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Loviisan kameraseurassa on palattu vii-
me vuoden jälkeen arkeen. Arki on ihmisen 
jokapäiväistä elämää, joka koostuu rutiineis-
ta. Arki on myös vastakohta lomalle. Arjen 
toistuvat rutiinit näkyvät työssä ja työta-
voissa, kulutuksessa, sosiaalisissa tilanteissa 
ja nukkumisessa.  Jorma Ollilan brändityö-
ryhmä on sanonut, että arkiluovuus on Suo-
men vahvuus.

Arki sanaan liittyy usein harmaus, rutiini 
ja tasainen puurtaminen. Tämä voi olla esi-
merkiksi masennukseen taipuvaisen ihmisen 
mielentila eikä tosiasia. Vapaaehtoisessa har-
rastustoiminnassa arjestakin saadaan positii-
visia tuntoja irti. Ympäristön seuraaminen, 
ilmiöiden dokumentoiminen, syy-yhteyksien 
pohtiminen arjen ilmiöissä voi olla virkistä-
vää ja antoisaa. Kaikesta tästä on valokuva-
harrastuksessa kysymys. Aluksi harrastami-
sessa voi olla kyse kokeilusta ajatuksella, ko-
keilenpa mitä tästä tulee, mutta kun taidot ja 
ajatustyö kasvaa niin seurauksena on se, että 
kuvaaja jo ajattelee, että teenpä tästä halu-
amani kuvan eli hän osaa toteuttaa näkemyk-
siään välineenään kamera.

Tämän vuoden Loisto on koottu arjesta 
ja sitä ajatuksesta, että kameraa voi käyttää 
luovalla tavalla ympäri vuoden ja vuorokau-
den. Vanhemmiten ihmisen näkökyky heik-
kenee ja sitä voidaan parantaa silmälaseilla. 
Samalla tavalla voi ajatella että arjessa ihmi-
sen havaintokyky hiipuu, mutta sitä voi pa-
rantaa tarttumalla kameraan ja tutkimalla 
ympäristöään. Kameran läpi ajateltuna, siis 
ei vain nähtynä, asioille voi tulla uusia merki-
tyksiä ja sitä kautta uusia ajatuksia.

Tänä vuonna lehtemme ilmestyy tavan-
omaista myöhäisempänä ajankohtana. Leh-
den tekoprosessi on kohdallamme aina pitkä. 
Lehteä tehdään vapaaehtoisena harrastus-
työnä uskollisten yrittäjätukijoidemme aut-
tamana. Toukokuun lopun kesälehtiruuhkaa 
välttääksemme lehden ilmestymistä on siir-
retty kohti keskikesää ja sen hiljaisia uutis-
viikkoja. Toimituskunta toivoo 

Loiston tuovan piristystä ja inspiraatiota 
lukijoilleen niin arkeen kuin juhlaan.

Lovisa kameraklubb har återvänt till vardag 
efter det gångna året. Vardagen betyder män-
niskans vardagliga liv, som består av rutiner. 
Vardagen är också motsatsen till semestern. 
Vardagens återkommande rutiner syns i arbe-
te och arbetssätt, konsumtion, sociala situatio-
ner och sömn. Jorma Ollilas brandarbetsgrupp 
har sagt, att vardagskreativiteten är Finlands 
styrka. 

Saker som gråhet, rutin och knog kopplas 
ofta till ordet vardag. Detta kan ändå vara sin-
nestillståndet hos en mänska som har benägen-
het till depression, och inte faktum. Med fri-
villiga fritidssysselsättningar kan man också få 
positiva känslor ur vardagen. Att följa med om-
givningen, att dokumentera fenomen och att 
grubbla över sakers orsaksrelationer i vardagli-
ga fenomen kan vara uppfriskande och givan-
de. Det är allt detta som en fotograferingshob-
by egentligen handlar om. Till först kan sys-
selsättningen vara ett experiment med tanken 
att kolla vad det blir av det hela, men som följd 
av växande färdighet och tankearbete, börjar 
fotografen småningom kunna förverkliga sina 
synpunkter med verktyget kameran. 

Årets Loisto har plockats ihop av vardag och 
tanken, att kameran kan användas på ett krea-
tivt sätt runt både året och dygnet. Med åldern 
försämras människans synsinne och detta kan 
åtgärdas med glasögon. På samma sätt kan man 
tänka att människans iakttagelseförmåga avtar 
i vardagen, men den kan förbättras genom att 
ta tag i kameran och forska i sin omgivning. 
Tänkta genom kameran, alltså inte bara sedda 
igenom den, kan saker få nya bemärkelser och 
således kan nya idéer uppstå. 

I år utkommer vår tidning senare än vanligt. 
Framtagningsprocessen blir alltid lång hos oss. 
Tidningen görs som frivillig fritidssysselsätt-
ning med hjälp av vår trogna företagarstödg-
rupp. För att undvika sommartidningsrushen 
som vanligen infaller i slutet av maj har tidnin-
gens utkomstdatum framskjutits mot midsom-
martidens lugnare nyhetsveckor. 

Utgivningsgruppen hoppas att Loisto häm-
tar uppiggning och inspiration åt sina läsare 
till både vardag och fest.

I färgrik vardag
värikkäässä arjessa

  - Loviisan Kameraseura

LOISTO-LEHTI 2013
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Arkea Toreilla

1. 2. 3.

4.

1. Heinolan kesätori , 2. Siivousta Loviisan torilla, 3. Loviisan torin vappu, 4. Loviisan Laivasillan joulutori, 5. Tallinnan torin      mantelikoju, 6. Kalakauppaa Loviisassa, 7. Konjakkilohta Manamansalossa, 8. Lissabonin kirpputori, 9. Kuopion kukkatori

seija niinimäki

6. 7. 8. 9.

5.
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Loviisa herää kesään

››

Holmankosk i
Katselen  koskennis kalta kuin 
ka Holmankoski  pauhaa. 
Näin villiin menoon se ei 
ryhdy kuin keväisin. Ylem
pänä, aivan Holmankosken 
jatkeena, on levol lisempi Vii
rankoski. Menneinä aikoina 
purjelaivat pääsivät mereltä 
kosken alapuoliseen suvan
toon. Holmankoski on Taa
sianjokea, joka alempana 
mereä lähestyessään vaih
tuu Tesjoeksi. Joki alittaa 
Pietarintien ja jatkaa seesty
en Marinkyläntieviertä kohti 
merta.

Laulujoutsene t 
saapuiva t
Kesä on tulossa. Laulujout se nia 
ilmestyy pelloille ja lumien su la    
vesiin. Laulu joutsenet pesivät 
melko yleisesti PohjoisSuomen 
soilla ja ravinteikkailla  järvillä. 
Sinne ne ovat  varmasti matkal
la. Niiden trum petintörähte lyltä 
kuulostava ääni on alkanut kuu
lua yhä runsaslukuisem pana 
myös meillä etelärannikolla.

anT Ti  seppäl äharri  rantanen

8  LOISTO • 2013
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harri  rantanen

Söderby
Polkaisen pyöräni matkaan, 
pari viikkoa on kulunut ret
kestä Holmankoskelle. Päi
vä on puolipilvinen ja läm
pötila kymmenen asteen 
korvilla. Mereltä näyttää kir
kastuvan. Huvia pyöräily on 
tämmöisenä päivänä. Kun 
tulen Söderbyhyn, niin tiira 
on minua vastassa  rantaki
vellä. Se kääntää päätään, 
ei pyrähdä lentoon vaan 
katsoo kuin kummajaista. 
Saan siitä pokkarikameral
lani useita kuvia. Hiljaista 
on kun, katselen lahden yli 
näkyykö asuntojen pihapii
rissä liikettä. Edessäni avau
tuu tyyni meri, aurinko hei
jastelee rantakivien lomitse 
veden kalvosta.

Ruots inpyhtään 
ruukki
Lämpötila on noussut  pariin 
kymmeneen asteeseen. On 
10.  toukokuuta.  Ruukki miljöö 
on paikka, jo ta on helppo 
esitellä vieraille. Vielä on 
hiljaista, käsityöläispajat ja 
myymälät ovat suljet tuja. 
Nappaan muutamia kuvia 
ja huomaan, että ensim
mäiset hiirenkorvat ovat  
ilmestyneet koivuihin. Pää
tän, että on kesä.

››

Valko- ja s in ivuokko ja
Päivä on autereinen, ei ole liian kirkas
ta. Valko ja sinivuokot ovat puhjen
neet kukkaan. Kukkia kuvattaessa taus
tan sävyt tahtovat määrätä valon 
määrän ja varsinkin valkoinen yliva
lottuu helposti. Täytyisi muistaa miten 
valotusta haarukoidaan ja silmälasit 
jäivät kotiin. Kukat tulisi kuvata maan 
tasosta. Kuvausta helpottaisi kääntyvä 
näyttö, josta kuvan voisi maanrajassa 
sommitella. Valkoisena levittäytyvis
tä kukkakedoista ei saa yksityiskohtia 
irti, ellei niistä tee suuria suurennoksia. 
Sinivuokot kasvavat usein tuppaina ja 
ne suosivat kosteampia ja varjoisem
pia kasvupaikkoja.

››
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harri  rantanen

T i i ra t 
ilmestyvät Söderbyn rantakiville.
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ti ina lehtoranta

Taas aamu ja maanantai.
Pimeää, kylmä auto
lunta lentää vaakatasoon.
Kauanko tätä vielä kestää?

Taas aamu ja maanantai.
Valoisampaa, kevättä rinnassa
ja ilmassa, meillä on  
sittenkin toivoa.

Taas aamu ja maanantai.
Valoisaa, kohti kesälomaa mennään,
vaatteet vähenee
ja elämä hymyilee.

Taas aamu ja maanantai.
Hämärää, keltaiset lehdet  
tippuvat tuulilasille,
kaunista.
Kesä on mennyt menojaan.
Laitamme vaatteet tiukasti ylle,
varaudumme pahimpaan:
pimeään ja kylmään.

ARKI
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››

heikki  arol a

Kun muutin napapiiriltä Lahteen tai oikeastaan Hollolan Lahteen, niin ammattikoulussa minulla oli äidin
kielen opettajana kirjailija Teuvo HahlMarjokorpi (1930  2000). Aikaisemmat opettajani, nuttu rapäiset 
naisihmiset eivät millään tavalla osanneet innostaa minua kynänkäyttöön. Opettajan työ soveltui mainiosti 
hänen harrastukseensa, joka oli lyhyesti Ruija (norj. Finnmark). Norjan rannikkoa järjestyksessä itään men
täessä tulevat Jyykeänvuono, Naavuono, Altavuono, Porsangerinvuono, Laisvuono, Tenovuono ja viimeise
nä Varan ginvuono. Tämä vuonojen repimä maaalue on Ruijanrantaa.  Moni kalamies, joka on matkannut 
Ruijan kalavesille, on tutustunut teokseen ”PohjoisNorjan kalavesillä (1972)”. 

Kirjaa on nimitetty Marjokorven raamatuksi ja sen perusteella on voinut tehdä ennakkoon ajatusmatkoja 
kymmenille kalapaikoille. Kun kirja on otettu mukaan oppaaksi, niin siihen merkittyjen kalas tuskohteiden 
sivumarginaaleihin on kertynyt saalistilastoja. Teuvo HahlMarjokorpi kuvasi kirjoissaan ruijan rantojen 
ihmisten elämää ja tapahtumia niin kiehtovalla tavalla, että se on jäänyt pysy västi mieleeni. Hän pääsi 
tutustumaan Jäämeren rantojen asukkaiden arjen tapoihin ja tottumuksiin.  Ilman asukkaiden ja alueen 
tuntemusta hän ei olisi pystynyt niin väkevään kerrontaan. Teuvo Hahl Marjokorvesta oli tullut Ruijan Jack 
London. Seuraavassa on 1984 ilmestyneen ”Jäämeren tarinoita” kirjan ”Pykeijan vappu” tarinan alku. 

Maailmanlaidalla
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heikki  arol a

››
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heikki  arol a

”Pykeijan vappu”
”Vielä iltayöstä koko kylän väki on liik
keellä. Veneissä kolahtelevat raskaat köy
sikivet ja veneet aikovat ulliveteen täynnä 
verkkohapaita kuin vihertävää vaahtoa. 
Jossain juostaan rannan ja vajan väliä, 
jossain hätäinen kylmänmärkä pussaus 
täynnä toivoa.

Marjavaaran Lennu lähtee ajamaan 
ensim mäisenä. Meri pitää tavallista kei
nuntaansa ja kaataa laineita aallonmur
tajan reunaan valkoiseksi kohuksi ja sit
ten pitkin mustia kalliopahtoja Varangilta 
satoja kilometrejä. Muutama lokki lähtee 
saattamaan äänettömänä, mutta kaar
taa pian takaisin kalatehtaan katolle istu
maan. Tummanharmaana aukenee vuono 
Barentsinmerelle.

On pykeijalaisten yö. Aurinko kuultaa 
pilvien läpi, valoa on ympärillä meressä, 
lumistaan vähän sulaneet vuorenpiikit 
kannattelevat pilviä ylempänä ja hylkeen
purri nostelee päätään riutalla. Lennu is
tuu meriveneensä peräsimessä, moottori 
roklottaa syvällä lastin painamana mutta 
käy. On enää pari tuntia toukokuun ensim
mäiseen päivään.

Lennu on istunut Bugöynesin uloim
malla silokalliolla monta viikkoa, paikan
nut ja pauloittanut pyydyksiään. Vahvaa 
ja reilun vaaksanmittaista verkonsilmää 
on monta metriä päällekkäin ja satoja pe
räkkäin, köysiä kilometreittäin, pikkuna
ruja ja korkkeja kuormittain. Kaikki ovat 
järjestyksessä.

Vihuri paiskaa veneen keulaa ja aaltoa 
pitää ajaa päälle vinoittain. Tukeva paat
ti nousee kuin vaivainen kuorman kanssa, 
vähäinen huolimattomuus ryyppäyttää 
merta laidasta sisään, kauha alkaa käy
dä sarkapuseron ja rukkasen myötä, silmä 
kuin haukalla yli vaaruvan keulan ja kas
voilla kuparisen kahvipannun väri.

Jo monena päivänä on Lennu nostellut 
rannan louhuista painavia pitokiviä, sito
nut ristisolmuja kovaakin lujemmin ja upo
tellut köysineen mereen, mittaillut syvyyt
tä ja kiris tellyt nailonisia vaijereita.

Oudon rauhattomina ovat viikkoja huh
kineet muutkin kylän miehet. Ja mitä se 

Lennukin, syntymästään saakka tutuik
si käyneitä vuonon kylkiä muka kuin uut
ta löytääkseen. Aina se on sama syvyys 
siinä ja tuossa kohdassa. Vuosikaudet on 
lähes metrilleen samaan kohtaan köysi
kivet uponneet meren vihreänharmaaseen 
syliin.

Ja jälleen noin tunnin kuluttua sai me
reen virittää lohipyynnöt tälle suvelle, vah
vat ja vihreät verkot – se alkaa nyt pykeija
laisten tosi homma eli lohipyytö toukokuun 
ensimmäisenä päivänä, aivan kohta.”

Pykeija
Kun en napapiirillä, Raajärvellä asuessa
ni käynyt koskaan Pyhätunturia pohjoi
sempana, niin nyt olen yrittänyt korvata 
tämän. Olen tehnyt neljänä kesänä maja
paikoistani Inarin Lapista retkiä Norjan 
puolelle, Varan ginvuonon rannoille. Aivan 
erityisesti olen mieltynyt Pykeijaan. Ky
län asukkaista vanhimmat puhuvat suo
men kielen murretta kveeniä. Norjan kie
li on yleistynyt kotikielenä ja nuoret eivät 
enää osaa suomea. Suurin osa asukkaista 
on Suomen Lapista muutta neiden siirto
laisten jälkeläisiä. 1860luvun nälkävuodet 
ajoivat siirtolaisia Ruijaan. Eristynäisyy
tensä vuoksi kylä säästyi sodan tuhoilta 
ja vasta 1960luvulla sinne valmistui tie. 
Silloin Pykeijassa puhuttiin lähes yksin
omaan suomea (kveeniä).

Kannattaa mennä Pykeijan hautaus
maalle kuvaamaan Siperian sinilatva. Se 
kasvaa ainoastaan täällä, Huippuvuorilla 
ja Sipe riassa. Hautausmaan viereisen ta
lon ovi on lennähtänyt auki ja minun ikäi
seni mies opastaa, että pysy polulla. Hän 
kertoo, että Siperian sinilatva pitää kyl
mästä. Otan kuvia silmälläpidon alaisena. 
Hän moitiskelee, että jotkut ovat nyppi
neet kukkia. En nypi vaan kuvaan. Aikam
me turistuamme hän sanoo, että pitää 
mennä murkinalle. Kiertelin kylää ja otin 
kuvia. Täytyi joutua Suomen puolelle Kaa
masen Kievariin oli pitkä matka. Seuraa
vana päivänä piti käydä Kautokeinossa ja 
jatkaa taas Suomen puolelle kohti Tunturi 
Lappia mutta se on toinen juttu.
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Aivan Laivasillan kohdalla Loviisanlahden vastarannalla on tyhjillään oleva talo ja sauna. 
Pihapiirissä ahertaa veneenkunnostaja, joka yrittää puhdistaa veneen pohjaa.  Oikeat 
aineet on valjastettu työhön mutta varsinkin merirokot tuntuvat olevan tiukassa. Näkyy 
muitakin veneitä joiden kölit  eivät ole vedessä. Lahdelta tuulee leppoisasti ja vihreys 
suorastaan ryöpsähtelee ympärillä. Tuolla on valkovuokkoja ja tuolla sini... ei joitakin pi
hapiirin karkulaisia.Tulen talolta johtavalle saunapolulle. Edessäni on suorastaan mykis
tävä näky. Vihreys, jota on runsaasti, on vallannut saunamökin. Se on sen näköinen, että 
siinä ei ole saunottu vuosikymmeniin. Mutisen veneenkunnostajalle, että älkää purkako 
tuota mökkiä, otan siitä vielä monta kuvaa. Mietin jo, että miltä se näyttäisi talviasussa. 
Mies katsoo minua outo ilme naamalla, en välitä, täytyy hakea kamera. 

Luonto on 
ottanut 
omansa

harri  rantanen

››
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harri  rantanen

››
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pa avo tiainenharri  rantanen

LäHI JA LuOMuRuuAN  suosio  
maamme  ruokatuotannossa  on  no
peasti  kasvava. Alan  toimioilta  
ilmes tyy  uusia ja jo hyviksi koetttu
ja  tuotteita yhä useammin  tyydyttä
mään kasvavaa kysyntää.

Loviisassa ja sen ympäristössä  on 
jo  vuosia alkaen  leivottu perinteisiä  
ruokaleipiä, jotka täyttävät lähiruoan  
vaatimukset.

Leif  Hansson on  jo vuosia valmista
nut  tuotteitaan käyttäen  perinteisiä  
menetelmiä, jotka perustuvat lähiruo
kaperiaatteeseen. Hyvänä esimerkki
nä  hänen tuotteistaan on  perintei
nen ruisleipä, jonka lähtökohtana on 
lähialueen  viljelijöilta  hankittu  vilja. 
Viljan  myllytys tapahtuu lähialueen  
kivimyllyssä, jolloin  jyvän kaikki ter
veelliset  osat  saadaan  täysimääräi
senä  jauhoon.

Hyvin  merkittävä seikka  ruokalei
vänvalmistuksessa on  käytettävän 

jau hon tuoreus koska jauhon pidem
piaikaisen  säilytyksen aikana jauhos
ta häviää  osa sen  maukaista  ja ter
veellisita  osioista.

Perinteinen  ruisleipä  koostuu ruis
jauhosta, vedestä ja  ripauksesta suo
laa. Aivan ratkaiseva merkitys  hyväs
sä ruisleivässä on sen  happamuus. 
Oleellinen  kysymys on; miten  saa
daan  ruisleivänjuuri  sellaiseksi, että  
rukiin  hyvä maku  säilyy valmiissa lei
vässä eikä etikkahappo ole liian voi
makas peittäen rukiinmaun.

Leif aloitti  ruokaleipien valmistuk
sen v. 1991 kotitarpeisiin, monet tutta
vat ja  ystävät saivat  jo silloin  mais
tettavakseen Leifin  leipiä. Kaupallisen  
tuotannon hän aloitti v. 1995  koko
ajan kehitttäen tuotteitaan  täyttä
mään lähiruokaperiaatteen.

Tämä  työ toi hänelle  varsin mer
kittäviä  tunnustuksia ravitsemusvai
kuttajien taholta. Vuonna 2011  Leifil

le myönnettiin  Ruismestarin arvo nimi.  
Raati  valitsi  yli  kahdestasadasta  
suo malaisesta  perinteisen ruisleivän 
valmistajasta 6  palkittavaa, joissta  
Leif Hansson on yksi.

Jatkoa seurasi  2012, jolloin suo
menruotsalainen   Marttaliitto  myönsi  
Leif  Hanssonille  ruokakulttuuristipen
din. Perusteluissaan  suomenruotsa
lainen Marttaliitto  painottaa saajan  
perinteitä kunnioittavaa suhtautumis
ta kotimaiseen  lähiruokakulttuuriin ja 
 tukee sekä kehottaa saajaa toimin
tansa jatkuvaan kehittämiseen.

Lähiruokaa  Loviisasta
LoviisaLainen  Lähiruoan  tekijä  Leipuri  Leif Hansson

Miten  Hyvä  ruisLeipä  
syntyy ?

Tarvitset; tuoreita ruisjau
hoja, jotka on myllytetty 
 kivimyllyssä, hyvää raikasta 
vettä ja  ripauksen  suolaa 
sekä vähän   leivänjuurta 
(raskia) n. 50 g.  

Tee näin; valmista  leipätaiki
na edellä mainituista aineis
ta  sekoittaen ja hiukan vai
vaten.  Anna ruistaikinan  le
vätä  hetki. Leivo  taikinasta  
esim. reikä leipiä  laita leipi
en päälle joko leivin liina tai 
plastiikka suoja ja vie leivät 
kylmään  yön yli.  Huomaa 
riittävän  pitkä lepo aika saa 
leipiin  sopivan happamuu
den  ja  leivinhiivaa ei tar
vita. Paista  leivät  220230 
 asteen lämmössä kypsiksi.
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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

Bank- och 
försäkringstjänster.

Pankki- ja 
vakuutuspalvelut.

 010 257 3501    www.op.fi /ita-uusimaa

Lovisa, Loviisa: Alexandersgatan 8, Aleksanterinkatu 8 
Borgå, Porvoo: Krämaretorget 2, Rihkamatori 2 
Nickby, Nikkilä: Stora Byvägen 21, Iso Kylätie 21 
Söderkulla:  Hälsovägen 3, Terveystie 3

Porvoonkatu 10 LOVIISA
Puh. 0400 251 819   Fax (019) 532 240

• Hydrauliikkaletkupalvelua
• Traktorit
• Maatalouskoneet
• Kiinteistökoneet
• Ilmastointilaitehuolto
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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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juha merenheimo

KattoHaiKara (Ciconia ciconia)  pesii 
 Euroopassa, LänsiAasiassa sekä  paikoin 
Afrikassa. useimmat yksilöt talvehti
vat  Afrikassa Saharan eteläpuolella. Yksi 
alalaji elää Turkestanissa ja talvehtii Ira
nissa ja Intiassa. Suomesta ei ilmeisesti 
ole  todistettuja pesintöjä, mutta nuoret 
luppo kihlaparit ovat rakentaneet pesiä 
 silloin tällöin. Suomessa säännöllinen vie
ras pääosin keväällä maan eteläosissa. 
Voimakkaat pitkäaikaiset etelänpuoleiset 
 virtaukset  huhti  toukokuussa tuovat Suo
meen kattohaikaroita Virosta ja Venäjältä. 
Vuosittain tavataan joistain kymmenistä 
jopa neljään sataan kattohaikaraa.

Kattohaikara on yhä pieni harvinai
suus Suomessa, vaikka niitä nähdään yhä 
 useammin täälläkin.  Nämä kattohaikarat 
on kuvattu 12.05.2013  Loviisassa Antin
kylän pelloilla Vanhan Valkontien tun
tumassa. Näitä ”pikkuharvinaisuuksia” 
ihmet telivät ihmisten lisäksi myös pellon 
paikallisasukkaat rusakko ja harakka.

Pikkuharvinaisuuksia

34  LOISTO • 2013



36  LOISTO • 2013 LOISTO •  2013  37

››

tarja taberman

Loviisan kameraseura tekee yhdessä 
kuvaus retkiä Suomessa ja Suomen rajojen 
ulkopuolellekin. Näillä retkillä kunkin kuvaa
jan ”valokuvasaalis” ja kuvaarkistot saavat 
lisäystä kymmenillä, sadoilla ja toisilla jopa 
tuhansilla kuvilla. Kuvasaaliin määrä riippuu
kin siitä, kuinka herkkä on kuvaajan näp
päinsormi. Nämä retket ovat yhteishenkeä 
nostattavia ja niissä riittää muistelemista 
pitkään reissun jälkeenkin. Kameraseuralai
set kuulivat Ahvenanmaan kutsun ja eräänä 
kauniina syksyisenä viikonloppuna suunta
sivat he yhteiselle retkelle Ahvenanmaalle. 

Viikonloppu tarjosi paljon mielenkiintoista 
nähtävää, kuultavaa, historiaa sekä nyky
aikaa. Selvisi mm. sekin seikka, että Ruot
sin sana å tarkoittaa yksinään pientä jokea. 
Mutta Ahvenanmaan ruotsinkielisen nimen 
Åland alkuosan arvellaan olevan muuta 
alkuperää, sillä Ahvenanmaalla ei paljon 
ole jokia. Lars Huldénin esittämän teorian 
 mukaan Ålandnimen alkuosa on muunnos 
muinaispohjoismaisesta sanasta "ahva", 
joka on sama sana kuin latinan aqua (vesi). 
Toisaalta Huldén pitää mahdollisena sitä
kin, että lähtökohtana voisi olla suomalai
nen sana ahvena ('ahven'), josta kielen ään
nekehityksen sääntöjen mukaan on voinut 
kehittyä maakunnan nimen  alkuosa å.

Vuonna 1922 käyttöön otettu Ahvenan
maan maakuntalaulun *) ensimmäinen sä
keistö kertoo Ahvenanmaasta seuraavasti: 

Landet med tusende öar och skär,
danat ur havsvågors sköte.
Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.
Dig går vår längtan till möte!
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd
tälja din tusenårs saga.
Aldrig förgäta vi fädernas bygd,
vart vi i fjärrled än draga
vart vi i fjärrled än draga  

*) sanoittanut John Grandell, säveltänyt Johan Fridolf 
Hagfors 

Kun Loviisan kameraseura  

Ahvenanmaan kutsun kuuli…
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seija niinimäki

jutun koonnut: seija niinimäki

kuvat: Martti Leskinen

perhekuva: haminan uusi valokuvaamo

Harrastajakuvaaja Martti-setä
Tädin "huushollia " serkkuporukalla tyhjennettäessä kaapin täy-
deltä löytyi sukumme valokuvia; albumeja monta kokoa, kirje-
kuoria, peltiaskeja ja rasioita täynnä valokuvia ja huolellisesti nipu-
tettuja negatiiveja, suurin osa Martti-sedän ottamia, sekä kamerat 
noin v, 1930 - 1950.

Tiesin kyllä hänen valokuvaus harrastuksestaan, mutta määrä 
yllätti: pönöttäviä asentokuvia sukulaisista, mereltä maisemia ja 
kaupunki reissuilta; solmiot prässihousut ja pikkutakit miehillä ja 
naisilla leningit ja hatut, enne pukeuduttiin. Oma lukunsa on sota-
ajan juoksuhaudoista, korsuista, siellä jossain, lumipukuiset miehet 
hiihtäen "pyssyt" selässä. 

- Toi lähelle sen, kuinka kiitollisia saamme olla heille.
Myös teatteri ja lukeminen olivat tärkeitä hänen elämässään.
Nuoruuden kaveripiiriin kuului Olavin Lanu. Muotokuva 

"MASA" on muistona.
Rahat harrastuksiin tuli lautatarhalta ja Kotkan satamasta.

Syntyi Haminassa 25.07.1907, kuoli Kotkassa 06.11.1989 
perheettömänä.

Sen muistan lapsuudesta: "Martti -setä tuli, nyt otetaan 
valokuvia!"

"Martti -setä tuli, 
 nyt otetaan valokuvia!"
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tarja taberman

VPK/FBK - Loviisa ja Hardom

40  LOISTO • 2013

V
apaaehtoinen palokunta eli VPK on palo-
kunta, jonka henkilöstö suorittaa palo- ja 
pelastustoimen tehtäviä vapaaehtoisesti ja 
osa sivutoimenaan. Lähes kaikilla suoma-
laisilla vapaaehtoispalokunnilla on palo-
kuntasopimus oman alueensa aluepelas-
tuslaitoksen kanssa palo- ja pelastusteh-
tävien hoitamisesta. Tällaisen sopimuksen 
tehneitä vapaaehtoispalokuntia kutsutaan 
myös nimellä sopimuspalokunta. Puhekie-
lessä myös nimitys vapaapalokunta on va-
paaehtoispalokunnista käytössä. Palokun-
taan liittyminen vaatii ennen kaikkea in-
nostusta alaa kohtaan sekä halua auttaa 
toisia hädän hetkellä.

Loviisan VPK:n puheenjohtaja Antti-
Jussi Pesu ja Hardom FBK:n puheenjohta-
ja Carl-Henrik Lindell kertovat, että Lo-
viisan seudulla vapaaehtoisella palokun-
talaisuudella on todella pitkät perinteet. 
Loviisan VPK on perustettu v. 1889 ja 
Hardom FBK 1917. Molemmilla VPK:lla 
on myös naisosastot, jotka ovat olleet 
toiminnassa jo 60 (Loviisa) ja 40 vuotta 
(Hardom).

Vuonna 2011 sammutussopimuksen 
omaavia vapaaehtoisia palokuntia Suo-
messa on 525 kappaletta ja toimenpide-
palkkaukseen perustuvia puolivakinaisia 
(PVPK) palokuntia on 207. Edellä maini-
tut sopimuspalokunnat vastaavat etenkin 
haja-asutusalueiden pelastustoiminnan 
toteutumisesta. Tällaisissa kunnissa asuu 
noin 46 prosenttia Suomen asukkaista ja 
kyseiset kunnat edustavat 95 prosenttia 
maan kokonaispinta-alasta.] Sopimuspa-
lokunnissa on käytännöllisesti katsottuna 
jatkuvassa (24/7) hälytysvalmiudessa noin 
15 000 koulutettua palokuntalaista.

Vapaaehtoisten palokuntalaisten opera-
tiivisen toiminnan koulutusta ohjaa Pelas-
tusopisto, joka vahvistaa kurssien sisällön. 

Vapaaehtoiselta ja sivutoimiselta mie-
histöltä vaaditaan tiettyjen peruskurssien 
käymistä sekä soveltuvuustestien hyväk-
syttyä suoritusta. Peruskurssien lisäksi on 
mahdollista suorittaa erikoistehtäviin pä-
tevöittävää (mm. vesipelastus, savusukel-
lus ja ensivaste) tai muuten ammattitaitoa 
lisäävää (esim. hälytysajoneuvon kuljetta-
minen, vauriopuiden käsittely) koulutusta.

Koulutukseen kuuluu mm. sammutus-
työkurssi, savusukelluskurssi, palokunti-
en ensiapukurssi - palokuntien tarpeisiin 
muokattu SPR:n EA2-kurssi, pelastus-
työkurssi, öljyvahingon torjuntakurssi, 
vaarallisten aineiden kurssi, ensivaste-
kurssi, pintapelastuskurssi jne.

Vapaaehtoispäällystön koulutus jakaan-
tuu alipäällystön koulutukseen ja täyden-
nyskoulutukseen sekä sopimuspalokunnan 
päällikön peruskoulutukseen. Alipäällys-
tön peruskoulutus annetaan kahdella yk-
sikönjohtajakurssilla, joka antaa valmiu-
det kouluttaa ja johtaa pelastusyksikköä. 
Alipäällystön koulutusta täydennetään 
kursseilla palokunnan toiminnasta poik-
keusoloissa ja toiminnasta paloilmoitin-
keskuksessa. Sopimuspalokunnan päällik-

››
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tarja taberman

kökurssi antaa valmiudet johtaa vapaa-
ehtoista palokuntaa.

”Nuorten koulutusta ohjaa Suomen pe-
lastusalan keskusjärjestö. Kurssien jär-
jestämisestä vastaavat useimmiten aluei-
den pelastusliitot sekä alueelliset pelas-
tuslaitokset. Nuorisotyön tavoitteena on 
lisätä lasten ja nuorten vastuullista osal-
listumista yhteiskunnalle tärkeään toi-
mintaan, oppimaan ensiaputaitoja sekä 
toimimaan onnettomuus- ja hätätilan-
teissa. Toiminnan ohessa lapset ja nuo-
ret tutustuvat eri liikuntalajeihin sekä 
erikieliset ja ikäiset lapset/nuoret tutus-
tuvat toisiinsa. Tämä luo yhteenkuulu-
vuuden- ja turvallisuudentunnetta sekä 
suvaitsevaisuutta. Maksuton toiminta ta-
kaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden 
osallistua toimintaan. Toiminnassa mu-
kana olevat nuoret ovat ikäjakautumal-
taan 6 – 15 vuotiaita. Ohjaajat omaavat 
vuosien kokemuksen lapsi- ja nuoriso-
kerhoista, sekä toimivat itse aktiivisesti 
VPK:ssa mukana” kertoo Carl-Henrik 
Lindell.

”Vuoden mittaan Loviisan vapaapalo-
kuntalaisille tulee paljon erilaisia teh-
täviä: maastopalojen sammutusta, auto-
maattisten paloilmoittimien aiheuttamat 
hälytyksiä, myrskyvahinkojen korjauksia 
(puunkaato, veden pumppaaminen mm. 
taloista), asunto/tehdaspalojen sammu-
tusta, liikenneonnettomuustapauksissa 
paikan raivausta, liikenteenohjausta jne.

Loviisan vapaapalokuntalaisilla on 

työssään apunaan v. 1996 sammutus-
auto, hydrauliset pelastustyökalut (tie-
liikenneonnettomuuksiin), vuoden 2003 
miehistönkuljetusauto, raskas pelastus/
sammutusauto v. 1998 (sis. 3000 l vettä), 
nosturi ja nostokori, mönkijä sekä mie-
histönkuljetusauto vm 2006.

Loviisan VPK järjesti melkein perus-
tamisestaan asti jokakesäiset palokunta-
juhlat esiintyjineen ja erilaisine ohjelmi-
neen. Tämä juhla oli vuoden odotetuimpia 
tapahtumia. Tästä perinteestä oli pakko 
luopua, koska työn määrä oli suhteetto-
man suuri saatuun rahaan. Kulut kuiten-
kin olisi pitänyt saada katettua, vaikka 
ns. voittoa ei juhlista olisikaan tullut. Lo-
viisan VPK:lla oli oma katettu tanssilava 
Ungernin kyljessä, mutta luovutti raken-
nuksen omistusoikeuden korvauksetta 
Loviisan Teatteriyhdistys ry:lle vuonna 
1997” valottaa Loviisan VPK:n toimin-
taa puolestaan Antti-Jussi Pesu

Antti-Jussi Pesu ja Carl-Henrik Lin-
dell lähettävät Loiston lukijoille terveisiä: 
”Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on 
antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaati-
vaa toimintaa. Tekemistä löytyy kaikille: 
tytöille, pojille, miehille ja naisille. Palo-
kunnat ympäri Suomen etsivät uusia te-
kijöitä riveihinsä. Me tarjoamme toimin-
nan vaatiman koulutuksen, työvälineet ja 
asianmukaisen varustuksen. 

Tule palokuntaan!”

Info
• Vapaapalokuntalaisia Suomessa  

n. 15 000 kpl
• Asemia: 525 kpl
• Loviisan/Hardomin VPK:lla hälytyksiä  

vuodessa 50 – 70 kpl
• Lovisa FBK;n hälytys määrä vuonna  

2012 oli 82kpl
• Lovisa FBK  ja Hardom FBK muodos

tavat yhdessä sammutusryhmän

Lisätietoja:
• http://www.palokuntaan.fi/
• http://www.sspl.fi/  
(Suomen sopimuspalokuntien liitto)
• http://www.lovisafbk.fi/s/etusivu/  
(Loviisan VPK)
• Ensimmäisen vapaaehtoisen palo
kunnan perustamiseen johtivat Turun 
kaupungin lukuisat tulipalot. Pahin 
palo sattui 1827, jolloin kaupungin 
 rakennuksista tuhoutui kolme neljän
nestä, ihmishenkiä menetettiin 17–27 
ja tuhannet jäivät kodittomiksi.

Ensimmäisiä palokuntia Suomessa:
 1838 Turun VPK
 1861 Helsingin vakinainen palokunta
 1860luvulla Porin, Helsingin, uuden
kaupungin, Vaasan, Porvoon ja  
Viipurin VPK:t
 1870luvulla Tammisaaren, Hämeen
linnan, Tampereen, Jämsän, Oulun, 
Kotkan, Jyväskylän, Rauman, Aitoon 
(Luopioisen), Lahden, Lappeenrannan, 
Mikkelin, Savonlinnan ja Nokian VPK:t
 1800luvulla ammattipalokuntia  
Turkuun, Tampereelle ja Kotkaan
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Hyönteisten   arkista aherrusta.
Loppukesän kesanto pelto on huomaamattoman 
 arkinen paikka.Sen ohi kävelee helposti kiinnittämät
tä mitään huomiota sen elämään.Elokuun alkupäivi
nä on käyn nissä kuitenkin hieno hyönteisten esittä
mä näytelmä etenkin, jos lämpötila on kohonnut niin, 
että se on kuivattanut viimeiset kastepisarat.
 
Perhosten ja hyönteisten elämä on kiihkeää ravinnon 
hankkimista ja lajin jatkumisen turvaamista. Osa 
 talvehtii perhosena osa kotiloina. Perhosen elämän 
kaari munasta, toukan ja kotilon kautta perhoseksi 
on helposti havainnoitavissa kesän aikana kesanto
pellolla.
 
Kuvaajan kannalta tämä hetki on mitä mainioin. 
Pelto kuhisee elämää. Nykyiset pokkarikameratkin 
on varustettu makrokuvaus asetuksilla niin että tätä 
arkista luonnon näytelmää saa dokumentoitua  
verraten helposti.

ari haimi
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sanna-maria ek

Eiffel
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1. KERMAKKO
Perin parikymmentä vuotta sitten 
vanhan hienon hopeisen kermakon, 
jonka äitini oli taas perinyt aikannaan 
vanhemmiltaan.

2. ja 3. NIMIKIRJAIMET
Kermakon kylkeen on kaiverrettu ni
mikirjaimet ”AM”. Muita A:lla alkavia 
esivanhempia en tiedä kuin isoisäni 
isän Anton Mikkolan, syntynyt vuon
na 1846.

4. LEIMAT
Leimoista selviää, että kermakon 
valmisti hopesappä Adolf Åman 780 
promilen hopeasta vuonna 1878 
Tampereella.

Kermakko näytti yksinäiseltä, joten 
etsiskelin sille kaveriksi sokerikkoa 
antikvariaateista ja huutokaupoista. 
Yhtä kaunista ja tyyliin sopivaa ei vain 
löytynyt.

Olin käynyt muutaman vuoden 
metallitaiteilija Jouni Jäppisen pi
tämällä Valkon kansalaisopiston 
hopeakurssilla. 

Vähitellen heräsi ajatus, että voi
siko itse tehdä puuttuvan  sokerikon. 
Harjoitustöinä tein kymmenkun
ta kuparista kahvipannua hopeiset 
soppa kauhan ja kulhon sekä messin
kisen kermakon alkuperäisen mallin 
mukaan.

Nämä kun onnistuivat alkoi olla 
rohkeutta valmistaa hopeinen 
sokerikko.

anT Ti  sePPÄL Ä

1.

2.

3.

4.
5. PIIRuSTuS KERMAKKO
6. PIIRuSTuS JuOTOKSET 
7. PIIRuSTuS SOKERIKKO 
8. PIIRuSTuS KAHVIKANNu

Ensimmäinen tehtävä oli piirus
tusten laatiminen, sillä eihän sitä 
muuten tiedä, että minkälainen 
siitä pitää tehdä.

8.

6 .5. 7.

11. 12.

9. 10.

9. VASAROITA
Ilman työkaluja ei työstä tule mitään. 
 Vasaroita pitää olla monenlaisia. Kuvas
sa tyypillisimmät hopeasepän vasarat. 
 Jokaista vasaratyyppiä pitää olla use
mampi eri kokoinen. Itselläni on viitisen
kymmentä erilaista vasaraa suurin osa itse 
tehtyjä, koska valmiita ei kaupasta saa.

10. MuOTORAuTOJA
Erilaisia muotorautoja on vähintään yhtä 
paljon kuin vasaroita ja nekin kaikki itse 
tehtyjä.

Jokaista esineen muotoa varten pi
tää olla oma muotorautansa, jota vasten 
 haluttu muoto vasaroidaan.

11. HARJOITuSTöITä
Oikeanpuoleisessa nähdään näiden kul
homaisten esineiden  valmistustekniikan 
periaate.

Vasemmanpuolenen on vastaavasti har
joitustyö missä on  tehty 100 mm halkaisi
jainen pallo suorasta ympyränmuotoises
ta levystä, jonka pintaala on sama kuin 
pallon pintaala.

Materiaalina on messinki, koska sen ko
vuus ja vasaroimisominaisuudet vastaa
vat hopean ominaisuuksia.

12. JALAN MuOTORAuTA
Jalkaosa on tehty yhdestä pyöreästä 
 levystä ilman saumoja.

Kuvassa muotorauta jalan muodon 
viimeistelemiseksi.

Kahvikalusto
luomutyönä

››
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13.

14.

15.

13. RuNGON MuODON 
vasaroin nissa käytetty laakeri
kuulasta valmistettu muotorauta.

14. OIKEALTA:  
vanha – harjoitustyö – uusi

15. VALMIS KAHVIKALuSTO
Kun vauhtiin pääsi, niin eihän 
hommaa voinut lopettaa sokeri
kon valmistuttua, tein myös kah
vikannun ja toisen kermakon.

Koko kahvikaluston valmis
tamiseen kului pari talvea ja 
lukematon määrä työtunteja. 
 Arvelisin, että työkalujen tekemi
seen kului vähintään kolmasosa 
kokonaisajasta.
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inkeri  kapari

Kaakkois- Aasiassa

Pagodien reunoille saattaa kiivetä 
ihailemaan aurigonlaskua.

Baganissa on yli 2000 vanhaa pagodia. Monttu jää auki  
ulkoseinien kuvia katsellessa.

Suunnattoman kokoisen Shwethalyaung-Buddhan kullatut 
v arpaat alta käsin kuvattuina.

Sisällä lähes pimeässä astellaan paljain jaloin. Vanhat kuvat ovat osittain kuluneet pois.
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inkeri  kapari

Baganissa. Toriostokset tehty, kotimatka alkaa. Kuskilla on kypärä päässä. Takana istutaan normaalisti poikittain.

 Yangonjoen lautalla. Lapsissa on Myanmarin tulevaisuus.

Mandalayssä marmorinveistäjien kadulla vietetään lounastaukoa.

Temppelin varjopuu on tärkeä mittarin näyttäessä 42  Celsiusta varjossa. Aurinkoisella marmorilla on kärventävän kuumaa kävellä
paljain jaloin.
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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
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Liity seuraamme!
Tarjoamme sinulle koulutusta, retkiä, näyttelyitä, nimekkäitä esitelmöitsijöitä, 
alennuksia fototarvikkeista, pimiön käyttöösi, 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 2013-kevät 2014

eLoKuu 25.8.
"Ihminen"
Projisoitavat kuvat
Paperikuvat

syysKuu 29.9.
"Vapaa kuin taivaan lintu"
Projisoitavat
"Syysmuutto"
MV paperikuvat

LoKaKuu 27.10
"Pakkanen"
Projisoitavat, 2 kuvan sarja
"Portaat"
Paperikuvat

MarrasKuu 24.11.
"Sininen"
Projisoitavat kuvat
"En etsi valtaa loistoa"
Paperikuvat

taMMiKuu 26.1.
"Vapaa aihe"
Projisoitavat kuvat

HeLMiKuu 23.2.
"Kun valo lisääntyy"
Projisoitavat kuvat
"Rannalla"
Paperikuvat

MaaLisKuu 30.3.
"Epookkia"
Mustavalkokuvat
"Aika"
Projisoitavat kuvat

HuHtiKuu 27.4.
"Kevään merkkejä"
Projisoitavat kuvat
"Lama"
Paperikuvat

touKoKuu 29.5.
"Äiti"
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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ÄLÄ PISTÄ PÄÄTÄSI 
 rattaaseen vaan liity  Loviisan 
 Kameraseuraan.  Luova 
 työskentely on muutakin 
kuin lumen luontia.  Opettele 
 kuvakäsittelyn metkut   
hyvässä seurassa!

KYLLÄ! 



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

Loviisan kaupunki  •  Lovisa stad  •  puh.-tfn 019 5551  •  www.loviisa.fi  •   www.lovisa.fi


