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Päätoimittajalta

Repola-Seuran 21. toimintavuosi on
päättynyt
sääntöjemme
mukaan
28.2.2006.
Jo viitisen vuotta puuhattu sukupolvenvaihdos ei näytä toteutuvan seuran
hallinnossa. Hallitukseen on saatava
uutta näkemystä ja toiminnanpaloa,
muuten olemme hukassa. Sihteerimme ei jatka pestiä, joten olisi saatava
hallitukseen henkilö, joka hoitaa hallituksen sihteerin tehtävät. Jäsensihteeri
on sitten vielä erikseen, hän hoitaa
vain jäsenyyteen liittyvät asiat. Puheenjohtajan paikka on myös auki.
Tässä kohdassa vuosikokouksella on
avaintehtävä löytää uusia uria aukova,
itsenäinen henkilö, jolla on innostusta
tehtävään. Toivottavasti asia järjestyy
23.4.2006 pidettävässä kokouksessa
Polvijärven Lomakeskus Huhmarissa.
Lähempi kokouskutsu takakannessa.
Koska yhteismatkailu Repolaan
näyttää erinäisistä syistä johtuen vuosi
vuodelta epävarmemmalta, pitää meidän tehdä enemmän työtä rajan tällä
puolella.
Hallitus kaavaili 5.3.2006 pidetyssä
kokouksessa toiminnan suunnittelun
painopistealueeksi mm. perhetyön ja

perhe- ja sukutapaamisten järjestämistä. Esiteltäisiin erilaisin dokumentein
ja audiovisuaalisin keinoin Repolaseuran toimintaa ja mielenkiintoisia
mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää sitä.
Kohderyhmänä olisivat erityisesti sellaiset perheet, joissa lapset saataisiin
mukaan tällaisille ”kesäjuhlille”. Tällä
tavoin saisimme ehkä viestittyä arvokasta perinnettä lapsillemme ja lastenlapsille. Joku sieltä innostuisi enemmänkin toimimaan aktiivisesti seuramme hyväksi. Mutta tämä on sitten
seuraavan hallituksen heiniä.
Kevät kurkistelee kumminkin kummasti lisääntyvänä valona. Ajatukset
lentävät kesämeininkeihin: mihin
mennään ja mitä siellä kussakin on sisältöä. Suomen puolellakin on useita
praasniekkatapahtumia mm. Kuivajärvellä (Suomussalmi) ja Ilomantsissa. Nurmeksen Bomballa järjestetään
karjalaisten heimopäivät heinäkuun
lopulla. Kannattaisikohan käydä joskus Vuokkiniemenkin praasniekkajuhlassa Iljan päivänä. VuokkiniemiSeuralla on www-sivut ja siltä löytyy
lähempiä tietoja.
Ja Karjalan Sivistysseuran 100vuotisjuhlat elokuun alussa Tampereella kannattaa ehdottomasti varata
kalenteriin.
Kiitos kaikille jäsenille toimintavuodestamme 2005 ja tulkaa vuosikokoukseen. Se on tärkeää ja jokaisen
jäsenen ”velvollisuus” seuraa kohtaan.
Kuhmossa 7.3.2006
Tuula Kilpeläinen
puheenjohtaja
e-mail: siltahaka@suomi24.fi
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Kevään ja kesän tapahtumia:
Karjalan Sivistysseuran sadas vuosikokous pidetään Helsingissä 8.4.2006
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
juhlasalissa, osoite Hallituskatu 1.
Karjalan Sivistysseuran 100-vuotisjuhlat Tampereella 5. - 6. 8.2006. Lähemmin Karjalan Heimo -lehdessä
tuonnempana ja tietenkin Internet–
sivuilta.

Rajakarjalaisten Heimojuhlat 28. 30.7.2006 Bomballa Nurmeksessa.
Juhlien teemana karjalan kieli.
Petroskoin Yliopiston dosentti Ludmila Markianova esitelmöi aiheesta.
Lisäksi valokuvanäyttely ”Suojärvi
ennen ja nyt”.
Ensimmäiset heimojuhlat pidettiin
Bomban karjalaiskylässä 20 vuotta sitten.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Martti Nesterinen

Kelirikkoaikaan Repolassa.
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Jäsenmatkalle Repolaan?
Repola-Seura järjestää yhteismatkan jäsenille 7. - 10.7.2006 Repolaan, mikäli riittävä määrä halukkaita matkaan lähtijöitä ilmottautuu. Ajankohta yllämainittu, majoitus ja muonitus perheissä 50 e /hlö tai sukulaisissa sopimuksen
mukaan.
Matkan hinta ryhmäviisumilla 110 e/ hlö Joensuusta, 105 Lieksasta ja 100 e
Kuhmosta edestakaisin.
Ilmottautumiset vuosikokouspäiväämme 23.4.2006 mennessä yhteystietoineen Pekka Hukkaselle puh. 0400 672 671 tai sähköpostitse
pekkay.hukkanen@kolumbus.fi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Repola-Seuran Valinta
LAHJAKSI, MUISTOIKSI REPOLAISILLE!
Valinnan myyntiartikkelit:
Repola-seura ry:n standaari. Koko- Tilaukset:
naiskorkeus 45 cm, lipun korkeus 25
cm, leveys 12,5 cm 35 e
Pekka Hukkanen
Ahmankatu 2
Standaarin pienoismalli (kuva) 1 e.
80130 JOENSUU
Rintamerkki 6 e.

pekkay.hukkanen@kolumbus.fi

Aunuksen Repola -kirja, 25 e.

p. (013) 126 085 ja 0400 672 671

Repolainen-julkaisun
paleita à 1,68 e.

jäännöskap-

Hintoihin tulee lisäksi postikulut.
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Muistoja Repolasta
On sotakesä 1943, tarkemmin heinäkuun alkupuoli. Aliupseerikoulu oli
keskeytynyt yllättäen heti Juhannuksen jälkeen, jolloin osa koulusta, n. 20
miestä, saimme komennuksen Kuhmon Viiksimoon jäljittämään partisaaneja, jotka olivat olleet jälleen pahanteossa. Sillä reissulla meni sitten pari
viikkoa vai olisiko mennyt lähes kolmekin. Tähän loppui koulu ja saimmehan havainnollista opetusta sissisodankäynnistä. Kohtasimme takaaajettavamme eräässä rämeenreunassa,
jossa yllätimme heidät, varsinkin vartiomiehen, joka sai kiväärinluodin otsaansa avattuaan konepistoolilla tulen
meitä kohti aivan lähietäisyydeltä osumatta kehenkään meistä. Tulipa oppia
siitä miten mennään maihin. Siinä tuli
myös tulikaste ja siitä toivuttuamme
annoimme kyllä heille kiirettä kinttuihin. En tiedä kuuluiko tapaus tarkoituksella opetusohjelmaan loppuharjoituksena, mutta koulu loppui ja palasimme takaisin Suomeen, ei kuitenkaan enää Nurmijärvelle, vaan Repolaan, jossa meni minulta loppukesä.
Se osa meistä, joka oli jäljitystehtävässä, sai nyt ansaitun lepovuoron, ei
kuitenkaan missään lomakodissa, vaan
erään karjalaistalon heinävintillä. Lienee mennyt pari viikkoa ilman, että
kukaan olisi meitä hätyytellyt mihinkään. Unta riitti, koska oli univajausta
partioreissun jälkeen. Joku meistä kävi
kenttäkeittiöltä hakemassa vuorollaan
sapuskat. Tätä autuutta ei kuitenkaan
6

kestänyt loputtomasti, vaan nyt ryhmä hajotettiin siten, että vain yksi ryhmä jäi Repolaan ja muu osa etulinjaan
Rukajärvelle eri yksiköihin täydennysmiehiksi. En tänäkään päivänä tiedä,
miksi esimerkiksi minä jäin sinne Repolaan, mutta onhan sitä paljon muutakin, jota ei käsitä eikä sitä edes kyselty, että miksi, ja tuskinpa siihen kysymykseen kukaan olisi vastannut.
Meillä oli esimiehenä luutnantti
Reino Hukkanen, tietämäni mukaan
Viipurin poikia, oikein innostunut jalkapallosta ja jääpallosta. Yksi tehtävistäni oli potkia palloa hänen kanssaan
ja tietysti muidenkin samanhenkisten
kanssa. Meillä oli joukkuekin, jolla
pelasimme alue-esikuntaa vastaan. He
asuivat siellä lähitienoolla. Tärkein
tehtäväni oli kai sittenkin jonkinlainen
yhteydenpito ryhmän muihin jäseniin, jotka oli hajautettu erilleen minusta ja hoitivat eri tehtäviä. Päivystäjän vuoro tuli tietysti silloin tällöin ja
sekin piti hoitaa kaikkien muitten
juoksujen ohella. Kuuluin yksikköön
joka lienee ollut komppanian kokoinen. Se toimi suomalaisten rakentamassa talossa, jossa oli komppanian
komentopaikka. En tiedä, kuka oli
komppanian päällikkö, enkä tänä päivänäkään tiedä, mikä oli komppanian
tehtävä. Saattoihan se olla vain turvallisuutta ja järjestystä hoitava komppania.
Tärkeimmäksi ja vaativimmaksi tehtäväkseni koin kuitenkin muonan kul-
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jetukset Saarenpään kenttävartioon.
Kuljetus tapahtui siten, että otin
kenttävartioon tarkoitetut muonat Repolan, olikohan varaston nimi Elintarvikekenttämakasiinit? En ole varma
nimestä, mutta se oli suuri varasto,
josta listan mukaan otin vietäväksi tarkoitetut elintarvikkeet. Tarvikkeet lastattiin kuorma-autoon, joka lähti
muun kolonnan mukana kohti Rukajärveä. Siinä mennä köröteltiin Roukkulanjärven eteläpäähän, jossa jäin
pois kyydistä tavaroiden kera. Rannassa oli vastassa mies. Muistelen, että
hänen oikea nimensä oli Sinisalo. Vaikuttava persoona. Kun hänestä kerrotaan Antti Tuurin kirjassa Rukajärven
aika, kerrotaan Roukkulanjärven amiraalista. Rannassa tavarat lastattiin
puolikatettuun veneeseen, jota vei
eteenpäin auton moottori. Roukkulanjärvi on pitkä järvi, lienee n. 30 km
pitkä. Lienee nopeus ollut n. 30 km
tunnissa. Matka ei koskaan tuntunut
pitkältä. Aseistuksena oli hänellä
Emma-pikakivääri, jota hän näytti,
kun kysyin mitä tehdään jos ryssät alkavat tulittaa meitä jostakin niemen
nokasta. Minulla oli tavan mukaan
omana varusteenani kivääri, joka varmaan oli vesillä parempi ase kuin esim.
konepistooli.
Oli elokuu ja kesä oli vielä parhaimmillaan, joten mikäs sen mukavampaa
kuin liikkua vesillä. Ajettuamme n.
tunnin, puolitoista, saavuimme Saarenpäähän, jossa meitä odotti kylä,
joka näytti nukkuvan. Joidenkin kenttävartiomiesten lisäksi näin näyn, joka
on vieläkin muistissani. Lukuun ottamatta koulutaloa, joka oli maalattu ai-

nakin osittain sinisellä, talot olivat
aidaksen harmaita. Kun puu saa harmaantua, tulee siihen sinertävä sävy ja
sitä oli näiden viehättävien rakennusten yleisväri. Kun lisäksi kylässä vallitsi
täydellinen rauha ja hiljaisuus sekä
elokuun lämmin aurinkoinen iltapäivä, oli idylli täydellinen.
Valitettavasti, nyt ajatellen, silloin
elettiin vain sitä päivää ja sitä hetkeä,
joka oli silloin menossa eikä voinut tallettaa, vaikkapa ottaa valokuvalle niitä
näkymiä, jotka silmieni edessä silloin
oli. Kamerani, joka oli vielä mukana,
kun olimme partiossa, ei ollut enää
mukana, koska olin sen jättänyt kotiin
partiosta palatessani. Aavistin, että sen
kantaminen ja varsinkin sillä kuvaaminen ei onnistuisi, tulevaisuus vaikutti
silloin niin repaleiselta.
Kiertelin kylässä, koska vapaata aikaa oli. Rannassa, mihin tulimme veneellä oli vartiomiehillä kalansavustuspönttö, josta myös minä sain ainakin kerran isoja savuahvenia syödäkseni. Rannasta hieman noustuani näin
koulurakennuksen, joka ainoana rakennuksena poikkesi niistä harmaista
karjalaisrakennuksista. Rakennus oli
aika kookas muihin verrattuna. Sisällä
tutustuin siellä oleviin tavaroihin,
mm. gramofonin levyihin, joita siellä
oli pöydällä, samoin oli gramofonin
neuloja, mutta itse soittovälinettä en
löytänyt. Minua kiinnosti, minkälaisia
lauluja lienee täällä soitettu ja kun en
löytänyt muuta soittopeliä, näin siellä
eräässä nurkassa separaattorin. Separaattorissa on pyörittävä akseli ylöspäin juuri niin kuin gramofonissakin.
Siispä sain sillä levyn pyörimään ja
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Muistoja Repolasta jatkuu...
soittorasiana toimi tulitikkulaatikko,
jonka nurkkaan istutin neulan. Ei se
oikean gramofonin veroinen ollut, koska siitä lähtevä ääni oli hiljainen eikä
siinä ollut kierrosluvun säädintä, mutta kyllä minä kuulin millaisesta musiikista oli kysymys. Sieltä tuli “jokkantiita“, siis moniäänisiä kansanlauluja
venäjän kielellä.
Kiertelin eteenpäin ja näin lähempää ne harmaat rakennukset. Rakennukset olivat rannan suunnassa ja niiden rannan puolella aittarakennukset.
Lienee siellä olleet nuotta-ulutkin. Ainakin asuinrakennusten ovet oli lukittu tai naulattu, ettei sinne päässyt katselemaan. Kurkistin ikkunoista ja
muista räppänöistä sisälle ja koska oli
aurinkoinen päivä, näin, että siellä oli
erilaista tavaraa, ainakin oli hamppuisia kalaverkkoja, joissa kohoina oli
tuohikäppyrät ja painona niin ikään
tuohesta loajitut kivekset. Muistaakseni siellä oli samovaarikin. Voi olla että
arvokkaampi tavara oli peitetty vaatteilla.
Myöhemmin syksyllä soitti Repolan
alue-esikunnasta Meriläiseksi esittäytynyt mies ja kyseli minulta, millaista
tavaraa minä siellä taloissa näin. Kerroin mitä havaintoja olin tehnyt ja
koska hän epäili, että sieltä oli kadonnut tavaroita, sanoin, että ei minun
mukanani ainakaan. Siihen hän sanoi,
että ei hän minua epäillytkään.
Nämä rakennukset olivat siis rannan
suunnassa ja rakennusrivin vasemmalla puolella tien yläpuolella oli yksi rakennus, joka erosi rakennustyyliltään
muista. Se oli kaupparakennus tai joku
jakelukeskus, ei kovin suuri. Kylän
8

kaupaksi arvelin sitä syystä, että siellä
oli kirjanpitoa pienissä vihkosissa.
Vihkoihin oli merkitty, minkä verran
esim. marjoja oli sinne tuotu. Niissä
vihkoissa esiintyi tuttuja sukunimiä,
jotka olivat tulleet tutuiksi Kuhmossa
asuvista Karjalasta tulleista, ja aivan oikein yhdistin nimet tuttuihin henkilöihin, tietysti vain sukunimien osalta,
koska tämä kirjanpito koski aikaa juuri
ennen kesää 1941. Ovi kauppaan oli
auki ja kauppa lienee tyhjennetty ennen suomalaisten tuloa sinne. Mutta
kirjanpito ainakin osittain jäi sinne.
Triipposet esiintyivät ainakin nimissä,
ehkä myös Lukkaset ja Homaset.
Muistikuviini jäi vain tämä idylli näistä vanhoista taloista. Olihan siellä vielä
yksityisiä taloja mutta nämä rakennukset jäivät erikoisesti mieleen. Luulen näiden pirttilöiden olleen jo silloin, kun täältä rahvas joutui mieroh.
Tällaiset olivat näkymät, jotka jäivät
hiljaisesta ja kauniista kylästä. Kävin
siellä useamman kuin yhden kerran,
mutta ensivaikutelma jäi iäksi mieleeni, koska koko sotareissullani en nähnyt niin ehjää kokonaisuutta kuin
tämä Saarenpään kylä. Roukkulassa en
saanut käydä, sinne muonan toimitti
yksin Roukkulan “amiraali“. Antti
Tuurin kirjassa joku muistelija epäili,
että siellä oli pienimuotoista “teollisuutta“ harjoitettu, eikä sinne haluttu
sivullisia. Muuta en siitä kylästä tiedä.
Palaan jälleen Repolaan, jonka kautta koko suunnan huolto toimi. Kylä
vai oliko se peräti kauppala oli kärsinyt
rakennusten osalta, joten en siellä keskustassa nähnyt yhtään karjalaistaloa.
Lienevät tuhoutuneet hyökkäysvai-
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heen aikana. Vain vartiotornit olivat vailla, mutta lähellä sitä oli iso talo,
jäljellä siellä olevilla pelloilla. Raken- jossa oli peräti vinttikaivokin. Siinä tanukset jotka siellä olivat, olivat var- lossa oli alue-esikunta. Talo tuli tumaan suomalaisten rakentamia ja niitä tuksi senkin takia, että siellä puhelinoli paljon. Joissakin asioinkin, niin keskuksessa oli kuhmolainen tyttö,
kuin siinä Elintarvikekenttämakasii- Annikki Kemppainen. Hän oli meillä
nissa, autokorjaamossa, jossa tietin välirauhan aikana niin kuin taloudenpuukon, jossa oli oikein hirvensarvesta hoitajana kotonani Korpilinnassa. Hämuotoiltu pää ja tuppi lentokone- net tapasin siellä joitakin kertoja ja
metallia. Myöhemmin tuli täisaunakin näin tuli sekin talo tutuksi. Hän oli
tutuksi ja tietysti lomalaisten kanttii- minua joitakin vuosia vanhempi, joni. Kävin siellä myös hammaslääkäris- ten hänellä oli enempi äidillinen tunsä, vaikka muistelen, että se olisi ollut ne minua kohtaan eikä sekään tuntulähempänä alue-esikuntaa ja majapaik- nut pahalta varsinkaan niissä olosuhteissa.
kaa.
Talo, jossa asuin oli mielestäni tyyMinulla ei ollut silloin, niin kuin ei
nytkään, käytettävänäni Repolan kart- pillinen karjalaiseen tyyliin rakennettaa, jossa olisi näkynyt meidän majoi- tu. En tiedä, eroaako vienankarjatuspaikkamme. Niin kuin mainitsin, lainen rakennustyyli tästä aunuksenei Repolan keskustassa ollut jäljellä yh- karjalaisesta tyylistä, kun en ole asiantään karjalaistaloa ja se talo, jossa asuin tuntija. Talo, jossa asuin, lienee ollut
sen ajan, oli useita kilometrejä keskus- n. 20 m pitkä ja n. 10 m leveä tai voi
tasta. Vain kerran jouduin sen kulke- sen sanoa toisinkin päin. Kun taloon
maan jalan. Se ei ollut komennus- mentiin leveältä sivulta, jakoi talon
reissu, joten en saanut kyytiä sinne, kahtia talon läpi menevä n. 2 - 3 m
kun kävin näyttämässä parille kaverille, leveä käytävä. Käytävän vasemmalla
millaista on Repolassa. Kaverit olivat puolen oli pirtti, joka oli aika kookas.
uutta ikäluokkaa Turun poikia. Kai me Ikkunoita, neliönmuotoisia, sisään
menimme katsastelemaan, jos näkyisi mennessä vasemmalla seinämällä oli
tyttösiä. Niitähän siellä oli kuuleman useita, samoin päätyseinällä ainakin
mukaan paljon. Tavoitelluimmat tytöt kaksi. Pirtin oikealla seinustalla oli
olivat kuitenkin alueella, joka oli ym- pätsi. Nyt pirtti oli sotaväen majoituspäröity korkealla piikkilanka-aidalla, käytössä ja sivuseinillä oli makuusiis vartioidulla alueella ja tuskinpa me laverit n. 20:lle ja keskellä pirttiä oli
olisimme saaneet sinne menoon kamiina. Mentäessä käytävää eteenpäin oli vasemmalla ovi kornitsaan,
oikeuttavaa lupalappua.
Repolasta johti autotie Lentieraan ja siis kamariin. Koska kamari ei ollut
edelleen Porajärvelle ja sitä tietä men- kovin suuri, lienee sen takana ollut
tiin siis se n. 1 tunti kävelyvauhtia. toinen kamari, jonne mentiin pirtistä
Siellä oli senaikainen kotini. Paikkaa en pätsin takaa.
9
todellakaan osaa sen tarkemmin Repolainen
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Loppuajan asuin yksin siinä etummaisessa kamarissa, koska pirtinpuolelle oli tullut uusi ikäluokka jostakin Etelä-Suomen täydennys- tai koulutuskeskuksesta. Heitä lienee ollut se
20 miestä. Ne kaverit, joiden kanssa
tulin, olivat jo kaikki saaneet komennuksen rintamalle paitsi Pentti Lappalainen, mies Varpaisjärveltä, jonka
kohtalona oli kuolla punatautiin Repolan sairaalassa.
Asuintilat olivat siis käytävän vasemmalla puolen ja toisella puolen käytävää oli karjansuojat. Talo ei ollut kovin
korkea, joten en muista, että olisiko
ollut mitään asuintiloja toisessa kerroksessa. Se heinävintti oli kuitenkin
karjasuojien päällä. Sitä vastoin talo,
jossa sijaitsi alue-esikunta, oli 2-kerroksinen komea talo, jollaisia kyllä
näin Muujärvellä ja Rukajärvellä. Kamarissa, jossa asustelin loppuajan,
oli seinät tapetoitu sanomalehdillä,
joita lueskelin.
Nyt aikaa oli, sillä vain yönaikana
piti järjestää majapaikan vartiointi. Se
tarkoitti yön valvomista, koska toimitin vartiopäällikön virkaa, vartiomiehinä uuden ikäluokan miehiä. Mihinkään heidän koulutukseensa ei minun
onneksi tarvinnut osallistua. Minusta
he olivat roskasakkia meidän joukkoomme verrattuna, joka oli yksinomaan Kainuun ja Savon miehiä ja
aliupseerikoulun käyneitä. Ne sanomalehdet seinällä olivat sen puolen totuutta julistavia ja jutut naurettavia,
mutta eipä siellä juuri muita huveja
ollutkaan.
Talo, josta kaikenaikaa kerron, sijaitsi aukealla pellolla, ei kuitenkaan
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kaukana rannasta. Järvi siinteli siinä
joidenkin satojen metrien päässä, vasemmalle pisti niemi, jota sanottiin
vankiniemeksi, koska siellä oli vankileiri. Kun nämä venäläisvangit kulkivat ohitse komppanian komentopaikan, he huutelivat meille kulkiessaan:
“Hjuva päivä, mitä kuuluu“ ja “Finski
poika paljon suimimas paljon kuksimas“. Kauppaakin kävimme heidän
kanssaan, sillä he tekivät kauniita
rasioita vanerista ja lakkasivat ne mustiksi ja koristelivat ne oljella erilaisin
ornamentein. Vaihdoin yhden sellaisen rasian heidän kanssaan tupakkaaskeilla ja toin sen Suomeen siskolleni
Liisalle lahjaksi. Siinä kertomassani
“roskasakissa“ oli sellainen kaveri, joka
laittoi tupakka-askiin kaislan pätkiä ja
oli antanut niitä rasian vastineeksi
eräälle vangille. Vanki tuli valittamaan
tapauksesta komppaniaan itku silmässä. Seurauksena oli tietysti kaupan
purku ja pojalle nuhtelun lisäksi 2
tuntia kovennettua.
Oli siellä muitakin tapahtumia. Kävimme eräänä kauniina päivänä samaisen järven takarannalla, jonne Rukajärven soturit olivat rakentaneet Marskille majan. En varmaan nyt osaisi sille
paikalle. Menimme järven yli pienellä
porukalla. Minulla oli kunnia olla mukana herrojen seurassa. Maja oli silloin
uusi. Myöhemmin olen käynyt samalla majalla, kun se oli siirretty Lopelle
ja pystytetty sinne. Muistoksi siitä
kerrasta, kun menimme moottoriveneellä Repolassa, jäi haava oikean käden kämmeneen. Jouduin pidättelemään venettä pitäen kiinni laiturista,
koska yksi lähtijä uhkasi jäädä joukos-
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ta. En muista oliko se sama kerta, kun
kävimme muistomerkillä, joka oli pystytetty Repolan nimismiehen Bobi
Sivenin muistolle. Hän päätti päivänsä, kun hänen suuri unelmansa ei toteutunut.
Näin pääsin silloin tutustumaan
Repolan ja sen seudun historiaan. Vielä yhden reissun muistan, jonka tein
Repolasta pitäen. Olin komennettuna
hiihtoleirille Rukavaaraan, jossa meitä
oli n. 20 miestä. Leiriä ohjasi hiihtäjäkuuluisuus Veli Saarinen ja enemmän
yhdistetyn hiihdon puolelta tunnettu
Penttilä. Vuorolomallakin toki kävin
Repolasta pitäen. 27. lokakuuta sain
komennuksen “linjaan“ JR 10:n toiseen pataljoonaan, joka oli silloin
rintamavastuussa päätien oikealla puolella Ontajoen takana.

Niin päättyi Repolan aika ja mieluusti otin “linjoille“ meno -komennuksen vastaan, koska olin jäänyt joukosta ja outo oli porukka, jossa olin
lopunajan Repolassa ollut. En “viihtynyt“ heidän seurassaan. Näiden muistojen kera, repussani Uuno Kailaan
kootut runot, lähdin tuntematonta
tulevaisuutta kohti.
Veli Mikko Merentie
Kirjoittajan Melentjeffin suku on
lähtöisin Kontokin pitäjän Akonlahden kylästä. Saanut oleskeluluvan
Suomessa 1904. Isä, Mikko on
kauppa-apulaisena Nurmeksessa nainut suomalaisen vaimon sekä toiminut mm. kauppiaana Kuhmossa, jossa Veli on syntynyt 1924. Sukunimi
on muutettu 1935.
Antero Komulainen

Kuva nykyisestä Saaarenpäästä.
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Repolan historiaa vuoteen 1939
- osa 2 /3
Päätös liittyä Suomeen
Kevättalvella 1918 puuhattiin Repolaan kommuunikomentoa, mutta kun
bolsevikkien taholta ilmeni väkivaltaisuutta, luopui valistuneempi väki vallankumouksellisista aikeista. Suuressa
kansalaiskokouksessa 2.-3.8.1918 päätettiin liittyä Suomeen. Läsnä oli Suomen hallituksen edustajana Lauri Hannikainen. Repolaa tuli hallita Suomen
lakien mukaisesti. Maata oli jaettava talonpojille 40 %, kunnille yhteismaiksi
25 % ja loput 35 % Suomen valtiolle
yleismenoihin sekä sivistys- ja valistustyöhön. Lisäksi pyydettiin maanteiden
rakentamista ja kunnostusta, asevelvollisuuden lykkäämistä 30 vuodella,
rahalainaa ja viljaa.
Suomen hallituksen hyväksyttyä liittymisehdot, pidettiin vielä toinen kokous 31.8.1918, jossa vahvistettiin
edellisen kokouksen päätökset ja kutsuttiin suojaamaan Suomen sotavoimia. Suomen hallitus virallisti Karjalan
politiikkansa perustamalla 1.9.1918
yhteyteensä Itä-Karjalan toimituskunnan hoitamaan suojeluksessaan olevien
kuntien siviilihallintoa.

Suojelujoukot ja siviilihallinto
Repolan turvaksi marssi syyskuussa
1918 50 rajavartiosotilasta johtajana
vänrikki Walde Sario. Myöhemmin
suojajoukkoa lisättiin pataljoonaksi asti, mutta lokakuussa 1920 oli vain 60
sotilasta. Heidän tehtäviään olivat
12

varustusten rakentaminen, Muujärven, Omelien ja Luovutsaaren kenttävartioiden ja puhelinlinjojen ylläpito,
tiedustelu Rukajärven suuntaan, valkoisten venäläispakolaisten ohjaaminen ja suomalaispunikkien kuljettaminen Suomeen. Aluksi järjestettiin posti ja postinkuljetus, valittiin nimismies, poliisi, lääkäri ja sairaanhoitajat. Rakennettiin maantie ja puhelinlinja Lieksaan, myöhemmin Omelieen ja Porajärvelle. Suomen lakien
mukaisesti valittiin kunnanvaltuusto,
kunnallis- ja elintarvikelautakunnat,
koulujen johtokunta sekä kirkkoneuvosto. Välittömästi alkoi yli kahden
vuoden aikana nopea kehitys yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla aloilla.
Repolan asukasluku oli vajaat 2400.
Valtuuston puheenjohtajana toimi
aluksi Walde Sario, sitten Pekka Kyöttinen. Kunnallislautakunnan esimiehenä oli F.V.Netsäinen. Elintarvikelautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin kahden valintahapuilun jälkeen
Pekka Homanen. Verotusta ei voitu
suorittaa kuntalaisten varattomuuden
vuoksi. Virkailijoiden palkat, teiden ja
koulujen kunnostus sekä maatalouslainat rahoitettiin metsänmyynnillä
sekä Suomen valtion lainoilla ja avustuksilla.
Koulujen
tarkastajaksi
valittiin
Wasili Petro sekä perustettiin yksi,
myöhemmin toinen ylempi ja yhdek-
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Pekka Kyöttinen

F.V.Netsäinen

sän alempaa suomenkielistä kansakoulua. Opettajat tulivat Suomesta. Kerkesipä toimia pari vuotta alkukoulunopettajaseminaarikin, josta valmistui
12 opettajaa, joukossa Anni Gertzin/
Homanen toimien syyskauden 1920
Saarenpäässä opettajana.

Elintarvikkeet ja maatalous
Repolassa elintarviketilanne oli vaikea. Kunnan oma sato riitti kolmeksineljäksi kuukaudeksi. Ainoana keinona oli Suomesta saatava apu, mutta
sitä ei saatu lahjaksi vaan velaksi. Lainalla ostetulla sekä suomalaisten
maanviljelijäin lahjaviljalla päästiin
kesään. Kymmenen kilon jauhoannokset henkilöä kohti kuukaudessa
jaettiin tarvitseville, mutta lihaa ja voita annettiin vain tukki- ja tietyöläisille. Myöhemmin elintarviketilanne parani.
Maanviljely oli alkeellista ja haittana
vielä koneiden puute. Helposti kuivattavat suot olivat koskemattomia ja
maanlaatu kylien ympärillä yleensä
köyhtynyttä. Kunnan koko viljelty

Pekka Homanen

pinta-ala oli 637 ha, jossa kasvatettiin
korsiviljaa, paitsi vehnää, naurista ja
vähitellen perunaa. Taloissa oli yleensä
hevonen, 2 - 5 lehmää, muutamia
lampaita, sika ja vähän kanoja.
Maatalouden elvyttämiseksi myönnettiin lainaa asuntojen rakentamiseen, maan raivaamiseen ja ojittamiseen sekä koneiden ja siemenviljan
ostoon. Ripeästi aloitettiin kasvitarha-, maatalous- ja suonojitusneuvonta. Paras menestys oli Saarenpäässä,
jossa keväällä 1919 oli koulussa ja taloissa kasvitarha sekä syksyllä ojitettu
useita hehtaareita suota.

Maanomistus ja metsäkaupat
Tsaarinaikaisten
kruununmetsien
omistusoikeus kuului Suomen valtiolle. Kyläkuntien metsät olivat jakamatta. Kukin sai käyttää niitä kotitarpeisiin ja karjalaitumena. Peltoihin
oli yksityisillä hallinta- ja käyttöoikeus. Kunta sai myydä 75 000 tukkirunkoa, mutta vain valtiolle. Siten estettiin suurten firmojen puuttuminen
Repolan metsiin ja saatiin vastiketta
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Repolan historiaa vuoteen 1939 - osa 2 jatkuu...

annetuista lainoista ja avustuksista.
Valtiolla oli ostovaraus viideksi vuodeksi kunnan metsiin.
Kaupan vaikutus hätäaputöinä ei ollut riittävä, vaan puukauppaa oli laajennettava kyläkuntien yhteismetsiin
peittämään kunnan antamia suuria
velkoja kyläläisille. Pitkien riitojen jälkeen
Itä-Karjalan
toimituskunta
myönsi syksyllä 1919 myyntiluvan.
Tukkihuuto- ja erilliskaupassa myytiin 80 000 kylien ja 18 000 runkoa
kunnan metsistä. Rahaa sai kunta ja
kylät liki miljoonaa markkaa. Kyläkunnat jakoivat saadut varat “sielujen”
mukaan.

Tarton rauhansopimus 1920
Neuvosto-Venäjän esityksestä aloitettiin Tartossa rauhanneuvottelu,
jonka jatkuessa Venäjä oli valmis luopumaan Petsamosta, jos se saisi Repolan ja Porajärven lisäksi mm eräitä
Suomenlahden saaria. Petsamon katsoivat suomalaiset taloudellisesti tärkeämmäksi kuin kaksoispitäjät, joten
niistä luovuttiin eikä Suomen alueita
voitu luovuttaa pelkällä presidentin
päätöksellä. 14.10.1920 allekirjoitetussa rauhansopimuksessa tuli Suomen poistaa sotajoukkonsa 45 päivän
kuluessa sopimuksen 1.1.1921 voimaan astumisesta Repolasta ja Porajärveltä, jotka tuli liittää kansallista itsemääräämisoikeutta nauttivaan ItäKarjalan autonomiseen tasavaltaan.
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Kokouksen yleispöytäkirjaan venäläiset takasivat kunnille erityisoikeuksia: mm. kahden vuoden ajan voivat
omat miliisit pitää järjestystä ja vuoden aikana saavat asukkaat poistua Venäjältä irtain omaisuus mukanaan.
Kiinteä omaisuus jäi neuvostovaltiolle.
Rauhan aiheuttamasta hätätilanteesta huolimatta repolalaiset halusivat säilyttää itsemääräämisoikeutensa.
Jo 25.11.1920 Repolan edustajainkokouksessa lakkautettiin Suomen asetusten mukaiset kunnallisjärjestöt ja
hyväksyttiin Repolan itsehallintosääntö, jonka mukaan perustetulle 12jäseniselle Repolan itsehallintotoimikunnalle tuli kuulumaan kaikki se valta ja ne tehtävät, jotka olivat kuuluneet Itä-Karjalan toimituskunnalle.
Toimikunta otti myös sotilaallisen vallan ja huolehti Repolan turvallisuudesta.
Hätäisesti laadittu Karhunpesäpuolustussuunitelma tyrehtyi, kun
sotilasjohtajiin kuuluva Paavo Höttönen kuoli vahingonlaukaukseen ja neljä päivää myöhemmin nimismiehenä
toiminut ylioppilas Bobi Siven ampui
itsensä muka sovittavana tekona Suomen tekemistä erehdyksistä Karjalalle.
Osa Lieksaan ja Repolaan tuoduista
kivääreistä ja patruunoista takavarikoitiin ulkoministeriön määräyksestä ja
osa jäi paikallisten käyttöön. Viimeiset
suomalaiset sotilaat poistuivat Repolasta 12.2.1921. Järjestystä ja osin
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turvallisuutta jäi pitämään Repolan neuvostojoukko sekä seuraavana päivänä miehitti Omelien kylän tuoden 44
oma aseistettu 50-miehinen miliisi.
kuormaa sotatarvikkeita. Välttääkseen
Bolsevikit vyöryttävät
veren vuodatusta miliisit vetäytyvät läPekka Kyöttinen kertoi muistelmis- helle Suomen rajaa Tuulivaaraan.
saan: “Kahden vuoden erioikeus sai pi- Pyydetyt neuvottelijat punapäällikkö
kaisen lopun, sillä maaliskuun 2. pnä vangitsi ja lupasi vapauttaa heidät, jos
1921 saapui komissaari Feodor Pot- miliisit luovuttavat aseensa. Peläten
tonen
(Repolan
Haukkasaaresta), ansaa ja vangitsemista suurin osa
kommunisti Miheijef ja suomalais- miliiseistä pakeni Lieksaan.”
Viitaten Tarton yleispöytäkirjassa
punikki Kuusinen, jotka vaativat itsehallintotoimikunnan valtaa sekä elin- venäläisten antamiin kuusikohtaisiin
tarvikkeiden ja rahojen luovuttamista lupauksiin Kyöttinen kirjoitti: “Me
vallankumouskomitealle. Toimikunta repolalaiset mielestämme olemme toitäysin
rauhansopimuksen
kieltäytyi jyrkästi vaatimuksista vedo- mineet
ten kahden vuoden erioikeuteen, mut- meille suomien oikeuksien mukaan.
ta suostui kutsumaan koolle edustaja- Meidän lohdutukseksemme jää, että
kokouksen. Kokouksessa Pottonen teki me olemme aikanamme hoitaneet
röyhkeitä vaatimuksia sekä tulkitsi asiatamme tavalla, joka ei tuota
rauhansopimusta väittäen Repolaa kirousta tuleville sukupolville.”
koskevan erioikeuden annetuksi Karjalan kommuunin yhteydessä ollen.
Leo Homanen
Kaksi tuntia hän paasasi tulevasta
maailman ja Suomen vallankumoukTV 2:ssa syksyllä 2005 esitetyt
sesta, josta oli jo vahvoja ennusmerkohjelmat pohjautuvat tähän tekstiin.
kejä. Hänen esityksensä synnytti niin
Kirjoitus jatkuu vielä seuraavassa
voimakasta kritiikkiä, että käytettiin
Repolaisessa.
peräti 288 puheenvuoroa. Melkein
yksimieliseksi päätökseksi tuli, että
Repolasta on poistettava vieraat sotilaat, kommunistiagendit ja komissaa- OIKAISU:
Repolaisessa 37 sivulla 15 oli vuosirit sekä säilytettävä marraskuussa päälukuvirhe
otsikossa. Piti tietysti lukea:
tetty järjestelmä eikä tunnusteta KarOrtodoksien
joukkopako 1617 - 1650
jalan kommuunihallitusta.
(ei
1950).
Kaksi viikkoa kokouksen jälkeen piiritti Muujärven kylän 100-miehinen Ohjelmat esitettiin TV2:ssa.

Repolainen 38

15

Isämme Ville Homasen muistolle

1. Syntyipä kerran Ville Karhuniemen talossa:
kuopus kuopantukko, Homasten perheessä.
Vuotta 31 silloin elettiin,
neljättä pienokaista pöydässä syötettiin.
2. Parin vuoden päästä matkaan lähdettiin,
Lentuan kylän Ahoniemeen silloin päädyttiin.
Karppisen Antilta talo ostettiin,
ja vuoteen - 55 siinä eleltiin.
3. Lentuan koululla soppia keitteli,
siivosi ja uuniin puita heitteli,
Sadelehdon neito, Helvi nimeltään,
ja kohta kanssa Villen asteli pappilaan.
4. Isän jalanjäljissä Ville asteli,
ja vuonna –66 oman tilan perusti.
Ahoniemeen uusia peltoja raivasi,
ja navetassa Helvi lehmiä hoiteli.
5. Onpahan Ville tunnettu keksijän lahjoistaan:
marjanpuhdistin ja haravakone muistetaan.
Mutta suksikelkka oli menestys
- kohta aidan luota kuului rysähdys!
6. Ei Villellä peukalo kasva keskellä kämmentä.
Monta saunaa rakensi ja kuvia piirusti,
mandoliinia soitti ja lauluja lauleli,
pärekorit, virsut ja kelkat syntyivät käsistä taitavista.

Säkeet kirjoitimme isämme 70vuotisjuhliin.
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Oli pakkasaamu - pitkästä aikaa.
Alkutalvi oli ollut leuto. Joulun pyhät
olivat takana. Rankka hoitojakso oli
vienyt isän voimat, mutta aattona hän
nousi kuitenkin jakamaan lahjoja lapsilleen ja lapsenlapsilleen: aina hän oli
jotakin jouluksi kaikille halunnut antaa, niin nytkin. ”Hyvä antaa vähästään, paha ei paljostakaan”, sen olemme kotoa oppineet. Joulukirkossa ei
löytynyt rahaa kolehtiin, vävyn takin
nappi saisi kelvata – koiranleuka, kun
oli.
Sinä pakkasaamuna isä oli ollut
virkeämpi. Hän oli noussut jo varhain
aamukahville ja järjestämään papereitaan. Isä oli halunnut sytyttää pirtin
uunin, kun äiti oli puut kantanut. Pari
viikkoa aikaisemmin isä oli saanut selvyyden koko syksyn vaivanneeseen
väsymykseen – hän sai kuulla sairastavansa verisyöpää. Ensimmäinen hoitojakso oli takana. Kyllä elämä nyt voittaa, oli äiti tuona aamuna ajatellut,
isän touhutessa. Lääkäritkin olivat antaneet hyvän ennusteen. Tuli oli uunista sammunut, isä oli noussut sitä
uudestaan sytyttämään.
Kello on rapiat yksitoista, pakkasta
yli kahdenkymmenen. Paleltaa …kukaan ei jaksa sytyttää tulta uudestaan.
Isä puristaa tiukasti tikkuaskia. Hän
on lähtenyt viimeiselle matkalleen –
toimelias mies arvonsa mukaisesti,
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työn äärestä. Itse et lähtöäsi tiennyt,
niin nopeasti kaikki tapahtui. Heikko
sydän ei kestänyt.
”Emme arvanneet aamuna talvisen
et´oli se päiväsi viimeinen.
Niin äkkiä lähdit sä luotamme pois,
kuin unta se vieläkin ois.
Ei kukaan sua auttaa voinut, oli kutsu
Korkeimman sulle soinut”.
Isä oli herkkä, luova ja seurallinen
ihminen. Me tyttäret emme pieninä
jääneet syliä vaille. Isän kasvatusperiaatteisiin ei kuulunut lapsille huutaminen. Isälle miehen mitta eivät olleet
hienot autot ja nopeat veneet ja muut
materialistiset arvot. Isän suhtautuminen luontoa kohtaan oli nöyrän kunnioittavaa, ja sen hiljaisesta kohtaamisesta, hän pitkälle ammensi voimaa
elämäänsä. Luonnon parissa, maanviljelijänä ja metsiä hoitaen, hän teki
myös elämäntyönsä. Hongat ovat saaneet humista isän metsässä. Hänellä
oli aikaa pysähtyä ihastelemaan pyhäaamun kauneutta, ja auringon laskua

Lentualla. Mieleemme on syöpynyt
kuva siitä, kun hän hiljaa pöryyttää
pienellä moottorilla, veneen keskellä
istuen, milloin verkkoja kokemaan
Lentualle, milloin rantasaunalle Rajahiekkaan. Silloin tällöin hän letkautteli ironisia heittoja ihmisten kiireelle
ja menemisille.
Isän luovuus on näkynyt kädentaidoissa: monet rakennukset, pärekorit, virsut, kelkat ym. ovat syntyneet
hänen käsissään. Isän herkkyys näkyi
kokemisen syvyydessä, jopa kyyneliin
saakka, esim. silloin, kun lapsenlapset
lauloivat, soittivat tai tanssivat, tai kun
hän juuriaan etsien poimi kukkasia
isänsä synnyinseuduilta Repolasta, tai
syvällisissä keskusteluissa ystäviensä
kanssa.
Isällä oli aikaa ihmiselle. Hänen vieraanvaraisuuttaan kiiteltiin. Koskaan
hänellä ei ollut niin kiire, ettei olisi ollut aikaa auttaa naapuria tai ystäviä.
Sukulaiset olivat hänelle rakkaita.
Sairastuttuaan hän vaimonsa kanssa
puhui kuolemasta matkana sukulaistensa luokse. Isän lempikappaleita olivat Lavin Jokainen ihminen on laulun
arvoinen ja Ystävänlaulu, jotka lauloimme myös hänen muistotilaisuudessaan.
Ne arvot, joita isä kantoi, tekivät hänestä sisäisesti vahvan ja elämään tyynesti suhtautuvan ihmisen. Näistä arvoista olemme ylpeitä ja toivomme
niiden siirtyvän myös tuleville polville.
”Me katsomme jälkiä kättesi töiden
kiittäen, muistaen, ikävöiden.”
Tyttäret Elina, Sanni ja Kaija
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Perheuutisia
Monia armorikkaita vuosia
Kauppias Paavo Hukkanen täytti
90 vuotta 10.2.2006 Joensuussa.
Tuula Kilpeläinen

○ ○ ○ ○ ○

Seuramme
pitkäaikainen
jäsen
kaupungininsinööri Hannu Huotari
täytti 60 v. 21.1.2006 Kuhmossa.
Hänen isänsä suku on tullut 1920
alkupuolella pakolaisiksi Kuhmoon
Repolan Virrankylästä.
Onnittelumme Hannulle!

Tuonilmaisiin siirtynyt

Vilho Homanen Kuhmon Lentuankylältä
muutti
tuonilmaisiin
29.12.2006. Hän oli syntynyt Kuhmossa 15.11.1931 Mikko ja Nasti
Homasen nuorimpana lapsena. Villeä
jäivät kaipaamaan puoliso ja lapset
sekä lastenlapset.
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Ristipistoliina Veera Törhösen
seinältä

Eräs markkinamatka
Tässä tositarina Lieksanseudulta,
jossa oli toista sataa vuotta sitten kaksikin Dobrin-nimistä kauppiasta. Talojen nimet olivat Ylä-Dobrin ja AlaDobrin. Sittemmin nimi on suomennettu Rotkoksi.
Tuolloin ei matkustettu junilla eikä
linja-autoilla vaan hyvillä hevosilla ja
linjarirattailla. Kauppias lähti AlaDobrinin talosta Joensuun markkinoille hevosellaan. Kyseessä oli noin
viikon kestävä reissu. Matkatessa meni
aikaa, markkinoillakin muutama päivä
tuttuja tavatessa ja suhteita hoitaessa.
Ja mikäpä kiire olisi ollut siihen maailman aikaan. Naisväki pakkasi mukaan
evästä ja hyviä neuvoja: ’Ajele sitten
valoisana aikana eläkä ota kyytiin tuntemattomia.’
Matkan varrella sijaitsi nimittäin
Käpykangas-niminen paikka, jossa oli
tapahtunut usein matkalaisten ryöstöjä. Ja oli syksy, jolloin illalla ja varsinkin yöllä oli pimeä.
Markkinat menivät ja kauppias lähti
kotimatkalle. Ilta alkoi hämärtyä. Kotiin Lieksaan oli vielä matkaa ja kuinka
ollakaan juuri Käpykankaan seutuvilla
mummo viittoili kyytiä. Kauppias pysähtyi ja pyysi nousemaan rattaille. Samassa hän huomasi miesten housunlahkeen vilahtavan hameen alta.
Nyt palautui mieleen naisväen varoittelut rosvoista. Oli keksittävä jotain ja päästävä eroon mummelista.

Asiaa hetken mietittyään hän hoputti hevosta piiskalla ja pudotti sen
’vahingossa’ kädestään tielle. Kauppias
pysäytti hevosen ja käski mummon
hakea piiskan tieltä. Mummo kapusi
rattailta alas piiskaa nostamaan.
Silloin kauppias löi ohjasperillä hevosta, joka säikähti ja lähti villiin laukkaan kotia kohti.
Kotonaan iltamyöhällä kauppias
muisti, että mummon nyytti oli jäänyt kieseihin. Nyytti tutkittiin ja siellä oli vihellyspilli, tiirikoita ja muita
rosvotyökaluja. Siitäkös kotiväki siunailemaan ja kiittämään koti-ikonin
edessä kauppiaan pelastumista rosvojen kynsistä.

Tämän tarinan kirjoitti Veera Kotilainen Lieksan Kylänlahdesta. Hän
on kuullut sen tädiltään kauppias
Pekka Höttösen puolisolta Nadjalta, omaa sukua Grigorjeff (Karjalassa Riikonen), sittemmin Riionheimo. Veera on sukua myös mahtavalle
Riion Pekalle, joka harjoitti kauppiaan ammattia Lusmassa (vanha kylä
Repolassa).
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Repola-Seura Ry:n
vuosikokous 2006
sunnuntaina 23.4.2006 kello 13.00
Lomakeskus Huhmari, Huhmarisentie 43, Polvijärvi
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat, mm.:
vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
tilivelvollisille
jäsenmaksujen suuruus
toimintasuunnitelma ja talousarvio
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
erovuoroisten tai eronneiden tilalle
valitaan tilintarkastajat
Matka Repolaan kesällä 2006

Ohjelmaa klo 11.30 ennen vuosikokousasioita
Kokouksessa on vieraana tutkija Tomi Rasimus Joensuun yliopistosta.
Hän on kirjoittanut Aunuksen Repola -kirjaan 1920-luvun
pakolaisuudesta ja kertoo aiheesta.
Lisäksi katsomme videon Repola – unohdettu vaihtomaa.
Keskustelua aiheesta.

Tervetuloa!
Hallitus

