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Vehmainen
eli Krivko tänään
Eeva Malkamäki
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Krivko – Vehmainen toisen maailmansodan jälkeen

Kun jatkosodan jälkeen Vehmainen oli tyhjentynyt suomalaisista, kuten lähes koko
Karjalan kannas, alkoivat Neuvostoliiton asutustoimet alueella. Meidän kyläämme
oli jäänyt taloja valmiiksi odottamaan uusia asukkaita ja pellot viljelijöitä.

Venäläisten kirjoittama Sosnovo-kirja kertoo myös Krivko-nimen saaneesta
Vehmaisten kylästä (Haukkalasta ei ole nimen lisäksi kuin muutama rivi). Venäjän-
kielisen tekstin suomentaminen osoittautui vaikeaksi ja joudun turvautumaan mi-
nulle kerrottuihin tietoihin.

Krivko-nimen kylä sai vuonna 1948 venäläisen
sankarilentäjän mukaan. Hänelle on pystytetty kylän
keskustaan patsas. Keskustassa on myös kulttuurita-
lo, posti ja kauppoja. Keskustasta Kiipasillan suun-
taan on suuri navetta ja Töllikön rannan läheisyy-
dessä erillinen, vähän pienempi tuotantoyksikkö.
Todennäköisesti yksityishenkilöiden lehmiin olem-
me törmänneet matkoillamme myös kylänraitilla.



334

Krivkon hallintoa ja kauppakes-
kusta v. 2013

Kylä on koko ajan kehittyvä sekä rakennuskannaltaan että palvelujen puolesta.
Viimeisten vuosien aikana uusia taloja on noussut vanhoille asuinpaikoille ja myös
Meskasten pelloille ja Lama-ahon seudulle. Vehmaisten koulu on myyty yksityisel-
le ja sen ympärille on laitettu venäläiseen tapaan korkea aita, mutta pitempien
henkilöiden ottamien kuvien ja isännän ystävällisyyden avulla olemme todenneet,
että tontilla on koulun lisäksi uusia varastoja tms.

Retkistä kotikyliin olette voineet lukea jo aikaisemmissa artikkeleissa. Minä olin
mukana ensi kertaa vuonna 1990 järjestetyllä Vehmaisten matkalla. Isä vei silloin
nuorikkonsa ja tyttärensä kotiin, vaikkakin aikaa edellisestä kotona käymisestä oli
kulunut jo yli 50 vuotta ja nuorikkokin käytti jo keppiä tukenaan. Meille nuorille
matka oli ikimuistoinen, vaikka vanhempi väki oli järkyttynyt Vehmaisten maise-
mista ja sen tilasta.

Meskalassa asui perhe, johan kuuluivat isoäiti, äiti ja poika. Soljuvasta venäjän
tulvasta emme saaneet mitään selvää, mutta onneksi meillä oli paperilla muutama
lause suomeksi ja venäjäksi, joita sitten saatoimme näyttää. Poika Igor Hmelev
tarjosi meille, että hän voisi ajeluttaa meitä autollaan, mutta minä kieltäydyin
kohteliaasti. Isä sitten moitti minua jälkeenpäin, että kyllä hän olisi lähtenyt venä-
läisen kyytiin.

Vastaanotto on ollut Hmelevin perheessä aina ystävällistä. Heidän sukunsa on
pakolaisia Latviasta ja 1950-luvulla heidät siirrettiin Vehmaisiin. Äiti Maria Kutze
toimi paikallisessa sovhoosissa karjanhoitajana. Igor on rakennuttaja ja niin vanhan
Meskalan tilalle on noussut komea tiilitalo ja sitä ympäröi hyvin hoidettu puutarha,
kaikki venäläiseen tapaan ympäröity korkealla aidalla ja alakerran ikkunoissa on
rautaristikot.
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Koulun kohdalta otettu kuva kohti Petäjärveä

Talot ovat hyvin suojattu mahtavilla aidoilla. Koulun vierestä lähtevä tie.
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Hovinjärven rantaan on ilmesty-
nyt grillauspaikka. Hiiliä odotte-
levat vehmaisjuuriset Riitta Hent-
tonen ja Arja
Valentin kesällä 2015.

Nuorisoseuran
talo oli aika-
naan etuoikealla
puiden kohdalla

Riitta ottaa hiekkaa Loposten
hiekkakuopalta v. 2015
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Vanha kirkon kuulutus


