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liittyviS itakarjalaisten haastatteluja

Vihlco V

Vihko -7
Haastatellun
nimi

syntymaaika j
-paikka

1888
0jala| Samppa
Paavonp•
ent. Ahvanasieff
Omenainen, Risto
1884
ent, Melentjeff
1878
Paavilo, Outi
livont,
o,s, Pohtanoi
Pankkonen, Pekka
1883
(Eopiaanp,
ent, Trofimoff
Pankkonen, Tuulikki
1902
Yrjbnt,
o.s. Pappisen
Partanen, Mikko
1885
Mikonp,
ent. Partajeff
Partola, Jenny
1885
0,3, Remsu
Penttinen, lita (Iro) n1881
Tiiaont.
o.s, Haurinen
Penttinen, Kalle
1888
Capaninp,
ent, Ahvanasieff
Pohjanpaa, rva
1900
Jormont,
ent, Maamantoff

haastatteluaika
ja -paikka

eivn
n:o

Ulitua kk

1954 Kuusamo

1

Kontoklci
Akonlahti

1954 lisalmi

7

Uhtua

1953 Oulujoki

27

Uhtua kk

1953 Petajavesi

29

Uhtua
JyvcSalahti

1965 PetajSveai

43

Sura

1954 Posio

45

Uhtua kk

1953 Kemijarvi

67

Uhtua kk
lamminpohja

1955 Rovaniemi

77

Uhtua kk
Lamminpohja

1955 Rovaniemi

83

Rukajarvi
Ontro s envaara

1972 Kuhmo

121

1908 Vuokkiniemi
MSlkkB

1955 Varkaus

123

1877 Eontokki
Eostamus

1951 Lapinlahti

127

1888 Uhtua kk

1959 Kolari

137

1903 Ilontokki
Eenttijarvi

1954 Alavus

161

1893 Pistojarri
Suvanto

1953 Pudasjarvi

177

1385 Kontpkki
Akonlahti

1953 Sno

203

1899 Kuhmo
Va.r t iuk s enlcyl i
huoiaj suomal,

1955 ilno

217

Uhtua kk

o.s, Kiirokoff

Poukamo, Otto (Anton)
Petterinp,
ent, Filipoff
Purjesalo, Ananias
Pekanp,
ent, Peksujeff
Pallinen, Jooseppi
(Jaffim)
ICristonp,
ent. Pailijeff
Palvi, Teppo
Ristonp,
ent, Filipoff

Rajamaa, Janne
Juhonp•
ent, Rodionoff
ftajanheimo, Risto
Pekanp.
ent, Bogdanoff
?ia3 anheimo, Anni
Pekant,

ent, Bogdanci'f
o.s, Huovinen

,

Rasi, Vaseli
Mikonp .
ent. Fe odor off

18S6 Ulitua kk

1954 Nokia

219

RautapSa*, Mikko

1900 Uhtua
Jyvbaloliti

1953 Rovaniemi

231

1875 Vuoklciniemi

1951 Kalvia*

259

1879 Tuokkiniemi kk

1953 Vc5

283

1876 Uhtua kk

1953 Rovanieni

297

1889 Vuokkiniemi
Tollonjoki

1966 Riihimaki
1951

305
309

1878 Yuokkiniemi kk

1951

309

1881 Lapua
vuokkiniemi

1951 7«yri

313

1885 Pistojarvi kk

1953 Taivalkoski

333

1878 Pistojarvi
Suvanto
1881 Pistojeirvi,
Suvanto

1951 Tyrna'va

349

1874

1953 Ylikiiminki

Simonp.
ent. Siikojeff
Remsu, livana
Vaselinp.
Remsu, Irene
Ivanint .
o.s. Remsu
Romou, Jooseppi
Joysseinp.
Remsu, Maria
Jyrkint,
o*s« Remsu
Remsu, Maria
Olekaeint.
o.s. Lipkin
Remsu, Pekka
Feodorinp.
ont. Remsu;) eff
Rinnemaa, Jeremias
KirilMnp.
ent. Jakovleff
:lohkimainen, Teodor
Vaselinp *
Rohkimainen, Vaseli
.lohkimainen, Yrjb
Romanainen, Uasti
Rotonen, Vaseli
Jussinp.
ent. Rodionoff
Rovamo, Nikolai
livananp.
ent. Romanoff
3aarenpuu, Sino
JeremijaTip.
ent. Fiitrofanoff
Saari, Ada (Ckabvia)
Joosefint.
o.s. Eenijeff
Saari, Valtter (Yaseli)
ent. Iteinsujef

Suvanto
1864 Repola

1953 Kuusamo

1954 Kuusamo

371

381
389

1951 Lieksa
1953 Kiiminki

391

1893 Repola
Kolvasjarvi

1955 Varkaus

409

1879 Uhtua kk

1953 Kiiminki

419

1833 Uhtua

1954 Salla

425

1954 Salla

437

1884 PistojSrvi
Suvanto

Jyvoalahti
1884 Uhtua
Eylaniemi

395
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Itakarjafaisten kiertokauppaa koskevia kysymyksici.
A. K e r t o j a n e l a m a n v a i h e i t a .

6. Jalan (laukkua kantaen vai kasirattailla ja
kelkalla kuljettaen) vai ajoneuvoilla?
Kertojan nimi.
7. Julkisesti vai viranomaisia kaihtaen (esim.
„
osoite.
metsapolkuja kulkien) ?
Syntymaaika.
8. Myyntitavarat (Mita rihkamaa? Millaisia
Syntymapaikka (pitaja, kyla).
kankaita? Mita kappaletavaraa?).
Avioliittoon-meno-aika, puolison entinen su10. Missa rahoja sailytitte matkalla yopyeskunimi seka hanen entinen koipaikkansa.
sanne ?
Asuinpaikat syntymasta lahtien aikamaari11. Kaupanteko:
neen seka missa tehtavissa ollut eri asuina) Tinkivatko ostajat?
paikoissa.
b) Miten laskitte myymienne tavaroitten
yhteishinnan (paassalaskuna, kynaa,
B. O m a k o h t a i s t a .
helmitaulua tms. apuna kayttaen)?
Olitteko luku- ja kirjoitustaitoinen?
I. Olitteko ennen kiertokaupalle lahtoa kaynyt
c) Annoitteko tavaraa velaksi? Kuinka
Suomessa? Missa? Minka ikaisena? Mista
pitkan ajan kuluttua vaaditte velan tasyysta ?
kaisin ? Suoritettiinko velat maaraaikoiII. Ensimmainen matka kiertokaupalle Suona ? Ryhdyitteko erikoistoimenpoteimeen:
siin, ellei maksu maaraaikana tullut?
1. Lahtoaika Ita-Karjalasta (vuosi, vuodend) Vaihdoitteko tavaran lumppuihin, nahaika).
koihin tms. Mita vaihtotavaralle teitte?
2. Matkanteko:
e) Ostitteko vaestolta jotain? Mita? Mita
a) Mita teita kuljitte (mahdollisimman
ostetuille tavaroille teitte?
tarkkaan paikkoja mainiten)
12. Tilasiko vaesto teilta tavaraa- Minkab) Minka osan matkasta kuljitte jalan,
laista?
minka kulkuneuvoilla)
13. Miten mahdolliset vapaa-ajat kauppakierc) Lahditteko matkalle yksin? (Keiden
tojen aikana vietitte?
seurassa lahditte ?)
14. Vaeston suhtautuminen:
d) Oliko matkan johto jotenkin jarjesa) Viranomaisten (jouduitteko tekemisiin
tetty? Miten?
viranomaisten kanssa ja jos jpuduitte,
e) Missa yovyttiin? Yopymiskustannukmiten se paattyi?)
set.
b) Paikallisten kauppiaiden.
f) Miten ruokailu oli jarjestetty (evaat,
c) Muun kansan (Pitiko vaesto suotavana
ostoruoka) ? Ruokailukustannukset.
tuloanne heille ja miksi pitivat?)
g) Tapahtumia matkalla (kilpasoudanta
VII. Kulkivatko eri kiertokauppiaat eri tahoilla
vesimatkoilla yms.)
pitajaa vai samoissa taloissa?
HI. Kuinka pitkan ajan perasta palasitte KarjaVIII.
Mita (tai mitka) oli paamajapaikkanne?
laan ensimmaiselta kiertokauppamatkalta?
Sovititteko
sinne menonne maarattyyn aiMihin vuodenaikaan? Matkanteko (ks. edelkaan viikosta ? Kauanko siella viivyitte ? Jarlisen kysymyksen a-g kohtia).
jestitteko tavaranhankinnan, saunassa kaynMilloin teitte ensimmaisen, milloin viimeinin
ym. siella olo aikaan, siis kauppakiertosen kiertokauppamatkan Suomeen?
jen valiaikaan?
IV. Kavitteko kiertokaupalla Suomessa joka vuosi vai viivyitteko Suomessa useita vuosia pe- IX. »Liitot»:
1. Oletteko kuulunut liittoon (tai liittoihin)?
rakkain? Olivatko kiertoajat riippuvaisia
Ketka muut kuuluivat samaan liittoon
vuodenajoista? Miten?
V. Kulkivatko myohemmat matkanne Ita-Kar(nimet ja kotipaikat)?
2. Oliko liitossa eriarvoisia jasenia (tavaranjalasta kiertokauppapaikalle ja sielta takaisin
hankkijat, tavalliset kiertokauppiaat, palsamoja teita ja* samalla tavoin kuin ensi kerkatut repunkantajat tai sellaiset palkolliralla (ks. II kysymyssarjan 5. ja 6. kohtia)?
set, jotka moivat tavaraa isantiensa lasVI. Kauppakierros (paamajapaikasta takaisin sakuun)? Kuka oli liittonne johdossa? Missa
maan paikkaan):
asemassa Te ja liiton muut jasenet olitte?
1. Kiertoalue: Pitaja, kylat, yopymispaikat
(talon ja kylan nimi) kiertojarjestyksessa.
3. Mita etua liittoon kuulumisesta oli?
2. Kuinka kauan kauppakierroksella vii4. Liittopaikan nimi.
5. Korvaus liittopaikasta.
vyitte?
6. Kuinka pitkan ajan kuluttua kokoonnuitte
3. Yovyitteko vakituisissa paikoissa? Yopyliittopaikkaan ? Kokoontuivatko kaikki
rnismaksu.
yhtaikaa ?
4. Ruuan hankinta. Maksu ruuasta.
7. Kauanko liittopaikassa viivyttiin?
5. Yksin vai toisten kanssa? Kenen tai keiden
8. Miten liitossa-oloaika vietettiin?
kanssa?

X. Markkinoilla ja toripaivilla kaynti:
1. Missa olette kaynyt markkinoilla ja toripaivilla? Saannollisesti vai ei?
2. Mihin aikaan vuodesta niita on pidetty?
Kuinka kauan ne kestivat?
3. Missa tarkoituksessa markkinoille ja toripaiville menitte (myymaan tavatoita, ostamaan niarkkinoilta tai toripaivilta tai tukkuliikkeista, tapaamaan Ita-Karjalasta
markkinoille saapuvia omaisia tai muita
tuttuja jne.)?
4. Mita markkinoilla moitte?
5. MM markkinoilta ostitte?
XI. Kauppatavaran hankinta:
1. Kuka tavarat hankki?
2. Mista ne hankittiin?
3. Ostettiinko tavara osittain tai kokonaan
velaksi? Kuinka pitkaksi aikaa luottoa
myonnettiin? Muut luotonsaantiehdot.
4. Hankittiinko tavaraa maaraaikoina?
5. Tapahtuiko hankinta tilaamalla (toisten
valityksella, kirjeellisesti, puhelimitse) vai itse tukkuliikkeessa kaymalla.
6. Miten tavarat hankintapaikoista tuotiin
(kantaen, hevosella, rautateitse jne)?
XII. Millaisessa yhteydessa olitte kotiin ItaKarjalassa (kirjeellinen yhteys, mita ja miten
lahetettiin kotiin ym.).
XIII. Mista muusta perheenne sai elatusta paitsi
kiertokaupasta ?
C. Y l e i s t a .
-

I. Keita omasta suvustanne on kaynyt kiertokaupalla? Missa? Milloin?
II. Keita omasta kylastanne on kaynyt kiertokaupalla? Missa? Milloin?
III. Keita kotipitajanne muista kylista on kaynyt
kiertokaupalla? Missa? Milloin?
IV. Mita tiedatte Ita-Karjalan muitten pitajien
kiertokaupasta? Missa suhteessa kotipitajalaistenne kiertokauppa erosi muitten kaymasta kiertokaupasta jne.)?
V. Kulkivatko samojen sukujen, kylien, pitajien
miehet kiertokaupalla samoilla seuduilla
(esim. kiestinkilaiset
Lounais-Suomessa,
vuokkiniemelaiset Pohjanmaalla jne)?
VI. Oliko olemassa erikoisia kiertokauppasukuja? Minka nimisia ja milta paikkakunnalta
lahtoisin ?
VII. Mita tapauksia voitte mainita avioliitoista
itakarjalaisten kiertokauppiaitten ja suomalaisten kesken? (miehen ja vaimon kotipaikkat seka avioliittoonmenoaika suunnilleen) ?
VIII. Keiden kiertokauppiaiden tiedatte muuttuneen paikallisiksi kauppiaiksi (nimi, koti-

paikka Ita-Karjalassa, missa paikallinen Hike,
milloin perustettu)?
IX. Ovatko itakarjalaiset kayneet kiertokaupalla
muualla kuin Suomessa? Missa?
X. Mita uutta opitte Suomessa?
Miten niita toteutitte kaytannossa kotiseudullanne?
D. V a r s i n a i s e n k y s y m y s s a r j a n u l kopuolelta.
I. Mista sukunne perimatiedon mukaan on tullut asuinpaikalleen Ita-Karjalassa?
II. Mika on ollut syyna suvun sinne siirtymiseenVASTAAJIEX IIUOMIOOX.
1. Kysymyssarjan kysymyksia ei ole tarpeen vustaussarjaa laadittaessa toistaa, vaan vastauksen
eteen voi asettaa kysymykseen Hittyvan merkinnan (esim. B. II. 1).
2. On tiirkcaa, etta jokainen kysymys huomioidaan
siita huolimatta, ettei kaikkiin mahdollisesti pystyta selvitysta antamaan. Tiillaisten selvitysta
vaille jiianeitten kysymysten kohdalle on merkittava »En tieda», »En muista» t.m.s. aina sen
mukaan, mika vastauksen puuttumiseen on syyna ja merkiksi siita, etta kysymys kuitenkin on
• huomioitu. — On selvaa, etta tiedot on annettava
niin totuudenmukaisesli kuin se inhimillisesli
muistin puitteissa on mahdollista.
3. Koska kysymysten joukossa on ehka myos sellaisia, jotka eiviit liity vastaajan omakohtaiseen
kokemuspiiriin, on sellaisissa kohdissa rnainittava, kenelta vastaaja mainitut tiedot on saanut,
tai jollei ban sita muista, kuitenkin, etta asian
muilta on kuullut. Tiinia onian muistitiedon ja
muilta kuullun tarkka erottaminen on tarkeaii.
koska sen pohjalla voidaan piiiitella tiedon luotettavuusaste (omakohtaiseen kokemukseen perustuvat tiedot varmempia kuin muilta kuullut).
4. Jos vastaajan mielessa on sellaisia itakarjalaisten
kiertokauppaan liittyviii asioita, joita kysymyssarjassa ei esiinny, olisi niiistiikin syytii kirjoitiaa
(esim. johonkin kierlokauppiaaseen liittyviit
erikoismuistot, jonkun tukkukauppiaan itiikarjalainen kiertokauppias-asiakaspiiri, joku itakarjalaisten kiertokaupan hyvaksi toiminut henkilo). — Yksityisten tapahtumien kertominen
(esim. viranomaisten suhtautumisen yhteydessa)
voi luoda lisavaloa kysymykseen.
Vastaukset liihetetaan Karjalan Sivistysseuralle.
os. Helsinki, Kasarmik, 23 C \'t. Seura maksaa liihetyksesta aiheutuvat posti- ym. kulut.
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