
Repolainen 94 - 1

Repolainen 94
Jäsentiedote 1/2021

www.repola-seura.net

REPOLA-SEURA R.Y.



2 - Repolainen 94 Repolainen 94 - 3

Puheenjohtajan tervehdys  
Uusi toimintavuosi Repola-seuran 
toiminnassa alkaa luottavaisin mie-
lin, vaikka ainakin alkuvuodesta ko-
rona-epidemia asettaakin haasteita. 
Vuosikokous pyritään kuitenkin pi-
tämään sääntöjen mukaisesti maa-
liskuun lopulla. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita päättämään ja keskuste-
lemaan seuramme asioista.

Mennyt toimintavuosi oli seu-
rallemme poikkeuksellinen, mutta 
samantyyppisistä vaikeuksista on 
joutunut kärsimään koko yhdistys-
toiminta, jopa niin, että toiminnan 
jatkumista joudutaan miettimään 
uuteen uskoon. Mukana olleista 
henkilöistä useat ovat ilmoittaneet 
harkitsevansa luopumista tehtävistä 
ja jopa eroamaan jäsenyydestä. Re-
pola-seuran toiminta on rakentunut 
sata vuotta sitten Repolasta lähtenei-
den Karjalan pakolaisten ja heidän 
jälkeläistensä yhteydenpitoa varten. 
Historia on meillä edelleen toimin-
nassa vahvasti mukana mutta uutta-
kin toimintaa ollaan tukemassa. Ku-
ten joulukuun Repolaisessa oli esillä, 
juurillamme on tapahtunut ja tapah-
tuu uudistumista mm. matkailun, 
perinteiden vaalimisen ja teknisen 
kehityksen saroilla. 

Muutosten antamien mahdolli-
suuksien hyödyntäminen olisi meil-
lekin mahdollisuus. Yhteistyö erityi-
sesti luontomatkailussa ja kulttuurin 
eri muodoissa antaisi mahdolli-
suuksia mm. rajamuodollisuuksien 
muuttamiseen, hyöty olisi molem-
minpuolista. Itäsuomalaiset opis-

kelu- ja kausityöpaikat kiinnostavat 
myös rajan takana asuvia nuoria. 
Suomen- ja karjalan kielen opiskelu 
on lisääntynyt ja harjoittelupaikkoja 
kaivataan.

Seuramme toimintaan kaivataan 
myös ”uutta virtaa”, innokkaita his-
toriasta ja uusista mahdollisuuksista 
kiinnostuneita eri aloilta ja alueilta 
olevia henkilöitä tarvitaan mukaan 
toimintaan. Kulttuuririkas Vienan 
Karjala avaa ovia uusiin harrastuk-
siin, jotka voivat antaa työtä ja toi-
meentuloa rajan (joka toivottavasti 
voidaan avata pian) molemmin puo-
lin. Tule mukaan toimintaan!

Ville Pänttönen
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Kansikuva: Lieksajärven talvista kauneutta helmikuussa 2021. 
Taustalla näkyy Repolan kylän taloja. Vanhat tarinat kertovat Repolan 
saaneen nimensä sanasta repo, kun kylän niemissä, varsinkin tässä 
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Puheenjohtaja Ville Pänttönen ja 
Repolan museon opas Ljuba Tvoro-
gova kesällä 2019.
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Elämää viittatien varrella

Juopottelu Lieksassa, pienen kir-
konkyläpahasen raitilla jatkui jo 
kolmatta päivää. Heti kauppias Gri-
gorjeffin rekikolonnan saavuttua 
Repolasta Wasselin kartanolle alkoi 
kylän tiepuoliin ilmestyä tyhjiä pul-
loja, joissa oli sinisen tai punaisen 
korkin jäänteet ja kyljessä kaksipäi-
sen kotkan kuva.

Tämä harmitti kylän kumpaakin 
kapakan pitäjää. Rahvas tuli kapak-
kaan, joi sumeilematta omista pul-
loistaan sekä alkoi tappelemaan ja 
särkemään paikkoja. Kruununvouti 
yritti alkuun pitää komentoa raitilla 
mutta kylän vankitupa ”rooki”, niin 
kuin rahvas vankitupaa nimitti, oli 
jatkuvasti täynnä. Sitä mukaa kun 
joku aina selvisi sen verran, että 
pysyi jaloillaan, vartija heitti hänet 
ulos ja paiskasi uuden nukkujan ovi-
pielestä tuvan lattialle selviämään.

sammuttua lattialle tai lähdettyä 
toisiinsa tukien keskitalven mus-
taan yöhön. Asettaen laukkunsa 
päänalusekseen Ivan kallistui ka-
pakan penkille pitkäkseen, tehden 
ristin merkin rintaansa ja nukahta-
en saman tien. Aamuyöstä nukku-
ja kuuli unen lävitse kun joku tie-
dusteli ovella, onko Laukku-Iivana 
mahdollisesti nukkuvien joukossa. 
Ivan raotti varovasti silmiään ja hä-
märän tuijun valossa tunsi kysyjän 
kruununvoudiksi. Hän nousi varo-
vasti istumaan penkin reunalle ja 
kysyi kuin ei olisi tuntenut kysyjää.

- A kembo mahtanoo uvella?
- Vouti. Iivana ottaa laukkunsa ja 

lähtee mukisematta minun matkaa-
ni.

- A kusbopäi myö lähetäh, mimbä 
puagostin Iivana on ruadan?

- No, se selviää matkalla. Alahan 
tulla.

Karvareuhkaa päähänsä asetellen 
Iivana keräsi tavaransa ja lähti vou-
din perässä ulos. Päästyään sopivan 
matkan päähän vouti asettui käve-
lemään Iivanan rinnalle ja alkoi pu-
hua ympärilleen vilkaisten hiljaisel-
la äänellä.

- Kuule Iivana, nyt on piru mer-
rassa. Lääninvouti on määrännyt 
patrullin tänne pitämään tarkas-
tusta ja etsimään pimeitä viinoja. 
Minä en mahda enää niille mitään. 
Grigorjeff on tavaransa myynyt, sil-
lä ei ole hätää, mutta Kapaniemeen 

Oli uudenvuodenaatto ja vuo-
sisadan viimeinen päivä. Ivan Ste-
panoff, laukkukauppias Repolasta, 
istui Hovilan kapakan nurkassa. 
Itse hän ei osallistunut juopotteluun 
vaan katseli laukkuunsa nojaten hu-
vittuneena ympärillään meluavia 
kyläläisiä. Syntyjään Ivan ei ollut 
nimestään huolimatta venäläinen 
vaan Ilomantsin perukoilta isänsä 
mukana Repolan suurille savotoil-
le kulkeutunut  suomalainen, joka 
oli vaihtanut nimensä venäläiseksi 
ja opetellut puhumaan karjalaisten 
laukkukauppiaitten tavoin edistääk-
seen omaa kaupankäyntiään. Savo-
toilla hän oli alkanut tehdä pientä 
kauppaa ensin toisten laukkurien 
tavaralla ja myöhemmin hankkinut 
oman laukun.

Illan kääntyessä yöksi kapakka 
hiljeni viimeistenkin asiakkaitten 

sinun on mentävä kiireesti ja varoi-
tettava patrullista. Kapakan pitäjät 
tietävät ja kielivät kauppiaitten va-
rastoista, vaikka eivät itsekkään ole 
nuhteettomia Porajärven siian suh-
teen. Käy samalla myös Kiviniemes-
sä, niiden piilopaikkaa ne ei kyllä 
löydä, en edes minä tiedä, missä se 
on. Anna minulle se laukkusi, minä 
vien sen talteen. Pääset nopeammin 
liikkumaan ilman sitä. Jos patrulli 
tai joku kysyy laukusta, niin sano, 
että Lieksassa varastettiin.

- Ai pertana miä hyö on ruadant. 
A kuhan mie palajan, mie käyn pa-
pin kaivoh kusemas… tuumasi Iiva-
na päätään punautellen ja lähti sa-
malla kiirehtimään Repolaan vievää 
hevostietä pitkin kohti Pankakoskea 
ja Kapaniemeä. (1)

Kuten edellä pienestä katkelmasta 
kirjoittamastani tarinasta käy ilmi, 
Repolan kauppiaitten vaikutus ra-
jaseudun kaupankäyntiin ja sen 
kehitykseen Lieksassa sekä alueen 
lähikylissä oli huomattava. Samoin 
heidän käyttämänsä kauppatie toi 
paikallisille asukkaille pientä lisä-
tuloa, olihan matka Repolasta Liek-
saan ja siitä eteenpäin aina Viipu-
riin ja Pietariin saakka pitkä. Pientä 
korvausta vastaan tienvarren ta-
loissa, taikka paremminkin mökki-
pahasissa, voitiin levähtää ja hoitaa 
hevoset. Vastalahjaksi kauppiailta 
saatiin ostettua suoraan reestä ta-

Pielisjärven Pankajärvellä lapsuutensa elänyt Urpo Tah-
vanainen harrastaa kirjoittamista ja Lieksan historian tut-
kimista. Tässä hän tarinoi elävästi kotikylästään, yli sadan 
vuoden takaisesta elämänmenosta Lieksan kirkonkylässä ja 
siitä kuuluisasta Porajärven siiasta. Tie Lieksasta vei Urpo 
Tahvanaisen maailmalle ja tätä nykyä hän viettää eläkevuo-
siaan Englannissa.
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varoita ja siksi markkinoille tulevat 
uutuudet olivat ensiksi reitin var-
rella olevan väen saatavilla.

Pankajärven kohdalla kyseinen 
kauppareitti laskeutui järvelle Kal-
liolahdesta, jatkaen Ulkkasaaren 
ylitse takaisin jäälle, kiertäen pe-
tollisen Kääntämö- ja Ruunavirran 
Kapaniemeen, siitä Kiviniemeen 
nousten takaisin maalle Juurik-
kalahdesta Reposuolle ja edelleen 
Pankakosken kautta Lieksaan.

Tällä Pirtutieksi nimitetyllä rei-
tillä oli vaikutus neljään järvimat-
kan varrella olevaan talouteen, 
joilla kullakin oli omanlaisensa toi-
menkuva. Nämä torpat olivat Kal-
liolahti, Kääntämö, Kapaniemi ja 
Kiviniemi.

Varsinkin venäläiset kauppiaat 
yöpyivät mielellään Kalliolahdessa 
täysien rekiensä kanssa, koska se oli 
huomattavasti turvallisempi paikka 
yöpyä rekirosvojen takia kuin Liek-
san kylä. Maksoivatpa kauppiaat 
joskus isännälle muutaman ruplan 
siitä, että tämä vartioi heidän kaup-
patavaroitaan yön yli heinäladossa 
maaten, varsinkin silloin, kun kyy-
dissä oli huomattava määrä ”Pora-
järven siikaa”.

Kapaniemessä kauppiaat pysäh-
tyivät talon kaivolla juottamaan 
hevosiaan ja kyselemään viimeiset 
kuulumiset talon väeltä, kertoen sa-
malla terveiset Repolasta. Heillä oli 
myös tapana jättää kauppatavaroi-
taan talon väen haltuun, josta us-

kotut miehet kävivät ne hakemassa 
sopivan tilaisuuden tullen. Tälläisiä 
tavaroita olivat juuri punakorkkiset 
pirtupullot. Itse Petrus Grigorjeff ei 
juurikaan osallistunut siikakaup-
paan, hänellä oli suuremmat kaupat 
hoidettavanaan. Pirtu- ja vodka-
kauppa oli lähinnä pienkauppiait-
ten ja rekimiesten vastuulla. Ka-
paniemen vanha isäntä oli taitava 
vaatturi, jolle kauppiaat jättivät tul-
lessaan sarkaa ja ottivat palatessaan 
valmiit tuotteen mukaansa.

Normaali sinikorkkinen vodka, 
joka oli huomattavasti pirtua hal-
vempaa, vietiin Kiviniemen varas-
toon. Näin minimoitiin mahdolli-
sen takavarikon sattuessa taloudel-
linen tappio. Perimätiedon mukaan 
näitä varastoja ei onnistuttu kos-
kaan takavarikoimaan huolimatta 
useista yrityksistä, johon yhdestä 
sellaisesta taltioimassani tarinassa 
viittaan.

Isoukkini ja isomummoni asut-
tama Kääntämön torppa poikkesi 
reitiltä Kapaniemen vastakkaiselle 
puolen järven selkää, joten mat-
kalaiset eivät poikenneet sinne 
kuin asian tullen. Isoukkini toimi 
talvisin vuosikaudet Grigorjeffin 
kartanolla renkinä, joten hänen 
kauppiaansa vierailivat usein ohi 
kulkiessaan tuomassa Repolasta 
terveisensä saaressa yksin asuvalle 
isomummolleni. Kaisa-mummo oli 
myös taitava parantaja, olihan hän 

kuuluisan ruunaalaisen tietäjävel-
hon ja parantaja ”Pahan Paason” 
jälkeläisiä, joka oli perinyt isouk-
kinsa taidot, niin hyvässä kuin pa-
hassakin. Ehkä isoukin maine vai-
kutti myös siihen, että hän sai asua 
saaressa varsin rauhassa lastensa 
kanssa, muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta.

Reitti ei ollut yksinomaan kaup-
piaitten käyttämä vaan sitä käytti 
myös paikallinen väestö vierailles-
saan asioillaan Lieksassa. Paikal-
linen väestö oli velvoitettu talven 
tullen viitoittamaan reitti siten, että 
viittatien joka viides viittapari oli 
oltava koivusta ja vahvuudeltaan 
sellainen, että siitä pystyttiin val-
mistamaan tarpeen tullen rekeen 
aisa. Tämä reitti oli vielä käytössä 
kaksi vuosikymmentä rajan sulkeu-
tumisen jälkeen, kunnes Ruunaan 
kylään saatiin kahden lossin kautta 
moottoriajoneuvon kantava maa-
yhteys.

Kansatieteilijä Samuli Paulaharju  
teki kaksi tutkimusmatkaa Lieksan 
kautta Venäjän Karjalaan vuosina 
1900 ja 1907. Tässä hän kuvailee 
Pankajärveä vuonna 1900 matka-
tessaan vesireittiä myöten Liek-
sasta Lusmaan: ”On edessämme 
seitsenvirstaisen Pankajärven sou-
taminen. Lähdemme saattomiestä 
tiedustelemaan. Tapaamme kolme 
miestä venettä rantaan vetämässä, 
ovat juuri kalalta tulleet. Eivät ha-

Torppa Naaravirran rannalla Pielisjärvellä. Samuli Paulaharjun piirros 
1907-1909 (Museoviraston kansatieteen kuvakokoelma)
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lua lähteä saattamaan eivätkä us-
kallakkaan pienoisella veneellään 
yrittää tuimaan tuuleen. — Tulee 
rantaa kohden toinen vene. Siinä 
ukko ja akka istuvat.  Pyydämme 
taas saattomiestä. Ei halua ukko 
lähteä, akka lähteköön, jos tahtoo. 
No lähtee akka, kun menomatkan 
lupaamme itse soutaa. Kaunis järvi, 
karjalainen salojärvi on Pankajärvi.

Siinä monet sievoset selät, siinä 
pitkät metsäiset niemekkeet, sii-
nä kaislaiset rannat. Kaunis olisi 
se poutapäivänä nähdä, hauska on 
nytkin, kun myrsky myllertää”. (2)

Tuo soutaja akka oli perimätie-
don mukaan Kapaniemen vanha 
emäntä Johanna Kaarina Näsänen 
(Utriainen). Vastaavasti kirjailija 
Juhani Aho kuvaili samaa reittiä 
omassa matkaraportissaan varsin 
ankeaksi, karuksi ja autioksi, vaik-
ka on ohittanut samat asumukset 
kuin Paulaharjukin. Olisiko ollut 
kyseessä Pankakosken äärelle ta-
pahtuneen vierailun aiheuttama 
matkaväsymys, mene ja tiedä.

Urpo Tahvanainen 12.2.2021

Kursivoidut lainaukset:

1.     Elämää viittatien varrella, Urpo 
Tahvanainen 2014.
2. Matkakertomuksia  Karjalan 
kankahilta, Samuli Paulaharju. Hki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 
1908. Teos on vapaasti luettavissa 
digitoituna https://www.doria.fi/
handle/10024/59676

Ote Paulaharjun kirjasta

”Ensimmäinen matka kesti viisi 
viikkoa ja kulki Lieksasta Lusman, 
Koropin ja Kolvaasjärven kautta 
Repolaan. Sieltä Kiimaanvaaran ja 
Pieningän kautta Honkaniemeen, 
josta Tsiassalmen ohitse Pölkkylään, 
Loasariin, Venginkylään, Petriseen, 
Kuusiniemeen, Korpilahteen ja On-
tarveen. Ontarvesta takaisin Kuu-
siniemen kautta Mäntyniemeen, 
Särkärveen ja Suonteleeseen, josta 
käytiin Seesjarven takana Maanse-
lässä. Suonteleesta sitten edelleen 
Paateneeseen,Sellinkylään, Jänkär-
veen, Porarveen ja Kostamukseen 
Suomen rajoilla.”

Karmakaisten suvun 
esivanhemmat selvisivät

Eljaksen arvoitus

Kun saimme käsiimme kronikan, 
heräsi mielenkiintomme Karma-
kaisen suvun alkuperän selvittämi-
seen. Sukunimenä Karmakainen 
on hyvin harvinainen ja sen alku-
perä ei ole tiedossa. Kronikan pe-
rusteella vanhin esivanhempamme 
oli Eljas Karmakka, joka oli tarinan 
mukaan lähtenyt yhdessä Karhun 
kanssa Hyrynsalmelta tukkitöihin 
Repolan suunnalle ja avioitui siellä.

Kuinka hyvin kronikassa olleet 
tiedot pitivät paikkansa? Sukutut-
kimuksessa hyödynnettävän Geni-

sivuston kautta huomasimme, että 
ammattimaiset sukututkijat oli-
vat perehtyneet erityisesti Vienan 
ja Aunuksen Karjalan sukuihin. 
Olimme yhteydessä erääseen tällai-
seen henkilöön ja hän ehdotti, että 
voisimme lähteä mukaan joukolla 
tehtävään tietopyyntöön Petros-
koin keskusarkistoon. Sieltä saat-
taisi löytyä lisää tietoa sukumme 
historiasta. Tämä kuulosti meis-
tä lupaavimmalta vaihtoehdolta, 
etenkin kun emme olleet päässeet 
amatöörimäisellä tutustumisella 
kirkonkirjoihin yhtään pidemmäl-
le.

Karmakaisten suvun historian ainoa meidän tiedossa ollut 
kirjallinen dokumentti oli pitkään äitimme isoisän Aleksan-
der (Aleksi) Karmakaisen kirjoittama sukukronikka. Aleksi 
syntyi Repolassa vuonna 1885. Laukkakauppareissuilla Jo-
ensuun seudulla hän tapasi tulevan vaimonsa ja he ehtivät 
perheineenkin asua Repolassa, Lusman kylässä. Bolsevikki-
en kansannousun myötä hekin joutuivat 1920-luvun alussa 
muiden tavoin pakenemaan Joensuun seudulle. Sukukroni-
kan mukaan Repolassa ehti asustaa kokonaiset neljä suku-
polvea Karmakaisia. Aleksi oli kirjoittanut kronikan 70-vuo-
tispäivänään vuonna 1955.
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Kesti jonkin aikaa, ennen kuin 
Petroskoin keskusarkistoon teh-
dystä tietopyynnöstä saapui tietoja. 
Tämän dokumentin myötä tarken-
tuivat tiedot, joiden perusteella saa-
tiin varmuus Eljaksen syntymävuo-
desta (1784) ja hänen veljestään. 
Samaisessa dokumentissa Eljaksen 
tietojen kohdalla hänen nimeksiin 
mainittiin Ilja Jegorinpoika Sam-
jatov. Hänen isänsä oli siis toden-
näköisesti oltava nimeltään Jegor 
Samjatov. Tietopyynnön saapumi-
sen jälkeen saimme varsin nopeasti 
muodostettua sukulinjan Aleksista 
aina Eljakseen asti. Näiden seikko-
jen myötä vahvistui kuva kronikan 
paikkansa pitävyydestä.

Yhä oli kuitenkin selvittämättä, 
ketkä olivat varmuudella Eljaksen 
vanhemmat ja oliko hän tosiaan 
syntynyt Hyrynsalmella kuten kro-
nikassa kerrottiin? Kirkonkirjoista 
ei edelleenkään löytynyt vihjeitä, 
joiden perusteella olisimme voineet 
päästä tutkimuksissa eteenpäin.

Läpimurto

Etsimme kauan aikaa johtolankoja 
niin Karmakka kuin Samjatov ni-
mestä. Kummastakaan ei löytynyt 
mitään lisätietoja tutkittuamme 
mm. Suomen sukututkimusseuran 
Historiankirjat -hakupalvelua sekä 
Sampo-tietokantaa. Vuosien aikana 
tehdyt satunnaiset etsinnät johtivat 

jossain vaiheessa Sampo-tietokan-
nasta löytyneeseen Samajatevin 
sukuun. Samajataveista on varsin 
hyvin tietoa Sampo-tietokannassa, 
josta vanhin tiedossa oleva on Gri-
gori Samajatev (Toivonen 2004; 
2005). Hän oli syntynyt 1600-luvun 
alussa. 

Tehtyämme taustatyötä Sama-
jatevin suvun kanssa, päädyimme 
veljen kanssa johtopäätökseen, että 
Eljaksen isä olisi todennäköisesti 
Jegor Samajatev (s. 1746). Vaikka 
Samajatevin suvusta oli kertynyt 
tietoja heidän perustaessaan mm. 
useita kyliä Vienan Karjalan alueel-
le, Jegor Samajatevin jälkeläisistä ei 
ollut mitään tietoa. Tiedossamme 
olleet Eljaksen tiedot täsmäsivät 
kuitenkin varsin hyvin yksiin niin 
nimen, iän kuin paikankin osalta. 
Mutta emme olleet varmoja, riittäi-
sivätkö nämä tiedot vahvistamaan 
Eljaksen isäksi Jegorin. Päätimme 
pyytää jälleen kerran Genin am-
mattimaiselta sukututkijalta apua 
asian vahvistamiseen.

Kesti varsin kauan aikaa, mutta 
vahvistus saapui viimein joulupäi-
vänä vuonna 2020. Sukututkija jol-
ta olimme pyytäneet apua, oli tuol-
loin yhdistänyt Geni-tietokannassa 
useita Karmakaisten esivanhempia 
sukupuuhumme ja lisännyt myös 
yhden. Karmakaisten suku on siis 
alun perin Samajatevin sukua. Pet-
roskoista saapuneessa dokumentis-

sa Samajatevin sukunimi oli vain 
kääntynyt Samjatoviksi. Uusien tie-
tojen perusteella sekä Eljaksen isä 
Jegor sekä äiti Glikeria olivat kuol-
leet vuonna 1790 Eljaksen ollessa 
vain kuusivuotias. Vuokkiniemen 
veroluettelossa vuodelta 1795 Eljas 
ja hänen veljensä ovat kuitenkin 
lueteltuna, mutta tiedoista ei käy 
esimerkiksi tarkemmasta asuinpai-
kasta sen enempää ilmi. Ilman am-
mattimaiselta sukututkijalta saatua 
apua niin Venäjälle tehtyjen tieto-
pyyntöjen kuin Geniin tehtyjen tie-
tojen täydentämisessä ja vahvista-
misessa Karmakaisten esivanhem-
mat eivät olisi löytyneet.

Jatkokysymyksiä

Vaikka Karmakaisten esivanhem-
mat löytyivätkin, avoimia ja mieltä 
askarruttavia kysymyksiä on yhä 
lukuisia. Mistä Samajatevit oli-
vat alun perin lähtöisin? Karjalan 
Heimon artikkelissaan Toivonen 
(2004) esittää kaksi vaihtoehtoa. 
Ensiksi, Samajatevit ovat voineet 
tulla Jyskyjärven seudulle Kolmiko-
rasta jostain Vienan takaa. Näin oli 
kerrottu J. W. Juveliukselle vuonna 
1886 Kenttijärvellä (ks. myös Virta-
ranta 1978, 198). Toisen, M. Salmi-
sen muistitietoon perustuvan teori-
an mukaan Samajatevit olisivat siir-
tyneet Kenttijärvelle Nurmeksen 
seudulta (ks. Pöllä 1995, 152).

Kiehtovaa on myös pyrkiä sel-
vittämään, mitä tapahtui Niskajär-
vellä vuonna 1790, kun Eljaksen 
vanhemmat kuolivat. Aika oli tuol-
loin monella tapaa erilainen, mutta 
tässä yhteydessä on myös mainitta-
va, kuinka kiintoisaa on huomata, 
miten oman suvun ihmiskohta-
lot nivoutuvat osaksi maailman ja 
Suomen historiaa. Suomen sota oli 
tuolloin tuloillaan ja yhteiskunnas-
sa moni asia oli suuressa muutok-
sessa. Aivan kuten reilut 100 vuotta 
myöhemmin evakoiden lähtiessä 
Repolasta.

Lisäksi tulee olemaan mielen-
kiintoista tietää, mihin Eljas pää-
tyi vanhempien kuoltua ja miten 
Karmakainen nimenä sai alkunsa? 
Oliko Niskajärven seudulla esimer-
kiksi Karhu-nimisiä, johon yhdis-
tettynä Samajatev olisi kääntynyt 
Karmakaksi? Tuohon aikaan useat 
vaihtoivat nimiä, mutta enemmän 
nimien vaihtaminen lienee kos-
kenut selvästi ruotsinkieleen viit-
taavia sukunimiä, joista haluttiin 
Suomen autonomiseen aikaan siir-
tymisen myötä eroon.

Lopuksi

Karmakaisten varmistuminen Sa-
majatevin suvun suoraksi jälkeläi-
siksi on merkittävä askel. Ainakin 
Karmakaisten myötä Samajatevin 
suku jatkuu suoraan tähän päivään 
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asti. Löydösten seurauksena koko 
Vienan Karjalan historia näyttäytyy 
nyt meille Karmakaisten jälkeläi-
sille uudessa valossa ja tutkimus-
kohteena oleva alue on laajentunut 
Samajatevien perustamien kylien 
myötä laajemmalle Repolan pogos-
taan. Samoin kansalliseepoksemme 
tuntuu tätä nykyä taas entistä lähei-
semmältä, sillä esivanhempamme 
ovat lähtöisin samoilta kyliltä kuin 
suurimmat runonlaulajat ja Genin 
kautta olemme huomanneet, että 
he ovat myös jonkin asteista sukua 
meille.

On hyvä huomata, että Karma-
kaisten suvun alkuperä ei olisi sel-
vinnyt ilman digitalisaation myötä 
avautuneita tietolähteitä. Mutta 
ilman kronikkaa selvitystyö ei var-
maankaan olisi käynnistynyt lain-
kaan. Aleksi jätti jälkipolvilleen 
merkittävän perinnön kronikan 
muodossa. Ilman sitä emme olisi 
päässeet eteenpäin. Karmakaisten 
esivanhempien löytyminen osui 
monella tapaa poikkeusvuoteen. 
Poikkeusvuosi päättyi tässä suh-
teessa hienosti, sillä viime vuoden 
joulukuussa tuli myös kuluneek-
si tasan 100 vuotta Tarton rauhan 
solmimisesta. Näin tapahtumat ni-

voutuvat osaksi maailmanhistoriaa 
tänäkin päivänä. Vaikka yksi arvoi-
tus on nyt ratkennut, on samalla 
auennut monia uusia. Tutkimustyö 
suvun historiasta jatkukoon.

Sami Pakarinen ja 
Tomi Pakarinen
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Nasti Moisseisen arvoitukset ovat ratkenneet

Kirjoitin edelliseen Repolaiseen äitini isän äidistä Nasti 
Moisseisesta, jonka sukulaisuus muihin Lieksan Moisseisiin 
oli epäselvä. Kävi lopulta ilmi, että hänen syntymäaikansa 
Suomesta saadussa virkatodistuksessa oli virheellinen, mikä 
minua etsinnöissä auttaneen Reijo Savolan (Kiitos Reijo!) 
mielestä ei ole harvinaista. Yhteys Pläkkäjän Moisseisiin löy-
tyi.

Nasti syntyi siis Feodor ja Jekaterii-
na (Katri) Moisseisen perheeseen 
14.9.1885. Repolan Pläkkäjän ky-
lään. Hänen muut sisaruksensa oli-
vat Jegor (Yrjö), Ivan, Darja ja Iri-
na. Pläkkäjän Moisseisten kantaisä 
on 1600-luvulta Matfei Pläkkov. 
Kolmen sukupolven päästä Ani-
kei Pläkkoville syntyi poika, jonka 
nimeksi annettiin Moisei. Tämän 
poika Timofei otti sukunimekseen 
Moisejev, suomennettuna Mois-
seinen. Timofei oli Nastin isoisä ja 
Feodor Moisseisen isä. Nasti meni 
naimisiin Ivan Gordejevin kanssa. 
Gordejevit ovat Suulaansaaresta ja 
myös Ivan ja Nasti asettuivat sinne 
asumaan ja saivat Andrei-nimisen 
pojan v. 1910.

Repolan-Porajärven tapahtumi-
en jälkiseurauksena alkaneen pa-
kolaisvirran mukana tulivat myös 
Feodor ja Katri perheineen ja aset-
tuivat Suomen tiettävästi ensim-
mäiseen vastaanottokeskukseen 

Kotkan Kyminlinnaan. Kyminlinna 
toimi joidenkin pakolaisten asuin-
paikkana 30-luvulle saakka ja Feo-
dor myös menehtyi Kyminlinnassa. 

Jorma Turusen äidin isä Onni 
(Andrei) Tolvanen 1910-1991 (kuva 
Jorma Turusen kotialbumi)
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Katri Moisseisen laulamia itkuvir-
siä on tallennettu kansallisarkis-
toon. Feodorin poika Yrjö (Jegor) 
asettui asumaan Lieksaan perhei-
neen. Lieksa oli varsin suosittu si-
joittumispaikka myös muille Re-
pola-Porajärven pakolaisperheille. 
Varmaankin läheisyys synnyinseu-
tuihin houkutteli, ja ehkäpä toivee-
na oli päästä joskus muuttamaan 
takaisin rajan toiselle puolelle.

Rajan yli kirjattiin tulleeksi 
vuonna 1920 muuan 35-vuotias 
leskivaimo Nasti Korteinen, jonka 
kotipaikka oli Suulaansaari. Monet 
Suomeen tulleet Gordejevit suo-
mensivat nimensä. Käytettyjä suo-
mennoksia ovat lisäksi mm. Kort-
teinen, Aapavirta ja Korjamo. Oliko 
Nastin mies Ivan (Juho) menehty-
nyt Repola-Porajärvi-tapahtumien 
yhteydessä, se jää vielä selvittämät-
tä. Näihin aikoihin Lieksassa kuvi-
oihin tuli mukaan Nastia 10 vuot-
ta nuorempi Albin Tolvanen, joka 
meni Nastin kanssa naimisiin ja 
adoptoi tämän pojan. Pojan etuni-

mi muutettiin Andreista Onniksi. 
Äitini isä Onni Tolvanen on tähän 
kirjoitukseeni liittyvässä kuvassa. 
Onni Tolvanen ei mennyt koskaan 
naimisiin äitini äidin Aino Räsäsen 
kanssa, mutta oli naimisissa kolme 
kertaa tuon suhteen jälkeen. Hän 
teki työuransa VR:llä, kuten myös 
serkkunsa Johannes Yrjönpoika 
Moisseinen ja äitini eno Veikko Rä-
sänen. Saattaa olla, että nämä työ-
kaverukset eivät olleet täysin tietoi-
sia sukulaissuhteistaan.

Kiitos kaikille, jotka ovat edesaut-
taneet tämän tarinan eheytymistä!

Jorma Turunen

Jutun kirjoittaja on Repola-seuran 
hallituksen jäsen, entinen yritys- ja 
järjestöjohtaja sekä aloitteleva su-
kututkija, joka toimii kasvuyritysten 
neuvonantajana ja kirjoittaa väitös-
kirjaa Tampereen yliopiston tuotan-
totalouden laitoksella.

Monenlaista yhteistyötä
Suomalais-venäläinen kulttuuri-
foorumi on yhteistyökanava rajan-
ylittävälle yhteistyölle. Foorumi on 
Suomi-Venäjä-seura ry:n ja venä-
läisen yhteistyötahon järjestämä, 
Suomen Opetus- ja kulttuurimi-
nistöriön ja Venäjän Kulttuurimi-
nisteriön ohjaama ja rahoittama 
hanketoimintafoorumi pienille 
ja keskisuurille toimijoille. Repo-
lan Haukkasaaren kylän perin-
teen vaalimisessa on jo vuodesta 
2016 alkaen hyödynnetty fooru-
min tukea ja ohjaústa yhteistyössä 
Repola-seuran ja moskovalaisen 
Traektoria-säätiön kanssa (voittoa 
tavoittelematon tiede-, koulutus- ja 
kulttuurialoitteita tukeva Traekto-
ria-säätiö).

Repola-seuran osuus on pai-
nottunut asiantuntijoiden ja mui-
den toiminnasta kiinnostuneiden 
verkostoimiseen ja asiasta tiedot-
tamiseen Suomessa. Suomalaisia 
on osallistunut vuosittaiseen ky-
läjuhlaan, rakennusten dokumen-
tointiin ja jälleenrakentamiseen 
sekä muutenkiin ideoimiseen ja 
mm.matkailun kehittämiseen. 
Traektorian toiminnasta on ollut 
aiemmin useissa Repolainen-leh-
dissä mm. numerossa 93 tuulimyl-
lyn rakentamisesta.

Vuoden 2021 hanke-ehdotuk-

seen voi tutustua www.kultfo-
rum.org -sivulla, hankenumero 
043/2021. Ehdotuksena on tavoi-
tella mukaan uusia toimijoita ja 
selvittää Repola-seuran uusimman 
kirjan Repola - Elämää ja ihmisiä 
kahdella puolella rajaa mahdollista 
käännöstyötä venäjäksi.

Traektorialla on käynnissä ”Wäi-
nölän teiden varrella : muinainen 
Haukkasaaren kylän käsityö ja tek-
niikka” -jatkoprojekti. Projektin si-
vut ovat: vk.com/gafostrov. Nykyi-
sin käännösohjelmat ovat niin ke-
hittyneitä, että venäjänkieliset sivut 
kääntyvät itsestään suomeksi ym-
märrettävään muotoon. Rohkaisen 
myös venäjää osaamattomia karja-
laisesta perinteestä kiinnostuneita 
tutustumaan sivuihin ja kokeile-
maan esim Google translate kään-
nösohjelman toimivuutta. Minulle 
selaimeni Crome tai Microsoft edge 
tarjoavat kääntämistä automaatti-
sesti venäjänkieliselle sivulle siirty-
essä. Haukkasaari-hankkeen venä-
läiset sivut www.gafostrov.ru suo-
mentuvat myös ymmärrettäviksi.

Antti Pottonen
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100 vuotta sitten – uutisia Repolasta

Vapaa Karjala, 30.09.1920, nro 7 Maatalousnäyttely ja urheilujuhlat Re-
polassa.
T. k. 20—23 pnä toimeenpantiin arvokkaalla ja monipuolisella ohjelmalla 
maatalousnäyttelyt ja urheilujuhlat... Näytteille tuotiin karjaa, kasvitarha-
tuotteita ja käsitöitä, joista naisten valmisteet olivat parhaiten edustetut. 
Henkinen ohjelma alotettiin Karjalaisten laululla, jonka jälkeen maanvilj. 
Pekka Kyöttinen piti avauspuheen.
Tiistaina jatkui ohjelma klo 7 ap. lypsykilpailulla. Kilpailuun otti osaa 
seitsemän lypsäjää, joille kaikille annettiin palkinto asiaan innostumisen 
takia...Samana päivänä ip.suoritettiin myöskin urheiluohjelma. Urheilula-
jeina oli miesten viestinjuoksu 4 km. matkalla Repolan eri kylien välillä ja 
naisten juoksu 100 m. matkalla. Ensimäiselle sijalle pääsivät Saarenpään 
kylän edustajat saaden haltuunsa 600 mk arvoisen kiertomaljan. Toiselle 
sijalle Omelian kyläläiset ja kolmannelle Repolan kylän edustajat.

Ilkka 1.11.1920 nro 252  Repolan ja Porajärven Kohtalo.
Itä-Karjalan toimituskunta lakkautetaan tämän vuoden aikana, jos rau-
hansopimukset ehditään vaihtaa... On sanottu toimistaan irti Repolan ja 
Porajärven suomalaiset hallinnolliset virkamiehet ja opettajat. Jos rauhan-
sopimukset ehditään lopullisesti vaihtaa ja rauhansopimus ehtii astua voi-
maan marraskuun puolivälissä, tulevat Repolan ja Porajärven suomalaiset 
virkamiehet ja opettajat poistumaan itäisistä pitäjistä vielä tämän vuoden 
kuluessa. Suomalainen sotaväki poistetaan sieltä kuuden viikon kuluessa 
rauhan voimaanastumisesta lukien.

Maaseutu 2.11.1920 no 123 Tämä Karjalan itsehallinto voidaankin, pe-
räytymisestä huolimatta, lukea rauhansopimuksen huomattavimmaksi 
saavutukseksi Karjalan asiassa. Karjalan itsehallinto taataan välillisesti itse 
rauhansopimuksessakin, kun sen 10§:ssä sanotaan, että Repolan ja Pora-
järven kunnat liitetään Arkangelin ja Aunuksen kuvernementtien karjalai-
sen väestön muodostamaan Itä-Karjalan autonomiseen alueeseen.

Salmetar 27.11.1920 nro 135 Repolalaisten sähkösanoma eduskunnalle.

Eduskunnan puhemiehelle on saapunut seuraava sähkösanoma: Repolan 
rahwas pyytää, ettei eduskunta solmisi rauhaa, jossa Karjalaisille luetaan 
kirjoitettava kuolemantuomio. Tiedämme, että pyydämme veljeskansal-
tamme paljon, kenties enemmän kuin olemme itse ansainneet, mutta ää-
rimmäinen inhimillinen hätä pakoittaa meidät armoa anomaan. Repolan 
toimikunnan puolesta P. Kyöttinen, puheenjohtaja.

Karjala 6.1.1921 nro 4 Suomalaisten evakuoiminen Venäjältä.
Kitelään ja Lieksaan suunnitellaan perustettavaksi karanteenit. Lääkintä-
viranomaisten  taholta on tehty esitys kahden uuden karanteenilaitoksen 
perustamisesta rajan yli tulevia pakolaisia varten.

Karjalainen 15.1.1921 nro 5A Hans H. Sivén.
Tämän kuun 12 päiwänä kello 10,15 illalla ampui Repolan piirin nimis-
mies, ylioppilas Hans H. Sivén browningilla itsensä kotonaan Repolassa. 
Teko näyttää jo pitemmän aikaa harkitulta päättaen siitäkin, että hän jätti 
jälkeensä useita suljettuja, eri henkilöille osoitetuttaja kirjeitä.

Karjala 17.2.1921 nro 39 Suomalainen suojelusjoukko poistunut Re-
polasta t. k. 10 —11 p:nä. Paikkakuntalaiset panneet toimeen lämmin-
henkisen lähtiäisjuhlan poistuville. Tähän mennessä 70 perhettä jättänyt 
hakemuksen saada siirtyä Suomeen. Kommunistiasiamiehiä jo ilmestynyt 
paikkakunnalle. Repolan opettajaseminaari siirretty Impilahdelle.

Vapaa Karjala 10.3.1921 nro 10 Elintarvetilanne Repolassa.
Repolan elintarvelautakunta on Suomen hallitukselta anonut lupaa saada 
kuljettaa Suomesta Repolaan väestön muonittamista varten kuukausittain 
32,000 kiloa täältä ostamaansa viljaa sillä edellytyksellä, että järjestys Re-
polassa säilyy häiriytymättömänä. Jauhovarastot Repolassa ovat siksi pie-
net.

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot digi.kansalliskirjasto.fi
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                           Hallitus 12.9.2020 –  28.2.2021

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
leatserni@gmail.com

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, varapuheenjohtaja
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

Repola-seura ry:n toiminta 2020    
Repola-seuran  toimintakausi oli edel-
lisvuosista poikkeavaa. Korona-virus-
pandemia rajoitti toimintaa huomat-
tavasti, mm. vuosikokous jouduttiin 
siirtämään kokoontumisrajoitusten 
johdosta syyskuulle. Vuosikokous pi-
dettiin Joensuussa 12.9.2020, läsnä oli 
10 yhdistyksen jäsentä.Yhdistyksen jä-
senmäärä on ollut lievästi laskusuun-
nassa, joitakin kuolleita jäseniä on 
poistunut rekistereistä. Uusia ainaisjä-
seniä tuli vuoden aikana yksi.

Repola-seuran hallituksena toi-
mi Ville Pänttönen (pj), jäseninä Va-
lentina Afanassieva, Antti Pottonen 
(varapj), Asko Saarelainen, Jorma 
Turunen, Lea Tajakka ja Lea Tserni-
Puittinen (sihteeri). Hallituksen ulko-
puolisena jäsensihteerinä on toiminut 
Päivi Kiiskinen.

Repolainen-lehti ilmestyi vuoden 
aikana kolme kertaa, painos oli 225 
kpl/numero. Lehti on postitettu jäsen-
lehtenä sekä lisäksi yhteistyökump-
paneille Repolassa ja Suomessa. Ta-
voitteena oli, että jäsenmaksutuloilla 
katetaan Repolaisen painatus- ja pos-
tituskulut. Seuran julkaisemia kirjoja 
on edelleen saatavissa, joskin kirjojen 
myynti on ollut vähäistä..

Suunniteltua Tarton rauhan 100-v. 
seminaaria ei järjestetty kokoontumis-
rajoitusten aiheuttaman epävarman 
tilanteen vuoksi. Rajan sulkeutumisen 
johdosta myös yksityismatkailu Repo-
laan oli pysähdyksissä. Yhteyttä Repo-
laan on kuitenkin pidetty vähäisessä 
määrin sähköpostien välityksellä.

Seuran talous on pysynyt tyydyttä-
vänä, Tulos oli lähes 85,76 euroa yli-
jäämäinen ja oma pääoma on 7 543,02 
euroa. Jäsenmaksu oli vuosijäseniltä 
25,00 euroa, ainaisjäsenmaksu 200,00 
euroa.

Toimintasuunnitelma 2021
Jäsenhankintaa jatketaan käyttäen Re-
polainen jäsenjulkaisua ja henkilökoh-
taisena markkinointina. Erityispaino-
piste ainaisjäsenyyteen.

Hallitus toteuttaa yhdistyksen sään-
nöissä mainittuja tavoitteita vuosiko-
kouksen hyväksymällä tavalla ja laa-
juudessa. Hallitus kokoontuu tarpeen 
mukaan.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
maaliskuussa 2021 ja tarvittaessa yli-
määräiseen kokoukseen hallituksen 
päätöksellä puheenjohtajan kutsuma-
na.

Jäsenlehti Repolaista julkaistaan 
vuoden aikana kolme-neljä nume-
roa. Jäsenten lisäksi lehti postitetaan 
yhteistyökumppaneille rajantakai-
seen Karjalaan ja Suomeen. Seuran 
Internet-sivustot julkaistaan sivustolla 
www.repola-seura.net. Seuran julkai-
semia Aunuksen Repola ja Repola – 
Elämää ja ihmisiä kahdella puolella ra-
jaa kirjoja myydään edelleen. Repolan 
matkaa ei tänä vuonna järjestetä.

Tarjotaan tiedotusvälineille julkais-
tavaksi kirjoituksia ja juttuaiheita noin 
100 vuoden takaisista historiallisista 
tapahtumista. Jatketaan yhteistoimin-
taa Haukkasaari-hankkeessa Suoma-
lais-venäläisen kulttuurifoorumin 
kautta Traektoria-säätiön kanssa sekä 
tiedottamalla hankkeen etenemisestä 
ja tuloksista Repolaisessa. Tarvittaes-
sa avustetaan myös ”REPOLA – Elä-
mää ja ihmisiä kahdella puolella rajaa” 
kirjan venäjänkielelle kääntämisessä 
ja julkaisemisessa. Muun toiminnan 
osalta pidetään yhteyttä henkilökoh-
taisella tasolla sähköpostilla ja puheli-
mella Repolassa asuviin sukulaisiin ja 
ystäviin. Covid-19 viruksen hellitettyä 
ja matkustusrajoitusten poistuttua ak-
tiivista toimintaa lisätään.
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Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN 
Joensuuhun lauantaina 27.3. 2021 klo 13

Paikka: Joensuun ortodoksinen seu-
rakuntatalo (pieni kokoushuone, 

osoite on Kirkkokatu 32).
Esillä on sääntöjen 10. pykälän 

mukaiset asiat.
Kahvitarjoilu.

Kokoontumisrajoitukset mahdollisesti 
aiheuttavat paikallisia muutoksia, 

seuraa yleistä tiedottamista.
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