peräti 10,3 metriä. 

Hiidenkirnuille metsäpolkua tai jokea pitkin

Kirnukalliolle lähtee polku levähdysalueelta, jossa 
on infopiste, puuvessa sekä roskakorit. Matkaa 
pysäköintialueelta kirnuille on 500 metriä. Hiiden-
kirnuja voi lähestyä myös Porvoonjoelta kanootilla 

tai veneellä. Joen rannassa on kirnujen kohdalla 
rantautumispaikka. 

Sateella tai myöhäissyksyllä mustan jään aikaan 
kirnuille menijän on syytä kuitenkin olla varovai-
nen, koska puurappuset ovat liukkaat. Tosin sil-
loin kirnuissa on reilummin vettä ja hiisimaailma 
näyttää vielä vaikuttavammalta. Kirnut pysyvät 
keväällä pitkään jäässä, jopa toukokuulle saakka. 

Retken alkaessa ensimmäisenä on vastassa jyrk-
kä lasku puisia kallioon rakennettuja portaita pit-
kin. Kulkua helpottamaan on tehty rautakaiteet. 

Erään suuren kiven päälle on tehty pienemmistä 
kivistä silmät ja suu. Kyseinen kivi näkyy parhai-
ten hiidenkirnuilta palattaessa. Rämettyneiden, 
naavan peittämien puiden ja tuulessa kaatunei-
den kelojen reunustaman maiseman kautta tup-
sahdetaan Kirnukallion päälle. Sieltä voi nähdä 
Porvoonjoen pilkottavan aivan rinteen alapuolella.

ASkoLAn  
Hiidenkirnut 
– luonnonvoimien muovaava mestariteos

kUVAT JA T E kST I  TARJA TABE R MAn
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Kallion rinteestä löytyvät hiidenkirnut on 
varustettu nimikyltein ja infotauluin. 

nimetyt kirnut

Vaikuttavin Askolan hiidenkirnuista on rin-
teen alaosassa sijaitseva Jättiläisen kuhne-
pytty eli Hiiden kylpyastia, jolle nimen keksi 
Veikko Okko. Kuhnepytyllähän tarkoitetaan 
kylpyastiaa. Kirnu on 4,2 metrin levyinen 
ja 10,3 metrin syvyinen. Syvyyttä lisää sen 
pohjalla oleva pienempi kirnu. Maailmas-
sa on tiettävästi vain kaksi tai kolme sitä 
suurempaa hiidenkirnua. Askolalaisesta 
perinteestä ja Johannes Linnankoskesta 
muistuttavat kirnut Koskenlaskija, Kohiseva 
sekä Tulipunakukka. Jotkut kirnut on nimetty 
pelkästään niiden muodon mukaan kuten 
Mylly, Kattila , Kuppi, Riisipata, Nojatuoli ja 
Päärynä. Hiisi, Vuorenhaltia, Tonttu ja Men-
ninkäisen pesä saavat nimensä vanhoista 
tarinoista hiidenkirnujen synnystä. Yritykset, 
jotka tukivat työntekijöidensä ja asiakkai-
densa panoksella hiidenkirnualueen alkutai-
paletta, saivat myös omat nimikkokirnunsa: 
Vakka, Jäävaurio ja Kohiseva.

Kuhnepytyn, kuten muidenkin isompien kir-
nujen ympärillä on rautainen suojakaide. Sy-
vään pyttyyn putoaminen olisi kohtalokasta.
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INFO:

Hiidenkirnuesiintymä sijait-
see Askolan kunnassa itäisellä 
Uudellamaalla. Kirnut on hyvin 
merkitty opastein Askola-
Pukkila tieltä, nro 1635. Osoite: 
Hiidenkirnujentie 720, Korttian 
kylä, Askola.

Linja-autoreitti Lahti-Porvoo-
Helsinki kulkee hiidenkirnualu-
een pysäköintipaikan ohitse 
useita kertoja päivässä. Lisätie-
toa www.pukkilanliikenne.fi

Alueelle on pääsymaksu:  
4 € / perhe tai 2 € / aikuinen 
ja 1 € / lapsi tai 10 € / koulu-
laisryhmä. Maksamalla pääsy-
maksun tuet alueen hoitoa ja 
kunnossapitoa. Aluetta ylläpi-
detään talkoovoimin ja pääsy-
maksutuloilla. 

Alueella ei ole kuitenkaan 
nuotiopaikkaa. Tulenteko on 
ehdottomasti kielletty. Muista 
kunnioittaa luontoa liikkuessasi 
kirnualueella.

Kirnualue on aina avoinna, 
mutta talvikunnossapitoa ei 
ole.

Lähde: Askolan hiidenkirnut/hiidenkirnut.fi

FAKTA!
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ICY ART_AnTTI SEPPÄLÄ

- kisojen satoa
FIAP 

Fédération Internationale de l'Art Photographique

FIAP on kansainvälinen valokuvajärjestö, jonka suojeluksessa jär-
jestetään kansainvälisiä valokuvanäyttelyjä ympäri maailmaa. Näyt-
telytoiminta on hieno väylä saada kuviaan näyttelyihin ja toisaalta 
näyttelyluetteloiden kautta saada kuva siitä mitä maailmalla kuva-
taan. Loviisan kameraseura osallistuu Suomen kameraseurojen lii-
ton kautta tähän FIAP toimintaan. Loviisalaisia kuvaajia ja kuvia 
on ollut esillä maailmalla, useissa maanosissa. Tässä vain muutama 
esimerkki.

Lisätietoja www.fiap.net



14  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  15

nIGHT SkY_AnTTI SEPPÄLÄ
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EGGS_AnTTI SEPPÄLÄ
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BIRd GIRL_AnTTI SEPPÄLÄ

ACRoBATIC_TARJA TABERMAn
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HIIRIPöLLö (SURNIA ULULA) on 
pöllöihin (Strigidae) kuuluva lintulaji. 
Hiiripöllö on päiväpöllö, eli se saalis-
taa päiväpetolintujen tapaan päivisin 
ja muistuttaa ulkonäöltään ja elinta-
voiltaankin paljon haukkaa. Sen eng-
lanninkielinen nimi onkin Northern 
hawk owl. Hiiripöllö on keskikokoinen, 
pitkäpyrstöinen, kauttaaltaan mus-
tan-, tummanruskean- ja valkoisenkir-
java pöllö. Valkoista naamaa kehystää 
musta reunus, ja mustat ”kulmakar-
vat” yhdessä keltaisten silmien kans-
sa saavat aikaan läpitunkevasti pistä-
vän katseen. Se istuu usein näkyvällä 
paikalla puun latvassa, ilmakaapelilla 
tai tolpan päässä. Lennossa sen voi 
sekoittaa varpushaukkaan, mutta ero-
na on selvästi suurempi pää. Laji pesii 
Pohjois-Suomessa. Tunturi-Lapissa se 
on harvinainen. Syksyisin se vaeltaa 
etelään, joinain vuosina suuremmissa 
määrin, jolloin lintuja tavataan aivan 
etelärannikkoa myöten.  Kaikki kuvien 
hiiripöllöt on kuvattu Loviisassa talvel-
la 2013 - 2014, jolloin niistä oli useita 
havaintoja. Hiiripöllö on hakkuuaukei-
den, suonlaiteiden ja syrjäseutujen 
pesimälintu. 

Pesä on usein matalassa puunko-
lossa, josta lintu voi kurkistaa ulos. 
Se voi olla myös pökkelön nokassa tai 
pöntössä. Muninta voi alkaa jo maa-
liskuun lopulla, mutta pääosa se munii 
huhtikuussa, ja monet parit aloittavat 
vasta toukokuussa. Valkoisia, soikeita 
munia on tavallisesti 4–8, jyrsijöiden 
huippuvuosina jopa 10–12. Naaras 
hautoo kuukauden. Poikaset lähte-
vät pesästä maastoon 3-viikkoisina ja 
oppivat lentämään 5-viikkoisina. Poi-
kasaikaan emot saattavat puolustaa 
pesäänsä hyvinkin aggressiivisesti.

››



24  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  25



26  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  27

Valamo lumoaa 
hiljaisuudellaan

Valamon luostarin 
pääkirkko vihittiin käyt-
töön kesäkuussa 1977. 
Rakennus on arkkiteh-
ti Ivan Kudrjavzevin 
suunnittelema. Saman-
tyyppisiä yksikupolisia, 
valkoisia tiilikirkkoja 
näkee esimerkiksi Nov-
gorodin ja Pihkovan 
alueilla Venäjällä.

 L  
uostari on perinteisesti tarjon-
nut yösijan väsyneelle kulkijal-
le. Keski- ja Etelä-Euroopasta 
tuttujen luostarien lisäksi myös 
Suomessa on kaksi luostaria, 

jotka tarjoavat matkailijoille leposijan ja 
rauhoittumispaikan.

Heinävedellä sijaitsevat Valamon 
munkkiluostari ja sen lähettyvillä sijait-
seva pienempi Lintulan nunnaluosta-
ri ovat matkailukohteina niin kotimais-
ten kuin ulkomaisten matkailijoiden 
suosimia

    Parhaiten Valamon tunnelmaan 
pääsee, kun varaa luostarista joko ho-
tellihuoneen tai retkeilymajasta vuode-
paikan. Luostarialueen hiljaisuus yllät-
tää: ihmismieli rauhoittuu ja sielu lepää.

    Hiljaisuuden rikkoo ainoastaan 
luostarin pääkirkon palveluksiin kutsu-
vat kirkonkellojen lyönnit. Kumahtele-
va ääni on vaikuttava elämys luostarin 
ravintolan terassilla aamiaista nautis-
kellessa. Valamon kirkon kellojen soin-
tia on vaikea kuvailla; se on jokaisen 
koettava.

    Valamon luostarin elämyksiin kuu-
luu myös viinitila Valamon Viiniherman, 
jonka tuotteisiin pääsee tutustumaan 
erillisessä viiniravintolassa.

Enkeleitä esittävistä puupiirroksista tun-
netuksi tulleen kuvataiteilija Ina Collian-
derin (1905–1985) taidenäyttely “Enkelit 
kanssamme” on esillä Valamon luosta-
rissa 30.8.2014 asti. 

kUVAT JA T E kST I  MAR ko WHALST RöM
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marko WHaLsTÖm
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Perimätiedon mukaan Valamon luos-
tari on perustettu Venäjän Laatokalla 
1100-luvulla, viimeistään 1300-luvulla. 
Sen perustajaisinä kunnioitetaan kah-
ta Valamon saarella kilvoitellutta py-
hää, Sergei ja Herman Valamolaista.

Ensimmäinen ja toinen maailman-
sota vaikuttivat dramaattisesti luosta-
rin vaiheisiin.

Suomen ortodoksisen kirkon alai-
suudessa toiminut luostari evakuoitiin 
helmikuussa 1940 ja noin 200-henki-
nen veljestö löysi uuden kodin Heinä-
veden Papinniemestä.

1970-luku muodostui luostarin uu-
den kasvun alkusoitoksi. Luostarin-
mäelle rakennettiin uusi kivikirkko ja 
veljestöön alkoi saapua uusia kilvoit-
telijoita. Luostarin pääelinkeino muut-
tui matkailun lisääntyessä.

Tänään luostari on noin kymmen-
henkisen veljestön kilvoittelupaikka, 
Suomen merkittävin ortodoksisen kult-
tuurin keskus ja suosittu matkailukoh-
de. Luostarissa käy vuosittain yli 160 
000 vierailijaa ympäri vuoden.

Lähde: www.valamo.fi

FAKTA!

Pääkirkon kellotor-
nin kellot kutsuvat 
kahdesti päivässä 
jumalanpalvelukseen.

Valamon luosta-
rin perustajaisien, 
Sergei ja Her-
man Valamolai-
sen, ikoni koristaa 
munkkiluostarin 
ulkoseinää.
Viini on aina kuu-
lunut oleellisena 
osana munkkiluos-
tariin. Niin myös 
Valamossa. Kuvas-
sa valkoisista viini-
marjoista valmis-
tettua marjaviiniä 
sekä mustaviini-
marjoista, man-
sikoista ja vadel-
mista valmistettu 
marjaviini.

Matkailija voi myös osallis-
tua ortodoksisiin jumalan-
palveluksiin, joiden aikana 
ei saa valokuvata. Kuvassa 
tuohuksia Pyhän Basileios 
Suuren ikonin alapuolella.
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››

BoMBERGSGRoTTAn

Eteinen. Tähän tuli vielä 
vähän luonnonvaloa.

kUVAT JA T E kST I  AnTT I  S E PPÄLÄ



32  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  33

Pikkkupoikana intiaania 
Sahalahden metsissä 
leikittäessä vihollisen 
väijymiseksi riitti piilo-

paikaksi pojanviikarin kokoinen 
kivenkolo. Ison siirtolohkareen 
alle saattoi mahtua useampikin 
intiaani. Kaakkovuoressa muu-
taman kilometrin päässä oli jo 
useamman metrin kokoinen luo-
la, mutta kaukaisesta sijainnista 
johtuen siellä ei juuri intiaaneja 
näkynyt.

60 vuotta myöhemmin kuulin, 
että Liljendalissa on jokaisen 
intiaanin unelmaluola.

Ohjeen mukaan lähdin etsimään 
sitä Liljendalista Myrskylään 
vievän tien varrelta Mickelspil-
tomin kylästä. Katsoin kartasta 
kallioisen metsäalueen, jossa oli 
paljon kalliojyrkänteitä. Turhaan 
niitä kiertelin, löysin vain pik-
kuintiaanin kokoisia kallionkolo-
ja, ei mitään sellaista, mistä olin 
kuullut kerrottavan.

Saatuani tarkemmat ohjeet, 
että luola on aivan tien vie-
ressä Eskilomin ja Micke-
spiltomin välimaastossa, 
lähdin parin päivän päästä 
uudelle etsintäreissulle. Tien 
vierestä löytyikin vaatimaton 
”rauhoitettu”-kyltti ja 
vastakkaisella puolella tietä oli 
ruostunut putkiteline missä on 
aikoinaan ollut opaste luolalle.

Parinkymmenen metrin päässä 
tieltä nousi muutaman metrin 
korkuinen kallioseinämä ja siinä 
vähän ketunkoloa suurempi 
aukko. Mielessä kävi jotta onko 
tämä kuitenkaan pikkupojan 
aikaisia kivenkoloja kummempi.

Taskulamppu ja kamera mat-
kassa ryömin aukosta sisälle. 
Puolen metrin korkuinen luola 
päättyi kuitenkin jo metrin pääs-
sä kallioseinämään. Hetken 
ihmeteltyäni ja silmien tottuessa 
taskulampun hämärään valoon, 
totesinkin että varsinainen luola 
onkin kalliojyrkänteen suuntai-
nen ja lähtee sekä oikealle että 
vasemmalle matalasta eteises-
tä.

Vasemmalle lähtevä luola laa-
jeni heti eteisen jälkeen reilun 
metrin levyiseksi ja vajaan 
metrin korkuiseksi. Riittävän 
kokoinen kulkemiseen mutta 
konttaamista vaikeutti louhikkoi-
nen pohja. Viiden metrin päässä 
roikkui katosta kaksi isoa putoa-
maisillaan olevaa kiveä. Ajattelin 
niiden roikkuneen siinä viimeiset 
10 000 vuotta joten uskalsin 
ryömiä niiden alitse. Roikkuvien 
kivien jälkeen luola kuitenkin 
madaltui ja päättyi noin viiden 
metrin päässä kivistä.

Palasin eteiseen ja lähdin vielä-
kin louhikkoisempaan oikealle 
menevään haaraan. Muutaman 

Fridlyst enligt naturs-
kyddslagen – Rauhoitettu 
luonnonsuojelulain perus-
teella.  Luola  on ensimmäi-
nen vuonna 1924 säädetyn 
luonnonsuojelulain perus-
teella rauhoitettu alue.

Tunnistettavaa kirjoitusta. 
Käsialasta päätellen kor-
keintaan muutaman kym-
menen vuotta vanhaa.

Oikean haaran kamarin 
seinän kalliomaalauksessa 
näkyy tähti, koira ja tulkitse-
matonta kirjoitusta.

Kamarin jälkeen luola 
jatkuu ja madaltuu.

Luolan suuaukko on puo-
lisen metriä korkea, tuskin 
ketunkoloa suurempi.

Jäämuodostelmia talven 
jäljiltä.

metrin ryömimisen jälkeen 
luola laajeni seisomakorkui-
seksi kamariksi. Lattialla oli 
vielä talven jäljiltä hienoja 
jäämuodostelmia ja seiniä 
koristi kauniit valuneen veden 
tekemät raitakuviot. 

Yllättäen kamarin seinässä 
näkyi himmeitä kalliomaala-
uksia. Piirroksista oli havaitta-
vissa koira ja tähti sekä hie-
roglyfin näköisiä koukeroita. 
Lisäksi näkyi selvästi vuosiluku 
1811. Olisiko joku metsä-
mies piileskellyt täällä joskus 
Venäjän vallan alkuvuosina? 

Käsialasta päätellen piirrokset 
eivät kuitenkaan liene muutamaa 
kymmentä vuotta vanhempia.

Kamarista eteenpäin luola kaar-
tui vasemmalle ja madaltui 30-40 
cm korkuiseksi. Taskulampun 
valokeilassa näytti luola jatkuvan 
edelleen ja ahtauman jälkeen 
taas laajenevan. 

1950-luvun intiaani olisi jatkanut 
matkaa mutta tämän päivän ei. 
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S A I L M A K E R S

The sailmakers who make it possible

(019) 533 167            www.doylesails.com
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Pakettijahti Österstjernan

Tule purjehtimaan ja kokemaan menneiden aikojen 
tunnelmaa ajalta, jolloin merellä liikuttiin 
tuulen voimalla!

Katso lisää: www.osterstjernan.fi   tai soita 0400 120 929.

Aleksanterinkatu 2 Loviisa
Puh. (019) 531 610
Avoinna: ma-pe 8-17, la 8-14
www.vaherkyla.fi
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Café Saltbodan | Laivasilta 4 07900 Loviisa
puh. 019 532 572 | 040 504 5051

www.sanka.fi

kissa

Kukaan ei osaa sanoa, milloin kissa kesytettiin. Varmaan 
kesyttäminen on liittynyt siihen muutokseen, jossa keräily-
taloudesta on siirrytty maanviljelyyn. Viljavarastojen liepeille 
on hakeutunut hiiriä ja rottia. Kun villikissat ovat pyydystä-
neet näitä vahinkoeläimiä, niin ihminen on ruokkimalla ke-
syttänyt kissan. Historiankirjoituksen isä, kreikkalainen He-
rodotos, joka eli 400- luvulla eKr., matkusteli mm. Egyptissä. 
Hän kertoi, että egyptiläiset arvostivat pientä seuraeläintä, 
joka oli täysin tuntematon silloisessa Kreikassa.

koira

Ihminen kesytti koiran ennen kissaa. Keräilytaloudessa 
metsästellen elävä ihminen tarvitsi kumppanin, joka ker-
toisi haukunnalla riistan tai vaaran läsnäolosta. Koira on 
ihmisen kesyttämistä eläimistä vanhin. Pennusta saakka 
ihmisen kanssa kasvanut koira on sosiaalisesti älykäs. Se 
oppii tulkitsemaan kasvattajansa erilaisia eleitä ja vieste-
jä. Ihminen käyttää nykyisin koiraa hyvin moniin palvelu-
tehtäviin. Jalostuksella koirista on saatu fyysisiltä ja henki-
siltä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia koirarotuja.

orava

Kissa, koira ja orava ovat nisäkkäi-
tä. Edelliset ovat petoeläimiä ja ora-
va on jyrsijä. Oravaa ei ihminen ole 
kesyttänyt lemmikkieläimeksi. Sen 
touhuamista on hauska katsella, 
sillä orava on päivällä toimelias laji. 
Oravan reviiri on muutaman heh-
taarin laajuinen. Jos sen on saanut 
pihapiiriinsä, niin se on kuin lem-
mikkieläin. Orava rakentaa pesän-
sä korkeaan kuuseen tai mäntyyn. 
Pesä on vuorattu lämpimäksi ruo-
holla, sammalilla ja lehdillä. Orava 
piilottaa ruokaa puiden koloihin ja 
etsii kätkönsä hajuaistillaan. Taaja-
mien city-oravat hyödyntävät lintu-
jen ruokintapaikkojen antimia.

kUVAT JA T E kST I  HAR R I RAnTAn E n

ELÄIMELLISTA MEnoA
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M AT k A
M A A I L M A n 
Ä Ä R I I n 
-lasten kanssa

KUVAt JA tEKsti EIJA 

 APOSTOLIA, AUSTRALIA

kUVAT JA T E kST I  E LI nA kÄLVIÄI n E n
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Singapore-Melbourne//Sydney-Fidzi-
Hongkong

Matkalla meitä oli nelihenkinen per-
he. Lapset 2 ja 4v sekä vanhemmat. 
Matkaan päätettiin lähteä nyt, kun 
oli mahdollisuus ottaa vielä hoi-
tovapaata. Aluksi suunnittelimme 
kahden kuukauden matkaa, mutta 
lopulta päädyttiin typistämään mat-
ka kuuteen viikkoon. Työnantajille 
täytyy antaa kiitosta siitä, että va-
paan järjestäminen onnistui erittäin 
helposti. Reissua alettiin suunnitella 
toden teolla noin vuosi sitten. Päätet-
tiin lähteä johonkin kauemmas, kos-
ka kerrankin oli aikaa reissata. 

Lennot sujuivat todella hyvin. Lento-
ajat vaihtelivat 5-11,5 tunnin välillä. 
Lapset viihtyivät hyvin, kun kaikilla 
lennoilla jokaisella paikalla oli oma 
ruutu, josta sai katsoa lastenohjel-
mia mielin määrin (kotona kun niitä 
ei saa katsoa 10 tuntia putkeen). Sen 
lisäksi muutamalta lennolta sai väri-
tyskirjat, joiden seurassa aika kului 
kuin siivillä. Lasten mielestä myös 
lentokoneessa syöminen oli sen ver-
ran erikoista, että ruoka maistui ja 
seuraavaa ruokaa odotettiin innolla.

Mietimme pitkään että varaammeko 
hotellit etukäteen, vai menemmekö 
enemmän fiilispohjalta ja etsimme 
hotellit aina tarvittaessa. Päädyimme 
kuitenkin varaamaan hotellit etu-
käteen Suomesta käsin lähinnä las-
ten takia ja stressin vähentämiseksi. 
Etenkin Great Ocean Roadin varrella 
useimmissa hotelleissa oli kyltti ettei 
tilaa ollut, joten sen osalta etukäteen 
varaaminen oli ihan hyvä vaihtoehto. 
Australian itärannikolla taas tilaa 
olisi löytynyt yllin kyllin. 

Helmikuun alussa lähdimme kohti 
Singaporea. Ensimmäinen lento oli 
reissun pisin. Lento lähti Helsingis-
tä puolen yön maissa, joten matkasta 
suurin osa kului lapsilla nukkues-
sa. Singapore ei ollut ihan niin siis-
ti kuin odotin, mutta vaikutti melko 
samanlaiselta kuin länsimaiset suur-
kaupungit. Singaporessa tutustuim-
me kaupunkiin kävellen päättömästi 
ympäriinsä. Kävimme myös Sentosan 
lomasaarella keskustan kupeessa. 
Lasten suosikki oli eläintarhan yö-
safari. Singaporessa pääsimme seu-
raamaan kiinalaisen uuden vuoden 
jälkimaininkeja ja lohikäärmeitä nä-
kyi levittämässä appelsiinin kuoria 

ympäri kaupunkia. 

Singaporesta jatkoimme matkaa 
Australiaan. Lensimme Melbour-
neen, jossa aika meni lähinnä aika-
erosta toipumiseen. Kaiken kaik-
kiaan yhdeksän tunnin aikaerosta 
toipumiseen lapsilta meni viikon ver-
ran. Melbournessa kävimme kaupun-
gin keskustassa pyörimisen lisäksi 
myös maailmanpyörässä katsomassa 
kaupunkia yläilmoista käsin ja vierai-
limme taas eläintarhassa. Vietimme 
myös paljon aikaa hotellin viereisessä 
puistossa ja leikkipuistossa. 

Olimme varanneet vuokra-auton 
kahdeksi viikoksi. Lähdimme Mel-
bournesta ja palautimme auton Syd-
neyyn. Aluksi lähdimme ajamaan 
kohti länttä, pitkin turistien suosi-
maa Great Ocean Roadia. Maisemat 
matkalla olivat aivan mahtavia, joten 
turistimassaan kannattaa kyllä liit-
tyä. Australiassa on melkein jokai-
sessa kaupungissa turisti-info, joista 
saimme pääsääntöisesti todella hyviä 
vinkkejä paikallisista nähtävyyksistä. 
Great Ocean Roadin ajoimme jatku-
vasti pysähdellen, sillä nähtävää riitti. 
Anglesean golf-kentällä asuu kengu-
ruita. Cape Pattonissa piti olla koalia, 
mutta onnistuimme ajamaan paikan 
ohi ja koalat jäi näkemättä. Ensim-
mäisen hotellin olimme varanneet 
Apollo Baystä. Hotellihuoneen par-
vekkeelta oli hienot maisemat merel-
le ja siinä kelpasi istuskella kuuntele-
massa meren pauhua pitkälle yöhön. 

Great Ocean Roadilta ajoimme si-
vuun tarkoituksena mennä katso-
maan Cape Otwayn majakkaa. Emme 
kuitenkaan nähneet siitä vilausta-
kaan melko suolaisen sisäänpääsy-
maksun vuoksi. Ajaminen reitiltä 
sivuun kannatti silti, sillä näimme 
paljon koalia tien varren puissa. 
Osalla oli poikanenkin matkassa. 
Kävimme myös katsomassa kahta-
toista apostolia, joka on yksi Victo-
rian suosituimmista nähtävyyksistä. 
Apostolit ovat merestä nousevia kal-
liopylväitä, joita aallot muovaavat jat-
kuvasti. Apostoleja ei tarvinnut yksin 
katsella, sillä vuosittain apostoleja 
käy ihmettelemässä toista miljoonaa 
turistia. Warrnamboolissa voisi bon-
gata valaita rantakallioilta katsellen, 
mutta olimme liikkeellä väärään vuo-
denaikaan, joten valaita emme ikävä 
kyllä nähneet. Upeita maisemia sen-
kin edestä. 

APOSTOLIA, AUSTRALIA

››
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Portland oli ajomatkamme käännepis-
te. Portlandin lähistöllä kävimme ihai-
lemassa Cape Bridgewaterin maisemia. 
Maisemat olivat yhdet reissun parhaista, 
silmän kantamattomiin merta, jyrkkiä 
basalttikallioita ja tyrskyjä. Portlandista 
käännyimme takaisin kohti Melbournea. 
Takaisinpäin ajoimme vähän pohjoisem-
paa reittiä Hamiltonin, Stawellin ja Bal-
laratin kautta. Hamiltonissa oli todella 
hieno leikkipuisto. Yleisesti ottaen leik-
kipuistot olivat todella hienoja, laitteita 
oli pienempienkin paikkojen puistoissa 
joka lähtöön ja monessa leikkipuistoissa 
oli rivi kaasugrillejä, mikäli nälkä yllät-
tää kesken leikkimisen. Dunkeldissa yö-
vyimme kivassa mökissä vuoren juurel-
la. Dunkeld on todella pieni kylä, mutta 
majapaikan pihapiirissä riitti puuhas-
teltavaa lapsille. Pihalla on kanoja ja lin-
tuhäkki, jossa oli viiriäisiä, papukaijoja 

ja lopulta myös meidän lapset. Omistajat 
neuvoivat myös missä ja milloin voisim-
me nähdä kenguruita. Onnistuimmekin 
bongaamaan yhden ison.

Dunkeldista oli suunnitelmissa ajaa 
suoraan Ballaratiin, mutta turisti-in-
fon suosituksesta muutimme reittiä ja 
ajoimme vähän pidempää reittiä Halls 
Gapin ja Gampians-vuoriston eteläosan 
kautta. Maisemat olivat taas mutkan 
arvoiset. Ballaratista jatkoimme kohti 
Cowesia. Päivällä ohitimme Melbournen 
ja juutuimme hetkeksi sen ruuhkiin. 
Cowes sijaitsee Phillip Islandilla, joka 
on kuuluisa pingviiniparaatistaan. Joka 
ilta auringonlaskun aikaan pieniä ping-
viinejä saapuu rantaan kalastusmatkal-
taan. Pingviinit taapertavat rantahieti-
kon poikki hiekkadyyneissä sijaitseviin 
pesiinsä, jossa poikaset odottavat päivän 
saalista. Saarella näimme myös paljon 
wallabeja. 

Phillip Islandilta lähdimme Morwellin 
kautta kohti länttä. Morwellissa tör-
mäsimme pensaspaloihin. Palot olivat 
tuhonneet laajoja alueita ja jatkuivat 

edelleen. Tiet olivat onneksi käytössä ja 
pääsimme paikan ohi. Bairnsdalen ete-
läpuolella kävimme Raymond Islandilla, 
jossa puolen tunnin kävelyllä näimme 
vähän toistakymmentä koalaa. Bairns-
dalen eteläpuolella on myös erikoinen 
luonnonmuodostuma, Silt Jetties, jossa 
joki virtaa järven halki ja vain pienet 
maakaistaleet erottavat joen järvestä.

Kun tie alkoi laskeutua Lakes Entran-
ceen, maisemat olivat jälleen kerran 
huikeita. Lakes Entrancesta pääsimme 
käymään Ninety Mile Beachillä. Matkaa 
jatkoimme vuoristoista rantaa pitkin ja 
tuntui että maisemat olivat joka mutkan 
jälkeen entistä hienommat. Olin luke-
nut että Melbournen ja Sydneyn väliä ei 
kannata ajaa, mutta onneksi päätimme 
ajaa välin. Matkalla kävimme myös Ede-
nissä, joka oli mäkeä ja merta, eli upeita 
maisemia. Matka jatkui kohti pohjoista 
ja matkalla kävimme parissa 1800-lu-
vun tyyliin restauroidussa kylässä Tilba 
Tilbassa ja Central Tilbassa. Naroomas-
sa näimme muutamia hylkeitä aallon-
murtajalla. Narooman jälkeen maisemat 
tasoittuivat hetkeksi, kunnes Nowrasta 
suunnattiin vuoristoisille reiteille ja 
bongattiin Australian korkein vesipu-
tous (81m). Wirrimbirrissä kävimme 
kotimaisten eläinten puistossa ja siel-
lä pääsi lähietäisyydeltä tutustumaan 
kenguruihin, wallabeihin, emuihin ja 
moniin papukaijoihin. Viimeinen etap-
pi ennen Sydneyä oli Blue mountains, 
jossa kiertelimme yhden päivän. ”Pakol-

”Pakollisten  
nähtävyyksien”  
lisäksi ajeltiin  
skywayllä  
270 metriä syvän  
rotkon yli. "

OOPERATALO JA HARBOUR BRIdgE, AUSTRALIA BLUE MOUNTAINS, THREE SISTERS, AUSTRALIA

NAROOMA, AUSTRALIA

››
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listen nähtävyyksien” lisäksi ajeltiin 
skywayllä 270 metriä syvän rotkon 
yli. Maailman jyrkimmällä alamäki-
junalla (52*) ajeltiin rotkon pohjalle. 
Voittaa muuten kevyesti monet huvi-
puistolaitteet. Ylös tultiin köysirataa. 

Auton palautimme Sydneyyn, jossa 
vietimme viikon. Sydneyssä kävimme 
akvaariossa etsimässä Nemoa, jonka 
lisäksi bongasimme haita ja muita 
mereneläviä. Kävimme myös eläin-
tarhassa bongaamassa krokotiilin 
niitä kun ei matkan varrelle sattunut 
yhtään. Ihmettelimme oopperataloa 
ja kaupungin menoa sekä piipahdim-
me Manlyllä. Kävimme myös Austra-
lia-museossa tutustumassa aborigi-
naalien tapoihin sekä dinosaurusten 
luurankoihin. Lapset tykkäsivät kier-

toajelusta kaksikerroksisella linja-
autolla. Sydneyssä oli menossa myös 
Mardi Gras -festivaalit ja liityimme 
ihmismassaan seuraamaan sateen-
kaariväen paraatia. 

Fidzille laskeutuessa maisemat 
näyttivät juuri niin paratiisimaisil-
le, kuten olin kuvitellut, mutta kun 
pääsimme ulos kentältä oli jo pilk-
kopimeää, joten suunnattiin suoraan 
hotellille. Hotellilla oli kiva uima-al-
las, jossa polskimme loppuillan. Olin 
lukenut että Fidzillä ei kannata jäädä 
vain pääsaarelle, joten olimme va-
ranneet neljän päivän reissun Malolo 
Lailaille. Coach haki meidät hotellil-
ta ja vei satamaan. Satamassa tans-
sitytöt ja -pojat viihdyttivät yleisöä. 
Malolo Lailaille oli tunnin venematka 

ja lomaresortissa oli yhtye vastaanot-
tamassa. Saatiin simpukankuorista 
tehdyt kaulakorutkin saapuessam-
me. Saimme lähimpänä rantaa olevan 
mökin ja meidän ja rannan välissä 
oli vain riippukeinu. Malolo Lailailla 
aika oli vähän pysähtynyttä ja päivät 
kulkivat samaa rataa. Syötiin, uitiin, 
snorklailtiin, melottiin kanooteilla ja 
leikittiin rannalla. Pääsaarelle palat-
tuamme kiertelimme Nadin ympäris-
töä ja kävimme mm Viseisein kylässä, 
johon ensimmäiset Fidziläiset aika-
naan rantautuivat. Muuten aika meni 
lähinnä uidessa. 

Hongkongissa alkoi reissuväsymys 
jo painaa, isompi lapsi totesikin että 
hän lähtee seuraavan kerran reis-
suun, kun hän on kymmenen vuotta. 

Ensimmäisenä päivänä ajeltiin rati-
kalla melkoista kyytiä Victoria Pea-
kille, josta oli upeat maisemat. Muu-
ten Hongkongissa vietettiin aikaa 
lähinnä hotellissa ja sen ympäristössä 
pyörien, koska nuorempi lapsi päätti 
testata vastustuskykyään mm nuo-
lemalla kaiteita. Jotenkin ei sitten 
yllättänyt, kun seuraavana aamuna 
poika alkoi oksentaa. Viimeinen lento 
kesti 11 tuntia. Kun lennon jälkeen 
vihdoin saavuttiin Helsinki-Vantaalle 
ja kanssamatkustajat kehuivat miten 
hienosti meidän lapset jaksoivat mat-
kustaa, niin pienempi alkoi osoittaa 
mieltään, koska olisi halunnut olla 
vielä lentokoneessa. Reissusta palasi 
kuitenkin väsynyt, mutta onnellinen 
perhe. 

”Mitä maksaa?” on tietysti aina mie-
lenkiintoinen kysymys. Eihän se ai-
van ilmaista ole. Lennot maksoivat 
1630 €/aikuinen ja 1250/lapsi. Bud-
jettimme oli 100 €/päivä, sisältäen 
muut kulut paitsi autovuokran ja 100 
€/yö. Budjetti piti melko hyvin, vaik-
ka emme aktiivisesti sitä reissussa 
seuranneetkaan. Lennot olisi saanut 
halvemmalla, jos ei olisi ottanut suo-
ria lentoja. Hotelleista otettiin yleen-
sä halvin neljän hengen huone omalla 
kylppärillä. Päiväbudjettiin taas vai-
kutti eniten ruokapaikkavalinnat ja 
sitä olisi ollut helppo hieman kiristää. 
Nähtävyyksiä väliin jättämällä olisi 
myös säästänyt helposti, mutta koska 
emme ole ihan äkkiä lähdössä vastaa-
valle reissulle uudestaan, niin tote-

simme että parempi käydä ja maksaa 
siitä kuin harmitella jälkikäteen ettei 
tullut käytyä.

Lähtisinkö uudestaan matkalle maa-
ilman ääriin lasten kanssa? Ehdot-
tomasti lähtisin. Lasten kanssa mat-
kustaminen on hieman erilaista kuin 
aikuisten kesken, mutta kyllä näinkin 
saa matkasta paljon irti. Viikon koto-
naolon jälkeen isompikin alkoi jo ky-
sellä että milloin taas mennään.  

 

MALOLO LAILAI, FIdzI

MALOLO LAILAI, FIdzI

KOALIA RAYMONd 
ISLANdILLA, AUSTRALIA

NAROOMA, AUSTRALIA
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APOLLOBAY, AUSTRALIA
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Ammattitutkinnon  
suorittanut hevoshieroja

T:mi Taru Hukari
www.th-hevoshieronta.com           puh. 040 736 36 60
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Loviisan Värikauppa värittää Loviisalaisten maailman  

– Jo 86 VUoTTA!

Historiaa
Loviisan Värikauppa on alan 
kolmanneksi vanhin liike 
Suomessa. Uno Strömberg 
maalarina Loviisassa 1923 ja 
perusti maaleja sekä tarvik-
keita myyvän liikkeen Kuningat-
tarenkadun ja Karlskronabu-
levardin kulmaan 1928. Siitä 
alkoi Loviisan Värikaupan pitkä 
historia. 
 
1940-luku oli maalaamisen kul-
ta-aikaa ja parhaimmillaan liike 
työllisti 23 maalaria. 1950-lu-
vulla maalaamista vähennettiin 
ja Strömberg päätti keskittyä 
pelkästään maalien, tapettien 
ja mattojen myyntiin. 
 
Loviisan Värikaupan seuraa-
vaksi kauppiaaksi  tuli Veikko 

Salmi. Hän avioitui Strömber-
gin tyttären Monan kanssa ja 
aloitti liikkeessä 1962. Hän otti 
liikkeen kokonaan hoitoonsa 
1969. Toiminta kehittyi, uusia 
tuotteita oli otettava valikoimiin 
ja tarvittiin myös lisää tilaa. 
Kuningattarenkadun tiloihin 
myymälä muutti 1983. Vuonna 
1991 liikkeen johtoon astuivat 
Salmen tytär Anneli ja hänen 
miehensä Robert Hällfors. 
Uusin, Loviisan Länsiportissa 
sijaitseva valoisa ja avara liik-
etila vihittiin käyttöön huhti-
kuun 2014 alussa.

Loviisan Värikauppa on valittu 
myös vuoden värisilmäliikkeek-
si vuonna 1994. Värisilmäliik-
keitä on Suomessa 130 kpl.

Loisto haastatteli Värikaupan kauppiasparis-
kuntaa Anneli ja Robert Hällforsia.

kUVAT JA T E kST I  TARJA TABE R MAn
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Mitä pitkät perinteet merkitsevät  
firmassanne?
Värikauppa on toiminut Loviisassa jo 
86 vuotta, joten kyllä perinteet vel-
voittavat jatkamaan. Perinteet eivät 
kuitenkaan aiheuta paineita. Takana 
on pitkä historia samalla suvulla, pai-
neet menevät siinä ns. ”sivussa”. Ja 
kun 5. sukupolvi on nyt  tullut mukaan 
toimintaan, toivomme, että Värisilmän 
perinteikäs matka jatkuu edelleen.

Rolle on huippukuvaaja, auttaako 
valokuvausharrastus/ onko valokuvaus-
harrastuksesta ollut hyötyä esim. maali-
valinnassa/tapetinvalinnassa asiakkaan 
kanssa?”
(Robert Hällfors on tunnettu  ja tun-
nustettu valokuvaaja, varsinkin luon-
tokuvat ovat lähellä hänen sydän-
tään.  Niitä onkin kertynyt kotimaasta 
ja ulkomailta melkoinen määrä. digi-
kuvia on n. 100 000 kpl ja diakuviakin 
70 000 kpl).  Robert Hällfors toteaa, 
että kyllä valokuvausharrastuksesta 
on ollut alalla hyötyä. Silmä näkee, 
että miten värit sopivat ja sointuvat 
keskenään.

onko maalaamisella ja valokuvaamisel-
la mitään yhteyttä?
Valokuvauksella ja maalaamisella on 
hyvinkin paljon yhteyttä, mm. sävy-
valinnat. Huoneissa  käytetään eri 
sävyjä, huoneen yhtä seinää voidaan 
esimerkiksi korostaa erityisellä ko-

rostesävyllä, kuvioinnilla tai tapetilla. 
Valokuvauksessakin  on siirrytty ”dark 
roomista” ”light roomiin”, jolloin pys-
tytään soveltamaan/käsittelemään 
valokuvan eri sävyjä tai vaikka koros-
tamaan valokuvan tiettyä kohtaa.

Tämän hetken kuumin trendi alalla?
Kuumin trendi tällä hetkellä on seinien 
korostus eri väreillä tai sävyillä. Lisäk-
si kuviolliset tapetit ja kirkkaat sävyt 
ovat tällä hetkellä suosittuja.  Ihmiset 
ovat nykyään rohkeita käyttämään 
sisustuksessa ja maalauksessa kirk-
kaitakin sävyjä.

Loviisassa parasta?
Loviisassa on paljon perinteikästä 
rakentamista, tosin uudisrakentami-
nen on vielä hyvin vähäistä. Kesällä 
Loviisa on hyvin vilkas kesäkaupunki 
ja kesäasukkaista olemme oikein 
iloisia. Toivottavasti Värikaupan uusi 
sijainti helpottaa heidänkin asioimis-
taan liikkeessämme. Haluamme olla 
heille ja Loviisalaisille asiantunteva ja 
palveleva alan liike. 

onko värisilmässä pilkettä vai loistoa?
Värisilmässä on molempia, naurahta-
vat Anneli ja Robert. Itse asiassa Lo-
viisan Värikaupasta löytyy Pilke nimi-
nen tuotekin, joka on kuullote. Lisäksi 
Värikaupan omat kehittelemät tuot-
teet ovat loistotuotteita ja asiakkaalle 
edullinen hinta tuo vielä lisäloistoa.

 KUVA 1930-LUVULTA, VäRIKAUPAN 
ALKUAJOILTA

››
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Paras palaute, 
mitä asiakkaal-
ta/asiakkailta 
on tullut vuosi-
en varrella?
Paras palau-
te on se, kun 
asiakkaat 
tulevat kiittä-
mään hyvästä 
palvelusta ja 
tuotevalikoi-
masta. Kiitos 
lämmittää 
aina mieltä. 
Onneksi meille 
on tätä pa-
lautetta tullut 
hyvin paljon,  

olemmekin siitä todella iloisia.

Hauska kommellus/tapahtuma vuosien 
varrelta?
Kyllä se on Loviisan kirkon penkkien 
maalaus ja niistä maailmanlaajuuteen 
levinnyt uutisointi, naurahtavat mo-
lemmat. Itseasiassa Annelin isoisä on 
maalannut kirkon penkit monta kertaa 
vuosien kuluessa. Aikanaan isoisällä 
oli 23 maalaria palveluksessaan, jotka 
kiersivät isoissa kartanoissa maa-
laamassa. Ja maalit otettiin tietenkin 
mukaan Loviisan Värikaupasta.

Värikaupan ”motto”?
Parasta palvelua ja kumppanuutta pin-
toihin ja sisustamiseen. Hyvä ja asian-
tunteva palvelu on kunnia asia.

Miten näette tulevaisuuden esim. 10 vuo-
den kuluttua?
Toivotaan Loviisaan paljon uusia 
asukkaita ja Loviisan kaupungille 
hyvää tulevaisuutta sekä lisää teolli-

suutta. Toivottavasti Loviisa olisi silloin 
kukoistavampi kaupunki ja Venäjän 
kaupankäyntikin hieman vilkkaampaa. 
Haluamme edelleen olla se Värikaup-
pa, josta saadaan hyvää ja asiantun-
tevaa palvelua ja liikkeestä löytyy laaja 
valikoima tuotteita. Ja onhan meidän 
työllämme jo jatkaja, kun poikamme 
Jonas on ottanut ohjat käsiinsä.

Mitä terveisiä haluatte lähettää Loisto 
lehden lukijoille?

Tervetuloa tutustumaan uuteen myy-
mäläämme!

Telefontjänst 010 257 3501 – Puhelinpalvelu 010 257 3502

Personlig betjäning för livets 
alla skeden

Yksilöllistä palvelua kaikkiin 
elämänvaiheisiin



58  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  59

kUVA SAn nA-MAR IA E k



60  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  61

Kalenterikuvakisa 2014 Kalenderfototävling 2014

KUVAUSTEHTäVäSI:
Elämä maapallollamme on riippuvainen 
energiasta. Energia ja energisyys voi 
helposti jäädä huomaamatta. Tarkkaile 
siis ympäristöäsi ja havainnoi. Pyydäm-
me, että kuvaat tai tutkit arkistojasi ja 
lähetät Itä-Uudeltamaalta tai Kymen-
laaksosta ottamasi aiheen mukaisia ku-
via kilpailuumme.

SääNNöT:
Lähetä max. neljä kuvaa, jotka nime-
ät kuvien esittämien vuodenaikojen ja 
paikkakuntien mukaan. Kuvat voivat 
olla negatiivifilmillä, diafilmillä, tai digi-
kameralla kuvattuja otoksia.

Alkuperäisen negan tai riittävän laa-
dukkaan tiedoston on syytä olla tallella 
mahdollista kalenteripainatusta ajatel-
len. Pyydämme, että et manipuloi digi-
taalisesti kuvan sisältöä.

Lähetä kuvasi tai Cd:si 14.9.2014 men-
nessä osoitteella Loviisan Kameraseura 
ry c/o Sari Varis Pitkäsaarentie 1, 07920 
Loviisa. Kilpailun tulokset julkaistaan lo-
kakuussa 2012.

KUVAT VUOdEN 2015 
SEINäKALENTERIIN:
Joka kuukauden parhaaksi valittu kuva 
julkaistaan Fortumin Loviisan voimalai-
toksen julkaisemassa seinäkalenterissa. 
Parhaat kuvat palkitaan esinepalkin-
noin. Kalenteriin valitun kuvan julkaisu-
oikeuden kuvaaja luovuttaa Fortumille.

FOTOgRAFERINgSUPPdRAg
Vårt liv här på jorden är beroende av 
energi. Energin kan lätt bli oupptäckt. 
Vi ber att du fotar den här processen i 
östra Nyland eller Kymmenedalen t.ex. 
i naturen, i staden, på landet eller hem-
ma etc. 

REgLER
Sänd in fyra bidrag, som namnges en-
ligt årstid och ortsnamn. 

Bidragen kan vara tagna med nega-
tivfilm, diafilm eller digikamera. Orgi-
nalnegativet eller den tillräckligt sto-
ra bildfilen bör finnas kvar för even-
tuellt kalendertryck. Bidraget får ej 
manipuleras. 

Sänd dina bidrag senast 14.9.2014 till: 
Lovisa Kameraklubb rf c/o Sari Varis 
Långholmsvägen 1, 07920 Lovisa. 

Tävlingens resultat publiceras i oktober 
2014. 

FOTOgRAFIERNA I  
VäggKALENdERN 2015
Fortum – Lovisa kraftverk publicerar 
varje månads vinnande bidrag i vägg-
kalendern. de vinnande bidragen be-
lönas med föremålspriser. Fotogra-
fen överlåter då publiceringsrätten åt 
Fortum.  

Aiheena: Energia ja energisyys Tema: Energi.Energisk



62  LOISTO • 2014 LOISTO •  2014  63

Ajelen kohti Itä-Suomea. Edelläni ajaa kaksi metallinetsinnän 
harrastajaa. Olen seurannut muutaman vuoden ajan tätä harras-
tusta, itse asiassa vain löytöjen perusteella. Nyt olen päättänyt 
tutustua itse metallinetsintään. Metallinetsinnälle on oma foo-
rumi ja kirjoittelulle on säännöt, joita on noudatettava. On sel-
vää, että tällaiselle harrastukselle on tärkeää, että tieto kulkee 
harrastajalta toiselle.

Suomen lainsäädäntö asettaa omat rajoituksensa metallinet-
sinnän harrastamiselle. Metallinetsimen käyttöä ei ole laissa ra-
joitettu, mutta ennen kaivamiseen ryhtymistä on syytä selvittää 
muutamat asiat. Tärkein niistä on muinaismuistolaki. Kiinte-
ät muinaismuistot ovat lailla suojeltuja, eikä sellaisiin kohteisiin 
tule mennä kaivelemaan. Lisäksi on huomattava, että rauhoitet-
tuja muinaismuistoja ei ole aina merkitty. Jos olet epävarma, tar-
kista asia museovirastosta ennen kaivamiseen ryhtymistä!

Myös irtaimet muinaismuistot kuuluvat valtiolle. Irtaimia mui-
naismuistoja ovat mm. rahat, aseet ja työkalut. Jos löydetyn esi-
neen ikä voidaan olettaa yli sadaksi vuodeksi, niin esine on toi-
mitettava museovirastolle. Mikäli löytämäsi esine ei ole erityisen 
harvinainen, niin se todennäköisesti palautetaan sinulle takai-
sin. Lain suhteen olet aina selvillä vesillä, kun tarjoat niitä aina 
museovirastolle, vaikka esimerkiksi vanhat kolikot on palautettu 
löytäjälle. Tutustu muinaismuistolakiin (295/1963) ja museovi-
raston sivuille, joista löytyy myös muuta mielenkiintoista aihee-
seen liittyvää.

Jokamiehenoikeutta ei ole Suomen laissa määritelty, mutta 
kuoppien kaivaminen tuskin kuuluu oikeuksien piiriin. Kaiken-
lainen vahingon tekeminen toisen maalla on kiellettyä ja tiukan 
tulkinnan mukaan kuopan kaivaminen on sellaista. Kysy siis lupa 
maanomistajalta ennen kaivamisen aloittamista.

Olemme matkalla Kannuskoskelle Luumäen läntisimpään ky-
lään, joka sijaitsee Eteläkarjalan ja Kymenlaakson maakuntien 
rajalla. Taavettiin on matkaa 25 km ja Kouvolaan 38 km. 250 
asukkaan kylällä on koulu, kauppa ja asiamiesposti. Kesäisin ky-
län väkimäärä kaksinkertaistuu kesäasukkaista.

Kaarran loviisalaisten alan harrastajien Toni Lönnströmin ja 
Matti Arolan perässä aarteenetsijöiden kokoontumispaikkaan.

Tapahtuman järjestäjä Yrjö Hakkarainen jakaa etsintään osal-
listujille kartat ja kertoo parhaiksi oletetut etsintäpaikat. Hän 
kertoo myös paikoista, jonne ei ole lupaa mennä kaivamaan. 
Osanottajia on ennätysmäärä 33 vaikka muutama ilmoittautu-
nut on jäänyt pois. Metallinetsijät hajaantuvat

eri kartan osoittamiin paikkoihin. Suurin joukko näyttää suun-
taavan etelään. Ylitämme Kannuskosken, oikealle jää Kannus-
kosken mylly. Nykyisin myllyn seutu on hiljainen, mutta vielä 
1950-luvulla mylly toimi yötä päivää, ja sinne oli jatkuva jono. 
Myllymiehet saattoivat joutua odottamaan jauhatusvuoroa jopa 
päiviä ja heidän täytyi majoittua eväineen myllytupaan. Pohjois-
rannalla on Kannuskosken saha. Kannuskoskessa oli vuosina 
1730 -1850 Haminan porvareiden omistama kaksiraaminen ve-
sisaha. Saharakennuksessa on pieni turbiini, joka jauhaa sähköä 
silloin kun sahakoneistoa ei käytetä. Saha on yksityinen ja käy-
tössä lähinnä keväisin.

 Kun jatkamme tietä myllytilan eteläpuolelle, niin etuoikealla 
mäen päällä on iso maatalo, joka on nimeltään Nahkuri. Se on 
saanut nimensä entisen ammatinharjoittajan mukaan, sillä siinä 
toimi nahkurin verstas. Metallin etsinnän kannalta paikka vai-
kuttaa lupaavalta. Talon edustalla on pidetty markkinoita.

Etsijät levittäytyvät talon vieressä olevalle pellolle. Etsimet 
piippailevat, kun rautaesineet suodatetaan, niin jäljelle jää-
vät lupaavat metallit. Hopea näyttää metallin samalta alueelta 
kuin alumiini. Matti kertoo, että lupaavalta vaikuttava ”hopea-
sormus” paljastuu useimmiten Nivea- purkiksi tai vastaavaksi. 
Matti näyttää ensimmäistä pellolta löytämäänsä kolikkoa. Myös 
Toni on löytänyt pellolta kolikon. Hän näyttää sitä talon isännäl-
le. Ensimmäinen hopeakolikko on löytynyt. Siitä on juuri ja juuri 
luettavissa vuosiluku 1726.

Toni ja Matti etsivät vielä tien toisella puolella olevilta pelloil-
ta. Mitään lupaavaa ei kuitenkaan löydy. Palailemme kokoontu-
mispaikalle, siellä meitä odottaa höyryävä nakkisoppa. Vaikka 
aamupäivä on ollut poutainen, niin iltapäiväksi on luvattu sadet-
ta. Ruokailun jälkeen katselemme karttaa ja päätämme suunnata 
pohjoiseen kohti Mäkelää.

Mäkelän talo on tien oikealla puolella mäen päällä ja sen pellot 
ovat mäen rinteessä. Sataa, mustia pilviä vyöryy taivaalla. Pellolla 
on rautaesineitä, nauloja jne., ei kuitenkaan mitään kiinnostavaa. 
Vaikka Toni ja Matti käyvät vielä yhdellä pellolla, niin mitään 
merkittävää ei enää löytynyt. Ensimmäiseksi läpi käyty Nahkurin 
pelto osoittautui parhaaksi paikaksi. Siitä oli myös paras ennak-
kotieto. Tutkimatta jäi Rantaruukki osin nuoremman asutuksen 
vuoksi. Kannuskosken nimi tulee todennäköisesti siitä, että ka-
pea kalliokynnys pakottaa kosken tiukkaan mutkaan. Kalliohar-
janne on kannus, jonka virta kiertää.

kUVAT JA T E kST I  H E I kkI ARo LA

HARRASTUkSEnA METALLInETSInTÄ

Yrjö Hakkarainen jakaa kar-
tat ja kertoo etsintäpaikoista

Kun kävelemme Kannuskosken 
sillan yli, niin oikealle jää Kannus-
kosken mylly.

Toni näyttää Nahkurin isännälle kolikkoa. Matin kädessä on ensimmäinen kolikko. Myös muita etsijöitä on onnistanut.

Etsijät levittäytyvät Nahkurin pellolle.

Matkalla Mäkelään 
näimme tämän hyöty-
liikuntavälinesommitel-
man.
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House of Colours
JOKIKATU 18

RAATIHUONEEN KULMALLA
WANHA PORVOO

House of Colours
JOKIKATU 18

RAATIHUONEEN KULMALLA
WANHA PORVOO

SUOMALAINEN KÄSITYÖ ILMATAR, WANHAN PORVOON KYNTTILÄPAJA
www.istra.fi

Wanha Porvoo
KAUPPAKESKUS 1700-LUVULTA

Värisilmä Loviisa 
Porvoonkatu 1, 019 531 487 
Ma.-Pe. 08.00 – 18.00 La. 09.00 – 14.00 www.varisilmaloviisa.fi 

Sisustaminen alkaa 
Värisilmästä 
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Liity seuraamme!
Tarjoamme sinulle koulutusta, retkiä, näyttelyitä, nimekkäitä esitelmöitsijöitä, alen-
nuksia fototarvikkeista, lainakalustoa, esim. studiosalamat, projektorit,kankaat yms. 
Ja mikä parasta, pikkujoulut vähintään kerran vuodessa!

Jäsenmaksu harrastajille 20 € / vuosi, mutta jos olet opiskelija, eläkeläinen tai 
 vaillatyötä, niin vain puolet tästä. Jäsenmaksu sisältää Suomen Kameraseuro-
jen  Liiton jäsenmaksun 7 €. Voit osallistua Liiton edullisiin koulutustapahtumiin, 
 retkiin sekä vuosi- ja teemanäyttelyihin. Jos olet kiinnostunut Loviisan Kamera-
seuran toiminnasta tai haluat mukaan toimintaan, täytä alla oleva lipuke ja postita 
se seuralle. Saat paluupostissa pankkisiirron jäsenmaksua varten. Voit myös ilmoit-
tautua sähköpostitse puheenjohtajalle tai sihteerille. Kts. oheiset yhteystiedot.

KUVAILTOJEN AIHEET
syksy 2014-kevät 2015

ELOKUU 31.8.
"Energiaa, energiaa"
Projisoitavat kuvat
"Pettymys"
Paperikuvat

SyySKUU 28.9.
"Ihmisiä kadulla"
Projisoitavat
"Valkoinen"
MV paperikuvat

LOKAKUU 26.10
"Ongelma"
Projisoitavat, 2 kuvan sarja
"Kilpailu"
Paperikuvat

MArrASKUU 30.11.
"Hyönteinen"
Projisoitavat kuvat
"Teemakokonaisuus"
Paperikuvat, 5-7 kuvan sarja. 

   huom. tuplapisteet

TAMMIKUU 25.1.
Vapaa aihe
Projisoitavat kuvat

HELMIKUU 22.2.
"Käsityö"
Projisoitavat kuvat
"Perinteinen maisema"
Paperikuvat

MAALISKUU 29.3.
"Ei näin!"
MV paperikuvat
"Hätä
Projisoitavat kuvat

HUHTIKUU 26.4.
"Pirteä"
Projisoitavat kuvat
"Rappioromantiikkaa"
Paperikuvat

TOUKOKUU 31.5.
"Minun kaupunkini"
Paperikuvat

LOVIISAN KAMErASEUrA ry
LOVIISA KAMErAKLUbbEN rf

PUHEENJOHTAJA / OrdförANdE
Heikki Arola
Laivanrakentajantie 18,  
 07910 Valko
Puh. 019-515 790
 arolaheikki@gmail.com

rAHASTONHOITAJA / KASSör
Johnny Törnroos
Eskilomintie 279, 07800 Liljendal
Puh. 019-517 3240

SIHTEErI / SEKrETErArE
Tarja Taberman
Rauhalantie 66, 07900 Loviisa
Puh. 019-509 339
tarja.t@sulo.fi
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"Jos päreet palavat valokuva-
usrintamalla, liity seuraam-
me. Meillä saat neuvoja ja 
opastusta.
Meiltä ei päreet lopu."

KYLLÄ! 

“Pieni kauPunki, suuria elämyksiä”
“Liten stad, stora upplevelser” 
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