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Bilder – Karelska näset 
 
 
Innehåll: Mapp med fotoförstoringar (A4), inklusive bildtexter. 

Förmodligen bilder från en fotoutställning i Galleri Fokus, våren 1983  
i föreningen Karjaan-Pohjan Karjalaisseuras regi. 
(se tidningsurklipp: VN 24.4.83 / Västnyländsk kulturkrönika, Ub:11; 5) 

 
Motiv: svartvita foton från Karelen (Viborg, Terijoki m.fl.), vyer, personbilder 
 
Gränsår: (odaterade) ca 1900 – 1930-t. 
 
Omfång: 0,06 hm / 43 st. 
 

____________________________________________________________________________ 

Bildtexter    Motiv 
_________________________________________________________

____________________________________ 

En bild av byn Kyyrölä    (stockhus, exteriör, barn) 

Jordbrukargården Sipilä, Karelska näset  (vy, hus) 

Strandvägen i månskenet, i bakgrunden Ino udd (strandvy, hästekipage) 

Sol, segel, vågor och vind (Terijoki)  (sandstrand, solbadare) 

Lågvatten    (strandvy, ebb) 

Huvudbyggnaden i Lavola   (postkort, strandvy) 

Säiniö station   (postkort, järnvägsstation, exteriör) 

Kiiskiläs huvudbyggnad   (hus, exteriör) 

Saima kanal    (sjölandskap, båtar) 

Ferraria spikfabrik i Pero by  (fabriksbyggnader, exteriör) 

Viborg station   (järnvägsstation, exteriör) 

Paret Himmanen i Viborg, i bakgrunden 
Jussi Mäntynens skulptur ”Hirvi” (personbild) 

Storfamiljen Himmanen   (personbild) 

Sista avskedet vid begravning i Puhtula by (personbild, likkista) 

Offerträd i Säiniö by   (personbild) 

Kivinebb kyrkoby   (vy, byväg) 

Strandliv    (badstrand, solbadare) 

Affärshuset Merkurius i Kuokkala  (byggnader, exteriör, stadsvy) 

Strandcasino (Terijoki)   (postkort, exteriör) 
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Höststormens följder, 1924  (byggnadsskador) 

Terijoki järnvägsstation   (byggnad, exteriör) 

____________________________________________________________________________ 

Bildtexter    Motiv 
_________________________________________________________

____________________________________ 

 

Flickor, björkar och vitsippor  (personbild, barn) 

Jägarbataljonen på väg till manöver  (soldater, cyklar, ryttare) 

Finska vikens strandvallar   (strandvy, hav) 

Flyguppvisning i Terijoki, 1925 (Hansa Brandenburg) (badstrand, flygplan) 

Viertotie vid hotell Puistola (Terijoki)  (byväg) 

Det som finns kvar av Muola kyrka  (ruin) 

Kasernporten i Valkjärvi   (vy, militärområde, jägarbataljonen) 

Skaparen låter solen skina och vågorna stänka (strandvy, personbild) 

Finska vikens strandstig   (strandvy, barn) 

Järnvägens tunnel vid Viertotie  (vy; bro, väg) 

Kyyrölä kyrka, brandkårens förråd samt brandbrunn (vy) 

Terijoki    (vy, flygfoto) 

Terijokis romersk-grekisk-katolska kyrkor (stadsvy) 

Kvinnoklostret Lintulas huvudkyrka  (exteriör) 

Kivinebb kyrka   (exteriör) 

Muola kyrka    (vy, landskap) 

Kanneljärvi kyrka   (exteriör) 

Lutherska kyrkan i Terijoki samt hotell Monrepos (stadsvy) 

En villa kallad Harppulinna i Kellomäki  (byggnad, exteriör) 

Konstnären Ilja Repins villa ”Penaty” i Kuokkala (byggnad, exteriör) 

Rajajoki station   (järnvägsstation, exteriör) 

Vinter i Terijoki   (vintervy, gata) 
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Valokuvia Karjalasta  

 
Sisältö: Valokuvasuurennokset (A4) kuvateksteineen. 
 Luultavasti peräisin Karjaan-Pohjan Karjalaisseuran valokuvanäyttelystä 

Galleria Fokuksessa keväällä 1983. 
 
Aihe: mustavalkoiset valokuvat Karjalasta, maisema- ja henkilökuvat 
 
Rajavuodet: (ilman päiväystä) n. 1900 – 1930-t. 
 
Määrä:  0,06 hm / 43 kpl 
 
 

____________________________________________________________________________ 

Kuvatekstit     Aihe 
_________________________________________________________

____________________________________ 

Kyläkuva Kyyrölästä   (hirsirakennukset, lapset) 

Kannakselainen talonpoikaistalo ”Sipilä” (maisema, talo) 

Rantamaantie kuutamolla, taustalla Inon niemi  (rantamaisema, hevosvaljakko) 

Aurinko, purjeita, aaltoja tuulta (Terijoki) (hiekkaranta, auringonottajia) 

Pakoveden aikana   (rantamaisema) 

Lavolan hovi    (postikortti, rantamaisema) 

Säiniön asema   (postikortti, rautatieasema) 

Kiiskilän hovi   (talo) 

Saimaan kanava, Taipale   (järvimaisema, laivat) 

Naulatehdas Ferraria Peron kylässä  (teollisuusrakennukset) 

Viipurin asema   (rautatieasema) 

Nuoripari Himmanen Viipurissa, taustalla 
 Jussi Mäntysen veistos ”Hirvi” (henkilökuva) 

Himmasten suurperhettä   (henkilökuva) 

Hautajaiset Puhtulan kylässä. Viimeinen hyvästijättö (henkilökuva, ruumisarkku) 

Uhripuu Säiniöllä   (henkilökuva) 

Kivennan [Kivennavan?] kirkonkylää  (kylätie, maisemakuva) 

Rantaelämää    (uimaranta, auringonottajia) 

Kauppaliike Merkurius Kuokkalassa  (rakennukset, kaupunkimaisema) 

Rantakasino (Terijoki)   (postikortti) 
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Syysmyrskyn tuhoja, 1924   (rakennusvaurioita) 

Terijoen rautatieasema   (rakennus, ulkopuoli) 

____________________________________________________________________________ 

Kuvatekstit     Aihe 
_________________________________________________________

____________________________________ 

Tyttöjä, koivuja ja valkovuokkoja  (henkilökuva, lapset) 

Jääkäripataljoona harjoituksiin lähdössä  (sotilaita, pyörät, ratsut) 

Suomenlahden tyrskyjä ja ratavalleja [rantavalleja?] (merimaisema, ranta) 

Lentonäytös Terijoella 1925 (Hansa Brandenburg) (uimaranta, lentokoneet) 

Viertotie hotelli Puistolan kohdalla (Terijoki) (kylätie) 

Kaikki mitä on jäljellä Muolaan kirkosta  (raunio) 

Kasarmialueen portti Valkjärvellä  (varikkoalue, jääkäripataljoona) 

Luoja antaa auringon paistaa ja laineiden liplattaa (rantamaisema, henkilökuva) 

Suomenlahden rantapolku   (rantamaisema, lapset) 

Rautatien alikäytävä Viertotiellä  (maisema; silta, tie) 

Kyyrölän kirkko, palokunnan kalustohuone ja palokaivo  (maisema) 

Yleiskuva Terijoesta Kivinavalle päin  (maisema, ilmakuva) 

Terijoen roomalais-kreikkalaiskatoliset kirkot (kaupunkimaisema) 

Lintulan naisluostarin pääkirkko  (ulkopuoli) 

Kivennavan kirkko   (ulkopuoli) 

Muolan kirkko idästä katsoen  (maisema) 

Kanneljärven kirkko   (ulkopuoli) 

Terijoen luterilainen kirkko ja hotelli Monrepos (kaupunkimaisema) 

Harppulinna Kellomäellä   (rakennus, ulkopuoli) 

Taiteilija Ilja Repinin huvila ”Penaty” Kuokkalassa (rakennus, ulkopuoli) 

Rajajoen asema   (rautatieasema, ulkopuoli) 

Talvista Terijokea   (talvimaisema, katu) 
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