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Vienan Karjalaisten Liiton syntyvaiheet 

� 1880-luvulla A.V. Ervastin ym. aikaansaama herääminen 
Vienan kansan elinolojen kohentamiseen

� 1986 syntyi vienalaisten ensimmäinen toimintaohjelma 
� 21.12.1905 kansalaiskokous Uhtualla
� 1.-14.1.1906 Vienan edustajakokous Uhtualla, 

Perustuslaillisen Kansanvaltaisen puolueen 
paikallistoimikunta perustetaan

� 9.3.1906 kuntien valtuutettujen kokous ja duuman 
edustajien valinta Vienan Kemissä

� 24.4.1906 valmisteleva kokous Vaasassa
� 3.-4.8.1906 Wienan Karjalaisten Liiton perustava kokous 

Tampereella
� 1906-1908 aktiivinen kausi, jonka jälkeen viranomaiset 

estivät käytännön toiminnan



� xx

VKL:n perustamisen edellytykset 
syntyivät Venäjän Kauko-Idässä



Heimotietoisuuden herättäjiä
� A.V. Ervasti synnytti tietoisuuden Vienan karjalaisten 

henkisestä ja taloudellisesta tilasta ja heimo-
sukulaisuudesta

� Karelianistit innostuivat kalevalaisesta kulttuurista
� Paavo Afanasjeff (Ahava) herätti vienalaiset kauppiassuvut; 

Mitro, Manner, Remsu, Kaukoniemi, Sofronoff, Dorofejeff, Lipkin…  
� Heimoaate innosti myös suomalaista kulttuuriväkeä;

O.A. Hainari, Hjalmar Basilier, Iivo Härkönen, Ilmari Kianto, Maila 
Talvio, Lauri Pääkkönen, I.K. Inha …

� Ensimmäinen toimintaohjelma laadittiin 1896-97
� Suomalaisten katseet Karjalaan
� Suomen puolen rajaseudulle valistustyötä
� Vienassa kansallista valistustyötä



Elämää Vienan Karjalassa vuosisadan vaihteessa



Venäjä 1900-luvun alussa

� Aleksanteri III:n ja Nikolai II:n vanhoillinen ja 
itsevaltainen hallinto vallitsi

� Venäjän talous monipuolistui 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä, syntyi teollisuustyöväestöä

� Rautatieverkko kohensi kuljetusoloja
� Uudistuksia vaatinut ja vallankumoushenkinen 

kansalaistoiminta vs. tiukka kontrollikoneisto
� Kansallishenkisiä liikkeitä vähemmistökansoilla ja 

venäläisillä
� Puoluelaitos ja alkeellinen kansanedustuslaitos 

alkoivat kehittymään



Ensimmäinen sortokausi Suomessa 1899-1905
� Nikolai II:n ajan kansalliskiihkoinen ja taantumuksellinen politiikka 

heijastui myös Suomeen
� Bobrikov Suomen kenraalikuvernööriksi 1898
� Helmikuun manifesti 1899 kavensi senaatin lainsäädäntövaltaa ja 

sananvapautta, vahvisti venäjän kielen ja virkamiesten asemaa, liitti 
Suomen armeijan Venäjän armeijaan…

� Vastatoimina mielenosoitukset, kansalaisadressit, kutsuntalakot…
� Bobrikovin murha ja Venäjän-Japanin sota päättivät sortokauden



Bobrikov ja karjalaiset laukkukauppiaat

� Bobrikov pyrki saamaan Suomen maattoman 
väestön puolelleen levittämällä huhuja 
uudesta maanjaosta 

� Laukkukauppiaiden sanottiin levittäneen 
näitä juttuja Bobrikovin toimeksiannosta 

� Työväenliike, nuorisoseurat ja ylioppilaat 
aloittivat vastakampanjan

� Huhut heikensivät laukkukauppiaiden 
suosiota Suomen maaseudulla ja aiheuttivat 
vangitsemisia

� Bobrikov antoi 1900 määräyksen karjalaisten 
kulkukaupan ja maakauppojen 
laillistamisesta vastoin  senaatin kantaa



Venäjän ”melkein vallankumous” 1905

� Tappio Japanin sodassa sytytti lakkoilua, mielenosoituksia, 
mellakoita

� Myös armeijassa kapinointia 
� Tavoitteena itsevaltiuden muuttaminen perustuslailliseksi 

monarkiaksi
� Lokakuun julistuksessa tsaari myöntyi kansalaisoikeuksiin, 

puolueiden toimintavapauteen ja vaaleilla valitun 
Duuman perustamiseen



Marraskuun manifesti 1905 päätti 
ensimmäisen sortokauden Suomessa

� Venäjän tappio Japanin sodassa johti 
vallankumoukseen. 

� Suomessa alkoi suurlakko, jossa vaadittiin 
laillisuuden palauttamista

� Marraskuun manifestilla saatiin lupaus yleistä 
äänioikeudesta, sanan-, paino-, kokoontumis-
ja yhdistymisvapaudesta

� Viaporin kapina kesällä 1906
� Valtiopäiväjärjestys 1906 ja ensimmäiset 

eduskuntavaalit 1907



Järjestäytyminen Vienassa 1905-1906
� Joulukuussa 1905 kansalaiskokous Uhtualla asetti tavoitteita;

� perustuslaillinen ja kansanvaltainen hallitusmuoto
� yhtäläinen äänioikeus 21-vuotiaille
� yhdistymis-, kokoontumis-, sanan- ja painovapaus
� kieltolaki
� maanomistuksen varmistaminen, yksityisten ja valtion metsien erottaminen

� Tammikuussa 1906 Vienan kylien edustajakokous;
� em. lisäksi vaatimus äidinkielisistä oppilaitoksista ja kirkollisista toimituksista
� tulli Suomen ja Venäjän välillä on ”luonnottomana ja kaupalle 

vahingollisena poistettava”
� perustettiin Perustuslaillisen Kansanvaltaisen puolueen paikallistoimikunta, 

lahjoituslistoilla kerättiin varoja puoluetoimintaan
� Maaliskuussa 1906 kuntien valtuutettujen kokous ja duuman edustajien 

valinta Vienan Kemissä
� Huhtikuussa 1906 järjestäytymiskutsu myös Suomessa asuville 

vienalaisille



Venäjän puolueet syntyivät 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa

� Narodnikit valistivat talonpoikia ja vaativat 
itsevaltiuden kumoamista

� Sosialistivallankumoukselliset (SR) vaativat maan 
jakamista talonpojille, radikaalisiipi harjoitti terroria

� Perustuslaillinen demokraattinen puolue (KD) ajoi 
parlamentarismia perustuslaillisessa monarkiassa ja 
kansallisuuksien itsehallintoa

� Sosialidemokraattinen työväenpuolue jakaantui 
1903 vallankumouksellisiin bolshevikkeihin ja 
maltillisiin menshevikkeihin

� Konservatiivi–liberaalinen puolue Oktobristit
� Keisarille uskolliset Mustat sotnjat
� Satakunta muuta pienpuoluetta, järjestöä ja 

ryhmittymää



Järjestäytyminen Suomessa 1904-1906
� Mielialojen kartoittamisretki Vienaan 

kesällä 1904
� Ivan ja Nikolai Sofronoff, Hilippä Tichanoff, 

Sakari Dorofejeff
� Mm. Paavo Ahava ja Iivo Kaukoniemi olivat 

aktiivisia yhdistyksen perustamiseksi
� Huhtikuussa 1906 valmisteleva kokous 

Vaasassa
� Ehdotus ja väliaikainen johtokunta VKL:n

perustamiseksi
� Sääntöehdotus valmisteille
� ”Karjalaisten Pakinoita” perustetiin 

äänenkannattajaksi
� Kiertokoulut ja postiyhteys Vienaan 

valmisteille
� Arkangelin läänin duumaedustajiin yhteys 

Pietarissa



Valmisteleva kokous Vaasassa 24.4.1906 

Osallistujat: rva Selma Kaukoniemi (Uhtua), kauppias Timo Manner (Uhtua), kauppias Pekka Pankkonen (Uhtua), 
kauppias Aleksei Mitro (Uhtua), kauppias Paavo Ahava (Uhtua), rva Anni Kaukoniemi (Uhtua), kauppias Iivo 
Kaukoniemi (Uhtua), kauppias Simo Kaukoniemi (Uhtua), tohtori-insinööri Benjamin Mitro (Uhtua), kauppias Jaakko 
Karppala (Jyskyjärvi), kauppamatkustaja A. Kanerva (Vuokkiniemi), kauppias Miitrei Arhippainen (Kiestinki), kauppias 
Vasili Andronoff (Uhtua), kauppias K. Haurinen (Uhtua) ja kauppias Kirilä Lipkin (Vuokkiniemi).



Perustava kokous Tampereella 3-4.8.1906 

VKL:n säännöt 1.§:
Vienan Karjalaisten liiton tarkoituksena on Vienan karjalaisten henkisen ja aineellisen tilan 
kohottaminen. Liitto pyrkii tätä tarkoitusperäänsä toteuttamaan:
a) perustamalla ja kannattamalla Karjalassa suomenkielisiä kierto- ja kansakouluja sekä 

kansankirjastoja,
b) julkaisemalla ”Karjalaisten Pakinoita” –nimistä sanomalehteä, joka levittää taitoa 

talouden toimissa sekä sivistystä ja kansallista mieltä Karjalan koteihin,
c) edistämällä Karjalan aineellista vaurastumista maanviljelyksen, karjanhoidon ynnä 

muun talouden alalla.



VKL:n julkaisutoiminta 1906-1910

� Pieni Alku-opastaja 1906
� Valistuskirjasia

� Suomalaiset, Viena vartoo
� Vienan puolesta
� Rajantakainen Karjala…

� Karjalaisten pakinoita 1906-1907
� Touonpano
� Karjalaisten kesälehti
� Elonaika
� Karjalaisten syyslehti
� Karjalaisten joulu 
� Postiylihallitus epäsi julkaisuluvan 

elokuussa 1907
� Karjalan kävijä 1908-1909
� Karjalan kirja, WSOY 1909-1910





VKL:n toiminnan tuloksia 1906-1910
� Perustettiin kiertokouluja, lukutupia ja 

lainakirjastoja, joihin kirjallisuutta Suomesta
� Järjestettiin postin kuljetus Suomussalmelta 

Vuokkiniemelle
� Aloitettiin tien rakentaminen Kivijärveltä 

Vuokkiniemelle
� Karjalaisille nuorille opiskelupaikkoja 

opettajaseminaareissa ja maatalous-
oppilaitoksissa

� Maatalous- ja puutyöopetusta Vienan kyliin
� Komiteat maaomistusolojen ja kulkukaupan 

kehittämiseksi
� Heimopäivät Kajaanissa ja Uhtualla 1907
� Vienalaisia nuoria kansanopistoihin 

Suomeen 1908-1909



Itsevaltiuden vahvistuminen ja 
uudistusliikkeiden tukahduttaminen Venäjällä

� 1906 levottomuudet jatkuivat, kapinointi monarkiaa 
vastaan jatkui ja viranomaisia murhattiin 

� Uusi pääministeri Stolypin hajotti ensimmäisen duuman, 
tukahdutti opposition, teloitutti vastustajiaan ja lakkautti 
sanomalehtiä

� Stolypin järjesti sotilasoikeuksille vallan jakaa kapinallisille 
pikatuomioita

� Stolypin aloitti myös uudistuspolitiikan tehostaakseen 
maataloutta ja teollisuutta

� Armeijaa uudistettiin ja virkavaltaa vahvistettiin 
vähemmistökansojen alueella 

� Toinen duuma hajotettiin 1907 ja  vaalijärjestelmää 
muutettiin suosimaan enemmän rikkaita ja ylimystöä 

� Kolmannesta duumasta tuli konservatiivisempi, ja se pyrki 
yhteistyöhön hallituksen kanssa

Pjotr Stolypin, 
Venäjän pääministeri 
1906–1911



Toinen sortokausi Suomessa
� Venäjän duumassa Stolypin 1908 määritteli ohjelman 

Suomea varten 
� vallankumouksellisten liikkeiden kukistaminen
� yleisvaltakunnallisen lainsäädäntö voimaan
� Suomen asiain valvonta Venäjän hallitukselle

� Suomessa vanhasuomalaiset edustivat 
myöntyväisyyspolitiikkaa, perustuslailliset passiivista 
vastarintaa

� Lehtiä sensuroitiin ja lakkautettiin, yhdistyksiä kiellettiin 
ja virkamiehiä karkotettiin Siperiaan

� Laki valtakunnanlainsäädännöstä hävitti Suomen 
valtiollisen oikeusjärjestyksen

� Venäjän kansalaisille samat oikeudet kuin suomalaisilla 
Suomessa

Franz Albert Seyn, 
Suomen 
kenraalikuvernööri 
1906-1917



Venäjän valtion ja ortodoksikirkon 
vastatoimet käynnistyvät Karjalassa

� Venäläisissä lehdissä kiivaita hyökkäyksiä 
”suursuomalaista propagandaa ja luterilaista 
lähetystyötä” vastaan

� Vastapainoksi tehostettiin ortodoksisen kirkon 
toimintaa Karjalassa, pappiskokous Uhtualla
joulukuussa 1906 käynnisti vastatoimet

� Kirkko ja maallinen hallinto organisoivat 
kansanopetusta, talouden kehittämistä ja 
kirkollisen toiminnan kohentamista

� Ortodoksipapistossa oli VKL:n sivistystyön 
kannattajia ja vastustajia 

� Pappien ja lukkarien kielitaitoa, moraalia ja 
palkkausta pyrittiin parantamaan

� Ortodoksinen Karjalan Veljeskunta, johtajana 
pappismunkki Kyprianus

Pappismunkki Kyprianus
toimi Suomessa ja 
Karjalassa 1905-1914



VKL:n taistelu toiminnan oikeutuksesta 1907-1911

� Syksyllä 1907 Vienan kyliin perustetut koulut ja 
lukutuvat määrättiin suljettavaksi 

� Opettajat Vasili Dorofejeff (Vaara), Vasili Jeremejeff
(Räihä), postinkantaja Anton Rodionoff ja puuseppä 
Hotatta Remsujeff vangittiin

� Talvella 1907-1908 järjestötoimintaa Suomessa 
harjoitettiin salaa 

� 1908 oli toiminta Vienassa lopetettava, mutta 
edelleen oppilaita Sortavalan seminaariin ja kursseja 
Kuusamon kansanopistossa

� Karjalan kävijä -lehteä voitiin julkaista Osakuntien 
Karjalakomitean kanssa 1908-1909

� VKL:n toiminnan edellytykset hiipuivat 1909-1909, 
viimeinen johtokunnan kokous 1911



Piispa Kyprianus kesäkuussa 1910 Salmissa kenraalikuvernöörin 
vierailun yhteydessä:

”Nyt kun Helvetin palvelijat ennen näkemättömällä voimalla 
nousevat kaikkialla Jumalaa vastaan, Karjalan kansa ei mitään niin 
arvosta kuin hengellistä yhteyttään ja veljeyttään Venäjän kansan 
kanssa. Tulkoon lännestä Karjalaa uhkaavia pilviä salamoiden ja 
kuolemalla uhaten, lähteköön meidänkin keskuudestamme ihmiset, 
joille ei enää ole kallis oikeauskois-venäläinen oppi.

Karjalan kansa suurena joukkona vain ristii itsensä ja entisellä 
tavalla pitäytyy isien uskoon, uskollisuuteen Valkoista Tsaaria 
kohtaan, rakkauteen venäläisiä veljiä kohtaan, vaikka nämä 
kutsumattomat valistajat vieraasta lännestä tuhat kertaa 
todistaisivat karjalaiset ja suomalaiset yhdeksi vereksi ja kansaksi ja 
venäläiset vieraaksi.”


