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Esipuhe

Jens Andreas Friis (1821–1896) oli norjalainen saamen kielen ja kansatieteen
tutkija. Hän luennoi vuodesta 1851 Kristianian yliopistossa saamen ja suomen
kielistä. Vuonna 1863 hänestä tuli yliopiston lehtori ja 1866 näiden
oppiaineiden ensimmäinen professori. Osaksi hänen ansiotaan on myös
saamenkielisen Raamatun syntyminen.

J. A. Friis julkaisi useita kielitieteellisiä ja kaunokirjallisia teoksia. Kesällä 1867
hän teki yhdessä professori L. K. Daan kanssa kieli- ja kansatieteellisen
tutkimusmatkan Finmarkiin, Kuolan Lappiin ja Pohjois-Vienaan. Tästä
matkasta hän julkaisi vuonna 1871 matkakirjan En Sommer i Finmarken, Russisk
Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk.

Tästä kirjasta Karjalan Sivistysseura ry julkaisee nyt ekirjana Vienanmeren
rannikkoa ja pohjoista Vienan Karjalaa koskevat luvut, joissa on myös laaja
karjalaisten kansantapoja esittelevä jakso.

Tämän ekirjan tekstin on kääntänyt Kai Peksujeff Friisin kirjan
ruotsinkielisestä käännöksestä J. A. Friis: En sommar i Finnmarken, Ryska
Lappland och Nordkarelen : Skildringar af land och folk, Kustantaja: P. A. Huldbergs
Bokhandel, Stockholm 1872. Ekirjaan on käännetty ruotsinkielisen teoksen
sivut 310-357. Kirjan kuvituksena on Friisin ottamien valokuvien pohjalta
tehtyjä piirroksia.



Kantalahdesta Oulangansuulle

Elokuun 4. lähdin lappalaiselta niemimaalta ja tavoitteena Knäsö, ensimmäinen
kaupunki Lappiin lukeutuvalla karjalaisella rannikolla. Tästedes en voisi enää
hyötyä taidoistani lappalaisessa kielessä, enkä liioin voisi koota näytteitä tätä
kieltä valottavista lukuisista murteista.

Kantalahden ja Knäsön etäisyys on noin kolmekymmentä kilometriä. Niistä
viidestä miehestä, jotka minua olivat kyydittämässä katetulla veneellä – tai
eräänlainen kansi veneen perän yllä – en maksanut enempää kuin 1,5 ruplaa
sekä sen verran ”navodkaa” kuin hyvyyttäni halusin antaa. Venäläiset
virkamiehet saavat matkustaa maksutta, ja heidän on ainoastaan annettava
”navodka” (juomaraha).

Kun Kantalahdesta matkaa vuonon yli, näkee molemmin puolin rannoilla ja
saarissa pelkkää metsää metsän perään, ei asutusta ollenkaan. Vuonon
pohjoispuolella ei liioin asu ketään ennen kuin saavutaan Porje Gubaan, 40-50
km Kantalandesta, vaikka noin 15 km:n päässä kaupungista on kaunis pieni
vuono Guba Kolvitsa, joka on varmasti soveltuisi asumiseen. Venäläiset tosin
rakastavat kylissä yhdessä asumista ja siksi maat kylien välissä ovat täysin
autioita.



Kaikki Kantalahden lahden saaret ovat täynnä kuusi- ja mäntymetsiä, jotka
siellä täällä aukenevat ja paljastuu suurempia ja pienempiä tasankoja joita
peittää rehevä ruohikko. Kantalahden asukkaat tapaavat niittää heinää näiltä
saarilta aina 10 virstan päässä kaupungista. Eräällä näistä saarista näimme
poroja. Kysyin yhdeltä venäläiseltä, jolla oli Vintovka (ase) veneessä, olivatko ne
villejä poroja. Hän vastasi hymynkare suupielessään että ei. Samoin epäilen
vintovkaa käytettävän toisinaan kesyihin poroihin silloin kuin riista oli
suurimmaksi osaksi merkityksetöntä ja kyytimiehillä sen tähden aina on
vintovka mukanaan. Näimme kaksi kertaa matkan aikana Bjeluga-kaloja
(valkokaloja), suuria valkeita delfiinejä. Ne vilahtelivat vedessä etäällä meistä ja
joita toisinaan ammutaankin, joskin poro on helpompi kaataa. Vaikutti
vähintäänkin siltä että venäläiset kyytimiehet eivät pelänneet ”pyydystää” lohta
kalastuskankaista sellaisen ohittaessamme.



Se purjehdusvälineistä, joka oli venäläisillä merimiehilläni, oli äärimmäisen
primitiivinen ja huono. Ensinnäkin veneessä ei ollut köliä, ja mastossa ei
takiloita, mutta sitä vastoin se pystytettiin istuimessa olevaa reikää hyväksi
käyttäen. Neliskulmainen purje jännitettiin ylhäältä ja alhaalta raakojen avulla,
joihin purjeen kulmat kiinnitettiin. Jalustoja ei käytetty, vaan alimmainen raaka,
johon purjeen kulma kiinnitettiin, laitettiin hankaimiin ja siirrettiin tuulen
mukaan kallelleen. Nostimia tai silmukoita ei käytetty, vaan koko purje
reivattiin kun alkoi tuulla liian voimakkaasti. Koska veneessä ei ollut köliä ja
koska purje ja purje voitiin laittaa vain hieman vinoon, ei sitä saatettu käyttää
hyväksi muuta kuin oikeassa tuulessa. Kun sitten näillä huonoilla välineillä
muutaman tunnin purjehduksen jälkeen, olin iloinen päästessäni maihin
hyvissä voimissani Knäsössä, pienessä 125 asukkaan kylässä jossa oli yksi
retkeilymaja matkalaisille: se tarkoittaa sitä että yksi huone erään talon toisessa
kerroksessa oli varattu matkalaisia varten, kun alakerrassa asui venäläinen mies
karjalaisen vaimonsa ja venäläis-karjalaisten lastensa kanssa. Sen paremmin
Kuola kuin Kantalahtikaan ei tarkoita matkalaiselle minkäänlaisena etuna
käsitystä väestön säästäväisyydestä, hyvinvoinnista ja mukavuuden halusta ja
puhtaudesta, mutta se likaisuus ja alennustila jota näin Knäsössä ylitti aiemmin
havaitsemani. Asumani huoneen seinät olivat niin täynnä tuhoeläimiä että
yksikään kristitty ihminen ei voinut viettää siellä yötä, tai hämärän laskeuduttua
sadat näistä verenhimoisista syöpäläisistä ryömi esiin joka sopukasta
maalaamattomissa hirsiseinissä ja hyökkäsivät purren ja pistäen niin että saattoi
luulla tulleensa heitetyksi käärmeenpesään. Sen vuoksi minun oli pystytettävä
telttani huoneen ulkopuolelle avoimelle käytävälle, jota käytettiin puunlehtien
säilyttämiseen. Siellä minun oli vietettävä yöni niin että ajattelin jonkun
karjalaisten tai venäläisen voivan hiipiä sinne ja anastaa ne varat jotka minulla
oli mukanani.



Kuolassa ja Kantalahdessa olivat ne henkilöt joiden luona asuin niin
suvaitsevaisia, että sain käyttää heidän ruoka-astioitaan, mutta täällä Knäsössä
jossa on starovieroja tai vanhauskoisia ollaan paljon tarkempia. Eräs vanha
nainen joka toi huoneeseeni maitopytyn sieppasi sen kun halusin pitää sen
käyttääkseni sen sisällön. Hän mumisi koko litanian venäjää, mikä tarkoitti sitä
että saisin toki sisällön mutta en syödä hänen astiastaan sillä hänen mukaansa
ne tulisivat niin epäpuhtaiksi että kukaan oikeauskoinen ei voisi niitä enää
käyttää. Aito staroviero ei siedä yhtä ainoaa kertaa että kukaan hänen
perheestään käyttää hänen lusikkaansa tai syö hänen maito-, puuro, tai
keittoastiastaan. Annoin hänen laittaa maidon muutamiin kuppeihin jotka
omistaja oli antanut matkalaisten haltuun tai käyttöön. Isäntä täällä Knäsössä
on samoin tarkemman tuttavuuden – ja lapsille antamamme pienten lahjojen -
myötä osoittautunut niin lempeäksi että antaa meidän syödä muutamista
omista astioistaan. Mutta kun niitä on käytetty, laitetaan ne kylläkin jokeen ja
pestään ja hangataan kunnolla hiekalla ja vedellä, käsittely jonka he meidän
saapuessamme ehdottomasti tarvitsivat. Isännän olisi pitänyt olla oikein
kiitollinen meille siitä että pakotimme hänet antamaan astiansa kunnon pesuun
kerran päivässä sillä huolimatta toisuskoisten aiheuttamaa epäpuhtautta
kohtaan tuntemastaan kauhusta, on alempi venäläinen myös melko epäsiisti.

Knäsössä tapasin Lapin metsänhoitajan. Hän rohkaisi minua käymään
Koudassa missä asui ja minne hän parin päivän jälkeen taas palaisi. Tietojen ja
Lapin karttojen toivossa päätin tehdä matkan Koutaan, mihin käytin hänen
venettään ja kyytiään joka palaisi taas takaisin. Varmuuden vuoksi lähetin myös
viestin kyyditsijälle siinä oletuksessa, että hänen luvallaan voisin käyttää
kyytiään takaisin. Hän osoitti silloin missä asemassa kyydintarvitsija neljän
hengen ”osastossa” on: neljä soutajaa ja peränpitäjä on tavallinen miehitys
venekyydissä. Tärkeä ilme kasvoillaan hän näytti mikä osasto oli velvoitettu



tarjoamaan kyydin, mutta hän ansaitsi lopulta 80 kopeekkaa niistä 150
kopeekasta jotka maksoin hänelle asianmukaisesta kyytimaksusta.

Illalla 7. elokuuta saavuin Koutaan. Kaupungissa on vain yksi talo joka näyttää
kunnolliselta talolta ja sen omistaa kauppias Klementi jolla on suuret
kauppayhteydet Norjaan. Muut talot täällä samoin kuin Kantalahdessa ja
Knäsössä on rakennettu hirsistä jotka sisäpuolelta on hakattu tasaisiksi, mutta
ulkopuolelta ne on jätetty normaaliin pyöreään muotonsa. Lähes kaikki talojen
ikkunat ympäri kaupunkia on vuorattu puusäleillä jotka pitävät särjettyjä laseja
yhdessä. Pitopaikka täällä , jos mahdollista, on vielä enemmän täynnä
syöpäläisiä kuin Knäsössä. Minun piti asettua makuulle keskelle lattiaa
asetetulle porontaljalle, ja erään suomalaisen, Isojussin neuvon mukaisesti
annoin heittää vettä paikkani ympäri niin että jäin tavallaan saarekkeen sisälle.
Siitä huolimatta minulla ei ollut syytä katua matkaani Koutaan. Sekä
metsänhoitaja että hänen vaimonsa sekä Koudan pappi olivat sivistyneitä ja
hyväntahtoisia ihmisiä, joiden luona kaksi kolme päivää nautin parasta
vieraanvaraisuutta. Söin päivällistä metsänhoitajan luona ja join kahvia papin
kanssa. Tällä oli kaksi venäläistä sanomalehteä ja kirjasto, joka ei ollut
vähäinen. Jopa ruotsalais-lappalainen Raamattu oli eksynyt hänelle tänne
saakka. Niin papilta kuin erityisesti metsänhoitajalta sain monia arvokkaita
tietoja Lapista. Erityisesti metsänhoitajaa minun on kiittäminen useista
oikaisuista koskien jokia, järviä ja metsänrajoja joita on oheen liitetyssä
kartassa.

Kouta on rakennettu saman nimisen joen suulle. Joki lähtee Koutojärvestä,
Pääjärvestä ja Tuoppajärvestä. Joki on Koudassa 630 jalkaa leveä. Lohen
kalastus joesta on suurta. Joen voi täällä sulkea, samoin kuin Nivajoen
kohdalla. Aitaus oli täällä saatu juuri valmiiksi ja se oli 300 kyynärän pituinen.
Olisin mielelläni pysynyt Koudassa elokuun kolmanteentoista (vanha 1.



elokuuta) eli niin kutsuttuun Makoveihin saakka, jolloin useat aikuiset kastetaan
joessa, mutta jouduin tyytymään isäntäni kuvaukseen tapahtumasta. Hän oli
myös menossa kastettavaksi kyseisenä päivänä. Kaksi kertaa vuodessa,
nimittäin 13. elokuuta ja 19. tammikuuta (vanha 6. tammikuu) pidetään
tavallaan avoin kastetilaisuus jolloin itse kukin sitä tahtova ja joka tuntee
syntiensä painavan voidaan kastaa uudelleen ja siten vapautua velastaan. Sekä
nuoret että vanhat antavat sen vuoksi osittain joka vuosi, osittain useamman
vuoden välein kastaa itsensä uudelleen. Kun tällainen kaste tapahtuu, asettuu
pappi joen rantaan krusifiksi kädessään. Sitten kun on luettu, messuttu ja
laulettu, kastaa pappi krusifiksi kolme kertaa veteen; (sillä Kristuskin kolme
kertaa painettiin veden alle). Kun pappi kastaa sen kolmatta kertaa, juoksevat
kaikki kastettavat kesällä, ainoastaan pitkään paitaan pukeutuneina veteen ja
kävelevät kirkkoon. Talvella hakataan jäähän aukko, ja samoin silloin juostaan
vain paitaan pukeutuneina jääkylmään veteen, mutta noustessaan joesta
pukeutuvat kastetut turkkiin, ja näin kävellään lämmitettyyn kirkkoon missä
kumarretaan ja tehdään ristinmerkkiä kunnes on kuivettu. ”Eikö kukaan
sairastu tai vilustu sellaisen talvikyvyn jälkeen?” kysyin isännältä. ”Ei” vastasi
tämä, ”mutta sitä vastoin erittäin terveeksi ja reippaaksi sen jälkeen”.
Venäläisellä on paksu iho, joka on ruskeaksi parkkiintunut kun lapset kesällä
käytännöllisesti katsoen kulkevat lähes alastomina. Ihmisillä jotka kylpevät,
näyttää olevan ruskea iho kuin intiaaneilla.

Ihmiset täällä Koudassa hyväksyvät sen että valokuvaan. He kokoontuvat
yhteen ja seuraavat kiinnostuneina, johon on sekoittunut vähän kauhua, tätä
kummallista, täällä ensi kertaa nähtyä kapistusta, jolla saa tehtyä tauluja
kaikesta. Tolkkini sanoo, että jotkut kaupungin vanhoista starovieronaisista
mumisevat sellaisesta asiasta seuraavan ihmisille sairauksia ja että se pitäisi
kieltää. He ovat kuitenkin nyt nähneet minun kuvaavan metsänhoitajaa ja
tämän vaimoa, sekä lisäksi heidän omaa pappiaan, elävinä ja



vahingoittumattomina mitali rinnassaan. Näillä seuduin oli eräs suomalainen
kielentutkija kerran joutunut syytetyksi, että oli myrkyttänyt kaivot
mustepullollaan, eivätkä ihmiset rauhoittuneet ennen kuin olivat pakottaneet
tämän juomaan pullon sisältöä, ja tällä tavoin itsensä kautta todistaneen että
aine ei ole vahingollista – mikä kyllä on kyseenalaista.

Elokuun 12 päivä olin taas Knäsössä aikomuksenani päätökseni mukaan
matkata Pohjoiskarjalan ja Pohjoissuomen läpi. Padoroshjnaja josta tähän asti
oli ollut paljon hyötyä, ei ollut avuksi täällä kauempana sisämaassa, vaan minun
täytyi neuvotella päästäkseni perille. Täällä ei myöskään ollut puutetta ihmisistä,
jotka olivat halukkaita kyydittämään, ja sain sovittua kolmen Knäsössä
rakennustöissä olleen karjalaisen kanssa, että he kuljettaisivat sata virstaa
Oulangansuun sisämaajärvelle kymmenellä ruplalla, kun padoroshjnaja-kyyti
olisi maksanut 7,5 ruplaa. Etäisyys Knäsön ja ensimmäisen suuren karjalaisen
sisämaajärven Koutajärven ei ole pidempi kuin puolitoista tuntia kävellen.
Matka on loivasti ylöspäin, ja järvi voi aneroid- ilmapuntarimittausten mukaan
olla korkeintaan 120 jalkaa merenpinnan yläpuolella. Koutajärvi tarkoittaa
leveysjärveä (saame goudo, leveys), ja ansaitsee nimensä sillä se on lähes yhtä
leveä kuin on pitkäkin.

Koutajärven rannoilla asuu vain yksi perhe. Voi jo etukäteen tietää että se ei ole
venäläinen sen kummemmin kuin karjalainenkaan; näillä molemmilla kahdella
on samanlainen luonto kuin niin kutsutuilla seuralinnuilla jotka pariutuvat
parvittain. Jotta ne viihtyvät, on niillä välttämättä oltava naapureita tai asuttava
yhdessä kylittäin. Mies Koutajärvellä on siten melko varmasti tulokas
Suomesta. Hän on pystyttänyt kunnollisen talon ja yrittää viljellä ohraa.
Ensimmäinen paikka pohjoisesta matkatessa, missä näkee pellon, on
suomalaisella Kurvoisella. Ohra oli erinomaisen kauniisti pystyssä, mutta koska



Koutajärvi on suunnilleen kolme leveysastetta eteläisempi kuin Alten,
paleltuvat pellot useammin kuin kypsyvät.

Pohjoiskarjalassa on yhtä vähän maanteitä kuin Lapissa. Kun tahtoo matkustaa
Koutajärveltä tai joltakin toiselta sisämaajärveltä toiselle, joita maassa on
paljon, täytyy joko matkata metsien läpi, harjujen ja soiden yli , tai seurata jokia
järvien välissä. Koutajärven ja Pääjärven välissä virtaava joki ei ole valinnut
lyhintä reittiä, vaan tekee suuren mutkan ja muodostaa matkalle neljä
pienempää järveä, Tutijärven, Susijärven, Ruanjärven ja Soukelojärven.
Matkaamalla joen mukaisesti tekee oikein, sillä se on matkattavissa veneellä, ja
sitä seuraamalla ohittaa useita asuttuja paikkoja ja karjalaisia kyliä joita ei
metsien ja synkkien erämaiden läpi kulkemalla törmää.



Tu�järvi. Susijärvi. Ruanjärvi.

Pääsin Tutijärvelle iltapäivällä 13. elokuuta. Tämä järvi näytti minusta
kauniimmalta kuin yksikään muu matkalla näkemäni. Kuitenkaan yksikään
uudisasukas ei ole vielä asutusta tänne pystyttänyt. Aikaisemmin sanotaan täällä
ja muualla Pohjoiskarjalassa asuneen kalastajalappalaisia; nyt ne ovat kuitenkin
kadonneet kuitenkaan saamatta seuraajia uudisasukkaista.

Tutijärvi on noin kolme virstaa pitkä ja siinä on vain muutamia saaria, mutta
rannat muodostavat mitä kauneimpia, kaaren muotoisia ja metsittyneitä niemiä
joita. Nämä olivat itäisellä puolella kirkkaimmassa illan auringonvalossa, kun
soudimme järven yli , ja erityisesti rantojen merkillisesti muovautuneet männyt
heijastuivat tyynelle vedenpinnalle. Mänty nimittäin kasvoi täällä ja muualla
Karjalassa järvenrannoilla aivan kuin kyynelen jättämä jälki. Suorasta
oksattomasta rungosta työntyi ulos latvassa kolme valtavaa vartta, joiden
kauniit ja pitkät oksat roikkuivat niin alhaalla että ne lähestulkoon koskettivat
maata. Näin sellaisen männyn jo Koutajärvellä ja löysin niitä sitten Kuusamon
läheisyydessä Suomessa, mutta täällä Tutijärvellä niitä oli suuri määrä pitkin
koko järven rantaa, sekä nuoria että vanhoja k. Jotkut olivat kuolleita tai
kuivuneita ja seisoivat pystyssä kuin luurangot terveiden keskellä, kun taas
toiset kasvoivat puoliksi naapurinsa päällä. Syy tähän erikoisuuteen lienee joko
maaperän mäkisyydessä tai kosteudesta. Jommastakummasta syystä on puun
sydänjuuren täytynyt jäädä kasvussaan maan uumeniin. Tämän seurauksena
lahoaa latva, ja ylimmät oksat eivät ainoastaan kasva suhteettoman



voimakkaasti, vaan koska mikään terävä latva ei estä lunta kasautumasta
raskaana oksien päälle, taipuvat nämä sen vuoksi niin alaspäin, että mänty saa
merkillisen kyynelenjälkien muistuttavan muotonsa.

Kaloja ei hyppinyt vedenpinnalla, eikä vesilintuja näkynyt lainkaan, mutta kun
soudimme ruokoa kasvavan lahden ohitse kahden niemen välistä häiriintyi yksi
hauki yksinäisyydessään joko äänestä tai veneen näkemisestä ja lähti uimaan
ruokojen läpi niin että näimme vedenpinnasta väreilyistä selvästi sen ottaman
suunnan. Epäonni tahtoi sen poistuessaan näkevän minun uistelemani
keinotekoisen kalan veneemme perässä, ja se ei voinut vastustaa kiusausta iskeä
ottaakseen omansa. Yhdellä saarista vilisi tilhiä. Suurin osa vaikutti nuorilta
linnuilta joten on melko varmaa että tilhi pesii täällä ja muualla Karjalassa,
erityisesti kenties saarilla ja kivikoilla järvien läheisyydessä, joissa näin
sittemmin isoja parvia nuoria lintuja.

Seuraavalla järvellä, Ruanjärvellä, asuu seitsemän kruununmaan asukasta.
Kaikki ovat karjalaisia jotka elävät kalastuksella sekä karja- ja poronhoidolla.
Mahtavin näiden joukossa oli nimeltään Jeremei. Menin hänen luokseen ja
siellä kuten muuallakin sain hyväntahtoisen vastaanoton. Hänellä oli 15 lehmää,
kolme hevosta ja noin 300 poroa, joten häntä saattoi pitää siten varakkaana
miehenä. Hänen talossaan oli myös oma huone matkalaisia varten; en
kuitenkaan uskaltanut käyttää sitä, koska seinillä oli verisiä jälkiä kertoen
matkalaisten ennen minua yrittäneen käydä hävityssotaa syöpäläisiä vastaan.
Sen vuoksi mieluummin makasin ulkorakennuksessa josta löysin kohtuullisen
mukavan vedettävän sängyn. Toki minut täällä olisi helposti voitu ryöstää, ja
sen perusteella mitä karjalaisista olin kuullut, olisin voinut joutua käydyksi
päälle ja murhatuksi; heräsin kuitenkin aamulla eläinten tai ihmisten
häiritsemättä minua vähääkään.



Elokuun 16. matkustin Soukelojärvelle, jonka itäisellä rannalla on pienehkö
karjalaiskylä. Menin yhteen pihaan ja pyysin saada viilipyttyä tai viilikulhoa
syödäkseni. Tämä tarjoiltiin neliskulmaisessa, matalassa tuohiastiassa, jota täällä
käytetään puu- tai kiviastioiden sijaan. Nämä tuohiastiat ymmärrettiin tehdä
niin tiiviiksi, että ne pitivät maidon yhtä hyvin kuin tavallinen puukulho. Puisia
maitokulhoja käytettiin myös, mutta luultavasti maito tarjottiin minulle
tuohikulhossa kuten vääräuskoisille, sillä käytössäni se olisi tullut epäpuhtaaksi,
eikä sitä enää olisi voitu käyttää. Sitä ei käyttöni jälkeen ollut vaikea korvata
samankaltaisella uudella vastaavalla.

Minulle oli aiemmin kerrottu että karjalaiset olivat pelottavia varasmaisia, ja
että sen seurauksena olisi oltava tarkkana kaikkien pikkuesineidensä kanssa.
Finnmarkissa ei ihmisillä myöskään tässä mielessä ollut parempi maine, mutta
täällä heidän omalla maallaan en huomannut mitään sellaista; päinvastoin on
minun annettava heille hyvä todistus rehellisyydestä. Juuri kun oli jälleen
astunut veneeseen matkatakseni tieheni, avasi talon rouva minun mökkini
ikkunan ja huusi meille että olin unohtanut hopealusikkani jolla maidon olin
syönyt. Samoin Jeremei tuli soutaen perässämme pitkän matkan tuoden
muutamia asioita jotka olin antanut hänen pestäväkseen mutta unohtanut ottaa
mukaani.

Soukelojärvellä näin ensimmäisen perunamaan, joskin etelämpänä Karjalassa
ne ovat yleisiä. Soukelojärveltä jatketaan matkaa kävellen pienemmälle järvelle,
Sipringille, joka laskee suureen Pääjärveen.



Pääjärvi

Saavuin Oulangansuun kylään Pääjärvellä illalla 16. elokuuta. Pääjärvi on
suunnilleen 50 virstan pituinen ja 20-30 virstan levyinen. Matkakumppanini,
professori Daa, oli ollut matkalla Suomeen, ja kylän hyvinvoivin mies, Prokoti
Nikitin joka siten tiesi että yksi ruijalainen tai norjalainen matkalainen vielä
tulisi, tapasivat rannalla minun tullessani ja tervehtivät ruotsiksi. Mieluisasti
yllättyneenä tästä aloin puhua hänen kanssaan tätä kieltä; mutta joko minä en
puhunut ruotsia järin hyvin, tai hänen ruotsalaisten sanojen varastonsa ei ollut
kovin merkittävä, josta seurasi se että saapuessamme talolle, oli keskustelu
pikku hiljaa siirtynyt suomi-karjalaksi, ja siten havaitsimme parhaaksi käyttää
tätä molemminpuolisena viestinvälittäjänä.

Prokoti oli syntyjään venäläinen ja puhui tätä kieltä sujuvasti. Hänellä oli 4
lehmää ja 3 hevosta sekä vaikutti hyvinvoivalta mieheltä. Vaikka hän omisti
suuren tilan, ei hän kuitenkaan käytä enintä aikaansa tämän hoitamiseen, vaan
kiertäessään laukkuryssänä, joka vastaa nimitystå ”skræppekar” norjaksi.

Suuri osa karjalaisista kiertää laukkuryssinä joilla on hyväuskoisimmat ostajat
Suomessa. Pohjoiskarjalasta he matkaavat Ouluun ja sieltä edelleen
höyrylaivalla Pietariin ja jopa Moskovaan tehdäkseen edullisimmat ostoksensa
kaikenlaisista tavaroista, erityisesti helyistä. Täyteen ahdettu reppu selässä
kulkevat he sitten läpi Suomen ja tarjoavat tavaroitaan maatiloilla. Heidän
syytetään olevan kuin rutto hyville tavoille, minne tahansa kulkevatkaan niin
Suomessa kuin kotiseuduillaan. Tämän kauppiaslahjansa ovat karjalaiset



oppineet venäläisiltä tai perineet sekoittuen näiden kanssa: sillä aito
suomalainen ei sekaannu mielellään kaupankäynnin spekulaatioihin vaan
pitäytyvät mieluiten vakaassa, varmassa ja yksinkertaisessa työssä tilallaan.
Huolimatta siitä että isäntäni on matkustanut Suomessa ja Venäjällä ja on
sivistyneempi asultaan ja tavoiltaan kuin tavallinen karjalainen, ei täälläkään
siedetä sitä että syön perheen asioista. Kun minä esim. saan maitokannun, on
minun vuoltava tikku jolla erotan kerman reunoilta jotta maidon saa omaan
kuppiini.

Castrén kertoo että tämä starovierojen usko puhtaana ja epäpuhtaana menee
niin pitkälle että vääräuskoisen maan tai seudun hevosen juodessa
vanhauskoisen kylän kaivosta, tämä muuttuu epäpuhtaaksi – ja väittävät että
tämä itse olisi kerran joutunut epämiellyttävyyksien uhriksi samanlaisesta
syystä. Muutoin on omalta osaltani kehuttava ihmisiä täällä erityisestä
ystävällisyydestä, palveluhalukkuudesta ja rehellisyydestä; minä en ole
menettänyt edes tulitikkua riippumatta siitä että tilaisuuksia pikkuesineiden
pihistämiseen on kyllä ollut.

Isäntäni tilan ympärillä on kauniita ohrapeltoja, joskin väitetään että ohra täällä
useammin paleltuu piloille kuin ehtii kypsyä. Pääsyy saattaa olla se että täällä ei
lainkaan ymmärretä johtaa vesiä pois tonteilta, minkä vuoksi ne ovat lähes
kaikkialla pilaantuneita.

Parhaiten onnistuu sen vuoksi täällä rukiin viljely kasketuilla mailla. Sellainen
raivataan neliön muotoiseksi keskelle metsäistä kukkulaa. Kun kaikki puutavara
on poltettu, kylvetään ohra tuhkaan, ja kaikki tämä tehdään yhden vuoden
aikana. Sitten kaadetaan ja poltetaan metsää uudessa paikassa. Tällaisilla
poltetuilla neliöillä kasvaa sitten tilalle pelkästään lehtimetsää, ja tällaisia



lehtimetsäneliöitä näkee täällä useita, ja ne vihreine lehtivaltakuntineen
muodostavat selkeän vastakohdan tummille havupuumetsille.

Kaikkialla täällä Pohjoiskarjalassa käytetään toisaalta olkia ja toisaalta männystä
saatavaa pettua jatkeena jauhoissa jota käytetään leivän valmistukseen. Olkia
pidetään parempana jauhojen jatkeena kuin pettua. Männyn petun sisuksen
valkea osa kuoritaan ja kuivataan, jonka jälkeen se paksulla puulla murskaimella
pienitään puumorttelissa tai korkeassa puuastiassa. Lopuksi jauhetaan se
hienoksi käsimyllyllä ja siihen lisätään makeaa tai vaurioitunutta ruisjauhoa, jota
myydään halvemmalla kuin kunnolla kuivattua jauhoa.

Oulangansuussa on yksi niistä jauhovarastoista joita venäläinen hallitus pitää
yllä myydäkseen väestölle halvemmalla jauhoa alueilla joilla ohraa on
vähemmän. Varaston suuruus täällä on kuulemma 200 puutaa ja joka



kuljetetaan tänne talvella porokyydillä Kemistä. Jauhoa myydään käteisellä 1
ruplan hintaa puudalta, ja on siis täällä noin 24 kertaa halvempaa kuin
Norjassa. Mutta köyhillä kauppiailla ei aina ole käteisvarantoja ja vatsa on
tyhjimmillään, käyttävät myyjät usein kiskurihintoja myydessään valtion
jauhoja.

Pitkin Pääjärven rantoja on 8 kylää tai tilojen muodostamaa yhteisöä, nimittäin
länsipuolella ja pohjoisesta päin laskien: 1) Kankahin kylä jossa on 20 tilaa, 2)
Oulangansuu 14:llä tilallaan, 3) Toavo jossa on 3 tilaa, 4) Kormonen kaksi tilaa, 5)
Laitasalmi jossa on 9 tilaa, 6) Sofiansuu 17 tilallaan – ja itäpuolella: 7) Niska 7
tilaa ja 8) Majalahti jossa on 7 tilaa.

Väestö voi suunnilleen vain puolet vuodesta syödä lihaa, mutta loppuajan elää
leivällä ja kalalla, kalastaa täällä jokainen tila varsin suuressa mitassa, osin
Pääjärvessä ja toisaalta suurilla joilla ja muilla sisämaajärvillä.

Asukkailla Oulangansuussa on yhteensä 1900 verkkoa ja 9 nuottaa. Jokainen
verkko on noin 15 syltä pitkä ja nuottien pituus noin 100 syltä. Kaupungissa
on 120 asumusta joten jokaisella on 15-16 verkkoa. Järkevä talous järvien
kalaisilla rikkauksilla olisi siten mitä innokkain, mutta täällä ei kuitenkaan ole
pienintäkään käsitystä kalankasvatuksesta. Kerroin isännälleni tarpeellisen
tiedon tästä: mutta minua kuunneltiin epäuskoisin ilmein kertomustani että
jokeen voidaan kylvää mätiä lähes kuten kylvetään ohraa pellolle, ja että yhtä
varmasti kylvetystä mädistä tulisi kalaa kuin tähkiä kylvöstä, ja että pelkään
kukaan ei näe sitä vaivan arvoiseksi kokeillakseen kalanjalostusta.

Kaikki täällä tietävät kertoa, että menneinä aikoina lappalaiset ovat asuneen
Pääjärven rannoilla kuten he nyt asuvat Imandran ja muiden järvien ympärillä
varsinaisessa Lapissa. Siellä arvioidaan asuneen vielä muutamia suuren Pohjan
sodan aikaan tai puolitoista vuosisataa sitten.



Useat paikannimet todistavat myös että lappalaiset ovat liikkuneet näillä
seuruin, esim. Kota-niemen niemekkeellä joka sijaitsee Oulangansuun lähistöllä.
Täällä he olisivat asuneet kesäisin, kun taas talvisin he asuivat niemellä jossa nyt
on Kanhakin kylä. Kekoni-saarella 10 virstan päässä sanotaan heillä olleen
hautausmaansa, samalla tavoin kuin se heillä nyt on Mogolyin saarella
Imandralla. Siellä pitäisi olla vielä jälkiä lautakatteista joita on ollut hautojen
päällä.

Yhdellä ja toisella rauniolla tämän järven lähistöllä on muutaman kyynärän
levyisiä kiviröykkiöitä, joista näkee selvästi tulen jälkiä. Karjalaiset kutsuvat
näitä nimityksellä Lapin kotat, ja sanovat etteivät ole ”tämän kansan tekoja” vaan
johtavat ne muinaisiin lappalaisiin. Erään tällaisen kiviröykkiön luona havaitsin
jälkiä viisikulmaisesta salvoksesta. Sen takaosassa oli kivikasa oli. Se kertoi että
lappalaiset rakensivat maamökkinsä pyöreiksi ja että tämä muoto täälläkin oli
tehty hirsipuista, kertoi jotakin yllä väitetystä.



Kivikasat saattoivat siten olla jäänteitä romahtaneesta liedestä tai muuratusta
takasta. Näkemäni paikka oli asuttu kauan sitten: palkkikehän sisäpuolelle oli
kasvanut kuusi joka oli kaadettu kymmenen vuotta sitten, kun se muun
polttopuun kanssa poltettiin tuhkaksi ruispellolle. Saatoin laskea 90
vuosirengasta kannosta joka siitä oli jäljellä. Vähintään 100 vuotta oli siis
kulunut siitä kun kuusensiemen putosi lapinkodan jäänteille.

Eräällä kaivauksella erään pellolla Oulangansuun lähistöllä löysi yksi karjalainen
10 vuotta sitten heti maanpinnan alapuolelta kirveen – muodoltaan hyvin
erilaisen kuin nykyisin karjalaisten käyttämät – jonkun ”lappalaisen” luurangon
vierestä. Saattaa olla, että tämä on kaatunut viimeisenä mohikaanina
kaksinkamppailussa alueelle tulleen karjalaisen tai suomalaisen kanssa.



Erään eriskummallisuudet karjalaisten puheenparressa tällä seudulla viittaavat
myös muinaiseen yhteiseloon kadonneen lappalaisen väestön kanssa. Niinpä
kampaa tällä kutsutaan nimityksellä tukka, lapp. tschokkom. Riekko on riekka,
lapp. rievsak. Vaara, tunturi, lapp. varre. Tvärvänä on tervehdyssana, lapp. därvanı,
hyvää päivää. Samoin karjalaiset tervehtivät täällä toisiaan lappalaisella tavalla
asettamalla oikean kätensä toistensa vasemmalle olalle, tai puoliksi syleilevät
toisiaan. Nenien hierominen toisiaan vasten taas ei ole lappalaisten jättämää
perintöä.



Oulangansuulta saareen

Aikomukseni oli ennen Karjalasta Suomeen lähtöä tehdä pikainen matka
Oulangansuulta Saari-nimiseen saareen suurella Tuoppajärvellä, jossa
starovieroilla 15 vuotta sitten oli tärkein olinpaikka ja eräänlainen luostari.

Lähdin Oulangansuusta 19 elokuuta klo 7 aamulla, mutta kovan vastatuulen
vuoksi minun täytyi nousta maihin eräällä saarella ja ehdin iltakahdeksaan
mennessä vain Laitasalmeenı saakka Pääjärven eteläpäässä. Pysähdystä saarella
hyödynsin ottamalla valokuvan rannoista ja kyytiväestäni, mikä näkyy sivulla.
He nimittäin ovat kolmen sivistyksen edustajia tässä maassa. Isäntäni, Prokoti,
kuuluu hienoimpaan luokkaan. Hän on ollut Pietarissa ja Moskovassa. Hän
pukeutuu mustaan bonjour-herraintakkiin, hattuun päässään taskukellon
ketjuun liivintaskussaan. Hänen jälkeensä tulee nro 2, joka on ollut
kalastamassa Norjassa, jossa on ostanut Pennsylvania-nahkahatun ja
islantilaisen neulepaidan. Kolmas on aito, koskematon synnynnäinen, joka
matkustaa kyydillä monia kymmeniä kilometrejä ilman mitään päähineitä,
käsivarsilla tai jaloissa, ainoastaan pukeutuneena rohdinlankapaitaan. Hän
laittoi keinotekoisen pesän kuuseen jotta sorsat pesisivät siellä. Jäin
Laitasalmeen yön yli ja ihmiset olivat ystävällisiä, mutta täällä törmäsin ensi
kertaa kerjäläisiin. Kaikki viittasi myös selvään köyhyyteen, joka suureksi osaksi
saattaa johtua uskontoon joka ei salli asukkaiden käyttää maan
rikkaudenlähteitä tai elää pääsääntöisesti karjanhoidolla.



Laitasalmesta matkasin 20. Elokuuta Sofiansuuhun, tai venäjäksi Sofienga, joka on
Tuoppajärvestä virtaavan joen suulla. Sain täällä parhaan majoituksen, koko
matkallani näkemistä kaikkein koristeellisimmassa maatalossa, karjalaisen Jefsei
Pestrikofin luona. Hän on staroviero ja laukkuryssä, joka oli kulkenut paljon
Helsingin ja Turun välillä ja sen vuoksi osasi auttavasti puhua myös ruotsia.

Talossa oli suuri mökki, yhtäältä 22 jalan pituinen ja toisaalta 21 jalan
mittainen. Tässä talossa oli tavanomainen uuni, noin 7 jalan mittainen ja
neliskulmainen. Sen päällä ja katonrajassa olevalla laverilla oli makuupaikkoja
ihmisille talven varalle: kesäisin he makasivat tuvan lattialla. Tämä suuri ja tilava
talo, jossa oli kuusi pientä ikkunaa, oli jaettu kahdesta huoneesta tulevalla
käytävällä. Niistä ensimmäinen oli vierashuone ja toinen varastokamari.

Monet ellei peräti kaikki täällä ovat starovieroja. Heillä on
kokoontumispaikkansa isäntäni talossa ja jonka vanhempi veli pitää
jumalanpalveluksia muille, ellei lue vanhoista kirjoista, jotka he tunnustavat
ainoiksi, joissa on pilaantumatonta Jumalan sanaa.

Tapaan täällä kylillä usein ihmisiä, jotka ovat olleet Norjassa kalastamassa,
erityisesti Vårdössä, ja jotka yllättäen käyttävät muutamia norjalaisia opittuja ja
outoja sanoja. Heillä on suuria ajatuksia Norjan rikkauksista ja ruusuisista
norjalaisista; ollessaan Finnmarkissa he tienasivat ja elivät hyvin, pitäytymättä
tiukasti paastossa vaan vieraissa oloissa söivät mitä heille tarjottiin. Mutta
Jumala varjelkoon meidät näiden lihaa syömättömien ihmisten kolonisaatiolta
ja heidän starovieropapeiltaan!

Karjalaisten täytyy kotoisissa oloissaan olla harvinaisen säyseää ja rauhaisaa
väkeä. Lisään tähän, että Oulangansuussa asui 3, ja täällä Sofiengassa 4
naimisissa olevaa veljestä rauhallisesti yhdessä talossa ja jakavat yhden keittiön
ja yhden tulisijan. Täytyy matkustaa varmasti kauas ja pitkään ennen kuin voi



tällä tavoin todistaa Kirjoitusten sanan: ”Miten hyvä, että veljet asuvat
yhdessä!”

Sofiengasta kyyditti isäntäni, Pestrikof, hänen vaimonsa ja käly minut
Tuoppajärven pappilaan. Naiset olivat yhtä reippaita ja kestäviä soutaessaan
kuin karjalaiset. Muutoin kertoi Pestrikof että hän ja hänen väkensä olivat
ainoat työtätekevät koko kylässä. Muilla tiloilla sanoi ihmisten olevan
langanlaihoja ja kurjistuneita nälästä; heillä ei ollut edes jauhonmuruja, eivätkä
siten kelvanneet soutamiseen tai muuhun rasittavaan työhön.

Joki, joka tulee Tuoppajärvestä, virtaa täydellisen tyynenä kuin rauhaisa virta,
kunnes päästään poikittaiselle putoukselle joka tulee suoraan Tuoppajärven
suurista vesimääristä. Koski on kaunis ja vaikuttava, kun vesimassat ovat suuret
kuten Laugenissa. Ilmapuntarini osoitti, että Tuoppajärvi on 44 jalkaa
korkeammalla kuin Pääjärvi.

Vene vedettiin eräälle tielle, jonne poikittaiset hirret on asetettu ja ohi kosken,
jolloin tullaan nopeasti ylös Tuoppajärvelle. Meillä oli suotuisa tuuli ja
saavutimme nopeasti Saaren jossa pappila on. Sitä emme vielä nähneet, mutta
sisävesi oli edessämme kuin meri: kaakkoon ei nimittäin näy muuta kuin
taivasta ja vettä. Rannat ovat matalat ja metsittyneet. Tuoppajärvi on siten
paljon leveämpi kuin Imandra ja tekee siksi suuremman vaikutuksen kuin
edellinen.

Saavuin papin asuttamalle saarelle päivällisen aikaan, ja menin pappilaa kohti,
uteliaana nähdäkseni miltä sellainen täällä näyttäisi, keskellä venäläistä Karjalaa.
Löysin papin niittämästä heinää, kun saavuin tilalle ja tervehdin tätä. Onneksi
hän ymmärsi karjalaa, niin että saatoimme keskustella ilman venäjäntulkkiani.
Tässä oli yksi niistä harvoista papeista, joita matkani aikana tapasin ja joka



kykeni puhumaan karjalaisen seurakuntansa kieltä. Jumalanpalveluksen hän
toimittaa venäjäksi, jota suurin osa karjalaisista ymmärtää.

Ilman tietoakaan kuka olen, mistä tulen tai mitä tahdoin, pappi Kamkin otti
minut vastaan ja kutsui minut vieraanvaraisesti vaatimattomaan taloonsa. Pian
tuli samovaari, venäläinen teekeittiö ja herkuttelin kupillisella erinomaista teetä.

Papin tulot tuskin yltävät 300 ruplaan vuodessa, ja on siksi pakotettu sekä
kaatamaan heinää ja puimaan ohraa itse. Hänellä on kappalainen, joka asuu
viereisessä talossa, ja kaksi kellonsoittajaa, mutta kuulemani mukaan ei
seurakuntaan kuulu kuin 30 sielua. Loput ovat nimittäin starovieroja, joilla on
omat oppimattomat pappinsa.

Kaikki muu mitä näin täällä maalaispappilassa niin sisällä kuin ulkona kertoi
suuresta köyhyydestä. Tilan eläimet muodostuivat yhdestä ainoasta lehmästä,
jonka ravintoa pappi oli juuri hankkimassa, kun saavuin tänne. Siitä huolimatta
Kamkinilla oli yksi poika seminaarissa Arkangelissa, missä papiksi
kouluttautuminen kestää 12 vuotta; seminaarissa on 6 luokkaa, ja lyhin aika
kussakin on 2 vuotta.



Papin asunnossa ei ollut kuin kolme huonetta, nimittäin olohuone, jota myös
keittiönä käytettiin, makuuhuone ja ruokavarasto. Kalustus oli
vaatimattomampi kuin tavallisessa maalaismökissä Suomessa tai Norjassa. Se
nimittäin muodostui kolmijalkaisesta pöydästä, joskin siinä kuului olla neljä
jalkaa, kiinteistä puupenkeistä seinien myötäisesti sekä yhdestä tuolista. Seinällä
roikkui peili, muutamia pyhäinkuvia, taulu Solovetskin luostarista, muotokuva
eräästä metropoliitasta, ja lopuksi jotain mitä kaikkein vähiten täällä osasin
odottaa, enkä siksi meinannut uskoa silmiäni, nimittäin lasitettu muotokuva
kehyksissä Oscarista ja Josephinasta. Vaikka kaikki oli vaatimatonta, täällä oli
siitä huolimatta puhdasta ja siistiä.

Minulla oli vain muutama tunti aikaa vietettävänä saarella, sillä en tahtonut
asettaa asukkaita tilanteeseen jossa joutuisivat tarjoamaan majoitusta yön yli, ja
esitin siksi varsin pian kysymykseni voisinko valokuvata pappilan ja kirkon.



Papilla ei ollut mitään sitä vastaan; päinvastoin sekä hän, kappalainen että poika
– kuten myös muutama lapsi pelkissä paidoissa – tarjoutuivat mukaan kuvaan.
Samassa kun otin suojan objektiivin lasin päältä, tulivat papin vaimo ja toinen
nainen nurkan takaa kantaen välissään vesisaavia olkapäillään olevalla tangolla.
Siten tuli kuva papista seisomassa, ja sain koko pappilan väen kuvaan.

Tämä saari Tuoppajärvessä, jota nimitettiin yhtäältä Saareksi, toisaalta Pyhäksi
saareksi, tai sittemmin ortodoksipapin asetuttua asumaan sinne Pappilon saareksi,
oli noin 15 vuotta aiemmin seudun starovierojen pääpaikka.



Starovierot eli vanhauskoiset

Niistä 16703 karjalaisesta jotka asuvat Kemin ujestissa eli pohjoiseen Kemin
kaupungista, sanotaan että vähintään puolet kuuluvan muuallakin Venäjällä
laajalle levinneeseen lahkoon. He kutsuvat itseään starovieroiksi eli
vanhauskoisiksi, joskin kirkko kutsuu heitä raskolnikoiksi (toisuskoinen, tulee
sanasta raskol, jakautua). Kuten tunnettua on, muotoutui tämä lahko
kreikkalaisessa kirkossa, kun patriarkka Nikon (1666) otti käyttöön uuden
raamatunkäännöksen useine liturgisine muutoksineen. Niiden joukossa jotka
eivät uutta käännöstä muine muutoksineen tahtoneet ottaa käyttöön oli myös
munkkeja Solovetskin luostarissa saarella Valkeallamerellä. Pitkään jatkuneen
luostarin miehityksen jälkeen se vallattiin ja munkit hajaantuivat. Useat
pakenivat Pomoreille eli Karjalan rannikolle ja löysivät pakopaikan autiolta
saarelta Tuoppajärveltä josta levittivät oppiaan karjalaisille. Tämä heidän
pakopaikkansa oli tuntematon hallitukselle aina vuoteen 1770 saakka.

Eräällä saarella oli kerran 30 tilaa ja yksi luostari jossa oli 300 munkkia.
Luostari sai merkittäviä lahjoja ja pyhiinvaeltajia kaukaa kävi siellä.
Raskolnikkojen menestykseen vaikutti myös se että edellisellä vuosisadalla
pomoreilla ei ollut kuin kaksi pappia. Kuluneiden 20 vuoden aikana sitä
vastoin sinne on asetettu kuusi uutta pastoraattia. Kiinteällä maalla kahdeksan
virstan päässä saaresta paikassa, joka edelleen on nimeltään Skita (erakkojen
paikka), oli muinoin nunnaluostari jonka asukkaita syytetään olleen
luottamuksellisesti ja intiimisti Saaren munkkien kanssa. Niin tai näin,



venäläinen hallitus päätti viisitoista vuotta sitten tehdä pikaisen lopun tälle
mellastukselle tai starovierojen pyhätölle.

Asukkaita jahdattiin ja ne hajosivat sinne tänne. Useita pakeni Suomeen, ja yksi
jos toinenkin elää siellä vielä pitäen yhteyttä uskonveljiinsä Karjalassa. Talojen
paikoilta ja niistä kolmestakymmenestä talosta joista rauniot ovat jäljellä, pistää
silmään muuratut kellarinjäännökset. Pienet metsiköt ja rikkaruohot peittävät
aiemmin viljellyt maat niin että saaresta tulee erämaata kuten se ennenkin oli,
aivan kuten se pieni maa-alue jota pappi viljelee. Saarella on niin hedelmällistä
maata että niin viljaa kuin monia juureksia voisi täällä viljellä. Väitetäänpä että
siinäkin tapauksessa että sato muilla asutuilla alueilla paleltuu, niin
Tuoppajärven Saaressa se on ennallaan.

Siirtokunnan hävittämisen jälkeen tänne lähetettiin yksi pappi, ja Tuoppajärvi
on nyt yksi pastoraatti. Joskin jäljellä olevassa kirkossa ei käynyt edes suurissa
juhlatilaisuuksissa kuin kourallinen ihmisiä. Väestö järven lähistöllä on ja pysyy
starovieroina.

Karjalaiset starovierot ovat suuressa määrin oppimattomia. He eivät hallitse
lahkonsa oppeja, mutta toisaalta eivät ole muille lahkoille tyypillisen fanatismin
vallassa. Koko sinä aikana kun kuljin heidän joukossaan, he eivät osoittaneet
kadotuspelkoa tai kääntymishalukkuutta. Niillä alueilla jotka ovat lähinnä
venäläisiä rannikoita, ymmärtävät he venäjän kieltä, mutta puhuvat keskenään
kuitenkin karjalaa. Sisämaassa olevissa kylissä on vain harvoja jotka taitavat
venäjää. ”Siksi voit tavata monia” sanoo venäläinen kirjailija Tshubinski,
”joiden koko tietämys kristinuskosta perustuu” (kuten useimmilla lappalaisilla)
”siihen että osaa sanoa rukouksen: Gosbodi Jesuse Kriste süine boghii, pomilui nas!”
Herra Jeesus Kristus! Jumalan Poika, armahda meitä.



Karjalaiset starovierot erottautuvat pitämällä muita ortodokseja tiukempaa
paastoa, huolimatta siitä että puolet vuoden päivistä on venäläisen tavan
mukaan paastopäivä myös starovieroille. Seitsemän viimeisen viikon aikana
ennen pääsiäistä ei venäläinen saa käyttää lihaa, kalaa, maitoa, munia tai voita.
Viisi kuusi viikkoa ennen pyhän Pietarin päivää ja kuuden viikon ajan ennen
joulua ei voi käyttää lihaa, maitoa, munia tai voita. 15 päivän ajan elokuussa on
tiukka paasto ennen neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen juhlaa. Jokaisen
on paastottava keskiviikot ja perjantait ympäri vuoden, eikä silloin voi syödä
mitään eläimistä saatavaa lukuun ottamatta kalaa. Näiden paastopäivien lisäksi
paastota kokonainen viikko ennen sakramentin vastaanottamista ja jolloin
pidättäydytään herkkupaloista kuten sokeri ja sikarit sekä kaikesta mikä on
keitetty tulella.

Starovierot antavat lastensa aloittaa paastot, kun ovat vieroittuneet
äidinmaidosta. Kun starovierot täyttävät 60 vuotta, terävöitetään paastoa niin,
että koko vuoden jokaisena keskiviikkona ja perjantaina ainoa sallittu ravinto
on leipä, suola ja vesi.

Lisäksi starovierot painottavat suuresti hartausharjoituksia. Useiden tuntien
ajan he voivat siten seistä kumartelemassa ja tekemässä ristinmerkkiä jonkun
pyhäinkuvan edessä. Tämä ei kuitenkaan estä heitä välillä pitämästä
hartauksistaan taukoa ja siten keskenään keskustella täysin maallisista asioista
sitten myöhemmin taas uudella innolla palata kumartamaan ja ristimään
silmiään.

Starovierot tekevät ristinmerkin yhdistämällä peukalon ja kaksi viimeistä
sormea, kun ortodoksit tapaavat tehdä sen yhdistämällä peukalon ja etu- ja
keskisormeen.



Starovierot eivät käy koskaan ortodoksisissa kirkoissa. Heillä on omat
vanhimpansa tai pappinsa, jotka kastavat lapsia, vihkivät tai suorittavat rippejä
ja ylipäätään suorittavat papillisia tehtäviä.

He poikkeavat myös siten muista ortodokseista, että ovat erityisen tarkkoja sen
suhteen etteivät syö toisin uskovien kanssa, ja sietävät vieläkin vähemmän
tällaisten käyttävän omia astioitaan tai edes koskemasta niihin. Kaiken
kaikkiaan he ovat Paavalin Kol 2:21 sanoin hyvin sidottuja sääntöihin: ”älä
tartu”, ”älä maista”, ”älä kosketa”. Tästä olen aiemmin jo antanut useampia
esimerkkejä. Mikäli vanhemmat ja lapset kuuluvat eri tunnustuksellisiin
uskoihin, mikä varsin useinkin on mahdollista kun lapset on kastettu
ortodoksisen papin toimesta väkivalloin ilman että heitä on kastettu uudelleen
starovieron papin toimesta, eivät he syö saman pöydän ääressä tai samoista
astioista. Myöskään he eivät käy samalla kertaa kylpemässä.

Lähimmässä suomalaisessa kylässä Kuusamossa kerrottiin, että starovierojen
vanhimmat luennoivat vanhoista kirjoistaan sitä minkä itse hyväksi näkevät kun
lukutaidoton suuri joukko ei niitä voi tarkastaa. Väitettiin että heidän kirjansa
eivät aina ole painettuja vaan kirjoitettu painettujen tai jäljennettyjen
kirjoitusten mukaan, ja luonnollisesti tästä syystä on Raamattuun ollut helppo
saada mahtumaan mitä tahansa. Luonnollista on ettei yksikään ortodoksi saa
nähdä näitä kirjoja. Ne piilotetaan turvalliseen paikkaan kun hallituksen
virkamiehiä osataan odottaa tuleviksi.

Suunnilleen 20 vuotta sitten oli muutamia starovieroja uskotellut
kannattajilleen kirjoihinsa mukaisesti, että oli suuri synti syödä perunaa, ja
perustivat tämä kiellon seuraavaan kertomukseen:

Kaksi veljestä eli yhdessä eräällä tilalla. Aluksi he elivät sovussa ja rauhassa,
mutta loppujen lopuksi tulivat erimielisiksi ryhtyen kinaamaan ja toraamaan.



Kauan he riitelivät; niin kuoli toinen heistä, mutta ennen kuolemaansa sanoi
veljelleen: ”sinun ja jälkeläistesi tulee syödä minun lihaani ja vertani!”. Sitten
hänet haudattiin, mutta jonkun ajan päästä hänen haudallaan alkoi kasvaa taimi
jollaista ei oltu koskaan nähty. Tämän taimen juuri oli hänen navassaan.
Kasvilla oli maan alla juuret jotka näyttivät suurilta valkeilta marjoilta. Ihmiset
ottivat näitä hedelmiä ja istuttivat sinne tänne. Ne kasvoivat rehevinä ja
levisivät pian koko Karjalaan – ja ihmiset söivät niitä. Mutta tämä kasvi oli
saanut ravinteensa ihmisen lihasta ja verestä, ja siksi yhdenkään starovieron ei
niitä pitänyt syödä. Siten he lopettivat vuosiksi perunanviljelyn kokonaan – ja
entistä raskaammaksi muuttui heidän paastona. Nyt on lopulta jälleen ryhdytty
kasvattamaan ja syömään perunaa.

Saamani tiedon mukaan piti Tuoppajärven rannoilla olla vähintään kymmenen
kylää, nimittäin: 1. Kokkosalmi, 2. Valasjoki, 3. Kiestinki, 4. Skita, 5. Gisok, 6.
Kuorlaksi, 7. Suolapohja, 8. Nilmalaksi, 9. Lampahais, ja 10. Lohilaksi.

Lähdin Saaresta iltapäivällä 21. elokuuta. Sillä ystävällisyydellä, joka jätti
minuun hyvän vaikutuksen näin vieraassa maassa, pappi antoi minulle
siunauksensa ja toivotti onnea matkaan. Hänen ja kappalaisen sekä näiden
vaimojen ja lapsilauman saattelemana menimme laiturille ja jätin tämän aution
saaren, joka niiden muutamien siellä viettämieni tuntien aikana jää mieleeni
ystävällisestä vastaanotostani siellä.

Kello 12 yöllä olin takaisin järven pohjoisosassa jonne joki laskee. Kosken alla
oli mies tuulastamassa taimenia. Saattajani kertoivat että siellä on taimenia
joiden paino on jopa 36-38 paunaa [noin 16-17 kg].

Tuulastamassa ollut karjalainen tuli maihin ja tarjosi yösijaa kalamajassaan
kosken äärellä; mutta saattomieheni olivat juuri kertoneet minulle rosvotarinan,
joka hiljattain oli tapahtunut täällä kun eräs matkalainen oli ryöstetty



tavaroistaan hänen nukkuessaan siinä mökissä jota minulle juuri tarjottiin, ja
häneltä oli varastettu se vene jota hänen oli tarkoitus käyttää Tuoppajärven
ylittämiseen. Sen vuoksi en tuntenut mitään erityistä halua kokea samaa.
”Ryöstäjänkasvo” auttoi meitä toki vetämään veneen kosken ohi ja oli erittäin
kiitollinen niistä kopeekoista, jotka annoin hänelle avustaan, ja hän jätti meidät.

Kirkkaimmassa kuunvalossa soudimme yössä tyyntä ja virtaavaa, suurta
Tuoppajokea, joka virtaa mutkitellen matalia ja metsiä kasvavia rantoja pitkin.
Se sujui nyt tietenkin paljon helpommin kuin ylöspäin, ja soutajanaiseni
lyhensivät matka-aikaa laulamalla sekä karjalaisia että venäläisiä lauluja. Heistä
etummaisena istunut nousi aloittaan säkeistön virittämisen ja putosi siksi
takimmaiseksi istumaan. Sitten tämä taas aloitti, ja molemmat lauloivat
yhdessä. Yksi laulu ”Oo pääsky lintu” jne. sisälsi pääskyn ylistämistä kevään
tuojana, ja se laulettiin jokseenkin hitaasti ja melankolisesti. Kauniimpi oli
venäläisen laulun ”Po seleni, po seleni” jne. melodia. ”Niityillä, vihreillä, vihreillä
niityillä” jne. Yksi jos toinenkin sorsaperheen yön rauha tuli häirityksi airojen
äänistä ja lähti säikähtäneenä ylös- tai alaspäin jokea, toisen lentäen, toiset
räpytellen tiehensä siivillään ja jaloillaan auttaen. Niiden ampuminen matkalla
oli niin helppoa että minulla ja molemmilla luterilaisilla matkaseuralaisillani oli
kyllin seuraaviksi päiviksi.



Karjalaisia tapoja ja perinteitä

Seuraavana päivänä, joka oli pyhäpäivä, jäin isäntäni, Pestrikofin luokse. Hän
on karjalainen staroviero ja vanhauskoinen. Sekä hän että hänen väkensä
osoittivat minua kohtaan avomielisiksi ja ystävällisiksi, enkä ole täällä tai
muualla Karjalassa kohdannut väärämielisyyttä tai epäluuloa, josta jotkut muut
starovieroja tai niin kutsuttuja raskolnikkoja kohdanneet matkalaiset ovat
valittaneet. Mutta luonnollisesti kunnioitin kansan tapoja ja perinteitä, enkä
häpäissyt sitä minkä sanottiin olevan pyhää. En ruokaillut heidän astioistaan
enkä juonut heidän astioistaan, sen enempää kuin polttanut tupakkaa heidän
olohuoneessaan. Minulla oli omat ruoka- ja juoma-astiat, sekä minulle
annetussa huoneessa saatoin polttaa vapaasti suututtamatta ketään. Eräänlaisen
juhlapäivän osuessa lepopäiväkseni, oli joukko nuorisoa kokoontunut
Pestrikofin talon ulkopuolelle leikkiäkseen, laulaakseen ja iloitakseen. Näiden
joukosta silmiini pisti muutamia nuoria, melko kauniita ihmisiä jolla selvästikin
oli silmät pelissä toistensa kanssa. Isännältäni kuulin että he eivät olleet
sulhanen ja morsian, joskin ”ken ties” ei olisi niin kohtuuton oletus, että heidän
joukostaan sellainen pari syntyisi. Kesken leikin pudotti tyttö kaulaliinan, jonka
poika puolestaan uskomattoman nopeasti otti itselleen ja juoksi tiehensä sen
kanssa perässään tyttö, joka joutui pian luopumaan yrityksestä saada se
takaisin. Menetys ei tosin tuntunut vaivaavan tyttöä merkittävällä tavalla;
päinvastoin näytti vähän siltä kuin hän olisi hymyillyt kainosti tovereilleen
aiempaa enemmän tälle teolle joka ei tuntunut olevan ensimmäinen pojan
tekemä. Isännältäni sain sitten muulla, että juuri tällä tavalla karjalainen aloittaa



tytön kosinnan. Mikäli poika onnistuu pitämään hallussaan ja saa luvan pitää
kaulaliinaa tai muuta tytölle kuuluvaa vastaavaa pienempää tavaraa, on se ikään
kuin pantti siitä että tyttö sitten antaa myöntävän vastauksen sitten kun itse
kosinta tapahtuu. Tällaisen esineen hallussapito saatetaan tietenkin tehdä
helpoksi tai vaikeaksi kosijalle, ja tyttö voi jopa suorastaan kerjätä näennäisesti
sitä.

Isäntäni kertoi sitten minulle melko paljon kihlajais- ja häätavoista, jota osittain
vielä ovat ja osittain ovat olleet venäjänkarjalaisten käytössä. Sittemmin olen
lukenut kokonaisen kuvauksen näistä teoksessa ”Trudii Archangelskavo
statistischeskavo komiteta”, 1865, jonka on kirjoittanut Tschubinski, ja jonka
perusteella haluan nyt välittää seuraavaa tietoa:

Kihlautuminen

Kun karjalainen on saanut tytön, ja hän on onnistunut pitämään hallussaan
yhden tai toisen mielitietylleen kuuluneen esineen panttina kyllä-vastaukselle,
valitsee hän eräänä päivänä sopivan hetken asian esittämiseksi vanhemmille ja
sukulaisille. Kun hän on löytänyt sopivan hetken, kumartaa hän vanhempien
jalkaa ja anoo heidän siunaustaan sanomalla: ”Siunatkaa isä, siunatkaa äiti
naitavaa!” Sitten hän kääntyy veljien, siskojen ja kaikkien muiden tytön kanssa
yhdessä elävien puoleen kumartaen myös heidän jalkaa ja pyytää: ”Siunatkaa
(N. N.) mennäkseen kanssani naimisiin”. Samalla tavalla pyytää hän myös
papin siunausta kääntyen tämän puoleen sen jälkeen kun on saanut sukulaisten
myöntävän vastauksen. Jonkun ajan jälkeen siitä valitsee sulhanen
kosiojoukkonsa, kolme, viisi tai useampia henkilöitä. Tavallisimmin näitä ovat
isä, veljet ja lähimmät sukulaiset. Nämä lähetetään morsiamen kotiin kosimaan.

Kosinta



Kun kosioväki lähtee kotoa, ottavat he mukaansa muutamia aseita, ja
lähestyessään morsiamen asumaa taloa, ampuvat he ilmaan varoittaakseen
tulostaan. Heidät päästetään sisään porstuaan tai käytävään, missä he
tervehdittyään isäntää ja emäntää asettavat lakkinsa portille vievälle kynnykselle
ylittämättä sitä, ja esittävät asiansa seisaaltaan. Jos isäntäväki sitten ehdottaa
sisälle siirtymistä ja alas istumista, kiittävät he kutsusta, mutta sanovat: ”Emme
ole tulleet vierahiksi, olemme tulleet tyttärenne vuoksi, sulhasemme tahtoen
häntä vaimokseen.”. Tähän vastaavat vanhemmat:” Tyttäremme ei ole rikas,
tyttäremme ei saa läksiäisiä!”. Tämän jälkeen kosiojoukko sanoo: ”Sulhasemme
ei toivo rikkauksia, sulhasemme toivoo vaimoa!”.

Mikäli vanhemmat eivät ole halukkaita naittamaan tytärtään, jatkavat he
kutsumalla kosioseuruetta sisälle pyytäen istuutumaan. Sen jälkeen kestitsevät
he vieraita ruualla ja juomalla. Tämä tarkoittaa kieltäytymistä. Mikäli
vanhemmat sitä vastoin suhtautuvat myötämielisesti kosijan tytärtä koskevaan
pyyntöön, eivät he pyydä kosioväkeä istuutumaan kestiten heitä, vaan pyytävät
miettimisaikaa ja kosijaa vierailulle. He nimittäin tahtovat ensin neuvotella
asiasta sukulaisten kesken kutsuen heidät perheen yhteiseen neuvonpitoon.
Morsian ei ole koko aikana näyttäytynyt ollenkaan. Kosioväki palaa nyt
sulhasen luo ja sitten kukin tahoilleen.

Perheneuvo�elu

Kun perhe on koossa, käydään läpi vaihtoehdot naimisiin menon puolesta ja
vastaan. Mikäli kosijalla on asiansa ajaja perheen piirissä, on se hyvä hänelle
mikäli asia ei seiso tukevilla jaloilla. Nyt tytöltä kysytään myös, mitä hän itse
toivoo ja tahtoo. Näkemyksensä hän ilmaisee siten, että polvistuu
vanhempiensa jalkojen juureen, ja mikäli ei ole naimakauppaan halukas hän



sanoo karjalaksi: Syöttiä tähä shjuati, syöttiäkä ielleh (suom.: Syötitte tähän asti,
syöttäkää edelleen!)

Päinvastaisessa tapauksessa hän sanoo ujoin ilmein ja alas katsoen: ”Kerta oshjoo
kuotella!” (suom.: Kerran saa kokeilla). Jonkun ajan päästä on kosijajoukko taas
talossa ja kysyy vanhemmilta, miten asian laita on. Tavallisesti asia kääntyy
sulhasen eduksi, mutta päinvastaisessa tapauksessa viivytellään vastausta
toiseen, paremmin sopivaan tilanteeseen joskin kosija voi myös saada
päättäväisen kielteisen vastauksen saman tien. Edellisessä tapauksessa
vanhemmat vastaavat kosijoille tällä tavoin: ”Istuutukaa hyvä herrasväki, niin
puhutaan asiasta!” Kosijat saavat kunniapaikan, lähinnä pyhäinkuvaa mille
isäntä sytyttää kynttilän ja pyytää kaikkia paikalla olijoita ottamaan
istumapaikan seinien vierillä olevilta penkeiltä.

Kädenpuristus

Sitten kun kaikki ovat morsiamen kotona istuneet hetkisen hiljaa ja paikallaan,
alkaa tämän isä puhumaan: ”Blagoslovi Gospodi” – Jumala siunaa – ja kaikki muut
paikalla olijat hänen perässään rukoilevat Jumalaa. Rukouksen jälkeen ottaa
morsiamen isä vaatteella peitetyllä kädellä sulhasen isän kädestä kiinni ja sanoo:
”Jumala siunatkoon N. N. hyvän aikaa!”. Sulhasen isä ojentaa samalla tavalla
kätensä morsiamen isälle samalla rukouksella. Sen jälkeen molemmat sanovat:
”Ken tämän azjan revittäne, väräshjtä shjata ruplia shjtrafya” (suom.: Hän joka rikkoo
tämän sopimuksen, maksakoon sakkoa 100 ruplaa).

Tämän jälkeen seuraa kosioväen kestitys. Sillä aikaa morsian kulkee
vanhempiensa ja kosioväen luona tavallaan itkien ja ilmaisten
tyytymättömyyttään vanhempiaan kohtaan että ”he niin aikaisin ovat hänet
naittaneet, ikään kuin tämä olisi ollut tottelematon ja kiittämätön olematta



avuksi monenlaisissa asioissa”. Kosioväkeä hän puolestaan pyytää olemaan
hyväntahtoisia hänelle ja opettamaan ymmärtämään oman asemansa. Sitten
kun kosijaiset ovat lopussa, ristivät kaikki silmänsä pyhäinkuvien äärellä ja
sytyttävät kynttilän niiden edessä. Ennen lähtemistä kestitään kaikki vielä teellä
ja leipomuksilla, ja lähtiessään vieraat pyytävät morsiamen vanhempia ja sukua
vierailemaan sulhasen kotona. He kiittävät tarjoilusta ja vanhempia samoin
kunniasta jota ovat osoittaneet huolehtiessaan tyttärestään: ”Spasibo luvushja
pitämmä!” (suom.: Kiitoksia luvussa pitämästä!, Kiitos että olette muistaneet meitä!).

Morsian ei lähde sulhasen luokse, vaan kutsuu muutamia naispuolisia
sukulaisiaan luokseen. Myös sulhasen äiti ja siskot ovat morsiamen luona,
mukanaan joitakin hyviä tavaroita, kuten piparkakkuja ja vastaavaa.

Viininjuon�

Tunti sen jälkeen kuin kosijat ovat lähteneet, lähtevät morsiamen sukulaiset
sulhasen luokse ”viininjuontiin” mikä tarkoittaa sitä että tulevia sukulaisia
kestitään teellä, paloviinalla ja aamiaisella. Tämän kokoontumisen aikana
sovitaan myös ajankohta ”katšotukselle”, lahjojen vaihtamiselle.
Viininjuomisen jälkeen – ja häävalmistelujen aikana, ryhtyy sulhanen kodin
puuhiin mutta morsian kerää ystäviä, sukulaisia ja tuttaviaan ja he kiertävät
”itkijän” kanssa talosta taloon itkien äänellä sukulaisille ja tutuille. Kesällä
matka taittuu veneellä, mutta talvella ajetaan reellä sen kellojen pitäen meteliä.
Seuralaiset laulavat venäläisiä lauluja joita ovat oppineet venäläisiltä Pomoreilla.
Morsian, itkijänainen ja ne ihmiset joiden puoleen käännytään sitä vastoin
ilmaisevat itseään karjalaksi.

Astuen sisään erään talon porstuaan, itkijänainen aloittaa kovalla ja itkuisella
äänellä, joka ei kuitenkaan ole epämiellyttävää kuultavaa, sekä laulavalla



soinnilla sanoa: ”Ottakaa minut vastaan kuten aiemminkin, ilman vihaa sillä en
tule yksin vaan ystävättärieni kera!”. Ottaakseen heidät vastaan astuu
perheenjäseniä yksi kerrallaan ulos. Jos kyse on miespuolisesta henkilöstä, ottaa
hän morsianta kädestä ja pyytää tätä ja muita tulemaan peremmälle; jos
kyseessä sitä vastoin on nainen, aloittaa hän itkevällä äänellä: ”Tulkaa sisään
kanssamme, kuten ennen, johda ystävättäresi meille!”. Näillä sanoilla
vastaanottaja ottaa morsianta kädestä ja vie sisälle tupaan, ja morsianta
seuraavat kaikki muut perässä.

Kun morsian on tullut sisälle ja rukouksen kanssa ristinyt silmänsä
pyhäinkuvan edessä, menee hän perheen vanhimman luokse ja syleilee tätä.
Samalla itkijänainen virittää laulun missä kiittää morsiamen syleilijää tämän
rakkaudesta ja pyytää että sama hyväntahtoisuus myös jatkossa tulisi
morsiamen osaksi. Samalla tavalla morsian kääntyy muiden perheenjäsenten
puoleen, näiden pyytäessä häntä (naiset itkevällä äänellä) että myös hän
tulevaisuudessa olisi ystävällinen heitä kohtaan ja vierailisi heidän luonaan
”vanhan tavan mukaan”.

Tämän seremonian jälkeen kestitetään morsian ja hänen seurueensa teellä ja
aamiaisella, ja jokainen antaa morsiamelle mitä kullakin sillä hetkellä sattuu
olemaan: pala pellavaa, puuvillaa tai muuta kangasta, käsipyyhkeen, paidan,
huivin tai rahaa.

”Katšotus” (eli häämenojen vaihe jossa vaihdetaan lahjoja)

”Katšotuksen” päätettynä päivänä ilmoitetaan sulhasen miespuolisille
sukulaisille pyssynlaukauksilla, että on aika kokoontua sulhasen luokse. Tällä
tavalla kokoontuu yhteen ”sugais kansa”, hääkansa. Kukin heistä tuo leivän, ja
kun kaikki ovat koolla, lankeaa sulhanen vanhempiensa ja vanhimpien



sukulaistensa jalkojen juureen anoen heidän siunaustaan: ”kun hän nyt lähtee
onneaan etsimään”.

Jokainen sukulaisista, jolle sulhanen kumartaa, nostaa tämä ylös ja sanoo:
”Jumala siunatkoon!”. Isä ja äiti siunaavat hänet ”pyhäinkuvilla ja leivällä”
(pitävät näitä sulhasen pään yläpuolella). Tämän jälkeen lähtevät kaikki, lukuun
ottamatta sulhasen äitiä, morsiamen luokse. Koko matkan ajan ammutaan
laukauksia ilmaan, ja mitä enemmän pauketta sen parempi. Morsiamen luokse
kokoontuu samoin tämän sukulaiset, ja mikäli sulhasen seurueessa on
kymmenen henkilöä, on morsiamen seurue kaksinkertainen. Taloon tultaessa
puhemies, patvaska kysyy: ”Oletteko valmiit katšotukseen?”. Morsiamen
sukulaisista vastaan sitten että ”kyllä olemme valmiita”. Morsian istuu
kauneimmissa vaatteissaan naisten nurkassa tai nurkassa joka on suuren
tulisijan ja seinän välissä, peitettynä näkymättömiin. Se nainen joka morsiamen
lapsenpäästäjänä, Puapona on toiminut, menee peitteen luokse ja ottaa siitä
kiinni. Sitten tulevat molemmat osapuolet tai sekä sulhasen että morsiamen
seuralaiset. Puapo sanoo pitäen peitevaatteesta: ”Tämä ei avau kultaisetta
avaimetta!”.

Patvaska menee siinä vaiheessa morsiamen isän luokse, saa muutaman
kopeekan ja antaa ne puapolle. Tämä vetää nyt peitevaatteen sivuun ja morsian
astuu näkyville. Kaikki naiset kumartavat miehille. Nämä antavat jokaiselle
naiselle kopeekan, mutta jokaiselle niistä neljästä, jotka pitävät morsiamen
palmikkoja, annetaan 4 kopeekkaa. Sulhasen seura antaa morsiamelle
”kumatšun”, punaisen pumpulikankaan sarafania eli pitkää olkainhametta
varten. Morsian ottaa lahjan vastaan ja antaa sen isälleen säilöön. Morsiamen
seura antaa nyt paidan, jonka isä asettaa morsiamen käsille. Tämä lähtee ja
kumartaa kolme kertaa sulhaselle jättäen tälle paidan. Sulhanen ottaa lahjan
vastaan mutta ravistaa sitä kolme kertaa sen varalta että siinä olisi jokin kirous.



Tämän jälkeen morsian istuutuu jälleen muiden naisten kanssa naisten
nurkkaan, mutta sulhanen seurueensa kanssa asettuu istuimelleen. Hetkisen
perästä sulhanen lähtee seurueensa kanssa porstuaan tai käytävään, missä
patvaska kysyy sulhaselta: ”Otatko siä hänen?”. Sulhasen vastaus siihen on: ”Otan
miä hänen!”. Sen jälkeen patvaska menee uudelleen tupaan ja sanoo: ”Meiän asia
niin kuin orrava puuhun mennää!” . Morsiamen isä vastaa, että ”Niin-i meillä niin
kuin orravainen puuhun nousee”.

Sen jälkeen tulee patvaska seurueineen jälleen tupaan ja pyytää nyt pientä
pöytää, pöytäliinaa, lusikoita, leipää ja suolaa. Hän levittää liinan asettaen
pöydälle morsiamen leivän ja sen päälle sulhasen leivän. Sulhasen seurue
istuutuu, ja patvaska kääntää pöytää kolme kertaa myötäaurinkoon. Tästä alkaa
varsinaiset häät. Sulhasen seurue istuutuu katetulle pöydälle aterioimaan. Sen
jälkeen he poistuvat ja heiltä seurataan jonkin matkaa. Samana päivänä
sulhasen seurue esittää kutsun morsiamen seurueelle. Tämä herkuttelee nyt
vuorostaan sulhasen talossa. Lähtiessään seurue sanoo: ”Tulka’ morsianta
ottamaan, myö sentehden tulimma!”.

Sulhanen seurueineen menee sitten morsiamen vanhempien luokse ja ruokailee
siellä toistamiseen. Sen jälkeen haetaan kirstu, asetetaan morsian istumaan sille
naisten nurkassa ja puetaan hänelle päähine, sorokka. Sulhanen seurueineen
puolestaan menee ulos ja odottaa. Kun kaikki on valmista, sulhanen
seurueineen tulee jälleen sisälle , menee morsiamen kummisetä tai setä
sulhasen luokse. Morsian pitää kaulaliinan yhdestä päästä kiinni ja toinen pää
annetaan sulhaselle kun tämän seuraajat sanovat: ”Myö vuidaitschema ---
(morsiamen nimi ja isännimi) --- shjulhashjelle --- (sulhasen nimi ja isännimi)!
Morsiamen seurue sanoo että ”Lintu teiän, sulat meiän!”.



Sitten patvaska kiertää seuransa ja veden, tulen ja kirveen kanssa sulhasen ja
morsiamen (poistaakseen taikuutta tai pahaa heistä), minkä jälkeen hän
sammuttaa kynttilän, kaataa pois veden ja heittää kirveen väen yli itään päin.

Ko�inlähtö

Morsian kuljetetaan sulhasen kotiin, kun ensin tämän sukulaiset on kutsuttu
sen jälkeen vierailulle. Pian saapumisen jälkeen istutaan pöytään, heidän
joukossaan myös sulhanen joskaan morsian ei siinä näyttäydy. Nyt muutamat
morsiamen sukulaiset sanovat: ”Hyvä rahva, näyttäkää morsianta, mitä päivän starai
tschaetscheh!

Morsian tulee esiin, kumartaa muulle väelle, ja tämän seurue kiittää saaneensa
nähdä hänet, ja kehuu tämän ulkonäköä. Kun hän on ruokaillut yhdessä
sulhasen kanssa, johdattaa puhemies heidät omaan huoneeseen. Sillä aikaa
sulhanen seisoo keskellä lattiaa, ja morsian avaa tämän vyön ja riisuu hänen
vaatteet. Joka kerta kun hän on ottanut vaatekappaleen sulhaselta, kumartaa
morsian tälle. Sulhanen istuutuu ja morsian ottaa tältä saappaat jalasta.
Sulhanen pyytää morsianta ravistelemaan niitä, ja kun morsian kääntää ne
ylösalaisin, tulee kengistä rahaa jotka morsian ottaa itselleen.. Sen jälkeen
sulhanen asettuu makuulle ja pitää erään liinan toisesta päästä kiinni; toisen
pään ottaa morsian, ja sitten sulhanen vetää morsiamen luokseen. Patvaska
polttaa savua heidän ylleen ja käyttää kättään kolme kertaa heidän päällään.
Aamulla patvaska herättää vastanaineet , minkä jälkeen he juovat teetä ja syövät
aamupalaa. Keskipäivän jälkeen he nukkuvat taas, ja illalla he menevät yhdessä
saunaan. Samana päivänä morsiamen sukulaiset tuovat heille räiskäleitä, minkä
tähden sulhanen antaa siitä hyvästä rahoja. Seuraavana ja kolmantena päivänä
viedään heille samalla tavalla räiskäleitä, mutta kolmantena päivänä sulhanen ei
enää anna rahaa.



Viikon ajan tulee morsiamen sukulaisia myötäjäisten kanssa, joka on rahaa tai
muita arvotavaroita. Vastanaineet ja sulhasen isä muine sukulaisine ottaakseen
ne vastaan. Lahjan arvo arvioidaan ja sulhanen ojentaa takaisin
appivanhemmille osan rahoista, tavallisesti kopeekan jokaista ruplaa kohtaan
siitä arvosta joka lahjalle on määritelty.

Mitä kirkollisiin menoihin tulee, ei niitä aina suoriteta heti häiden jälkeen, ja
toisinaan käy jopa niin ettei niitä pidetä ollenkaan, ainakin näin oli aiemmin
varsinkin starovierojen kohdalla; tosin lapsia ei pidetty sen vähempää
lainmukaisina. Tällaiset hääseremoniat, sanoo Tschubinski, ovat kuvattu
vanhan kansan tarinan mukaan Uhtuassa, joka ei ole kovin kaukana
Tuoppajärveltä. Täydellisyyden vuoksi viittaa hän myös kirjoitukseen, jonka on
laatinut pappi Djätschkoff Jyskyjärven kylässä etelämpänä Karjalassa, ja jossa
väestö on ortodoksis-kreikkalaisia. Se vastaa kaikessa oleellisessa tätä kuvausta
mitä tulee kihlaukseen, kosintaan ja viininjuontiin, mutta poikkeaa hieman
”katšotuksesta” ja loppuseremoniasta, jotka nähdään seuraavassa.

Katšotus

Sinä päivänä kun katšotus tapahtuu, sytyttävät morsiusneidot tulen ja siistivät
saunatuvan järjestykseen sekä kuljettavat morsiamen sinne sängyn alle. Kun
hän saapuu saunalle, riisuvat lähimmät ystävättäret hänet, avaavat palmikot,
minkä jälkeen he kylvettävät ja pesevät morsiamen lukemattomien laulujen ja
sanontojen kera: ”Kylve nyt viimeistä kertaa sinun saunassasi, pese itsesi
puhtaaksi jotta voit olla valitullesi mieliksi!” Sillä välin muut tytöt ovat
ulkopuolella porstuassa ja laulavat kaikenlaisia lauluja joita parhaiten osaavat.
Sitten sulhasen seurue on tullut morsiamen kotiin ja tervehtinyt kaikkia,
istuudutaan pöydän ääreen. Mutta morsian viedään sivukamariin ja puetaan
parhaaseen asuun. Sen jälkeen hänen päänsä ja kasvonsa peitetään kankaalla, ja



hänet viedään takaisin sisään istumaan nuorison nurkkaukseen esiliinan takana
olevan kirstun päälle. Puapo alkaa kolistella seinää tai muita esineitä vastaan
avainnipulla ja sanoo: ”Meidän morsian istuu kultaisten avainten takana, ilman
lunnasrahoja en päästä sisään ketään!”

Patvaska, eräänlainen taikuri, jota on aina tarvitaan paikalla häissä, ottaa
tarjottimen jolla on muutamia laseja. Lähimmät sukulaiset täyttävät ne viinalla,
ja morsian vie lasit nyt vieraille ja kumartaa syvään – kaikki muutkin neidot
kumartavat morsiamen takana, ja sanovat ”Meidän Herramme Jeesus Kristus,
Jumalan Poika, ole meille armollinen! Ivan Mihailovitsh, ole hyvä!” Kaksi lasia
jää aina koskemattomiksi, ja kun morsian on kiertänyt kaikki vieraat, vie hän
yhden lasin sulhaselle, ottaa itse toisen, ja sitten kun ovat kilistelleet ja kolme
kertaa laseilla huuliaan koskettaneet, kaatavat he juomat pöydän alle.
(Luultavasti jokin jäänne muinaisesta uhrausseremoniasta). Tämän jälkeen
sulhanen ottaa tarjottimen morsiamelta laittaa sen päälle sarafanikankaan,
prianikin (piparkakku), peilin, kamman sekä palan saippuaa ja ojentaa tämän
kaiken morsiamelle: ”Meidän Herramme Jeesus Kristus olkoon meille
armollinen! (Rauhallisesti:) Irina Ivanova nuori ruhtinatar, ota nämä lahjat
nuorelta ruhtinaalta!”

Kun morsian on ottanut vastaan lahjat ja ojentanut ne yhdelle neidoista, asettaa
hän tarjottimelle paidan ja kantaa sen sulhaselle sanoen: ”Meidän Herramme
Jeesus Kristus olkoon meille armollinen! N.N. nuori ruhtinas, ota tämä lahja
nuorelta ruhtinattarelta!” Morsiamen seurana on neidot ja heidän takanaan
seisovat naiset. Sitten kun sulhanen on ottanut lahjan, kumartaa morsian
kaikkia neljää nurkkaa kohti ja poistuu uunin luokse missä hän itkien laulaa;
”Minua katsoivat pahat ihmiset, katsoi köyhät. Joille en ole kasvanut vaan
isälleni ja äidilleni kasvoin.”



Uunilla morsian yhdessä äitinsä ja sukulaistensa kanssa valitsee lahjoja kaikille
vieraille. Morsiusneito vie ne pöydälle, jossa patvaska ottaa ne vastaan. Kun
hän on piiskallaan on ajanut ”pahan” pois morsiusparista, ja kun hän sitten
antaa morsiamelle kevyitä läimäytyksiä merkiksi olla tulevaisuudessa kuuliainen
ja tottelevainen miehelleen, vie patvaska lahjat henkilöille joille ne on
tarkoitettu.

Sillä aikaa kun vieraat saavat lahjojaan, kiertää morsian pöytiä ja kun hän
syleilee kaikkia sulhasta lukuun ottamatta, itkee hän ja laulaa laulua jonka
sisältö on rukous ”että he eivät tulevaisuudessa olisi häntä kohtaa ilkeitä, vaan
rakastaa ja opettaa häntä kaikessa hyvässä.” Kun morsian kulkee pöydästä
toiseen, ottaa sulhanen lautasen, asettaa sille rahaa ja pyytää morsiamen isää
ottamaan vastaan maksun siitä ruuasta ja juomasta jolla on tyttärensä
kasvattanut. Tuskin tämä on rahoja laskenut kun morsian tulee paikalle, halaa
tätä ja sanoo itkien: ”Älä ota paljoa, rakas pikku isä, vaan jätä meille jotakin
jolla voimme matkata pois täältä, jättää jotakin syntymää varten; sillä
nälkävuosina meidän on joko ostettava leipää tai lähdettävä Suomeen
kaupalle”. Summa jonka appiukko saa, on suhteessa myötäjäisiin jotka morsian
saa. Kun morsiamen isä on ottanut osan rahoista, johdattaa patvaska
morsiamen ja sulhasen sivuhuoneeseen, asettaa heidät vierekkäin, ja koskettaa
heitä kirveellä kun on vetänyt tätä lattiaa ja kirouksia pitkin niin että paha ei
heistä otetta saa, vaan että he saavat elää keskinäisessä rakkaudessa ja
ykseydessä. Tämän jälkeen patvaska vie heidät takaisin tupaan ja sulhasen
sukulaiset kestitään nyt teellä, paloviinalla ja päivällisellä. Tähän päättyy
”katšotus” ja kaikki palaavat koteihinsa.

Ko�inlähtö



Tiettynä päivänä lähtee sulhanen sukulaistensa kanssa morsiamen kotiin, aivan
kuten katšotuksessa. Saavuttaessa morsiamen vanhemmat ja sukulaiset ottavat
tulijat vastaan, ja heitä pyydetään käymään sisään. Morsian istuu koko ajan
ikkunalla käsi posken alla ja itkee ja valittaa: ”Miksi olette tulleet? Nähdäksenne
elämää meillä? Vai oletteko tulleet viedäksenne minut nuoren?”

Sulhasen seurue pysyy katetun pöydän luona, eivätkä saa lupaa istuutua
ennen”paikkojen lunastusta”. Patvaska antaa rahaa itkijänaiselle joka
puolestaan antaa ne morsiamelle ja vie morsiamen ikkunalle. Sitten patvaska
kehottaa kaikkia istumaan pöytään. Kun muut syövät, menee morsian
ystäviensä kanssa niittyjen luokse jättääkseen jäähyväiset kotinsa maille. Täällä
ystävät laulavat yhden jos toisenkin laulun. Ja morsian ystäviensä tukemana
kulkee tien puolelta toiselle ja laulaa itkien: ”Viimeistä kertaa käyn sinua pitkin,
sinä pieni tie, viimeisen kerran näen sinut, sinä pieni tie; anteeksi, oma tieni,
että jätän sinut ja matkaan pois vieraille seuduille.”

Ystävättäret jotka ovat muodostaneet ympyrän jossa pitävät toistensa huiveista
kiinni ja jotka piirittävät siten morsiamen, laulavat jäähyväislaulun tälle. He
ottavat morsiamen ympyrään kun tämä tarttuu viimeiseen huiviin ja siten
yhteen liittyneinä menevät sisälle tupaan ja kiertävät kolme kertaa pöydät joissa
sulhanen ja muut vieraat istuvat. Kun he käyvät viimeistä kierrosta, tarttuu
sulhanen morsiameen ja istuttaa tämän polvelleen. Sitten hän silittää tätä päästä
ja nipistää kevyesti kolme kertaa ohimoilta merkkinä vallastaan ja morsiamen
kuuliaisuudesta. Tämän jälkeen morsian astuu alas sulhasen polvelta kääntyen
äitinsä puoleen itkien: ”Vieras on minut saastuttanut ja lähestynyt kaikkien
hyvine ihmisten ja rakastettujen ystävien läsnä ollessa, tarttunut villin karhun
lailla minuun käpälillään; hän on raapinut minua kuin kotka terävillä kynsillään,
auta minä sinä, pieni äitini!”



Nyt sukulaiset ottavat morsianta kädestä ja vievät hänet erääseen sivukamariin,
jossa tämä puetaan parhaisiin vaatteisiinsa. Sieltä hänet viedään takaisin ja
asetetaan erään ikonin eteen. Nyt morsian menee polvilleen ja rukoilee
Jumalan ja pyhien siunausta vihkimiselle kirkossa. Sitten hän kääntyy
vanhempia ja sukulaisia päin ja kumartaessaan jalkoja pyytää heiltä siunausta
matkalleen kirkkoon saadakseen vihkimyksensä. Kun hän on saanut kaikkien
siunauksen, peittävät morsiusneidot hänet huivilla ja vievät sulhaselle. Kun hän
on istunut sulhasen luona hetken aikaa, nousevat kaikki patvaskan pyynnöstä,
rukoilevat Jumalaa ja lähtevät kirkkoon. Kun talosta lähdetään ulos, juoksee
patvaska kolme kertaa koko seurueen ympäri, kesällä kirveen kanssa ja talvella
mukanaan nippu sytytettyjä männynoksia ajaakseen pois ”pahan”. Kolmannella
kierroksella, kun on heiluttanut tikkuja ilmassa, nämä kohti seuruetta antaen
niiden osua kehen osuvat tähtäämättä kehenkään.

Kun hän astuu kirkon kynnyksen yli, nostaa morsian sarafanin niin korkealle
että ei kosketa kynnystä, muutoin pahat ihmiset voisivat antaa ”pahan” tulla
häneen. Vihkimisen jälkeen verrataan sulhasen ja morsiamen tuohuksia, jotka
ovat olleet sytytettyinä pyhäinkuvien äärellä. Se jonka tuohus on lyhin, kuolee
ensin. Nyt morsian viedään ulos kirkon portaaliin, jossa hänen hiukset
palmikoidaan kahdelle palmikolle ja asetetaan hänelle eräänlainen päähine jota
naimisissa olevat naiset käyttävät. Sen jälkeen hänet peitetään vaatteella, joka
hänellä oli menneessään kirkkoon, ja lähdetään sulhasen tilalle. Ovella
vastanaineet kohtaavat vanhempansa, jotka siunaavat heitä pyhäin kuvilla ja
vievät heidän katettuihin pöytiin. Tuore aviomies istuutuu, ja hänen mukanaan
muutkin, mutta morsian jää hetkeksi seisomaan ja kumartaa vieraille. Aterian
lopulla patvaska ottaa puuroa lusikalle ja vie sen kolme kertaa vastanaineiden
huulille, samalla hän kääntyy piiskan kanssa tuoreen vaimon puoleen ja ottaa
tätä pois pään peitteenä olleen huivin, kääntyy vieraiden puoleen ja kysyy:
”Mitä pidätte nuoresta vaimosta?” Tähän kysymykseen vastaavat kaikki



huudahtaen: ”Kaunis on nuori vaimo!” (kolme kertaa). Tämän jälkeen
vastanaineet viedään omaan huoneeseensa ja vieraat lähtevät koteihinsa.

Häitä seuraavalla viikolla lähtevät vastanaineet sulhasen sukulaisten kanssa
appivanhemmille hakemaan myötäjäisiä. Tämä tapaa aina olla lehmä (joka
sitten haetaan), kuppi, lusikka, suolasirotin, lautasia, veitsi, liinavaatteita (joita
rikkailla on aina sataan asti, ja köyhilläkin ei vähempää kuin viisitoista) sarafani,
kaulaliinoja, turkiksia kaftaaneja, kenkiä ja hansikkaita. Appivanhemmat
kestittävät vastanaineet ja suvun teellä ja päivällisellä, jossa on välttämättä
oltava blinejä ja kiisseliä, räiskäleitä ja kermaa. Sitten myötäjäiset annetaan, ja se
mukana seurue lähtee kotiin päin, kun he koko matkan ammuskelevat
laukauksia toisensa jälkeen ilmaan kivääreillä ja pistooleilla.

Tultuaan kotiin, tuore vaimo asettelee myötäjäislahjansa pöydälle kaikkien
nähtäväksi. Sen jälkeen hän heittäytyy anopin jalkoihin ja pyytää että tämä
valitsisi yhden liinavaatteen. Kun anoppi on katsonut tavarat ja valinnut
itselleen liinavaatteen, pakkaa tuore vaimo kaiken muun kirstuihin ja vie ne
eteiseen.

Tähän häät päättyvät.

Karjalaisia hautajaismenoja

Kun sairas kärsii kovasti, poltetaan hänen luonaan muutamia kertoja
suitsukkeita. Sairaan kuollessa, muutamat vanhimmista naisista peittävät tämän
valkoiseen lakanaan. Jos kuolema kohtaa yöllä jäävät naiset istumaan ruumiin
luokse ja lukevat rukouksia aamuun saakka. Seuraavana päivänä kannetaan
sisään heinää ja olkia, joille ruumis lasketaan ja pestään. Pesun jälkeen heinät ja
oljet viedään ulos ja heitetään veteen. Sitten haetaan uusia heiniä ja olkia, jotta
voidaan valmistaa makuusija penkille. Ruumis puetaan puhtaaseen paitaan ja



housuihin sekä laitetaan makuulle penkille. Lakanan toinen pää johon ruumis
aiemmin oli peitetty laitetaan baslikiksi (päähineeksi) joka laitetaan päähän ja
vedetään kasvojen yli. Lakanan loppuosa asetellaan ruumiin myötäisesti. Kädet
laitetaan ristiin rinnan päälle, ja käsiin laitetaan lehtiä tai kukkia. Kaulaan
ripustetaan risti. Koko ajan ennen hautaamista luetaan – rikkaiden kohdalla –
sielunmessuja pappien toimesta kuolleen puolesta. Starovierot lukevat ja
laulavat itse panihidaa tai kuolinmessua.

Kaikki tutut ovat jättämässä jäähyväisiä kuolleelle kun he kumartavat syvästi
ruumiin edessä. Leivän paloja ja rahaa jaetaan kaikille köyhille. Rikkaiden
perässä jaetaan pois myös niitä vaatekappaleita, joita on pidetty vuosikausia.

Niin kauan kuin ruumis on talon tilalla, poltetaan suitsukkeita ruumishuoneella
aamuin ja illoin. Joka päivä, kun istutaan päivällis- tai iltapalapöytään, käy lähin
sukulainen kuolleen luona ja tarjoaa itkien mahdollisuutta osallistua aterialle, ja
ennen kuin ruumis kuljetetaan pois, sanotaan kuolleen puolesta tämän
lähtötervehdys talolle ja kaikille ja kaikelle mitä siellä silloin on. Sitten
juhlallisesti julistetaan että kuolleen on mahdotonta koskaan enää palata
takaisin.

Kun kuollut kuljetetaan pois talosta, istuvat kaikki naiset suureen ääneen
kamalasti valittaakseen ja mumisevat rukouksia. Samoin itkevät naiset
kovaäänisesti kun ruumis lasketaan hautaan, ja räpyttelevät käsillään kun
taittavat itseään puolelta toiselle. Kun maata heitetään ruumiin päälle, anovat
naiset syyttelevällä äänellä haudankaivajaa ettei tämä peittäisi hautaa
liiankovaksi ja ettei myöskään liian tiiviiksi, vaan jättäisi sinne pienen aukon
jonne voisi toisinaan tulla puhumaan kuolleelle ajatuksiaan tai saadakseen tältä
neuvoja. Kun hauta on peitetty, jaetaan jälleen lahjoja rahana, leipää tai viljaa
köyhille niin että nämä muistaisivat kuollutta rukouksissaan.



Muutaman päivän kuluttua hautauksesta leivotaan blinejä. Nämä kannetaan
astiassa kirkkomaalle ja asetetaan haudalle. Kun sitten polvillaan on rukoiltu
kuolleen puolesta, syö kaksi tai kolme kuolleen lähintä sukulaista osan ruuasta,
mutta loput annetaan köyhille.

Karjalainen epäusko

Kun hevonen tai lehmä vaihtaa omistajaa, ottaa patvaska vähän sen kuona-
ainetta ja vie vanhalta maatilalta eläimen uudelle elinpaikalle. Sitten hän hieroo
irti hieman kaviota tai suuta ja sarvea laittaakseen ne talteen pieneen rasiaan.
Tämä laitetaan uuden omistajan tuvan uunin taakse. Eläin kuljetetaan uudelle
tilalle, ja patvaska kuiskaa sen korvaan: ”Sinun vanha isäntäsi on kuollut,
ruokkijasi on kuollut, heidän talonsa on palanut, tie on ruohottunut, pelloilla ei
kasva ohraa, niityillä ei kukkaakaan. Tässä on uusi isäntäsi, tässä ruokkijasi,
tässä on tilasi, tässä ovat peltosi, tässä niittysi!” Tämä toistetaan kolme kertaa,
eikä eläin enää kaipaa edelliseen olinpaikkaansa, vaan viihtyy hyvin uudessa
ympäristössään.

Karjalaisen rahvaan keskuudessa on usko tonttuihin ja Näkkiin yleinen samaan
tapaan kuin skandinaavisilla kansoilla. Tonttu elää tilalla saunassa, talossa,
navetassa, tallissa ja ladossa. Näkki asustaa saunassa, sisämaajärvessä tai joessa.
Tonttu nähdään yleisesti hyväntahtoisena ja hyvänä olentona. Mikäli pitää
karjasta tilalla, viihtyvät ne hyvin ja näyttävät hyvinvoivilta, mutta
päinvastaisessa tapauksessa ne eivät viihdy ja kuihtuvat, miten paljon tahansa
niitä ruokkii. Joihinkin lehmiin tonttu voi olla mieltynyt, ja se vie sille heinää
vieraista ladoista; muut voivat puolestaan saada osakseen sen vihan ja
houkuttelee ne niiden ollessa ulkona putoamaan ja jumittumaan kiinni
paikkoihin joista niitä on vaikea saada vapaaksi. Se tonttu joka elää ladossa,
auttaa usein lakaisemaan ja puhdistamaan jyvät kun riihessä puidaan. Jotkut



ihmiset voivat saada tontun vihat niskoilleen ja heitä se kiusaa öisin
painajaisilla. Näkkiä pidetään pahana olentona. Se voi jopa tappaa heitä jotka
oikein myöhään kylpevät saunalla. Toisinaan vetää se veden alle auringonlaskun
jälkeen uimassa olevia ihmisiä, tai jotka leikittelevät ja temmeltävät vedessä.
Näkkiä kuvataan koko keholtaan pitkäkarvaiseksi. Tonttu sitä vastoin
muistuttaa kaikin puolin ihmistä.



Karjalasta Suomeen

Muutaman kymmenen kilometrin päässä Oulangansuusta menee raja Suomen
ja Karjalan välillä. Suomeen päästäkseen Pääjärvestä voi joko seurata jokea
joka lähtee Suomen puolella olevasta Paanajärvestä, tai mennä tietä pitkin
metsän halki kohti suomalaista tilaa, Sikalaista, viidentoista virstan päässä
Oulangansuusta. Minä valitsin jälkimmäisen. Tie menee kahden metsittyneen
vaaran välistä, Ukkovaara etelässä ja Nuorsovaara pohjoisessa.

Kello 11 puolenpäivän aikaan 24. elokuuta ylitin rajan Karjalan ja Suomen
välillä. Se muodostuu metsään hakatusta 18 kyynärää leveästä tiestä, joka tosin
jo nyt oli varsin umpeen kasvanut ja joka pian versoo kokonaan umpeen, kun
enää ei ole syytä ylläpitää rajaa kun molemmat maat kuuluvat venäläiseen
valtakuntaan.

Yhdellä minun venäläisistä kyytimiehistäni , joka kantoi tavaroitani, oli
metsästyskoira mukanaan ja se oli koulutettu haukkumaan puissa istuvia
lintuja. Matkasimme silti kymmenisen kilometriä pitkin metsiä jotka vaikuttivat
hyviltä lintumailta. Vaikka koira ”Halli” kierteli kaukaakin ja karjalainen joutui
huudella sitä takaisin, ei koira löytänyt muuta kuin yhden oravan. Lähellä
Sikalaisen tilaa, karjalainen vihdoin pysähtyi, kuunteli ja huudahti: ”Nyt Halli
haukkuu lintua!” Me lähdimme ääntä kohti, ja karjalainen ampui aseellaan
nuoren metson alas puusta, jonka alla koira istui. Tämä ei ollut täällä 24.
elokuuta suurempi kuin se 15. elokuuta on meillä.



Täällä rajalla Suomen ja Karjalan välissä on paras mahdollisuus kokea, että kieli
ja kansallisuus eivät ole ihan samoja, tai samaa kieltä puhuvat kansat voivat olla
täysi erilaisia. Karjalaiset ja suomalaiset ovat saa kansaa ja puhuvat samaa kieltä,
mutta eroavuus on suurempi kreikkalaiskatolisen karjalaisen ja luterilaisen
suomalaisen välillä kuin suomalaisen ja skandinaavin välillä.

Kun lähestyy ensimmäistä suomalaista tilaa, voi etäältä jo nähdä että se on
tunnetusti edullisempi karjalaiseen verrattuna osittain isompien ikkunoiden,
osittain toisenlaisen rakennustavan vuoksi joka muistuttaa norjalaista tai
ruotsalaista.

Suomalaistilat ovat hajallaan, kuten maatilat Norjassa, eivätkä muodosta kyliä
kuten kaikkialla Karjalassa. Talot suomalaisella tilalla ovat yleisesti rakennettuja
neliön muotoon niin että ne muodostavat sisäpihan.

Vielä suurempi on erilaisuus sisällä taloissa. Ennen kaikkea ja kaikessa huomaa
suurempaa siisteyttä suomalaisten keskuudessa. Lattiat pestään usein, ja katajaa
levitetään lattioille kuten meillä. Maidolle on oma tilansa ja säilytetään
puhtaissa puuastioissa. En koskaan nähnyt Suomessa tuohiastioita käytettävän
maidolle kuten Karjalassa. Väestö itsessään näyttää terveemmältä kun se syö
lihaa ympäri vuoden.



Peltotyövälineet ovat Suomessa samoja kuin Skandinaviassa. Asut, elintavat,
temperamentti, taidot, kiinnostuksen kohteet, uskonto ja valistus kaiken
kaikkiaan kuten norjalaisilla.

Vaikka ei osaisi sanaakaan kansan kieltä, voisi käsittää luterilaisen suomalaisen
kieltä paremmin, ja vaikka täällä rajalla suomen ja karjalan eroavaisuus ei ole
suurempi kuin norjan murteiden, voi huomata yhtäältä että väestö Venäjän
puolella on niin vierasta, kuin olisi tullut toisessa maanosassa asuvan kansan
pariin.

Karjalaiset nimittävät veljiään luterilaisella puolella ruotsalaisiksi, vaikka
tietävätkin etteivät poliittisesti tai kansallisessa mielessä kuulu toisen
kansakuntaan.



Usein kuulee sivistyneen suomalaisen puhuvan, että tämän isänmaa joutui
äitipuolen tavalla kohdelluksi tai jopa pahoinpidellyksi kun se liitettiin Ruotsiin,
kuten on Norjan kanssa kun se aikoinaan liitettiin Tanskaan, mutta tarvitsee
vain matkata Karjalasta Pohjois-Suomeen nähdäkseen mikä siunaus Ruotsin
hallinnolla on ollut Suomelle, ja miten paljon suomalaisilla on Ruotsia
kiittäminen. Heidän veljiensä, karjalaisten kohtalo Venäjän hallituksen alla
osoittaa tämän varsin selvästi.

Ruotsin 500-vuotinen poliittinen vaikutus suomalaisiin yhdessä koulutetun
papiston kanssa on saanut aikaan sen että suomalaiset ovat samalla sivistyksen
tasolla skandinaavien kanssa, kun taas karjalainen edelleenkin on
osaamattomuuden ja köyhyyden keskellä.

Jo luterilaisessa uskontunnustuksessa, joka mahdollistaa kansan käyttävän
luontoa hyväkseen, on suomalaisilla etulyöntiasema karjalaisiin nähden.
Kreikkalaiskatolinen uskonto paastomääräyksineen sen sijaan tulee aina
olemaan este pohjoisille kansoille näiden hyvinvoinnin edistykselle, kun
ravinnonsaantimahdollisuudet näillä pohjoisilla leveyksillä ovat harvassa, ja kun
suuren osan vuotta nämä luonnollisimmat ravinnonlähteet ovat kiellettyjä. On
lähes yhtä kohtuutonta kieltää kylmässä pohjoisessa elävän väestön syödä lihaa,
kuin olisi kieltää eskimoita syömästä eskimokoiran silavaa.
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