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Kansikuva: Juho Lasarev on saanut kesällä 2012 vieraakseen
Repolaan pojan tyttärensä Aksan ja tämän sisaren tyttären Alisan
(kuva Raimo Määttä)
2 - Repolainen 65

Repolan pitäjästä
Mujejärven piiriksi
Kun puhutaan rajantakaisesta Repolasta, tarkoittaa nimitys nykyään Mujejärven piirissä sijaitsevaa
kylää, vajaan tuhannen ihmisen
asutustihentymää. Aikaisemmin
Repolalla on viitattu pitäjään, kuntaan ja piiriin; toki silloinkin niiden
keskuskylää kutsuttiin myös Repolaksi. Repolan pitäjä oli aikoinaan
hyvinkin laaja, mutta vakiintui
1860-luvulla alueeksi, jota on kuvattu Repolaisen 62 takakannessa
olevassa kartassa. Nykyisen Mujejärven piirin rajat ja asutut kylät
ilmenevät puolestaan tämän lehden
takakannen kartasta.
Vanhan Venäjän aikaan Repolan kunta kuului Aunuksen läänin
Poventsan kihlakuntaan. Venäjän
vallankumouksen jälkeen paikallishallinto organisoitiin Karjalassa
aluksi paljolti entisellä pohjalla,
mutta vuonna 1927 tapahtui muutos. Tuolloin Karjalan Autonomiseen Sosialistiseen Neuvostotasavaltaan perustettiin 55 kunnan
(volostin) tilalle 26 piiriä, niiden
joukossa myös Repolan piiri. Kihlakunnista luovuttiin kokonaan,
jolloin aluehallinnosta tuli kolmiportainen: tasavalta, piirit ja kyläneuvostot. Alueeltaan Repolan piiri

vastasi suunnilleen entistä Repolan
kuntaa. Entisestä kirkonkylästä tuli piirikeskus
ja sen ohella kyläneuvostot perustettiin Omeliehen, Tuulivaaraaan,
Lentieraan ja Kiimanvaaraan.
Sodassa useimmat Repolan kylistä poltettiin kokonaan ja kesti
pitkään ennen kuin alue saavutti
sotia edeltäneen asukaslukunsa.
Hiljainen ja vähäväkinen Repola menetti piirikeskuksen aseman
vuonna 1948 ja alue liitettiin Rukajärven piiriin. Vuonna 1958 Rukajärven piiri, Repola mukaan lukien,
liitettiin Segežan piiriin.
Repolan alue nousi uuteen kukoistukseen, kun puukauppa ja uitot Suomeen aloitettiin uudelleen
1950-luvun puolivälissä. Väkiluku
kasvoi nopeasti, kun alueelle tuotiin uutta työvoimaa muualta Neuvostoliitosta. Asutus keskitettiin
uittoreittien varsille oleviin metsätyökyliin, joiden asukkaita tarvittiin keväällä ja kesällä uitoissa
ja talvella hakkuissa. 1980-luvulla
elämä uittokylissä alkoi kuitenkin
olla ohi, kun puunkuljetus oli siirtynyt rautateille ja maanteille.
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Rata synnytti uuden piirin
Puunhakkuut eivät kuitenkaan Repolan ympäristöstä loppuneet, sillä
metsätalous oli siirtynyt aivan uuteen vaiheeseen. Suuri mullistus
alueella oli alkanut jo 1960-luvulla, kun Länsi-Karjalan rata Suojärven ja Jyskyjärven välille valmistui. Radan myötä saatiin teolliseen
käyttöön suuret metsävarat, jotka
sijaitsivat Repolan ja Rukajärven
entisten pitäjien raja-alueilla kaukana uittoväylistä. Rautatien varrelle
nousi uusia metsätyökeskuksia ja
taajamia (ks. takakannen karttaa).
Lietmajärvi, Mujejärvi, Voloma ja
Sukkajärvi kasvoivat Repolaa suuremmiksi yhdyskunniksi samoin
kuin Lentiera, jonne oli vedetty
Länsi-Karjalan radalta pistoraide.
Rautatie loi kulkuyhteydet alueelta
Neuvosto-Karjalan omiin tuotantolaitoksiin, joten puun kuljetussuunta muuttui uiton päätyttyä.
Radan varrella olevasta Mujejärvestä tehtiin uusi piirikeskus, joka
nopeasti kasvoi 4 400 asukkaan
kaupunkimaiseksi yhdyskunnaksi. Mujejärven piiri syntyi vuonna
1966 alueista, jotka aikoinaan olivat kuuluneet Repolan ja Rukajärven kuntiin, minkä lisäksi mukaan
tuli myös alueita entisen Porajärven

kunnan pohjoisosista. Kylähallinto
on alueella muuttunut vuosien varrella, mutta nykyinen järjestelmä
on peräisin vuodelta 2006, jolloin
Karjalan tasavallassa alettiin soveltaa Venäjän uutta paikallishallintolakia. Sen mukaan paikallishallinto
oli perustettava kaikkiin asutuskeskuksiin, joiden asukasmäärä ylitti
1 000 asukasta. Pienemmät kylät
liitettiin suurempien kylien hallinnon alaisuuteen, esimerkiksi Kiimanvaara Lentieraan.
Kun Mujejärven piiri perustettiin
vuonna 1966, oli uudessa piirissä
asukkaita 20 000 ja suunnilleen samalla tasolla se pysyi Neuvostoliiton loppuajan. Sen jälkeen, runsaassa kahdessakymmenessä vuodessa,
väkiluku on melkein puolittunut,
sillä tämän vuoden alussa asukkaita oli enää 11 600. Kun metsätalous
muuttui markkinatalouden ehdoilla
tapahtuvaksi, romahti metsätöiden
työllisyys eikä ihmisillä ollut enää
työtä. Samalla kun metsätalous oli
tuonut Mujejärven piiriin vaurautta, oli alueelle syntynyt hyvin yksipuolinen toimeentuloperusta. Sen
mureneminen on tehnyt alueen hyvin haavoittuvaksi.
Pertti Rannikko

Repolaisen toimitus toivottaa lehden lukijoille Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
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Juho Lasarev 85 vuotta
Repola-seura lähettää sydämelliset onnittelut Repolaan Juho
Lasareville, joka täytti 85 vuotta
17.11.2013. Syntymäpäivän kunniaksi Repolaisen kannessa on kuva
Juhosta vunokkojensa seurassa.
Juho (Ivan) Lasarev syntyi Repolassa 17.11.1928. Hän aloitti
metsätyöt 14-vuotiaana evakkomatkalla ja jatkoi niitä sodan loputtua ensin Tiiksissä. Kun metsätöitä
oli taas tarjolla Repolassa, palasi
Juho kotikyläänsä. Aluksi hän ajoi
metsätyökeskuksen kuorma-autolla rahtia, mutta siirtyi pian ajamaan
tukkeja. Vuonna 1983 hän siirtyi
55-vuotiaana eläkkeelle.
Vuonna 1954 Juho meni naimisiin Tuulivaarasta kotoisin olevan
Nina Tsernijevan kanssa. Perheeseen syntyi alle kymmenen vuoden
sisällä kuusi poikaa ja yksi tyttö.
Juho rakensi Lieksanjärven rannalle kylän laidalle talon, jonka
ympärillä on peltoa ja laidunmaita.
Niistä saatiin rehua perheen lehmälle, possulle, vasikoille ja lampaille. Puutarhasta saatiin perunaa
ja vihanneksia, metsästä marjaa ja

sieniä. Kalastukseen on perheessä
panostettu aina paljon ja pihavajasta löytyy edelleenkin monipuolinen
valikoima hyvin hoidettuja verkkoja.
Juho asuu nykyisin yksin talossaan,
sillä Nina-vaimo kuoli vuonna
2007. Talon ympärillä on kesäisin
vilskettä, sillä jälkipolvi jatkaa talon lähipiirissä monitoimitalouden
pyörittämistä.

Vanhoja Repolaisia kaivataan
Ville Pänttönen etsii kokoelmiinsa häneltä puuttuvia Repolaisen numeroita 8, 11, 14 ja 45. Jos kellään ei ole ylimääräisiä numeroita, riittää kolmen
ensin mainitun numeron lainaamaan kopioimista varten (numero 45 on
kokonaisuudessaan seuran nettisivuilla). Villen osoitetiedot löytyvät takakannen etusivulta.
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Repolan kansalliskirjailija
18.2.2014 tulee kuluneeksi 30 vuotta Aunuksen Repolassa
27.5.1920 syntyneen runoilija Nikolai Laineen (Gippijevin)
kuolemasta. Laine oli yksi aikansa merkittävimmistä karjalaisista kirjailijoista. Oman runotuotantonsa ohessa hän
toimi venäläisen kirjallisuuden suomentajana. Hän tuli tunnetuksi myös Punalippu-lehden päätoimittajana, Karjalan
kirjailijaliiton puheenjohtajana ja kansanedustajana.
1970-luvun lopulla sain käsiini Petroskoissa ilmestyneen aikakauslehti
Punalipun numeron
11/1974. Lehdessä
oli yllättäen kaksi
artikkelia isäni kotikylästä Repolan
Haukkasaaresta. Luin
Juri Vlasovin ”Haukkasaarella” ja Juho
Heiskasen ”Oksa
suuresta sukupuusta.”
Molemmissa
kerrottiin kylässä
edelleen asuneista
sukulaisistani Feodor ja Ivan Pottojevista. Kirjoitin lehden päätoimittaja
Nikolai Laineelle kyselläkseni lisää
suvustamme. Saamani vastauskirje oli jälleen yllättävä, sillä myös
Nikolai oli syntyjään repolalainen
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ja tunsi erittäin hyvin kaikki sikäläiset
sukulaisemme. Sovimme tapaamisesta heti hänen seuraavalla matkallaan
Suomeen. Tästä alkoi pitkäaikainen
ystävyyteni Nikolain kanssa. Yhteiset karjalaiset juuremme merkitsivät
kohtaamisissamme
enemmän kuin poliittiset eroavaisuudet.
Neuvostojärjestelmän vallitessa yhteydenpito rajantakaisiin sukulaisiin oli
ollut hyvin rajoitettua. Niinpä Nikolaillakaan ei ollut
tietoa omasta suvustaan Suomen
puolella. Löysin Enosta Repolasta
muuttaneita Hippisiä ja kävin sel-

vittämässä heidän sukujuuriaan.
Jostakin syystä Nikolai arasteli yhteydenottoa arvellen heidän olleen
eri sukuhaaraa.
Nikolai Grigorjevits Gippijev (karj. Hippinen), kirjailijanimeltään Nikolai Laine, syntyi
27.5.1920 Repolassa talonpoikaisperheeseen. Hänen lapsuudenkotinsa oli Saviniemessä Lieksajärven rannalla kirkonkylää vastapäätä. Hänen isänsä Grigori Gippijev oli kutsumanimeltään HippiGrishka, niinpä poikaa kutsuttiin
Hippi-Grishkan Mikuksi. Isä oli
rakentanut perheelleen vaatimattoman asuintalon ostamastaan vanhasta riihestä. Gippijevin perheen
uusi koti kirkonkylässä paloi sodan
alussa kesällä 1941. Sotien jälkeen
Repolan Taanisenniemellä säilyi
vielä isoisän vahvoista petäjistä rakentama talo.
Opintielle ja lehtimieheksi
Nikolai aloitti runojen sepittämisen
jo koulupoikana julkaisten niitä
pioneerien Kipinä-lehdessä ja nuorisoliiton Nuorisokaarti-nimisessä
lehdessä. 10-vuotiaana hän sai kutsun Kipinän kirjeenvaihtajien kokoukseen Leningradiin. Matkaan
lähdettiin jalkaisin 270 kilometriä
Repolasta Kotskoman asemalle ja
sieltä loppumatka junalla.
Nikolain isä halusi poikansa menevän opiskelemaan Leningradin
”finanssiopistoon”. Nikolai kauhistui suurkaupungin ihmisvilinää ja

Nikolai Grigorjevits Gippijev
Kirjailijanimeltään Nikolai Laine
Kirjailija
Syntynyt Repolan Saviniemessä 27.5.1920
Kuollut Petroskoissa 18.2.1984
Vanhemmat:
Isä: Grigori Gippijev, synt. 1986 Repolassa
Äiti: Maria IvanovitsTaaninen, synt.
25.3.1898 Repolassa, kuollut Petroskoissa
26.10.1979
1927–31 Repolan kansakoulu, luokat 1–4.
Opettaja Antti Palo
1931–35 Rukajärven kansakoulu, luokat
5–8
1935–36 Uhtuan talonpoikaisnuorisokoulu,
luokka 9. Opettaja Matti Pirhonen
1936–38 Opintoja Petroskoin ”Työläistiedekunnassa” ja Kasvatusopillisessa Korkeakoulussa.
1938 Karelija-lehden toimituskunnan jäsen
1939–50 Neuvostoarmeijan palveluksessa
1942 NKP:n jäsen, kansanedustaja Petroskoin kaupunkineuvostossa, Karjalan
ASNT:n Korkeimmassa Neuvostossa,
NKP:n Petroskoin kaupunkikomiteassa ja
puolueen Karjalan aluekomitean varajäsen.
1950 Totuus-lehden kirjeenvaihtaja ja osastonjohtaja
1954 Punalippu-lehden runousosaston johtaja, toimitussihteeri ja varapäätoimittaja
1971–80 Punalippu-lehden päätoimittaja
1980 Karjalan kirjailijaliiton puheenjohtaja
ja VSFNT:n kirjailijaliiton sihteeri
1977 Karjalan ASNT:n kirjallisuuden ja taiteen valtionpalkinto, VSNT:n kirjailijaliiton
palkinto, kulttuurityöntekijän arvonimi
Kansojen ystävyyden, Punaisen Tähden ja
ZnakPotsota -kunniamerkit
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palasi isänsä tietämättä Uhtualle,
jossa suoritti 9. luokan. Kiinnostus kirjalliseen ilmaisuun vahvistui
Uhtuan koulussa kivijärveläisen
opettaja Matti Pirhosen opastuksella. Koulun kirjallisuuskerhon
kasvateista Pekka Pertusta, Nikolai
Laineesta, Vaseli Mäkelästä, Ortjo
Stepanovista ja Jaakko Rugojevista tuli myöhemmin tunnettuja kirjailijoita. Nikolain kotikielenä oli
Repolan murre, koulussa käytettiin
Suomen kieltä. Puutteellista venäjänkielen taitoaan hän paransi Leningradin ”työläistiedekunnassa”.
Opinnot jatkuivat Kasvatusopillisessa tiedekunnassa, jossa runoharrastus jatkui aktiivisesti Lea Helon
opastuksella. Kahden vuoden jälkeen opinnot keskeytyivät Nikolain joutuessa sotapalvelukseen.
Vuosina 1939–1950 Nikolai
Laine palveli neuvostoarmeijassa
osallistuen ”Suureen isänmaalliseen sotaan”. Sotakirjeenvaihtajana hän julkaisi rintamalehdissä
lukuisia reportaaseja ja kuvauksia.
Hän julkaisi näinä vuosina Punalipussa ja Totuus-lehdessä rintamarunojen sikermän ”Tulikaste”.
Sotapalveluksen jälkeen hän aloitti
toimintansa lehtimiehenä Totuuslehden kirjeenvaihtajana ja osastonjohtajana sekä Punalippu-lehden runousosaston johtajana, toimitussihteerinä ja päätoimittajana
(1971–1980). Vuonna 1980 hänet
valittiin ASNT:n (Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan) kirjailijaliiton hallituksen
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puheenjohtajaksi ja VSFNT:n (Venäjän Sosialistisen Federatiivisen
Neuvostotasavallan) kirjailijaliiton
hallituksen sihteeriksi. Kirjallisen toimintansa hän oli aloittanut
jo vuonna 1936 julkaisten yli 30
runokirjaa. Hänen ensimmäinen
runokirjansa Huondes (Huomen)
ilmestyi vuonna 1939, jolloin hän
opiskeli Petroskoin kasvatusopillisen korkeakoulun kielen ja kirjallisuuden osastolla.
Kotiseudun runoilija
Inkeriläinen runoilija Armas Mishin arvioi Laineen runoja muodoltaan tarkoiksi ja yksinkertaisiksi.
Hänen mielestään niitä kuvasi parhaiten sana miehuullisuus. Oman
ikäpolvensa kokemat sodan koettelemukset, elämänkatsomus ja
kansallishenki heijastuivat Laineen
monissa runoissa. Hän totesi vuosia myöhemmin (1964), että hänen
laulunsa ”kimposi ilmoille niillä
tiimellyskentillä, missä rintamat
jakoivat kahtia meret, mantereet,
ihmissydämet”. Vuosien mittaan
aihepiiri laajeni ja Lieksajärven
maisemat, sen luonto ja ihmiset
tulivat yhä merkityksellisemmiksi.
Runojen aiheet syntyivät useimmiten kotiseudun maisemista, joista
kertovat mm. Lieksajärvi (Lieksan
lauluja 1958) ja Haukkasaari (Me
kommunistit 1962). Nikolai piti
Lieksajärveä ”maailman runollisimpana järvenä” ja siellä hän vietti
mahdollisimman usein loma-aikoja

kalastellen, sienestäen ja marjastaen. Hän ihaili Lieksajärven rantojen rahvaan taiteellisuutta, mikä
näkyi rakennusten ja pihapiirien
liittymisestä ympäröivään luontoon. Akateemikko Pertti Virtaranta kertoo kirjassaan ”Karjalaisia
kulttuurikuvia” Nikolai Laineen
arvostaneen joitakin kansanihmisiä tärkeinä opettajinaan. Hänen
aikomuksenaan oli kirjoittaa kirja
Repolan Pottosista, joihin oli erityisen kiintynyt. Hän omisti Feodor Pottojeville runon ”Tavallinen
tukinkaataja”.
Nikolai Laineella oli hyvin kannustava suhtautuminen nuorempiin
kirjoittajiin. Hän kehotti minuakin
aloittamaan heimohenkisten runojen sepittämisen. Pitkällisten ponnistelujen tuloksena sain aikaan
joitakin tekeleitä Nikolaille näytettäväksi. Hän tutki aikaansaannoksiani, piti niitä lupaavina ja kehotti
jatkamaan harjoitusta. Totesin kuitenkin, ettei näillä eväillä taida syntyä uutta repolalaista runoilijaa.
Nikolai tuli tunnetuksi myös
venäläisen kirjallisuuden suomentajana. Hän suomensi mm. venäläisen klassikon N.A. Nekrasovin
”Ehoa kenen elo on”, ”Vastus viisaudesta”, A.T. Tvardovskin ”Vasili Tjorkin” ja ”Taival taipaleen
jälkeen”, useita ukrainalaisen Taras Shevtsenkon, S. Jeseninin, V.
Majakovskin ja monien muiden runoilijoiden teoksia. Hän osallistui
myös O.W. Kuusisen toimittaman
Kalevalan supistetun laitoksen ve-

Nikolai Laineen kirjallinen
tuotanto:
Huondes (1939)
Tulikaste (1940–45)
Kevään viesti (1953)
Lieksan lauluja (1958)
Kukkean aromaan lumoissa (1959–
1960)
Me kommunistit (1962)
Laulu ulapalta (1964)
Rakotulilla (1965)
Kommunardit (1967) lyhennelmä
Punalippu-lehdessä
Punaiset pihlajantertut (1967)
Kolme koivua
Kotona ja vieraissa (1970)
Miespolvesta toiseen (1974)
Shum berez, ven. V. Kazantsev
(1975)
Tuulinen ilta (1981)
Runoelmia (1982)
Neljä vuosikymmentä (1977)
Karjalan kertojat, toim. Nikolai Laine ja Juha Virkkunen(1979)
Hyökyaallon harjalla (2006)
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näjäntämiseen. Petroskoin teatteri
esitti vuonna 1980 Laineen Tienhaarassa-runoelmaan pohjautuvan
oopperan, jota esitettiin myös Komin kulttuuripäivillä.
Toivo Kärki sävelsi Nikolai
Laineen runon ”Ystävälle”, joka
julkaistiin Suomessa äänilevyllä
vuonna 1974.

puolustamiseen ja suurista ansioistaan Karjalan kirjallisuuden kehittämisessä Nikolai Laine palkittiin
monilla mitaleilla ja kunniakirjoilla, mm. Kansojen Ystävyyden,
Punaisen Tähden ja Znak Potsota
-kunniamerkeillä.

”En toivo mitään vajavaista.
Kun paistat päivä, – täysin terin
paista.
Kun sataa, – täysin mitoin
satakoon
niin ettei silmä yllä aurinkoon..
Myös tosi ystävyys on
samanlaista,
ei sekään siedä mitään
puolinaista.
Ja näin jos on, niin aina
eteenpäin
me voimme käydä rinnan,
ystäväin.”

Lukuisista tehtävistä ja matkoista
rasittunut Nikolai kertoi kirjeissään
väsymyksestä ja syksyllä 1982 alkaneista sydänvaivoistaan. Niistä
huolimatta kiivas työtahti jatkui
entisellään. Karjalan kirjailijaliiton
puheenjohtajana ja kansanedustajana hänellä oli tilaisuus käydä
usein ulkomailla. Aina Helsingissä käydessään tapasimme meillä
Itä-Pakilassa, neuvostovieraiden
suosimassa hotellissa Hakaniementorin varrella tai viimeistään
junanvaunussa ennen paluumatkaa.
Nikolai tapasi vierailujensa aikana
useita eri alojen vaikuttajia, mm.
opetushallituksen Jukka Sarjalaa,
Yleisradion toimittaja Juha Virkkusta, Musiikki-Fazerin tuotantopäällikkö Toivo Kärkeä ja Mikkelin läänin maaherra Uki Voutilaista,
jonka vaimo oli repolalaista sukua.
Kansankulttuurin
kirjakaupassa
hän kävi tarkistamassa kirjojensa
myyntitilanteen. Ostosten tekoon
ei jäänyt useinkaan aikaa. Ehdimme kuitenkin hankkia entiselle
Neuvostoliiton suurlähettiläälle ja
silloiselle Karjalan ASNT:n varapääministeri Vladimir Stepanoville

Nikolai Laineelle myönnettiin
kirjallisesta toiminnastaan Karjalan ASNT:n valtionpalkinto (1977),
VSFNT:n kirjailijaliiton palkinto ja
kulttuurityöntekijän arvonimi. Laine oli NKP:n jäsen vuodesta 1942
ja hänet valittiin kansanedustajaksi Petroskoin kaupunkineuvostoon
ja Karjalan ASNT:n Korkeimman
Neuvoston edustajaksi ja varapuheenjohtajaksi, NKP:n Petroskoin
kaupunkikomitean jäseneksi ja
puolueen Karjalan aluekomitean
varajäseneksi.
Osallistumisestaan synnyinmaan
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Yhteydenpitoa Suomeen

Nikolai Laine (Gippijev) Helsingissä (kuva Heikki Palaskari):
vietäväksi Gillette-partakoneen teriä. Stepanovin toivomat metsästyskiväärin panokset jäivät lupien
puutteessa ostamatta. Noutamatta
jäivät myös Punalippu-lehden toimitukseen minulle varatut Petrovskaja-vodkapullo ja samovaari.
Nikolain välityksellä sain usein
terveisiä sukumme synnyinsijoilta
Karjalasta. Mieltäni kiehtoi kovasti
ajatus Haukkasaaren näkemisestä.
Syksyllä 1983 Nikolai sitten kertoi iloisen uutisen. Hän oli sopinut
sikäläisen rajavartioston johdon
kanssa, että voimme matkustaa Repolaan seuraavana keväänä. Liekö
aavistellut lähestyvää kuolemaansa, kun kehotti minua ottamaan yhteyttä Punalipun toimittajaan, mikäli on itse jostain syystä estynyt.
Karjalainen heimoveljeni Niko-

lai Laine kuoli pitkäaikaiseen sydänsairauteen 18.2.1984. Punalippu-lehti kirjoitti: “Karjalan työtätekevät ja lukijat tulevat muistamaan
ikuisesti lahjakasta runoilijaa, puolueen uskollista poikaa, sydämellistä ja ahkeraa ihmistä.“
Heikki Palaskari
Lähteet:
- Runoilija Nikolai Laine täyttänyt 50
vuotta, Punalippu 6/1970
- Armas Mishin: Miehuullista runoutta
Neuvosto-Karjala 8.6.1977
- Pertti Virtaranta: Karjalaisia kulttuurikuvia, Weilin&Göös 1981
- Heikki Palaskarin arkistot, kirjeenvaihto ja haastattelut
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Roukkulan Lukineista
Repolan Roukkulassa syntynyt isäni Onni Lukin ei monta
sanaa Roukkulan ajoista kertonut. Haastattelumatka isän
veljen Simo Lukinin lasten luo Kuhmoon, Lieksaan ja Kuopioon valaisi paljon asioita. Isän veljen Heikki Lukinin tytär Olga ja hänen veljensä Onni Olavi Lukinin vaimo Sinikka olivat Repolassa 2000-luvun alkupuolella tavanneet
rajan taakse jääneen isän veljen Nikolai Lukinin tyttären
Anastasia Danievan ja hänen kauttaan saatiin tietoja siitä sukuhaarasta. Äitini Aili Lukin tiesi myös isän kertomia
asioita.
Näistä vaatimattomista kuteista syntyi vuonna 2005 tarinakirja
”Pafnutin perilliset”, jossa jälkipolvia varten olen koettanut kuvata
senaikaisia oloja ja ihmisiä, ikään
kuin saada lihaa luitten päälle. Ei
siis pelkkiä vuosilukutietoja. Kirjasta ” Aunuksen Repola” ja muista
lähteistä sain taustatietoja. Mainitussa kirjassa ovat kuitenkin isäni
tiedot sivulla 165 väärin.
Pafnut Lukin
Isäni kassakaapissa olleesta papintodistuksesta näkyy, että isän isän
Dmitri Lukinin isä oli nimeltään
Pafnut Lukin. Hänen vaimostaan
tai muista lapsistaan minulla ei ole
tietoa. Olettamusten mukaan Pafnut lienee syntynyt Roukkulassa
1830–40 vaiheilla.
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Kirjassa ”Rajantakaista Karjalaa” (Matkapäiväkirja vuodelta
1941, toimittanut Idalko Lehtinen,
2008) on piirroskartta Roukkulasta. Siinä on merkitty Jouhkimaisen
puolella olevat kolme Lukinien taloa, joista keskimmäinen on isäni
isän Dmitrin talo. Molemmin puolin ovat Jyrki Lukinin ja Gordi Lukinin talot. Nämä saattaisivat olla
Dmitrin veljiä. Lisäksi mainitaan,
että samoilla paikoilla on ollut
neljäs Lukinien ryhmään kuulunut
talo, joka oli savupirtti ja joka oli
jo purettu. Tämä saattoi hyvinkin
olla Pafnut Lukinin talo. Lukinien
taloista oli kerätty jonkin verran
museoaineistoa. Gordin ja Jyrkin
suvuista minulla ei ole tietoja. He
saattaisivat olla siis Dmitrin ikäluokkaa, joka oli syntynyt vuonna
1860.

Mitä Pafnut ja hänen
lapsensa tekivät elääkseen? Oliko heillä peltoja
ja metsää? Harrastivatko he
kulkukauppaa? Se ainakin
on varmaa, että pyyntielinkeinoilla oli siihen aikaan
suuri merkitys. Metsästä ja
vesistä sai ruokaa. Eläinten
nahkoja myytiin tai vaihdettiin tarvikkeisiin.
Dmitri Lukinin perhe
Repolan Roukkulassa
Ukkini
Dmitri
Lukin
(1860–1932) nai Saarenpäästä nuoren Natalia Nikitantytär Soldatkinin (1870–
1946) vuonna 1883. Aluksi
he lienevät asuneet Pafnutin talossa. Natan piti vielä varttua muutama vuosi
ennen lasten saantia. Heille syntyivät Simo 1893, Natalia Lukin, Dmitrin vaimo
Nikolai noin 1894–98, Iro
noin 1895–98, Onni 1899 ja Heikki Olga 1923. Nasti kirjoitti myöhem1903. Iro-tytär kuoli 13-vuotiaana. min, että muut Nikolain lapset kuoIsäni Onni muisti vielä vanhanakin livat isorokkoon. Perhe asui isäni
kertoa, miten äiti suri ja itki kauan muistin mukaan Omeliassa. Heikki
tyttärensä kuolemaa. Pojat saivat oli ennen vallankumousta keskenkäydä kiertokoulua ja oppia talon kasvuinen poika. Hän lienee ollut
töihin.
opissa kulkukauppiaalla, sillä siitä
Simo perusti perheen 1917 Nas- tuli hänelle myöhemmin elinkeino.
ti Timokkaisen (ent. Timofejeff)
Jo 12,5-vuotiaana isäni Onni sai
kanssa. Ensimmäinen lapsi Irina puotipuksun paikan kauppias Ankuoli pienenä. Katri syntyi 1920 drei Mawrojeffin kangas-, jalkineja Maija 1923. Nikolai meni nai- ja sekatavarakaupasta Lieksassa.
misiin Elena Nikolajevnan kans- Hienossa työtodistuksessa vuodelsa. Heille syntyi Anastasia 1920 ja ta 1917 hänen mainitaan hoitaneen
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yksinäänkin moitteettomasti ja
aivan tyydyttävästi Haaraliikettä.
Olot 1917 olivat jo sekavat. Suomi oli itsenäistynyt ja Venäjällä
ollut vallankumous. Siinä vaiheessa Suomi ei halunnut Itä-Karjalaa.
Repola anoi valtionhoitaja Mannerheimilta Suomeen liittämistä,
mikä tapahtuikin syksyllä 1918.
Suomalaisten joukkojen suojelemat alueet olivat hallituksen perustaman Itä-Karjalan toimikunnan
hoidossa. Sen palkkalistoilla oli
myös isäni Onni Lukin postitoimiston hoitajana. Hänet valittiin myös
kunnanvaltuustoon ja elintarviketoimikunnan sihteeriksi. Sen puheenjohtajana oli Pekka Homanen,
josta tuli isän liikekumppani pariksi vuodeksi myöhemmin Ilomantsissa. Molemmat kuuluivat myös
1918 perustettuun suojeluskuntaan. Oikeudenmukaisina miehinä
he olivat kerran ottamassa kiinni
erästä murhamiestäkin, joka olisi
muuten päässyt pälkähästä. Lopulta pääsikin, sillä Neuvostoliitto oli
vapauttanut sittemmin hänet. Katovuosi 1918 oli ankara myös Dmitrin perheellä.
Suomalaiset joukot olivat poistuneet Repolasta vuonna 1921 Tarton
rauhan seurauksena. Kommunistit
saivat vallan ja kansaa alkoi paeta
Suomen puolelle. Onni oli työssä
Nurmeksen Kauppayhtiössä 1921–
22, mutta palasi sitten Repolaan.
Dmitrin perhe alkoi valmistella kotoa lähtöä. Nikolai päätti jäädä perheensä kanssa paikoilleen. Syys14 - Repolainen 65

talvella 1923 pakenivat Dmitri ja
Natalia sekä Simon nuori perhe ja
nuoret miehet Onni ja Heikki vanhoja rajanylitysreittejä pitkin Hukkajärjen kautta Suomeen. Mukaan
lähtivät myös Natalian äiti ja veli.
He tosin palasivat myöhemmin tavaroita hakemaan, mutta jäivät sille
tielleen.
Nikolai Lukinin perhe
Rajan taakse jäänyt Nikolai (s. noin
1894–98) ammuttiin Stalinin vainoissa 1926. Vaimo Elenalle jäivät
6- ja 3-vuotiaat tytöt Anastasia ja
Olga. Jossain vaiheessa talo myytiin ja uusi omistaja siirsi sen Saarenpäähän. Tytär Anastasia (1920–
1998) tunsi sen 1997 ja halasi sen
nurkkia itku silmässä. Talossa oli
sodan jäljiltä seinissä luodinreikiä
ja seiniä oli revittykin. Anastasian ollessa jo aikuinen heidät oli
siirretty Siperiaan vankileirille 10
vuodeksi. Nastin mies Ivan Iljits
Daniev (s.1910) oli ollut eri vankileirillä heidän mitään tietämättä
toisistaan. Nikolain vaimo Elena
kuoli Repolassa 1950.
Anastasian ja Ivanin lapset olivat
Ivan (s.1949) ja Jura (1954–2003).
Ivanilla oli lapset Jevgeni(s.1973),
Sergei (s.1976), ja Nadja (s.1976).
Jälkikasvuakin on, Sergeillä 2002
syntynyt Vladik ja Nadjalla 2001
syntynyt Artem. Juran lapset olivat
Andrei (s.1980) ja Ivan (s.1983).
Juran vaimo Raja, os. Vinni, oli
karjalaisia, äiti Hilma Vinni, äidin

isä Kyllösiä Suomussalmelta.
Nikolain
nuorempi tytär Olga
(1923–1988) meni
naimisiin Ivan Emilianinpoika Zincencon kanssa ja heille syntyi tytär Zoja
1947. Zojan puoliso
oli ukrainalainen Volodja Rjahuba, lapset Oleg (s.1970) ja
Inna (s.1983). Olegin pojat ovat Sergei
(s.1993) ja Dmitri
(s.2002). He asuvat
Ukrainassa,
mutta
Zoja käy kesäisin
Repolassa. Anastasian mukaan muut Nikolain lapset kuolivat
isorokkoon.
Simo Lukinin perhe
Dmitri ja Natalia Lu- Simo, Nikolai ja Onni Lukin
kinin vanhin poika
Simo (1893–1959)
asettui vanhempiensa ja nuoren tiin erikseenkin. Simo oli taitava
perheensä kanssa asumaan Kuh- käsistään. Hän teki myös suutarinmon Kumpusaareen. Simolle ja töitä. Simo oli luonteeltaan leikkihänen vaimolleen Nastille (1893– sä, mutta juronlainen. Lapset ovat
1968) syntyivät lapset Irina (kuoli olleet kiitollisia vanhemmistaan,
pienenä Roukkulassa), Katri, Mai- jotka kasvattivat heidät työnteja, Anni, Heikki, Juho, Oili, Veera koon, raittiuteen ja rehellisyyteen.
ja Irja. Simo kävi talvella metsäSodan aikana Simon perhe oli
töissä ja kesällä uittohommisssa. evakossa Nivalassa, mutta Simo jäi
Kalaa pyydettiin verkoilla ja myy- Kuhmon seudulle ja kaivoi juoktiin kauppias Ruhalle. Mätiä myy- suhautoja. Jalat paleltuivat ja soRepolainen 65- 15

dassa tuli otsaan luodinreikä. Kuhmon seudulla piti olla varuillaan
1940 luvulla partisaanien varalta.
Pakolaisten piti välttää myös uskontonsa ja karjalan kielensä esiin
tuomista. Simo halvaantui 1947 ja
eli 10 vuotta liikuntakyvyttömänä
vaimonsa hoidossa.
Juho ja Heikki kuolivat parhaassa miehuusiässään. Tyttäret
menivät aikanaan naimisiin. Katri
(1920–1985) ja hänen miehensä
Eino Karppinen saivat lapset Paavo, Kirsti ja Taisto. Maija (1923–
1995) ja hänen miehensä Juho
Heikki Jauhonen saivat lapset Terttu, Jorma ja Seppo. Annin (s.1925)
ja Kalle Piiraisen lapset ovat Kyösti, Eija, Eira, Erja ja Eini. Oili
(s.1932) ja Nikke Salminen saivat
lapset Marja, Hannu, Timo ja Kari.
Veeran (s.1934) ja Niilo Jokiniemen lapset ovat Seija ja Ulla. Irjan
(s.1938) ja Sulo Turkian lapset ovat
Esa, Eero ja Tuula. Simon lapsilla
on monilla jo lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsiakin. Lapsenlapset
kastettiin luterilaisiksi luterilaisen
isän mukaan.
Onni Lukinin perhe
Onni (Dmitrinpoika) Lukin (1899–
1976) asettui Ilomantsin kirkolle.
Hän osti ystävänsä Pekka Homasen kanssa vuonna 1927 Jussi Ahoselta sekatavarakaupan varaston
ja vuokrasi kaupan tilat ja ulkorakennukset. Kaupparakennuksessa
oli myös konttori, keittiö ja asuin16 - Repolainen 65

huone. Vuonna 1929 Onni osti kaupan kokonaan itselleen. Pekka Homanen siirtyi kauppiaaksi entisen
Hallmanin paikalle (myöhemmin
Mikkilä) saman tien varteen. Onni
nimesi tontin Repolaksi ja myöhemmin hankkimansa viereisen
tontin Lusmaksi.
Pakolaisena Onni joutui anomaan Suoman kansalaisuutta. Hän
sai sen v. 1929 ja vannoi uskollisuudenvalan saman vuoden heinäkuussa. Ilomantsiin Repolasta siirtyneet kauppiaat Pekka Homanen,
Anni Homanen, Juho Sallinen ja
Viktor Nykänen sekä Onni Lukin
ja hänen veljensä Heikki pitivät
yhteyttä. Pekka Kyöttinen, rovasti Mikael Fiilin ja Onni päättivät
saada aikaan muistomerkin Liusvaarassa kaatuneille heimoveljille.
Se saatiin karjalaisten kauppiaiden
tuella ja luovutettiin Karjalan sivistysseuralle. Liusvaara jäi muistomerkkeineen rajan taakse. Onni
toimi sekä kunnan että seurakunnan luottamustoimissa. Hän vieraili kesäisin vanhempiensa ja veljensä luona Kuhmossa ja myöhemmin
heidän haudoillaan.
Onni Lukin meni 1940 naimisiin Aili Mantsisen kanssa, jonka
isän suku oli Korpiselän Hoilolasta
ja äidin suku Suistamolta. Aluksi
he asuivat Piirolan talon toisessa
päädyssä. Oma koti tehtiin kaupan tontille vanhasta autotallista.
Lapset ovat Irma, Jouko ja Marja.
Nyt tytöillä on jo lapsenlapsiakin.
Kaupan pitoa jatkettiin. Talvisodan

ajaksi kauppa siirrettiin Joensuuhun, mutta jatkosodan aikana se oli
Ilomantsissa. Vuonna 1958 valmistui uusi kauppa- ja asuinrakennus.
Rautapuoli jäi vanhaan rakennukseen, jota sittemmin laajennettiin.
Onnin kuoltua kauppaa piti hänen
poikansa Jouko vastuullisena yhtiömiehenä eläkkeelle jäämiseensä

asti. Nyt kaupparakennuksissa on
muuta toimintaa.
Onni Lukin oli vanhan ajan ankara auktoriteetti sekä kauppiaana
että kotona. Hän oli kuitenkin edistyksellinen. Puhelin ja sähköt saatiin ensimmäisten joukossa. Hän
oli myös lapsirakas, leikkisä ja huumorintajuinen. Ukot kaupassa eivät

Heikki, Simo ja Onni Lukin, Simon kotona Kuhmon Kumpusaaressa
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tosin saaneet kertoa tuhmia vitsejä
naisten läsnä ollessa. Perheen kanssa tehtiin ikimuistoisia kalaretkiä
Petkeljärven Hirvenleukoihin tai
sunnuntairetkiä Ilomantsin järven saariin. Hän herkistyi helposti
kyyneliin asti luonnon kauneuden
edessä ja kirkon toimituksissa.
Heikki Lukinin perhe
Heikki Lukin (1903–1958) tuli
pakolaisena Suomeen 20 vuoden
ikäisenä ja muutti ensin Kuhmoon
ja sitten Ilomantsiin. Hän sai Suomen kansalaisuuden 1934 ja vannoi uskollisuudenvalan elokuussa
1934. Vaimo Anna oli Saarenpään
Triipposia. Heille syntyi Kuhmossa
Maija ja Ilomantsissa Olga ja Onni
Olavi. Nyt on heilläkin jälkikasvua
jo useampaan sukupolveen.
Heikki toimi ennen sotia kulkukauppiaana. Sodan aikana hän oli
linnoitustöissä ja sen jälkeen metsätöissä. Myöhemmin sairauden
jälkeen hän teki monenlaisia kevyempiä töitä. Heikillä oli hoidettavanaan luottamustehtäviä mm. seurakunnassa. Heikki oli luonteeltaan
elämänmyönteinen, rauhallinen ja
lämminsydäminen. Lapsille pidettiin kuria, niin etteivät se saaneet
naapuriinkaan mennä ilman asiaa.
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Vaimo Anni oli työteliäs perheen
voimavara, joka heidän pienessä
kodissaan teki ompelutöitäkin lisäansioksi.
Jälkikasvu
Roukkulan Pafnut Lukinin jälkikasvua asuu etupäässä Kainuussa,
Pohjois-Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla. Venäjällä heitä on Aunuksen ja Vienan Karjalassa sekä
Ukrainassa. Saarenpäästä syntyisin
oleviin Lukineihin ei ole toistaiseksi löytynyt yhteistä esi-isää. Muita
Lukineita on myös kotoisin Salmin
seuduilta. Ortodoksinen usko on
säilynyt ainakin Onnin ja Heikin
perhekunnissa. Nikolain lapsenlapsia ei ole tietääkseni kastettu senaikaisista oloista johtuen.
Sukunimi Lukin ei ole kovin
harvinainen. Nimi on lähtöisin nimestä Luukas. Luukaksen poika
oli ennen vanhaan Luukkaanpoika,
Lukanpoika, sitten Lukkanen, Lukin, Lukka tms. Lukin on nimen
venäläismallinen muoto.
Irma (Onnintytär) Saarlo, syntyisin Lukin
Ottaa mielellään lisätietoja suvustaan (irma.saarlo@suomi24.fi)

Hallitus 1.3.2013 – 28.2.2014

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 5204121
Kylänlahdentie 24, 81810 JAMALI
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Tuula Kilpeläinen, taloudenhoitaja, gsm 044 330 5529
Niemiskyläntie 51, 88900 KUHMO
tuula.kilpelainen@iki.fi
Päivi Kiiskinen, jäsensihteeri, gsm 050 599 1364
Sotkantie 1 E 33, 80160 JOENSUU
paivi.kiiskinen1@gmail.com
Valentina Afanassieva, gsm 040 716 5151
Torikatu 3 D 25, 80110 JOENSUU
valafa@saunalahti.fi
Raimo Määttä, gsm 0400 273365
Teollisuuskatu 11, 80100 JOENSUU
mediamaatta@gmail.com
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Mujejärven piirin rajat, liikenneverkko ja asutut kylät
vuonna 2013
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