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Repolan matkailussa 
erilaisia vaiheita
Tänä kesänä tuli kuluneeksi 20 
vuotta Repola-seuran ensimmäi-
sestä Repolan matkasta. Sen kun-
niaksi Repolaisen tämä numero 
on omistettu Repolan matkailulle. 
Seuran ensimmäisiä matkoja muis-
tellaan niiden käytännön järjeste-
lyistä vastanneen Hannu Pottosen 
haastattelun kautta. Matkat ovat 
edistäneet myös pitempiaikaisten 
sukulaissuhteiden syntymistä ja yl-
läpitämistä, mikä näkyy hyvin Ki-
riläisten suvun esittelyssä.

Lehden loppupuolella olevat 
matkakertomukset kuvaavat ai-
kaisempaa Repolan matkailua. 
Jokseenkin päivälleen sata vuotta 
ennen Repola-seuran ensimmäis-
tä matkaa saapui Repolaan tutki-
musmatkallaan nuori opettaja L.V. 
Pääkkönen. Hänen matkansa liittyi 
Suomessa1800-luvulla lopussa ku-
koistaneeseen Karjala-romantiik-
kaan. Suomalainen sivistyneistö 
etsi oman kansansa menneisyyttä 
Karjalasta keräämällä sieltä kan-
sanrunoutta ja tutkimalla alueen 
kansanperinnettä ja historiaa. 
Karjala-innostukseen liittyi myös 
poliittisia pyrkimyksiä; haluttiin 
osoittaa, että Venäjän karjalaiset 
ovat suomensukua.

Repola-seuran matkoja eivät 
poliittiset pyrkimykset ole siivittä-
neet. Rajan avauduttua 20 vuotta 

sitten Repolassa 
käynteihin in-
nosti suvun enti-
siin asuinseutui-
hin ja rajantakai-
siin sukulaisiin 
tu tus tuminen. 
Repolaan jää-
neistä sukulai-
sista oli enemmän tai vähemmän 
hämärää tietoa, jota nyt haluttiin 
käydä tarkentamassa. Kun suku-
historia tuli selvitettyä ja Repolan 
alue nähtyä, harvenivat käyntiker-
rat. Monet ovat jatkaneet siellä vie-
railujaan, mutta muutaman vuoden 
välein. Kun matkoille on tullut mu-
kaan myös muita Karjalasta kiin-
nostuneita, on matkoille riittänyt 
väkeä. Repola-seuraankin on saatu 
uusia jäseniä, joilla ei ole repola-
laista sukutaustaa.

Viime vuosikymmenen lopus-
sa oli pari vuotta, jolloin Repolan 
matkaa ei saatu järjestettyä. Kol-
mena viime vuonna matkalaisia on 
riittänyt hyvin. Meitä uuden vuo-
situhannen Karjala-romantikkoja 
riittää jatkossakin mitä ilmeisim-
min sen verran, että matkoja tul-
laan järjestämään. Tervetuloa siis 
seuran Repolan matkoille tulevina-
kin vuosina!

Pertti Rannikko 
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20 vuotta Repolaan matkailua
Repola-seura alkoi järjestää matkoja Repolaan jokseenkin 
heti, kun matkat Suomesta tulivat ylipäätään mahdollisiksi. 
Ensimmäisen Karjalan matkan seura oli järjestänyt jo heinä-
kuussa 1987 Petroskoihin, jolloin sinne oli vielä matkustettava 
Leningradin kautta. Vartiuksen raja-asemasta tuli kansainvä-
linen rajanylityspaikka vuonna 1992 ja jo kesällä 1992 seura 
järjesti ensimmäiset sukulaismatkat Repolaan

Repola-seuran matkojen käytännön 
järjestelyistä vastasi yli kymme-
nen vuotta enolainen liikennöitsijä 
Hannu Pottonen, jonka sukujuuret 
ovat Repolan Haukkasaaressa. Vii-
meisen matkan hän järjesti vuonna 
2005, mutta Hannu ehti ennen sitä 
olla bussin ratissa 20 matkalla. En-
simmäisenä kolmena vuotena mat-
kat tehtiin kymmenen hengen pik-
kubussilla, joten matkoja piti tehdä 
useampi kesässä. Aloitusvuonna 
1992 Hannu kävi viisi kertaa Re-
polassa.

Ensimmäiset matkat

Ensimmäiselle matkalle lähdettiin 
jo kesäkuun alkupäivinä ja mukana 
oli Hannun Haukkasaaressa synty-
nyt isä Niku ja muita Pottosen su-
kuun kuuluvia. Tietoa matkareitistä 
ja Repolan olosuhteista ei vielä ol-
lut, joten Kostamuksen matkatoi-
mistosta oli hankittu mukaan opas. 
Matkanteko oli loppua jo Mujejär-

ven tienristeyksen jälkeen olevalle 
rajapuomille, jossa alettiin selvit-
tää matkalaisten papereita. Selvit-
täminen vaati yhteydenottoja Pet-
roskoihin ja kesti kokonaisen vuo-
rokauden. Opas löysi siksi aikaa 
ryhmälle majapaikan Mujejärveltä.

Repolaan kuitenkin päästiin ja 
siellä majoituttiin kylän majata-
loon, joka oli toiminnassa viimeis-
tä kesää. Majatalon sulkeminen ei 
kuitenkaan murehduttanut repola-
seuralaisia, sillä ensimmäisen mat-
kan aikana luotiin suhteet paikal-
lisiin karjalaisiin. Majoituspaikka 
löytyi matkalaisille helposti, sillä 
bussia oli aina vastassa useamman 
kymmenen kyläläisen joukko. He 
etsivät matkalaisten joukosta suku-
laisiaan ja veivät heidät sitten ko-
teihinsa. 

1990-luvulla ei ollut kielion-
gelmia, sillä karjalankielentaitoi-
sia löytyi kylästä vielä runsaasti. 
Hannulle on jäänyt mieleen eri-
tyisesti tilanteet, joissa Repolassa 
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Kesällä 2000 on saavuttu juuri Repolaan. Lähinnä bussia Hannu Potto-
nen vierellään Valentina Gartseva (kuva Tuula Kilpeläinen). 

syntyneet matkalaiset tapasivat sa-
manikäisiä kyläläisiä. Vuosikym-
menten takaisista yhteisistä lapsuu-
denkokemuksista riitti puhuttavaa. 
Matkat lähensivät myös Suomen 
puolella asuvia sukupolvia, kun tie-
toa yhteisistä repolalaisista juurista 
kertyi.

Aaltoliikettä

Repola-seuran ja kyläneuvoston 
edustajat kävivät matkojen yh-
teydessä neuvotteluja yhteistyö-
muodoista. Vuoden 1995 matkan 

aikana järjestettiin ensimmäisen 
kerran ortodoksien perinteen mu-
kainen praasniekka jumalanpalve-
luksineen. Viimeisen kerran kir-
konmenoja järjestettiin kesän 2004 
matkan yhteydessä. Sen jälkeen 
matkalaiset ja kyläläiset ovat koh-
danneet toisensa kulttuuritalolla tai 
urheilukentällä kyläjuhlissa. Niitä 
on perinteisesti vietetty heinäkuun 
puolivälissä, sopivasti juuri Repo-
la-seuran matkan aikana.

Alkuvuosien innostuksen jäl-
keen sukulaismatkaajien määrät al-
koivat pienentyä. Lähtijöitä saatiin 
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Hannu Pottonen kesän 2005 majoituspaikkansa rappusilla. Balalaikkaa 
soittaa talon emäntä Anastasia Kyrsieva vierellään Hannun Mauri-vel-
jen pojat Mika ja Mikko (kuva Mauri Pottonen).

kuitenkin riittävästi mukaan, kun 
Hannu alkoi markkinoida matkoja 
myös muille kuin seuran jäsenille. 
Vuonna 2003 seuran matka suun-
tautui poikkeuksellisesti Repolan 
sijaan Petroskoihin ja Kižin saarel-
le. Vuosina 2007 ja 2009 matkaa ei 
järjestetty, koska halukkaita lähti-
jöitä ei ollut tarpeeksi. Aivan viime 
vuosina matkalaisten määrät ovat 
taas nousseet, vaikka ovatkin vielä 
kaukana 1990-luvun 30–40 henki-
lön tasosta.

Repola oli 1990-luvun alussa hy-
vin erilainen kylä kuin nyt. Henki-
löautoja koko kylässä oli vain yksi. 
Varuskunta ja tutka-asema olivat 
toiminnassa ja kylässä oli asukkaita 
tuplasti nykyiseen verrattuna. Han-
nu muistelee, miten elämä Repo-
lassa oli vilkasta etenkin lauantaina 

iltapäivisin. Liikkeellä olivat kylä-
läisten lisäksi myös varuskunnan 
väki ja varusmiespalvelua suoritta-
vien sukulaiset, jotka olivat tulleet 
tapaamaan poikiaan. Varauskunnan 
ja tutka-aseman lakkauttaminen 
sekä metsätöiden loppuminen hil-
jensivät kylää. Myös karjalan kieltä 
taitavien määrä on vähentynyt.

Iso bussi joutui Repolan huo-
noilla teillä kovalle rasitukselle: 
renkaita puhkesi, ilmanpuhdistajat 
tukkiutuivat jne.  Hannu kertoo, 
että ilman sukujuuria olisi lopetta-
nut matkojen järjestämisen jo ai-
kaisemmin. Hän on ollut eläkkeellä 
jo muutaman vuoden. Repolassa 
Hannu on käynyt viimeksi kesällä 
2009. Aikomuksena on käydä siellä 
taas ensi kesänä.

Pertti Rannikko
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Haukkasaaresta Suomeen

Nikon isä Iivana (Juho) Pottonen 
oli lähtenyt Suomeen jo vuonna 
1921, mutta äiti Matleena jäi lasten 
kanssa Haukkasaareen. Repolan 
alue oli joutunut neuvostovallan 
valvontaan vuoden 1922 alussa, 
jolloin suuri määrä repolalaisia oli 
lähtenyt Suomeen. Isä oli käynyt 
salaa katsomassa perhettään Hauk-
kasaaressa ja sopinut äidin kanssa, 
että tulee myöhemmin hakemaan 
heidät. Lähtö tapahtui yön pimey-
dessä myöhään syksyllä sateiden 
aikaan, jotta jäljet peittyisivät mah-
dollisimman hyvin.

Perheen matkasta löytyy yksi-
tyiskohtainen kuvaus Maija Pekka-
risen (os. Pottonen) kirjasta ”Isän 
repussa Repolasta Suomeen” (Ilias, 
Joensuu 1999). Vasta kaksivuotias 
Maija kulki repussa, jota Juho-isä 
kantoi selässään. Yksitoistavuotias 
Aleksi ja kahta vuotta nuorempi 
Niku kävelivät äidin kanssa. Mai-
jan kirjassa esitetty matkakuvaus 
perustuu pääasiassa Niku-veljen 
kertomukseen.

Repolan matkojen järjestelyissä ansioituneen Hannu Potto-
sen suku on lähtöisin Repolan Haukkasaaresta. Vesiteitse tälle 
Lieksajärven saarelle oli matkaa Repolan kirkonkylästä seitse-
män kilometriä. 1900-luvun alussa Haukkasaaressa oli yhdek-
sän taloa, joista kuudessa asui Pottosia. Hannun isä Niku oli 
yhdeksänvuotias, kun perhe lokakuussa 1922 lähti Suomeen.

Repolasta Selkielle

Lähtöiltana äiti laittoi karjalle run-
saasti heinää ja juotavaa, etteivät 
ne olisi nälissään huutaneet ja he-
rättäneet naapureiden huomiota. 
Liikkeelle lähdettiin veneellä Liek-
sajärven rannasta, mutta kovan tuu-
len vuoksi rantautuminen tapahtui 
suunniteltua aikaisemmin. Isälle 
maisemat välillä Repola–Lieksa 
olivat ennestään tuttuja, joten hä-
nellä oli valmiina mielessä turval-
linen reitti. Illan tullen majoituttiin 
tiheään kuusikkoon kumpareen 
suojaan yön viettoon. Nuotiota ei 
uskallettu sytyttää, sillä se olisi 
voinut paljastaa olinpaikan.

Repolasta rajalle Kivivaaraan oli 
matkaa maanteitse noin 50 kilo-
metriä, mutta koska matkaa tehtiin 
maastossa, kertyi matkaa enem-
män. Aikaa kului kolme ja puoli 
vuorokautta. Matka oli vanhemmil-
le ja varsinkin lapsille raskas, mut-
ta ”ehkäpä kiinnijäämisen pelko ja 
jännitys antoivat lisää voimia”.
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Raja ylitettiin ongelmitta, minkä 
jälkeen ilmoittauduttiin Kivivaaran 
rajavartioasemalle. Sieltä matka 
jatkui Lieksaan, jossa isää ja äitiä 
kuulusteltiin. Matkalaisille annet-
tiin lupa jatkaa matkaa omin neu-
voin. He menivät rautateitse Enon 
kuntaan Kaltimoon, jossa Juhon 
veli Jehkimä asui. Tämän luona he 
lepäilivät muutaman päivän mat-
kan rasituksista.

Kaltimosta jatkettiin Kontiolah-

den kunnassa sijaitsevaan Selkien 
kylään, jonne Juho-isä oli veljen-
sä Feodorin kanssa perustanut jo 
aikaisemmin sekatavarakaupan. 
Selkielle perhe asettuikin sitten 
asumaan. Perheeseen syntyi vielä 
kaksi lasta: Annikki ja Ville.

Kaupan pito jäi pian Juho-isän 
vastuulle, sillä hänen veljensä Feo-
dor päätti palata takaisin Hauk-
kasaareen perheensä luokse, kun 
Neuvostoliitto myönsi pakolaisille 

Juho ja Matleena Pottonen muuttivat Repolasta Kontiolahden Selkielle 
mukanaan lapset Maija, Aleksi ja Niku (kuva Maija Pekkarisen kirjasta 
Isän repussa Repolasta Suomeen).
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armahduksen. Yhteydet rajan yli 
katkesivat eikä Feodorin ja hänen 
perheensä vaiheista kuultu mitään 
vuosikymmeniin.

Kaupasta auton rattiin

Pottosten kauppa Selkiellä oli mo-
nipuolinen sekatavarakauppa, josta 
löytyi kaikki kotitaloudessa tarvit-
tavat hyödykkeet elintarvikkeista 
vaatteisiin ja rautatavaraan. Siel-
tä välitettiin myös Joensuun tuk-
kuliikkeisiin puolukoita, eläinten 
nahkoja ja muuta maalaistuottei-
ta. Kaupan yhteydessä hoidettiin 
myös vakuutusyhtiö Sammon ja 
sanomalehti Karjalaisen asiamies-
tehtäviä. Aukioloajoista ei oltu 
tarkkoja, vaan ihmiset tulivat teke-
mään ostoksiaan ”sisäkautta”, mil-
loin heille parhaiten sopi. Kauppa 
oli perheyritys, jossa riitti töitä 
myös lapsille pienestä pitäen.

Aikanaan lapset lähtivät kui-
tenkin kotipesästään. Hannun isä 
Niku muutti ensin Joensuuhun, jos-
sa avioitui Helvi Riikosen kanssa. 
Kaksi ensimmäistä lasta ehti syn-
tyä siellä ennen kuin perhe muutti 
vuonna 1942 kauppiaaksi Enoon. 
Perheeseen syntyi kaikkiaan kolme 
poikaa (Paavo, Mauri, Hannu) ja 
kolme tyttöä (Eeva, Liisa, Marja). 
Kaikki kuusi lasta saivat nyt vuo-
rostaan tutustua työn tekoon kau-
passa. Kun edessä olisi ollut suku-
polvenvaihdos, päätettiin kaupan 
pidosta 1980-luvun alussa luopua.

Hannu ryhtyi liikennöitsijäksi 
ja ajamaan pikkubussilla matkai-
lijoita. Vähitellen bussien koot ja 
määrät kasvoivat. Matka-Pottonen 
tunnetaan Joensuun seudulla erityi-
sesti Venäjän ja Baltian matkojen 
järjestäjänä. Nyt Hannu on siirty-
nyt jo eläkkeelle ja ajelee vain sa-
tunnaisia ajoja. Hannulla ja hänen 
vaimollaan Leenalla (os. Rauti-
ainen) on kaksi lasta: Janne asuu 
Lappeenrannassa ja Outi Espoossa. 
Lastenlapsia on kolme.

Rajantakaiset sukulaiset löytyvät

Siitä, miten eri puolille rajaa jou-
tuneet repolalaiset ovat löytäneet 
sukulaisensa, on monta tarinaa. 
Niistä yksi on Hannu Pottosen 
kertomus siitä, miten he saivat 
yhteyden 1920-luvulla Selkieltä 
Haukkasaareen palanneen Juho-
ukin veljen, Feodorin, jälkeläisiin. 
Joskus 1970-luvulla oli Neuvosto-
Karjala -lehdessä juttu, jossa ker-
rottiin Haukkasaaren Pottojeveista. 
Sen innoittamana Hannu lähetti 
Niku-isänsä kanssa Haukkasaareen 
kirjeen, jossa kertoivat suvustaan 
ja tiedustelivat sukulaistensa kuu-
lumisia. Kun vastausta ei kuulunut, 
he lähettivät viiden vuoden välein 
samansisältöisen tiedustelun.

Vihdoin vuoden 1989 loppupuo-
lella vastaus tuli Ukrainan ja Ro-
manian välissä sijaitsevasta Mol-
daviasta, joka silloin oli vielä osa 
Neuvostoliittoa (itsenäistyi vuonna 
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1991 Moldovan nimellä). Joku oli 
ohjannut Haukkasaaresta Pottosten 
kirjeen Moldaviassa asuvalle Feo-
dor Pottojevin tyttärelle Irinalle. 
Sinne hän oli avioiduttuaan muut-
tanut Siperiasta, jonne perhe oli ai-
koinaan karkotettu.

Kun yhteys sukulaisiin oli saatu, 
ei kestänyt kuin kolme kuukautta, 
niin Hannu matkusti isänsä, äitin-
sä ja Marja-siskonsa kanssa Mol-
daviaan. Pari vuotta myöhemmin 
Hannu kävi Siperiassa tapaamassa 

siellä asuvia sukulaisiaan. Heitä 
asuu Kuznetskin teollisuusalueella 
Novokuzneskin ja Belovon kau-
pungeissa sekä Jenisein varrella 
Krasnojarskissa.

Yhteyksiä on pidetty säännöl-
lisesti Irinan perheeseen sen jäl-
keen, kun perhe muutti vuonna 
1993 Moldaviasta Karjalaan, Au-
nukseen. Irina on jo kuollut, mutta 
hänen tyttärensä Ludmila Bokotaja 
käy joka kesä Suomessa. Hän on 
käynyt kertomassa perheensä vai-

heista myös Suomessa jär-
jestetyissä Pottosen suvun 
tapaamisissa, joita on jär-
jestetty vuonna 2008 Joen-
suussa ja 2011 Enossa.

Pari vuotta sitten oli 
Suomen väestörekisteris-
sä 76 sukunimen Pottonen 
omaavaa henkilöä, min-
kä lisäksi sukuun kuuluu 
luonnollisesti myös suuri 
joukko nimensä aviolii-
ton kautta vaihtaneita ja 
heidän jälkeläisiään. Sekä 
Joensuun että Enon suku-
tapaamisiin osallistui lä-
hes sata sukuun kuuluvaa. 
Vanhin Enossa mukana 
ollut oli Repolassa synty-
nyt, yli 90-vuotias Maija 
Pekkarinen ja nuorimmat 
olivat alle vuoden ikäisiä. 
Pottosen suvun jatkuvuus 
on siten turvattu.

Pertti Rannikko
Hannu Pottonen tätinsä Maija Pekkarisen 
kanssa Repolassa vuosituhannen vaihteessa 



Repolainen 62 - 11

Kiriläisten ukki Homa ja Kiriloffi-
en ukki Onto olivat veljeksiä. He 
asuivat perheineen Kiimanvaaran 
Alavaaralla naapuritaloissa. Siel-
lä syntyi vuonna 1900 Kiriläisten 
isä Ville ja vuonna 1918 Kirolof-
fien isä Paavo. Vallankumouksen 
jälkeisinä levottomina vuosina he 
joutuivat eri puolille valtakunnan 
rajaa ja kahden sukuhaaran elä-
mänvaiheet erkaantuivat.

Kiriloffien sukuhaara

Kiriloffit ovat peruskiimanvaa-
ralaisia, sillä myös äiti Anastasia 
(os. Saharova) ja äidin molemmat 
vanhemmat ovat Kiimanvaarassa 
syntyneitä. Paavo-isällä oli kaksi 
veljeä ja kolme siskoa. Veljeksis-
tä vanhin Pekka joutui perheineen 
1930-luvun puhdistuksissa Siperi-
aan.

Paavo teki uitto- ja metsätöitä, 
joita Kiimanvaarassa ei sotien jäl-

Repola-seuran matkoihin ovat ehkä kaikkein pisimpään osallis-
tuneet Kiriläisen sisarukset Matti ja Liisa sekä Anni miehensä 
Riston kanssa. He kävivät ensimmäisen kerran isänsä syntymä-
kylässä Kiimanvaarassa kesällä 1993, minkä jälkeen he ovat 
olleet matkalla mukana lähes joka kesä. Kotiseudulleen uskol-
lisia ovat myös heidän isäntänsä, Kiriloffien sisarukset: Viktor, 
Ludmila, Vera ja Svetlana. Kaikki neljä ovat tehneet työuransa 
Mujejärven piirissä.

Juuret Kiimanvaarassa

keen ollut tarjolla. Perhe joutuikin 
ennen kotikylään asettumista kier-
tämään metsän hakkuiden perässä 
muualla. Pisimpään oltiin Lusmas-
sa, jossa asuttiin vuodet 1954–1961. 
Isä Paavo oli uitossa luovuttamassa 
puita rajalla ja talvella työnjohtaja-
na savotoilla. Lapsista vanhimmat 
Ludmila (s. 1947) ja Vera (s. 1949) 
kävivät alaluokat Lusmassa ja ylä-
luokat Repolassa, jossa he asuivat 
oppilasasuntolassa.

Vuonna 1961 perhe palasi Kii-
manvaaraan, jossa metsätyöt ja uu-
den metsätyökylän rakentaminen 
olivat alkamassa. Viktor (s. 1954) 
ja myöhemmin myös lapsista nuo-
rin Svetlana (s. 1962) aloittivat 
koulunkäyntinsä siellä. Hiljainen 
karjalaiskylä muuttui heidän lap-
suudessaan monikansalliseksi ja 
vilkkaaksi lesopunktiksi.

Ludmila ja Vera olivat jo opis-
kelemassa Petroskoissa. Ludmila 
opiskeli opettajaksi ja meni val-
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mistuttuaan kyläkoulun opetta-
jaksi Segežan piiriin. Vera opis-
keli kirjastonhoitajaksi ja tuli heti 
valmistuttuaan töihin Mujejärven 
kirjastoon, jossa ehti olla ennen 
eläköitymistään 39 vuotta. Myös 
Ludmila palasi kotiseudulleen Kii-
manvaaraan, jonka koulussa oli 
opettajana 16 vuotta. Sen jälkeen 
hän muutti Mujejärvelle piirin kou-
lutoimentarkastajaksi ja ehti ennen 
eläkkeelle siirtymistään olla kolme 
vuotta Mujejärven piirin koulutoi-
menjohtajana.

Perheen ainoa poika, Viktor, 
opiskeli Petroskoissa arkkitehdik-
si. Hän tuli vuonna 1977 töihin 
Mujejärven piirihallintoon, jossa 
hoiti rakennussuunnittelua, maan-
hankintaa ja muita arkkitehdin teh-

täviä. Mujejärven taajama kasvoi 
hänen työuransa aikana nopeasti ja 
kylissä rakennettiin runsaasti, joten 
hän sai liikkua paljon piirin alueel-
la. Vuonna 2009 Viktor siirtyi eläk-
keelle. 

Sisaruksista nuorin, Svetlana, 
on töissä Mujejärven sairaalassa. 
Lapsia on Svetlanalla ja Ludmilal-
la, joilla molemmilla on yksi tyttö. 
Ludmilan tytär Anni asuu perhei-
neen Ranskassa. 

Eläkkeellä olevat sisarukset viet-
tävät kesänsä Kiimanvaarassa en-
tisessä kotitalossaan äitinsä kans-
sa. Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä 
Nasti-äiti asuu talvet Ludmilan 
luona Mujejärvellä. Kiimanvaaran 
taloon perhe muutti vuonna 1962 
heti sen valmistuttua. Rakennus 

Matti Kiriläinen, siskokset Vera Kirilova ja Ludmila Scherbašina sekä sis-
kosten äiti Anastasia Kirilova Kiimanvaarassa viime kesänä (kuva Raimo 
Määttä)
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on metsätyökeskuksen rakentama 
kylässä yleinen kahden perheen 
asuintalo. Kiriloffit omistavat ny-
kyään oman puoliskonsa, mutta 
toinen puoli on ollut kymmenkun-
ta vuotta tyhjillään. Kiriloffit ovat 
tehneet taloonsa perusteellisen re-
montin. Puutarha on huolella hoi-
dettu ja syötävää riittää vielä tal-
vellakin. Viktor tulee Mujejärveltä 
pari kertaa talvessa hakemassa kel-
larista perunaa.

Kiriläisten sukuhaara

Suomessa asuvilla Kiriläisillä ei 
ole tarkkaa tietoa isovanhempiensa 
vaiheista Kiimanvaarassa. Heidän 
isänsä Ville on kertonut, että hän 
”lauantai-iltana antoi vanhemmil-
leen kättä ja sitten lähti metsiä pit-

kin Suomeen”. Villen mukana tuli 
myös hänen veljensä, joka kuiten-
kin palasi takaisin Kiimanvaaraan. 
Vanhemmat jäivät Kiimanvaaraan.

Ville asettui Lieksaan. Sinne 
asettui asumaan jossain vaiheessa 
myös hänen siskonsa Outi miehen-
sä Timo Kuisminin kanssa. Ville 
meni naimisiin Tatjana Höttösen 
(s. 1907) kanssa. Tämän isä Iiva-
na Höttönen oli tullut perheineen 
Lieksaan Lentierasta. Ville oli 
aluksi töissä Kevätniemen sahalla 
ja sittemmin Gutzeitissa auton apu-
miehenä. Tatjana oli kotona, mutta 
teki välillä siivous- ja pyykinpesu-
töitä. Perheeseen syntyi neljä las-
ta: Anni (s. 1933), Matti (s. 1941), 
Liisa (s. 1943) sekä pienenä kuollut 
Vihtori.

Sisaruksista Matti jäi Lieksaan, 

Viktor Kiriloff korjaa haastattelijan muistiinpanoja (kuva Raimo Määttä)
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jossa hän ehti olla töissä postissa 
42 vuotta ennen eläkkeelle siirty-
mistään. Anni ja Liisa olivat Liek-
sassa kaupassa töissä. 1970-luvun 
alussa he muuttivat työn perässä 
Helsinkiin. Annilla oli muuttovai-
heessa jo perhe. Liisa avioitui vasta 
Helsingissä. Annilla on kaksi lasta 
ja kolme lastenlasta, Liisalla poi-
ka. Molemmat olivat eläkkeelle 
siirtyessään Meilahden sairaalassa 
sairaala-apulaisina.

Yhteys löytyy

Kiriläisten ja Kiriloffien perheissä 
ei juuri puhuttu rajan takana ole-
vista sukulaisista. Kiimanvaarassa 
Paavo-isä tiesi kyllä, että hänellä 
oli serkkuja Suomessa, mutta lap-
sille heistä ei kerrottu. Niinpä Vik-
tor ja siskot vastasivat työnhakulo-
makkeen kohtaan onko sukulaisia 
ulkomailla, että ei ole, vaikka hei-
dän työaikanaan rajantakaista su-
kulaista tuskin olisi enää koitunut 
ongelmia.

Yhteys rajan toisella puolella ole-
viin sukulaisiin syntyi 1990-luvun 
alussa. Viktor oli tuolloin oppaana 
lieksalaisten valtuuskunnalle, joka 
oli tutustumassa Mujejärven piiriin. 
Lieksan Lehti kirjoitti vierailusta ja 
kun Matti Kiriläinen huomasi ju-
tussa Viktor Kiriloffin nimen, alet-
tiin selvittää mahdollista sukulai-
suutta. Kun sukulaissuhteet saatiin 
selville, tulivat Kiriläiset Suomesta 
vierailulle Kiimanvaaraan. Alkuun 

päästyään he ovatkin käyneet lähes 
joka kesä Repola-seuran matkalla.

Viktor ja Ludmila ovat käyneet 
monesti vastavierailulla Suomessa. 
Viime vuosina Helsingissä asuvat 
sukulaiset ovat olleet välietappina 
Ludmilan matkustaessa Anni-tyttä-
rensä luokse Ranskaan.

Pertti Rannikko

Ludmila Scherbašina (os. Kirilo-
va), Anni Ristola (os. Kiriläinen) ja 
Liisa Laitila (os. Kiriläinen) Mu-
jejärven torilla heinäkuussa 2011 
(kuva Raimo Määttä) 
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120 vuotta sitten, kesällä 1892 teki nuori opettaja Lauri V. 
Pääkkönen Suomen Muinaismuistoyhdistyksen varoilla tutki-
musmatkan Karjalaan. Tästä matkasta hän kertoo vuonna 1898 
ilmestyneessä teoksessaan ”Kesämatkoja Venäjän Karjalassa 
sekä hajanaisia kuvauksia Karjalan kansan nykyisyydestä ja 
entisyydestä”. Julkaisemme ohessa Pääkkösen matkakertomuk-
sesta Repolan kirkonkylään sijaintipaikkaa koskevat pohdinnat, 
joihin sisältyy myös kylän muinaisia linnoituspaikkoja esittävä 
kartta.

Kesämatka Repolaan 1892

Mainittu kirkonkylä on talojensa 
puolesta jokseenkin suurilukuinen, 
vaan talot ovat hajallaan ja maa-
perä kuivakasta kangasta, joten 
nuo ränsistyneet rakennukset pie-
nine akkunoineen tekivät mielen 
jokseenkin alakuloiseksi. Muuten 
lieneekin tuo varsinainen kirkon-
kylän paikka jäännös entisiltä so-
ta-ajoilta, jolloin ei katsottu, kyliä 
laittaessa, lainkaan maanlaadun 
kelvollisuuteen, vaan luotiin huo-
mio ennen kaikkea paikan turval-
lisuuteen vihollisia vastaan ynnä 
siihen josko lähistöllä löytyi hyviä 
kalastuspaikkoja.

Näihin seikkoihin nähden ei 
Repolan kirkonkylän paikka ollut 
huonoimpia, sillä tuo kaitainen, 
virstan pituinen niemeke, jonka 
aivan kaitainen kannas yhdistää 
mantereeseen, oli itsestäänkin hy-
vin turvallinen paikka – ja kun tuo 
kannas vielä vahvistettiin lujalla 
vallituksella sekä itse niemen kär-

kiosa mitä lujimmalla kivilinnoi-
tuksella, joista kummastakin vielä 
selvät merkit näkyvät, niin on syytä 
otaksua, että paikka silloin oli lin-
noitetun kaupungin arvoinen. Ja 
niinhän kertoo tarinakin sekä muu-
tamat hajanaiset asiakirjat.

Mitä taas tuohon ns. sotaisaan 
merkitykseen tulee, niin siinä suh-
teessa Repola mahtoi olla hyvinkin 
tärkeä. Sen linnoitettujen vallien ja 
jykeäkivisen linnan suojassa saat-
toi pienikin sotajoukko torjua pal-
jon suuremman ylivoiman päältän-
sä, varsinkin kun paikkaa ei voinut 
vihollinen lähestyä muuna aikana 
vuodesta kuin talvisydännä, jolloin 
jäätä myöten voi kulkea suuren 
Lieksajärven ylitse. Varmuudella 
ei voi sanoa aikaa, jolloin Repolan 
linnoituspaikka jo oli venäläisten 
hallussa, vaan että se jo niin oli 
kuudennellatoista sataluvulla, sii-
hen on kyllä todistuksia löydettä-
vissä, – joskin hämäriä.
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Mutta jos ottaa huomioon valli-
tuksen ja itse linnoituksenkin ase-
man, joka kuten näemme ohelle 
liitetystä kartasta, on idästä länteen 
antauva, niin näkee siitä aivan sel-
vän selvästi, että linnoitusta on tah-
dottu suojata läntiseltä puolen.

Kummako siis, jos Repolassakin 
siihen aikaan oli asutus kukoistava! 
Ainahan oli turvallisinta kerätä aar-
teensa ja omaisensa linnoitettujen 
turvapaikkojen suojaan, varsinkin 
silloin kun riehuivat nuo ns. sissi- 
ja ryöstösodat kummallakin puolen 
rajoja. Sitä paitsi oli Repola jo ka-
lastukseenkin nähden ansiokas ka-
lastuspaikka, sillä voisiko ajatella 
mukavampaa jalansijaa kalastajille 
kuin pitkä, aukean järven kalarik-
kaaseen poveen tunkeutuva nieme-
ke on. Siihenhän oli hyvä laskea 
honkaisellakin ruuhella kaikilla 
tuulilla, samoin kuin taas tuon nie-

mekkeen monimutkaisilla rannoilla 
löysi tyynen suojapaikan itsellensä 
kaikkia tuulia vastaan. 

En voi varmuudella sanoa, josko 
nykyinen Repolan kirkonkylä on 
rapistumassa, vaiko kasvamassa; 
sen kumminkin voin vakuuttaa ihan 
varmasti, että nykyisen asutuksen 
ehtoja ei mainittu paikka kykene 
täyttämään enää kovinkaan pitkää 
aikaa. Ja kun tulee se aika, jolloin 
suuren Lieksajärvenkin runsaat ka-
lavarat niukkenevat, niin enpä tiedä 
sanoa millä keinoin mainitun kylän 
asujaimet rupeavat henkeänsä elät-
tämään.

L.V. Pääkkönen
Ote kirjasta Kesämatkoja Venäjän Kar-
jalassa sekä hajanaisia kuvauksia Karja-
lan kansan nykyisyydestä ja entisyydestä 
(Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 
1898)
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Kaksi vuotta L.V. Pääkkösen jälkeen kävivät Repolassa tutkimus-
matkalla niin ikään Suomen muinaismuistoyhdistyksen matka-
apurahan turvin arkkitehdit Yrjö Blomstedt ja Victor Sucksdorf. 
Matkan tulokset on esitelty vuonna 1901 ilmestyneessä kirjassa 
”Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja keskisestä Venäjän 
Karjalasta”, josta julkaisemme ohessa Repolaa koskevan mat-
kakuvauksen.

Matkalla Repolassa 1894

Muujärvestä Omeljeen ajamme 
koko matkan selkähevosilla 40 virs-
tan pituisen taipaleen. Tällä tiellä, 
joka on ruohottuneen polkupahasen 
näköinen, näemme eräässä kohdas-
sa kymmenittäin isoja metsoja ja 
”koppeloita” mustikoita syömässä. 
Seuralaisemme, ”Seppi” niminen 
koira ajaa linnut puuhun; näistä 
ammumme 4 kappaletta, sidomme 
ne parittain hevosten selkään riip-
pumaan ja jatkamme matkaa.

Omeljesta saavumme 20 p:nä 
elokuuta Repolan kirkonkylään, 
kuljettuamme 12 virstaa järvien ja 
pienen kosken kautta ja poiketen 
pienessä Virranniemen kylässä ih-
meen ihanalla, vesien ympäröimäl-
lä saarenteella.

Repolassa, tuossa suuressa, so-
tien ajoilta kuuluisassa kylässä 
on paljon taloja. Yösijan saamme 
kirkon staarosta Pietari Törhösen 
luona, joka on meille harvinaisen 
kohtelias ja ystävällinen. Hänen 
luonaan oli ennen käynyt paljon 
suomalaisia matkailijoita. Monen 

helsinkiläisen professorin ja tohto-
rin nimet oli hän niiltä ajoilta säilyt-
tänyt rakkaassa muistossaan. Meil-
le ositettiin asunnoksi iso huoneus, 
jossa oli vapaita huoneita jos kuin 
monta, suuri suomen ja venäjän 
kielinen kirjasto y.m. mukavuuk-
sia. Oikein hyvältä maistui saada 
taas pitkästä ajasta kahvia ja muita 
herkkuja, joita ilman oli saanut olla 
monet viikkokaudet. Ja päälle päät-
teeksi ystävällinen isäntä kieltäytyi 
ottamasta maksua koko siitä, parin 
vuorokauden ajalta, minkä hänen 
vieraanvaraisuutta hyväksemme 
käytimme. – Jonkinlaiseksi palk-
kioksi kyllä sittemmin lähetimme 
hänelle valokuvia, jotka otimme 
hänen koko perheestään.

Repolasta suuntautui matkam-
me Kolvasjärvelle – ensin 10 v. 
veneellä ja sitten 2 v. jalan ja sieltä 
Koroppiin (8 v. veneellä, 9 v. jalan 
ja 3. v. taas jalan). Täältä tulimme 
Tuulivaaraan, 5 v. jalan ja pienen 
palasen veneessä. Tämä kylä oli 
erittäin kaunis paikka komean, 
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saarikkaan Tuulijärven varrella. 
Tuulivaarasta Lusmaan on 10 v. 
venematkaa yli järven. Täälläkin 
taas ”elettiin herroiksi” varakkaan 
”Lusman Petrin” luona, jolla m.m. 
oli oma pieni, Tuulijärvellä kulke-
va höyrylaiva.

Lusmasta laskimme Tuulijokea 
myöten veneessä alas sen kymme-
net kosket. Nämä ovat: Lusman-
koski, Nolonkoski, Pitkäkoski, 
Tuuskoski, Kattilakoski, Kuurna-
koski, Vääräkoski ja Aittokoski. 
Vääräkoskessa tapahtui meille se 
onnettomuus, että taitamaton kos-
kenlaskijamme keskellä kosken 
niskaa kasahutti veneen kiveen, 
niin että olimme suistua kaikkine 
kapineinemme, kuvinemme alas 
hyökyjen valtaan. Omituista kyllä 
sattui niin, että vene kääntyi poik-
kiteloin, kahden ison kiven osuessa 
veneen kokan ja perän eteen, joten 

vene pysähtyi siihen, täyttyen ko-
konaan vedellä. Saimme kontit ja 
laikut hätähätää syliimme ja siinä 
nyt seisoimme avuttomina polvia 
myöten ärjyvän kosken huuhtele-
massa veneessä. Mutta matala kun 
oli kosken niska tällä kohden, pää-
simme kahlaamalla maihin. Vene 
vedettiin kuiville, tyhjennettiin ja 
samaa kyytiä päästiin viimeistä 
koskea alas.

Samassa olimme myös – Suo-
men puolella. Hetken kunniaksi 
laukaisimme viimeiset kolme pat-
ruunaa ja jatkoimme matkaa Ruu-
naan suomalaiseen kylään, jonne 
Lusmasta on kaikkiaan 20 virstaa.

Yrjö Blomstedt 
Ote kirjasta Karjalaisia rakennuksia ja 
korostemuotoja keskisestä Venäjän Kar-
jalasta (Suomen muinaismuistoyhdistys, 
Helsinki 1901)

Repolaisen toimitus
toivottaa lehden lukijoille
Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
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Repolan pitäjän rajat (katkoviiva) sekä tärkeimmät vesistöt, tiet 
ja kylät vuonna 1918 (kartta Jouko Vahtolan kirjasta ”Suomi suureksi – 
Viena vapaaksi”: Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi 
vuonna 1918, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1988)
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