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Asuinkylä
Repolan sata vuotta kestänyt vaihe 
metsätyökylänä on nyt lopullisesti 
ohi. Yllättäen näin näyttää käyneen 
myös naapurikylä Lentieralle. Vii-
me vuosina molempien kylien ym-
päristössä on hakkuita harjoittanut 
sama suuryritys, joka on omistanut 
myös Segezhan sellu- ja paperiteh-
taan. Viime keväänä yhtiö vei alu-
eilta pois metsäkoneensa ja irtisa-
noi puunkorjuussa työskennelleet. 
Lentierassa yhtiön palkkalistoille 
jäi parikymmentä ihmistä ja Re-
polassa kolme –neljä metsänhoito-
töissä olevaa. Repolassa puunkor-
juussa työskenteli viime vuonna 
vain kymmenkunta miestä, joten 
uudelleenjärjestelyjen vaikutus ei 
ole siellä yhtä suuri kuin Lentie-
rassa, jossa nyt irtisanottiin yli sata 
työntekijää.

Vielä heinäkuussa ei irtisano-
misista ollut Repolassa seurannut 
sanottavaa poismuuttoa. Yhä use-
ampi mies on kuitenkin töissä Se-
gezhassa tai muualla ja käy Repo-
lassa perheensä luona vain viikon-
loppuisin. Kun lisäksi moni kylässä 
kirjoilla oleva opiskelee muualla, 
on Repolassa ympärivuotisia asuk-
kaita ehkä noin 850. Eläkkeellä 
heistä on lähes 500 ja työttömänä 
noin 200. Kesällä arvioimme muu-
taman kyläläisen kanssa, että ky-
lässä on ehkä satakunta työpaikkaa. 

Ne ovat kaikki 
peruspalveluissa: 
kaupoissa, kou-
lussa, lastentar-
hassa, terveys-
asemalla, palo- ja pelastustoimes-
sa, sähkölaitoksella, tienkunnos-
tuksessa. Palvelut ovat kuitenkin 
koko ajan vähentyneet, joten entis-
tä useampi palvelu on haettava 80 
kilometrin päästä Mujejärveltä.

Repola on menettänyt kokonaan 
asemansa tuotantokylänä ja var-
sin pitkälle myös palvelukylänä. 
Nykyistä Repolaa voisi luonneh-
tia asuinkyläksi. Sellaisena se voi 
säilyä vielä useita vuosikymmeniä. 
Aina on olemassa ihmisiä, jotka 
tyytyvät vähäisiin palveluihin ja 
pieniin tuloihin. Monet eläkeläiset 
kertoivat pärjäävänsä nykyisellä 
eläkkeellään. Ihmiset tekevät asun-
noissaan pientä remonttia ja suun-
tautuvat elämisen jatkumiseen. 
Viime keväänä kylään tuli uusi ge-
neraattori, joka turvaa asumisessa 
tarvittavan sähkön saannin jatkos-
sakin. Asuinkylän ohella Repola on 
tulevaisuudessakin edelleen myös 
kesäkylä, johon kylästä kotoisin 
olevat palaavat perheineen viettä-
mään lomiaan.  

Pertti Rannikko



4 - Repolainen 57

Repolassa ja Mujejärvellä
Seuran perinteiselle Repolan mat-
kalle 15.–18.8.2011 osallistui yksi 
henkilö enemmän kuin viime kesä-
nä eli 14 matkaajaa. Linja-Karjalan 
bussia ajoi taidokas ja hyväntuuli-
nen kuljettaja Jorma Rossi.

Repolaan saapumisilta sujui 
perheissä saunomisen, ruokailun 
ja seurustelun merkeissä, mutta 
lauantaiksi oli halukkaille tarjolla 
yhteistä ohjelmaa. Teimme aluksi 

runsaan parin tunnin tutustumiskä-
velyn kylään. Kävelyretki päättyi 
koululle, jossa tutustuimme Svet-
lana Gerchinan antaumuksellisel-
la opastuksella koulun museoon. 
Loppupäivä sujui omaehtoisessa 
tutustumisessa kylään. Liikkumis-
ta auttoi viime kesän aineistojem-
me pohjalta laadittu kartta, joka 
on julkaistu Repolaisen 55 keski-
aukeamalla. Nuorekkaimmat mat-

Repolan koulunmuseossa vasemmalta Eija Pääkkö, Maria Lähteenmäki, Alfred 
Colpaert, Aulis Vänskä, Minna Piipponen, Johannes Moisseinen, Valentina 
Afanassieva, koulun vararehtori Ljuba Teretchenko, museon hoitaja Svetlana 
Gerchina, Pertti Rannikko ja Raimo Määttä (kuva Jorma Rossi)
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kalaisista kävivät vielä iltayöllä 
diskossa tutustumassa paikalliseen 
nuorisoon, joista moni oli jo muual-
la asuvia ja lomaansa kotikylässään 
viettäviä.

Sunnuntaina osallistuimme pe-
rinteiseen tapaan Repolan kyläjuh-
laan, jossa oli aikaisempaa enem-
män esiintyjiä. Lavalle viritetyt 
karaokelaitteet olivat ilmeisesti 
helpottaneet laulajien houkuttelua. 
Mujejärveläinen lauluryhmä Ilo ei 
näitä laitteita tarvinnut esittäessään 
karjalaisia kansanlauluja ja vanhoja 
venäläisiä iskelmiä suomeksi. Hei-
tä säesti haitarillaan Viktor Lasarev, 
joka on monelle repolaseuralaiselle 
tuttu jo 1990-luvun juhlista.  

Maanantaiaamuna poikkesimme 
paluumatkalla Mujejärvellä nouta-
maan Kiriläisten sukukuntaa. Anni 
Ristola ja Liisa Laitila ovat alun-
perin Kiriläisiä. Heidän isänsä on 
lähtöisin Kiimanvaarasta,  Repolan 

ja Lentieran puolivälistä. Yleensä 
he majoittuvat Repolan matkoilla 
Kiimanvaarassa sukulaistensa Ki-
riloffien kesäasunnossa. Nyt Viktor 
Kiriloff ja hänen sisarensa Ludmila 
olivat Mujejärvellä, joten Suomesta 
tulleet sukulaiset saivat viettää taa-
jamalomaa.

Teimme Viktorin ja Ludmilan 
opastuksella lyhyen kävelykier-
roksen Mujejärvellä. Noin 4000 
asukkaan piirikeskuksen merkitys 
on repolalaisten arjessa tullut koko 
ajan hallitsevammaksi, kun pal-
veluja itse kylässä on lakkautettu. 
Vaikka matka Repolasta vie autolla 
lähes kaksi tuntia, tapasimme Mu-
jejärvellä monia repolalaisia, jotka 
olivat tulleet sinne ostoksille ja hoi-
tamaan asioitaan.

Pertti Rannikko

Kiriläisen sukua 
Mujejärven torilla, 
vasemmalta Liisa 
Laitila, Viktor 
Kiriloff, Anni Ris-
tola, Viktorin sisko 
Ludmila ja Risto 
Ristola (kuva 
Raimo Määttä)
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Koulunmuseossa saa koskea
Vielä muutama vuosi sitten Re-
polan koululaisille opetettiin, että 
kylän historia alkaa sankarihiihtäjä 
Toivo Antikaisesta. Ei siis ihme, 
että Antikaisen hiihtokomppanian 
retki tammikuussa 1922 on saanut 
Repolan koulunmuseon pienestä ti-
lasta merkittävän osan.

Repolan koulunmuseon kokoel-
mat alkoivat karttua, kun oppilaille 
alettiin järjestää kotiseutuaiheisia 
retkiä 1960-luvulta lähtien ja sa-
malla heitä kehotettiin tuomaan 
kotoaan joutilaita vanhoja esineitä 
ja valokuvia kouluun. Antikaisen 
myytti alkoi kylmän sodan ajan 
historian elvyttämisen vaiheessa 
vain korostua. Repolan opettajat 
ryhtyivät muun muassa organisoi-
maan jokatalvisia Antikaisen hiih-
toja. Vallankumoussankarin nosta-
mista historian hämärästä koulu-
laisten tietoisuuteen vahvistettiin 
jakamalla palkintoina Antikainen-
hihamerkkejä.

Se, että Repolan ainoa museo on 
juuri koulunmuseo, kuvasti tämän 
entisen karjalaisen kylän opettajien 
historiatietoisuutta ja tarvetta välit-
tää katoavaa alue- ja paikallishis-
toriaa tuleville sukupolville raken-
nemuutoksen puristuksessa. Pari 
vuotta sitten museoon alettiin koo-
ta myös repolalaisten sukujen kro-
nikoita. Etnisestä mobilisaatiosta 
kertoo niin ikään se, että nykyään 

uskalletaan jo sanoa, että Repola-
kin on ollut karjalainen kylä. Vai-
ettu karjalaisuus alkaa nostaa pää-
tään venäläistyneessä yhteisössä. 

Lienee niin, että Repola-seuran 
jokakesäiset matkat paikkakun-
nalle ovat olleet omiaan vahvis-
tamaan alueen asukkaiden etnistä 
tietoisuutta. Vierailut kylän taloissa 
saattavat nostaa Repolan histori-
aan myös paikkakunnan Suomi-
kauden. Sehän alkoi Repolan hei-
moaktiivien julistautuessa osaksi 
Suomea elokuussa 1918. Tuosta 
ajanjaksosta ei koulunmuseos-
sa mainita vielä mitään ellei oteta 
huomioon ”suomalaisten valko-
bandiittien” karkottamista. Suoma-
laisia ei kuitenkaan ole unohdettu: 
Puunuitot rajan yli Suomeen ovat 
tunnettuja ja kirjoihin merkittyjä. 
Ja olihan Antikainenkin suomalai-
nen, työläiskodin poika Helsingis-
tä, joka pakeni monien muiden työ-
läisaktiivien seassa 1918 Venäjän 
Karjalaan. 

Minkälaisia esineitä Repolan 
koulunmuseoon on sitten kerty-
nyt? Yhdellä seinällä on muutama 
henkilökuva entisestä opettajasta 
ja neuvostosotasankarista, toisella 
esitellään sota-ajan ampumatar-
vikkeita ja esineistöä, iso vitriini 
puolestaan avaa kylän arkisen elä-
män poljentoa: suksia, haravoita, 
silitysrautoja, pyykkilautoja... Oma 
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lukunsa ovat koulun luokkaku-
vakansiot, lasten kirjalliset kerto-
mukset kotiseuturetkistä ja vanhat 
perhevalokuvat. Onpa yksi pöytä 
omistettu uusimmille suomalaisille 
Repola-kontakteillekin. Ystävyys-
toiminta, Repola-seuran vierailua 
kuvaavat valokuvat, Repolainen-
lehti sekä Aunuksen Repola -teos 
ovat löytäneet paikkansa Repolan 
koulunmuseosta. Museota hoitava, 
eläkkeelle jäämässä oleva opettaja 
on taustaltaan karjalainen, mutta 
hän arkaili puhua suomea vieraiden 
kanssa: hän sanoi vähättelevästi 

osaavansa vain kotikarjalaa.
Se, että museo on kytketty tiiviik-

si osaksi arkista kouluopetusta an-
taa ymmärtää, että kotiseutuopetus 
on huomattavasti hyödyllisempää 
kuin harvat käynnit Kostamuksen 
tai Petroskoin aluemuseoissa. Kou-
lun nykyiset 88 oppilasta ja toista-
kymmentä opettajaa elää kuitenkin 
tulevaisuuden suhteen veitsen te-
rällä: lasten määrä vähenee tässä-
kin rajakylässä samaan tapaan kuin 
suomalaisilla rajaseuduilla. Sinän-
sä Repola vaikuttaa kesäaikana las-
ten paratiisilta: valoisassa kesäyös-

sä lapset leikkivät vielä ilta-
kymmeneltäkin hiekkalaati-
kolla ja suomalaisvalmistei-
sessa liukumäessä, hyppivät 
laiturilta hiekkapohjaiseen 
Lieksajärveen ja tervehti-
vät iloisesti pölyisellä ja 
kuoppaisella tienraitilla vas-
taan tulevia vieraita: Terve!

Maria Lähteenmäki

Repolan koulunmuseon 
hoitaja Svetlana Gerchina 
kertoo Toivo Antikaisen 
hiihtokomppanian retkestä 
Muurmannin radalta 
Kiimasjärvelle, Valentina 
Afanassieva tulkkaa (kuva 
Raimo Määttä)
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Uusi sähkögeneraattori
Suomen rajan läheisyydessä ole-
vista entisistä metsätyökylistä 
Repola ja Kiimavaara ovat olleet 
generaattorisähkön varassa. Aino-
astaan Lentieran kylä on kuulunut 
sähköverkon piiriin. Entisenä säh-
köalan opettajana olin kiinnostunut 
näkemään, millaisella generaatto-
rilaitteistolla Repolan sähköverk-
koon sähköä tuotetaan.

Suuressa generaattorihallissa 
kiinnitin ensimmäiseksi huomioni 
suureen jo purkuasteella olevaan 
dieselmoottoriin, joka oli pyörittä-
nyt entistä jo nuhruiselta näyttävää 
venäläisvalmisteista generaattoria. 
Vieressä oli kaksi aivan uutta Cum-
mins- merkkistä dieselgeneraatto-
ria. Pienempi, 330 kVA-tehoinen, 
oli käynnissä ja tuotti sähköä kesä-
kulutukseen. Suurempi, 600 kVA-
tehoinen, toimii talvikausina ja pie-

nempi toimii rinnalla kulutuksen 
huippuaikoina.

Vuorossa oleva sähkömestari 
kertoi olevansa erittäin tyytyväinen 
uuteen ja nykyaikaiseen generaat-
toriratkaisuun. Dieselpolttoaineen 
kulutus on huomattavasti pienempi 
ja generaattorien digitaalinen säh-
kökuormituksen ohjaus toimii au-
tomaattisesti. Huoltotoimenpiteet 
ovat myös erittäin vähäiset, ainoas-
taan öljyjen ja suodattimien vaih-
dot tehdään säännöllisesti.

Tämä dieselgeneraattorien yh-
distelmä antaa maksimissaan noin 
800 kilowattia kyläläisten yhtei-
seen käyttöön. Eipä sillä sähköte-
holla kovin suuria teollisuuskonei-
ta saada pyörimään – ainoastaan 
valoa rakennuksiin, viihde-elektro-
niikkaan ja katulamppuihin.

Raimo Määttä

Repolan uusi 
sähkögeneraat-
tori (kuva Raimo 
Määttä)
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Rajan jakama suku
Repolaisessa 53 kerrottiin Repola-seuran varapuheenjoh-
taja Valentina Afanassievan Hulda-mummosta, joka muutti 
vuonna 1916 Helsingistä Lusmaan miehensä Antti Feodo-
rovin kotikylään. Venäjää taitamaton, suomenruotsalainen 
mummo eli Neuvostoliitossa lähes 90-vuotiaaksi. Tässä 
numerossa jatkamme suvun vaiheiden selvittelyä ottamalla 
kiintopisteeksi Huldan toinen tyttären tytär, Tanja (Tatjana) 
Nesterovan. Kun otamme mukaan myös Tanjan isänpuolei-
sen suvun, havaitsemme, että raja on jakanut sukua monel-
la tapaa.

Tanja Nesterovan isänpuoleisen su-
vun Agafonovien ja äidinpuoleisen 
suvun Feodorovien yhteinen suku-
puu on esitetty tämän lehden keski-
aukeamalla. Olen koonnut sen ar-
kistotietojen ja haastattelujen avul-
la. Vanhimmat tiedot ovat peräisin 
Kansallisarkistossa Helsingissä 
säilytettävästä Repolan nimismie-
hen arkistosta, josta löytyy Suomen 
vallan aikana kesällä 1920 tehty 
luettelo Repolan asukkaista. Aga-
fonoffien Suomeen muuttaneesta 
sukuhaarasta olen saanut tietoja su-
kuselvityksistä, jotka suku on tilan-
nut Mikkelin maakunta-arkistosta. 
Tärkeinä tietolähteinä ovat myös 
haastattelut, erityisesti hyvämuis-
tisen Tanja Nesterovan haastattelu 
Repolassa heinäkuussa 2011. Seu-
raavassa tulkitsen sukupuuta yh-
distellen näitä haastatteluja sekä 
Repolan veiheita yleisemmin ku-
vaavia historiallisia tietoja

Lusma

Agafonovien ja Feodorovien suku 
on lähtöisin Repolan pitäjän itäreu-
nalta, Lusman kylästä, joka sijaitsi 
vain 10 kilometrin päässä valta-
kunnan rajalta. Venäjän ja Ruotsin 
valtioiden välinen raja tuli alueelle 
Stolbovan rauhassa 1617, jolloin 
Lusma ja muut Repolan kylät tu-
livat osaksi Venäjää. Lusman kylä 
sijaitsi Tuulijärven rannalla Tuuli-
joen suulla, jota kautta karjalaiset 
kulkivat erä- ja kaupparetkillään 
rajasta juurikaan välittämättä. Met-
sästys, kalastus ja kaskiviljely oli-
vat vuosisatoja alueen pääelinkei-
noja. Tuulijoesta kehittyi 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla merkittävä 
uittoväylä Suomeen myydylle 
puulle, joten uitosta ja metsätöistä 
tuli vähitellen lusmalaisten tärkein 
toimeentulon lähde.

Venäjän vallankumous ja Suo-
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Vasili Feodorov 
(s. ?, k. 1916 Repola) 

Maria Feodorova (os. Kosteinen) 
(s. ? Repola, k. ?) 

Aino Agafonova 
(s. 1911 Helsinki, k. 1994 Repola) 

Andrei Agafonov 
(s. 1904 Repola, k. 1943 sodassa) 
 

Andrei Feodorov 
(s. 1880 Repola, k. 1943 evakossa) 

Hulda Feodorova (os. Vilenius) 
(s. 1885 Elimäki, k. 1974 Petroskoi) 
 

Stafei Agafonov 
(s. 1858 Repola, k.?) 
Aleksandra Agafonova (os. Jakovlew) 
(s. 1860 Repola, k.?) 
 

Feodor Agafonov (s. 1894 Repola, k. 1976 
Petroskoi). Lapset Vladimir ja Elsa 

Kirila Agafonoff (s. 1900 Repola, k. 1944 Lieksa) 

Anna os. Lukkanen (s. 1898 Repola, k. ? Lieksa) 

 Mikko Agafonoff (s. 1897 Repola, k. 1945 Lieksa) 

Alma os. Heikkinen (s. 1900 Nurmes, k. 1975 Lieksa) 

Anni (s. 1914 Helsinki, k. lapsena 
Repolassa) 

Raija Feodorova (s. 1917 Repola, k. 
1983 Petroskoi) 

Nikolai Afanasjev (s. 1897 Vsevolozhsk, 
k. 1952 Pietari) 

Mikko Agafonoff 
(s. 1930 Lieksa, k. 
1956 Lieksa) 

Elli os. Rokkonen 
(s. 1933 Lieksa) 

Maija-Liisa 
Rokkonen (s. 1934 
Lieksa, k. 2000 Kemi) 

Jalmari Rokkonen  
(s. 1930 Lieksa) 

Maria Tsernijeva 
(s. 1929 Repola,  
k. 2006 Repola) 

Pavel Tsernijev  
(s. 1927 Repola,  
k. 1994 Repola) 

Tatjana Nesterova 
(s. 1933 Repola) 

Ivan Nesterov  
(s. 1931 Repola,  
k. 2004 Repola) 

Feodor 
Agafonov 
(s. 1931 Repola, 
k. 1983 
Rukajärvi) 

Anni Agafonova 
(s. 1936 Repola, 
k. 1943 
evakossa) 

Valentina 
Afanassieva  
(s. 1944 
Kotskoma) 

Valeri Afanasjev  
(s. 1947 
Petroskoi,  
k. 1983 
Petroskoi) 

Reetta Sofia 
(s. 1956 Lieksa) 

Hannu (s. 1957 Lieksa) 

Jari (s. 1958 Lieksa) 

Mervi (s. 1960 Kemi) 

Kaisa (s. 1963 Kemi) 

Mikko (s. 1964 Kemi) 

Marko (s. 1969 Kemi) 

Marja (s. 1968 Kemi) 

Vladimir (s. 1953 Repola) 

Svetlana (s. 1955 Repola) 

Natalia (s. 1961 Repola) 

Raisa (s. 1959 Repola) 

Nina (s. 1957 Repola) 

Pavel (s. 1963 Repola) 

Valentina (s. 1954 Repola) 

Sergei (s. 1956 Repola) 

Tatjana (s. 1960 Repola) 

Aleksei (s. 1958 Repola) 

Nina (s. 1961 Repola) 

Alla (s. 1963 Repola) 

Andrei (s. 1948 
Rukajärvi) 

Agafonovien ja Feodorovien 
sukupuu 

Vasili Feodorov (s. 1873) 

 Aleksei Feodorov (s. 187?) 

 Feodor Feodorov (s. 1877) 

 

Eudokia 

 

Maria 

 

Pjotr Feodorov (s. 1890) 
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Pavel (s. 1963 Repola) 

Valentina (s. 1954 Repola) 

Sergei (s. 1956 Repola) 

Tatjana (s. 1960 Repola) 

Aleksei (s. 1958 Repola) 

Nina (s. 1961 Repola) 

Alla (s. 1963 Repola) 

Andrei (s. 1948 
Rukajärvi) 

Agafonovien ja Feodorovien 
sukupuu 

Vasili Feodorov (s. 1873) 

 Aleksei Feodorov (s. 187?) 

 Feodor Feodorov (s. 1877) 

 

Eudokia 

 

Maria 

 

Pjotr Feodorov (s. 1890) 
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men itsenäistyminen katkaisivat 
kuitenkin pitkään jatkuneen rau-
hallisen ajanjakson. Rajan pinnassa 
sijaitsevassa Lusmassa ja muual-
la Repolassa liikkui bolsevikkeja, 
suomalaisia heimoaktivisteja ja 
-sotilaita sekä rajan takaa paennei-
ta punaisia. Kaikki yrittivät saada 
paikallista väkeä puolelleen, mikä 
hämmensi ihmisiä ja loi epävar-
muutta. Repolalaiset päättivät ke-
sällä 1918 liittyä Suomeen. Syksyl-
lä 1920 Suomen ja Neuvosto-Ve-
näjän hallitukset solmivat Tartossa 
rajasopimuksen, jossa Repola pää-
tettiin palauttaa Venäjän yhteyteen. 
Neuvostovallan vakiintuminen oli 
kuitenkin hidasta alueella, jossa 
väestö asui tiettömien taipaleiden 
takana. Lusmassa ja muualla Kar-
jalassa esiintyi vielä pitkään yh-
teenottoja, mutta vähitellen neu-
vostovalta sai Repolan hallintaan-
sa. Suuri määrä repolalaisia muutti 
tuolloin Suomeen.

Elämä Lusmassa oli muutaman 
vuoden rauhallisempaa, mutta 
1920- ja 1930-lukujen vaihteessa 
tapahtui nopea käänne. Yksityiset 
talonpoikaistaloudet liitettiin kova-
kouraisesti kolhooseihin, vastarin-
taa tehneet vangittiin ja karkotet-
tiin.  Nämä tapahtumat koskettivat 
läheisesti myös Agafonovien ja 
Feodorovien sukuja, jotka hajosi-
vat eri puolille rajaa ja osittain hä-
visivät tietämättömiin.

Suomen ajalta olevan väestökir-
janpidon mukaan Lusmassa asui 

vuonna 1920 kolme sukupolvea 
Feodoroveja ja kaksi polvea Aga-
fonoveja. Tanja Nesterovin molem-
mat isovanhemmat, Andrei (Antti) 
ja Hulda Feodorov sekä Stafei ja 
Aleksandra Agafonov, asuivat ky-
lässä lapsineen. Antin äiti Maria 
Feodorova oli jäänyt vuonna 1916 
leskeksi ja ilmeisesti asui vanhim-
man poikansa Vasilin perheessä, 
koska väestöluettelon mukaan 
”poikansa pitää häntä leivässä”. 
Antti oli muuttanut isänsä kuolin-
vuonna takaisin Lusmaan, josta 
hän oli alle 5-vuotiaana muuttanut 
enonsa luokse Helsinkiin. Muka-
na tulivat hänen Elimäeltä kotoisin 
ollut vaimonsa Hulda ja Helsingis-
sä syntyneet tyttäret Aino ja Anni. 
Anni kuoli lapsena, mutta perhee-
seen syntyi vuonna 1917 Raija.

Antin neljä veljeä perheineen 
kuuluvat ryhmään, joista jälkipol-
vet puhuvat salamyhkäisesti sanal-
la ”vietiin”. Heidän tapauksessaan 
se viitannee maatalouden kollek-
tivisoinnin aikaan. Perheet, jotka 
kieltäytyivät liittymästä kolhoo-
siin, vangittiin ja karkotettiin, mo-
net teloitettiin. Tarkempaa tietoa 
Feodorovin veljesten kohtalosta ei 
Repolaan jääneillä sukulaisilla ole, 
mutta joka tapauksessa heistä ei ole 
kuultu mitään näiden tapahtumi-
en jälkeen. Antti säästyi veljiensä 
kohtalolta mahdollisesti siksi, että 
perhettä ei oltu ehditty Suomen 
vallan vuoksi kirjata paluun jäl-
keen venäläisiin väestökirjoihin. 
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Neuvostovallan tultua he yrittivät 
olla herättämättä huomiota ja su-
lautua kylämaisemaan.

Tanja Nesterovan isänpuoleiset 
isovanhemmat Stafei ja Aleksandra 
Agafonov olivat äidinpuoleisia iäk-
käämpiä, neuvostovallan tullessa 
jo yli 60-vuotiaita. 1920-luvun ta-
pahtumat vaikuttivatkin enemmän 
heidän lastensa elämään kuin hei-
hin. Suomen aikana 1920 tehdyn 
väestöluettelon 
mukaan Stafeilla 
ja Aleksandralla oli 
neljä poikaa: Feo-
dor, Kirila, Mihail 
(Mikko) ja Andrei. 
Veljeksistä van-
himman, Feodor 
Agafonovin, asuin-
paikka oli merkitty 
tuntemattomaksi 
tarkennuksella 

”kadonnut sodassa tietymättömiin”. 
Ilmeisesti hän oli vallankumouksen 
melskeissä bolsevikkien puolella, 
koska eli myöhemmin veturinkul-
jettajana Petroskoissa. Veljeksistä 
nuorin Andrei, Tanjan isä, oli ai-
nakin 1930-luvulla kommunistisen 
puolueen jäsen ja puolueen tehtä-
vissä, muun muassa kyläneuvoston 
puheenjohtajana Omeliessa. Hän 
kuoli rintamalla 1943.

Kolme naissuku-
polvea: Aino Aga-
fonova sylissään 
tyttärensä Maria 
ja vieressään 
sisarensa Raija 
ja äitinsä Hulda 
Feodorova Lus-
massa 1920- ja 
1930-lukujen 
vaihteessa, Aino 
on Tanja Nestero-
van äiti ja Raija 
Valentina 
Afanassievan äiti
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Suomen sukuhaara

Agafonovien veljeksistä Kirila 
ja Mikko muuttivat 1920-luvulla 
Suomeen. Kirila oli mennyt Repo-
lassa vuonna 1919 naimisiin Anna 
Lukkasen kanssa. Tanjan kertoman 
mukaan hän olisi mennyt neuvos-
tovallan tultua vuonna 1922 Suo-
meen, mutta palannut 1920-luvun 
lopulla salaa hakemaan vaimon-
sa. Mukaan Suomeen oli lähtenyt 
myös veli Mikko. Mikon lapsen-
lapset Suomessa eivät ole paljon 
muuta isoisänsä Repolaan lähdöstä 
kuulleet kuin, että se liittyy kolhoo-
sien perustamiseen.

Mikon jälkeläisten hankkimista 
sukuselvityksistä saamme lisätie-
toja veljesten vaiheista Suomessa, 
jossa sukunimen lopussa v-kirjain 
vaihtui kahdeksi f-kirjaimeksi: 
Agafonoff. Sekä Kirila että Mikko 
asuivat Suomen puolella Lieksassa, 
jossa he kuolivat 1940-luvun puoli-
välissä. He olivat ilmeisesti monien 
muiden Repolan pakolaisten tavoin 
töissä Kevätniemen sahalla. 

Kirilalle ei väestökirjoihin ole 
merkitty lapsia, mutta Mikolle 
ja hänen Nurmeksesta kotoisin 
olevalle vaimolleen Almalle (os. 
Heikkinen) syntyi kaksi lasta: Mik-
ko vuonna 1930 ja Maija-Liisa 
1934. Perhe asui pienessä mökis-
sä Lieksan keskustan kupeessa. 
Alma eli Mikon kuoleman jälkeen 
vielä 30 vuotta ja kuoli Lieksassa 
vuonna 1975.  Poika Mikko kuo-

li Lieksassa 25-vuotiaana vuonna 
1956, mutta ehti kuitenkin avioitua 
ja saada tyttären Reetta Sofian kuu-
kautta ennen kuolemaansa. Maija-
Liisa meni naimisiin Lieksasta 
kotoisin olevan Jalmari Rokkosen 
kanssa. He saivat seitsemän lasta ja 
elivät suurimman osan elämästään 
Kemissä, jossa Maija-Liisa kuoli 
vuonna 2000. Jalmari elää Kemissä 
edelleen ja hänellä on 12 lastenlas-
ta.

Sukulaiset löytävät toisensa

Mutta siirtykäämme vielä hetekek-
si takaisin Lusmaan, Agafonovien 
ja Feodorovien sukujen kantaky-
lään. Sukujen tiet olivat yhtyneet 
1920-luvun lopussa, kun Andrei 
Agafonov nai Aino Feodorovan. 
Leskeksi jäänyt Aino palasi sodan 
päätyttyä lapsineen vielä Lusmaan, 
josta perhe siirtyi 1950-luvun alus-
sa Repolan pääkylään. Tyttäristä 
Maria palasi vielä naimisiin men-
tyään Lusmaan, jossa hänen mie-
hensä Pavel Tsernijev oli uitto- ja 
metsätöissä. Hekin muuttivat Re-
polaan 1960-luvun alussa. Lusman 
kylä autioitui kokonaan 1970-lu-
vun alussa, kun uitto Tuulijoella 
päättyi.

Aino ja Andrei Agafonovin tyt-
täristä Tanja asui perheineen Re-
polan alueen eri kylissä, kunnes he 
vuonna 1976 muuttivat pysyvästi 
Repolaan. Siellä Tanja asui myös 
1990-luvun alussa, kun hän sai kir-
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jeen Lieksasta. Martti Nesterinen 
oli saanut suomenkielen taitoisen 
Tanja Nesterovan osoitteen selvit-
täessään Nesterisen suvun vaiheita 
Repolassa. Tanja vastasi kertoen 
miehensä Juhon suvusta Nestero-
veista. Samalla hän tiedusteli, tie-
tääkö Martti mitään Agafonovien 
suvusta. Martti vastasi, että Liek-
sassa on kyllä asunut Agafonof-
feja. Tanjan käydessä perheineen 
Martin luona Lieksassa vuonna 
1992, Martti vei heidät tapaamaan 
Rokkosia, joiden kautta selvisi, 
että sukuun kuuluva Jalmari Rok-
konen on naimisissa Mikko Aga-
fonoffin tyttären Maijan kanssa. 
Tanja sai Maijan puhelinnumeron 

ja soitti tälle Kemiin. Kun yhte-
ys sukulaisten välille syntyi, kävi 
Tanja Kemissä heitä tapaamassa ja 
Maija-Liisa ehti käydä miehensä 
Jalmarin kanssa useamman ker-
ran Repolassa ennen kuolemaan-
sa vuonna 2000. Tämän artikkelin 
kirjoittamiseen liittyvät keskuste-
lut ja muistelut ovat synnyttäneet 
Agafonoffien suomalaisen suku-
haaran nuoremmassakin polvessa 
ajatuksen lähteä käymään Repo-
lassa. Ehkä ensi kesänä kahdelle 
puolelle rajaa hajonneet sukulaiset 
tapaavat toisensa.

Pertti Rannikko

Tanja ja Juho Nesterov kotitalonsa edustalla Martti Nesterisen nuorimman po-
jan Arton kanssa kymmenkunta vuotta sitten
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Ruatamisesta omaan rauhaan
Käsitteeseen ruataminen sisältyvä monimerkityksellisyys 
kuvaa hyvin Tanja Nesterovan elämää. Karjalassa ruata-
misella tarkoitetaan yleisesti työn tekoa, suomenkielessä 
raataminen korostaa työn kovuutta, uurastamista ja puur-
tamista. Tanja on uurastanut oikeastaan kaksi työuraa, en-
sin lapsesta pitäen kolhoosissa ja sitten eläkkeelle päästy-
ään omassa taloudessa.

Elämää kolhoosissa

Tanjan äiti Aino palasi evakosta 
sodan jälkeen Lusmaan kolmen 
lapsensa kanssa. Ainon mies An-
drei Agafonov oli kaatunut sodas-
sa, nuorin tytär Anni oli kuollut 
evakossa 7-vuotiaana. Tyttäristä 

Maria oli 15 ja Tanja 11-vuotias, 
ainoa poika Heikki (Feodor) 13. 
Äiti-Aino hoiti kolhoosissa karjaa. 
Lapset olivat lukukausien aikana 
koulussa Repolassa, kesällä kol-
hoosissa töissä. Tanja muistelee, 
miten hänkin riipi karjalle kerppuja 
ja oli paimenessa. Pelloille pantiin 

Tanja Nesterova Suulaansaaressa 1970-luvun alussa, jolloin kylä oli jo autioi-
tunut mutta pelloilta korjattiin edelleen heinää
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perunaa. Tanja kävi Repolassa 7 
luokkaa. Kun hän lopetti koulun 
vuonna 1950 äidin sisko, Raija-
täti, olisi ottanut lahjakkaan tytön 
Petroskoihin opiskelemaan. Tanja 
ei kuitenkaan lähtenyt seuraamaan 
tätinsä jälkiä kaupunkilaiseksi vaan 
jäi kolhoosiin.

Vuonna 1951 Lusman kolhoo-
si liitettiin neljän muun kolhoosin 
kanssa Repolan kolhoosiin, jonne 
myös karjan hoitajana toimineen 

Aino-äidin työpaikka ja perhe siir-
tyivät. Puukauppa rajan yli Suo-
meen oli vielä sodan jäljiltä py-
sähdyksissä, joten Repola alueella 
ei ollut tarjolla uitto- ja metsätöitä. 
18-vuotias Tanja meni Lietmajär-
velle metsätöihin, joita hän teki yh-
den vuoden verran. Ensin hän kaa-
toi ja karsi siskonsa Marian kanssa
kolme kuukautta tukkeja. Mestarin
mukaan Tanja oli kuitenkin liian
nuori näin raskasiin töihin ja hänet

Neljä naissukupovea: Tanjan vieressä serkku Valentina Afanassieva, heidän 
välissään tytär Alla vasemmalla puolellaan miehensä Dimitri ja oikealla puo-
lellaan tyttärensä Tanja, äärimmäisenä vasemmalla Tatjana-tyttären tyttären-
tytär Olesja (kuva Raimo Määttä)
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siirrettiin uittoon merkitsemään ja 
vastaanottamaan puita. Siellä hän 
tapasi Lentierasta kotoisin ole-
van Juho (Ivan) Nesterovin, jonka 
kanssa meni naimisiin 1952. Juho 
asui tuolloin Suulansaaressa, koska 
Lentieraan ei ollut vielä rakennet-
tu uusia taloja sodassa poltettujen 
tilalle. Tanja muutti avioiduttuaan 
Suulansaaren kolhoosiin töihin. 
Suulansaaressa oli hyvin pieni kol-
hoosi; ruista, vehnää, heinää, peru-
naa ja kaalia kasvatettiin. Oli leh-
miä ja sikoja. Yhdessä talossa asui 
kolme perhettä. Tanja lypsi lehmiä, 
hoiti karjaa, teki heinätöitä. Elämä 
oli raskasta, lapset piti vielä syn-
nyttää, syöttää ja kasvattaa. Kun oli 
nuori, jaksoi vähällä unella.

Tanjan ja Juhon kaikki lapset, 
kaksi poikaa ja neljä tyttöä, syn-
tyivät Suulansaaressa vuosina 
1954–1963. Tanja ehti olla Suu-
lansaaressa 12 vuotta, kun karjan-
pito siellä lopetettiin. Perhe muutti 
Lentieraan, jossa Tanja hoiti met-
sätyökeskuksen aputalouden karjaa 
toiset 12 vuotta. Juho oli uitossa 
luovuttamassa suomalaisille puuta 
ja talvella metsätöissä.

Työ jatkuu omassa 
taloudessa

Vuonna 1976 perhe muutti Repo-
laan, jossa Tanja oli aputalouden 
karjanhoitajana, kunnes hän pääsi 
eläkkeelle vuonna 1983. Työt eivät 
kuitenkaan eläkkeellä vähentyneet, 

sillä Tanja hoiti vielä parikymmen-
tä vuotta omaa karjaansa. Hänellä 
oli kaksi läävää, joissa oli lehmä, 
possu, lampaita ja kanoja. Samalla 
hän hoiti ja ruokki myös lastenlap-
sia. Juho kalasti ja Tanja huolehti 
kasvimaasta. Näin perheellä oli 
omasta takaa lihaa, kalaa, perunaa, 
juureksia ja marjaa. Tanja lopetti 
karjan pidon vasta vuonna 2000, 
lähes 70-vuotiaana. Ennen Juhon 
kuolemaa vuonna 2004 hän ehti 
hoitaa sairasta miestään 14 vuotta 
omaishoitajana.

Tanjan lapsista Sergei, Aleksei 
ja Nina asuvat Repolassa. Tatjana 
ja Alla asuvat Petroskoissa, vanhin 
tytöistä Valentina on kuollut. Las-
tenlapsia Tanjalla on 11, joilla puo-
lestaan on 13 lasta.

Kysymykseen, milloin elämä on 
ollut parhaimmillaan, Tanja vastaa, 
että nyt. Kun on yksin, on rauha. 
Tanja teetti taloonsa vuonna 2009 
perusteellisen remontin, joten talo 
on nyt hyvässä kunnossa. Naapu-
rissa asuva vanhin poika tekee ha-
lot ja kantaa talvella vedet, mutta 
kesällä Tanja haluaa kantaa veten-
sä itse. Halkoja on pilkottuna val-
miina viideksi vuodeksi. Kesällä 
talossa on kova vauhti kun lapset, 
lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset 
viettävät siellä lomaansa ja ”hei-
mopäällikkö” pitää järjestystä ko-
valla äänellä

Pertti Rannikko
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Repolan historia

Aunuksen Repola -kirjaa on 
myynnissä 25 euron hinnalla 
(sisältää postimaksun). Teos 
on laajuudeltaan 334 sivua ja 
kattaa ajanjakson esihistoriasta 
sotien jälkeiseen aikaan. 
Tilaukset puheenjohtaja Pertti 
Rannikolta (yhteystiedot 
edellisellä sivulla).

Vuoden 2011 jäsenmaksu
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