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Saatteeksi Tikansaaren ja Kottilan kyläkirjaan

Karjalan kannaksen ja kotien menetys on meille sieltä häädetyille unohtumaton
vaikea asia. Rajojen avauduttua useimmat käyvät entisillä kotipaikoillaan kerta
toisensa jälkeen. Samalla tutustutaan laajemminkin entiseen kotiseutuun ja
koko Kannakseen. Ennen liikkuminen oli vaikeampaa. Tutuksi saattoi jäädä
vain kotikylä ja lähiseutu.

Vanhat kirkonkirjat ja maakirjat valottavat menneisyyttä muutaman vuosisa-
dan ajalta. Voi ainakin jossain määrin kuvitella, millaista elämä on silloin ollut ja
ketä siellä on asunut. Ne kertovat meille läheisesti menetetyn Karjalan
menneisyydestä.

Meille vielä elossa oleville, entisen Sakkolan pitäjän tikansaarelaisille ja
kottilalaisille, kotikylän muisto on alati voimistuva kiinnostuksen kohde. Pitäjän
historiateoksista voimme lukea hyvinkin kattavasti koko kunnan sekä pääpiir-
teittäin myös kylien vaiheita. Yksittäisen kylän menneisyys alkaa kuitenkin elää
vasta sen omien asukkaitten muistoista.

1930-luvun Tikansaari ja Kottila elävät yhä. Tämä vuosikymmen ja sen
jälkeiset tapahtumat toimivat näiden muistelmien innoittajina. Me olimme silloin
vielä lapsia. Vanhempamme, jotka olisivat voineet tämän kirjan paremmin
tehdä, ovat nyt poissa joukostamme. Muistelmien kokoaminen on parhaimmil-
laankin kuin taikinatiinun kaapimista taikinan tähteistä.

Kasarmila toi Tikansaarelle monin tavoin elämää ja ihmisiä eri puolilta maata.
Siksi se liittyy varsin kiinteästi kylän historiaan. Kirjan muistelmaosa perustuu
enimmäkseen nykyisin elossa olevien kyläläisten kertomuksiin, valokuviin ja
piirroksiin. Joitain vanhempia kirjoituksia on myös mukana. On mahdollista,
että mukaan on tullut myös joitain pienempiä virheitä. Tarkoituksemme on antaa
yleiskuva menneistä vaikeista ajoista oman käsityksemme mukaisesti.

Meitä on erityisesti kiinnostanut kylän syntyvaiheet ja asutus. Kylä oli pieni.
Tavoitteena oli likimain kaikkien kylässä asuneiden nimien selvittäminen.
Tikansaari Seura arkistoi ja kerää edelleen kaikkea kylää koskevaa tietoa.

Jatkosodan päättymisestä on kulunut jo yli kuusikymmentä vuotta. Kerrom-
me myös evakkoon lähdöstä ja sopeutumisesta uusiin oloihin aina näihin päiviin
asti. Tarkoituksemme on antaa jälkipolville perinnetietoa menetetystä kotiky-
lästä ja elämäntavoista.

Kiitämme kaikkia, jotka auttaneet näiden muistelmien kokoamisessa ja
toteuttamisessa.

Tikansaari Seura


