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Jäsentiedote 4/2005

Kansikuva Päivi Sandberg:
Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko ensimmäisenä
adventtina 2005.
Arkkitehti Toivo Paatelan suunnittelema, v. 1956
valmistunut Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan kappeli eli tsasouna. Vihittiin kirkoksi v. 1986
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Päätoimittajalta

Tärkein ensin: muistattehan maksaa
jäsenmaksunne! Asiasta lisää sivulla 7.
Meille hallinnontoimijoille se antaa
hyvän selustatuen asioiden eteenpäinviemiseksi, kun jäsenistö muistaa jäsenmaksun ja sillä tavalla äänestää toiminnan jatkamisen puolesta. Toivotaan, että meillä on syytä toimia myös
seuraavat 20 vuotta!
Yhteysvälineemme Repolainen kaipaa edelleen sisältöä. Ottakaa vaikka
puhelinyhteyttä puheenjohtajaan tai
Erkki Mauraseen, kirjoittelemme kyllä
tekstiä myös puhelimessa annettujen
tietojen pohjalta. Ihan mitä tahansa
Repola – aiheeseen liittyvää entistä tai
nykyasiaa. Yhteystiedot hallitusluettelossa.
Olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme nuoren naishenkilön Anastasia Trifonovan, joka opiskelee Tarton yliopistossa. Näimme hänet mm.
TV 2:ssa esitetyissä Repola-ohjelmissa. Anastasialta on juttu sivuilla 4 -5.
Hän on myös luvannut tehdä käännöstyötä jatkossa tarpeen mukaan. Tekeillä on Repolaisen kokoinen vihkonen käännettynä venäjäksi ja jaettavak-

si Repolassa koulussa ja myös koteihin. Vihkossa käsitellään lyhyesti Repolaan historiaa aina vuoteen 1939
saakka suomalaisiin dokumentteihin
perustuen.
Vaikka meillä on vuoden pimein
aika meneillään, ajatus lentää jo kevääseen ja jopa kesään saakka.
Ensi kevään vuosikokousajankohta
on mietinnän alla. Karjalan Sivistysseura kokoustaa 8.4.2006 Helsingissä
ja meillä on ollut yleensä vuosikokous
samassa paikassa samaan aikaan. Lisäksi Sivistysseura juhlii 100 vuottaan
Tampereella 6.8.2006, jolloin seura
on perustettu samassa paikassa. Laittakaa muistiin allakkaan! Repola-Seura
on nykyisin KSS:n yhteisöjäsen ja tietenkin osallistumme juhlintaan sankoin joukoin.
Yhteismatka Repolaan toteutunee
myös ensi kesänä. Neuvotellaan liikennöitsijän kanssa edullinen jäsenhinta
seuran jäsenille. Odotan yhteydenottojanne myös matkaan liittyen.
Joulu tulee, mutta mistä löydämme
Joulumielen? Tapoja on kuitenkin
monenlaisia ja juttu saattaa olla hyvin
pienestä kiinni. Hiljentyminen Kristuksen seimen ääreen on yksi parhaista. ”Kristus syntyy – kiittäkää ” julistaa ortodoksinen kirkko. Näillä ajatuksilla toivon joulurauhallista mieltä
jäsenillemme kautta laajan Suomenniemen.
Kuhmossa 30.11.2005
Tuula Kilpeläinen
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Iro ja Maikki Moiseinen
Anastasi Trifonova

Elämääni on vaikuttanut suuri joukko ihmisiä, mutta tärkeimmät vaikutteeni olen saanut isoäidiltäni Irolta ja
hänen siskoltansa Maikilta. Ollessani
lapsi vietin paljon aikaa heidän luonansa Repolassa ja Saarenpäässä. Kauniit muistot niistä ajoista säilyvät ikuisesti mielessäni. Mummoni ovat tuoneet elämääni paljon rakkautta ja lämpöä sekä opettaneet minulle tärkeitä
asioita maailmasta ja elämästä. Yksi
niistä tärkeistä asioista oli karjalaisuus.
Juuri mummojen ansiosta olen oppinut karjalan kieltä ja karjalaisia tapoja. Juuri he ovat tutustuttaneet minut
karjalaisiin lauluihin ja satuihin sekä
herättäneet kiinnostusta karjalaiseen
kansanperinteeseen. Juuri mummojen
kertomuksista vanhoista ajoista syntyi
kiinnostukseni Repolan historiaa kohtaan. Juuri he ovat opettaneet minua
rakastamaan sitä ihmeellistä maata,
jonka nimi on Karjala, ja herättäneet
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sillä
maalla asuvien ihmisten kanssa.
Mummoilla oli vaikea, mutta kiinnostava elämä. Maikki oli syntynyt
8.02.1919 Repolan Pläkkäjässä Iivan
ja Nasti Moiseisen toisena lapsena.
Moiseisen perhe oli melko varakas. Tilalla elätettiin useampaa lammasta,
muutamaa hevosta ja lehmää. Suuressa
talossa, saman katon alla asui myös Iivanan veljeksiä ja sisaruksia lapsineen.
Kaikille oli riittävästi leipää ja tilaa.
Rauhallinen elämä Pläkkäjässä ei jatkunut kuitenkaan kauan. Venäjän vallankumouksen synnyttämät muutokset tulivat Repolaankin. Tarton rau-

Iro ja Maikki Moiseinen koirineen vuonna 1995
Repolassa

han jälkeen Moiseiset muuttivat Suomeen, jossa 20.04.1921 Iivanan ja
Nastin perheeseen syntyi isoäitini Iro.
Tuntui siltä, että Moiseisten elämässä alkoi ”suomalainen” vaihe.
Koti-ikävä oli kuitenkin suuri ja kun
kotimaahan palanneille itäkarjalaisille
luvattiin armahdus, Iivan ja Nasti lapsineen palasivat Pläkkäjään. Mummojeni sanojen mukaan Itä-Karjalan kysymyksen ratkaistua Iivanan veljeksetkin aikoivat palata kotiseudulleen.
Pian kuitenkin Suomen ja Venäjän välinen raja suljettiin, eivätkä Iivan ja
Nasti enää koskaan nähneet Suomen
puolelle jääneitä omaisiaan.
Heidän oli aloitettava uusi elämä
Neuvosto-Karjalassa. 1920 - 1930-luvulla Iivanalle ja Nastille syntyi 5 lasta. Perhe kärsi puutetta, samoin kuin
useimmat muutkin tuona aikana. Ainoastaan kovalla työllä saatiin niin riittävä elanto, etteivät lapset kuolleet
nälkään. Suuren perheen vanhempina
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Anastasi Trifonova

Iro Moiseinen vuonna 2000 Repolassa

lapsina Maikki ja Iro avustivat vanhempiaan.
Erittäin vaikea vaihe Moiseisten elämässä alkoi silloin, kun Iivan julistettiin kansanviholliseksi ja tuomittiin
pakkotöihin. Nasti jäi yksinään 8 lapsen kanssa. Maikin ja Iron oli työskenneltävä paljon avustaakseen äitiään.
Jatkosodan aikana Moiseiset olivat
evakossa Uralin lähellä Kirovin alueella. Ettei perhe kuolisi nälkään Maikki
ja Iro tekivät töitä varhaisesta aamusta
iltaan. Sodan jälkeen mummoni palasivat Repolaan, jossa kummallekin
syntyi 2 lasta. Eläkkeelle jäämiseen
asti Maikki ja Iro työskentelivät
kolhoosissa. He olivat ahkerat työntekijät ja hyvät äidit omilleen lapsilleen.
Puutteista ja vaikeuksista huolimatta
he säilyttivät karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria ja opettivat niitä lapsilleen ja lastenlapsilleen.

Iro ja Maikki on haudattu Repolaan.
Kotona ollessani käyn hautausmaalla
tervehtimässä heitä ja viemässä kukat
kiitollisuuden merkiksi.
Anastasia Trifonova

Kirjoittaja on repolalainen opiskelija.
Hän opiskelee nykyään Virossa Tarton
yliopistossa psykologiaa.
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Vastine
TV 2:n 10.10. ja 13.10. lähettämien ohjelmien “Repola - unohdettu
vaihtomaa” ja “Leo Homanen Repolassa” johdosta kommentoin:
Asiantuntijana esiintynyt eläkkeellä
oleva matematiikan opettaja ja kuoronjohtaja Leo Homanen esitti, että
Neuvostoliiton romahdettua Tarton
rauhan jälkeen Repolasta Suomeen paenneiden repolalaisten jälkeläiset ‘pääsivät käymään pohjoisen Aunuksen
eräjärven rannoille laukkukaupan kukoistusmaille’. Edelleen hän kertoo
laukkukauppiaiden tuoneen Suomesta
ajatukset demokratiasta, hallinnosta ja
hyvinvoinnista.
Repola ei ole kuulunut laukkukaupan kukoistusmaihin. Laukkukauppaa käytiin Suomeen nimenomaan Vienan pitäjistä, Kontokista,
Vuokkiniemestä, Pistojärvestä, Uhtuasta ja Kiestingistä, joista jokaisesta
kiersi satamäärin laukkukauppiaita
vuosittain Suomessa.
Repolasta on 1800-luvun loppupuolella kiertänyt Suomessa noin 20
repolalaista laukkukauppiasta ja 1900
-luvun alussa heitä oli vain kourallinen, joten ideat Karjalan itsenäistymiseen ovat tuskin tulleet laukkukauppiaiden tuomina.
Ohjelmassa Leo Homanen kertoi
myös historiaa Repolan liittymisestä
Suomeen v. 1918. Hänen mukaansa
liittymiselle tärkein ehto oli, että Repolan maista 40 % jaetaan talonpojille ja muille, 25 % kunnille ja 35 %
Suomen valtiolle korvauksena Suomen
tekemistä kulttuuri- ym. palveluista.
Homanen lisää: “Ja näin myös tapahtui”.

En ole aikaisemmin kuullut, että
Repolan maita olisi jaettu talonpojille
ja muille tämän päätöksen perusteella.
Repolassa aloitettiin maiden jako talonpojille tsaarivallan aikana v. 1912,
ja se saatiin päätökseen ennen maailmansotaa muutamissa kylissä, ainakin
Lusmassa, Koropissa, Tuulivaarassa ja
Kolvasjärvessä. Myös Omelian maanjaosta on säilynyt karttaluonnos.
Tv-ohjelmassa oli mielestäni tarpeettomasti tuotu esiin haukkasaarelaisen Feodor Pottosen politrukkimainen toiminta. Homanen kertoo,
että Haukkasaaressa oli kaksi Pottosta,
isänmaalliset ja sitten Feodor Pottonen, joka oli ensimmäinen mies ajamaan Repolaa Neuvostoliiton syliin.
Haukkasaaressa oli v. 1920 yhdeksän Pottosen taloutta. Eräs niistä oli
Jehhimä Pottosen talous, jonka 7päisestä sisarusparvesta Feodor Pottonen oli vanhin. En ota kantaa hänen
vakaumuksensa vilpittömyyteen, mutta uskon, että hän oli mielestään yhtä
isänmaallinen kuin muutkin sisarukset ja sukulaiset. Repolan kaikissa kylissä on ollut myös kommunismista
ihannoivia ihmisiä. Feodor Pottonen
toimi ministerinä Karjalan hallituksessa ja hänen päivänsä päättyivät Stalinin vallan likvidointiin monen kohtalotoverin kanssa.
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Pentti Keynäs

Olethan maksanut
jäsenmaksusi?

Hallituksen kokouksessa lokakuussa
todettiin huolestuneena, että suuri osa
jäsenmaksuista oli saamatta.
Repolaisen numerossa 35 oli jäsenmaksua varten pankkisiirron kuva sekä
ohje, että viitenumerona tulee käyttää
osoitetarrassa olevaa nelinumeroista
lukua.
Pankit ovat siirtäneet palvelujaan
asiakkaiden hoidettavaksi ja pankkisiirtolomakkeetkin ovat maksullisia.
Tästä syystä jäsenmaksua varten ei lähetetty erillistä lomaketta.
Hyvin monet ovat opetelleet maksamaan laskunsa Internetissä tai käyttävät maksupalvelua. Tarkistakaapa nyt
kaikki Repola-Seuran jäsenet, että
olette maksaneet jäsenmaksunne.

Etenkin te, jotka saitte maksumuistutuksen lokakuussa!
Jos jostain syystä ette halua jatkaa
jäsenyyttänne, pyydämme ilmoittamaan
siitä
jäsensihteeri
Päivi
Kiiskiselle (yhteystiedot sivulla 18).
Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään 31.12.2005 tai jäsenyys katsotaan loppuneeksi.
Jäsenmaksu vuonna 2005 on 14
euroa. Jos haluat ainaisjäseneksi, maksu on 180 euroa. Nykyiset ainaisjäsenet voivat halutessaan maksaa kannatusmaksua 25 euroa.
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Yhteismatkalle Repolaan myös
ensi kesänä?
Viime kesän yhteismatka onnistui
hyvin. Lähtijöitä tähän liikennöitsijä
Hannu Pottosen järjestämälle matkalle olisi ollut enemmän, mitä mukaan
mahtui. Paikka, johon on hankala
päästä, näyttääkin olevan suosittu
matkakohde! Onhan siinä oma jännityksensä kaikille matkaan lähteville,
että mikä on majoituspaikka ja kenen
emännän ruokia nautitaan puhumattakaan saunoista. Ja kestääkö liikennöitsijän kalusto pitkän matkan ja vaikeakulkuiset tiet.
Ja entäpä sääolot; kukapa aina arvaa
millaista säätä ovat tilanneet?
Mutta sellainen kutina on, että lähtijöitä olisi taas. Antakaa heti palautetta hallitukselle matkan ajankohdasta.
Muujärven - Repolan kesäjuhla on perinteisesti Venäjän ortodoksisen kirkon ajanlaskun mukaisesti Pekan päivinä heinäkuun alussa.

Ohjelmassa olisi kaikenlaista tutustumista toisiin ihmisiin, kyläilyjä sukulaisissa ja käyntejä autioituneilla
syrjäkylillä. Pääjuhla koulun kentällä.
Muujärvestä tulee aina väkeä soittamaan ja laulamaan sekä esittämään
muutakin ohjelmaa. Suomalaisten vieraiden ohjelmatarjonta on viime vuosina ollut melko olematonta. Voisimmeko vaikka kisata kyykkää kentällä eri
joukkueiden välillä?
Ajankohtaa voi toivoa vielä tässä vaiheessa. Paikallinen juhlanviettoperinne vetää sen kuitenkin ajankohtaan 8.
– 10.7.2006.
Ryhmämatka on seuramme järjestämä mahdollisuus käydä Repolassa.
Matkan aihe olisi sukukulais- ja tutustumismatka paikakunnalle, joka on
naapurimme ja lähellä meitä ainakin
sydämissämme.

Tuula Kilpeläinen

Tuula Kilpeläinen

Piiritanssia Repolassa.
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Karjalan naisten valitus
Karjalassa nainen aina
suuret vaivat on kantaa saanut.
Luottaen hän Jumalaansa
yönsä rauhassa on maannut.
Nyt murhe musta Karjalassa,
isännät on oudot täällä.
Kansa kulkee, etsii leipää,
vaan ei sitä mistään löydä.
Lapset parkuu, naiset itkee.
Kommuuni kokoo viime murun.
Miehet miettii mieron tiell,
siit on naisten suurin suru.
Kun kolhoosi lupas vehnäsiä,
osa kansast siihen taipui.
Luotti ryssän lupauksiin,
mutta, tällöin nälkään vaipui.
Nyt on uusi aika meille
tuonut uudet kärsimykset.
Kommunistit tallaa kaikki,
myöskin naisten pyrkimykset.
Valitus, mi kuuluu täältä,
on vain ääni surun naisten.
Kun miehet piilopirrtilöissä
tai kärsii osaa mierolaisten.
Kun kokoamme einehiä varalle
lasten – pienokaisten.
Tshekan mies kun senkin keksii,
riistää säästön orponaisten.

Me kestäneet oomme lyöntejä,
me kylmää kidutusta.
Me rossin lyönnit selässä,
siveyden myrkytystä.
Te siskot Suomen tajutkaa
min täällä naiset saavat
kestää sydään tuskia
ja ruumiissansa haavat.
Tää tervehdys, min lähetän,
on kyynelistä tehty.
Meihin, rakkaus Suomen siskoissa
ei varmaan koskaan ehty.

Tämän vanhan tekstin on kirjoittanut puhtaaksi
Tuula Kyöttinen.
Alkuperäinen teksti oli niin kulunut, että siitä
tuskin sai selvän. Kirjoittaja on mahdollisesti
repolalainen Nikolai Kyöttinen.
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Aarteita Omelian arkistoista

Asiakirjan n:o 570 on kirjoittanut
Itä-Karjalan Kansakoulujen tarkastaja
W Petro Mantsinsaaressa elokuun 25
p. 1920 ja se on osoitettu Omelien ala
kansakoulun Johtokunnalle.
Teksti:

Tietoonne saatan, että koulunne
opettajaksi lukuvuodeksi 1920 –1921
on valittu opettajatar Marija Gertsin,
Viipurista.
Työ koulussa on määrätty alkamaan
syysk. 6 p:nä. Kehoitan koulutalon ja
opettajan asunnon laittamaan sellaiseen kuntoon, että työ heti voitaisiin
alkaa.
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Kuka Maria Gertsin oli?
Omelian opettaja on ilmeisesti Maria Markintytär Gertzina Repolan
Tsolkasta (7.6.1897 – 1.8.1929).
Repolaan perustettiin seminaari,
jotta saataisiin karjalaisia opettajia ja
Markin tyttäristä Maria ja Anastasia
(Nasti, sittemmin Prokkonen) sekä
Anni Pekantytär Gertzin (sittemmin
Homanen) opiskelivat siellä. Monet
Repolan seminaarissa aloittaneet jatkoivat opiskeluaan Suomessa Suistamon seminaarissa vallankumouksen
jälkeen.

Maria Gertzin toimi myös Kyminlinnan pakolaisleirissä ja Oulussa
Maukkulassa pakolaisten opettajana.
Hän meni naimisiin Ville (Vasili)
Pikarisen kanssa 21.9.1925 Suomessa.
He saivat kolme lasta: Vilho (s. 1926),
Aino (1927 – 30) ja Katariina (s.
1928).
Jorma Pikarinen

Repolan Suojeluskunnan rintamerkki hyväksytiin 21.11.1919

Lomakkeen teksti:
Vahvistetaan Repolan Suojeluskunnan käytettäväksi
koko 2 x 2 cmtr.
Repolassa 21 pnä marrask.
1919
V Mauranen
Piiripäällikkö

Nämä
asiakirjat
toimitti
Repolaisessa julkaistavaksi Juhani Kyöttinen
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Repolan historiaa vuoteen 1939
- osa 1
Repolan kiinteän asutuksen
alkuperä
Itsenäisen Karjalan heimon kukoistuskausi sijoittuu 1100 – 1200 luvuille. Venäjän ja Ruotsin kilpailu yliherruudesta johti Pähkinäsaaren rauhaan 1323 vahvistaen heimoalueen
kahtiajaon. Muinaiskarjalaisten vienankäynnissä vedenjakajalla oleva Repola nousi keskeiseksi paikaksi sisävesireitillä. Yhteys Vienasta sekä Eteläja Pohjois-Karjalasta käsin oli luonnollinen, sillä koko Repolan alueen laaja
ja kulkukelpoinen vesistö laskee
Lieksajoen kautta Pieliseen. Uudisasukkaat perustivat seudulle ympärivuotisia
tukikohtia
huolehtimaan
vetotaipaleiden kunnosta, käymään
kauppaa ja pyyntielinkeinoa. He lienevät lähtöisin Pohjois-Karjalasta,
Karjalan kannaksen itäisistä pitäjistä,
joista on peräisin kylännimet Repola,
Roukkula, Ruunaa ja Tuusenie, sekä
Vienanmeren länsirannikolta.
Varhaisimmat maininnat Repolasta
ovat 1555 käkisalmelaisen Nousia
Rydzin selvityksessä ja 1571 Ilomantsin suurpogostan verokirjassa Repolan, Luovutsaaren ja Roukkulan kylistä. Ruotsalaiset ilmoittivat 1593 Repolan alueella olevan 166 taloa. Vielä
vuoden 1590 Ilomantsin veroluettelossa mainitaan Repolan kappeli mutta ei enää 1610-luvulla. Vuonna 1611
ruotsalaissuomalaiset sotajoukot polt-

tivat Repolan seitsemän kylää. Väki
lienee paennut metsiin, palattuaan
korjannut nopeasti tuhot, ja lisää väestöä saatu ruotsalaisten vainoamasta
Käkisalmen läänistä, sillä jo seitsemässä vuodessa oli 200 taloa.

Stolbovan rauha 1617
Stolbovan rauhansopimuksessa koko
Käkisalmen lääni luovutettiin Ruotsille. Se käänsi Pohjois-Karjalan elämän
jyrkemmin kuin mikään muu tapahtuma. Karjala liitettiin aivan erilaiseen
valtioon ja kulttuuriin kuin missä se
siihen asti oli kehittynyt. Se joutui
uusien mullistavien henkisten ja aineellisten vaikutteiden alaiseksi ja aiheutti kantaväestölle suuria ristiriitoja
ja jopa joukkopakoon karkottavia uskonnollisia vainoja.
Rajankäynti synnytti pitkiä kiistoja
Repolan ja Porajärven omistuksesta.
Ruotsi valmisteli uutta Puolan sotaa
eikä halunnut Venäjän liittyvän Puolan rintamaan. Niinpä Ruotsi luopui
väestöllisesti sekä maastollisesti oikeutetuista vaatimuksistaan ja rajapöytäkirja allekirjoitettiin 1621. PohjoisKarjala sai pysyvän rajan, paitsi viime
sotien jälkeen luovutettua Ilomantsin
itäisintä nurkkaa.
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Ortodoksien joukkopako
1617 - 1950
Rauhassa luterilainen Ruotsi lupasi
ortodokseille
uskonnonvapauden,
mutta käytäntö oli päinvastainen.
Heitä pidettiin epäluotettavina alamaisina ja ryhdyttiin käännyttämään
luterilaisuuteen suorastaan pakottaen
ja vainoten. Vuosina 1617-1950
Käkisalmen läänistä pakeni Venäjälle

yli 25 000 karjalaista ja pelkästään Ilomantsista 241 ortodoksiperhettä, yhteensä 1 252 henkeä, joista Veijo
Saloheimo on paikantanut 81 Repolaan muuttaneina. Osa jäi asumaan
Ilomantsin kirkonkylään, Sonkajaan ja
suurpogostan itä- ja eteläosiin.
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Kaskikulttuurin vallitessa tilanomistus ei ollut välttämätöntä, siksi oli
helppoa jättää vähäiset pellot sekä siirtyä karjan ja irtaimiston kanssa rajan
yli. Myös katovuodet ja Venäjän
myöntämä seitsemän vapaavuotta veroista Aunukseen siirtyville vauhditti
muuttoa. Autiotaloihin virtasi asukkaita Savosta ja Viipurin seuduilta
paeten sotaväenottoa ja veroja.
Äitinikin suvun esi-isä lukkari Heikki Mononen oli 1600-luvun taittuessa
niitä tulokkaita, jotka muuttivat Ilomantsin asujaimiston toisenlaiseksi ja
luterilaistuttivat sen lähes tyystin.

Homa-veljekset pakoon
Ilomantsista
Suvun perimätiedon mukaan kolme
Homan veljestä lähti ortodoksien vainoamista pakoon Ilomantsista. Yksi jäi
Repolaan, toiset jatkoivat Paateneelle
ja Uhtualle. Jälkimmäisistä ei ole
muuta tietoa, eikä siitäkään, milloin
Homa asettui Repolan Saarenpäähän
niemelle, jota kutsutaan kommunistisen komennon jälkeenkin Homasen
niemeksi. Myöhemmin Homasia oli
niin paljon, jotta osa muutti nimensä
Markkaseksi ja Markkiseksi.
Venäläisessa maakirjassa (ruotsinnettu) 1618 mainitaan Ilomantsin
suurpogostan Sonkajan seitsemän ta-

lon kylästä merkintä: (1614) Ilia
Homanpoika 3/4. Ruotsalaisessa luettelossa ruptuurisodan aikana 1656 58 ilmoitetaan Sonkajasta paenneen
kaksi perhettä, joista toinen Markoka
Ilialaxi, tarkoittaa Ilianlahden (Ilian)
Markokaa. Sonkajan liepeillä on Iljanaho. Olisiko puheessa Ilia vääntynyt
Iljaksi ja nimi säilynyt Ilian kaskettamana ahona?
Vuosilukuja ja elinkaaria vertaillen
voidaan varsin vakuuttavasti todeta
Ilomantsin vanhimpiin kuuluvassa
Sonkajan kylässä eläneen ainakin
1550-luvulta lähtien kirjoihinviedyt
Homasen suvun kantaisät: Homa, hänen poikansa Ilia Homa ja pojanpoikansa Markoka Homa, joka perheineen ja kahden nuoremman veljensä
kanssa pakeni 1656 - 58 monien vaiheiden ja vaivojen jälkeen Repolan
Saarenpäähän toisten jatkaessa matkaa.
Voidaan vain arvailla, miten ja milloin sukunimeen on liitetty nen-pääte.
Olisiko luterilaisten painostus vaikuttanut Ilomantsissa vai pelko Repolassa, etteivät tsaarinaikaiset venäläiset
virkamiehet pakottaisi lisäämään Homa-nimen loppuun -jef.
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Repolan väkiluku 1679 - 1850
Vuonna 1679 Repolan pogostassa
oli 23 kylää ja 220 taloa sekä väkiluku
1180. Vuoteen 1745 koko asukasluku
saadaan kertomalla taulukon miespuoliset asukkaat kahdella. Suurimmat, vähintään 15 talon kylät
Kolvasjärvi, Repolan kk, Roukkula,
Saarenpää ja Tuulivaara olivat vesireittien varsilla. Vähintään 10 talon kyliä
olivat Lentiera, Luovutsaari, Kiimasvaara, Tsolkka ja Tuusenie sekä pieniä
erämaakyliä Luusinki, Muujärvi ja
Pieninkä. Vanhoja kyliä olivat Haukkasaari, Omelie, Koroppi, Kipo, Pläkkäjä ja Suulaansaari, nuorimpia Koroli, Tunttula ja Riikosenniemi.

Vajaassa kahdessa vuosisadassa väkiluku kasvoi vain 200:lla 1379:ään. Koska
taloluku laski 38:lla 182:aan, osoittaa
se väestön asuneen isompina talouksina verohelpotuksen vuoksi. Kotitalouksissa oli keskimäärin 7,5 jäsentä,
huomattavin osa oli 10-henkisiä suurperheitä.

Repolan elinkeinot 1597 - 1850
Pohjois-Aunuksessa
väestö
sai
elantonsa luonnon hyödyntämiseen
sopeutetusta
yhdistelmätaloudesta.
Vuoden 1597 verokirjan mukaan viljeltiin kaskimailla ruista, niitettiin
luonnonniityiltä
karjanrehua
sekä
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pyydystettiin kalaa ja riistaa lähinnä
kotitarpeiksi. Turkiksilla saaduilla varoilla ostettiin viljaa Vienanmeren, Äänisen ja Itä-Suomen markkinoilta.
Sata vuotta myöhemmin enemmistö
oli hyvin toimeentulevia talonpoikia.
Käyhiä eli populia oli vain 7,8 %
miespuolisista. Taloutta heikensi huomattavasti ankarat katovuodet, sotaväenotot ja verot sekä pakkotyöt Aunuksen tehtailla. Osa pakoili velvoitteita metsäpirtteihin, joista käsin voitiin menestyksellä kaskettaa, kalastaa
ja metsästää.
1760-luvulle
mennessä
yleistyi
kolmivuoroviljely sekä rukiin lisäksi
vehnän, tattarin ja sata vuotta myöhemmin nauriin jopa perunan kasvatus. Lehmiä oli joka taloudessa mutta
hevosia ei läheskään kaikissa. Metsästys ja kalastus oli toiseksi tärkein elinkeino. Riista myytiin Sunguun ja kalat
Kajaaniin. Kodin ulkopuoliset ansiotyöt lisääntyivät: pestauduttiin rahdinajoon, tukinuittoon tai rengiksi
vauraaseen taloon. Muusta PohjoisAunuksesta poiketen huomattava osa
Repolan miehistä harjoitti laukkukauppaa Suomessa.

Hän, kuten Lönnrotkin etsi lisäyksiä
uuteen Kalevala-painokseen. Neljä
vuosikymmentä myöhemmin kävivät
Repolassa Berner, Borenius ja Genetz
sekä neljä muuta. Kerääjät saivat asukkaista myönteisen kuvan kiitellen karjalaista vieraanvaraisuutta ja ystävällisyytta sekä talojen siisteyttä.
Kerääjien toiveet täyttyivät yli odotusten, sillä koko Aunuksen runosaaliista kerättiin runsas kolmannes Repolasta. Sen 26 kylästä taidettiin runoja 12 kylässä. Kaikkiaan 33 runoniekalta saatiin 21:ltä useita eeppisiä
runoja, satuja ja loitsuja sekä lopuilta
12:lta vain muutamia.
Vertaansa vailla oli Omeliessa Aunuksen maineikkain runonlaulaja
Simana Kyöttinen eli Kyötti. Häneltä
on saatu yhteensä 26 numeroa epiikkaa, tunnelmarunoja, häävirsiä ja
loitsuja. Niissä on yli 3 200 säettä.
Kyötti oli myös kuulu patvaska
(loitsija, puhemies), kaukonäkijä ja
parantaja. Kyötin pojalta Konoilta on
talletettu samoja runoja kuin isältään.
Hänkin toimi velhona. Kyöttisen suvussa oli runonlaulajia neljässä polvessa.
Leo Homanen

Runonkeruu Repolasta
Pohjois-Aunukseen ja etenkin Repolaan runonkerääjät suuntasivat kulkunsa 1830-luvulta lähtien toivoen
löytävänsä Vienan veroisen runomaan.
Ensimmäisena saapui Elias Lönnrot ja
myöhemmin M.A. Castren. Varsinainen suurkerääjä oli D.A.D. Europaeus, sillä kolmella matkallaan hän
kiersi alueen jokseenkin tarkkaan.

TV 1:ssä esitetyt ohjelmat pohjautuvat
tähän tekstiin.
Kirjoitus jatkuu seuraavissa Repolaisissa.
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Perheuutisia

Tuonilmaisiin siirtynyt

Olga ( Oili ) Koponen kuoli
8.11.2005 Lahdessa.
Hän oli syntynyt Repolassa ja oli
seuran jäsen sen perustamisesta saakka. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän
toimi Lieksassa Pekka Höttönen oy:n
toimitusjohtajana.
Oili Koponen oli innokas kuorolaulun ystävä ja lauloi nuoruudesta vanhuuteen saakka Lieksan ja Lahden ortodoksisessa kirkkokuorossa.Hän toimi myös seurakuntien luottamustehtävissä. Kaipaamaan jäivät lapset ja
lapsenlapset perheineen.
Kaija Koponen
○ ○ ○ ○ ○ ○

Piirustuskilpailu Repolan
koululaisille
Tulevan syksyn aikana Repolan
koululaiset piirtävät kilpaa aiheena
”Parasta Repolassa” tai ”Kotiseutuni
Repola”. Sarjat ovat 1. - 3. luokkien
oppilaat, 4. - 6. luokkien oppilaat ja
7. - 9. luokkien oppilaat.
Piirustusten tulisi olla kokoa A4 tai
A3.
Toivomme innokasta osanottoa ja
saavamme esi-arvostellut, parhaat työt
sarjoittain jonkun matkalaisen mukana hallituksen arvioitaviksi ja palkittaviksi. Kenellä on matka sinnepäin,
ottakaa yhteys puheenjohtajaan.
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Hallituksen yhteystiedot
Puheenjohtaja
Tuula Kilpeläinen
siltahaka@suomi24.fi
Niemiskyläntie 51
88900 KUHMO

(08) 655 0940 ja 044 330 55 29

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Martti Nesterinen, varapj.
Museotie 321 A
82570 KELVÄ
(013) 544 158

Päivi Kiiskinen, jäsensihteeri
Tornitie 4A
81700 KONTIOLAHTI
paivi.kiiskinen@pkky.fi
050 599 1364
Tom Sandberg
osoite kuten Päivillä

Päivi Sandberg, sihteeri
Sarvikuja 23
55100 IMATRA
paivi.sandberg@ovako.ccm
040 721 7197, 040 559 0133/työ

tom.sandberg@ovako.com
0400 242 705

Pekka Hukkanen, rahastonhoitaja
Ahmankatu 2
80130 JOENSUU
pekkay.hukkanen@kolumbus.fi
(013) 126 085 ja 0400 672 671

Mikko Pikarinen
Kotimäenkuja 6
02860 ESPOO
mikko@pikarinen.net
0400 875 773

Erkki Mauranen
Sointulantie 10 B 9
34600 RUOVESI
ermau@phpoint.fi
(03) 476 3273 ja 040 560 38 29

Kari Mauro
Rauhalantie 16
81720 LIEKSA
045 678 2660

Juhani Kyöttinen
Riekontie 18, as.15
49410 POITSILA
040538 3938

Tuula Kyöttinen
yhteystiedot kuten Juhanilla

Lasse Huotari
Työmiehentie 3 B 8
91500 MUHOS
045 670 84 24

Jorma Huovinen
yhteystiedot kuten Tuula Kilpeläisellä
044 031 2600
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Repolainen
on Repola-Seura ry:n jäsentiedote, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Seuraava tiedote:
nro 38: maaliskuun loppu 2006
(viikko 12)
aineistopäivä 7.3.06.

Toimituskunta:
Päätoimittaja
puheenjohtaja Tuula Kilpeläinen
(08) 655 0940 ja 044 330 55 29
siltahaka@suomi24.fi
Toimitussihteeri ja taitto
Päivi Sandberg
040 721 7197
paivi.sandberg@ovako.com
paivi.sandberg@pp.inet.fi
Jäsen
Erkki Mauranen
(03) 476 3273 ja 040 560 38 29
ermau@phpoint.fi
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Offset YM Ky, Ruovesi
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