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Kesätyö kanadansuomalaisessa metsäyhtiössä vuonna 1966 jätti unohtumattoman leiman nuoren 
Eero Sorilan mieleen. Viitisenkymmentä vuotta myöhemmin hän aloitti toteuttaa monivuotista 
unelmaansa kertoa suomalaisen metsäkylän tarina. Pian hän oivalsi, että käsillä on viimeiset 
hetket estää kyläkunnan historia vaipumasta unholaan.   
 

Island Lake sijaitsee Kanadan Lounais-Ontariossa keskellä aarniometsiä.  Toisen maailmansodan jälkeen jo kolmannen polven 

amerikkalainen Oliver Korpela perusti Top Lake -nimisen järven rannalle Island Lake Lumber Co. -nimisen sahalaitoksen, josta 

ympärille noussut suomalaisten asuttama kylä sai nimensä. Suomalaisia oli töissä sahallakin, mutta erityisesti he työskentelivät 

synkän tukkimetsän uumenissa. 

Kylään muutti 50-luvulla siirtolaisia Suomesta. Osa tuli kokeilemaan onneaan ja osa asettui pysyvästi Kanadaan. Island Lakella oli 

paljon töitä ja pääkielenä siellä puhuttiin suomea. Kylässä asui myös ranskalaisia ja intiaaneja.  

Sahan patruuna Korpela lahjoitti työväelleen puutavaran talon ja saunan rakentamiseen ja piti muutoinkin huolta kyläyhteisön 

hyvinvoinnista ja viihtymisestä. Hänen toimestaan rakennettiin mm. luistelukaukalo ja nuorista hän huolehti mm. järjestämällä kylään 

kesäkoulun.  

Suurin osa kylän suomalaisista asukkaista muutti sinne sodan jälkeisestä Suomesta 1950-luvulla. Kukaan heistä ei ymmärtänyt 

tullessaan englantia, mutta kova työnteko ja selviytyminen ankarissa oloissa oli heille tuttua. Koti-ikävä ja vaikeiden olojen 

aiheuttamat surut lientyivät ajan myötä. Kaikki auttoivat toisiaan ja olivat kuin yhtä perhettä. Kylän tarina loppui vuonna 1981, kun 

sahayritys lakkautettiin ja asukkaat muuttivat pois kylästä. 

Island Lakelle oli muuttanut väkeä kautta Suomen ja myös monia, jotka olivat menettäneet kotinsa Karjalassa ja etsivät uutta 

elannon oksaa. Kirjan sivuilla osa heistä kertoo omin sanoin elämästä Island Lakella. 

Sorila kokosi pyynnöstäni listan, jossa on osa Island Lakella asuneista karjalaisista kotipaikkoineen.  Osa heistä ei asettunut kylään 

pidemmäksi aikaa.    

 

Haukioja Saara  Pörtykkä 

Henrikson Erkki Viipuri 

Kaija Olavi  Kirvu 

Keränen Erkki  Lieksa 

Keränen Raija  Polvijärvi 

Korpela Elvi  Vuoksela 

Korpela Paavo  Pölläkkälä 

Korpela Tauno  Pölläkkälä 

Korpela Tuija  Pölläkkälä 

Kusmin Vesa  Uusikirkko 

Käppi Sami  Vuoksela 

Käppi Torsti  Vuoksela 

Lajunen Leo  Sortavala 

Pulkki Paavo  Vuoksela 

Pulkki Viljo  Vuoksela 

Stigel Martti  Muolas 

Suokas Pentti  Sakkola 

Tapanainen Jorma Jaakkima 

Varvas Juhani  Vuoksela 

Varvas Matti  Vuoksela 

Varvas Pekka  Vuoksela 

Varvas Raija  Pölläkkälä 



Virolainen Johannes Yläsommee 

 

Kirja avaa kiinnostavan ikkunan siirtolaisten elämään, kyläyhteisön syntyyn ja yhteishenkeen. Se kertoo eri-ikäisten elämästä siellä ja 

taustoittaa asukkaitten juuria. Kirjassa on runsaasti henkilöhaastatteluja ja valokuvia haastateltujen perhealbumeista.  
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Suvannon Seutu on rauhanehtojen mukaisesti Neuvostoliitolle pakkoluovutetun Karjalan alueella 
sijainneiden Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan kuntien ja sen asukkaiden muistoa ja perinnettä 
vaaliva pitäjälehti. Perustettu 1957. Julkaisija Sakkola-Säätiö rs. Perinnelehti on myös evakoiden ja 
heidän jälkipolviensa yhdysside ja perinteen siirron väline. Se on portti juurille, vahvistaa 
heimoidentiteettiä, mutta myös kertoo perinteiden jatkumisesta tänä päivänä ja tähyää 
huomiseen.  
(Päätoimittaja Tea Itkonen, suvannon.seutu@sakkola.fi) 
 


