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Taustana Wienan Karjalaisten Liiton toiminta 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

 Vienalaisia nuoria kansanopistoihin 
Suomeen 1908-1909

 VKL:n toiminnan edellytykset hiipuivat 1909-
1910, viimeinen johtokunnan kokous 1911



Elämää Vienan Karjalassa 1. maailmansodan aikaan



Vienankarjalaisten elämää Suomessa 1. maailmansodan 
aikaan



Maaliskuun vallankumous käynnistää mullistukset 
Venäjällä 1917 

 Nikolai II:n kyvytön hallinto, maailmansodan 
rasitukset ja opposition voimistuminen johtivat 
lakkoihin ja mellakointiin

 Tsaari luopuu valtaistuimesta ja Väliaikainen 
hallitus valtaan maaliskuussa 1917

 Väliaikainen hallitus peruutti yleisvalta-
kunnallisen lainsäädännön mm. manifestit, 
joilla oli rajoitettu Suomen autonomiaa

 Perustuslakia säätävän kansalliskokouksen 
vaaleja ryhdyttiin valmistelemaan

 Poliittinen toiminta viriää Venäjällä, Karjalassa 
ja Suomessa 

 Erilaisia neuvostoja syntyy ja ne taistelevat 
vallasta 



Karjalan Sivistysseura perustetaan keväällä 1917

 9.4.1917 Tampereella kokous ja päätetään perustaa Karjalan 
Sivistysseura, toiminta-alueeksi määritellään koko Karjala

 28.5.1917 yleiskokous Tampereella, ”Seuran tarkoituksena on kannattaa 
ja tukea karjalaisen heimon asuma-alueella henkistä ja aineellista 
edistystä…”

 Lähetystö Pietariin Väliaikaisen hallituksen luo, jolle painotetaan seuran 
sivistyksellisiä tavoitteita

 Myös poliittinen toiminta viriää; Kirjelmä jaettavaksi karjalaisille, 
kehotettiin tavoittelemaan ”sisäistä itsenäisyyttä” Venäjän yhteydessä

 ”Persoonallisia asianselittäjiä” Karjalan kyliin 

 ”Karjalaisten sanomat” ilmestyy

 Heimojuhlat Uhtualla 12.-13.7.1917, tavoitteeksi Karjalan autonomia ja 
osallistuminen perustuslakia säätävään kokoukseen 

Aleksei Mitro Iivo Härköselle maaliskuussa 1917: 
”Nyt on tullut aika taas ruveta takomaan Vienan Karjalan 
sampoa, ajamaan kauniin ja kurjan Karjalamme asiaa.”



Lokakuun vallankumous siirtää vallan Venäjällä 
bolsevikeille 

 Väliaikainen hallitus haluaa jatkaa sotaa Saksaa 
vastaan eikä pysty ratkaisemaan Venäjän 
yhteiskunnallisia ongelmia

 Lakkoilu, neuvostojen valtataistelu ja 
vasemmiston kapinayritykset jatkuvat

 Saksa auttaa Leninin Suomen kautta Venäjälle 

 Bolsevikit kaappaavat vallan Pietarissa 
lokakuussa 1917

 Bolsevikkihallitus solmii aselevon Saksan kanssa 
marraskuussa 1917 ja rauhan Brest-Litovskissa
3.3.1918

 Perustuslakia säätävä kansalliskokous valitaan, 
bolsevikit hajottavat sen tammikuussa 1918

 Neuvostoja ja punakaarteja perustetaan myös 
Karjalan kaupunkeihin



Itsenäisyyden alkuaika Suomessa 1917-1918

 Maaliskuun vallankumouksen jälkeen keskustelu 
itsenäiseksi julistautumisesta alkaa Suomen 
eduskunnassa

 Valtalaki heinäkuussa 1917, eduskunnan hajotus ja 
uudet vaalit lokakuussa 

 Porvarit halusivat hakea itsenäisyydelle 
tunnustusta länsimaista, sosialidemokraatit 
Venäjän bolsevikkihallitukselta

 Itsenäisyysjulistus 6.12.1917

 Suomen senaatin lähetystö saa itsenäisyyden 
tunnustuksen kansankomissaarien neuvostolta 
31.12.1917

 Taistelu vallasta kärjistyy sisällissodaksi tammi-
toukokuussa 1918

 Saksa lähettää jääkärit ja apujoukkoja Suomeen 
valkoisen puolen avuksi



Karjalan liittäminen Suomeen KSS:n tavoitteeksi 
keväällä 1918 

 17.1.1918 Uhtualla kansalaiskokous päätyy ajamaan 
”karjalais-vepsäläisen Itä-Karjalan erottamista 
Venäjästä – mukaan lukien muinaisista ajoista 
karjalaisille kuulunut Kuolan niemimaa…”

 3.-4.3. KSS:n johto neuvottelee valkoisen hallituksen 
ja Mannerheimin kanssa Itä-Karjalan liittämisestä 
Suomeen

 17.3. Uhtualla päätetään irtautua Venäjästä ja 
lähetetään Suomen hallitukselle ehdotus 
liittymisestä Suomeen, mutta tiukoin ehdoin

 Toukokuussa 1918 KSS:n johtokunta asettuu 
kannattamaan Karjalan liittämistä Suomeen ja käy 
Suomen hallituksen puheilla

 12.-14.7. KSS:n yleiskokous ja kesäjuhla Uhtualla
”Suomi suureksi – Viena vapaaksi” hengessä
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Heimosoturit Vienan Karjalassa 1918

 Karjala-aktivistit, mm. KSS, saavat valkoisen 
hallituksen myöntymään vapaaehtoisretkikuntien 
lähettämiseen vielä sisällissodan aikana 

 Kainuussa ja Petsamossa muodostetaan jääkäriltn. 
Walleniuksen johtamat joukko-osastot

 Kuopiossa ja Kajaanissa kootaan elv. Malmin 
johtamat Vienan vapautusjoukot

 Vapaaehtoisjoukot ylittävät rajan kevättalvella 1918 
ja etenevät nopeasti Vienaan, hyökkäys Kemiin 
epäonnistuu 

 Vienan kylissä pyritään kesällä herättämään 
heimohenkeä ja organisoimaan suojeluskuntia

 Karjalan Otrjardi karkottaa heimosoturit syksyllä 
1918

Mannerheim Antreassa 23.2.1918: ”Minä vannon sen suomalaisen 
talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka ylipäällikkönä minulla on kunnia olla, etten pane 
miekkaani tuppeen, … ennen kuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkotettu niin 
hyvin Suomesta kuin Vienan Karjalastakin.”



Karjalan rykmentti (otrjardi) karkottaa heimosoturit ja 
tavoittelee itsenäistä Karjalaa

 SR-puolueella on kannatusta karjalaisten sotilaiden ja 
rannikkokaupunkien väestön keskuudessa, ohjelmassa 
mm. maareformi ja kansallinen autonomia

 Venäjän armeijassa palvelleet karjalaiset sotilaat pitävät 
Saksaan tukeutuvia valkoisia suomalaisia vihollisina

 SR:ien ja karjalaisten sotilaiden muodostama Karjalan 
rykmentti tekee kesällä 1918 sopimuksen 
englantilaisten kanssa

 Karjalan rykmentti ajaa heimosoturit Vienasta ja asettaa 
tavoitteeksi itsenäisen Karjalan

 Keväällä 1919 Karjalan rykmentti ajautuu Karjalan 
itsenäisyyttä koskeviin riitoihin englantilaisten ja 
valkoisten venäläisten kanssa

 Karjalan rykmentti hajotetaan kesäkuussa 1919, Iivo 
Ahava ammutaan, osa joukoista pakkovärvätään
valkoisiin venäläisiin

Iivo Ahava toimi aluksi 
Muurmanin legioonassa 
ja sitten Karjalan 
rykmentissä



”Vienan Kaartin” värväys loppuvuodesta 1918 
Suomessa ei enää johtanut tuloksiin



KSS:n johtomiehet osallistuvat aktiivisesti Itä-
Karjalan vapautushankkeisiin 

 Suomen hallitus asetti Itä-Karjalan toimikunnan maaliskuussa 1918; 
jäseninä mm. Aleksei Mitro, Timo Manner, Sakari Alanko, Juho Manner 
ja Paavo Ahava

 Puhujina Vienan kylissä kiersivät mm. Iivo Kaukoniemi, Timo Manner, 
Aleksei Mitro, Paavo Ahava

 Walleniuksen retkikunnan esikunnan neuvottelevana virkamiehenä oli 
Iivo Kaukoniemi ja sihteerinä Samuli Paulaharju

 Paavo Ahava teki tiedusteluretken Vienan meren rantakyliin ja 
vangittiin Knäsöissä 29.3. , vapautui toukokuussa

 Sakari Alanko kierteli Malmin retkikunnan miehittämissä Vienan kylissä 
puhumassa Suomeen liittymisen puolesta

 Leo Pankkonen ja Sakari Alanko osallistuivat suojeluskuntien ja 
kunnallishallinnon organisointiin mm. Uhtualla



KSS:n johtomiehet edistivät Itä-Karjalan asiaa myös 
ulkovaltojen suuntaan

 Keväällä 1917 KSS:n lähetystö A. Mitro, Manner, Tanner, Alanko, 
Ahava ja Härkönen Pietarissa Väliaikaisen hallituksen luona

 Sakari Alanko neuvotteli Karjan liittämisestä Suomeen Saksan 
Itämeren divisioonan komentajan von der Goltzin kanssa

 A. ja B. Mitro ja Timo Manner neuvottelivat Saksan 
valtakunnankanslerin kanssa elokuussa 1918 Berliinissä

 1.1.1919 järjesti KSS pakolaisten kokouksen, jossa päätettiin vedota 
länsivaltoihin ja valtuuttaa Lauri Hannikainen ajamaan Karjalan asiaa 
Pariisin rauhankonfrensissa

 Tammikuussa 1919 B. Mitro ja Probus Rahikainen veivät 
ympärysvaltain edustajille Tukholmassa vienalaisten vetoomuksen 
etteivät liittolaiset tukisi punaisia ja sallisivat karjalaisten päättää 
kansanäänestyksellä valtiollisesta asemastaan

 Pekka Pankkonen lähetettiin viemään kirjelmää Tarton 
rauhanneuvottelujen Venäjän valtuuskunnalle



Vienan väliaikaisen toimikunnan 
aika 1919-1920

 Britteihin ja Suomeen tukeutuneet karjalaiset ryhtyvät yhteistyöhön 
Karjalan hallinnon järjestämiseksi

 Uhtuan kokouksessa 21.7.1919 perustetaan Vienan väliaikainen 
toimikunta, pj. Antti Vierma (Tihonov)

 Väliaikainen toimikunta ajautuu välirikkoon Pohjois-Venäjän valkoisten 
kanssa ja asettuu kannattamaan liittymistä Suomeen

 KSS on tiiviissä yhteistyössä Väliaikaisen toimikunnan kanssa, 
sivistystyö ja taloudelliset hankkeet käynnistetään uudelleen

 Bolsevikkien joukot saapuvat Vienaan maaliskuussa 1920, mutta 
Uhtuan maakuntapäivät 21.3.-1.4.1920 vaatii bolsevikkeja poistumaan 
ja päättää liittyä Suomeen

 Punaiset valtaavat Uhtuan kesäkuussa, taistelut Väliaikaisen 
toimikunnan joukkojen ja punakaartien välillä jatkuvat syksyyn 1920

 Väliaikainen toimikunta pakenee Suomeen 23.6.1920



Neuvostovalta ja vastarinta 1920-1922

 Karjalan työkansan kommuuni perustetaan 8.6.1920

 Rauhansopimus Tartossa 14.10.1920

 Yleinen armahdus Karjalaan palaaville 20.11.1920

 Karjalan kylissä nälänhätä, komissaarit vainoavat 
valkoisia ja kansallismielisiä, miehiä pakenee metsiin 

 Kevättalvella 1921 kootaan Suomen puolella 
sissiryhmiä, jotka kiertelivät Karjalan kylissä ja 
kahakoivat bolsevikkien kanssa

 Karjalan Metsäsissit perustetaan 30.6.1921

 Tilanne kärjistyy ja sissit käynnistävät avoimen kapinan 
syystalvella 1921, kapinaliike leviää koko Vienaan

 Suomesta organisoidaan noin 500 vapaaehtoista 
sotilasta ja varainkeräyksiä, joissa myös KSS mukana

 Metsäsissien kapina kukistuu helmikuussa 1922, n. 
12000 pakolaista Suomeen
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KSS:n kansansivistys- ja avustustyö 1917-1922 

 Keväällä 1917 haettiin KSS:n kouluohjelmalle Venäjän 
väliaikaisen hallituksen tukea

 Syksyllä 1917 avattiin lukutupia, kirjastoja ja neljä koulua

 Alakoulun opettajien koulutus aloitettiin Repolassa 1918

 Vuonna 1919 avattiin 9 kirjastoa ja 9 lukutupaa 

 Liikenne- ja postiolojen kehittämistä pyrittiin edistämään

 Julkaisutoimintaa jatkettiin

 Avustuksia Suomeen vapaustaisteluissa kärsineille 
karjalaisperheille, koululaisille ja opiskelijoille

 Tammikuussa 1919 Kontro & Kuosmasen lahjoituksen pohjalta 
ensimmäinen avustusrahasto kansansivistyksen edistämiseksi

 Vapaustaisteluavustusrahasto perustettiin 1920 keräyksen 
pohjalta

 KSS:ssa 270 jäsentä v. 1917, n. 400 jäsentä v. 1922

 Vuoden 1922 jälkeen toiminnan painopiste siirtyy Suomeen 
pakolaisten avustamiseen ja koulutuksen tukemiseen


