Menneilta vuosilta

SAKARI ALANKO

Monipuolinen
Ravintola Karelia
Ravintola Karelia Kapylan Karjalatalossa tarjoaa
todella monipuolisestl jokaiselle jotakin.

Vienan Karjalaisten Liiton toimintaa ja asiakirjoja tutkiessa
tulee usein vastaan nimi Sakari Alanko. Hanen panoksensa
seuramme ja sen edeltajan tyokentalla olikin suuriarvoinen
ja ansiokas, erailla osa-alueilla lahes korvaamaton.

Herkullisesta Karjalaisesta keittiostamme loyda't
taidolla ja sydamella valmistettuja perinneruokia
tsupukoista aina karjalanpaistiin.
Kaytettavissanne on kaikkiaan neljatoista erilaista
ja erikokoista kokoushuonetta ja salia aina
4-400 hengelle.

Sakari Alanko, ent. Dorofejeff, syntyi talollisen poikana
Uhtuan pitajassa Vienan-Karjalassa vuonna 1885. Ollessaan
8-vuotias ban siirtyi Suomeen, Raumalle setansa Ivan Soffronoffin luo — ei kuitenkaan kauppaharjoittelijaksi — vaan
opintieta aloittelemaan. Hyva paa ja ahkeruus veivatkin nuorukaisen pitkalle: vuonna 1904 ylioppilaaksi Rauman yhteislyseosta ja vuonna 1912 oikeustutkinto Helsingin yliopistossa.

Kaikki tanssista ja hyvasta musiikista nauttivat
ovat tervetulleita tanssi-iltoinamme keskiviikkona,
perjantaina seka lauantaina pyorahtelemaan
parketille tai muuten vain kuuntelemaan elava'a
musiikkia, jota esittavat toinen toistaan
kuuluisammat yhtyeet ja solistit.

Opintonsa paatettyaan tuomari Alanko toimi ensin Kurun,
Teiskon seka Nastolan nimismiehena ja nimitettiin sitten 1918
Tampereen kaupungin poliisilaitoksen etsivan osaston johtajaksi. Tassa tehtavassa Alanko toimi v:teen 1929, jolloin hanet nimitettiin vanhemmaksi opettajaksi valtion poliisikouluun, jossa han v:sta 1936 toimi varajohtajana. Vuonna 1941
tuomari Alanko maarattiin hoitamaan kansanhuoltoministerin tarkkailutoimiston paallikon tehtavia.

Tervetuloa viihty maan - iloisesti yhdessa hyvassa seurassa.

Perinteisen pitopoydan loydat Kareliasta
sunnuntaina, jolloin kaikki alle 12-vuotiaat lapset
saavat ruokailla ilmaiseksi vanhempiensa
seurassa.

Varsinaisten virkatehtaviensa ohessa Sakari Alanko oli uutterasti mukana karjalaisten pyrinnoissa eika koskaan unohtanut synnyinseutuaan. Niinpa han oli nuorena ylioppilaana
mukana perustamassa Vienan Karjalaisten Liittoa ja valittiin
sen ensimmaiseen johtokuntaan toteuttamaan niita tavoitteita,
jotka seura itselleen asetti.
Sakari Alanko on tiettavasti ensimmainen Suomen yliopistossa oikeustutkinnon suorittanut vienankarjalainen. VKL:lla
ja sen seuraajalla Karjalan Sivistysseuralla oli suuri onni saada
alusta alkaen tyontekijakseen hanen kaltaisensa opillista sivistysta saanut mies, joka Kalevalan laulumailla syntyneena
tunsi heimonsa vaikeat olot. Olihan laadittava monenlaisia
asiakirjoja, anomuksia ja adresseja, ja tassa tarvittiin taitoa
ja lainopillista asiantuntemusta. Tassa mainittakoon vain esimerkkina Karjalan Sivistysseuran lahetyston matka Pietariin
vuonna 1918 ja siella Venajan valiaikaiselle hallitukselle jatetyt asiakirjat.
Muillakin tavoin Sakari Alanko pyrki edistamaan Vienan
vapautuspyrkimyksia. Niinpa han oli mukana vuoden 1918
ns. Malmin retkikunnassa, jossa toimi oikeusasioita koskevissa tehtavissa.
Seuramme hyvaksi Sakari Alanko teki tyflta kuolemaansa
saakka, yhteensa lahes 36 vuotta. Vuonna 1906 hanet valittiin VKL:n ensimmaiseen johtokuntaan ja samalla liiton ensimmaiseksi sihteeriksi. Johtokunnan jasenena han oli v:teen
1910 asti. KSS:n aloittaessa toimintansa vuonna 1917 Sakari
Alanko oli mukana johtokunnassa v:teen 1920, sen jalkeen
seuran tilintarkastajana vv. 1930—1935, jona vuonna hanet
valittiin seuran varapuheenjohtajaksi. Kiitokseksi pitkasta ansiokkaasta tyosta seuran riveissa Sakari Alanko kutsuttiin Karjalan Sivistysseuran kunniajaseneksi 30-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1936.
Tuomari Sakari Alanko kuoli Helsingissa marraskuussa
1942.

,

LAHJAKSI
SUOMALAISELLE
Heimolehti Ivirjala —
snomalaincn lalija
sitomalaiselle.

Hciiiiolchti KARJvMA
Oksascnkatu 8
53KX) Lappeenranta 10
I\ih. 953-11700/tilauksct

