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Repolainen
-	 ilmestyy	4	kertaa	vuodessa	(johtuen	ALV-säädöksestä)
-	 on	myös	netissä	os.	repola-seura.org
-	 aineistopäivä	/	deadline	v.	2010:	15.01, 15.03, 01.07 ja 15.11
-	 Toimituskunta:	 -	päätoimittaja	 Lauri	Huotari
	 	 -	toim.sihteeri	 Maire	Huotari
	 	 -	toimittaja	 Tuula	Kilpeläinen
-	 Yhdyshenkilöt:	 -	Repola	 Ivan	Lasarev,	Sadukatu	2,	puh.	524200
	 	 “	 Nina	Tsurko
	 	 -	Petroskoi	 Juri	Kilin,	Heikkinen	STR	14-105
-	 Toimituksen	ja	Hallituksen	yhteystiedot	ovat	sijoitetut	takakanteen.
-	 Palautamme	jäsenjulkaisuun	mieluusti	“Henkilöuutisia”-palstan.
-	 Aloitamme	myös	selvitellä	eräiden	Repolalaisten	sukukohtaloita,	kun
	 olemme	saaneet	hallitukseen	asiaan	syventyneitä	jäseniä.
-	 Jäsenistön	kirjoituksia	ja	kuvia	toivotaan	luonnollisesti	yhteisiksi	
	 lukuiloiksi.

Repolainen	julkaisee	sitoumuksetta	jäsenten	toimittamaa	materiaalia.	
Tekstiin	liittyvät	valokuvat	palautetaan,	jos	tekstin	mukana	seuraa	ao.	
postimerkillä	varustettu	vastauskuori.	Nimimerkillä	varustetut	kir-
joitukset	julkaistaan,	mutta	kirjoittajan	nimi	tulee	saattaa	päätoimittajan	
tietoon.	Toiseen	henkilöön	kohdistuvaa	arvostelua	sisältävää	kirjoitusta	
vain	nimimerkillä	varustettuna	ei	tulla	julkaisemaan.	(JSN:n	ohje).
Repolainen	on	myös	edullinen	ja	tehokas	haku-	ja	ilmoituskanava	
repolaista	alkuperää	olevien	sukujen,	yhteenliittymien	ja	sukuseurojen	
käyttöön.
Tutustuthan!	Teemme	parhaamme,	että	olisit	palveluumme	tyytyväinen!

Kansikuva:	Isä	Stefan	Krasovitski	rakennuttamansa,	Pyhälle	Mihaelille	pyhitetyn	
Repolan	uuden	kirkon	edessä.	Isä	Stefan	on	ulkomailla	toimivan	ortodoksisen	
kirkon	pappi	vuodesta	1990.	Isä	Stefan	on	74-vuotias	ja	asuu	lähellä	Moskovaa.

Painopaikka:	Kirjapaino	PR-Offset,	Joensuu
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Puheenjohtajaltako... vaiko selvitysmieheltä?
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Ohjeita Repolaan reissaaville...
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Pieningänsalo kasvaa laatupuuta

Suomineidon	uuman	tasalta	heti	itärajan	takaa	
alkaa	Pieningänsalo.	Pieningänsaloa	on	oikeu-
tetusti	pidetty	Euroopan	suurimpana	erämaana,	
jos	käytetään	erämaan	käsitteenä	 luonnonmu-
kaisuutta,	tiettömyyttä	ja	asumattomuutta.

Kirjailija	Jorma	Ollikainen	on	määritellyt	Pie-
ningänsalon	alueeksi	seuraavien	kylien	piirin:	
Repola–Rukajärvi–Paatene–Klyysinvaara–
Lupasalmi–Lentiera–Repola, pinta-alaltaan 
noin 10 000 neliökilometriä.	 Täysin	 asuma-
ton	 ei	 tämä	 alue	 ole	 ollut,	 ringin	 sisäpuolelle	
jäi	muutama	pieni	kylä,	esimerkiksi	Pieninkä,	
Himola	 ja	 Tumba.	 Nykyään	 kylät	 kuuluvat	
Karjalan	 Tasavallan	 Mujejärven	 piiriin.	 Ver-
rattaessa	 Suomeen	 piiri	 vastaa	 hallinnollisesti	
läänin	ja	kunnan	välimuotoa.	Suomeen	alue	on	
itsenäisyyden	 aikana	 kuulunut	 vuosina	 1918-
1920	ja	1941-1944,	eli	aika	ennen	Tarton	rau-
hansopimusta	 ja	 jatkosodan	 vuosina.	 Erämaa	
on	 Pieningästäkin	 hävinnyt	 alkuperäisessä	
muodossa,		mitä		se		oli		ennen		sotia.			Tutus-
tuimme	 salon	 nykytilaan	 viikon	 retkellä	 elo-
kuun	puolessavälissä.	

Toimeentulo metsästä

Alueen	 kylien	 asukkaat	 ovat	 pääosin	 saaneet	
toimeentulonsa	suoraan	luonnosta.	Runsat	ve-
sistöt	antoivat	runsaasti	kalaa	ja	metsä	riistaa.	
Pieningänsalon	 kätköissä	 säilyi	 myös	 met-
säpeura, joka palasi Suomeen takaisin 1960-
luvulla Kuhmossa.

Lieksan-	 ja	 Tuulijoen	 uitot	 alkoivat	 jo	 1800-
luvulla	 ja	 jatkuivat	 sotien	 jälkeen.	 Ne	 toivat	
työtä	 ja	 toimeentuloa	 molemmille	 puolille	
rajaa.	1929	perustettiin	Rukajärvelle	 ja	Repo-
laan	metsäteollisuusyhtiöt,	jotka	alkoivat	hyö-
dyntää	valtavia	metsävaroja.	Varsinaisen	salon	
keskeisten	metsien	hyötykäyttö	pääsi	vauhtiin	
toisen	 maailmansodan	 jälkeen,	 kun	 alueen	
etelä-pohjoissuunnassa	 halkaiseva	 Länsi-Kar-
jalan	 rautatie	 rakennettiin.	 	 	Viimeinen	 osuus	
siitä	 valmistui	 vasta	 2001,	 kun	 Suomeen	 me-
nevä	 Kostamusrata	 yhdistettiin	 Muurmannin-
rataan	 rataosuudella	 Lietmajärvi–Kotskoma.

Monessa	radanvarren	kylässä	on	ollut	 toimin-
nassa	 sahalaitos,	 koska	 rautatietä	 myöten	 on	
ollut	 järkevämpää	 kuljettaa	 sahatavaraa	 kuin	
pyöreää	puuta	valtavan	maan	tarpeisiin.	Nykyi-
sin	nämä	kylien	pienet	sahat	ovat	Lietmajär-ven,	
Voloman	ja	Porajärven	sahoja	lukuun	ottamatta	
suljettu	 tai	 puuta	 halkaistaan	 vain	 omiksi	 tar-
peiksi.	Hakkuut	ovat	viime	vuosiin	asti	olleet	
kokorunkosavottaa.	Puut	 on	kuljetettu	pitkinä	
runkoina	kyliin	perustetuille	katkaisuasemille.		
Nyt	 	 on	 	 hakkuissa	 	 siirrytty	 	 kokonaan	 poh-
joismaiseen	kappaletavarahakkuuseen.	Vaikka	
ajoimme	Pieningän	salon	teitä	pitkät	pätkät,	ei	
vastaan	 tullut	yhtään	kokorunkopuutavara-au-
toa	 ja	 tienvarsipinojen	 puut	 olivat	 kappaleta-
varaksi	katkottu.
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Rajavyöhyke laajeni

Alunperin	 tarkoituksemme	 oli	 käydä	 myös	
Lentieran	 kylässä	 tutustumassa	 metsätalo-
ustoimintaan.	 Lentierasta	 on	 lähtöisin	 siirty-
minen	 hakkuissa	 “Suomen	 malliin”.	 Vapo	
Timber	koulutti	Lentieran	metsurit	kappaleta-
varahakkuisiin	1990-luvun	lopulla.	Lentierassa	
toimiva	puutavarayhtiö	on	toimittanut	Suomeen	
puuta	ennen	puutullikärhämää	Inarin	tilapäisen	
rajanylityspaikan	kautta.	Vuositasolla	puuta	on	
tuotu	yli	200	000	kiintokuutiota.

Neuvostoliiton	 aikana	 rajavyöhyke	 oli	 useita	
kymmeniä	kilometrejä	leveä.	1990-luvun	puo-
livälissä	vyöhykettä	kavennettiin	viiteen	kilo-
metriin.	 2006	 rajavyöhyke	 laajeni	 takaisin	
miltei	 entisiin	 mittoihin.	 Esimerkiksi	 Lentie-
ran	 kylä	 on	 tätä	 nykyä	 rajavyöhykettä,	 jonne	
matkaava	 tarvitsee	 rajavyöhykeluvan.	 Alun-
perin	 tietojemme	 mukaan	 rajavyöhykeluvan	
olisi	 saanut	 Mujejärveltä,	 mutta	 siellä	 kerrot-
tiin,	että	viisumistamme	puuttuu	Lentieran	nimi,	
joten	rajavyöhykelupaa	sinne	ei	voida	myöntää.

Näin	 pääsimme	 vain	 Lieksanjärven	 pohjois-
päässä	 sijaitsevaan	 Repolaan.	 Mutta	 puuta	
hyödynnetään	 muuallakin	 kuin	 Lentierassa.	
Paluumatkalla	 Repolasta	 Mujejärvelle	 ensim-
mäinen	 savotta	 tuli	 vastaan	 Luusinkajärvellä,	
30	kilometriä	Repolasta.

Säästöpuita ja metsureita

Vasta	 tehdyn	 metsäautotien	 päässä	 leviää	
muutamien	 hehtaarien	 tuore	 hakkuuaukea.	
Näkymältään	hakkuuaukko	ei	poikkea	Suomen	
vastaavasta	mitenkään.	Hakkuualalle	on	 jätet-
ty	pieniä	säästöpuuryhmiä	varmistamaan	luon-
nonmukaisuutta	 ja	 luontaista	 uudistumista.	
Poikkeavuutta	 on	 moottorisahojen	 ääni.	 Nii-
den	ääntä	ei	ole	Suomen	tukkisavotoilta	kuulu-
nut	kohta	pariin	vuosikymmeneen.	Tien	pääs-
sä	 on	 metsureiden	 leiri.	 Parakista	 tulee	 outoa	
ryhmäämme	 ihmettelemään	 mittanainen	 Nina	
Pavlovna,	kuten	heti	virinneessä	keskustelussa	

selviää.	Nina	osaa	karjalan	tyttönä	jonkin	ver-
ran	 Suomea	 ja	 meistä	 yksi	 taitaa	 tarpeellisen	
määrän	 Venäjää,	 joten	 asioista	 aletaan	 saada	
tolkkua,	 vaikka	 jokin	 sana	 livahtaa	 ohi	 ym-
märtämättä	puolin	ja	toisin.

Nina	 esittelee	 mielellään	 käynnissä	 olevaa	
savottaa.	Ryhmä	toimii	repolasta	käsin	ja	työ-
matkat	 taitetaan	 linja-autolla.	 Metsätyötä	 teh-
dään	Mujejärvellä	toimivan	OAO	Mujezerskij	
lespromhoz	 -yhtiölle.	 Hakkuuryhmä	 käsittää	
seitsemän	 metsuria,	 ajokoneen	 kuljettajan,	
kaksi	 mittanaista,	 linja-auton	 kuljettajan	 ja	
vartijan.	Vaikka	talouslama	ja	etenkin	puutullit	
ovat	vähentäneet	hakkuita,	on	Repolan	metsä-
työmiehille	riittänyt	toistaiseksi	työtä.

Tämän	 leimikon	 tultua	 korjatuksi	 on	 seuraa-
va	 hakkuukohde	 jo	 tiedossa,	 selvittää	 Nina.	
Leirissä	 ajokoneen	 kuljettaja	 Volodja	 Gajev	
vaihtaa	 hydrauliöljyn	 suodatinta	 Ponssen	 ajo-
koneeseen.	Volodja	kertoo	 tekevänsä	Ponssen	
huoltotyöt	 ja	 pienemmät	 remontit	 itse.	 Tältä	
leimikolta	 hakataan	 tällä	 erää	 nyt	 noin	 	 300	
kiintoa,	josta	tukki	menee	Kostamuksen	kautta	
Suomeen	ja	kuusikuitu	Kontupohjan	paperiteh-
taalle,	kertoo	Nina.

Suurin	osa	noin	arviolta	noin	kymmenen	heh-
taarin	 aukosta	 on	 savotoitu	 aiemmin	 kesällä.	
Pohjoismaiseen	kappaletavarahakkuuseen	Re-
polan	metsurit	siirtyivät	vasta	vuosi	sitten.	

Omaa	 palstaansa	 sahaavat	 työparina	 isä	 ja	
poika	 Bedridinov.	 Isä	 Nikolai	 eli	 Kolja	 Bed-
ridinov	on	pitkänlinjan	metsuri	ja	on	25	vuotta	
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kestäneellä	 työurallaan	 sahannut	23	moottori-
sahaa	 loppuun.	 Nyt	 molemmilla	 on	 käsissään	
tehokkaat	 Husqvarnan	 357:t.	Yllättävästi	 mo-
lemmat	 vakuuttavat,	 että	 saha	 on	 tehokas,	
mutta	herkkä	särkymään.	Saa	korjata	jatkuvasti.	
Poika	Sergei	on	työskennellyt	metsurina	kolme	
vuotta	 ja	 ammattia	 edelsi	 yhden	 kuukauden	
suomalaisten	vetämä	metsurikurssi.	Työparina	
isä	ja	poika	ovat	työskennelleet	kaksi	vuotta.

Metsurit	 tekevät	 töitä	 urakkapalkalla,	 viitenä	
päivänä	viikossa	ja	kahdeksan	tuntia	päivässä.	
Sahaamalla	 200	 kiintoa	 kuukaudessa	 pääsee	
20	000	ruplan	kuukausiansioihin.	Se	tekee	ny-
kykurssilla	 euroissa	 noin	 450.	 Suomalaiseen	
savottaan	 poikkeavasti	 työporukkaan	 kuulu-
vat	myös	linja-auton	kuljettaja	Lukin	Slava	ja	
vartija	Pavel	Mikulko.	Metsurit	 tekevät	myös	
jonkin	verran	metsähoitotöitä,	kuten	istutuksia	
ja	harvennuksia.

Pieninkä kasvaa laatupuuta

Ajamme	 viikon	 aikana,	 jonka	 retkemme	 Pie-
ningänsalolle	 kesti,	 miltei	 parituhatta	 kilo-
metriä	 pitkin	 ja	 poikin	 harvaa	 tieverkostoa.	
Kuten	 sanottua,	 puun	 kuljetuslogistiikka	 pe-
rustuu	 rautateihin.	 Eikä	 siltojen	 huonokun-
toisuudesta	 ja	 teiden	 kunnosta	 johtuen	 muu	
kuljetustapa	tule	edes	kyseeseen	ilman	mittavia	
panostuksia	tiestön	kuntoon.

Käyttökelpoinen	 matkanopeus	 kuoppaisilla	
teillä	on	noin	40	kilometriä	tunnissa.	Teiden	var-
ret	 on	 savotoitu	 ensimmäisenä,	
joten	niistä	näkee	suoraan	met-
sän	uudistamisen	onnistumisen.	
Näillä,	 arviolta	 50–60-luvulla	
hakatuilla,	 aukoilla	 kasvaa	
täysitiheä	 nuori	 metsä.	 Puuta	
on	 tiheässä,	 joten	 minkäänlai-
sia	hoitotöitä	ei	ole	tehty.	Niin-
pä	 rungot	 ovat	 vähäoksaisia	 ja	
suoria.	Luonto	suorittaa	harven-
nuksen	 pikkuhiljaa.	 Aikaa	 se	
vie,	mutta	näin	kasvaa	ladukasta	

puuta.	Ei	lopu	Pieningästä	Karjalan	honka	tu-
levaisuudessakaan.	Asiaa	autaa	myös	männylle	
luonnollinen	kasvualusta,	vähäkunttainen	kan-
gasmaa.	Mutta	ei	rehevämmätkään	kasvupaikat	
ole	 jääneet	 metsittymättä.	 Koivu-	 ja	 kuu-
sivaltaisia	nuoria	sekametsiä	on	paikkapaikoin	
runsaasti.	Ero	Suomen	taimikkohoidettuihin	ja	
ensiharvennettuihin	nuoriin	metsiin	on	valtava.	
Aika	näyttää	kumpi	metsänhoitotapa	on	pidem-
män	päälle	parempi.

Vaaroilta	 löytyy	 alkuperäinen	 Pieningänsalo.	
Pääteiden	varteen	jätetyistä	säästöpuuryhmistä	
saa	 jo	 käsityksen	 millainen	 on	 ollut	 kirveen	
koskematon	 Pieningänsalo.	 Vaikka	 Suomen	
rajalle	länteen	ei	olekaan	kuin	muutamia	kym-
meniä	kilometrejä	paikasta	riippuen,	on	luonto	
jotenkin	jylhempää,	suurempaa	ja	kauniimpaa	
koska	ojitettuja	 soita	ei	ole.	Erämaasta	pitävä	
on	 Pieningässä	 paratiisissa.	 Pari	 vaarajonoa	
heti	 Pieningänkylän	 länsipuolella	 nostaa	 la-
kialueensa	 400	 metriin.	 Pituutta	 vaaroille	
kertyy	 toistakymmentä	 kilometriä	 ja	 leveyttä	
reilut	 puolenkymmentä.	 Lakialueet	 vaaroista	
on	 jätetty	 hakkaamatta,	 joten	 suuntaamme	
parinpäivän	 retkelle	 näille	 vaarojen	 huipuille.	
Täältä,	 jos	 mistä,	 löytyy	 aito	 ja	 alkuperäinen	
Pieningänsalo.	 Kun	 istumme	 satojen	 vuosien	
vanhojen	honkien	ja	kelojen	alla	katsellen	au-
ringon	laskua	täysin	tyynenä	päilyvän	Kivijär-
ven	taakse	länteen,	mielen	täyttää	rauha.

Kuvat ja teksti Ari Komulainen

Kuvassa:	Kivijärven	panoraama
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Muistelmani,	kirjoittaja	kenr.eversti	Dmitri	Krutskih,	Moskova	v	2001
(osittaistaltio,	pros.	Juri	Kilin,	Petroskoi,	v.	2010)
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Seuran Valinta v. 2010

REPOLAN KARTTA
Kartassa	näkyvät	vesistöt	ja	vanhat	kylät	
1700-luvulta	alkaen.	Tiestö	on	merkitty	
nykyisen	tilanteen	mukaan,	että	matkai-
lija	tietää	minne	pääsee	autolla.	Kartta	
on	laadittu	Google	Maps	-karttapohjalle,	
tekijöinä	Leo	Homanen,	Albert	Ilonen	ja	
muutamat	vanhemmat	repolalaiset.	Kun	
luet	sukutarinoita,	voit	seurata	kartasta	
tapahtumapaikkoja.	Sopii	mainiosti	liit-
teeksi	Aunuksen	Repola	-kirjaan	ja	myös	
lahjaksi.	Tilausosoite:	Juhani	Kyöttinen,	
gsm 040 538 39 38.

AUNUKSEN REPOLA -kirjaa	on	vielä	
saatavana	hintaan	25 €	+	postikulut	6 €.

YHDISTYKSEN STANDARDIT  35 €

RINTAMERKIT	(Revonpää)	hinta	6 €

REPOLAN HISTORIAA vuoteen 
1939	-vihkosta	venäjäksi,	hinta	2 €.	Käy	
mainiosti	sukulaislahjaksi	Karjalaan.	
Tilausosoite: tuula.kilpelainen@iki.fi

Muut	tuotteet:	Tilausosoite:	Maire	Huo-
tari,	gsm	0400	670	311,		
maire.huotari@pp.inet.fi
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UUSI VUOSI - UUDET HAASTEET

”Oi, kaikkien luotujen Luoja, Sinun vallassasi ovat aikakaudet ja aika. Siunaa, oi, Herra 
hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, varjele rauhassa maatamme ja kansaamme ja 

pelasta meidät Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden!”
(Uuden vuoden vaihteen rukouksista)

Aina näin vuoden vaihtuessa ja uuden 
alkaessa olemme tottuneet em. sanoin 

kiittämään menneen vuoden tapahtumista 
ja samalla toivomaan parempaa ja siuna-
uksellisempaa uutta vuotta. Näin onkin 
viisasta, sillä emmehän voi tietää mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. Aina jonkin 
elämänvaiheen ja ajanjakson päättyminen 
on samalla myös jonkin uuden, meille vie-
lä tuntemattoman ajanjakson alkamista. 
Näin on paitsi yksityisen ihmisen omassa 
elämässä, niin myös laajemmissa yhteyk-
sissä, eri yhteisöjen, järjestöjen ja yhdis-
tysten toiminnassa.

Valmistautuessamme tulevaan, pitäi-
si meillä kuitenkin olla jokin perusta ja 
lähtökohta edessämme oleviin pyrkimyk-
siin ja haasteisiin. Olen joskus ääneenkin 
joutunut toteamaan että ihminen, joka ei 
tiedä mistä on tulossa, niin ei oikeastaan 
pysty hahmottamaan myöskään sitä, mi-
hin hänen pitäisi olla menossa. Tällä olen 
tahtonut korostaa sitä, että jokaisen meistä 
tulisi tietää oma historiallinen taustamme 
ja sukujuuremme ja siten pyrkiä ”kiinnit-
tämään” itsemme johonkin suurempaan, 
menneen historian kokonaisuuteen. Näin 
toimien pystyisimme me jokainen itse 
henkilökohtaisesti – ja myös meidän lap-
semme ja lapsenlapsemmekin, näin uskon 
- paremmin toimimaan osana tuota suu-
rempaa kokonaisuutta myös tulevaisuu-
dessa.

REPOLA-seura viettää ensi kesänä toi-
mintansa 25-vuotisjuhlaa. Se on toimin-
tansa aikana tehnyt paljon arvokasta työtä 

entisten repolalaisiin sukuihin liittyvien 
tietojen kokoamiseksi ja näihin sukuihin 
kuuluvien ihmisten välisten yhteyksien 
rakentamiseksi ja lujittamiseksi. Seuran 
toiminta oli aktiivisimmillaan ehkä tuossa 
90-luvun lopussa ja vuosituhannen vaih-
teessa. On kuitenkin ollut havaittavissa 
jonkinasteista hiipumista ja ehkä suora-
naista väsymistäkin seuran toiminnassa 
mukana olleilla. Kukaties hetkittäinen 
hiljaiselo ja tietynlainen ”lataantumisai-
ka” on kenties ollutkin tarpeen. Uskon että 
nyt 2010-luvulle siirryttäessä on jo korkea 
aika jälleen aloittaa ikäänkuin uusi ajan-
jakso myös seuran toiminnassa. 

Seuran jäsenmäärä oli suurimmillaan noin 
300 jäsentä, nykyisin seuran toiminnasta 
on kiinnostuneita vain ehkä noin kolmas-
osa tuosta entisestä joukosta. Siispä eri 
tahoilla pitäisikin nyt pyrkiä aktiivisesti 
tavoittamaan uudelleen niitä, jotka syystä 
tai toisesta ovat jossain vaiheessa joukos-
ta pois jääneet, ja myös nuorempia uusia 
jäseniä saada myös kiinnostumaan suku-
juuristaan. Repolalaisten sukujen jäseniä 
elää eri puolilla Suomea kuitenkin vielä 
melkoinen joukko.  

Eräs repolalaisten jälkeläisten asumiskes-
kittymä on Lieksassa. Repolalaisten jälke-
läiset ovat olleet Pielisjärven ja Lieksan 
alueella aktiivisesti rakentamassa yhteis-
kuntaa niin arjen liike-elämässä kuin myös 
esim. kirkon piirissä jo vuosikymmeniä 
elleipä peräti vuosisatoja. Vaikka Lieksan 
ortodoksinen seurakunta perustettiinkin it-
senäiseksi seurakunnaksi vasta v. 
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1950 viime sotien jälkeen aikkakunnalle, 
luovutetuilta alueilta tulleiden siirtolaisten 
muodostaessa riittävän suuren ortodoksi-
sen väestöpohjan itsenäisen seurakunnan 
perustamiseksi, voidaan liioittelematta 
todeta että seurakunnan perusta laskettiin 
jo 1920-luvulla Suomen itsenäistymisen 
jälkeen paikkakunnalle Repolasta tullei-
den sukujen toimesta.  V. 1936 rakennet-
tu Lieksan ensimmäinen pääkirkkokin on 
rakennettu pitkälti repolalaisista ja heidän 
jälkeläisistään muodostuneiden toiminta-
ryhmien, erityisesti Lieksan Tiistaiseuran 
ahkerien ponnistusten tuloksena. 

Mutta aikakaudet ja aika muuttuvat. Mer-
kittäviä, arvokkaita toimintaryhmiä ja 
omana aikanaan lähestulkoon korvaamat-
tomia henkilöitä tulee ja menee. Suuri osa 
heistä häviää sinne ns. ”historian suureen 
kokonaisuuteen”. Mutta eivät kaikki. Eräs 
henkilö, joka omana aikanaan sai lähestul-
koon koko aikuisikänsä ajan tehdä työtä 

suurelta osin juuri repolalaisten parissa ja  
jonka tässä yhteydessä haluan erityisesti 
tuoda esille, on suuresti kunnioittamani 
ja edeltäjäni Lieksan ortodoksisessa seu-
rakunnassa - kirkkoherra rovasti isä Olavi 
Tajakka.

Isä Olavi muutti tuonilmaisiin 7.11. 2009 
pitkäaikaisen sairauden murtamana.  Häntä 
jäivät rakastavin tuntein kaipaamaan paitsi 
hänen perheensä, niin myös suuri joukko 
hänen entisiä opetuslapsiaan ja seurakun-
talaisiaan. Isä Olavi ennätti palvella Liek-
san ortodoksisessa seurakunnassa kirkko-
herrana peräti 36 vuoden ajan. Nyt sekin 
ajanjakso on nyt sitten lopullisesti päätty-
nyt ja joutunut menneeseen historiaan. 

Ollos iäti muistettu sinä autuuteen kutsut-
tu veljemme ja isämme Olavi!

Isä Olavi Tajakka  ennätti  saattaa haudan 
lepoon satoja entisiä repolalaisia ja heidän 
jälkeläisiään.

”Oheisessa valokuvassa rovasti Tajakka  
siunaa  haudan lepoo `Itä-Karjalan päämi-
nisteri´ Pekka Kyöttisen vanhimman tyttä-
ren  Veera  Nesterisen, Kelvältä.”

Aikakaudet ja aika vaihtuvat. Tekijät vaih-
tuvat. Uusia aktiivisia toimijoita tarvitaan 
aina, sekä uusia, että myös niitä jo vähän 
kokeneempiakin.

Siunaa siis oi  Herra, myös nyt alkaneen  
Repola-seuran toimikautta v. 2010  ja anna 
voimallasi siunaus seuran toiminnassa 
mukanaolevien kätten teoille, jotka olem-
me Sinun kunniaksesi alulle panneet.

isä Jari Jolkkonen
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Sukuvirttä suoltamahan ... arkistoistako apua?
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OP-bonusasiakkaana saat päivittäisasioinnin palvelukoko-
naisuuden 45 % edullisemmin, kun sinulla on käyttötili, 
OP-verkkopalvelu, verkkotili-ote ja OP-Visa-tuoteperheen 
kortti. Tule käymään tai hoida asia helposti verkossa. 
Lisätiedot op.fi tai OP 0100 0500.

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka 
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa. 
Palvelukokonaisuuden suositushinta on 5 e/kk. OP-bonusasiakkail-
le suositushinta on 2,75 e/kk ja sen voi maksaa OP-bonuksilla.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Etua keskittäjälle. 
Edullisemmat 
päivittäispalvelut.


