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kun matkalle ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita. Ilmeisesti vakituisempien matkalaisten mieliin olivat jääneet kahden edellisen matkan
rikkinäiset iskunvaimentajat ja niistä johtuvat matkanteon rasitukset.
Edellisen kerran matka jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanoton
vuoksi kesällä 2009. Kiinnostusta Repolan matkailuun näyttää siten
olevan, joten ensi kesänä on syytä varmistaa liikennöitsijältä jo hyvissä ajoin, että iskunvaimentajat ovat kunnossa.
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Kansikuva: Repolan koulun ensimmäisen luokan oppilaita viime
toukokuussa, jolloin luokalla oli oppilaita kaikkiaan 9 (kuva Asko
Saarelainen).
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Ryhmäkuvassa Repolan kylähallinnon talon edustalla vasemmalta Tuula
Kilpeläinen, Pertti Rannikko, Asko Saarelainen, Valentina Afanassieva,
kylähallinnon johtaja Sergei Stugareff ja Lea Tserni-Puittinen (kuva Taisto Lehikoinen)
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Inarin kautta Repolaan
Repolan matka ei jäänyt kuitenkaan seuralta tänäkään vuonna kokonaan tekemättä. Repola-seuran
hallitus toteutti 24.–25. toukokuuta
jo pari vuotta suunnitteilla olleen
neuvottelumatkan Inarin rajanylityspaikan kautta suoraan Lentieraan ja Repolaan. Samalla matka
oli myös testi siitä, voitaisiinko
seuran perinteinen kesämatka tehdä jatkossa tämän lyhemmän reitin
kautta. Ainakaan aivan lähivuosina
tämä tuskin onnistuu, sillä Inarin
tapaisen tilapäisen rajanylityspaikan käyttöön liittyy vielä monenlaisia hankaluuksia.
Rajanylityslupa on haettava
kaksi kuukautta ennen matkaa ja
matkalle pitää olla rajantakainen

virallinen yhteistyökumppani. Jo
hakemusta tehtäessä kaikilla matkalaisilla on oltava voimassa vuoden viisumi. Tieto hakemuksen
kohtalosta saadaan viimeistään
matkaa edeltävänä päivänä, johon
asti koko matkalle lähtö on epävarmaa.
Saimme tiedon rajanylitysluvan
saannista matkaa edeltävänä päivänä, joten saatoimme lähteä suunnitelman mukaisesti matkaan. Inarin
raja-asemalla meitä ennen jonossa oli 5–6 suomalaista tukkirekkaa, jotka olivat menossa Venäjän
puolelle hakemaan puukuormaa.
Varhain tullut kesä ja jonkin verran vilkastunut puukauppa olivat
aikaistaneet puunajon alkua. Rajamuodollisuuksiin meni vähintäänkin tunnin verran, sillä käytännöt

Tukkirekat jonottamassa Inarin raja-asemalla (kuva Asko Saarelainen)
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Repolan nuorisoa viime toukokuussa (kuva Asko Saarelainen)
eivät olleet kovin hioutuneita rajanylityspaikalla, jonka kautta kulki hyvin harvoin muita kuin puutavara-autoja. Tunsimme hieman
syyllisyyttä siitä, että hidastimme
työtään tekevien kuljettajien rajanylitystä.
Rajavyöhykkeellä sijaitsevassa
Lentierassa emme voineet tällä kertaa pysähtyä, sillä pelkkä rajanylityslupa Inarin kautta ei oikeuttanut
pysähtymään kylässä ja emme olleet ymmärtäneet hakea erikseen
rajavyöhykelupaa. Ajoimme pikaisesti Lentieran läpi ja suuntasimme kohti Repolaa. Matkalla
pysähdyimme Kiimanvarassa tapaamassa Viktor Kiriloffia ja hänen
sisariaan, jotka ovat eläköidyttyään

viettäneet kylässä kaikki kesät. Tie
rajalta Repolaan oli varsin hyvässä
kunnossa ja ilman suurempia pysähdyksiä tuon noin 90 kilometrin
matkan olisi ajanut hyvin alle kahdessa tunnissa.
Yllättäviä uudistuksia
Repolassa vierailimme kylähallinnossa tapaamassa sen johtajaa
Sergei Stugareffia. Kylähallinto on
muuttanut koulun naapurista Antikaisen kadun alkupäähän rakennukseen, jossa aikoinaan sijaitsi
Repolan metsätyökeskuksen pääkonttori. Kylähallinnon lisäksi talossa sijaitsee myös apteekki. Kylän kahden terveydenhoitajan vasRepolainen 77 - 5

taanottotilat ovat siirtyneet sieltä
äskettäin valmistuneeseen uuteen
terveystaloon.
Kyläpäällikkö Stugareffin kanssa keskustelimme Repolan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Tilastojen mukaan kylän asukasluku on
tällä hetkellä 756, mutta kesäisin
asukasmäärä on noin 1 000. Talveksi monet vanhemmat ihmiset
lähtevät lastensa luokse kaupunkiin
ja nuoriso Petroskoihin ja Pietariin
opiskelemaan. Kylässä on työpaikkoja lähinnä vain paikallisissa palveluissa. Sergein mukaan Inarin rajanylityspaikan osittainenkin avautuminen matkustajille voisi olla
Repolalle voimakas kehityssysäys.
Kylähallinnosta lähdimme Sergein kanssa käymään koululla.
Sergei kertoi, että Repolan koulua

ovat käyneet hänen lisäkseen myös
hänen molemmat vanhempansa
ja parhaillaan sitä käyvät hänen
lapsensa. Repola-seuran matkoilla kesällä koululla käydessämme
se on ollut hyvin hiljainen, mutta
nyt koululaisten ollessa paikalla
tunnelma oli aivan toinen. Koulua
esitteli meille rehtori Tamara Toivonen. Koulunmuseon ohella pääsimme nyt käymään myös luokkahuoneissa seuraamassa opetusta
sekä koulun kirjastossa. Koulussa
on 68 oppilasta ja 20 opettajaa,
joista vain yksi on miespuolinen.
Lapset käyvät Repolassa koulua 11
vuotta, minkä jälkeen he lähtevät
muualle opiskelemaan. Koulua on
viime vuosina remontoitu ja sieltä
löytyy jopa älytaulu.
Kylällä kierrellessämme havait-

Repolan upouusi terveystalo (kuva Asko Saarelainen)
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Repolan maisemaa hallitsee uusi tv-masto
(kuva Asko Saarelainen)
simme, että Repolaan on viimeisen vuoden
aikana rakennettu uuden terveystalon lisäksi
myös korkea TV-masto, minkä ansiosta kylässä näkyy ainakin 10 televisiokanavaa. Kyläläiset kertoivat, että kylään on muuttanut
myös viisi pakolaisperhettä Ukrainasta. Vaikka Repola saattaakin vaikuttaa paikalleen pysähtyneeltä syrjäkylältä, aina sieltä kuitenkin
löytyy yllättäviä uudistuksia.
Pertti Rannikko

Sodassa kaatuneita haudattiin Repolaan

Repolassa laskettiin 22. kesäkuuta hautaan 131 talvisodassa kaatuneen
puna-armeijalaisen maalliset jäännökset. Jäännökset oli löytänyt Kolvasjärven lähistöllä sijainneesta joukkohaudasta 16 hengen etsintäryhmä, johon kuului edustajia Mujejärven ja Segezan kansalaisjärjestöistä
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Mujejärvi esillä Pielisen messuilla
Mujejärven piiri oli näyttävästi esillä kesäkuussa Lieksassa järjestetyillä Pielisen messuilla. Mujejärveläiset käsityöläiset esittäytyivät
yhteisellä messuosastolla Lieksan Naisyrittäjien kanssa ja taidokas
tanssiryhmä viihdytti messuvieraita molempina päivinä. Messujen
avauspäivän huipensi Lentierasta Lieksanjokea pitkin uitetun ystävyyden tukin saapuminen.
Rajauiton muistoksi
Lieksanjoen sodanjälkeisiä uittoperinteitä muistettiin ystävyy-

den tukin uitolla. Tukki lähetettiin
Lentieran suuresta uittojuhlasta
lauantain 4. kesäkuuta ja Suomen
puolelle tukki saapui parin päivän

Ystävyyden tukkia tuovat Pielisen messuille eturivissä messupäällikkö
Taisto Lehikoinen ja Lentieran metsätyökeskuksen eläkkeellä oleva varajohtaja Anatoli Retukov, heidän välissään Metsähallituksen edustaja
Jouni Könttä (kuva Asko Saarelainen)
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Mujejärven sydämet

Messuilla esiintynyt mujejärveläisten tanssiryhmä (kuva Asko Saarelainen)
päästä. Lieksanjokea pitkin tukkia
uittivat metsäteollisuusyritysten,
Metsähallituksen ja eri yhdistysten
edustajat.
– Uitto oli vaikuttava kokemus, tukin matkasta Lieksanjoella huolehtinut Metsähallituksen
suunnittelija Jouni Könttä kertoi.
Koskiosuuksilla tukki ui vapaasti ja järviosuuksilla sitä vedettiin
uittoveneen perässä, hän taustoitti
uiton etenemisestä. Erityisen vaikutuksen tapahtumassa teki metsäyhtiöiden hyvä yhteishenki, korosti
Könttä.
Lieksanjoen uitto antoi aikoinaan töitä sadoille uittomiehille rajan molemmin puolin. Uitto
Lieksanjoella alkoi sodan jälkeen
uudelleen vuonna 1957 ja Tuulijoella paria vuotta aiemmin. Vuonna
1986 perinteinen puiden kuljetusmuoto jäi historiaan, kun Repolan
puun kuljetuksissa siirryttiin kokonaan autokuljetuksiin.

Mujejärven piiri osallistui Pielisen messuille ensimmäisen kerran
kolme vuotta sitten. – Kokemus oli
erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä
osa naapurien ystävyystoimintaa,
kertoi piirin varajohtaja Aljona
Ptchelkina. Hän keskusteli messuvieraiden kanssa sujuvalla suomen
kielellä, jonka hän oli oppinut jo
koulussa.
Messuilla Mujejärven sydämet
-yhdistys esittäytyi yhteistyössä
Lieksan Naisyrittäjien kanssa, koska heillä on yhteinen Käden taitojen -projekti käynnissä Leaderrahoituksella. Vuonna 2015 perustettu Mujejärven sydämet yhdistää
alueen naiset ja nuoret erilaisten
tapahtumien pariin. Yhdistys harjoittaa muun muassa hyväntekeväisyystoimintaa vähävaraisten keskuudessa.
Aljona Ptchelkina korosti Mujejärven ja Lieksan yhteistyön merkitystä. Hänen mukaansa se voisi toteutua esimerkiksi nuorisoryhmien
vaihdossa, venäjän ja suomen kielen opetuksessa ja kulttuuriyhteistyössä. Ptchelkina toivoo kuorojen
sekä laulu- ja tanssiyhtyeiden vierailujen jatkuvan.
Harmonia-tanssiryhmä
Mujejärveläisen tanssiryhmän esitykset kokosivat messuvieraat runsain joukoin esiintymislavan eteen
Repolainen 77 - 9

ihastelemaan taidokkaita tansseja
ja värikkäitä pukuja. Harrastajista
koostuva 16 naisen Harmonia-ryhmän ohjelmisto on monipuolinen
sisältäen kansallisia tansseja ympäri maailmaa. Ryhmä on ollut koossa kahdeksan vuotta ja harjoittelee
2‒3 kertaa viikossa.
‒ Ryhmä esiintyy erilaisissa juhlissa ympäri piiriä, esimerkiksi

Lentieran uittojuhlassa kesäkuussa, kertoi ryhmän johtaja Ljudmila
Zinchuk. Hän totesi, että tämä oli
ryhmän ensimmäinen vierailu ulkomailla. ‒ Ryhmän ohjelmistossa
on 26 eri tanssia, joihin kaikkiin on
omat puvut, valotti Zinchuk tyylikkäiden esiintymisasujen taustaa.
Asko Saarelainen

Onnittelut Lealle!
Repola-seuran sihteeri Lea Tserni-Puittinen täytti elokuussa 60
vuotta. Lea on toiminut Repola-seuran hallituksessa ja sihteerinä
viimeiset neljä vuotta. Lieksan kirjastossa hän on työskennellyt
huomattavasti pitempään, 40 vuotta.
Lean lapsuuden koti sijaitsi Kevätniemen kirjastotalossa. Talon
yläkerrassa toimi Kevätniemen sahan omistajan, Veitsiluoto Oy:n
kirjasto, joka vuonna 1964 siirtyi Lieksan kauppalalle ja muuttui
Kevätniemen sivukirjastoksi. Kirjastoalaa opiskeltuaan Lea palasi
Lieksaan kirjastonhoitajan tehtäviin. Vuodesta 2003 lähtien hän on
toiminut kaupungin kirjastotoimenjohtajana.
Vapaa-aikaansa Lea viettää mielellään luonnossa, erityisesti Pielisen maisemissa: kalastaa, kesämökkeilee, pilkkii, hiihtää, marjastaa ja sienestää. Repola-seura onnittelee Leaa ja kiittää viereiseltä
sivulta alkavasta artikkelista, jossa hän kertoo isänsä suvusta, Tuulivaaran Tserneistä.

Lea Tserni-Puittinen (oikealla) tutustumassa Repolan koulun kirjastoon
kirjastonhoitaja Anna
Grigutenen opastuksella
(kuva Asko Saarelainen)
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Tuulivaaran Tsernit
Minulta kysytään usein, mistä olen kotoisin, kun on noin erikoinen
sukunimi. Vastaukseni on, että olen syntynyt Lieksassa, mutta isän
puolen sukujuureni, Tsernit, ovat kotoisin Itä-Karjalasta Repolasta. Olen siis 1920-luvulla Suomeen tulleiden pakolaisten jälkeläisiä
Repolan Tuulivaaran karjalaiskylästä, jossa Tsernien kerrotaan asuneen 1600-luvulta lähtien.
Ukkini oli Nikolai Mikonpoika
Tserni (Nikolai Mikonpoika Tsernijeff). Ukin serkku Toini Kälväinen (Tatjana Tserni) on kertonut,
että Tsernit tulivat Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaarasta Tuulivaaraan.

Kalaiset vedet ja hyvät metsästysmaat houkuttelivat muuttamaan,
ehkä myös lähdettiin pakoon sotaväenottoa. Kun muuttajat olivat
Mustosia, tuli venäläiseksi nimeksi
Tserni (=musta).

Tuulivaaran tsasouna
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Toinen tarina kertoo Repolan rikkaasta miehestä Vasilei Tsernistä,
joka matkusteli laajalti Venäjälla ja
Suomessa. Vanhojen tietojen mukaan tämä Tsernin suku oli tullut
Ukrainasta Tsernikovskin läänistä,
josta olisi tullut nimikin. Vasileilla
oli kaksi poikaa, joista Feodorilla
seitsemän tytärtä, joten nimi ei jatkunut. Feodor kuoli nuorena, joten
isä Vasilein kuoltua toinen poika,
Pekka, peri alakylässä olleen talon.
Lapseton Pekka otti kasvatikseen
Feodor Maurasen (s.1863), joka
peri talon. Talo muuttui Maurasen
taloksi ja kasvatti piti oman nimensä, joten Tsernin nimi ei tässä tuulivaaralaisessa suvussa jatkunut.
Vuonna 1920 Tuulivaarassa asui
Tsernejä yhdeksässä talossa. He
olivat kahden sukuhaaran jälkeläisiä, Timofein sekä veljesten Moissei ja Jehhimä perillisiä. Kerron
seuraavassa Timofein jälkeläisistä,
koska sukuhaaraan kuuluvana minulla on heistä enemmän tietoa.
Muihin sukuhaaroihin kuuluvista
Suomeen muutti ainakin Moissein
pojanpojan Iivanan tytär Maikki.
Hän asettui Likesan Pankakoskelle avioiduttuaan Heikki Näsäsen
kanssa.
Timofei Tsernin jälkeläiset
Timofeilla oli ainakin viisi poikaa:
Feodor, Juho eli Pitkä-Iivana, Andrei, Stepan ja Mikko. Pitkä-Iivana
asui alakylässä Tuulijärven ran12 - Repolainen 77

nalla. Feodor ja Mikko yläkylässä Tuulivaaran päällä. Mikko on
isoukkini.
Feodor (s.1856), pso Nasti Grigorintytär Saveljew (s.1860) Suomen Lentiirasta. Heillä oli yhdeksän lasta: kolme poikaa ja kuusi
tyttöä. Tiedossani ovat nimet Vasili
eli Ville, Timo, Anni, Tatjana (Toini Kälviäinen, 1898–2004), Helena
(1887–1984, pso Yrjö Moisseinen
Pläkkäjästä), Maikki ja Jeodokia.
Feodorin ja Nastin nimet ovat Kivivaarasta rajan yli tulleiden luettelossa, mutta he palasivat takaisin
Karjalaan. Nasti meni jo vuonna
1922. Toini saatteli Feodor-isänsä
ja veljensä amnestin viime vaiheessa vuonna 1925. Toini, Helena
ja Maikki jäivät Suomen puolelle.
Ville (1886–1940) ja Anna Tserni
(os. Mauranen) elivät Repolassa
lastensa kanssa: Vihtori (1911–
1930), Ludmila (s.1919), Maikki
(Jakovlevna, 1921–1991), Maija
(Anutsenko, 1926–2006) ja Feodor eli Heikki. Pojista Ivan eli Jussi
(1914–1943) oli Suomessa tätinsä
Toini Kälviäisen hoteissa.
Juho eli Pitkä-Iivana (1871–
1922), pso Maria Vasilintytär
Konstantinova Lusmasta. Heille syntyi 11 lasta, joista kuitenkin
viisi kuoli jo lapsena. Juho pakeni
perheineen Suomeen Lieksan Kivivaaran kautta 1922. Lapset: Ivan
eli Juho Zerni (1900–1974), Pekka Mustonen (1902–1982), Olga
Zerni (Raita, 1905–1965), Risto

Zerni (1909–1987), Anni Säkkinen
(1915–2006) ja Santeri (Aleksanteri) Tserni (1918–2002). Pekka otti
sukunimen Mustonen ollessaan ennen vallankumousta puotipoikana
Maurolla Lieksassa. Pitkä-Iivana
kuoli Pielisjärvellä heti Suomeen
tultuaan. Miehensä kuoleman jälkeen Maria asui jonkin aikaa Lieksan Nurmijärvellä ja muutti sitten
nuorimmaistensa kanssa Kemiin,
Kemi Oy:n ja Veitsiluodon Oy:n
itäkarjalaisten yhteisöön, jonne
vanhimmat pojat olivat jo aiemmin
muuttaneet. Juho ja Santeri olivat
talvisodassa Vapaaehtoispataljoona
H. eli SissP 5 joukoissa. Jatkosodan
jälkeen vuonna 1946 molemmat
siirtyivät Ruotsiin. Suvun jälkipolvea asuu mm. Kemissä ja Ruotsin
Luulajassa.
Andrei (s.1868), vaimo Anna Filipintytär Grurelew. Karjalattaressa
1.9.1896 löytyy uutinen, jonka mukaan Andrei tuomittiin Joensuun
raastuvanoikeudessa palttoon varastamisesta kauppias Grigorieffiltä. Raastuvanoikeuden pöytäkirjoihin on liitetty Repolan pitäjästä
pyydetty mainetodistus: ”Teidän
virkakirjeenne johdosta N:o 49 on
pitäjän hallituksen kunnia ilmoittaa
teille että talonpoika Repolan pitäjästä Tuulivaaran kylästä Andrei
Timofeinpoika Sernijev niin paljon
kuin tiedämme tähän asti, ei ole ollut tuomittu eikä sakoitettu mutta ei
ole erityistä luottamustakaan pitäjäläisten keskuudessa saavuttanut.

Tsernejä tsaarin armeijan paraatipuvussa ilmeisesti vuonna 1914,
oikealla Nikolai, keskellä Feodorin
poika Timo ja vasemmalla heidän
serkkunsa, jonka nimi ei ole tiedossa
Kuuluu reserviin, 5 tarkk’ampuja
joukkoon ja hänellä on todistus sotapalveluksen suorittamisesta sekä
vapautuspiletti sotapalveluksesta
n:o 37 vuodelta 1890.”
Stepan (1861–1931), vaimo
Anna Koli. Stepan teki laukkukauppaa Karjalan kannaksen, Viipurin ja Koiviston alueella. Hän
asui Koivistossa. Suomessa hänet
tunnettiin nimellä Kontti-Tahvo.
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Stepankin pääsi lehtiuutisiin: Kontinkantajia ja reppuryssiä Stepan
Timofeinpoika Tshernijeffiä ja
Aleksei Sidorowia syytettiin Viipurissa levottomista puheista maanjaosta ja venäläisten lakien voimaan
astumisesta (Päivälehti 28.5.1899).
Mikko, vaimo Anna Nikitinintytär Ivanow Lusmasta. Mikko eli
talossaan Tuulivaaran päällä ja teki
metsänvartijan töitä. Lapset : Nikolai (s. 1887, ukkini), Veera (1907–
1997), Ivan ja Fedosia. Nikolain
ensimmäinen vaimo oli Maria
Anufreintytär Lukkanen (Lukin)
Saarenpäästä, vihitty 1.10.1911.

Nikolai ja Maria Tserni
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Heille syntyi Tuulivaarassa kaksi
lasta Nadja (1912–1986) ja Ville (1914–1940). Vaimon kuoltua
vuonna 1919 Nikolai otti Kipon
kylästä uuden vaimon Maria Vassileintytär Lukkasen (1897–1933).
Nikolai osallistui ensimmäiseen
maailmansotaan tsaarin armeijassa
Saksan itärintamalla. Hän oli ollut
myös Muurmannin ratatyömaalla
lisätienestissä.
Elämä Tuulivaarassa
Tuulivaaran kylässä viljeltiin maata, kalastettiin, metsästettiin ja tehtiin metsätöitä. Lehtikaskea poltettiin vielä vuosina 1905–1907.
Peltoa noin kolme hehtaaria taloa
kohden, jossa viljeltiin potakkaa,
ruista, ohraa, nagrista, pellavaa
ja liinaa. Kylvöheinää oli tuolloin
vain yhdellä Tsernillä. Heinät otettiin luonnonniityiltä. Tserneillä oli
yksi laskujärvi puoliksi Maurasten
kanssa. Talollisella oli keskimäärin
neljä lypsävää, vasikoita ja lampaita. Lehmiä ei tarvinnut paimentaa
ennen kuin syksyllä. Silloin neljän
talon karja koottiin yhteen, jota
poikaset vuorotellen paimensivat.
Syksyisin metsästettiin rihlalla
ja pyssyllä lintua, oravaa ja saukkoa myyntiin. Kevätmetsästys tuli
omiksi tarpeiksi. Pitkän-Iivanan talossa oli yksi vene, puoli nuottaa,
jokunen verkko niittyjärviä varten,
parikymmentä rysää ja pitkäsiima
matikanpyyntiä varten. Siigasia

ja haukea suolattiin myytäväksi.
Mustikat kuivattiin ja puolukat survottiin. Lakkaa ei säilötty talveksi.
Tuulivaaran kylässä asui Tsernien
lisäksi mm. Simanaisia, Larisia ja
Saveljevia. Tuulivaarassa oli koulu jo vuonna 1900. Vuosina 1910–
1911 annettiin oppilaille pieniä, venäläisillä kirjaimilla painettuja karjalankielisiä uskonnollisia kirjasia.
Kun Karjalan kansannousu oli
päättynyt tappioon Tarton rauhan
jälkeen, pakeni Suomen itärajan yli
palelluksissa ja väsyneenä tuhansia
itäkarjalaisia. Isovanhempani Maria ja Nikolai pakenivat Tuulivaarasta Suomeen Lieksan Kivivaaran
kautta vuoden 1922 alussa. Muka-

na olivat lapset Nadja ja Ville. Nikolain vanhemmat Mikko ja Anni
sekä heidän tyttärensä Veera olivat
tulleet Lieksaan jo 1921. Fedosian
ja Ivanin nimiä ei ole Kivivaarasta
rajan yli tulleiden luettelossa. Arkistotiedot kertovat edelleen, että
Mikko ja Anni palasivat takaisin
kotikonnuilleen jo seuraavan keväänä 27.5.1922, siis ennen yleisen
armahduslain eli amnestian voimaan tuloa. Ikävä omille maille oli
niin suuri. Kivivaaran kautta palasi
1920-luvun aikana yhteensä 900
paluumuuttajaa.
Isotätini Veera jäi Suomeen, keskenkasvuisena eroon vanhemmistaan, mistä hän oli hyvin katkera.

Maria Tsernin hautajaiset Lieksan hautausmaalla vuonna 1933, eturivissä Nikolai lastensa kanssa
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Hän mietti vielä ikäihmisenä, että
miksi vanhemmat jättivät hänet.
Nikolain toinen sisko Fedosia Mihailovna Fedorov jäi Karjalaan ja
hänen jälkeläisiään asuu Repolassa, Petroskoissa ja Orzegan kylässä. Yksi Fedosian lapsista on
Repolassa asunut Heikki Fedorov.
Veli Ivanin kohtalosta ei ole tietoa.
Pielisjärven nimismiehen laatimassa Kivivaarasta yli tulleiden luettelossa on edellä mainittujen lisäksi
paljon muitakin Tsernejä: mm.
Leena, Veikko, Anna, Viktor, Juho,
Veera, Maria, Leo, Okki ja Aliina.
Kuka tietää heistä?
Suvun elinvaiheita Suomessa
Nikolai ja Maria olivat jossakin
vaiheessa lapsineen Kyminlinnan
pakolaisleirillä. Pielisjärven nimismiehen arkistosta löytyy tieto vastauksessa Venäjän tarkas-

tuskomission kyselyyn Lieksasta
poismuuttaneista pakolaisista, että
Nikolai oli muuttanut 11.7.1922
Ouluun. Lieksaan on palattu kuitenkin hyvin pian, koska haluttiin
asua lähellä omia maita. Lieksassa
Marialle ja Nikolaille syntyi Anni
(1922–1931), Liisa (Simonen,
1926–2006), Pauli (isäni, 1928–
2004) ja Juhani (1933–2001).
Nuorimmaisensa Juhanin syntymästä Maria-äiti ei toipunut, vaan
kuoli 1.9.1933.
Isä Nikolai kävi töissä sahalla
ja perhe asui sahan läheisyydessä
olevissa asuntokasarmeissa. Siellä
asui myös paljon muita Itä-Karjalan pakolaisia: Salttiset, Aleksi ja
Anna Tserni, Stepanoffit ja Paukkoset. Ville pääsi sahalle töihin ja toimi mm. sahan palokunnassa. Toimeentulo oli niukkaa. Isäni muisteli käyneensä ongella pikkupojasta
lähtien aina kun mahdollista, jotta

Tsernin sisarukset vasemmalta Nadja (Nikitin), Juhani, Liisa (Simonen) ja Pauli vuonna 1983 kuvattuna
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lisäsärvintä saatiin pöytään. Pitkät
soutumatkat Pielisellä tuntuvat uskomattomilta, varsinkin, jos matopurkki oli jäänyt kotirantaan ja piti
vielä soutaa se hakemaan, jotta pitkäsiima olisi saatu laskettua Kolin
rantojen läheisyyteen.
Ville meni sotaväkeen Hämeen
Ratsuväkirykmenttiin
keväällä
1939. Sitten alkoi talvisota. Ville
oli Lemetin rintamalla, jossa hän
kaatui helmikuun 20. päivä. Hänet on haudattu Lieksan sankarihautaan. Perheen isä Nikolai oli
talvisodan ajan työvelvollisena
52-vuotiaana Laatokalla linnoitustöissä. Nuorimmat lapset Liisa,
Pauli ja Juhani joutuivat lähtemään
keskenään evakkoon Kiuruvedelle
Lieksan kauppalan ollessa sotatoimialuetta. Minulla on tallessa koskettavaa kirjeenvaihtoa sisarusten
ja isän kesken. Kaikilla oli huoli
toisistaan. Villen kirjeet isälleen alkavat aina näin:” Hyvää päivää ja
terveisiä täältä. Olen ollut terveenä
ja samaa Herran lahjaa toivon Teillä kaikilla.”
Tätini Nadja, joka 1960-luvulle
meni naimisiin Repolasta kotoisin
olleen Simo Nikitinin kanssa, toimi jatkosodassa lottana Rukajärven
rintamalla. Nadjan kokemuksista jatkosodassa voi lukea Hemmo
Hakkaraisen kirjoittamasta sotakirjasta Aavekomppania (1986).
Perheen toinen tytär Liisa oli pikkulottana Lieksan sotasairaalassa
jatkosodan ajan.

Ukkiani ja mummoani en saanut
koskaan tavata enkä kuulla heidän kertomuksiaan. Maria kuoli jo
vuonna 1933 isäni Paulin ollessa
viisivuotias. Nikolai menehtyi tapaturmaisesti jäätyään Veitsiluodon sahalla Lieksan Kevätniemessä
tukkikasan alle keväällä 1945. Uutisoinnissa 20.4.1945 sanotaan että
”menehtynyt itäkarjalainen Tsherni
oli saanut Suomen kansalaisoikeuden vasta jokin aika sitten”.
Oman suvun tarinaa ryhdyin
miettimään tultuani itse äidiksi.
Esikoiseni sai nimen Timo Petteri,
tuntematta vielä silloin sukutarinoita Timofeista. Minulla oli myös
Timo-niminen veli, joka kuoli tapaturmaisesti jäätyään junan alle
Lieksan Kevätniemessä vuonna
1969. Toinen veljeni Olli asuu
Enossa ja käy työssä Kevätniemen
sahalla, jo kolmannessa polvessa,
sillä myös isäni Pauli työskenteli
sahalla yli 40 vuotta isänsä Nikolain jälkeen.
Suvun merkitys kasvaa iän mukana. Omaan sukuun kannattaa
aina tutustua, koska silloin voi parhaiten vastata kysymykseen: ”Mistä olet kotoisin tai kuulutko meidän
sukuun?”. Suren sitä, että olen auttamattomasti myöhässä sukutarinan keräämisessä. Menetettyä perhehistoriaa saa heräteltyä henkiin
vain tiedon muruina.
Lea Tserni-Puittinen
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Pentti Keynäs on poissa
Diplomi-insinööri Pentti Keynäs
menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 17.4.2016. Hän oli syntynyt
19.11.1929 Helsingissä.
Pentin
äidin
Anni
Keynään
vanhemmat olivat Ilja Mauranen
Repolan Koropin
kylästä ja Pelagia
o.s. Pottonen Repolan Haukkasaaren kylästä. Anni
kävi
Repolassa
opettajaseminaarin, jossa hänen
tuleva
miehensä Vasili Keynäs
toimi johtajana.
Vasili
valittiin
Uhtuan maakuntapäivillä vuonna
1920 Karjalan väliaikaiseen hallitukseen ja edelleen
Karjalan keskushallitukseen, jonka
toimintaa jatkaneen Karjalan ulkomaisen valtuuskunnan asiamiehenä
hän oli koko ikänsä. Vasili Keynäs
oli keskeinen henkilö Karjalan Sivistysseurassa toiminnassa sihteerinä ja toimistonhoitajana sekä
Viena-Aunus- ja Karjalan Heimo
-lehtien päätoimittajana.
Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Pentti Keynäs toimi projekti-
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insinöörinä Veitsiluoto-osakeyhtiön palveluksessa, josta hänet
kutsuttiin Neles Oy:n varatoimitusjohtajaksi (1965–1983). Hänen aikanaan Neles kansainvälistyi ja laajeni merkittäväksi
vientityritykseksi,
joka
palkittiin
mm. Tasavallan
presidentin vientipalkinnoilla.
Työelämän jälkeen Pentti toimi
aktiivisesti Karjalan Sivistysseuran
puheenjohtajana
sekä Autismisäätiön perustajana
ja hallituksen puheenjohtajana.
Repola-seuran jäsen hän oli seuran
perustamisesta lähtien.
Musiikki oli Pentille elinikäinen
harrastus. Hän oli Polyteknikkojen
kuoron (PK) puheenjohtaja, bassolaulaja PK:ssa ja Otaniemen Ottopoikien kvartetissa.
Pentti Keynäs muistetaan huumorintajuisena ja tarmokkaana karjalaisen kulttuurin edistäjänä, joka
nautti laajaa arvostusta.
Heikki Palaskari

Hallitus 1.3.2015 – 28.2.2016
Pertti Rannikko, puheenjohtaja, p. (013) 717422
Huhtilammentie 945, 82160 OSKOLA
pertti.rannikko@uef.fi
Ville Pänttönen, varapuheenjohtaja, gsm 040 5111 560
Kauppakatu 10a A 1, 80100 JOENSUU
ville.panttonen@gmail.com
Lea Tserni-Puittinen, sihteeri, gsm 050 520 4121
Kylänlahdentie 24, 81810 JAMALI
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Päivi Kiiskinen, jäsensihteeri, gsm 050 511 6580
Kiehiskuja 3, 80140 JOENSUU
paivi.kiiskinen1@gmail.com
Valentina Afanassieva, gsm 040 716 5151
Tuulentie 2 A 29, 80160 JOENSUU
valentina.afanassieva@elisanet.fi
Asko Saarelainen, gsm 040 104 4111
Korholantie 1, 81720 LIEKSA
asko.saarelainen@lieksa.fi
Antti Pottonen
pottonen@gmail.com
Hallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja:
Tuula Kilpeläinen, gsm 044 330 5529
Niemiskyläntie 51, 88900 KUHMO
tuula.kilpelainen@iki.fi
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LAHJAVINKKI:
Tilaa jo nyt joulua tai muuta merkkipäivää varten varastoon Repolan historiasta kertova kirja
Vuonna 2001 ilmestynyttä Aunuksen Repola -kirjaa on
vielä myynnissä muutama kappale 40 euron hinnalla
(sisältää postimaksun). Teos on laajuudeltaan 334 sivua ja kattaa ajanjakson esihistoriasta sotien jälkeiseen
aikaan. Tilaukset puheenjohtaja Pertti Rannikolta (yhteystiedot edellisellä sivulla).
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