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Kansikuva: 10-vuotiaan repolalaisen Sonja Tsernijevan keväällä
2014 tekemä vesivärityö, jonka hän antoi lahjaksi Ville ja Arja
Pänttöselle.
2 - Repolainen 70

Venäjä
Yksi päättymässä olevan vuoden
huolestuttavimpia kehityssuuntia
on ollut Venäjän ja länsimaiden
suhteiden nopea huononeminen.
Mikäli suhteet tästä vielä kärjistyvät, saattaa sillä olla vaikutuksia
Repola-seurankin toimintamahdollisuuksiin. Seuran heinäkuun Repolan matkaan suhteiden heikkeneminen ei vielä vaikuttanut, vaikka
merkkejä rajavartioinnin aktivoitumisesta Repolan ympäristössä olikin havaittavissa. Ajan oloon valtiollisten suhteiden kärjistyminen
saattaa vaikuttaa kansalaistenkin
välisiin suhteisiin. Entistä tärkeämmäksi tulee tällöin kärsivällinen
erilaisten taustojen ymmärtäminen,
mitä korostaa myös Valentina Afanassieva Repolaisen tämän numeron haastattelussa. Kuten hän toteaa, nyky-Venäjää ei voi käsittää,
ellei ymmärrä 70 vuotta kestäneen
neuvostovallan vaikutuksia kansakuntaan. Lisäisin tähän vielä sen,
että tärkeä on myös eritellä, mitä
tapahtui Neuvostoliiton romahtaessa ja sen jälkeen.
Sosialismin romahdettua Itä- ja
Keski-Euroopan maissa 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa alettiin
niitä nimittää siirtymätalouksiksi.
Niiden ajateltiin olevan jonkinlaisessa välitilassa, kehittymässä
kohti länsimaista markkinataloutta
ja monipuoluedemokratiaa. Kan-

sainvälinen valuuttarahasto ja
Maailmanpankki tarjosivat siirtymästrategiaksi
”shokkiterapiaa”, joka tähdensi nopeaa markkinamekanismien käynnistämistä murskaamalla
vanhat rakenteet. Boris Jeltsinin
valtakauden alussa otettiin Venäjällä tavoitteeksi talouden äkillinen ja
perinpohjainen liberalisointi. Nopeassa tahdissa pyrittiin yksityistämään tuotantovälineet, vapauttamaan hinnat, avaamaan vapaa ulkomaankauppa ja tekemään rupla
vaihdettavaksi valuutaksi.
Kun Venäjällä siirryttiin suunnitelmataloudesta markkinatalouteen, kävi nopeasti ilmi, että valtaosa suurista valtionyrityksistä oli
kannattamattomia. Maan paikalleen jämähtänyt talousjärjestelmä
oli 1970- ja 1980-luvuilla jätetty
uudistamatta. Kaoottisesti toteutetut uudistukset johtivat 1990-luvulla valtiontalouden ja tavallisten
ihmisten toimeentulon romahtamiseen. Muutaman vuoden ajan suuri
osa Venäjän asukkaista eli käytännössä rahatalouden ulkopuolella.
Ruuan hankkimiseksi viljeltiin perunoita ja muita vihanneksia mökkipalstoilla.
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1990-luvun kaaoksen jälkeen
Venäjän talous lähti vuosituhannen vaihteessa nopeaan nousuun
ja maan tilanne vakiintui. Venäjän
vienti koostui Neuvostoliiton tavoin lähinnä raaka-aineista ja energiasta – ennen kaikkea öljystä ja
kaasusta. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu aallonpohjasta antoi Vladimir Putinille kosolti vetoapua, kun hän vuonna 2000 seurasi
Boris Jeltsiniä Venäjän johdossa.
Venäjän hallitsemisessa siirryttiin
keskitetympään ja autoritaarisempaan suuntaan. Öljyn hinnan nousun ansiosta Venäjän valtiontalous
saatiin nopeasti kuntoon ja reaalipalkat nousuun, minkä vuoksi
teollisuuden nykyaikaistamiseen
ei ollut vieläkään pakko tarttua.
Kasvava riippuvuus öljytuloista on
kostautumassa nykyisen yleismaailmallisen taantuman aikana, sillä
öljyn hinnan jyrkkä lasku uhkaa
romahduttaa Venäjän talouden.
Toimittaja Kalle Kniivilä haastatteli juuri ennen Ukrainan ta-

pahtumia Venäjän hiljaista enemmistöä ja kirjoitti palkitun kirjan
”Putinin väkeä. Venäjän hiljainen
enemmistö” (2014). Useimpien
haasteltujen mielestä 1990-luku oli
kaamea vuosikymmen ja Putin on
palauttanut maahan järjestyksen.
Hiljaista enemmistöä miellytti vakaus, talouskasvu ja Venäjän suurvalta-aseman palauttaminen. Vaikka Putinin ulkopoliittiset operaatiot
ovatkin entisestään kasvattaneet
hänen suosiotaan Venäjällä, voi
suosio olla kuitenkin väliaikaista.
Pitkällä tähtäimellä vallanpitäjien
suosioon vaikuttaa nyky-Venäjälläkin ennen muuta se, miten maan talous ja kansan enemmistön elinolot
kehittyvät. Maan nopeasti huonontuneen talouskehityksen seuraukset
ovat siten hyvin vaikeasti ennakoitavissa.
Pertti Rannikko

Repolaisen toimitus
toivottaa lehden
lukijoille rauhaisaa
joulua ja hyvää
uutta vuotta!
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Elämää Neuvosto-Karjalassa ja Suomessa
Lokakuussa 70 vuotta täyttänyt Repola-seuran hallituksen jäsen Valentina Afanassieva on asunut suurimman osan elämästään Neuvosto-Karjalassa, mutta viimeiset 22 vuotta Suomessa Joensuussa. Hän
on joutunut työssään pohtimaan paljon suomalaisen ja neuvostoliittolaisen elämäntavan ja kulttuurin eroja. Repolainen kävi syntymäpäivää verukkeena käyttäen kyselemässä hänen käsityksiään elämästä Neuvosto-Karjalassa ja nyky-Venäjällä. Samalla haastattelu jatkaa lehden aikaisemmissa numeroissa aloitettua Hulda Feodorovan
(os. Vilenius) ja hänen jälkeläisten elämänvaiheiden seuraamista
(Repolainen 53, 57 ja 67).
Suomen kieli Petroskoissa
Upseerina sodassa ollut Valentinan
äiti Raija Feodorova palasi sodan
jälkeen vastasyntyneen Valentinan kanssa kotiseudulleen Repolaan. Hän ei ehtinyt olla pitkään
rajavartioston palveluksessa, kun
kaikki karjalaistaustaiset erotettiin
armeijasta. Raija määrättiin töihin
Petroskoihin, jossa tarvittiin suomen kielen taitoisia. Tuolloin ei
Neuvosto-Karjalassa voinut valita
asuinpaikkaansa vapaasti vaan se
tuli mahdolliseksi vasta 1960-luvulla.
Petroskoissa oli sotien jälkeen
kukoistava suomenkielinen kulttuuri omine lehtineen, radio- ja
tv-toimituksineen ja teattereineen.
Raija määrättiin opettajakoulutuksen saaneena radion suomenkielisten lastenohjelmien toimittajaksi.
Kun Neuvostoliitossa sai työpaikan, sai yleensä myös asunnon.

Valentinan äiti Raija Feodorova
kuvattuna 1930-luvun lopulla, jolloin hän oli lyhyen aikaa Repolan
koulun opettajana
Raijan perhe asui ensin paritalossa Perevalkassa yhden huoneen
asunnossa. Sinne muutti Repolasta
myös Hulda-mummo hoitamaan
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Petroskoin Perevalkan kaupunginosan asukkaita 1940- ja 1950-luvun
vaihteessa. Vasemmalla Hulda-mummo ja Valentina, Valeri-veli toinen
oikealta. Naapuristossa asui muitakin Lusmasta muuttaneita, joihin Valentina viittaa toteamuksella ”Omat aina auttoivat”.
Valentinaa ja vuonna 1947 syntynyttä pikkuveljeä. Isä Nikolai Afanasjev työskenteli upseerina armeijassa ja kuoli vuonna 1952. Vuonna
1953 Raija, Hulda ja lapset muuttivat Karl Marxin kadulle vastavalmistuneeseen kerrostaloasuntoon,
jossa perhe asui 30 vuotta. Valtio
omisti asunnot, joista maksettiin

nimellinen vuokra. Kaupoissa oli
tarjolla hyvin vähän kulutustavaroita, joten käytännössä palkka
meni lähinnä ruokaan.
Raija siirtyi radiosta Progresskustantamoon kustannustoimittajaksi. Progress julkaisi eri kielille
käännettyä tieto- ja kaunokirjallisuutta. Sen pääpaikka oli Mosko-

Raija Feodorova (taaempana) työpaikallaan
Progress-kustantamon
toimituksessa 1950-luvun
lopulla
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suomen kielen ja kirjallisuuden
opetus ja Valentina alkoi opiskella
alaa vuonna 1963. Monipuolinen
koulutus kesti viisi vuotta sisältäen muun muassa kaikki filologian
alat. Opiskelijoita valmistettiin tekemään yhteistyötä suomalaisten
kanssa, joten opintoihin kuului
myös esimerkiksi koulutusta matkailuoppaan tehtäviin. Valentina
toimi jo opiskeluaikoinaan Suomessa vierailleiden delegaatioiden
tulkkina. Samanlaisiin tehtäviin
hän toivoi pääsevänsä myös valmistuttuaan.
Moskovassa ja Tampereella
Valentina Valeri-veljensä kanssa
Lusmassa 1950-luvulla, nuoremmat lapset ovat Maria-serkun
jälkeläisiä. Valentina kävi lapsena
kesäisin Hulda mummon kanssa
Repolassa, mutta sen jälkeen tuli
useamman vuosikymmenen tauko.
Eläkkeelle jäätyään hän on taas
käynyt siellä joka kesä.
vassa, mutta suomenkielinen toimitus sijaitsi Petroskoissa. Viimeiset työvuodet ennen eläkkeelle siirtymistä Raija oli Neuvosto-Karjala
-lehden toimittajana ja kääntäjänä.
1950-luvun loppupuolella suomen kielen asema huononi Petroskoissa, mutta seuraavalla vuosikymmenellä sen asema taas vahvistui, kun yhteistyötä Suomen kanssa
alettiin pitää tärkeänä. Petroskoin
yliopistossa aloitettiin uudelleen

Valmistuttuaan vuonna 1968 hänet
määrättiin kuitenkin jatko-opiskelijaksi Venäjän tiedeakatemian
kielitieteen laitokselle Moskovaan.
Tutkijaksi joutuminen oli shokki
Valentinalle, joka toivoi pääsevänsä kansainvälisiin tehtäviin.
Tiedeakatemiassa hänen tehtäväkseen annettiin Tverin karjalaisten
tutkiminen. Kun kolmen vuoden
jatkokoulutuskausi päättyi, hän palasi Petroskoin yliopiston suomen
kielen laitokselle opetustehtäviin
tarkoituksenaan niiden ohessa viimeistellä väitöskirjaansa.
Väitöskirja jäi kuitenkin kesken, kun Tampereen kieli-instituuttiin piti vuonna 1973 lyhyellä
varoitusajalla saada uusi venäjän
käännöstyön lehtori. Tampereelle
muuttanut Valentina yllättyi valtaRepolainen 70- 7

vasti siitä, että suomalaisilla oli niin
positiivinen kuva Neuvostoliitosta.
Petroskoissa oli 1960-luvun alusta
ruvettu tuomaan julkisuuteen Stalinin ajan hirmutekoja. Vaikka keskustelu niistä 1970-luvun puolivälissä julkisuudessa hiipuikin, olivat
1930-luvun terrorismin seuraukset
kuitenkin jo laajasti kansalaisten
tiedossa. Petroskoissa asia kosketti
kaikkia, sillä lähes jokaisesta perheestä oli joku joutunut vankileirille tai teloitettavaksi.
Tampereen
kieli-instituutissa
työskenteli tuohon aikaa kaikkiaan viisi opettajaa eri puolilta Neuvostoliittoa. Monet suomalaiset
odottivat heidän osallistuvan tuon

ajan hengen mukaisesti aktiivisesti yhteiskunnallisiin harrastuksiin
ja tilaisuuksiin. Vierailevat opettajat eivät niistä kuitenkaan piitanneet, vaan heitä kiinnosti enemmän
shoppailu ja tansseissa käyminen.
Opiskelijat ihmettelivät miten nopeasti ”porvarillinen hapatus” tarttui heidän opettajiinsa.
Petroskoin kautta Joensuuhun
Kun kolmen vuoden kausi vierailevan lehtorina päättyi, palasi Valentina vuonna 1976 taas Petroskoihin.
Ilmapiiri kaupungissa ei ollut enää
yhtä avoin kuin hänen lähtiessään.
Historian rasitteista ”puhdistau-

Tampereella 1970-luvulla oppilaiden kanssa vappua viettämässä
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Valentina ja dosentti
Pavel Razinov, jonka
kanssa hän teki sekä
suomen että venäjän
kielen oppikirjat
tumisen” aika oli ohi. Elintaso oli
kuitenkin selvästi parempi kuin
1960-luvulla. 1980-luvulla Neuvostoliiton talous romahti, sillä talouden rakenteiden ja teknologian
uudistaminen oli jäänyt tekemättä.
Ei ollut vahvaa johtoa tai markkinamekanismia, joka olisi pakottanut uudistuksiin.
Petroskoissa Valentina palasi jälleen opettajaksi yliopiston suomen
kielen laitokselle. Siellä hän oli
mukana ottamassa käyttöön uudenlaista kielten opetusmenetelmää,
joka oli alun perin kehitetty Moskovassa tiedeakatemiassa saksan
kielen opetusta varten. Petroskoissa samaa menetelmää sovellettiin
suomen kielen opetukseen. Opetuksen pohjaksi tehdyn oppikirjan ensimmäinen painos ilmestyi
vuonna 1986, minkä jälkeen siitä
julkaistiin monia uusintapainoksia.
Menetelmän perusajatuksena oli
opetta ensin puhumaan uutta kieltä
vaikkapa matkimalla ja vasta sen

jälkeen kielioppia ja kielen rakenteita.
Kun tieto uudenlaisesta opetusmenetelmästä levisi Suomen puolelle, haluttiin Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa opettaa samalla menetelmällä
suomalaisille venäjää. Valentinan
yhteydet rajan toiselle puolelle lisääntyivät, kun Neuvostoliiton romahdettua Joensuun yliopistoon
perustettiin Itäinnova-niminen yksikkö, joka alkoi opettaa suomalaisille yrittäjille ja viranomaisille
Venäjä-tietoutta ja venäjän kieltä
ja venäläisille markkinataloutta.
Valentina alkoi opettaa näillä kursseilla ja muutti lopullisesti Joensuuhun täydennyskoulutuskeskuksen palvelukseen syksyllä 1992.
Alkuvaiheessa kursseja rahoittivat
pääasiassa suomalaiset ja venäläiset organisaatiot (esimerkiksi Karellesprom), jotka ostivat koulutuksen henkilökunnalleen. Sittemmin
rahoitus tuli EU-projekteista. OpeRepolainen 70- 9

tustyö ja kurssien vetäminen jatkui
vuoteen 2006 saakka, jolloin hän
siirtyi eläkkeelle.
Eläkkeelläkin Valentina jatkoi suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin opettamista, mutta nyt
vapaaehtoistyönä
maahanmuuttajien parissa. Tästä työstä SPR:n
Savo-Karjalan piiri myönsi hänelle ”Maahanmuuttajamyönteinen
teko” -diplomin vuonna 2008.
Neuvostoihmisen mentaliteetti
Tärkeä osa Valentinan antamaa
koulutusta on ollut opettaa venäläisiä ja suomalaisia ymmärtämään
toinen toisiaan. Valentina itse on
ollut koko ikänsä tekemisissä venäläisen ja suomalaisen kulttuurin
kanssa. Suomalainen mummo oli
kasvattanut hänet suomalaisille tavoille. Opiskeluajoista lähtien hän
on ollut tekemisissä suomalaisten
kanssa tulkkina ja kouluttajana.
Yhteistyön
kompastuskivenä
ovat usein stereotyyppiset mielikuvat toinen toisistaan. Toki niissäkin
voi olla pieni totuuden hiven. Esimerkiksi venäläisillä voivat tunteet
olla näkyvämmin esillä kuin varovaisilla suomalaisilla. Tällaisiin
yksittäisiin ominaisuuksiin ei pidä
kuitenkaan juuttua vaan kääntää ne
eduksi yhdistämällä erilaisuuksia.
Valentina korostaa, että nykymuotoinen yrittäjyys on Venäjällä
vielä kehittymässä. Mentaliteetti, joka kehittyi neuvostoaikaisen
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komentotalouden aikana, ei voi
muuttua hetkessä. Siirtymävaihe
hallintoalamaisuudesta valinnanvapauteen edellyttää mentaliteetin
muutosta, mikä ei tapahdu nopeasti. Valentina puhuu neljän kohdan
säännöstä. Neuvostoliiton aikana
ihmisten tietoisuudesta poistettiin
neljä ”lokeroa”: omaisuus, maanomistus, kansallisuus ja henkiset
juuret kuten uskonto. Valentinan
mukaan juuri se, mikä oli varsinaista Venäjää, tuhottiin, joten nykyinen valtiokin on pikemminkin
tynkä-Neuvostoliitto kuin oikea
Venäjä.
Tuhoutuneiden ”lokeroiden” palauttaminen aiheuttaa nyt Venäjällä
suuria ristiriitoja ja epätietoisuutta.
Omaisuuden (rahan) vieraus näkyy
esimerkiksi siinä, että kaikkia ulkomaalaisia pidetään helposti rikkaina, miltei miljonääreinä. Uskontojen moninaisuutta ja erilaisuutta
on vaikea hahmottaa, joten kaikkia
kirkkokuntia pidetään yhtenä ja samana. Vaikeimpia Valentinan mielestä ovat kuitenkin kansallisuuskysymykset, jotka voivat aiheuttaa
muuallakin kuin Ukrainassa ristiriitoja ja sotia.
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voidaan ristiriitoja välttää,
kun erilaiset taustat otetaan huomioon. Toinen toistemme ymmärtäminen vaatii kärsivällisyyttä meiltä
kaikilta.
Pertti Rannikko

Ensimmäiset vierailut Repolassa
Repolalaista sukua oleva Arto Sihvonen on tänä vuonna vieraillut ensimmäistä kertaa ukkinsa synnyinseudulla Repolassa. Keväällä hän
kävi Lieksan kaupungin ja Mujejärven piirin yhteistyöhön liittyvällä
työmatkalla ja kesällä kalastamassa. Näiden matkojen ohella hän kertoo kirjoituksessaan sukusiteistään Repolaan. Kirjoittaja työskentelee
Lieksan kaupungin sivistysjohtajana.
Ukin elämänvaiheita
Nimi Repola jäi mieleeni jo varhaisessa lapsuudessa. Ukkini Juho
Törhönen (ennen Tergujeff) syntyi Repolassa helmikuussa 1906
maanviljelijä/kauppias Aleksanteri
Törhösen ja hänen vaimonsa Julitan (os. Maaninen) perheen kuopuksena. Juho sai kytköksen Nurmekseen varsin nuorena. Hänen
vanhempi sisarensa Maria oli naimisissa myöskin Repolasta lähtöisin olleen kauppias Paavo Maurasen kanssa, ja Juho vieraili nuorena
poikana Maurasilla Nurmeksessa,
jonne Mauranen oli perustanut
Nurmeksen Kauppa-Osakeyhtiö
-nimisen yrityksen. Tämä johti siihen, että Juho kävi Nurmeksessa
keskikoulun ja heti sen jälkeen lukion, josta hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1926. Tämän jälkeen hän
opiskeli Helsingin kauppakorkeakoulussa ekonomiksi ja tuli kummisetänsä Paavo Maurasen jälkeen
Nurmeksen Kauppa-Osakeyhtiön
toimitusjohtajaksi vuonna 1951.
Tässä tehtävässä hän toimi aina

Artikkelin kirjoittajan Repolassa
syntynyt ukki Juho Törhönen
vuoteen 1981 saakka. Nämä molemmat karjalaiset kauppamiehet
palkittiin ansioistaan liike-elämän
palveluksessa kauppaneuvoksen
arvonimellä. Juho Törhönen kuoli
Nurmeksessa vuonna 1989.
Ukkini ei ollut koskaan mitenkään erityisen innokas kertomaan
asioita lapsuutensa Repolasta.
Ymmärsin myöhemmin, että täRepolainen 70- 11

hän asiaan liittyi katkeruus menetetystä kotiseudusta. Juho ja hänen
vanhempansa pakenivat Repolasta
kevättalvella 1922. Lähtö oli niin
kiireinen, että kyly jäi lämpiämään
Lieksajärven rannalla sijainneen
kotitalon pihalle. Julitta-äiti matkusti Suomeen reessä ja Törhösen
miehet taivalsivat matkan suksilla.
Samalla perhe hajosi, kun osa sisaruksista jäi rajan toiselle puolelle
Neuvostoliittoon. Ukkini vanhemmat elivät loppuelämänsä Nurmeksessa.
Ukkini kertoi kuitenkin Repolan seudun kauneudesta, Lieksajärven hyvistä kalansaaliista ja
ympäröivien salomaiden runsaista
metsälintukannoista. Hän myös
muisteli isänsä kanssa tekemiään
kauppamatkoja Lieksaan. Nämä
matkat tehtiin hevospelissä Kivivaaran ja Jongunjoen kautta. Mat-

kalla yövyttiin Ryönilä-nimisessä
talossa Jongunjoella. Sain myös
kuulla, millaista oli kauppaliikkeen
pitäminen Repolassa. Törhölän
talo toimi lisäksi majoituspaikkana mm. seudun suurilla savotoilla
työskennelleille metsätyömiehille.
Ukkini ohella Repolasta kertoivat hänen sisarensa Tatjana Pailimo (ennen Pauloff) ja Tatjanan
tytär Oili Pailimo. Oili oli nuorin
Repolassa asuneista sukulaisistani.
Olimme lähisukulaisteni kanssa aikeissa vierailla Repolassa 1990-luvun alkupuolella ja Oili oli silloin
innolla lähdössä mukaan. Soitin
tuolloin Enoon Hannu Pottoselle
ja kysyin häneltä mahdollisuutta
ostaa kuljetuspalvelut rajan toiselle
puolelle. Pottonen kertoi puhelinkeskustelussamme, että Repolassa
asui Törhösiä. Tieto yllätti meidät.
Matkamme kuitenkin peruuntui.

Arto Sihvonen ja
Veera Törhönen
Veeran kotona keväällä 2014 (kuva
Arto Turpeinen)
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Olen sitä jälkikäteen kovasti harmitellut, sillä Oili olisi pystynyt
kertomaan meille nuoremmille paljon arvokasta tietoa paikan päällä
Repolassa. Itse asiassa ukkini olikin ennen minua viimeinen sukuni jäsen, joka vieraili Repolassa
1920-luvun jälkeen. Tämä tapahtui jatkosodan aikaan ja ukkini totesi siitä vierailusta lyhyesti vain
sen, että kotitalo ja kaikki muutkin
Repolan rakennukset oli poltettu
maan tasalle.
Pysähdyksiä ohikulkumatkalla
Minulle ensimmäiset vierailut Repolaan tapahtuivat työn kautta.
Lieksan kaupunki solmi Mujejärven piirin kanssa yhteistyösopimuksen syksyllä 2013. Tämän
sopimuksen perusteella aloitimme
Lieksan kaupungin koululaitoksen
ja Mujejärven piirin opetustoimen
välisen yhteistyön oppilas- ja opettajavierailuilla. Olin mukana Lieksan vierailuryhmässä, joka sai virallisen kutsun perusteella rajanylitysmahdollisuuden Lieksan Inarin
rajanylityspaikan kautta. Matka
Lentieraan ja Mujejärvelle toteutettiin 8.–10.4. 2014. Pysähdyimme Repolassa matkalla Lentierasta
Mujejärvelle ja päinvastoin.
Olin saanut kuulla Tuula Kuittiselta ja Lea Tserni-Puittiselta, että
Repolassa asuu Veera Törhönen -niminen henkilö. Kun pysähdyimme
Repolassa menomatkalla, pyysin

paikallisessa kaupassa apua Veeran
tapaamiseen. Sieltä vietiin Veeralle viesti, että olin tulossa käymään
hänen luonaan parin päivän päästä.
Paluumatkalla kaupassa asioinut
ystävällinen asiakas opasti minut
Veeran talolle kylän kulttuurikeskuksen taakse. Tapaamisemme oli
hyvin lyhyt, vain noin 15 minuutin
mittainen. Näytin Veeralle vanhoja
valokuvia mm. ukkini kotitalosta,
ja hän totesi tietävänsä, missä talo
oli sijainnut. Tarkkaa selvitystä sukulaisuussuhteestamme emme kuitenkaan pystyneet tekemään.
Ensimmäiset vierailut Repolassa
olivat lyhyitä pysähdyksiä, mutta
samalla vahvistui ajatus pidemmästä vierailusta paikkakunnalle.
Olin keskustellut muutaman ystäväni kanssa jo aiemmin Lieksajärvelle suuntautuvasta kalastusmatkasta, ja tämä keskustelu jatkui
kouluvierailuryhmässä
mukana
olleen lieksalaisen opettajan Arto
Turpeisen kanssa. Päätimme, että
kesällä matka toteutetaan. Mukaan
kalastusmatkalle
ilmoittautuivat
lieksalaiset Timo Koukkunen ja
Jouni Könttä, joilla molemmilla on
sukujuuret Suojärvellä.
Kalastusmatka
Kalastusmatkan järjestelyihin sain
erinomaista apua Valentina Afanassievalta. Hän järjesteli meille
majoituksen ja veneenvuokrausmahdollisuuden Sergei ja Natalia
Repolainen 70- 13

Kuzmenkovilta. Matkamme ajankohdaksi tarkentui 14.–17.7. eli välittömästi Repola-seuran vierailua
seuraavat päivät. Matkustusvälineeksi varasimme vanhan, mutta luotettavan Mitsubishi Pajero
-maastoauton. Maasturi osoittautui
sittemmin erinomaiseksi valinnaksi erityisesti Lietmajärven ja Repolan välisen tieosuuden huonokuntoisuuden takia.
Menomatka sujui suunnitelmien
mukaan. Saimme Venäjän tullissa
vahvistuksen, että kalastuslupia ei
tarvita, jos emme harrasta verkkokalastusta. Kun pääsimme Repolan
porteille, oli tien vieressä odottamassa kaksi paikallista miliisiä. He
kuvasivat passimme ja tarjoutuivat
ajamaan edellämme Kuzmenkovien talolle. Tämä olikin erinomainen apu, koska meillä ei ollut tietoa
talon tarkasta sijainnista.

Perillä meidät otettiin hyvin ystävällisesti vastaan. Natalia-emännällä oli iltapala valmiina ja kylykin lämpeni Lieksajärven rannalla.
Maittavan aterian jälkeen kävimme
huuhtomassa helteisen matkan pölyt erinomaisissa löylyissä ja Lieksajärven lämpimässä vedessä. Kuzmenkovien talo sijaitsee Repolan
keskustan länsipuolella olevassa
niemessä ja rannasta avautuu erinomainen näkymä lahden toiselle
puolelle. Olen yrittänyt selvittää,
missä Törhösen talo Repolassa sijaitsi. Ymmärtääkseni talon paikka
oli nimenomaan nykyisen keskustan länsirannalla.
Tuloiltana sovimme isäntäperheen kanssa kalastusjärjestelyistä. Perheen aikuinen Dima-poika
lähti meille kalastusoppaaksi ja
perämoottorin käyttäjäksi. Tämä
oli hyvä ratkaisu, sillä Dima jou-

Keyriniemen rantaa, veneestä poistumassa Jouni Könttä (kuva Timo
Koukkunen)
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Lieksajärven hauki ja pyytäjä Arto
Turpeinen (kuva Timo Koukkunen)
tui parin vesilläolopäivän aikana
tekemään useamman kerran pientä
remonttia ja säätöä perämoottoriin.
Ensimmäisenä päivänä suuntasimme veneen keulan kohti Keyriniemen vesiä. Olimme vesillä koko
päivän, ja rantauduimme välillä
Keyriniemen etelärannan hienolle
hietikolle syömään eväitä. Hienosta säästä huolimatta koko niemessä
ei näkynyt yhtä auto-teltta -yhdistelmää lukuunottamatta muita liikkujia. Ensimmäinen päivä vesillä
oli myös saaliin kannalta antoisa. Suurin Ahdin antimista oli yli
viisikiloinen hauki, mutta myös
pienempiä haukia sekä körmyniska-ahvenia nousi veneeseen ihan

mukavasti. Saamistamme kaloista Natalia-emäntämme valmisti
maukkaita aterioita.
Toisena kalastuspäivänä kävimme kokeilemassa kalaonnea Virtajoen uuden sillan molemmin puolin. Yhtä rannalta karkuun päässyttä haukea lukuunottamatta kokeilu
oli turha, joten palasimme takaisin
Lieksajärven rannalle. Tällä kertaa
veneilimme kohti järven itäosaa
Haukkasaaren suuntaan. Sää oli todella helteinen ja kala söi edellistä
päivää huonommin. Uimataukoja
oli sen sijaan pakko pitää tasaisin
väliajoin.
Toisen kalastuspäivän iltana käväisimme tapaamassa myös Veera
Törhöstä. Virkeä vanhus muisti hyvin edellisen tapaamisemme ja oli
ilahtunut Suomen tuliaisista.
Uusia matkasuunnitelmia
Pitkälle paluumatkalle päätimme
lähteä torstaina 17.7. heti aamiaisen jälkeen. Lähtöaamuna Sergei
Kuzmenkov kertoi, että hän varaa
joka vuosi syyskuun metsälintujen
metsästystä varten. Sergei kehui
perheen koiran olevan erinomainen lintukoira ja kertoi sekä teeriettä metsokannan olevan Repolan
ympäristössä hyvän. Samalla hän
kutsui meidät metsälle syyskuussa.
Siinä vaiheessa lupasimme, että tulemme metsälle pitkäksi viikonlopuksi, kun vaan saamme lupa-asiat
kuntoon. Tämän suunnitelman jouRepolainen 70- 15

Kuzmenkovin saunaranta, perheen talo näkyy taustalla (kuva Timo
Koukkunen)
duimme kuitenkin unohtamaan,
kun olin koko syyskuun toipilaana
rullaluisteluonnettomuuden jälkeisen jalkaleikkauksen takia.
Majoituksen järjestyminen Kuzmenkoveille oli meille todellinen
onnenpotku. Isäntäväkemme oli
todella ystävällinen ja vieraanvarainen. Sergei jopa korjasi Pajeron
pakoputken sillä välin kun olimme
järvellä. Talon sijainti Lieksajärven
rannalla oli ihanteellinen kalastusta
ajatellen.
Repola jätti kesäisten päivien aikana itsestään positiivisen kuvan,
vaikka arkielämän haasteet tulivatkin selvästi esille keskustelujen ja
kylään tutustumisen kautta. Niin
Repolassa kuin Lentierassakin ollaan huolissaan siitä, että valtionhallinto näyttää koko ajan vähentä16 - Repolainen 70

vän panostustaan näiden pienten ja
syrjäisten paikkakuntien elinolojen
kohentamiseksi. Toivotaan, että
tässä asiassa tapahtuu jatkossa kehitystä parempaan suuntaan.
Repolan vierailut eivät varmasti
pääty näihin kahteen käyntiin. Suvun vaiheet Repolassa kiinnostavat entistä enemmän, ja toisaalta
esimerkiksi Repolan koulussa en
vielä näiden kahden vierailun aikana päässyt käymään. Toivon myös,
että saamme yhteistyösopimuksen
puitteissa Repolan koulun oppilaita vierailulle Lieksaan. Tämä
yritetään toteuttaa keväällä 2015.
Toiveissa on, että tältä syksyltä peruuntunut metsästysmatka Repolan
saloille toteutuu vuoden kuluttua.
Arto Sihvonen

Tuleeko Repolaan vesivoimala?
Repolan kehityksen keskeisenä jarruna on ollut, ettei kylää ole kytketty valtion sähköverkkoon. Sähkö
tuotetaan kylässä öljyllä toimivalla generaattorilla. Näin tuotettuna
sähkö tulee hyvin kalliiksi, mikä ei
houkuttele yrityksiä paikkakunnalle.
Repolan lisäksi kahdeksassa
muussakin Karjalan taajamassa
sähkö tuotetaan omalla generaattorilla. Viime vuosina näiden taajamien asukkaiden maksamaa sähkön hintaa on subventoitu Karjalan
tasavallan budjetista. Samaan aikaan on selvitetty myös mahdollisuuksia rakentaa niihin pienvoimaloita. Selvitysten mukaan Repolaan
on mahdollista rakentaa vesivoimala, jonka teho olisi 2500–2600
kilowattituntia. Rakentamisesta on
kiinnostunut Nord Hydro Oy, joka

on aikaisemmin rakentanut Karjalaan kolme pienvoimalaa. Parhaillaan Karjalan hallitus neuvottelee
yhtiön kanssa voimalan rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.
Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen vieraili Repolassa marraskuussa, jolloin keskusteltiin sähkön saannista. Puheena oli myös
matkapuhelinverkon puuttuminen.
Päämiehen mukaan Karjala osallistuu liittovaltion ohjelmaan, jolla rahoitetaan linjojen vetämistä
kaukaisiin taajamiin. Yksi linja on
vedetty jo Lentieraan ja jatkossa on
tarkoitus jatkaa sitä Repolaan asti.
Sen avulla voidaan kehittää matkapuhelinverkkoa ja internetyhteyksiä.
Lähteenä Karjalan Sanomat
17.9.2014 ja 19.11.2014

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen
(vas.) tutustumassa Repolan
sähköasemaan
sen työntekijöiden
opastamana (kuva
Karjalan Sanomista 19.11.2014)
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Karttakirja sotahistorian harrastajille
Sotahistorian harrastajien Rukajärven
suunnan historiayhdistys on viime
vuosina toiminut vireästi. Yhdistys on
avannut sotahistoriaa esittelevät Rukajärvi-keskukset kahdelle paikkakunnalle. Kumpikin toimipiste sijaitsee
matkailuyritysten yhteydessä, Lieksassa perinteisessä Timitran linnassa
ja Iisalmessa Seurahuoneella.
Syksyllä yhdistys julkaisi Antti
Haapalaisen toimittaman Itä-Karjalaa esittelevän karttakirjan. Sen
pohjana on venäläinen topografinen
kartasto vuodelta 1935. Suomalaiset olivat saaneet kartat sotasaaliina talvisodan aikana ja käyttivät
niistä tehtyjä kopioita jatkosodassa.
Karttakirja kattaa Rukajärven suunnan sotatoimiin liittyneen alueen,
lähinnä siis 14. divisioonan toimintaalueen. Keskeisimmät paikannimet
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on karttoihin suomennettu. Karttojen
lisäksi kirja sisältää hakemiston, johon
on suomenkielisten paikannimien lisäksi merkitty alkuperäiset venäläiset
nimet kyrillisin ja latinalaisin kirjaimin. Antti Haapalaisen huolella laatiman hakemiston avulla löytyvät helposti sotatoimiin liittyvät paikat. Myös
rajantakaisen Karjalan asutushistoriasta kiinnostuneelle kirjasta on apua.
Karttakirjan laajuus hakemistoinen
on 134 sivua. Kirjan voi tilata Rukajärven suunnan historiayhdistyksen
nettisivujen kautta (www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/historiayhdistys/) tai suoraan Antti Haapalaiselta (antti.haapalainen@dnainternet.
net; p. 044 206 2414; Puijonsarventie
29 C 11, 70260 Kuopio). Kirjan hinta
on 45 euroa + lähetyskulut 12 euroa.

Hallitus 1.3.2014 – 28.2.2015

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 11 6580
Kiehiskuja 3, 80140 JOENSUU
paivi.kiiskinen1@gmail.com
Valentina Afanassieva, gsm 040 716 5151
Torikatu 3 D 25, 80110 JOENSUU
valafa@saunalahti.fi
Asko Saarelainen, gsm 040 104 4111
Korholantie 1, 81720 LIEKSA
asko.saarelainen@lieksa.fi
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Repolan koulun oppilaan työ koulun vuonna 2012
järjestämässä piirustuskilpailussa, jonka aiheena
oli luonnonsuojelu ja ympäristö
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