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Vuoden päättyessä yleensä luodaan
katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin. Repola-seuran toiminnassa vuosi on kulunut tavanomaiseen tapaan,
rauhallisesti ja vakaasti. Repolainen on
ilmestynyt suunnitelmien mukaisesti,
heinäkuinen Repolan matka toteutui
ja seuran edustusta eri tilaisuuksissa
on pyritty pitämään esillä.
Nyt katse suunnataan tulevaan vuoteen, syksyllä tulee kuluneeksi sata
vuotta Tarton rauhan solmimisesta.
Tässä rauhansopimuksessa määriteltiin Repolan asema kohtalokkaalla tavalla. Oma-aloitteisesti Suomeen liittynyt Repola ja lähialueet menetettiin
Venäjälle ja vastineeksi Suomi sai Petsamon alueen ja yhteyden ympärivuotisesti avoinna olevaan Jäämeren satamaan. Rauhansopimuksen seurauksena pakolaisvirta Vienan ja Aunuksen
Karjalan alueilta voimistui Suomeen
päin jatkuen aina 1922 alkuvuoteen
saakka. Pakolaisina tuli pääasiassa
Lieksan ja Kuhmon välisellä alueella
tuhansia henkilöitä. Pelkästään Repola
menetti asukkaistaan yli 15 prosenttia,
työikäisiä, lapsia ja vanhuksia. Perheet
ja suvut jakaantuivat pysyvästi vuosikymmeniksi. Karjalaan jääneiden
kohtaloksi koitui myöhemmin Stalinin vainoissa tuhotuiksi tuleminen tai
karkotukset pakkotyöhön. Suomeen
tulleet, repolalaiset sukujuuret omaavat henkilöt ovat nykyään sijoittuneet,
nykykielellä kotoutuneet, hyvin ympäri maata.
Tulevan vuoden päätapahtumaksi
olen - saamani vihjeen mukaisesti - aja-

Repola-seura ry:n jäsenlehti

Päätoimittaja
Lea Tserni-Puittinen
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
puh. 050 520 4121
Kylänlahdentie 24, 81810 Jamali
Toimituskunta
		
Repola-seuran hallitus

Repola-seura ry
Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat takakannen etusivulla.
Seuran nettisivut ovat osoitteessa www.repola-seura.net,
josta löytyy myös vanhoja Repolaisen numeroita.
Jäsenhakemukset ja osoitteenmuutokset
Jäsensihteeri Päivi Kiiskinen, Kiehiskuja 3, 80140 Joensuu,
gsm 050 511 6580, paivi.kiiskinen1@gmail.com
Vuosijäsenmaksu 25 e, ainaisjäsenmaksu 200 e, kannatusjäsenmaksu 100 e, perheenjäsenmaksu puolisosta ja alle 15-vuotiaasta lapsesta 0 e. Vuosijäsenmaksu maksetaan toukokuussa
Repolaisessa oleva viitenumero mainiten.
Seuran pankkitili: Op Polvijärvi, FI05 5354 0420 0466 26.
Painopaikka: Kirjapaino PR-Offset, Joensuu

Kansikuva: Repolan Haukkasaaren kylässä kesällä 2019 veistettiin
hirsiä perinteisin menetelmin uutta aittaa varten (kuva Konstantin
Petrov)
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tellut syksyllä pidettävää
Tarton rauhan
100-vuotismuisteloa, seminaari tai paneeli on ehkä
liian juhlallinen ”työnimi” tilaisuudelle. Kertynyt perimätieto on nykyisin jo
runsasta ja historioitsijoilla on myös
käytettävissä aikaisemmin suljettuina olleita arkistoja. Asia on ollut esillä vain pienen ryhmän piirissä mutta
saanut myönteistä kannatusta. Jos seuran jäsenistö haluaa, kehitellään asiaa.
Järjestötoiminnassa yleisesti podetaan aktiivisten toimijoiden puutetta.
Vetoan myös oman seuramme jäsenistöön, tulkaa mukaan toimintaan! Mielenkiintoista ja monipuolista tekemistä riittää. Seuramme on tällä hetkellä
taloudeltaan terve, kiitos onnistuneen
kirjaprojektin, myös tunnollinen jäsenmaksuvelvoitteen toteuttaminen
on antanut mahdollisuuden vakaaseen toimintaan. Itselleni olen saanut
seuran toiminnan kautta uusia ystäviä
sekä Suomessa että Karjalassa. Sukujuurien selvittäminen on haastavaa
mutta samalla mielenkiintoista, jopa
yllätyksellistä.
Toivotan Repola-seuran jäsenille
perheineen sekä Repolaisen lukijoille Rauhallista Joulun aikaa ja Menestystä Vuodelle 2020.
Ville Pänttönen, Repola-seuran
puheenjohtaja
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Karjalaiset kauppiaat Lieksassa
Autonomian ajan loppupuolella monet itäkarjalaiset kauppiaat perustivat pysyvän kauppaliikkeen jo aiemmilla matkoillaan tutustumaansa
Lieksaan. Nämä laukkukauppiaat, erityisesti Maurot, Mauraset ja Rotkot, ovat jättäneet vuosikymmenten kuluessa mittavan jäljen paikallisiin kauppiasperinteisiin.
Liike-elämän lisäksi monet heistä olivat aktiivisesti mukana paikkakunnan yhteiskunnallisissa tehtävissä ja yhdistystoimissa. Ortodoksinen seurakunta sekä kulttuuri- ja liikuntajärjestöt saivat heistä aktiivisia toimijoita ja toiminnan tukijoita. Huumoria, huolenpito ja lämmin
karjalainen yhdessäolo olivat karjalaisiin kauppiasveljiin yleisesti liitettyjä ominaisuuksia.
Maurojen Kauppayhtiö
Lieksaan sijoittuneista laukkukauppiaista tunnetuin oli Repolan Koropin kylästä kotoisin ollut Wasili
Maurojeff, vuodesta 1919 Mauro,
joka avasi pienen kauppapuodin
Hovilan piharakennuksessa syyskuussa 1892. Wasili oli tutustunut
lieksalaisiin kauppiaisiin jo varhaisessa nuoruudessaan, sillä talvitie
Lieksasta Repolaan kulki järviä ja
tasaisia maita pitkin Wasilin kotikylän kautta.
Kauppa Wasselin puodissa kävi
alusta alkaen hyvin, sillä kauppias oli monille repolalaisille tuttu
ja vilkkaana karjalaisena hän osasi
palvelun jalon taidon. Mauro keskittyi alusta alkaen tukkukauppaan
ostaen suuret määrät turkiksia ja
riistaa muualle myytäväksi.
4 - Repolainen 90

Tuottoisat liikesuhteet näkyivät
kaupan ulkoisena vaurastumisena.
Vuonna 1906 liike siirtyi Pielisentien varrelle ja vuonna 1919 yritys
muuttui Lieksan Kauppa Osake
Yhtiöksi. Tukkukauppaoikeudet se
sai Lieksan kauppalan perustamisvuonna 1936.
1920-luvun alussa itäkarjalaiset
kauppiaat ja kauppa-apulaiset pyrkivät Suomen kansalaisiksi. Kunnanvaltuusto puolsi yleensä yksimielisesti hakemusten hyväksymistä, mutta aina näin ei ollut. Pielisjärven vasemmistoenemmistöinen
kunnanvaltuusto epäsi tukensa Vasili Maurolta äänin 17−11 sillä perusteella, että hakija oli sortovuosien aikana ollut venäläismielinen.
Taustalla oli ilmeisesti muitakin
syitä, vaikka niitä ei haluttu ääneen
sanoa. Olihan Mauro osuuskaup-

pojen kovan kilpailijan Lieksan
Kauppa Oy:n tarmokas toimitusjohtaja. Kuopion läänin maaherra
kehotti Pielisjärven nimismiehen
neuvosta Sisäasianministeriötä jättämään kunnanhallituksen päätöksen huomioimatta ja niinpä Mauro
sai Suomen kansalaisuuden.
1950-luvun puolivälissä Kauppayhtiön palveluksessa oli noin
170 henkilöä ja yrityksellä oli toimipaikkoja ympäri pitäjää. Tuolloin merkittävän osan Kauppayhtiön toiminnasta muodosti metsätyömaiden muonitus. 1960- ja

1970-luvuilla yhtiö luopui tiheästä
myyntiverkostostaan Lieksan kylissä ja kehitti pääliikettään Pielisentien varressa.
Perheyhtiö harjoitti menestyksellistä liiketoimintaa lieksalaisten
parissa aina vuoteen 1980, jolloin
se myytiin Tukkukauppojen Osakeyhtiölle.
Wasili Mauro toimi yhtiön toimitusjohtajana
kuolemaansa
saakka. Tämän jälkeen perheyhtiön johtoon astui Nikolai ”Kola”
Mauro (1897−1959) ja hänen jälkeensä nuorin veljeksistä Pau-

Kauppayhtiön ensimmäinen auto vuodelta 1921. Ratin takana Wasili Mauron jälkeen yhtiön toimitusjohtajaksi tullut Nikolai ”Kola” Mauro
(kuva Asko Saarelaisen kokoelma)
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li (1913−1991). Nikolai ja Pauli
Maurolle myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi. Myös muut
sisarukset työskentelivät yrityksen palveluksessa. Feodor Mauro
(1907−1970) toimi rautaosaston
johtajana ja yrityksen johtokunnan
puheenjohtajana. Wasilin ja Marian
kahdeksan lasta syntyivät Lieksassa
ja aloittivat sukuyhtiön palveluksessa pienestä pitäen.
Wasilin veljeksistä kaksi, Andrei
(1872−1941) ja Ivan (Ippo) Mauranen (1875−1942), toimivat Lieksassa kauppiaina. Kauppiasuransa
Andrei aloitti laukkukauppiaana ja
toimi myöhemmin liikeapulaisena
Wasilin liikkeessä Lieksassa. Oman
kaupan Andrei perusti Repolan
kirkolle vuonna 1896. Tarton rauhansopimuksen jälkeen hän siirtyi
perheineen Lieksaan ja toimi kauppiaana kuolemaansa saakka. Ivan
perusti sekatavarakaupan Lieksaan
vuonna 1902.
Dobrinin − Rotko
Ivan Maksimanpoika Dobrinin
(myöhemmin Tarma, s. 1883) perusti sekatavarakaupan Lieksaan
vuonna 1903. Hän oli jo aiemmin
toiminut kauppa-apulaisena Lieksassa. Dobrinin-suku oli lähtöisin
Akonlahden kylästä Munankilahdesta Vienan Karjalasta ja heillä oli
vankka kokemus laukkukauppayhteyksistä Suomeen jo 1800-luvulla.
Ivan Dobrininin kauppa toimi
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perusti sinne vaatekaupan. Ivan
myi Lieksan kauppansa anopilleen
Aleksandra Mikkoselle (ent. Höttönen), joka piti liikettä Lieksassa
1920- ja 1930-luvukujen taitteeseen
saakka.
Ivanin serkku Vasili (s. 1875) perusti Lieksaan oman sekatavarakaupan vuonna 1904, joten Lieksassa
oli yhtä aikaa kaksi suvun kauppaa;
Ala-Dobrinin (Ivan) ja Ylä-Dobrinin (Vasili). Vasili siirtyi Lieksaan
kauppiaaksi Juuan Vuokosta, josta
Vasilin isä oli hankkinut maatilan
kauppamatkoillaan. Vasilin kauppa
palveli etupäässä lieksalaisia ja toisia maakauppiaita.
Serkukset pitivät yhtä ja auttoivat
toinen toistaan vanhan karjalaisen
sukuperinteen mukaan. Yhdessä he
läksivät ostosmatkoille Pietariin ja

Viipuriin. Kauppakeskuksiin vietiin riistaa, turkiksia ja nahkoja ja
sieltä tuotiin Lieksaan tarvittavat
kauppatavarat.
Vasili osti kaupanteon ohessa kiinteää omaisuutta maata ja
metsää. Vasili Dobrininin (nimi
muutettiin Rotkoksi 1930-luvulla) kuoltua vuonna 1944 sekatavarakauppaa jatkoivat pojat Viktor
(1903−1972) ja Niilo (1900−1952).
Rotkon-kauppa muuttui vaatekaupaksi 1950-luvulla ja jatkoi toimintaansa 1970-luvulle. Niilon poika
Markku toimi yrittäjänä Kiinteistö
Plus Oy:ssä vuoteen 2008.
(Artikkeli jatkuu seuraavassa Repolaisen numerossa)
Asko Saarelainen

Lieksan Kauppa Osakeyhtiön perustaja Wasili Mauro (kuva Asko Saarelaisen kokoelma)
Suomeen tulevien laukkukauppiaiden tukikohtana, josta saatiin
repuntäydennystä ja jonne voitiin
myydä riista, turkikset ja muut
tuotteet. Turkikset markkinoitiin Pietariin ja Helsinkiin ja riista myytiin maakauppiaille. Ivanin
kauppaa kutsuttiin ”korukaupaksi”,
koska siellä myytiin paljon pientä tavaraa kuten koruja, nappeja ja
jauhoja.
Sotavuodet hiljensivät kaupantekoa ja niinpä hän muutti perheineen pysyvästi Joensuuhun ja

Kauppayhtiön myymälä Pielisentien varrella 1970-luvulla (kuva Asko Saarelaisen kokoelma)
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Lieksajärven ympäriajo - myötäpäivään
Syyskuussa toteutunutta Vienan ja Aunuksen Karjalan matkaa suunnittelimme alun perin neljälle maastoautolle, mutta kaluston rikkoutumisen vuoksi matkaan pääsi vain kaksi miestä ja kaksi autoa; Andres
vuoden 1998 Land Rover Discoverylla ja Mikko vuoden 1979 Jeep Cherokeella. Repolan olimme valinneet tämän syksyn pääkohteeksi ajatuksena tutustua jatkosodassa lähes legendaariseksi nousseen Kevyt Osasto 2 sotilaiden polkupyörillä kulkemaan tiedusteluretkeen Lieksajärven
ympäri heinäkuussa 1941. Suunnitelmanamme oli käydä myös useammassa paikassa rajavyöhykkeellä, kuten Tuulivaarassa ja Omeliassa.
Rajavyöhykeluvat oli lentieralainen majoitusyrittäjä Natalia hakenut
meille kiireellä ja nähtäväksi jäi, saisimmeko ne ajoissa

Liikkeelle lähdimme Helsingistä
perjantaina aamulla 20.9. ja Lieksassa yövyimme retken henkeä
jäljitellen Yrjölän Kotiseututalossa,
entisessä vaivaistalossa Lieksanjoen rannalla, missä jatkosodan
aikana on tapahtunut monenlaista.
Koska Rukajärvi-keskus oli jo siirtynyt talviaikatauluun, matkamme jatkui lauantaiaamuna suoraan
Kostamuksen kautta Jyskyjärvelle,
Vienan Karjalan “Venetsiaan”. Jyskyjärven riippusillat jäivät parin
päivän jälkeen taaksemme, kun
suunnistimme Borovoista TsirkkaKemijoen itäpuolta metsäautoteitä
pitkin etelään suoraan “Rukajärven
tietä” kohti. Ajoreitti erämaassa on
kaunis, mutta tie on vähällä käytöllä, sillä useimmat sillat ovat jo todella kehnossa kunnossa ja ajorampit ovat tarpeen varustelistalla, jos
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ei ole aikaa korjailla siltoja pitkästä
tavarasta, jota vielä metsistä löytyy.
Propuskojen noutamiseksi meidän tuli ajaa ensin Lentieraan ja yöpyä siellä uudehkossa majatalossa
nimeltä “Karjalan Kajot” (Гостевой
дом Карельские Зори). Matkamme kävi kuitenkin Repolan läpi,
missä rajamieskaksikko pysäytti
meidät tarkastusta varten; tuttuja
kavereita vuosien takaa Porajärveltä ja Mujejärveltä, silloin he vain
olivat nuorempia ja virkaintoisempia. Vanha Niva oli myös vaihtunut KIA:aan. Jeeppini oli selvästikin jäänyt kummallekin mieleen ja
myös nyt sitä taputeltiin, kuvattiin
ja ylistettiin sanoilla “hieno auto”.
Discon Andres puhuu sujuvampaa
venäjää ja osasi tulkata monimutkaiset tilanteet; hyvä apu Karjalassa. Venäläiset rajamiehet toivottivat

meille hyvää matkaa Lentieraan ja
näkemisiin huomiseen; kaiken he
tiesivät.
Myöhemmin illalla perillä Lentierassa majatalon pihaan karautti musta UAZ Patriot, josta astui
ulos nuori ja ystävällinen rajavartion edustaja meidän rajavyöhykelupamme kanssa. Hetken ilon
jälkeen havaitsimme, että luvat eivät taipuisikaan muualle kuin itse
Lentieraan. Majatalon Natalia oli
kovin pahoillaan tästä erehdyksestä
ja painosti tätä selvästikin korkearvoisempaa rajavartioston henkilöä
ottamaan yhteyttä FSB:hen Porajärvelle, josta luvat oli saatu. Huomenna selviäisi, tulisiko lupaamme
“lisää virtaa”. Ilta pimeni ja kylme-

ni, banja oli lämmin, ja maailman
murheet unohtuivat hirvipullaillallisen jälkeen, kun uni valtasi meidät
pitkän päivän päätteeksi.
Lentierasta Repolaan
Tiistaina aamiaisen ja “konepeltikahvien” jälkeen tankkasimme
kaluston Lentierassa, koska seuraava suunniteltu tankkauspiste olisi
vasta n. 600 km:n päässä kaukana
etelässä, Läskelässä. Matka suuntautui takaisin Repolaan ja Kiimavaaran tienoilla ajoimme Lieksajärven rantaan siihen kohtaan, missä
Tuusenian salmen vesi virtaa Karkiejärveen. Tästä kohtaa Kev. Os. 2

Majatalo Karjalan “kajot” Lentierassa (kuva Mikko Suuntala)
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heinäkuussa 1941 meni salmen yli
Lieksajärven itäpuolella Tuusenian
kylään. Edellä vetäytynyt venäläisten joukko oli tuolloin polttanut sillan, ja muistona siitä salmen nopeasti virtaava vesi edelleenkin huuhtoo osin hiiltyneitä silta-arkkuja.
Tässä kohtaa voi yrittää eläytyä suomalaisten sotilaiden pelonsekaisiin
tunteisiin, kun he ovat nostelleet
vielä savuavia lankkuja arkkujen
väliin rakentaakseen kapean käynnin toiselle puolelle salmea, jossa
saattoi lymyillä vihollinen. Mutta,
tästä ei siis mentäisi nyt yli meidän
kalustolla, vaan matka jatkui Lieksajärven ympäri myötäpäivään.
Seuraava etappi oli Keyrinniemi,
jonne tie kääntyy n. 6 km ennen Re-

Tuusenian salmi (kuva Mikko Suuntala)
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polaa. Kerrotaan, että tästä niemestä kuljetettiin suomalaisia joukkoja
heinäkuussa 1941 veneellä Koroliin,
toiselle puolelle järveä, osana Omelian mottiin johtanutta operaatiota.
Tie Marskin majalle on lähes umpeen kasvanut emmekä löytäneet
sen alkukohtaa, vaikka syvemmällä
metsässä ja kankaalla se vielä erottuukin ja sitä pitkin kävelimme majan perustusten rippeille. Karhukin
meidän toimia seuraili, koska palatessamme sen tuoreet jäljet olivat
ilmestyneet rantahiekkaan meidän
tulojälkien viereen. Täällä on hieno
hiekkaranta ja leiriytymispaikkoja, mutta emme kahteen mieheen
vaivautuneet leiriä rakentaa vaan
jatkoimme matkaa Repolaan, jossa
yöpyisimme kotimajoituksessa.
Repola-seuran avulla olimme
varanneet “Raijan kotimajoituksen” Repolasta pariksi yöksi. Saavuttuamme Raija tarjosi meille heti
tukevan lounaan, ja pian tuttu rajavartijakaksikko tuli myös vieraisille. Heillä oli huonoja uutisia, sillä
meidän rajavyöhykelupia ei voitu
muuttaa laajemmiksi ja niin ollen
Tuulivaara ja Omelia piti unohtaa
tällä erää. Kävimme kuitenkin katsomassa Tuulivaaran ja Kolvasjärven suuntaan lähtevän tien siltaa
Repolan hautausmaan takana; tuokaan silta ei kauaa enää kannattele,
vaikka vielä 1990-luvulla siitä kuljetettiin tukkipuuta Suomeen. Iltapäivän ja illan ohjelmaksi jäi sitten
tutustuminen Lieksajärven itäpuo-

Kalustona haasteellisilla teillä oli ”Jeeppi ja Disco“ (kuva Mikko Suuntala)
leen.
Virran kapeikkoon tultiin Repolasta itään ajettaessa n. 12 km
päässä. Uusi silta on hieno ja kulkee vanhan tielinjan eteläpuolella.
Tästä eivät suomalaiset joukot heinäkuussa 1941 päässeet heti alkuun
yli ja siksi Kev. Os. 2 lähetettiin
luutnantti Perttulin johdolla kiertämään Lieksajärveä kaukaa itäpuolitse, vastapäivään. Meiltä kapeikon
ylitys onnistui ja jatkoimme heti
sillan jälkeen oikealla kohti entisiä
erämaakyliä.
Korolin ja Tsolkan sotahistoriaa

Kansa Taisteli -lehtiä lukeneena
kersantti Kärkkäisen kohtalo Kev.
Os. 2 edetessä Korolista Virran
suuntaan on painunut mieleen. Jo
ennen tätä retkeä tutkimme eri lähteistä kuvauksia haavoittumispaikasta sillalla ja katsoimme vanhoja
ja uusia venäläisiä topografikarttoja
sekä Yandexin tuoreita satelliittikuvia kohteesta. Lähes 80 vuoden
jälkeen paikat ovat myös muuttuneet maastossa. Eri lähteistä riippuen kuvaus tästä aiheesta on ristiriitaista. Oliko kyseessä purolinja
vai joki? Oliko silta 5 km vai 9 km
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päässä Korolin kylästä vai Korolin
kannaksesta? Oliko etäisyys mitattu tietä pitkin vai linnun tietä pitkin? Meistä todennäköisimmäksi
kuitenkin osoittautui paikka, joka
on reilu 2 km itään “Rukajärven
tiestä” kohdassa, jossa Ala-Pisamajärvi (озеро Нижнее Пизама)
laskee Lieksajärveen; suora etäisyys
Korolin kannakseen on 8 km. Silta
on uusi eikä niin korkea kuin kuvauksissa, mutta nähtävästi puro/joki
ei tulvi enää.
Nykyinen tielinja noudatti melko lailla vanhaa vuoden 1935 kartan tietä koko matkan. Seuraavaksi

saavuimme Korolin kannakselle.
Vanhan pitkän sillan rippeet ovat
uuden sillan vieressä. Heinäkuun
yössä 1941 kersantti Kärkkäinen
kulki haavoittuneena tänne asti ja
sillan päässä hänet otti vastaan suomalainen vartiomies. Koroli oli Kev
Os.2:n tavoite ja Korolin kylääkin
yritimme löytää kartan osoittamasta paikasta, mutta oikeastaan on liioittelua puhua kylästä, kun ei siellä
nähtävästi ole ollut kuin yksi talo.
Koska tieuraa sinne ei mennyt, niin
emme jalkautuneet sitä etsimään,
vaan jatkoimme kohti Tsolkkaa.
Tsolkka oli Perttulin osaston

Tällaisia siltoja riittää Karjalassa (kuva Mikko Suuntala)
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tiedusteluretken toinen kyläkohde Tuusenian jälkeen. Aikoinaan
suuri kylä on kuollut eikä nyt jäljellä ole muuta kuin iso niittyaukio
ja jokunen kivijalka Tsolkkijärven
rannassa; niitä emme jääneet potkimaan, vaan jatkoimme edelleen
matkaa kohti Tuuseniaa. Kilometrin päässä tiepohja katosi yllättäen ja jatkui kapeana polkuna ylös
mäkeen. Ajoimme vielä kilometrin
verran, mutta sitten kivet alkoivat
olla jo puolen metrin korkuisia ja
vaikeita ylittää ja väistellä tiheässä
männikössä, iltapäivä oli jo pitkällä, ja päätimme kääntyä takaisin
tässä kohtaa sekä säästää kalustoa.
Tuusenia jäi saavuttamatta, vaikka satelliittikuvissa tuo reitti näytti
kulkukelpoisena ainakin Pieningän
joelle asti. Tässä onkin sitten sopivasti haastetta seuraavalle retkelle.
Todennäköisesti Lentiirasta pääsisi
myös metsäautoteitä pitkin lähemmäksi Tuuseniaa.
Paluumatkalla Repolaan pistäydyimme vielä Haukkasaaressa, jossa oli selvästi paljon elämää. Vesi
oli niin alhaalla, että taaimmaiseen
saareen oli ajettu kaislikon läpi
UAZ:illa. Me tyydyimme kävelemään siltaa pitkin ja ihastelimme
vanhaa hirsitaloa ja sen pihapiiriä.
Tiistai-iltana nautimme taas
banjasta ja illallisesta Raijan kodissa. Oli mielenkiintoista ja liikuttavaa kuunnella tarinaa hänen vuosikymmenien matkastaan Lusman
kylästä Tuulijärven rannalta Repo-

laan, edelleen Moskovaan ja takaisin Repolaan.
Keskiviikkoaamu 25.9. valkeni
aurinkoisena ja viileänä. Rajavyöhykelupien puutteellisuuden vuoksi
lähdimme suunniteltua aikaisemmin jatkamaan matkaa edelleen
Rukajärven ja Ontajärven kautta
metsäautotietä Paateneen suuntaan, ja sitten lopulta Sortavalan ja
Viipurin kautta takaisin Helsinkiin.
Matkaa tuli kaikkiaan yli 2300 km.
Niin paljon meitä jäi kaivelemaan se, että emme päässeet Tuulivaaraan emmekä Omeliaan. Niinpä
uutta retkeä Repolaan pitää suunnitella tuleviksi vuosiksi, vaikka todennäköisesti Repola itse näyttäytyy sitten vieläkin hiljaisempana,
ainoina eläväisinään mahdollisesti
harmaantunut rajamieskaksikkomme, ennen lopullista autioitumista.
Tai sitten kaikki voi olla toisinkin.
Mikko Suuntala
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Haukkasaaren kylä ja perinne elää
Repolan pääkylästä kahdeksan kilometriä itään Lieksajärvellä on
Haukkasaari, saari ja kylä. Kylä on ollut mm. Pottosten vuosisatainen
asuinpaikka. Yhtäjaksoista asumista on ollut ainakin 1700-luvulta ja
edelleen kylässä on rekisteröidytty kesäasukkaaksi. Nyt kylässä on alkanut uusi aika perinnerakentamisen elvyttämisen myötä.
Kylässä on vielä vanhaa rakennuskantaa ja joitain rakennuksia on
siirretty muualle. Kizin valtiollisessa etnografisessa museossa on
tuulimylly ja riihi, sekä Repolan
Mauroniemessä
asuinrakennus,
joka toimi jonkin aikaa Repolan
sairaalana. Moskovolainen tiedeja kulttuurialoitteita tekevä, voittoa
tavoittelematon Traektoria-säätiö
on noin kymmenen vuoden aikana
elvyttänyt kylän perinnettä. Aluksi
Traektoria keräsi tietoa ja mm. rakennusten piirustuksia ja muita dokumentteja, myöhemmin he mm.
kunnostivat saareen johtavaa siltaa
kestämään autojen ja rakennusmateriaalien painon. Perinteinen kyläjuhla 12.7. on järjestetty nyt neljästi
peräkkäin kesästä 2016 alkaen ja lisäksi tänä kesänä 2019 saareen valmistui uusi perinnerakennus!
Yhteistyökumppaneita Suomesta
Alun perin Traektorian perustajat
Konstantin Petrov ja Mihail Jurik
päätyivät sattumalta samaan aikaan
Haukkasaareen
Repola-seuran
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Pertti Rannikon kanssa heinäkuussa 2010. Myöhemmin he perustivat
Traektoria-säätiön ja Haukkasaariprojekti muotoutui heidän tärkeimmäksi kohteeksi. Muuta toimintaa
heillä on mm. julkaisutoiminta ja
tieteellisten luentojen järjestäminen, sekä esimerkiksi koululaisten
ja tieteentekijöiden yhteiset työpajat. Kun Haukkasaareen suuntautuva perinnettä vaaliva projekti eteni,
tavoitteli Traektoria myös Suomen
puolelta yhteistyökumppania. Juminkeon Markku Niemisen ja
Repola-seuran Markku Pottosen
välittämien viestien kautta Repola-seura lähti mukaan 2016. Seura
tarjosi tietoa aiheesta ja kokosi aiheesta kiinnostuneiden verkostoa
Suomessa.
Sattumalta Repola-seuran Antti
Pottonen tutustui Kruuga - Karjalaiset lauluhäät -näyttämöteoksen
esityksessä perinteentutkija Leena
Jääskeläiseen, joka antoi tärkeitä
neuvoja ja asiantuntemusta projektiin. Leenan kautta mukaan tuli
myös restaurointiarkkitehti Aleksanteri Jääskeläinen. Jääskeläisillä

oli jo aiempaa tietoa Haukkasaaresta. He olivat työskennelleet vuosia
Kizin saarella, joten mm. Haukkasaaresta siirretyt rakennukset ja
esineet olivat tuttuja. Leena ja Antti
osallistuivat Suomalais-venäläiseen
Kulttuurifoorumiin Tampereella,
jossa sovitusti tavattiin Traektorian
Konstantin ja Mihail. Foorumissa
muodostui myös yhteys Via Kalevala -hankkeeseen ja Antti Holopaiseen, joka sittemmin vieraili
Haukkasaaressa kesällä 2017 Repola-seuran matkalla, valmistellen
samalla Via Kalevalan Repolaan ja
Haukkasaareen suuntautuvaa kävelytapahtumaa.
Aleksanteri mittasi ja dokumentoi kesäkuussa 2017 Haukkasaa-

ressa rakennuksia apunaan Antti
Pottonen ja Tommi Laittila. Mittausmatka voitiin toteuttaa Lieksasta, Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta. Mittausten perusteella
saatiin piirustukset kesällä 2019
rakennettuun aittaan. Heinäkuussa 2017 ensimmäiset suomalaiset
osallistuivat Haukkasaaren kyläpäivään. Näistä on kerrottu myös Repolainen lehden numerossa 81.
Antti Pottosen erä-ja luonto-opas
-opinnot alkoivat elokuussa 2017
Niittylahden opistossa, Riveriassa.
Opintojen myötä erä- ja luontoopas Victoria Fovanova liittyi mukaan toimintaan. Opiskelijat tekivät
tammikuussa 2018 matkan Repolaan, jolloin valmisteltiin hiihtoret-
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keä Haukkasaareen (Repolainen 83
). Toinen talvinen Riverian opiskelijoiden matka tehtiin maaliskuussa
2018, jolloin myös Via Kalevalan
Antti ja Traektorian Konstantin
olivat mukana (Repolainen 84).
Heinäkuussa 2018 Via Kalevalan
kävelytapahtuma suuntautui Haukkasaareen Pottosen Antin ja Viktorian opastamana (Repolainen 85).
Kyläjuhlaan osallistuttiin jo toista
kertaa Suomesta ja jälleen Inarin
rajanylityspaikan kautta.
Kesän 2019 perinnerakentamisen
kurssi
Menneenä kesänä 2019 Haukkasaaressa oli Traektorian järjestämä
Kalevalainen rakennustekniikan
kurssi, jossa vapaaehtoiset kurssille hakeneet rakensivat perinteisillä
käsityömenetelmillä aitan. Opettamassa oli Aleksanteri Jääskeläinen
ja ammattilaisia Venäjältä. Moni
kurssilainen käytti ensimmäistä
kertaa kirvestä rakennustyössä.

Kurssi aloitti myös tuulimyllyn jäljennöksen rakentamista alkuperäiselle paikalleen saareen. Kurssilaiset raivasivat maastoa kylän tsasounan raunioilla ja kivijalka otettiin
esiin arkeologisella varovaisuudella. Tsasouna on palanut salaman
iskiessä 1930-luvulla.
Rahoitus kurssille tuli Venäjältä,
mutta materiaaleihin ei ollut rahoitusta tiedossa. Fofanova toimi hetken Via Kalevalassa projektityöntekijänä ja siten sai Helsingin matkailumessuilta yhteystiedon Karelia
wood companyltä, joka päätyi lahjoittamaan rakennuspuuta Haukkasaaren rakennuskurssille.
Monet myönteiset odottamattomat kohtaamiset ja tapahtumat
ovat edistäneet kylän elpymistä.
Haukkasaaren kylässä on varmasti
vielä paljon mielenkiintoista koettavaa ja kerrottavaa myös tulevaisuudessa.
Antti Pottonen
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Краткий обзор материалов номера
Год заканчивается
В конце года принято подводить итоги. Деятельность общества была
стабильной, наш бюллетень выходил регулярно, летом, по традиции, ездили
в Реболы, участвовали в мероприятиях других организаций. И теперь мы
обращаем взгляд в будущее.
Будущей осенью исполнится сто лет со дня подписания Тартусского мирного договора. Реболы остались по ту сторону границы. До 1922 г. шел
непрерывный поток беженцев, одни только Реболы потеряли больше 15%
населения. Многие из тех, кто остался, пострадали от сталинских репрессий.
Нам хотелось бы организовать осенью семинар, посвященный Тартусскому
договору. Документальных материалов теперь все больше, поскольку открылся доступ во многие архивы. Нам хотелось бы знать ваше мнение по этому
поводу. Призываю членов общества к активному участию в нашей работе.
Общество принесло нам много новых друзей как в Финляндии, так и в Карелии.
Желаю вам и вашим семьям, всем читателям нашего бюллетеня светлого
Рождества и радости в Новом году!

Вилле Пянттонен, председатель общества

Вокруг озера по солнцу
В этот раз для нашей поездки в Карелию мы выбрали Реболы, так как хотели
пройти по маршруту почти легендарного Отделения 2. Бойцы разведотделения на велосипедах объехали Лексозеро в июле 1941 г. Мы выехали из Хельсинки 20 сентября, заехали в Лиексу, а потом через Костомукшу направились
в карельскую Венецию Юшкозеро с его знаменитыми висячими мостами.
Затем через Боровое выехали на так наз. по военной истории Ругозерскую
дорогу. За пропусками нам надо было поехать в Лендеры. В Реболах нас
остановили пограничники, оказались старые знакомые. Несколько лет назад
мы встречались в Поросозере и Муезерке.
Из Лендер пришлось вернуться назад, так как пропуска были только в
Лендеры. Обратно ехали через Кимовары, но мост через Кяркиярви не смогли
проехать, и пришлось объехать Лексозеро уже в обратном направлении - по
солнцу. По дороге заехали в Кеуриниеми. К шалашу Маннергейма пробирались по почти заросшей тропе. На обратной дороге заметили, что мы тут не
одни, свежие медвежьи следы «выдали» мишку, он был явно заинтересован,
кто это тут бродит... В Реболах мы остановились у гостеприимной хозяйки
Раисы Тупальской, вкусно ели, в бане парились, расспрашивали про жизнь, а
жизнь у Раисы была непростая. Мы очень благодарны нашей хозяйке.
Затем мы еще объехали окрестности. Нас интересовали места, о которых
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мы прочитали в газете ”Kansa Taisteli” (Народ воевал). Там рассказывали о
сержанте Кярккяйнене, как он раненый пробирался к своим. Скорее всего, это
было где-то в районе оз. Нижняя Пизама.
Потом поехали в Челку, когда-то здесь тоже была деревня. Дальше уже
не смогли проехать. Заехали еще в Гафостров. Здесь уже явно были видны
признаки возрождения, красивый бревенчатый дом, двор вокруг него. В
среду надо было продолжать путь, через Ругозеро на Паданы, а затем через
Сортавалу и Выборг - домой в Хельсинки. И поскольку не все, что хотели,
смогли посмотреть, в частности, Туливары и Емельяновку, надо начать
планировать будущие поездки. И может мы снова встретимся со старыми
знакомыми - пограничниками, наверно, уже постаревшими и поседевшими.
И будем надеяться, что население Ребол не уменьшится, а скорее, наоборот.

Микко Суунтала

Традиции Гафострова живут
В Гафострове люди жили, наверное, уже в 1700-годы. И история нашего рода
Поттоненых тоже насчитывает столетия. Теперь идет процесс возрождения
деревень и особенно традиционных деревянных строений. Московский фонд
«Траектория» начал эту работу примерно десять лет назад. Сначала собирали
материалы и документы, затем отремонтировали мост, а прошлым летом
построили новый дом в традиционном стиле!
В 2010 г. Константин Петров и Михаил Юрик случайно встретились в
Гафострове с нашим бывшим председателем Пертти Ранникко. Позже был
создан фонд, началась работа в проекте по Гафострову. Наше общество
подключилось в 2016 г. с подачи Маркку Поттонена и Маркку Ниеминена из
Кухмо. Начался сбор информации и создание сети сотрудничества. Я, опять
же случайно, познакомился со специалистом Леной Яскеляйнен, и мы получили много полезных сведений о традициях от нее и Александра Яскеляйнена. Лена и Александр работали в музее Кижи. Затем мы вместе были в Тампере на культурном форуме, в котором участвовали и ребята из «Траектории».
Там же установили связь с проектом Via Kalevala.
Летом 2017 г. мы изучали ситуацию на месте, делали измерения и чертежи.
В январе 2018 г. учащиеся курсов природного туризма ездили в Реболы и
готовили лыжный поход в Гафостров, и в марте его осуществили. А в июле
совершили пеший поход. Все это освещено в Repolainen в номерах 81, 83, 84 и
85. Прошлым летом под руководством Александра Яскеляйнена и российских
специалистов провели курс по традиционному строительству. Многие его
участники держали топор в руках впервые в жизни. Курс финансировала
российская сторона, материалы предоставила Karelia wood company. Гафостров понемногу возрождатся.

Hallitus 1.3.2019 – 28.2.2020

Ville Pänttönen, puheenjohtaja, taloudenhoitaja,
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
Valentina Afanassieva, gsm 040 716 5151
valentina.afanassieva@elisanet.fi
Asko Saarelainen, gsm 040 104 4111
Korholantie 1, 81720 Lieksa
asko.saarelainen@lieksa.fi
Antti Pottonen
pottonen@gmail.com
Lea Tajakka
lealiinu@gmail.com
Jorma Turunen, gsm 050 044 5444
Lohenevä 1 b, 02170 Espoo
jorma.t.turunen@gmail.com
Hallituksen ulkopuolinen jäsensihteeri
Päivi Kiiskinen, gsm 050 511 6580
Kiehiskuja 3, 80140 JOENSUU
paivi.kiiskinen1@gmail.com

Антти Поттонен
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Pakkasen sanat
Pakkanen, puhurin poika,
kylmä soita, kylmä maita,
kylmä kylmiä kiviä,
elä kylmä kynsiäni,
palella pättäröitän.
Tulen tungen sukkihini,
kekälehen kenkihini,
kesät keikun hettiössä,
talvet taivahan navalla.
Meheläinen, lennä tuonne,
kunne kässen,
tuo monenlaisii tuomisii,
ulkomoalta tuo
uuest kaupunnista
uusia voiteit
pakkasen pahoih vihoih!
Malanje Seppäne, yli 80 v. Kiimavaara, (kerääjä
S. Paulaharju, Suomen kansan vanhat runot))
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