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SANTRA REMŠUJEVA 
INNOŠTI STARINOIL-

LA TA LAULUILLA
Tunnetun vienalaisen runon-
laulajan ta starinojenkertojan 
Santra Remšujevan 100-vuo-
tispruasniekka piettih Vuok-
kiniemeššä. Vuokkiniemi on 
vanha vienankarjalaini kylä. 
Enšimmäistä kertua šitä mai-
nitah aikakirjoissa vuotena 
1590. Elias Lönnrot moničči 
kävi Vuokkiniemen volostih 
XIX vuosišuan enšimmäiseššä 
puolešša ta tapasi šielä laukun-
kantajie ta runonlaulajie. Tällä 
šeuvulla Lönnrot kirjutti Ka-
levalan piärunoja Arhippa ta 
Miihkali Perttusilta, Vaassila 
Kieleväiseltä ta toisilta tunne-

tuilta runonlaulajilta, kumpasien nimet kunnivoittaen šäilytäh ihmisien muississa.
Karjalan folkloorin perinneh eläy Vuokkiniemeššä nytki. Tänä vuotena tunnettu runon-

laulaja Santra Remšujeva ois täyttän 100 vuotta. Oraškuun 6. päivänä 1914 Vuokkiniemen 
Kyyröläššä šyntynyt ta 96-vuotisena tuonilmasih šiirtynyt Santra kuulu viime vuosišuan mer-
kittävimpih vienalaisen šuullisen perintehen taitajih.

Jo lapšena Santra oppi valtavan miärän lauluja enimmäkšeh ämmöltäh Naštolta, kumpani 
hänen kertomukšien mukah aina laulo. Starinoja hiän peri piäošin ukoltah Kyyrö-Matilta.

Santra oli 1900-luvun merkittävin perintehentaitaja, runon-
laulaja ta starinojen kertoja.
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Missä šeinät, šiinä koti

Omašša talošša Vuokkiniemen Čärkällä Santra eli vuuvvešta 1973 loppuikäh. Karjalaisen pe-
rintehen tietäjän 100-vuotisjuhlan puittehissa Karjalan Sivistysseura ašetti hänen talon šeinäl-
lä muistolauvan Santran kunnivokši. Še avattih Santran punukat Iro ta Timo. Muistolautah 
on kirjutettu karjalakši: ”Missä šeinät, šiinä koti.” Nämä šanat tauluo varoin ehotti Santran 
tytär folkloristi Raisa Remšujeva, kumpani on tallentan muamon monie lauluja, starinoja ta 
kertomukšie.

– Elämäššäh Santra joutu ušein muuttamah paikašta toiseh: oltih pakoreissut Šuomeh ta 
Arhankelin alovehella. Šiitä 1968 vuotena meijän pereh šiirty Tollonjovelta Vuokkinemeh, 
Raisa Remšujeva kerto muisselmieh. – Enšin viisi–kuuši vuotta elimä kuulusan Ončin talon 
huonehissa. Šiitä šykyšyllä 1973 muuttima Santran viimeseh taloh, kumpasešša hiän eli vuo-
teh 2010 šuaten. Še oli lämmin ta kotosa šuoja ta šinne aina veti. Kotih Santra tahto aina vii-
meseh šuate, još šattu joškuš kuukauvenki ajan olla tyttärien luona šamašša kyläššä. Muissan, 
hiän šano: ”Missä šeinät, šiinä koti!” Še tarkottau, jotta on tärkietä olla optimistina, eikä šurra 
šeinijä. Pereh ta omahiset on kallehin elämän arvo.

Oman muan patriotti

Santran merkkipäivällä omissettuh pruasniekkah keräyty hänen šukulaisie, yštävie ta tuttavie 
Karjalan eri puolilta ta Šuomešta. Äijän hyvie šanoja oli šanottu, äijän Santran lauluja oli 
laulettu.

Pruasniekan ohjelma oli monipuolini. Santra Remšujevan muistelujuhla alko Vuokkinie-
men kalmismualla. Šiinä Koštamukšen tuatto Innokenti piti šiunaukšen Santran hauvalla, 
šentäh kun malittu on kaikista tärkein ihmisen henkellä.

Juminkeko-šiätijön toiminnanjohtaja Sirpa Nieminen šyväimellisešti ta lämpimäšti šano: 
– Šiun kera mäni aikakauši manan majoilla. Kenkänä ei enyä tule korvuamah niitä tietoja, 
taitoja ta kykyjä, kumpasie šie kannoit. Onnakko kaikki perinneh, kumpaista šie annoit, eläy 
aina ta niillä eväillä juhlimma tänäpiänä. Šiun laulut ta starinat eletäh eri muovošša tiälä muan 
piällä.

Santran šukulaiset ta pruasniekan vierahat šanottih monta hyvyä šanua tunnetušta runon-
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laulajašta. Hiän oli oikiena ahkerana karjalaisena naisena, kumpani tykkäsi omua muata, kiel-
tä ta kulttuurie, ta jätti šuuren perinnön tulovilla šukupolvilla. Santra kašvatti kahekšan lašta, 
hänellä oli 14 punukkua ta 22 pravopunukkua, oli pravopravopunukkojaki.

Santran šielulintu

Vuokkiniemen Kylätalon musejošša avattih Santra Remšujevalla omissettu ekspositijo, 
kumpaseh on kerätty valokuvie, dokumenttija, tikutukšie. Šamoin šielä šuau kuunnella Sant-
ran starinoja ta lauluja CD-levyllä. Näyttely toimiu musejošša ainaški šykyšyh šuaten.

Kylätalošša folkloristi Markku Nieminen kerto Santrašta ta hänen panokšešta karjalaiseh 
kulttuurih. Markku on tovellini Santra Remšujevan asientuntija. Hiän nauhotti Santran lau-
luja ta starinoja melkein 30 vuotta ta niin tallenti tämän arvokkahan uartehiston tulovilla 
polvilla. Nieminen on varma, jotta Santra ei ole viimeni kanšanrunouven tietäjä, niitä löytyy 
aina, ka šemmoista kuin Santra ei enyä voi tulla.

– Santra oli 1900-luvun merkittävin perintehentaitaja, runonlaulaja ta starinojen kertoja. 
Hänen vertaista karjalaisen perintehentaitajua ei enyä ole – eikä voi tulla, korošti Nieminen.

Juhlašša oli näytetty Miia Tervon Sielulintu-elokuva, kumpani hyvin miellytti kaikkie. Šiitä 
Vuokkiniemen Martat esitettih vesselän ta mukavan Kupčan starina -näytelmän Santran sta-
rinan mukah. Iltakonsertissa paikalliset folklooriryhmät ta vierahat artistat laulettih Santran 
lauluja. Vuokkiniemen lapšet šoitettih kannelta. Lopušša kaikki juhlaväki pyöri yhtehiseššä 
piirileikissä.

Santra-DVD

Vuokkiniemen Kylätalošša Juminkeko-šiätijön johtaja Markku Nieminen esitti uuvven 
vašta ilmeštynehen Santra Remšujeva -levyn. Tämä Santran šyntymän 100-vuotisjuhlan kun-
nivokši julkaistu DVD on levie näyteh hänen valtavašta muistitiijošta. Levy šisältäy Santran 
ainutluatuista muistitietuo Juminkeon arhiivašta. Šiih on kirjutettu yksi versijo jokahisešta 
häneltä tallennetušta laulušta ta starinašta: 201 lauluo ta 27 starinua. Šamoin levyššä on Sant-
ran muistitietoja kylän vanhoista tavoista ta ruokaperinteheštä. Šentäh kun Santra oli šuulli-
sen perintehen taitajana, niin levyn julkaisumuuvvokši on valittu audiovisuaalini formaatti. 
Perinnehainehiston rinnalla DVD-levyllä on kakši Miia Tervon ohjuamua elokuvua Santraš-
ta: Santra ja puhuvat puut (2013) ta Sielulintu (2014).
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