Kirja työnimeltä Kerisyrjän Roivaat on
valmistumassa.
Tämä on ensimmäinen sukuseuramme julkaisema kirja, jossa keskitytään
kertomaan Karjalan Roivaista. Lukijaa johdatellaan esi-isiemme elämään kertomalla
menneiden vuosisatojen Ilomantsista ja Laatokan Karjalasta. Kirja alkaa ajasta
ennen esi-isäämme Niiloa. Kerrotaan väestön muuttoliikkeistä, joiden mukana esiisämmekin liikkuivat Karjalasta Etelä-Savon kautta Pohjois-Savoon ja sieltä
Ilomantsin kautta sotien ja uskonvainojen autioittamaan Laatokan Karjalaan ja sieltä
ympäri maailmaa.
Impilahdelle lähtenyt Lassi olisi voinut todennäköisesti perheen ainoana poikana
jatkaa Ilomantsissa isänsä jälkeen torpan hoitoa yhdessä Simo-sedän kanssa. Hän
valitsi toisin ja lähti Laatokan Karjalaan. Impilahdella oli sodan jäljiltä autioituneita
tiloja. Maa siellä oli viljavampaa. Ilomantsissa maasta alkoi olla pulaa. Muitakin
ilomantsilaisia siirtyi Laatokan Karjalaan. Muutto helpotti ehkä verorasitusta.
Impilahdella verottaja oli suoraan valtio, joten siellä ei oltu rälssi-isännän mielivallan
alaisia. Lassi oli muuttaessaan jo yli neljänkymmenen. Hän ennakoi varmaan
lastenkin elinmahdollisuuksien turvaamista. Vanhinta tytärtä lukuun ottamatta koko
perhe muuttikin vuonna 1823 Impilahdelle ja asettautui Kerisyrjään.
Kirjaan tulee runsaasti aineistoa, jota ei ole julkaistu aikaisemmin lehdessämme
eikä tekemissämme kirjoissa. On paneuduttu erityisesti Roivaiden elämään
Impilahdella. On paneuduttu myös Karjalan oloihin ennen Roivaita ja heidän
aikanaan. Kirjan koko ylittänee 300 sivua, mutta pyrimme pitämään sen alle 400
sivussa. Impilahdelle siirtyneen Lassin jälkeläisiä on kertynyt niin paljon, että
sukutaulujakin on noin sata sivua. Hintaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta eiköhän
tuo ole samaa luokkaa kuin aikaisemmat viime vuosina tekemämme kirjat, siis 3040€. Kirja julkaistaan Valamon luostarissa kesätapaamisessamme. Lisätietoja
kirjasta voi tiedustella minulta.
Vielä ehdit osallistua kirjan tekoonkin. Jos sinulla on jotain kiintoisaa tietoa,
tarinoita tai kuvia sukuhaaramme menneistä tai nykyisistä vaiheista tai henkilöistä,
niin ota yhteyttä mahdollisimman pian, mieluiten kuukauden kuluessa. Ehdoton
takaraja materiaalin suhteen on huhtikuun loppu, sillä kirjan viimeistely
painatuskuntoon vie aloittelijalta aikansa. Erityisesti valokuvia Impilahden ajoilta
olisi hienoa saada lisää.
Että osaisimme painattaa kirjaa riittävästi kaikille kiinnostuneille, mutta ei
kohtuuttomasti varastoon jäämään, pyydän ennakkovarauksia . Pyydän, että

henkilöt, jotka haluavat ostaa tämän kirjan, ilmoittavat siitä minulle
mieluusti kuukauden kuluessa, viimeistään toukokuun loppuun
mennessä. Siis ilmoitelkaa kuka varaa ja montako kirjaa.
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