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Kansikuva: Kanteen on Repolaisen 20-vuotisen ilmestymisen kunniaksi koottu sikermä vanhojen Repolaisten kansia
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Repolainen ilmestynyt 20 vuotta

R

Repola-seuran jäsenjulkaisu Repolaisen ensimmäinen numero on
ilmestynyt 20 vuotta sitten joulukuussa 1996. Aloitteen jäsentiedotteen julkaisemisesta teki Lieksassa
3.8.1996 pidetyssä kokouksessa
Lauri Huotari. Hallituksen perusteellisen pohdinnan jälkeen päätettiin aloittaa jäsentiedotteen julkaiseminen painetussa muodossa,
aluksi tavoitteen oli pari
kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote.
Ensimmäisessä Repolaisessa oli kansikuvana
kuva Omeliasta, isäni
kotikylästä. Päätoimittajan, puheenjohtaja Erkki
Maurasen palstan jälkeen
oli seuran ensimmäisen
kymmenen toimintavuoden historiikki, katsaus
Repolan historiaan ja artikkeli Aunuksen Repola
-kirjan teon valmisteluista. Hallituksen jäsensivulla ilmeni asia, jonka
olin jo unohtanut: oma
nimeni Pekka-veljeni varajäsenenä.
Käydessäni läpi Repolaisia eri vuosilta kävi
selville se työ, mitä Repolaisen päätoimittajat
ovat kukin omana aika-

Repolaisen päätoimittajat:
Erkki Mauranen, n:ot 1–22
Heikki Tarma, n:ot 23–26
Tuula Kilpeläinen, n:ot 27–30,
35–50
Lauri Huotari, n:ot 31–34, 51–52
Pertti Rannikko, n:ot 53–

Repolainen 78 - 3

naan tehneet. Voidaan todeta, että
päätoimittajan ja toimituskunnan
tehtävä on ollut haasteellinen, jotta nykyisin neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä jäsenlehti on saatu julkaistua aina ajankohtaisena ja kiinnostavana. Vain pari kertaa lehti on
julkaistu kaksoisnumerona.
Historiaa ja nykypäivää
Alkuaikoina lehti keskittyi kertomaan Repolan historiasta ja tapahtumista 1920-luvulla. Osa laajoista
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jutuista oli jatkokertomuksena
useammassa
numerossa. Mielenkiintoisia ovat myös suku- ja
henkilöjutut sekä vanhat
asiakirjat ja valokuvat.
Artikkelit ovat monipuolisesti toimitettuja, asiaa
on julkaistu vanhaa muistellen, nykypäivän elämää
kuvaten ja matkakertomuksia mukana olleiden
kirjoittamina.
Repolaisen
kansikuvina on ollut vanhoja ja
uusia valokuvia Repolan
kylistä ja taloista, piirroksia yksityiskohdista sekä
lasten piirustuksia. Ensimmäinen nelivärikuva
kannessa oli Repolaisessa
50, rakenteilla oleva Repolan uusi kirkko. Alkuaikoina kannet painettiin
erivärisille kartongeilla,
nykyisin käytetään kuvien laadun
varmistamiseksi valkoista painokartonkia.
Repola-seuran puheenjohtajaksi
tuli keväällä 2010 Joensuun yliopiston professori Pertti Rannikko
ja hänen päätoimittajakautenaan
on lehden sisältö monipuolistunut
ja laajentunut entisestään. Olemme
saaneet lukea laajemmin Repolan
ja Karjalan nykypäivästä repolalaisten kertomana. Vuosittaisten
käyntien myötä on paikallisten
henkilöiden verkosto avustanut

lehden juttujen tekemisessä ja Repolan koulun museossa Repolaiset
ovat näyttävästi esillä.
Yhteydenpitoväline
Jäsenistön ja lukijoiden yhteydenpitovälineenä Repolainen on täyttänyt paikkansa hyvin. Julkaistujen
kirjoitusten perusteella ovat monet
lukijat löytäneet sukulaisiaan. Yhteydenottoja on ollut useita myös
toimitukseen ja olemme parhaan
kykymme mukaan auttaneet ja

neuvoneet lähteille, joista tarkempaa tietoa on saatavilla. Julkaisemme edelleen mielellään vanhoja
Repolaan ja repolalaisiin liittyviä
valokuvia, mielellään mahdollisimman tarkoin selvityksin, mistä kuva kertoo ja ketä kuvissa on.
Omien vanhempienikin albumeissa
on kuvia, joista aikanaan sanottiin
ketä niissä on, mutta kun nimiä ei
ole kirjattu kuvaan tai kuvan alle,
emme me nuoremmat osaa yhdistellä Höttösiä ja Törhösiä tai muitakaan kuvien henkilöihin.
Tieto- ja painotekniikan kehittyessä on lehden
tekeminen myös muuttunut. Kuvien laatu on parantunut ja lehden yleisilme selkiytynyt. Paino- ja
postitusaikataulut ovat
nopeutuneet. Repolainen
on nykyisin luettavissa myös Repola-seuran
www-sivuilla, jossa kuvat ovat selkeinä värikuvina. Vanhimmat lehdet
ovat netissä suppeammassa muodossa, mutta
laadunparannusta pyritään tekemään jatkuvasti
skannaamalla painettuja
Repolaisia.
Oma painettujen Repolaisten kokoelma on lähes
täydellinen, vain numero
8 puuttuu kokonaan ja
numero 38 on valokopioituna alkuperäisestä lehRepolainen 78 - 5

destä. Jos joltakin lukijoista löytyy
puuttuvat alkuperäiset painetut Repolaisen numerot, otan mielellään
ne vastaan kokoelmani täydennykseksi.

Yhteenvetona toteaisin, että Repolainen sisältöineen on nopea ja
luotettava tietolähde historiaan,
joka koskettaa meitä monia ja karjalaiset sukujuuret omaavia suomalaisia. Vuosina 1920–
1922 Repolasta, Rukajärveltä, Porajärveltä ja
muualta Karjalasta tuli
Suomeen pakolaisina tuhansia ihmisiä. Osa palasi ”armahdettuina” takaisin, mutta suurin osa jäi
tänne ja ovat nyt toisen ja
kolmannen polven pakolaistaustaisina suomalaisina rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa.
Ville Pänttönen

Muutama jäsenemme on toivonut saavansa paperisen Repolaisen sijaan lehden sähköisenä. Niitä, jotka haluavat paperiversion sijaan
lehden sähköpostiinsa PDF-versiona, pyydetään ilmoittamaan siitä
päätoimittajalle.
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Ville Pänttönen 70 vuotta
Repola-seuran varapuheenjohtaja Ville Pänttönen täytti
joulukuun 7. päivänä 70 vuotta. Hän
syntyi Ilomantsissa
Anastasia
(Nasti)
ja Martti Pänttösen
suurperheen 15. lapsena. Aikaisemmin
syntyneistä oli tosin
neljä kuollut jo lapsina, kaksi
heti syntymänsä jälkeen ja kaksi saman vuoden 1940 aikana.
Aikuisikään kasvaneista hän oli
sisarusparven yhdestoista.
Lapsuutensa Ville vietti Ilomantsin Tokrajärvellä osallistuen osaltaan pientilan töihin. Ensimmäinen varsinainen työpaikka oli Enossa Veljekset Pottosen
kauppaliikkeen mopolähettinä.
Ville kävi Joensuun Kauppakoulun, josta valmistui merkantiksi keväällä 1966.
Kontiorannassa
suoritetun
asepalveluksen jälkeen alkoi
lähes 37 vuotta kestänyt ura
pankkialalla. Ensimmäinen työ
oli Kontiolahden Osuuspankissa. Sen jälkeen seurasivat

konttorinjohtajan
tehtävät Virolahden
Klamilassa, Laukaan Vihtavuoressa
ja
Tohmajärvellä
sekä toimitusjohtajan tehtävät Pyhäselän ja Heinäveden
Osuuspankeissa.
Villen
perheeseen kuuluvat Arjavaimon lisäksi Tohmajärvellä
syntyneet Tero ja Suvi ja kummankin lapsen kaksospojat. Ville osallistui työpaikkakunnillaan urheiluseurojen toimintaan
moninaisissa taustatehtävissä.
Eläkkeelle siirryttyään hän on
toiminut ortodoksisen seurakunnan ja Mieskuoron avustavissa tehtävissä. Repola-seuran
hallituksessa hän on toiminut
vuodesta 2012 lähtien ja heti
seuraavasta vuodesta lähtien varapuheenjohtajana. Repolaisen
lukijat tuntevat hänet repolalaisesta suvustaan ja Karjalan matkoistaan kertovista artikkeleistaan. Repola-seura onnittelee
varapuheenjohtajaansa 70-vuotispäivän johdosta.
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Kotiseutuseminaari Rukajärvellä
Rukajärvellä pidettiin 4. marraskuuta keskikoulun tiloissa kolmas
kotiseutuseminaari. Sen aiheena
olivat Rukajärven seudun kylät.
Seminaarin järjestäjinä olivat Petroskoissa toimiva Rukajärven veljeskunta, Rukajärven koulun opettajat ja L.I. Volkovalle nimetty kotiseutumuseo.
Rukajärven veljeskunnan puheenjohtaja, Petroskoin yliopiston
dosentti Vladimir Kozin alusti seudun historiasta, kehityssuunnasta ja jatkotutkimuksista. Karjalan
tiedekeskuksen vanhemman tutkijan Jevgeni Klementjevin valmistelema esitelmä oli omistettu
Rukajärven ja Repolan seutujen

runonlaulajille. Jari Kärkkäisen
(Suomi) valmisteleman esitelmän
aiheena olivat Rukajärven seudun
kylät vuoden 1926 kyläluettelon
ja suomalaisen Rukajärven suunnan historiayhdistyksen valokuvaaineiston perusteella.
Seminaarin esitelmät käsittelivät myös Tiiksin, Lietmajärven,
Kiimasjärven ja muiden kylien
historiaa. Oppilas Valeria Purshel
esitteli koulunsa kotiseutumuseon
puurakennusten kartoittamishanketta. Arkkitehti A.M.Varuhin Petroskoista hahmotti koulun kotiseutumuseon kehittämissuunnitelmia.
Seminaariin osallistuneet ovat
keränneet laajan aineiston seudun

Artikkelin kirjoittaja Vladimir Kozin alustamassa Rukajärven kotiseutuseminaarissa, hänen vasemmalla puolellaan istumassa arkkitehti A.M
Varuhin
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Kotiseutuseminaarin osallistujia
maanviljelyn ja puurakentamisen
historiasta alkaen 1600-luvulta,
pitäjän ja sittemmin piirin väestörakenteen muutoksista, Rukajärven
kehityksestä koko seudun hallinnolliseksi sekä henkisen ja kulttuurielämän keskukseksi. Nyt kun on
saatu aineistoa seudun kylien historiallisista aikakausista, työryhmä
aloittaa Tiiksin ja Rukajärven puurakennusten kehitysvaiheiden tutkimisen ja olemassa olevien talojen
kartoittamisen.
Olemme luoneet kontakteja
Suomessa toimiviin Rukajärven
suunnan historiayhdistykseen ja
Repola-seuraan. Lähetimme kiinnostuneille tahoille seminaarissa
laatimamme ehdotusluonnoksen,
josta pyydämme palautteita ja ideoita yhteistyön kehittämiseksi sekä

Karjalassa että Suomessa toimivien
järjestöjen ja yksityishenkilöiden
kanssa. Pyrimme myös saamaan
museolle omat nettisivut.
Osallistujat saivat myös mietittäväksi ensi vuoden seminaarin aiheita, jotka voisivat olla esimerkiksi kaikkien laittomasti vangittujen
ja teloitettujen uhrien muistaminen, rajan, politiikan ja ideologioiden hajottamat karjalaiset suvut
tai koulujen merkitys sivistyksen,
kulttuurin ja yhteiskunnan historiallisen muistin keskuksina ja Rukajärven koulun 155-vuotispäivä.
Vladimir Kozin
Kozinin lähettämän aineiston on
tiivistänyt ja suomentanut Valentina Afanassieva
Repolainen 78 - 9

Yhteydenpitoa Haukkasaari-hankkeessa
Haukkasaaren perinteen vaalimiseksi on meneillään mielenkiintoinen hanke. Useat toimijat Karjalassa, Suomessa ja Venäjällä toimivat ja seuraavat mielenkiinnolla Haukkasaaren asioita. Repola-seuralle oli jo aiemmin tullut tietoa suunnitelmista ja vuosikokouskeskusteluissa oltiin sitä mieltä, että toiminnassa olisi syytä olla mukana
mahdollisuuksien mukaan.
Venäjällä yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon Traektoria-niminen tiede- ja kulttuurisäätiö on
toiminut Haukkasaaren perinteen
vaalimiseksi viitisen vuotta. Traektoria on kerännyt Haukkasaareen
liittyvää materiaalia, muun muassa
hankkinut Kizhin arkkitehtuurisesta ja etnografisesta museosta piirustukset sinne siirretyistä Haukkasaaren rakennuksista. Traektoria
järjesti kesällä 2016 Haukkasaaressa perinnefestivaalin, johon osallistui yli sata ihmistä. Haukkasaari on
ollut esillä paikallisissa lehdissä ja
lyhyesti myös televisiossa.
Kulttuurifoorumissa
Tampereella
Suomen ja Venäjän taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi järjestetään vuosittain kulttuurifoorumi.
Suomen puolella pääjärjestäjä on
Suomi-Venäjä-Seura. Tänä vuonna kulttuurifoorumi järjestettiin
17. kerran, tällä kertaa Tampereella
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30.9.–1.10. Foorumin kautta tarjoutui myös Repola-seuralle tilaisuus kehittää rajan ylittävää yhteistyötä Repolan asioissa.
Matkatoverikseni Tampereelle
sain mukaan taiteentutkija Leena
Jääskeläisen. Leena oli aiemmin
asunut Kizhin saaressa ja työskennellyt museossa oppaana ja tiesi
myös siellä olevat Haukkasaaren
rakennukset. Matka Joensuusta
eteni monien mielenkiintoisten
keskustelujen siivittämänä. Tampereella ehdimme vielä osallistua
avausseminaariin, jonka jälkeen etsimme Traektorian herrat Repolainen-lehden valokuvan avulla.
Kulttuurifoorumin
keskeistä
työskentelyä ovat hanke-ehdotuksia tehneiden ja ehdotuksiin vastanneiden toimijoiden kahdenväliset neuvottelut. Neuvottelut alkoivatkin pian Tampereelle saavuttuamme. Ensimmäiset neuvottelut
kävimme Karjalan koulutuksen kehittämissäätiön kanssa. Säätiö oli
valtuuttanut edustajikseen Kons-

tantin Petrovin ja Mihail Jurikin
Traektoriasta. Neuvotteluissa muodostui vaikutelma, että kehittämissäätiö olisi tarkoituksenmukainen
yhteistyökumppani Haukkasaaren
perinneasioiden
edistämisessä.
Seuraavaksi neuvottelimme Konstantinin ja Mihailin kanssa Traektoria-säätiön toimista ja suunnitelmista Haukkasaaren perinteen
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnitelmissa on mm. Kizhiin
siirrettyjen rakennusten jäljennösten rakentaminen Haukkasaareen
sekä Kondrata Pottosen talon kun-

nostaminen. Suunnitelmissa on
myös Haukkasaaressa sijainneen
kirkon uudelleen rakentaminen.
Uusia yhteistyötahoja
Kolmas
hanke-ehdotukseemme
vastannut toimija oli Kizhin museo ja luonnonpuisto, josta paikalla
oli Natalia Drobakha. Kizhissä on
huippuluokan osaaminen ja asiantuntemus perinteeseen, rakentamiseen ja arkkitehtuuriin, joten oli
suuri ilo neuvotella heidän kanssa
aiheesta. Kizhin asiantuntemus ja

Kulttuurifoorumissa Tampereella vasemmalta lukien Konstantin Petrov,
Leena Jääskeläinen, Antti Pottonen ja Mihail Jurik
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yhteistyösuhteet ovat merkittäviä,
mikäli joskus hankkeessa päästään entisöimään rakennuksia tai
rakentamaan alkuperäisistä jäljennöksiä. Neuvotteluissa pohdimme
myös mahdollisuuksia kehittää rajan ylitystä Lieksassa sijaitsevan
tilapäisen Inarin rajanylityspaikan
kautta kulttuuriasioissa. Neuvottelujen yhteydessä Repolainen-lehti
oli taas hyödyksi asian esittelyssä
ja yhteystietojen toimittamisessa.
Heikki Palaskarin teos Koti Haukkasaaressa, Pottosten sukukirja,
lahjoitettiin Kizhin museon kirjastoon.
Lauantaina olin Traektorian mukana myös Pirkanmaan maakuntamuseon ja Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailun Osuuskunnan (Elma) neuvotteluissa.
Osuuskunnan kanssa keskusteltiin
yhteisen matkan tekemisestä Repolaan kesällä 2017. Elma-osuuskunta tunnetaan parhaiten Via Karelia
-kävelystään, jossa elämysmatkailijat kävelivät Elias Lönnrotin jalanjäljissä läpi Suomen ja Vienan
Karjalan 64 päivässä. Myös Heikki
Palaskari pääsi käymään paikalla
tapaamaan Konstantinia ja Mihailia sekä suunnittelemaan jatkotoimia. Taas Koti Haukkasaaressa
kirjalle oli kysyntää ja ensimmäinen painos onkin loppunut.
Kaiken kaikkiaan Kulttuurifoorumi oli mielenkiintoinen ja edisti
varmasti osaltaan Haukkasaarihanketta. Seuraava Suomalais-ve12 - Repolainen 78

näläinen kulttuurifoorumi on Pietarissa 2017 Suomen 100-vuotisuhlavuonna. Haukkasaaren perinnehanke on varmasti sielläkin mukana.
Tapaaminen Pohjois-Karjalassa
Asia palattiin vielä marraskuun
loppupuolella, kun Mujejärven piirin hallinnon edustajat ja yrittäjät,
mm. Repolasta, olivat Lieksassa
sikäläisten yrittäjien kutsumana.
Rajan he olivat ylittäneet Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta,
mikä oli historiallinen tapahtuma.
Aiemmin rajan ylitys Inarin kautta
on ollut mahdollinen vain suomalaisryhmille.
Myös Traektoria oli Lieksassa
esittelemässä hanketta, joten sain
tavata taas yhteistyökumppaneitamme. Kotimatkallaan Moskovaan Mihail ja Konstantin vielä
piipahtivat Joensuussa. Joensuusta olivat paikalla lisäkseni Leena
Jääskeläinen ja arkkitehti Aleksanteri Jääskeläinen. Seuraava vaihe
hankkeessa lienee osallistuminen
Karelia CBC -ohjelman informaatiotilaisuuteen 15.12. Joensuussa.
Antti Pottonen

Matkalla itään
Tämän vuoden elokuun viimeisenä lauantaina sataa tihuutti vettä
koko päivän, kun matkasimme kohti Vartiuksen rajanylityspaikkaa.
Halusimme tutustua isiemme, enojemme, setiemme, sukulaistemme,
kuka kenenkin omaisensa kohtalonmaisemiin jatkosodan vuosina.
Oma kiinnostukseni kokea rajan takainen maasto johtui enoni kohtalon ohella myös sukutaustastani.
Enoni kaatui 4.10.1942 vain 21
vuotiaana luutnanttina 14 divisioonan 52 jalkaväkirykmentin toisen
komppanian neljännen joukkueen
johtajana. Sotapäiväkirjamerkintöjen mukaan Kalle Juhana kaatui
tuona 4.10. sunnuntaipäivänä klo
17.30. Enon ruumis jäi sotakentälle. Itse olen pian 63-vuotias ja enoni, jota en ollut koskaan elävänä tavannut, on ollut tuolla sotareissulla
lähes 74 vuotta. Mikäli kohtalo olisi enolle ollut suopeampi, olisi hän
tänään 95-vuotias sotaveteraani.
Kunnia kaikille sotiemme veteraaneille, te teitte sen mitä me jälkipolvet tänään ihmettelemme.
Repolaan
Puheensorina bussissa viritti ja tiivisti entisestään tunnelmaa, sillä
käsitteliväthän keskustelunaiheet
jatkosotaa ja sen hyökkäysvaihetta.
Mukana bussissa matkaavilla oli
runsain mitoin tarkkaa Ontajoen
ja Rukajärven taisteluja koskevaa
tietoa. He kaikki olivat vuosikau-

sia perehtyneet seikkaperäisesti
kuka minkäkin taistelun tietoihin
sotapäiväkirjoista ja monista muista lähteistä. Matkan suuntana oli
aluksi Repola, jonne saavuimme
sateen saattelemana. Perhemajoitus on näillä matkoilla lähes ainoa
toimiva järjestely. Pieni Repolasightseeing ja kylän kaupassa piipahdus ostoksilla ennen perhemajoittumisia antoi mieleenpainuvan
tuulahduksen paikallisesta elämänmenosta.
Majoituimme Jussin, Hannun ja
Ismon kanssa Tannisen leskirouvan
sähkönsiniseen taloon, joka sijaitsi
järven rannalla. Talossa oli pieni
puutarha, ulkohuussi ja rantasauna.
Meitä oli odotettu: sauna lämpesi ja
ruoka kypsyi uunissa. Olimme läpimärkiä, joten saunominen oli paikallaan. Ihana ruoan tuoksu leijaili
kaikkialla Tannisen kodissa. Tarjolla oli uunikanaa, perunaa, silliä,
mehua, salaattia ja liepuskaa sekä
maaslaa eli leipää ja voita. Nautimme vielä jälkiruuaksi zaijut eli teet
ja kahvit. Venäläiseen tapaan leskiRepolainen 78 - 13

rouva tarjosi vielä aterian päätteeksi votkanapsut.
Muujärvellä talon paikkaa
etsimässä
Aamupalan jälkeen suuntasimme
kohti Rukajärveä. Bussikuskimme
Väinön eli Väiskin luotettavissa
käsissä kuulimme hänen selostuksiaan matkan aikana eri kohteista
ja tapahtumista. Väiski oli kokenut
Repolan ja Rukajärven suunnan
matkojen järjestäjä. Omatoimisena
miehenä Väiskillä oli bussissa oma
kenttäkeittiö. Matkalla ajoimme
erään erämaajärven rantaan ja pystytimme Väiskin johdolla kenttäruokalan.

Minulla suvun juuret isoäitini
isän puolelta juontavat Muujärven
suunnalle. Muujärvellä tiedetään
olleen 8 tai 9 taloa ja tsasouna. Ipatoffien talon tiedetään olleen yksi
Muujärven suurimmista ja sijainneen järven rannan tuntumassa.
Minulla on kuva tuosta sen ajan
karjalaistalosta vuoden 1942 kesältä. Kuvassa enoni Kalle Juhana
ja hänen setänsä Vihtori eli Vikke
seisovat talon edustalla.
Poikkesimme
matkallamme
Rukajärvelle Muujärven kautta.
Paikalla järvenrannalla oli kalankasvattamon vartijoiden hökkeli
ja järvessä suunnattoman suuret
kala-altaat. Vartijalle kerroimme
asiamme ja kysyimme voisiko hän
Kauppias J.A. Ipatoffin talo Muujärvellä. Kuvassa vasemmalla luutnantti
Kalle Juhana Ipatti ja oikealla setänsä kapteeni Vihtori Ipatti. Kuva on
otettu tiettävästi kesällä 1942

Repolan raittia viime elokuulta (kuva Juhani Alakangas)
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mahdollisesti tietää Muujärven talojen sijainnista. Tsasounan paikan
vartija osasi näyttää. Ipatoffien talon paikantaminen oli sitten haasteellisempaa, mutta luullaksemme
onnistuimme siinä, kun venäläinen
kalankasvattamon vartija kertoi
rannan tuntumassa valtavan vatukon keskellä olevasta suuresta
jonkun rakennuksen kivijalan rauniosta. Jonkin aikaa etsittyämme
löysimme vanhan kivijalan ja uuninpohjan. Päättelimme valokuvan
ja näkymän perusteella kivijalan
jonkinlaisella todennäköisyydellä
liittyvän toisiinsa.

Ruokataukoa vietettiin kenttäruokailun merkeissä ja kaikki osallistuimme ruoan valmistukseen.
Me miehet saimme tehtäväksemme
perunateatterin. Toisen seurueen
jäsenet naisten johdolla valmistivat
ruokaleipiä. Väiski toimi kokkina
ja valmisti kaasukäyttöisellä kenttäkeittiöllään lihakeittoa. Maukasta
oli!
Rukajärvellä
Rukajärvelle saavuimme sunnuntaina illan suussa. Ensin pysähdyimme kuitenkin Rukajärven
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kylälle johtavan tien risteykseen
ihmettelemään jalustalle nostettua
ja kunnostettua 150 mm kanuunaa.
Kanuuna oli saanut armeijan vihreän värin. Matka jatkui kohti Rukajärven kylän keskustaajamaa koukaten hautausmaan kautta. Venäjällä hautausmaat ovat meikäläisen
silmin katsottuna eriskummallisen
näköisiä paikkoja jokaisen haudan
ympäröivine rauta-aitoineen ja vainajan kuvineen. Olipa eräälle haudalle vainajalle katettu ruokapöytäkin snapsilaseineen.
Ennen majoittumista kylään
teimme kiertoajelun maisemallisesti kauniin Rukajärven rantaa
myötäilevää tietä pitkin. Ränsistyneen näköisiä taloja oli joka puo-

lella, joukossa toki uudistettuja ja
ihan uusiakin rakennuksia. Koirat
haukkuvat kaikkialla kylässä. Rukajärven vakituinen väkiluku on
noin 600 ihmistä. Kylällä on pari
kauppaa, apteekin omainen lääkekaappi, muutama kerrostalo,
joitakin Venäjän armeijan rakennuksia, kulttuuritalo sekä monia
pikku hökkeleitä. Piipahdimme
illalla yhdessä kaupoista. Kaikki
kaupankäynti tapahtui perinteisellä
tyylillä eli myyjä antaa hyllystä asiakkaan pyytämän tuotteen. Kaupan
ulkopuolella oli paljon uteliasta
koulunuorisoa, joiden kanssa yritimme kommunikoida yhteisellä
englannillamme. Se oli molemmin
puolin sanojen hakemista ja käsillä

Kuva Mujejärveltä kalanviljelyslaitokselta. Ipatoffin talon kivijalan ja uuninpohjan rauniot löytyivät kuvan pienen rakennelman oikealla puolella
olevasta vatukosta (kuva Juhani Alakangas)
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puhumista, mutta jotakin tolkkua
sentään koettiin puolin ja toisin
saavutetun.
Rukajärvellä majoituimme perheissä. Minua onnisti Ismon kanssa
päästä erääseen Grigorijeffien perheeseen. He asuivat puisessa kaksikerroksisessa talossa. Isäntä oli
eläkkeellä oleva puhelinasentaja
ja emäntä vielä työssä käyvä kylän lääkekaapin hoitaja. Asunnossa
oli myös Moskovan läheltä kylässä oleva emännän lääkärisisar. He
olivat sikäläisen mittapuun mukaan
hyvin mukana tässä ajassa. Heillä
oli kannettava tietokone internetyhteyksineen, joten sähköpostiosoitteet tuli vaihdettua.
Majoituimme hyvin varustettuun
vierashuoneeseen, jossa oli mm. tvvastaanotin. Siitä näkyi parikymmentä venäläistä kanavaa viihde-,
kulttuuri-, uutis- ja puheohjelmia
myöten.
Tavan mukaan vieraalle tarjottiin saunomismahdollisuus. Löylyt
olivat hyvät ja saunomisen jälkeen
siirryimme talon olohuoneeseen
katettuun monen eri ruokalajin juhlapöytään. Alkuruokana oli maukas, kuuma syyssoppa leivän ja
mehun kera. Pääruokana oli wieninleike, keitetyt perunat, kasvikset sekä tuoresalaatti, mehu, leipä
ja voi. Jälkiruoaksi oli vielä tarjolla
marjakiisseliä, teetä, kahvia sekä
paikallisen
vieraanvaraisuuden
nimissä tietenkin votkoo snapsina. Isäntäväki oli utelias ja halusi

keskustella lähes kaikesta mahdollisesta alkaen elämänmenosta
Suomessa, autoista, internetistä,
työstämme, koulutuksesta, terveydenhuollosta, ihan kaikesta.
Ontajoella
Aamu Rukajärvellä valkeni aurinkoisena, utuisena ja hieman viileänä. Runsaan ja maittavan aamupalan jälkeen suuntasimme Ontajoelle, jossa kohteenamme oli Pallo- ja Suvi-tukikohdat. Mukaamme
saimme kolme venäläistä sodassa
kaatuneiden vainajien etsintään
erikoistunutta asiantuntijaa: Oneg
ja hänen vaimonsa Kontupohjasta
saakka sekä Valeri Kostamuksesta.
Heillä kaikilla oli etsintään kuuluvat asianmukaiset varusteet miinaharavoineen. Meillä oli kolme metallinilmaisinta. Ajoimme autoilla
mahdollisimman lähelle tukikohtien aluetta.
Teimme suunnitelman ja lähdimme metsämarssille korpimetsään ja
Rimpisuon kiertäen kohti GPS:lle
syötettyä
koordinaattipistettä.
Koordinaattipisteeksi oli asetettu
Suvi-tukikohta. Seurueeseemme
kuului Ismon ohella Osmo, jonka
sukulainen oli taistellut Ontajoella. Osmolla oli mukanaan peitepiirroksia, mm. Ontajoen Suvi-tukikohdan taisteluissa kaatuneiden
kaatumapaikoista, Jsp:stä eli joukkojen sidontapaikasta, huoltotiestä
jne. Saavuimme Suvi-tukikohdan
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maastoon noin puolen päivän aikaan maanantaina 29.8.2016. Tukikohdassa teimme leirin, ruokailimme ja suunnittelimme kuinka
etsinnät olisi kätevintä aloittaa.
Päivän painuessa jo pitkälle iltapäivän puolelle sovin Osmon kanssa, että hän ottaa johtaakseen pääjoukon autolle, joka oli meidän kokoontumispaikkamme. Ismo, Oneg
ja vaimonsa sekä Valeri ja minä jatkoimme etsintää. Jossakin vaiheessa venäläiset etsijämme ilmoittivat
lähtevänsä kokoontumispaikalle.
Edelleen Ismo ja minä jatkoimme
etsintää siihen saakka, kunnes aurinko oli laskenut lännessä niin alas
mailleen, että sen avulla tiesimme
vielä suunnistaa länttä kohti umpikorvessa. Enoa emme tällä etsintämatkalla löytäneet. Maasto oli vaikeakulkuista ja umpeenkasvanutta.
Löysimme toki aseiden ammuksia,
kranaattien pyrstöjä, pakin kannen,
metalliromua, piikkilankaa sekä
itse Suvi-tukikohdan, mutta enon
löytyminen sai jäädä vielä odottamaan ratkaisuaan.
Hyvästelimme venäläiset kumppanimme, jotka lähtivät omiin
suuntiinsa samoin Ismon, joka
suuntasi Suzuki-maasturillaan etsimään erästä lentäjää, joka oli pudonnut sodan aikana suohon Morane Saulnier -koneellaan. Ismon
mukaan putoamispaikan koordinaattien osoittamalta alueelta voisi
olla mahdollisuus löytää lentäjän
maalliset jäänteet. Vielä yksi yö
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Rukajärvellä perhemajoituksessa,
puhdistautuminen, illallinen ja väsymyksen kuitannut syvä uni kruunasivat päivän. Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen hyvästelimme isäntäperheen ja niin kotimatka
kohti Suomea saattoi alkaa.
Takaisin Suomeen
Niin paljon olisi vielä selvitettävää
sekä enoni kohtalosta ja sukumme
esi-isien Muujärven talosta, että
haluaisin jatkaa matkaa näiden
asioiden menneisyyteen. Matkalla
vallitsi erinomainen yhteishenki ja
keskinäinen auttamisen halu. Huumorin kukkakin sai paikoin kukkia ja naurun keventää tunnelmaa.
Kiitokset haluan lausua matkasta ja
erinomaisesta matkaseurasta. Kotimajoitusten osalta myös kiitokset.
Kaikki sujui hyvin. Seurueemme
on ansainnut ison kiitoksen. Erityisesti kiitos Väiskille, Repolan
ja Rukajärven suunnan tuntijalle,
maanmainiolle ja monitaitoiselle
toimenmiehelle. Kiittäminen on
myös venäläisiä etsintäasiantuntijoitamme ja Ismoa, suomalaista
kokenutta
etsintä-asiantuntijaa.
Kotiinpaluu Suomeen on kuitenkin aina reissun päätepiste: ”On
ihmeen ihanaa kotiin tulla taas… ”
Antti Koskinen
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20-vuotias Repolainen
toivottaa lukijoilleen rauhaisaa joulua ja hyvää
uutta vuotta
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