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Vuoden vaihtuessa
Vuoden päättyessä yleensä luodaan 
katsaus päättyvän vuoden tapahtu-
miin. Repola-seuran toiminnassa vuo-
si 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 vuo-
teen, syksyllä tulee kuluneeksi sata 
vuotta Tarton rauhan solmimisesta. 
Tässä rauhansopimuksessa määritel-
tiin Repolan asema kohtalokkaalla ta-
valla. Oma-aloitteisesti Suomeen liit-
tynyt Repola ja lähialueet menetettiin 
Venäjälle ja vastineeksi Suomi sai Pet-
samon alueen ja yhteyden ympärivuo-
tisesti avoinna olevaan Jäämeren sata-
maan. Rauhansopimuksen seuraukse-
na 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 vuo-
sikymmeniksi. Karjalaan jääneiden 
kohtaloksi koitui myöhemmin Stali-
nin vainoissa tuhotuiksi tuleminen tai 
karkotukset pakkotyöhön. Suomeen 
tulleet, repolalaiset sukujuuret omaa-
vat henkilöt ovat nykyään sijoittuneet, 
nykykielellä kotoutuneet, hyvin ympä-
ri maata.

Tulevan vuoden päätapahtumaksi 
olen - saamani vihjeen mukaisesti - aja-

tellut syksyl-
lä pidettävää 
Tarton rauhan 
100-vuotis-
muisteloa, se-
minaari tai pa-
neeli on ehkä 
liian juhlallinen ”työnimi” tilaisuudel-
le. Kertynyt perimätieto on nykyisin jo 
runsasta ja historioitsijoilla on myös 
käytettävissä aikaisemmin suljettui-
na olleita arkistoja. Asia on ollut esil-
lä vain pienen ryhmän piirissä mutta 
saanut myönteistä kannatusta. Jos seu-
ran jäsenistö haluaa, kehitellään asiaa.

Järjestötoiminnassa yleisesti pode-
taan aktiivisten toimijoiden puutetta. 
Vetoan myös oman seuramme jäsenis-
töön, tulkaa mukaan toimintaan! Mie-
lenkiintoista ja monipuolista tekemis-
tä riittää. Seuramme on tällä hetkellä 
taloudeltaan terve, kiitos onnistuneen 
kirjaprojektin, myös tunnollinen jä-
senmaksuvelvoitteen toteuttaminen 
on antanut mahdollisuuden vakaa-
seen toimintaan. Itselleni olen saanut 
seuran toiminnan kautta uusia ystäviä 
sekä Suomessa että Karjalassa.  Suku-
juurien selvittäminen on haastavaa 
mutta samalla mielenkiintoista, jopa 
yllätyksellistä.

Toivotan Repola-seuran jäsenille 
perheineen sekä Repolaisen lukijoil-
le Rauhallista Joulun aikaa ja Menes-
tystä Vuodelle 2020.

Ville Pänttönen, Repola-seuran 
puheenjohtaja
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Karjalaiset kauppiaat Lieksassa

Autonomian ajan loppupuolella monet itäkarjalaiset kauppiaat perus-
tivat pysyvän kauppaliikkeen jo aiemmilla matkoillaan tutustumaansa 
Lieksaan. Nämä laukkukauppiaat, erityisesti Maurot, Mauraset ja Rot-
kot, ovat jättäneet vuosikymmenten kuluessa mittavan jäljen paikalli-
siin kauppiasperinteisiin. 

Liike-elämän lisäksi monet heistä olivat aktiivisesti mukana paikka-
kunnan yhteiskunnallisissa tehtävissä ja yhdistystoimissa. Ortodoksi-
nen seurakunta sekä kulttuuri- ja liikuntajärjestöt saivat heistä aktiivi-
sia toimijoita ja toiminnan tukijoita. Huumoria, huolenpito ja lämmin 
karjalainen yhdessäolo olivat karjalaisiin kauppiasveljiin yleisesti liitet-
tyjä ominaisuuksia. 

Maurojen Kauppayhtiö

Lieksaan sijoittuneista laukkukaup-
piaista tunnetuin oli Repolan Ko-
ropin kylästä kotoisin ollut Wasili 
Maurojeff, vuodesta 1919 Mauro, 
joka avasi pienen kauppapuodin 
Hovilan piharakennuksessa syys-
kuussa 1892. Wasili oli tutustunut 
lieksalaisiin kauppiaisiin jo varhai-
sessa nuoruudessaan, sillä talvitie 
Lieksasta Repolaan kulki järviä ja 
tasaisia maita pitkin Wasilin koti-
kylän kautta. 

Kauppa Wasselin puodissa kävi 
alusta alkaen hyvin, sillä kauppi-
as oli monille repolalaisille tuttu 
ja vilkkaana karjalaisena hän osasi 
palvelun jalon taidon. Mauro kes-
kittyi alusta alkaen tukkukauppaan 
ostaen suuret määrät turkiksia ja 
riistaa muualle myytäväksi.

Tuottoisat liikesuhteet näkyivät 
kaupan ulkoisena vaurastumisena. 
Vuonna 1906 liike siirtyi Pielisen-
tien varrelle ja vuonna 1919 yritys 
muuttui Lieksan Kauppa Osake 
Yhtiöksi. Tukkukauppaoikeudet se 
sai Lieksan kauppalan perustamis-
vuonna 1936. 

1920-luvun alussa itäkarjalaiset 
kauppiaat ja kauppa-apulaiset pyr-
kivät Suomen kansalaisiksi. Kun-
nanvaltuusto puolsi yleensä yksi-
mielisesti hakemusten hyväksymis-
tä, mutta aina näin ei ollut. Pielis-
järven vasemmistoenemmistöinen 
kunnanvaltuusto epäsi tukensa Va-
sili Maurolta äänin 17−11 sillä pe-
rusteella, että hakija oli sortovuo-
sien 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 toimitus-
johtaja. Kuopion läänin maaherra 
kehotti Pielisjärven nimismiehen 
neuvosta Sisäasianministeriötä jät-
tämään kunnanhallituksen päätök-
sen huomioimatta ja niinpä Mauro 
sai Suomen kansalaisuuden.

1950-luvun puolivälissä Kaup-
payhtiön palveluksessa oli noin 
170 henkilöä ja yrityksellä oli toi-
mipaikkoja ympäri pitäjää. Tuol-
loin merkittävän osan Kauppayh-
tiön toiminnasta muodosti met-
sätyömaiden muonitus. 1960- ja 

1970-luvuilla yhtiö luopui tiheästä 
myyntiverkostostaan Lieksan kylis-
sä ja kehitti pääliikettään Pielisen-
tien varressa.

Perheyhtiö harjoitti menestyk-
sellistä liiketoimintaa lieksalaisten 
parissa aina vuoteen 1980, jolloin 
se myytiin Tukkukauppojen Osa-
keyhtiölle.

Wasili Mauro toimi yhtiön toi-
mitusjohtajana kuolemaansa 
saakka. Tämän jälkeen perheyh-
tiön johtoon astui Nikolai ”Kola” 
Mauro (1897−1959) ja hänen jäl-
keensä nuorin veljeksistä Pau-

Kauppayhtiön ensimmäinen auto vuodelta 1921. Ratin takana Wasi-
li Mauron jälkeen yhtiön toimitusjohtajaksi tullut Nikolai ”Kola” Mauro 
(kuva Asko Saarelaisen kokoelma)
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li (1913−1991). Nikolai ja Pauli 
Maurolle myönnettiin kauppa-
neuvoksen arvonimi. Myös muut 
sisarukset työskentelivät yrityk-
sen palveluksessa. Feodor Mauro 
(1907−1970) toimi rautaosaston 
johtajana ja yrityksen johtokunnan 
puheenjohtajana. Wasilin ja Marian 
kahdeksan lasta syntyivät Lieksassa 
ja aloittivat sukuyhtiön palveluk-
sessa pienestä pitäen.

Wasilin veljeksistä kaksi, Andrei 
(1872−1941) ja Ivan (Ippo) Mau-
ranen (1875−1942), toimivat Liek-
sassa kauppiaina. Kauppiasuransa 
Andrei aloitti laukkukauppiaana ja 
toimi myöhemmin liikeapulaisena 
Wasilin liikkeessä Lieksassa. Oman 
kaupan Andrei perusti Repolan 
kirkolle vuonna 1896. Tarton rau-
hansopimuksen jälkeen hän siirtyi 
perheineen Lieksaan ja toimi kaup-
piaana kuolemaansa saakka. Ivan 
perusti sekatavarakaupan Lieksaan 
vuonna 1902.

Dobrinin − Rotko

Ivan Maksimanpoika Dobrinin 
(myöhemmin Tarma, s. 1883) pe-
rusti sekatavarakaupan Lieksaan 
vuonna 1903. Hän oli jo aiemmin 
toiminut kauppa-apulaisena Liek-
sassa. Dobrinin-suku oli lähtöisin 
Akonlahden kylästä Munankilah-
desta Vienan Karjalasta ja heillä oli 
vankka kokemus laukkukauppayh-
teyksistä Suomeen jo 1800-luvulla.

Ivan Dobrininin kauppa toimi 

Suomeen tulevien laukkukauppi-
aiden tukikohtana, josta saatiin 
repuntäydennystä ja jonne voitiin 
myydä riista, turkikset ja muut 
tuotteet. Turkikset markkinoi-
tiin Pietariin ja Helsinkiin ja riis-
ta myytiin maakauppiaille. Ivanin 
kauppaa kutsuttiin ”korukaupaksi”, 
koska siellä myytiin paljon pien-
tä tavaraa kuten koruja, nappeja ja 
jauhoja. 

Sotavuodet hiljensivät kaupan-
tekoa ja niinpä hän muutti per-
heineen pysyvästi Joensuuhun ja 

perusti sinne vaatekaupan. Ivan 
myi Lieksan kauppansa anopilleen 
Aleksandra Mikkoselle (ent. Höt-
tönen), joka piti liikettä Lieksassa 
1920- ja 1930-luvukujen taitteeseen 
saakka.

Ivanin serkku Vasili (s. 1875) pe-
rusti Lieksaan oman sekatavarakau-
pan vuonna 1904, joten Lieksassa 
oli yhtä aikaa kaksi suvun kauppaa; 
Ala-Dobrinin (Ivan) ja Ylä-Dobri-
nin (Vasili). Vasili siirtyi Lieksaan 
kauppiaaksi Juuan Vuokosta, josta 
Vasilin isä oli hankkinut maatilan 
kauppamatkoillaan. Vasilin kauppa 
palveli etupäässä lieksalaisia ja toi-
sia maakauppiaita. 

Serkukset pitivät yhtä ja auttoivat 
toinen toistaan vanhan karjalaisen 
sukuperinteen mukaan. Yhdessä he 
läksivät ostosmatkoille Pietariin ja 

Viipuriin. Kauppakeskuksiin vie-
tiin riistaa, turkiksia ja nahkoja ja 
sieltä tuotiin Lieksaan tarvittavat 
kauppatavarat.

Vasili osti kaupanteon ohes-
sa kiinteää omaisuutta maata ja 
metsää. Vasili Dobrininin (nimi 
muutettiin Rotkoksi 1930-luvul-
la) kuoltua vuonna 1944 sekatava-
rakauppaa jatkoivat pojat Viktor 
(1903−1972) ja Niilo (1900−1952). 
Rotkon-kauppa muuttui vaatekau-
paksi 1950-luvulla ja jatkoi toimin-
taansa 1970-luvulle. Niilon poika 
Markku toimi yrittäjänä Kiinteistö 
Plus Oy:ssä vuoteen 2008.

(Artikkeli jatkuu seuraavassa Repo-
laisen numerossa)

Asko Saarelainen
Lieksan Kauppa Osakeyhtiön perus-
taja Wasili Mauro (kuva Asko Saa-
relaisen kokoelma) 

Kauppayhtiön myymälä Pielisentien varrella 1970-luvulla (kuva Asko Saa-
relaisen kokoelma)
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Lieksajärven ympäriajo - myötäpäivään

Syyskuussa toteutunutta Vienan ja Aunuksen Karjalan matkaa suun-
nittelimme alun perin neljälle maastoautolle, mutta kaluston rikkoutu-
misen vuoksi matkaan pääsi vain kaksi miestä ja kaksi autoa; Andres 
vuoden 1998 Land Rover Discoverylla ja Mikko vuoden 1979 Jeep Che-
rokeella. Repolan olimme valinneet tämän syksyn pääkohteeksi ajatuk-
sena tutustua jatkosodassa lähes legendaariseksi nousseen Kevyt Osas-
to 2 sotilaiden polkupyörillä kulkemaan tiedusteluretkeen Lieksajärven 
ympäri heinäkuussa 1941. Suunnitelmanamme oli käydä myös useam-
massa 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 Liek-
sassa yövyimme retken henkeä 
jäljitellen Yrjölän Kotiseututalossa, 
entisessä vaivaistalossa Lieksan-
joen rannalla, missä jatkosodan 
aikana on tapahtunut monenlaista. 
Koska Rukajärvi-keskus oli jo siir-
tynyt talviaikatauluun, matkam-
me jatkui lauantaiaamuna suoraan 
Kostamuksen kautta Jyskyjärvelle, 
Vienan Karjalan “Venetsiaan”. Jys-
kyjärven riippusillat jäivät parin 
päivän jälkeen taaksemme, kun 
suunnistimme Borovoista Tsirkka-
Kemijoen itäpuolta metsäautoteitä 
pitkin etelään suoraan “Rukajärven 
tietä” kohti. Ajoreitti erämaassa on 
kaunis, mutta tie on vähällä käytöl-
lä, sillä useimmat sillat ovat jo to-
della kehnossa kunnossa ja ajoram-
pit ovat tarpeen varustelistalla, jos 

ei ole aikaa korjailla siltoja pitkästä 
tavarasta, jota vielä metsistä löytyy.

Propuskojen noutamiseksi mei-
dän tuli ajaa ensin Lentieraan ja yö-
pyä siellä uudehkossa majatalossa 
nimeltä “Karjalan Kajot” (Гостевой 
дом Карельские Зори). Matkam-
me kävi kuitenkin Repolan läpi, 
missä rajamieskaksikko pysäytti 
meidät tarkastusta varten; tuttuja 
kavereita vuosien takaa Porajärvel-
tä ja Mujejärveltä, silloin he vain 
olivat nuorempia ja virkaintoisem-
pia. Vanha Niva oli myös vaihtu-
nut KIA:aan. Jeeppini oli selvästi-
kin jäänyt kummallekin mieleen ja 
myös nyt sitä taputeltiin, kuvattiin 
ja ylistettiin sanoilla “hieno auto”. 
Discon Andres puhuu sujuvampaa 
venäjää ja osasi tulkata monimut-
kaiset tilanteet; hyvä apu Karjalas-
sa. Venäläiset rajamiehet toivottivat 

meille hyvää matkaa Lentieraan ja 
näkemisiin huomiseen; kaiken he 
tiesivät.

Myöhemmin illalla perillä Len-
tierassa majatalon pihaan karaut-
ti musta UAZ Patriot, josta astui 
ulos nuori ja ystävällinen rajavar-
tion edustaja meidän rajavyöhy-
kelupamme kanssa. Hetken ilon 
jälkeen havaitsimme, että luvat ei-
vät taipuisikaan muualle kuin itse 
Lentieraan. Majatalon Natalia oli 
kovin pahoillaan tästä erehdyksestä 
ja painosti tätä selvästikin korkear-
voisempaa rajavartioston henkilöä 
ottamaan yhteyttä FSB:hen Pora-
järvelle, josta luvat oli saatu. Huo-
menna selviäisi, tulisiko lupaamme 
“lisää virtaa”. Ilta pimeni ja kylme-

ni, banja oli lämmin, ja maailman 
murheet unohtuivat hirvipullaillal-
lisen jälkeen, kun uni valtasi meidät 
pitkän päivän päätteeksi.

Lentierasta Repolaan

Tiistaina aamiaisen ja “konepel-
tikahvien” jälkeen tankkasimme 
kaluston Lentierassa, koska seuraa-
va suunniteltu tankkauspiste olisi 
vasta n. 600 km:n päässä kaukana 
etelässä, Läskelässä. Matka suun-
tautui takaisin Repolaan ja Kiima-
vaaran tienoilla ajoimme Lieksajär-
ven rantaan siihen kohtaan, missä 
Tuusenian salmen vesi virtaa Kar-
kiejärveen. 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 venäläis-
ten joukko oli tuolloin polttanut sil-
lan, ja muistona siitä salmen nope-
asti virtaava vesi edelleenkin huuh-
too osin hiiltyneitä silta-arkkuja. 
Tässä kohtaa voi yrittää eläytyä suo-
malaisten sotilaiden pelonsekaisiin 
tunteisiin, kun he ovat nostelleet 
vielä savuavia lankkuja arkkujen 
väliin rakentaakseen kapean käyn-
nin toiselle puolelle salmea, jossa 
saattoi lymyillä vihollinen. Mutta, 
tästä ei siis mentäisi nyt yli meidän 
kalustolla, vaan matka jatkui Liek-
sajärven ympäri myötäpäivään.

Seuraava etappi oli Keyrinniemi, 
jonne tie kääntyy n. 6 km ennen Re-

polaa. Kerrotaan, että tästä niemes-
tä kuljetettiin suomalaisia joukkoja 
heinäkuussa 1941 veneellä Koroliin, 
toiselle puolelle järveä, osana Ome-
lian mottiin johtanutta operaatiota. 
Tie Marskin majalle on lähes um-
peen kasvanut emmekä löytäneet 
sen alkukohtaa, vaikka syvemmällä 
metsässä ja kankaalla se vielä erot-
tuukin ja sitä pitkin kävelimme ma-
jan perustusten rippeille. Karhukin 
meidän toimia seuraili, koska pala-
tessamme sen tuoreet jäljet olivat 
ilmestyneet rantahiekkaan meidän 
tulojälkien viereen. Täällä on hieno 
hiekkaranta ja leiriytymispaikko-
ja, mutta emme kahteen mieheen 
vaivautuneet leiriä rakentaa vaan 
jatkoimme matkaa Repolaan, jossa 
yöpyisimme kotimajoituksessa.

Repola-seuran avulla olimme 
varanneet “Raijan kotimajoituk-
sen” Repolasta pariksi yöksi. Saa-
vuttuamme Raija tarjosi meille heti 
tukevan lounaan, ja pian tuttu ra-
javartijakaksikko tuli myös vierai-
sille. Heillä oli huonoja uutisia, sillä 
meidän rajavyöhykelupia ei voitu 
muuttaa laajemmiksi ja niin ollen 
Tuulivaara ja Omelia piti unohtaa 
tällä erää. Kävimme kuitenkin kat-
somassa Tuulivaaran ja Kolvasjär-
ven suuntaan lähtevän tien siltaa 
Repolan hautausmaan takana; tuo-
kaan silta ei kauaa enää kannattele, 
vaikka vielä 1990-luvulla siitä kul-
jetettiin tukkipuuta Suomeen. Ilta-
päivän ja illan ohjelmaksi jäi sitten 
tutustuminen Lieksajärven itäpuo-

leen.
Virran kapeikkoon tultiin Re-

polasta itään ajettaessa n. 12 km 
päässä. Uusi silta on hieno ja kul-
kee vanhan tielinjan eteläpuolella. 
Tästä eivät suomalaiset joukot hei-
näkuussa 1941 päässeet heti alkuun 
yli ja siksi Kev. Os. 2 lähetettiin 
luutnantti Perttulin johdolla kiertä-
mään Lieksajärveä kaukaa itäpuo-
litse, 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 läh-
teistä kuvauksia haavoittumispai-
kasta sillalla ja katsoimme vanhoja 
ja uusia venäläisiä topografikarttoja 
sekä Yandexin tuoreita satelliitti-
kuvia kohteesta. Lähes 80 vuoden 
jälkeen paikat ovat myös muuttu-
neet maastossa. Eri lähteistä riip-
puen kuvaus tästä aiheesta on ris-
tiriitaista. Oliko kyseessä purolinja 
vai joki? Oliko silta 5 km vai 9 km 

Tuusenian salmi (kuva Mikko Suun-
tala)

Kalustona haasteellisilla teillä  oli ”Jeeppi ja Disco“ (kuva Mikko Suuntala)
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päässä Korolin kylästä vai Korolin 
kannaksesta? Oliko etäisyys mitat-
tu tietä pitkin vai linnun tietä pit-
kin? Meistä todennäköisimmäksi 
kuitenkin osoittautui paikka, joka 
on reilu 2 km itään “Rukajärven 
tiestä” kohdassa, jossa Ala-Pisa-
majärvi (озеро Нижнее Пизама) 
laskee Lieksajärveen; suora etäisyys 
Korolin kannakseen on 8 km. Silta 
on uusi eikä niin korkea kuin kuva-
uksissa, mutta nähtävästi puro/joki 
ei tulvi enää.

Nykyinen tielinja noudatti mel-
ko lailla vanhaa vuoden 1935 kar-
tan 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 suo-
malainen vartiomies. Koroli oli Kev 
Os.2:n tavoite ja Korolin kylääkin 
yritimme löytää kartan osoittamas-
ta paikasta, mutta oikeastaan on lii-
oittelua 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 

tiedusteluretken toinen kyläkoh-
de Tuusenian jälkeen. Aikoinaan 
suuri kylä on kuollut eikä nyt jäl-
jellä ole muuta kuin iso niittyaukio 
ja jokunen kivijalka Tsolkkijärven 
rannassa; niitä emme jääneet pot-
kimaan, vaan jatkoimme edelleen 
matkaa kohti Tuuseniaa. Kilomet-
rin päässä tiepohja katosi yllättä-
en 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 pitkäl-
lä, ja päätimme kääntyä takaisin 
tässä kohtaa sekä säästää kalustoa. 
Tuusenia jäi saavuttamatta, vaik-
ka satelliittikuvissa tuo reitti näytti 
kulkukelpoisena ainakin Pieningän 
joelle asti. Tässä onkin sitten sopi-
vasti haastetta seuraavalle retkelle. 
Todennäköisesti Lentiirasta pääsisi 
myös metsäautoteitä pitkin lähem-
mäksi Tuuseniaa.

Paluumatkalla Repolaan pistäy-
dyimme vielä Haukkasaaressa, jos-
sa oli selvästi paljon elämää. Vesi 
oli niin alhaalla, että taaimmaiseen 
saareen oli ajettu kaislikon läpi 
UAZ:illa. Me tyydyimme kävele-
mään siltaa pitkin ja ihastelimme 
vanhaa hirsitaloa ja sen pihapiiriä.

Tiistai-iltana nautimme taas 
banjasta ja illallisesta Raijan kodis-
sa. Oli mielenkiintoista ja liikutta-
vaa kuunnella tarinaa hänen vuo-
sikymmenien matkastaan Lusman 
kylästä Tuulijärven rannalta Repo-

laan, edelleen Moskovaan ja takai-
sin Repolaan.

Keskiviikkoaamu 25.9. valkeni 
aurinkoisena ja viileänä. Rajavyö-
hykelupien puutteellisuuden vuoksi 
lähdimme suunniteltua aikaisem-
min jatkamaan matkaa edelleen 
Rukajärven ja Ontajärven kautta 
metsäautotietä Paateneen suun-
taan, ja sitten lopulta Sortavalan ja 
Viipurin kautta takaisin Helsinkiin. 
Matkaa tuli kaikkiaan yli 2300 km.

Niin paljon meitä jäi kaivele-
maan se, että emme päässeet Tuuli-
vaaraan emmekä Omeliaan. Niinpä 
uutta retkeä Repolaan pitää suun-
nitella tuleviksi vuosiksi, vaikka to-
dennäköisesti Repola itse näyttäy-
tyy sitten vieläkin hiljaisempana, 
ainoina eläväisinään mahdollisesti 
harmaantunut rajamieskaksikkom-
me, ennen lopullista autioitumista. 
Tai sitten kaikki voi olla toisinkin.

Mikko Suuntala

Tällaisia siltoja riittää Karjalassa (kuva Mikko Suuntala)



14 - Repolainen 90 Repolainen 90 - 15

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 alka-
nut uusi aika perinnerakentamisen elvyttämisen myötä. 

Kylässä on vielä vanhaa rakennus-
kantaa ja joitain rakennuksia on 
siirretty muualle.  Kizin valtiolli-
sessa etnografisessa museossa on 
tuulimylly ja riihi, sekä Repolan 
Mauroniemessä asuinrakennus, 
joka toimi jonkin aikaa Repolan 
sairaalana.  Moskovolainen tiede- 
ja kulttuurialoitteita tekevä, voittoa 
tavoittelematon Traektoria-säätiö 
on noin kymmenen vuoden aikana 
elvyttänyt kylän perinnettä. Aluksi 
Traektoria keräsi tietoa ja mm. ra-
kennusten piirustuksia ja muita do-
kumentteja, myöhemmin he mm. 
kunnostivat saareen johtavaa siltaa 
kestämään autojen ja rakennusma-
teriaalien painon. Perinteinen kylä-
juhla 12.7. on järjestetty nyt neljästi 
peräkkäin kesästä 2016 alkaen ja li-
säksi tänä kesänä 2019 saareen val-
mistui uusi perinnerakennus!
 
Yhteistyökumppaneita Suomesta

Alun perin Traektorian perustajat 
Konstantin Petrov ja Mihail Jurik 
päätyivät sattumalta samaan aikaan 
Haukkasaareen Repola-seuran 

Pertti Rannikon kanssa heinäkuus-
sa 2010. Myöhemmin he perustivat 
Traektoria-säätiön ja Haukkasaari-
projekti muotoutui heidän tärkeim-
mäksi kohteeksi. Muuta toimintaa 
heillä on mm. julkaisutoiminta ja 
tieteellisten luentojen järjestämi-
nen, sekä esimerkiksi koululaisten 
ja tieteentekijöiden yhteiset työpa-
jat. Kun Haukkasaareen suuntautu-
va perinnettä vaaliva projekti eteni, 
tavoitteli Traektoria myös Suomen 
puolelta yhteistyökumppania.  Ju-
minkeon Markku Niemisen ja 
Repola-seuran Markku Pottosen 
välittämien viestien kautta Repo-
la-seura lähti mukaan 2016. Seura 
tarjosi tietoa aiheesta ja kokosi ai-
heesta kiinnostuneiden verkostoa 
Suomessa. 

Sattumalta Repola-seuran Antti 
Pottonen tutustui Kruuga - Karja-
laiset lauluhäät -näyttämöteoksen 
esityksessä perinteentutkija Leena 
Jääskeläiseen, joka antoi tärkeitä 
neuvoja ja asiantuntemusta pro-
jektiin. Leenan kautta mukaan tuli 
myös restaurointiarkkitehti Alek-
santeri Jääskeläinen. Jääskeläisillä 

oli jo aiempaa tietoa Haukkasaares-
ta. He olivat työskennelleet vuosia 
Kizin saarella, joten mm. Hauk-
kasaaresta 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 Kale-
vala -hankkeeseen ja Antti Holo-
paiseen, joka sittemmin   vieraili 
Haukkasaaressa kesällä 2017 Re-
pola-seuran matkalla, valmistellen 
samalla Via Kalevalan Repolaan ja 
Haukkasaareen suuntautuvaa käve-
lytapahtumaa. 

Aleksanteri mittasi ja dokumen-
toi kesäkuussa 2017 Haukkasaa-

ressa rakennuksia apunaan Antti 
Pottonen ja Tommi Laittila. Mitta-
usmatka voitiin toteuttaa Lieksas-
ta, Inarin tilapäisen rajanylityspai-
kan kautta. Mittausten perusteella 
saatiin piirustukset kesällä 2019 
rakennettuun aittaan. Heinäkuus-
sa 2017 ensimmäiset suomalaiset 
osallistuivat Haukkasaaren kyläpäi-
vään. Näistä on kerrottu myös Re-
polainen lehden numerossa 81. 

Antti Pottosen erä-ja luonto-opas 
-opinnot alkoivat elokuussa 2017 
Niittylahden opistossa, Riveriassa. 
Opintojen myötä erä- ja luonto-
opas Victoria Fovanova liittyi mu-
kaan toimintaan. Opiskelijat tekivät 
tammikuussa 2018 matkan Repo-
laan, jolloin valmisteltiin hiihtoret-
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Краткий обзор материалов номера 
 

keä Haukkasaareen (Repolainen 83 
). Toinen talvinen Riverian opiske-
lijoiden matka tehtiin maaliskuussa 
2018, jolloin myös Via Kalevalan 
Antti ja Traektorian Konstantin 
olivat mukana (Repolainen 84). 
Heinäkuussa 2018 Via Kalevalan 
kävelytapahtuma suuntautui Hauk-
kasaareen Pottosen Antin ja Vikto-
rian opastamana (Repolainen 85). 
Kyläjuhlaan osallistuttiin jo toista 
kertaa Suomesta ja jälleen Inarin 
rajanylityspaikan kautta.

Kesän 2019 perinnerakentamisen 
kurssi

Menneenä kesänä 2019 Haukka-
saaressa oli Traektorian järjestämä 
Kalevalainen rakennustekniikan 
kurssi, jossa vapaaehtoiset kurssil-
le hakeneet rakensivat perinteisillä 
käsityömenetelmillä aitan. Opetta-
massa oli Aleksanteri Jääskeläinen 
ja ammattilaisia Venäjältä. Moni 
kurssilainen käytti ensimmäistä 
kertaa kirvestä rakennustyössä. 

Kurssi aloitti myös tuulimyllyn jäl-
jennöksen rakentamista alkuperäi-
selle paikalleen saareen. Kurssilai-
set raivasivat maastoa kylän tsasou-
nan raunioilla ja kivijalka otettiin 
esiin arkeologisella varovaisuudel-
la. Tsasouna on palanut salaman 
iskiessä 1930-luvulla. 

Rahoitus kurssille tuli Venäjältä, 
mutta materiaaleihin ei ollut rahoi-
tusta tiedossa. Fofanova toimi het-
ken Via Kalevalassa projektityön-
tekijänä ja siten sai Helsingin mat-
kailumessuilta yhteystiedon Karelia 
wood companyltä, joka päätyi lah-
joittamaan rakennuspuuta Hauk-
kasaaren rakennuskurssille.  

Monet myönteiset odottamat-
tomat kohtaamiset ja tapahtumat 
ovat edistäneet kylän elpymistä. 
Haukkasaaren kylässä on varmasti 
vielä paljon mielenkiintoista koet-
tavaa ja kerrottavaa myös tulevai-
suudessa.

Antti Pottonen

Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta vuotta

Repola-seuran jäsenille ja

Repolaisen lukijoille!

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 мир-
ного 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 открыл-
ся 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 Каре-
лии.  

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 разведотделе-
ния на велосипедах объехали Лексозеро в июле 1941 г. Мы выехали из Хель-
синки 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 пробира-
лись 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 полу-
чили много полезных сведений о традициях от нее и Александра Яскеляйне-
на. Лена и Александр работали в музее Кижи. Затем мы вместе были в Тампе-
ре 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. Гафост-
ров понемногу возрождатся.

                                                              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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