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Kuusenvaaran huuttori paikallistettu
KH:n edellisessa numerossa julkaisimme Laina Lahden
kirjoituksen Kuusenvaaran kylasta. Kun kylan tai paremminkin huuttorin sijainti naytti hieman epaselvalta, pyysimme
lukijoilta apua - ja asia selvisi. Siita kiitos tarkkaavaisille
heimolehden lukijoille!
Topakka avustajamme Anja Malinen Kuhmossa tarttui
heti asiaan, hommasi Tiksan kylalaisille karttapohjan japyysi heita taydentamaan sita etenkin Kuusenvaaran taloryhman
osalta. Oheisena julkaisemme kartan ko. alueesta (Rukajar-

ven kuntaa), jolla ennen oli kuusi kylaa. Nyt on jaljella vain
Tiksa, tai paremmin myohasyntyinen Uusi Tiksa, jossa on
700 asukasta. Se sijaitsee Rukajarvelle vieva'n maantien
varressa kohta Tsirkka-Kemin sillan jalkeen.
Erkki Koski Helsingista lahetti toimituksen tutkitavaksi
useita karttakopioita, mm. kopion Karjalanjuhlaperinnekartasta (Sauhke 1975). Siina Kuusenvaara on kuitenkin merkitty runsaat parikymmenta kilometria etelammaksi kuin Tiksan asukkaat sen sijoittivat.

HEIMOLAISIA ETSITAAN
Suomi-Inkeri-seuran etsintapalvelu on toiminut vuodesta
1992 - ja toiminta kasvaa koko
ajan, vaikkaolisi kuvitellut, etta
olojen vapauduttua 1980-luvun
lopussa ja 1990-luvun alussa "
etsintapaineet" purettaisiin samalla kertaa. Ei - nyt 1997 saan
etsintapyyntoja enemman kuin
koskaan aikaisemmin. Pikku
harrastuksesta on tullut paljon
aikaavieva. l/3kyselyistakoskee muitakuin inkerilaisia (karjalaiset, loikkarit, venalaiset).
1) Timofei Jekiminpoika
Kiprianoff syntyi Munjarven
Sakarojan kylassa 3.5.1901 tai
3.5.1902, tullut Suomeen lokakuussa 1921. Tietaako kukaan

mitaan hanen Karjalaanjaaneista sukulaisistaan:
-isa Jekim, syntynyt 18601864, kuollut 1929
- a'iti Ossi, omaa sukua Pahkainen, syntynyt 1868-1874.
ollutelossa 1930-luvuIla
- veli Mihail, syntynyt noin
1903
- sisar Maria, syntynyt noin
1908
- veli Grigori, syntynyt noin
1910
2) Suomeen tuli sodan aikan
nyt jo edesmennyt Helmi Perman. Hanen Karjalaan jaaneita
sukulaisiaan etsitaan. Permansuku on Siperian virolaista, ja

Permit karkotettiin 1930-luvun
alussa Muurmanskiin, josta
pian siirtyivat Karjalaan, Aa'nisenrantaan.
- isa Konstantin Antoninpoika Perman, syntynyt 1900
- a'iti Jelisaveta Semjonintytar, o.s. Orlova oli kuollut
1931 Muurmanskissa
- veli Ivan, evakuoitu itaan
1941 Aanisenrannan alueelta
- sisar Leena, evakuoitu
itaan 1941 Aanisenrannan alueelta
- isan veli " Janne", evakuoitu itaan 1941 Aanisenrannan
alueelta
3) EtsitSan tietoja viimei-

sesta'Suomen Neuvostoliittoon
luovuttamasta Heimopataljoonan sotilaasta Andrei Andrejevits Jakovlevista, joka syntyi
Uhtuan Pistojarvella 28.8.
1908. Hanet luovutettiin Neuvostoliittoon 1955 ja ha'net lienee samana vuonna armahdettu Neuvostoliitossa
4) Olga Valassintytar Borisova syntyi 1907 Aunuksen
Saamajarven Borisovassa. Tuli
Suomeen 1924, ja hanen myo'hemmista vaiheistaan ollaan
kiinnostuneita.
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