VIENA.AUNU§

::31

N:o 12 -

231

Matkakertomus
'.-:kiriot'ttaneen Poh'iois-Karialassa asutien harialaispakolaisten keskuuteen kescitlci 1939 tekentöstii tnuistitietoien keräys-

''..tikasta. I-aadittu syyskuussa rg3g matkamuistoien sekä matkal,la tehtyien mwistiinpanoien,ja priiatikirian pohiatta.
\-iime kesärrä ryhdyttiin Karjalan Sivis§.sseuran His.',riaosaston toimesta keräämään Karjalan pakolaisilta
::ruistitietoja Karjalaa entisistä oloista. Maisteri Eeva
iarttunen ja mina, jotka seuran stipendiaatteina jouruimme mainittua työtä kumpikin tahollamme tekemään,

seinen, Tunttunen), Kylänlahden (I(iirikoff), Nurmeksen
(Törhönen, Remsu, Pailimo), I(uhmon (Sarntrlinen, Ana-

nin, I,ukkanen, Ilomanen, Vaara) sekä Vuokatin (Markoff) ja Mieslahden (Vierma) katrtta. I,isäksi sain Kuhmon karjalakeriron vieraana osallistua kerhon Suo-

ohjeita mussalmerl Kuiva- ja Hietajärr.e11e tekemään retkeen.
reril'ottelukokouksessa, johon meitä lukuunottamatta Tä11ä retkellä, jonka hren keräysmatkani mieleenpainursallistuivat Historiaosaston puheenjohtaja, professori vimpiin ja mieluisimpiin muistoihin
sainhan mutln
-\. 1{. Tallgrerl sekä sen jäsertistä professorit A. R. Ceder- ohessa n.vt ensimmäistä kertaa flähdä rajal
-v1i sitä maata,
rerg jaV. \roionmaa jaopettaja\''. Keynäs. fisäevästystä josta isänpuolinen sukuni on peräisin sekä tutustua pohantoi Viipurissa maakuflta-arkiston hoitaja, maisteri jois-Karjalarr pakolaiskerhotoimintaan
tarjouttri tilai- suhteita rajanR. N' Ros6rr. Tultiin siihen tulokseen, että erikoista huo- suus kyse11ä rajan tämänpuolisten entisiä
miota o1i kiinnitettävä ihmisaineistoon. O1i otettava takaiseen Karjalaan.
selkoa haastateltar,'an e1ämärtvaiheista, esi-isistä, suku- Suppeassa matkakertomuksessa ei voi kä1,42i seikkatarinoista, lisäksi suurperheistä ja niiden e1ämästä, ammatti- peräisesti selostamaafl pakolaishaastateltavien 1lona käynmiehistä työvälineineen ja -tapoineen, suhteista Suomeen, tejä, niin mie1e11ään kuin kunkin luona muisteloissa edes
m-vös, mitä tiedettiin lappalaisista, historiallisesti hyvin tuokion viivähtäisi. Uskaltaisinpa sarioa, että miltei
r'ähän tunnetusta Kuollan niemimaasta, norjalaistefl. van- kaikkiin heihin suhteeni tuli läheisemmäksi kuin mitä
hoista intresseistä Vienaan j.n.e. Rajaa 1ähe1lä asuvilta pelkkä haastateltavan ja haastattelijan väiinen suhde on.
suomalaisilta o1i kyseltävä aikaisemmista suhteista Itä- Kaikkialla toistui sama: ystävä11istä kohtelua, vieraanKarjalaan. Lisäksi o1i tiedusteltava asiakirjoja y.m., varaisuutta
ainoaflkaan pakoiaishaastateltavan kodista
- i1man, että tarjottiin jotain suuhunpantajotka olisi saatava arkistosuojiin.
Stipendi oli myön- en lierre 1ähtenyt
netty yhden kuukauden keräysmatkaa
varten. I,ähtöja, mikä erikoisesti ilahdutti, yleensä kaikkialla
ajan sai itse tarkemmrn naarata. Sovimme, että maisteri 1ämmintä harrastusta, jopu suurta innostustakin Itä_
Karttunen ottaisi osalleen Etela- ja minä Pohjois-Karja- Karjalan historian muistitietojen keräystyöhön. Niinpä
lassa asuvien pakolaisten haastattelemisen.
isäntä, jonka pakeille ensimmäiseksi jouduin, esitti, että
Itsellerri henkilökohtaisesti matka o1i samalla vierailua »Sivistysseuran herrat» pitäisi saada päättämään, että
karjalaispakolaisten luona, jotka minua jo aikaisemmin keräystyötä jo syyslukukauden kuluessa jatkettaisiin:
olivat luokseen kutsuneet. Osittain tämän vuoksi pitkitin Olihan tämä työ tärkeämpi ja kiireellisempi kuinopettajamatka-aikaani niin, että se tuli kestämään ro. YII-z4. työ, mihin kyl1ä muutenkin voimia saataisiin; vanhempi
VIII, ja toivoakseni tuo parin viikon 1isäaika on korvan- karjalaispolvi vaipuu hautaan ja sen mukana rnyös muistinut sen, mitä työn,kiinteydestä määräkrtukarlden kuluessa tied"ot. Vielä minua hevosella valtatieile kyl,d.itessäärr.
od puuttudut. Haastattelut on täytynyt sovittaa kerto- isäntä piirroksen avu11a koetti se1vite11ä erästä ajoneuvoa,
jieri vapaa-aikojen mukaafl. Olihan kiireistä heinä- ja josta o1i unohtanut kertoa. O1i rohkaisevaa jatkaa matkaa
leikkuuaikaa, iota paitsi sahan työläisiä y.m. erikois- tästä ensirnmäisestä pysähdyspaikasta.
- Eräs toinen
tehtävät sitoivat määräaikaiseen työhön. Sturimman isäntä pahoitteli, ettei hän raskaan ruumiillisen
työn
osan ajasta asrrin joko henkilökohtaisesti tai vä1i11isesti ohella o11ut jaksanut omistautua Karjalan historialle
tutuissa pakolaisperheissä. Tästä o1i työhön nähden se ja kuitenkin hän o1i tehrryt muistiinpanoja sekä sikäläisiin
etu, että saatoin haastatteluni mainittlissa paikoissa suo- kunnallisiin oloihin hyvin perehtyr.eenä kirjoittanut selosrittaa, milioin töitten vä1iajoi11a ja iltaisin siihen tilaisuutta tuksen Repolarr oloista pääasiallisesti niiltä vuosilta, jotka
o1i' Itajapaikoista, joissa pisimmät ajat yhtämittaisesti tamä prtäjä o1i o11ut Suomen yhteyd.essä. Heiuätöitten
oleskelin (Riionheimo, K1röttinen, lVlauranen ja' Samtrli- vuoksi häne11ä ei o11ut paljon aikaa kertomiseen, mutta
nen), matkasaaliini lieneekin runsain.
väliajat hän käytti sitäkin tarkempaan työni hyväksi.
Ilatkareittini tuli kulkemaan Onttolan (Riionheimo, Isäntä pidätti minua kotortaan kauemmin kuin aikomukPänttönen), Polvijärven (Kyöttinen), I,ehmon (Nesterinen, seni sie11ä oli viipyä. X{ie1e11äni tietenkin jäin, koska se
Virkkunen), Kaltimon (Pottonen), Pielisjärven (Maura- työ11eni o1i eduksi.
vakuutustarkastaja, jota
- Eräs kehoitti minua lähtemäänmyös
set, I,ukkanen, Kivimäki, Sevastianoff, Savinainen, Ilois- jouduin haastattelemaan,
mu-aimme eflflefl Helsirtgistä lähtöämme tarpeeliisia

kaansa Kainuuseen: hän ky11ä opastaisi minua sellaisten

henkilöitten 1rro, jotka muistaisirrat Karjalan oloja' Eräs maanviljelijä r'a1itti, että ruumiilliten työ tahtoi
tappaa henkiset harrastukset. Häa kertoi olevaflsa hyvin
haluton kirjoittamaan, il1utta mie1e11ään hän mtristojaan
Eräs isäntä, joka sairauterisa vuoksi ei voirtut
kertoili.
ol1a mtkana ulkotöissä, rupesi kertomaan rtiin pontevasti
ja ),htämittaisesti asioista, että omat ajatukseni eivät
enää tahtoneet k1'eta p1's-vmään mukana' Hämmästyksekserli hän oli tietämättäni ennen lähtöäni panndt vihkoni vä1iin tiheästi kirjoitettuja arkkeja, joissa o1i täyc1entäviä tietoja entisiin muistiinpanoihini' - I{uuli sanottavan: Jospa se tai se henkilö vielä eläisi, niin kyilä häne1tä
Toisissa paikoin esitettiin, että keräyst-vö
saisi tietoja.
tulisi hedelmäl1isemmäksi, jos ennättäisi viip-vä samassa
paikassa pitemmän ajan; mieleen saattaisi silloin tul1a
sellaista, joka olisi paperille panemiserl arvoista' -- Ilaluaisin vielä mairiita eräästä e1ämässään paljon kovaa kokeneesta, sahan töissä käyvästä leskiäidistä, joka sairasvtoteellaankin koetti vastata k-vsym1'ksiini, kunnes nähdessäni sairaan selvästi r'äsyr'än lopetirr päättävästi työn,
samoin toisesta monia e1ämänkohtaloita kokeneesta leski-

äidistä, hänkin sairas, joka parhaansa mukaan koetti
työni hyväksi toimia esittäessään minu+. ja matkani tarkoituksen karjalaisille tutuilleen ia kertoessaan omia
runsaita muistitietojaan.
Paluumatkallani poikkesin A1avrrde11e, ja sieliä 2E VIII
»kotiarkistoa» tarkastellessani löysin isäni jonkin rajart
takaa Karj alan kriitillisinä aikoina kirjoittamarr kirjeerr
todistusarvonsa'
-v.m., jo11a nähdäkseni on historiallinerr

Kaikki ne pakolaisilta p-vytämafli kttvat, jotka Itä-

-Karjalassa o1i otettd, sain käytettärräkseni llatkalla
ottamiani valokuvia jätän myös Historiaosastolle.
Ehkä matkakertomuksen 1'hteydessä voisi esittää vaikutelmia, mitä pakolaisten oloista ja mielialoista tä11ä
matkalla sain. I{aastattelemani henkilöt olivat enimmäkseen rurlmiillisen työn tekijöitä. Jokurten o1i päässyt
verrattain vauraisiin oloihin toisten taas yrittäessä suurin ponnistuksin, vieläpä velkataakankin rasittamana
päästä eteenpäirt. Syflfl.yinmaa oli rakkaassa muistossa.
O1i huolta niiden omaisten kohtalosta, jotka olivat jääneet rajafl taakse ja olivat nyt hajaantuneina kuka Siperiaan, kuka minnekin. »Olisit tu11ut eilen aittaan, kun me
mummin kaflssa yhdessä ääne11ä itimme» (itkuvirsin surullista kohtaloamme r.alitimme), sanoi minulle eräs haastattelemani äiti. Toinen äiti, hänkin ääne1läitkijä, kertoi
haikein mielin ikävästään. Eräs Kuivajärven retkeen
osallistunut kerholairten sanoi katsellessamme rajantakaista Karjalaa: »K1'11ä äiti itkisi, jos hän olisi mukana»'
Mutta Jrtmalan kiitos kaikui kovienkin kokemusten jä1Vankeen ja keskellä useammafl kuin yhdet huulilta.
han pakolaiskauppiaan saattamada kävin tervehtimässä

erästä Karjaian kaflsa11isefl flousufl johtomiestä, n5't e1ämänsä ehtoota sokeana viettävää vanhusta' Yanhdudenheikkous oli 1-,-önyt leiniaflsa häneen, mutta nuoruudenintoa uhkui niissä sanoissa, mitä hän I{arjalasta puhui'

Iiläköönhuuto Karjalalle kajahti vanhdksen huulilta'
Lieneekö Karjalan nykf irren tila saanut kuiterrkin hänet
ky-vne1t-vmään. Saattajani kysyi vanhukselta, muistiko
tämä jotain venäläistä rukousta, ja tuo ortodoksisen kirkon r.ieraskieliseen jumalanpalvelusseremoniaan hartaasti
kiint-vfl-vt vanhus alkoikin sellaista sarLella' Yanhat, rakkaat muistot lienevät tuh'ahtaneet saattajani mieleen,
kun hän rtkousta kutlnnellessaan alkoi itkeä - Karjalan
herkkää kansaal - Niin, ilmeni s1-nnl inmaart kaipausta
ja harrasta halua sinne vielä päästä, mutta m1öskin tä-vdellistä alistumista oleviin oloihin, kflten erään -v1i 8ovuotisen mummon sanoista ilmeni: »Samaa Luojan maaToisaalta näkyi eteenpäid pyrtahan se tämäkin on».
kivää, aloitek-vkyistä mieltä, ja sitähän o1i todella tarvittu, kirrt tää1lä oli saarut miltei t-vhjästä pakolaisuusaikansa alottaa.

Lopuksi muutama safla tämänlaatuisesta kerä-vst-vöstä
niitten kokemusten perusteella, joita matkallani sain'
Edeliä esittämäni välähdyksenomaiset katsahdukset osoittanevat seh,ästi, että itäkarjalaistet omassa keskuudessa
on kerä-vst1-ötä kohtaan m-vötämielisy)'ttä. Nä-vttää myös
siltä, ettei rakkaus s-vnnyinmaahan estän-vt tuomasta
esiin ikäviäkään asioita, vaikka toisirlaan heti seurasi
p1-yntö, etten panisi niitä paperille. Turttui, että ajan
rtiukkuuden r.uoksi t.Yöni toisissa paikoin jäi kesken, ja
ainakin eräässä pakolaiskodissa, jonne jo matkalla o1i
neuvottu menemään ja johon paikkakunnalla ollessani
sain kutstn, jäi kokonaan kä.vmättä. Avoimesti ja luottamuksellisesti kerrottiirr arkaluorttoisistakin asioista, krtnhan r,,ain osasi käydä asiaan oikealla tavalla käsiksi'
Tässä suhteessa muistan erikoisesti erään mummon, jonka
omalaatuisuuden vuoksi k-v1ä11ä epäiltiin, miten hänen
suhteensa onnistuisin. Sain io ec1e1täpäin neuvoja rnenette1-vtapaan nähc1en, ja tuloksena o1i, että mummo kieltä1-ct1,tt-vään ah.rksi puhumasta omista uskonnollisista
mielipiteistään, joiden' mtlistiinpanernista rrarten hänen
luokseen 1ähinnä olin tu11rrt, lopulta kertoi peittelemättä
kaikkea, mitä osasirt k-vsel1ä, ja koetti minullekin antaa
neuvoja h1'virr erikoislaatuisten käsit1'stensä mukaisesti;
olisipa mummo ottanut haastattelijan 1'öksikin luokseen
ja py-vsi pois lähtiessäni sanomaan terveisiä »vanhemmil1e,
rraikka he eivät minua tunnekaan», kuten sanat kuuluitapauksessa huomasi erittäin selvästi,
vat.
- Eräässä
miten tärkeä pikakirjoitustaito keräystyössä olisi: k'o'
haastateltavall puhe luisti sellaista vauhtia, että nopeankin kirjoittajan o1i mahdotonta p.vs-Yä mukana, ja sai
'usein k1 syä asiat toiseen kertaan.
I,isäksi r''enäjänkielen taito olisi ol1ut suotava.
IIitä itse keräystyömetodiin tulee, rtiirr useim-

Hauta-Hannan Joululahja.
I.uta-Harutan pahaisessa tuvassakin oli kaikki val_
kuin
.--i,. r'astaanottamaan joulun suurta vierasta. Niin kaikkikultalanka o,:rpeleessa. Häntä katseilessa unohtui
vuosikausia kärsityt pilkat ja kyläläisten ylenkat_
-:
Hauta-Hannankin

tuvassa, halveksitun, pilkatun
, _<ai,ki<ien
kyLilaisten ylenkatsoman Hauta_H anrtaTt,
--<... terr-ehdykseen

ei kukaan vastannut ja jota viika_
ja ivaterr sanoirrat:
Hauta-Hanna, Multa-Itaijal Etköhäu toisi nieille_
."--- :laksi kallokeittoal Tuo luulaatikkoa, eukko, tuo jo
--=i... jos riittääl
l,I::tta vaieten kulki tietänsä kumarakäyntinen hauto_
.:'' 'itaja-vanhus, äänetönnä kulki ja _ kärsi...
-\Iiksil mietti usein vanha vaimo. _ EihZin hän kos- -:r ,r1lut tehnlt pahaa kerrellekään, ei kenenkään
luona
- :: juorussa kulkenut, eikä koskaan koskel.ut toisen
.r.,n. Yksin t-vttönsä kanssa oli koettanut elää ja
rau_
---: tr-önsä toimittaa. Iihtoon jo tullessa ja aamuhämä_
-.-: o1i kauppiaallakin pistä.vtynyt ja niin o1i karttarrut
..-.eita katseita, että ei edes kirkkoon ollut rohjennut
kuin
--.'.--l suurina juhlina. Silloin eivät toki ilenneet
ilkevk_

:::

. :,rrnellaan osoittivat

ls.,.tön lapsi . .

. vanhoilla päivillä maailmaan saatu. .

.

-..-:.:. s1ry. Eikä Hauta-I{anna oikein jaksanut
ymmartäa,

:i1:

s\-v o1i niin raskas synti k1.1a1äisten siknissä.
Olisivat

:,.'ioneet ottaa pois hautojenkaitsijan toimenkin ja
riis_
:"-._: 1eir,än häne1tä ja I,iisa-Marialta, jos
olisivat voineet.
l,l:tta kirkkoherrapa oli sanonut niil1e: »Ei tule kl,symyk_
--irkaänl sopimuksessa sanotaan, että toimi kestää
..': ,lemaa, asti. Jos hzin, Hauta_Hanna, tuomittaisiin
--..:,eä11isestä rikoksesta tai

-r:.ssi hautojenkaitsijaksi,

havattaisiin muuten sopimatto_

seet. Kun nyt viela jaksaisi siihen asti, että se
pääsisi
niin sitten jo joutaisikin päästä siunattuÅ
Ju_
maTun p.istoon repäämään. Sierlä ei
enää tarvitseisi
\tulta-lrlaijaksi kutsuttavan, eivät tulisi enää
]<uylla
kallokeittoakaan pyytämään, eivätkä kiviä
nakkelisi.
Rauhassa saisi levätä ja nousta kerran
1,,lösnousemuksen
surlrena päirränä. *Si11oin Herra kr,1lä ottaisi
hänet jäl_
leen lapsekseen p11.hkien pois irarr"n rikoksensa.
Åiti. Joucluhan jo haudcille, heläirti kirkas lapsen
- keskeyttäen
ääni
Hannan mietteet.
rrautojenkai'aja hy,rähti. Hänen kirkast.neet
kasvonsa saivat takaisin entisen huolekkaan
ilmeensa. Mei_
kein häpeillen hän vastasi.
*- On tästä joudutta.",a. Kirkkoherrahan se on
p»L
tänyt iltakirkkoonkin. on, joucluttavahan tästä or.
Ovathan kynttilät laukussa?
Ovat, äiti.
-Kiireesti
Hauta-Hanna puki yl1een, laittoi laukun ola1_
lee, ja, otettuaan lyhdyn käteensä, riensi ulos.
oli vielä
paijon puuhattavaa hautuumaalla. Vasta
sitten kun hau_
dat oli siistittl, ja vainajat saarreet pienet muistokyntti_
1änsä, vasta sitten rohkeuisi hän astå
H"rran temppeliin
kuulemaan joulun iloista sanorraa. Iii ennen.
I,yhty heilahteli heittäen r.aloaan tien kummailekin
puo1el1e Hauta-Hannall rlenflessä
tzifif[66iän harrasta
ripi11e,

tehtäväänsä. .

.

niin sitten, mutta ei muutenl»
Eir.ät saaneet kirkkoherraa m-vöntymään, eir.ät, vaikka
Hartain nrielin val<aa saloseudun kansa l<uuuteli
van_
' ,sa r-uosi ).rittivät. Kunpa lferra vain häne11e elinpäiviä han kirkkoherransa saartTaa. Joulun suurta sanomaa
'"isi, niin ei tytön tarvitsisi mierolle. . . Seolikinvanhan julisti heilie iäkäs sielunpainien.
-.-aimon suurin huoli.
Kaikille heille o1i Vapahtaja syntl,nyt. Hauta-Han_
Sitä nltkin talrtoi p;rkiä ajatte_
-iittamaan. . .
nallekin, joka isättömän §,ttöusä kanssa istui
kirkon ta_
Katsellessaan kolmentoista täyttänyttä tytärtään, joka kapenkissä, valmiina ensinnä
poistumaan ulos _ an_karia
autuaaliisin ilmein koristeli joulukuusta, ja
katseita, halveksuntaa, ilkeitä silmiä pakoon.
tuntiesÅaan
.
-edeltä tulevia juhlaruoan katkuja Hanna sai ajatuksen
Ky1ä1äiset eivät nyt kuitenkaan katsahdakaan
hali-aloisarr. piin asioihin.
veksittuun vaimoparkaan. Heistä tuntuu, että
kirkko_
Jumalan kiitos, liisa_nlariasta kasvoi kunnolline,, herran äänessä on tänä iltana merkillisel voimallinen
sävy
ahkera ja luojaansa rakastava t-r"ttö.
Eika oflut hullum_ ja he ovat ndkevinään noissa jo rranhenneissa kasr.oissa
mau näköinenkään. Silmät sil1ä olivat isot ja
lempeät, omitui.sen nuorekasta päättäväisp,ttä. Mutta. . . onhan
posket hohtivat punaomenaisina ja keltainen
tukka kiilsi n1t jou1u. . . Siitähän se. . .
. . . rakkaus avaa ovet, tail,ttää pöydzit ja luo joulunl
kajahtaa kirkkoherran ääni.
iloitswat ja
missa tapauksissa lienee edullisinta 1ähteä
haastateltavan
- Tunarrnet
riemuitsevat Vapahtajansa syntymisen
muistojuhlana ja
eiämäkertaan ja sukuun 1iitt1,1rj515 asioista.
Silloin voi on vaikea sanoa, kummatko ovat onnellisempia,
antajatko
tu11a ilmi sellaista, jota ei olisi osarnut
kysyä ja jol1a voi vai saajat.
o11a suurikin historialliuen arvo.
Joulun merkitys sisältyy antamiseen, saarniseen ja iloit_
Maiju Keyncis.
semiseen. Vapahtaja itse on rriin tahtonut.
Ja koko krjsti_
.

