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Unto Martikainen: Kyöttisten suvun kantaisä asui Repolan Omeliassa ja hänen
jälkeläisiään olivat Pekka ja Nikolai Kyöttinen
Aila-Liisa Laurila: Tohtoriksi väitellyt Eila Stepanova kertoo, miksi hän ryhtyi jatkamaan
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Kannen kuva:
Louhi Pohjolan emäntä, ilkeäksi
luonnehdittu Pohjan akka
harvahammas. Osa kuvataiteilija
Vitali Dobrininin triptyykistä
vienankielisessä Kalevalassa.
Kuvaaja:
Tapani Kaukoniemi

Seura perustettiin vuonna 1906 nimellä Wienan Karjalaisten
Liitto. Vuonna 1917 seuran nimeksi tuli Karjalan Sivistysseura ry. Seuran tarkoituksena on itä- ja rajakarjalaisen kielen
ja kulttuurin vaaliminen sekä sivistystyön tekeminen. Seura
pyrkii ylläpitämään karjalaista perinnettä ja heimohenkeä
sekä lujittamaan karjalaista itsetuntoa.
Karjalan Sivistysseura ry:n jäseneksi pääsee jokainen
hyvämaineinen kansalainen. Jäsenmaksuun sisältyy
Karjalan Heimo -lehti. Tervetuloa jäseneksi, lehden
tilaajaksi ja lukijaksi sekä karjalais-kalevalaisen kulttuurin
harrastajaksi.

Tarjoa juttua lehteen

Lisätietoja seuran toiminnasta www.karjalansivistysseura.fi

paatoimittaja@karjalanheimo.fi

Karjalan Heimossa julkaistaan toimituksen harkinnan
mukaan myös lukijoiden kirjoituksia sekä karjalaisyhdistysten ja sukuseurojen tapahtumailmoituksia,
jotka liittyvät itä- ja rajakarjalaisuuden vaalimiseen.
Seuraavat aineistopäivät vuonna 2015:
Lauantait 11. huhtikuuta, 6. kesäkuuta, 1. elokuuta,
26. syyskuuta ja 7. marraskuuta.
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Kalevalan suuri vuosi
”Annapas ajan kulua,
päivän mennä, toisen tulla,
taas minua tarvitahan,
katsotahan, kaivatahan,
uuen Sammon saattajaksi,
uuen soiton suorijaksi,
uuen kuun kulettajaksi,
uuen päivän päästäjäksi,
kun ei kuuta, aurinkoa
eikä ilmaista iloa.”

”Annapaš aijan kuluo,
päivän männä, toisen tulla,
tuašpa milma tarvitahe,
kačotahe, ečitähe,
uuvven šammon šuattajakši,
uuvven šoiton šuorijakši,
uuvven kuun kulettajakši,
uuvven päivän piäštäjäkši,
kun ei kuuta eikä päivyä
eikä ilmaista iluo.”

N

ämä ennustukset lausui Vaka-Vanha-Väinämöinen viimeisinä sanoinaan
ennen kuin lähti laskettelemaan venehellä vaskisella, kuutilla kuparisella, kohti yläisiä maaemiä ja alaisia taivosia. Jäljelle hän jätti kantelonsa,
Suomelle soiton sorean ja kansalle ilon ikuisen sekä ennen kaikkea laulut suuret
lapsillensa.
Näissä Kalevalan runojen hienon-hienoissa tunnelmissa alkaa tämä vuosi, joka on kauniin kansalliseepoksemme 180-vuotisjuhlavuosi. Taas sitä tarvitaan,
kuten Väinämöinen sanoissaan lupaa. Kalevala ilmestyy nyt viimein runokylien
omalla kielellä, vienankarjalaksi. Kal’evala vienankarjalakši!
Lainasin tämän tekstin alkuun samat sitaatit sekä suomenkielisestä että vienankielisestä Kalevalasta. Tätä kirjoitettaessa uusi eepos ei ole vielä tullut painosta eikä julkaistu, mutta Raisa Remšujeva ja Vitali Dobrinin ovat saaneet työnsä valmiiksi. Seuraavassa Karjalan Heimon numerossa voimme kertoa, millaisin
menoin suurta julkaisujuhlaa vietettiin.
Kalevala on käännetty kaikkiaan yli 60 kielelle. Itse muistan tämän juhlan aikaan omaa taattoani, joka siirtyi tuonilmaisiin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä muutama vuosi sitten.
Samaan aikaan Karjalan Heimo -lehti uu-

distuu hieman. Muutokset tuskin kuitenkaan
ovat niin suuria, että lukija niistä kovinkaan
suuresti hämmästyy. Taittoa ja ulkoasua hiomalla haluamme tehdä lehdestä entistä selkeämmän, raikkaamman ja tietenkin mukavamman lukea.
Lehden nimilogoksi palautamme vuosia
sitten käytössä olleen nimiversion. Olemme
myös saaneet käyttöömme kolme vastuullisen toimijan merkkiä, jotka näkyvät tuossa
vasemmalla.
AILA-LIISA LAURILA
Päätoimittaja

4

N:o 1–2

2015

2015

N:o 1–2

TAPANI KAUKONIEMI

5

Runokylien kielestä tuli

Kalevalan kieli
Helmikuun viimeinen viikko
jää muistoihin merkittävänä
hetkenä kulttuurihistoriassa.
Kansalliseepos Kalevala
julkaistaan runokylien alkuperäisellä kielellä, vienankarjalaksi sekä Suomessa
että Karjalan tasavallassa.

K

al’evala vienankarjalakši on nyt myös
vienalainen eepos kirjoitetussa ja painetussa muodossa. Suuri osa Kalevalan
runoista on lähtöisin Vienan runokylistä, missä runoniekat niitä aikoinaan
lauloivat keruumiehille. Nyt niiden uusin kääntäjä on
syntynyt Tollonjoella ja tuorein Kalevala-kuvataiteilija on lähtöisin Uhtualta.
Kääntäjä on Raisa Remšujeva, joka on tehnyt työtään pitkään, hartaasti ja huolellisesti. Tekstin rinnalla nähdään upeita maalauksia, jotka on kalevalaisista teemoista luonut Vitali Dobrinin. Hän lukeutuu
Karjalan tasavallan tunnetuimpiin kuvataiteilijoihin.
Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa
Linna kertoo, että ajatuksen Kalevalan kääntämisestä
vienankarjalaksi on alun perin esittänyt Paavo Ahava, joka nosti asian merkityksen esiin 2000-luvun alkupuolella parissa lehtikirjoituksessaan. Ahava myös
esitti kääntämistä Sammatissa pidetyssä Kalevalan
kääntäjien kokouksessa vuonna 2002.
Eeva-Kaisa Linnan mielestä vienankarjala on kauniisti korvassa soiva kieli ja hänestä on upeaa, että eepoksesta juuri nyt Kalevalan 180-vuotisjuhlavuonna
saadaan uusi käännös.

– Kun tuli tietoon, että Raisa Remšujevan käännöstyö oli edennyt jo varsin pitkälle, tuli tunne, että
Sivistysseuran pitää eepos julkaista, saattaa hienot
runot kaikkien luettaviksi. Halusimme tehdä myös
visuaalisesti nautittavan julkaisun ja siksi päädyimme Vitali Dobrininin upeisiin, värikylläisiin Kalevala-aiheisiin maalauksiin.
Tämä uusin Kalevala on Eeva-Kaisa Linnalle kuin
rakas lapsi.
– Uskon, että se tullaan tuntemaan kultaisena Kalevalana, hän sanoo.
Monien Sivistysseuran julkaisemien kirjojen parissa

suuren työn tehnyt Marja Torikka on uhrannut paljon aikaansa myös vienankielisen Kalevalan äärellä,
oikolukien ja tarkistaen tekstiä sekä miettien muun
julkaisutoimikunnan kanssa markkinointia ja kaikkea, mitä hankkeen toteuttamiseen liittyi.
– Päällimmäisenä ajatuksena nyt, kun Kalevala
viimein näkee päivänvalon, minulla on helpotuksen
tunne: vihdoinkin!
Marja Torikka muistaa, että oli tullut Karjalan Sivistysseuran johtokunnan sihteeriksi toukokuussa
1999, ja pian sen jälkeen silloinen seuran varapuheenjohtaja Paavo Ahava kysyi hänen mielipidettään
Kalevalan kääntämisestä vienankarjalaksi.
– Sain kuulla, että Raisa Remšujeva kääntää sitä.
Kannatin hanketta jo silloin lämpimästi, hän kertoo.
Kun Karjalan Kielen Seura ehti julkaista Kalevalan livvinkarjalaksi Zinaida Dubininan kääntämänä
vuonna 2009, Marja Torikan mieleen nousi taas kysymys, olisiko vienankarjalainen käännös jo valmis.
– En muista, oliko se vuonna 2010 vai 2011, kun
silloinen puheenjohtaja Kari Kemppinen tapasi Raisa
Remšujevan Petroskoissa ja kuuli käännöstyön olevan
valmistumassa tai ainakin odottamassa kustantajaa.
Asia nousi esiin hallituksen keskuudessa ja lähti etenemään – tosin kangerrellen. Nykyinen hallitus lähti
sitten puheenjohtajansa Eeva-Kaisa Linnan johdolla
tarmokkaasti toteuttamaan hanketta.

”Nyt on kyllä vihoviimeinen hetki tämän kulttuurityön
julkaisemiseen, sillä uhanalainen kieli, vienankarjala,
tarvitsee uusia julkaisuja ja näkyvyyttä,
jotta puhujat ymmärtävät arvostaa kieltään.”
Taiteilija Vitali Dobrininin maalaukset ammentavat aineksia Kalevalasta ja niissä on samalla kertaa perinteinen ja moderni ote.
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Louhen perhe -triptyykissä keskimmäiseksi on kuvattu Pohjolan emännän tytär.
Louhella on kaksi tytärtä, joita kaikki
Kalevan miehet tavoittelevat.
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Repolan rohkeat veljekset

Pekka ja Nikolai
Kyöttinen
Venäjän Karjalan Repolassa, Omelian
kylässä, muistetaan Kyöttiset etevinä
ja hyvämuistisina kansanrunon
ja loitsujen taitajina. Myöhemmin
suvusta oli apua Suomen
itsenäisyyden puolustamisessa.

KAL’EVALA vienankarjalaksi sai kannekseen osan maalauksesta, jossa kuvataan
Lemminkäisen tarinaa.

K

Marja Torikka tuntee helpotusta siitä, että

korjauslukuvaihe on nyt ohi. Se on vaatinut runsaasti työtunteja, pohdintaa sekä
uusien ja vanhojen karjalan kielen oppikirjojen lukemista.
– Mielenkiintoista on ollut oppia uutta, kun on saanut vastauksia ongelmiin
ja kysymyksiin niin itse kääntäjältä kuin
myös folkloristeilta, Senni Timoselta ja
Eila Stepanovalta.
Marja Torikkaa ilahduttaa, että julkaisuvuodeksi osuu juuri vuosi 2015, joka on,
taas kerran, Kalevalan juhlavuosi.
– Vienankarjalainen Kal’evala on saanut
hyvän julkaisuvuoden. Nyt on kyllä vihoviimeinen hetki tämän kulttuurityön julkaisemiseen, sillä uhanalainen kieli, vienankarjala, tarvitsee uusia julkaisuja ja näkyvyyttä, jotta puhujat ymmärtävät arvostaa
kieltään. Kal’evalassa säilyy myös runsaasti
vanhoja murrepiirteitä, joita nykykieli ei
enää käytä, hän sanoo.
AILA-LIISA LAURILA

KAL’EVALA vienankarjalaksi -teoksen
julkaisutilaisuus 25.2.2015
Helsingissä ja 27.2.2015 Petroskoissa

Remšujeva

Dobrinin

l Kääntäjä Raisa Remšujeva on
syntynyt vuonna 1950 Uhtuan piirin
Tollonjoella.
l Kävi koulunsa Vuokkiniemessä
ja Uhtualla sekä opiskeli Petroskoin
yliopiston suomalais-ugrilaisessa
tiedekunnassa.
l Työskenteli tutkijana Venäjän
Tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian
instituutissa.
l Tutkimustyössään perehtyi
Elias Lönnrotin Kantelettaren
kansanrunoudelliseen taustaan.
l On tunnetun vuokkiniemeläisen
kansanperinteen taitajan Santra
Remšujevan (1914–2010) tytär.

l Kuvataiteilija Vitali Dobrininin suku
on lähtöisin Akonlahdesta ja hän itse
syntyi Uhtualla eli nykyisessä Kalevalassa 1954.
l Opiskeli taidetta Petroskoissa ja
Leningradin Hertzenin taidekorkeakoulussa.
l Töitä on ollut esillä myös Suomessa
esimerkiksi Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa.
l Kal’evala vienankarjalakši -teosta
voi tilata Karjalan Sivistysseuran
toimistosta osoitteesta toimisto@
karjalansivistysseura.fi tai
puh. (09) 171 414.
l Hinta 45 euroa ja KSS:n jäsenille
35 euroa.

yöttisten suvun Ukko-Kyötti
eli Simana Olekseine Kyöttinen jätti runontaidon perinnöksi pojalleen Konoi Kyöttiselle (1851–1935), joka jo
vuonna 1897 kertoi tohtori Uno Karttuselle isästään kuuluisana loitsijana ja tietäjänä.
Konoi Kyöttinen lauloi itsekin runonkerääjille ja esiintyi Sortavalan laulujuhlilla kesällä 1934. Professori Väinö Salmisen mukaan muinaisten runojen löytöpaikat ulottuivat Aunuksen Karjalassa
Tulemajärven, Pyhäjärven, Säämäjärven,
Porajärven, Himolan, Paatenen, Repolan
ja Rukajärven alueille.
Konoi Kyöttisen pojat Pekka ja Nikolai olivat osaavia ja toimeliaita vaikuttajia,
kun heimoaatteen nostamat tahot alkoivat vuonna 1918 ajaa itärajan takaisten
suomalaisalueiden liittämistä Suomeen.
Repolassa aate saavutti laajaa vastakaikua.
Kyöttisen suvun kantaisä Hovatta oli syn-

tynyt vuonna 1739. Hän asui ikänsä Repolan Omeliassa.
Niin Hovatta kuin hänen poikansa Oleksi (s. 1762) ja Oleksin poika Simana lauloivat useille runonkerääjille. Simanaa laulattivat muiden muassa M. A. Castrén,
Aksel Berner ja A. A. Borenius sekä D.
E. D. Europaeus.

Simana Kyötin pojan, Konoin eli
Konoi Kyöttisen ja hänen vaimonsa
Domninan, o.s. Jyrgine, pojista vanhin, Pekka, syntyi vuonna 1883 Repolan Omeliassa. Hän kävi neljä luokkaa
iltakoulua ja ryhtyi ensiksi kaupan alalle.
Pekka ja hänen vaimonsa Anna o.s.
Grigorjeff avioituivat 1904, ja heille syntyi
kuusi lasta, Pauli, Veera, Annikki, Lauri,
Maija ja Mirja. Pekka ei käynyt venäläistä koulua, sillä talon vanhimpana poikana
hänet pantiin paimeneksi jo 13-vuotiaana.
Pekka muutti Kontiolahden Utraan Sergei-setänsä kauppa-apulaiseksi. Utrassa
hän suoritti kansakoulun neljä luokkaa.
Pekka osti Sergeiltä kaupan vuonna 1907 ja
muutti perheensä kera Ilomantsiin. Hän piti siellä kauppaliikettä vuosina 1908–1915.
Pekka Kyöttinen osallistui innokkaasti
Ilomantsin kunnallispolitiikkaan, oli palokunnan esimies kolmen vuoden ajan, ortodoksisen seurakunnan kirkkoneuvoston
jäsen ja kuului Säästöpankin isännistöön
sekä nuoriso- ja urheiluseuraan.
Pekka oli ravimies ja harrasti ravikilpailuja. Vuonna 1915 Pekka Kyöttinen myi
Ilomantsin-kaupan ja muutti Mäntyselän
Trobeneen, missä hän toimi mm. salakuljettajana Muurmannin radan työmaalla.
Pekka Kyöttinen kuului Repolan ensimmäiseen kunnanvaltuustoon ja oli sen pu-

Pekka Kyöttinen.

heenjohtajana. Repolan kunnallishallinto
järjestettiin Suomen lakien mukaisesti, sillä tavoitteena oli pääsy Suomen tasavallan
yhteyteen. Repolan kunnan luottamuselimet saivat toimia Tarton rauhaan eli vuoteen 1920 asti.
Syksyllä 1921 Pekka Kyöttinen oli valittu Karjalan Ulkomaisen valtuuskunnan
jäseneksi. Näissä asioissa hän kävi eri Pohjoismaissa selostamassa näiden sekä Saksan ja Sveitsin hallituksille tilannetta Repolassa ja koko Itä-Karjalassa.
Kansainliiton konferenssissa Genevessä
vuonna 1922 hän oli Repolan edustajana,
mutta kun Neuvostoliitto ei ollut edustettuna, piti asia jättää sikseen. Vielä 1940- ja
1950-luvulla Kyöttinen sai vastailla lehtimiesten kysymyksiin Repolasta.
uuu

8

N:o 1–2

2015

2015

N:o 1–2

9
KUVAT JUHANI KYÖTTISEN KOKOELMAT, POITSILA

Tiistaiseuran hartaushetki Verkkolammin koululla 1950-luvulla. Edessä Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Erkki Piiroinen, oikealla Pekka Kyöttinen ja oikean olkapään takana Nikolai Kyöttinen sekä edessä oikealla opettaja Nestor Norppa.
uuu

Pitkän ja vaiherikkaan elämäntyön tehnyt Pekka Kyöttinen sai kutsun ”tuonilmaisiin” 26. huhtikuuta 1961 Polvijärven
Viitalahdessa, missä hän asusti viimeiset
vuotensa maatilaansa viljellen. Seurakunta ja ortodoksisen kirkon työ olivat hänelle rakkaita.
Konoi Kyöttisen Nikolai-pojan elämänta-

rina kulkee vain osin samaa latua. Konoi
ja Domnina Kyöttisen perheen nuorempi
poika syntyi 20. joulukuuta1892 Repolan
kunnan Omelian kylässä. Heti kansakoulun
käytyään Nikolai siirtyi 14-vuotiaana Suomeen vuonna1906.
Nikolai oli käynyt Omelian kylän osaksi
venäjänkielistä kansakoulua, mistä oli peräisin hänen kaksikielisyytensä eli sujuva
venäjän- ja suomenkielen taitonsa.
Nikolai Kyöttinen palasi vuonna 1913
takaisin Repolaan ja joutui nostomieheksi
Venäjän tsaarin armeijaan 21-vuotiaana.
Vuosina 1915–1917 Nikolai Kyöttinen
palveli sotilaana tsaarin armeijassa osallistuen rintamataisteluihin. Ensimmäisen
maailmansodan ajan Nikolai palveli rintamalla. Venäjän vallankumouksen jälkeen
hän palasi Repolaan, missä hän toimi niin
kunnanvaltuuston kuin kunnanhallituksen jäsenenä.
Syyskuusta 1919 alkaen Nikolai toimi
Repolan suojeluskunnan kasvatusasioiden
sekä kanslia- ja talouspäällikön tehtävissä.
Repolan piirin vt. nimismiehenä Nikolai
Kyöttinen työskenteli 8.10.1920 alkaen aina silloin, kun vt. nimismies Bobi Sivén
oli matkoilla.
Lisäksi hän toimi Omelian piirin kih-

lakunnan oikeuden lautamiehenä vuoden 1918.
Vuodet 1920–1921 Nikolai asusti Anastasia Ivanovna Jefimowin kanssa. Hän
oli syntynyt Suistamolla 21. maaliskuuta
1897. Anastasia-vaimo työskenteli Repolan
Omelian kylässä kiertokoulun opettajana.
Nikolai oli vuosina 1920–1921 mukana Repolan kansannousussa ja palasi 1921
Lieksaan ryhtyen ansaitsemaan elantoa
Suomessa kauppa-alalla. Lisäksi Nikolai
Kyöttinen oli maaliskuusta 1922 kauppiaana Kajaanin kaupungissa sekä Suojärvellä.
Heinäkuun 10.päivänä 1921 syntyi Nikolain ja Anastasian tytär, joka sai nimen
Oili. Vuonna 1922 Nikolai muutti aluksi
Suojärvelle, minne Nastikin muutti Oili-tyttären kera vuonna 1923.
Nikolai Kyöttinen ja Anastasia Jefimow
solmivat avioliiton 31.syyskuuta 1924. Suojärvellä syntyivät lapset Leo 1925, Paula
1928 sekä Juhani 1932. Suojärvellä Nikolai toimi Karjalan Tukkukauppa Oy:n
palveluksessa vuosina 1923–1925 sekä
1927–1928, Suojärven Osuusliikkeen palveluksessa 1929 ja Suojärven Rautakaupan
kauppiaana vuonna 1929. Hän työskenteli
kauppias J. Vienosen liikkeen rautaosastolla vuodet 1931–1938, kunnes hänestä
tuli kaupan johtaja vuosiksi 1938–1939.
Marraskuun 30. päivänä vuonna 1939 Nikolai Kyöttisen perhe eli Paula, Juhani ja
Nasti-puoliso muuttivat Polvijärvelle Viitalahden taloon Kuorevaaraan, missä Pekka-veljellä oli maatila. Marraskuusta 1941
aina elokuulle 1944 asti Nikolai oli sodassa
ja hoiti hallintotehtäviä Itä-Karjalan soti-

Pekka Kyöttisen puoliso Anna o.s. Grigorjeff ja hänen poikansa Pauli esittelevät
Itä-Karjalan lippua Polvijärven Viitalahdessa 1960-luvun lopulla.

lashallinnon palveluksessa 1941–1944 kansanhuoltopäällikkönä Karhumäen, Äänisjärven ja Uhtuan alueilla.
Jo kesällä 1921 rajakomendantti Erkki
Raappana oli värvännyt sotilastiedustelun asiamiehiksi A. Saveljeffin ja Repolan
Omelian kylässä syntyneen Nikolai Kyöttisen, jotka syksyllä 1921 tekivät laajan vakoilumatkan Karhumäkeen, Vienan Kemiin,
Petroskoihin, Porajärvelle sekä Poventsan
ja Sorokan seuduille.

Kuusiviikkoisen matkan aikana kaksikko sai hankituksi arvokkaita tiedustelutietoja, jotka auttoivat Suomen rajaseudun
puolustuksessa.
Nikolai Kyöttinen oli tiukasti periaatteen mies, joka ei koskaan ottanut Suomen
kansalaisuutta, vaan eli kuolemaansa asti
muukalaispassilla.
Hän oli hyvin sosiaalinen ja isänmaallinen persoona, jonka tärkeimpiä asioita
elämässä oli urheilu. Vanhoilla päivillään
Nikolai oli ahkera ristinmerkin tekijä, rukoillessaan kotoisen ikoninurkan ääressä.
Nikolai oli lapsirakas ja omisti runonkirjoitustaidon.

Joulun alla vuonna 1965 hän menehtyi
kotonaan Viitalahdessa, Polvijärven Kuorevaarassa. Nikolain puoliso Anastasia Kyöttinen sai kutsun ”tuonilmaisiin” elokuussa
1973 Joensuussa.
Itä-Karjalan kansan kohtalontie vaati Repolan Kyöttisen veljeksiltä kestävää
uskoa tulevaisuuteen ja toivoa rajaseudun
uuden, paremman huomisen puolesta. Repolan Kyöttisen sukua elää tänäkin päivänä Polvijärven Kuorevaarassa, missä Viitalahden taloa isännöi metsätalousinsinööri
Pekka Kyöttinen.
UNTO MARTIKAINEN

Lähteet:
Karjalan Sivistysseuran arkisto:
maisteri Eeva Karttusen tallentama
Nikolai Kyöttisen haastattelu,
Suojärvi 1939.
Maisteri Maiju Keynään suorittama
Pekka Kyöttisen haastattelu kesällä
1939.
Maiju Keynäs: ”Kyöttisen sukutarina
Repolasta”, Karjalan Heimo
n:o 10/1949.
Martti Nesterinen, Lieksa, haastattelu ja
kirjallinen tiedonanto 2007.
Juhani Kyöttinen, Poitsila, kirjallinen
tiedonanto, joulukuu 2014.
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Karjalaiset
itkuvirret
Tohtoriksi väitellyt Eila Stepanova halusi
jatkaa äitinsä Aleksandra Stepanovan
arvokasta työtä itkuvirsien tutkijana.
Tutkimustyö jatkuu edelleen.

V

Teit väitöskirjaasi Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit noin kymmenen vuoden ajan. Miksi valitsit juuri tämän tutkimuskohteen ja -aiheen?
– Väitöstutkimukseni tosiaan kesti kymmenen vuotta ja suurin osa ajastani meni arkistomateriaalien hankkimiseen ja
työstämiseen. Monet itkuvirret piti litteroida audionauhoista ja tarkistuttaa useaan kertaan. Muutenkin itkuvirsien kieli
poikkeaa niin paljon tavallisesta arkikielestä, että omaa aikaansa kesti, kun ”opiskelin” itkukieltä eli seesjärveläisten itkijöiden rekisteriä.
– Tutkimukseni aiheen valinnassa vaikutti yhtäältä äitini itkuvirsitutkija Aleksandra Stepanovan elämäntyö – halusin
jatkaa hänen viitoittamaansa tutkimustietä.
Toisaalta halusin tietenkin tehdä omanlaista tutkimusta, joten valitsin vähiten tutkitun Seesjärven seudun itkuja omaksi tutkimuskohteekseni.
Äitisi Aleksandra Stepanova on tunnettu
ja arvostettu itkuvirsitutkija. Onko hänen töistään ollut suurta hyötyä sinulle?
– Äitini Aleksandra Stepanova on tehnyt tutkimustyötä lähes 50 vuotta Karjalan
tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja
historian instituutissa. Hänen tutkimus-

2015

N:o 1–2
KUVAT AILA-LIISA LAURILA

Elämäntehtävä:

iime syksynä Helsingin yliopistossa väitellyt Eila Stepanova määritteli itkuvirret
osuvasti. Hänen mukaansa itkurekisteri toimii itkijänaisen voimatyökaluna ihmiselämän
käännekohdissa. Karjalan Heimo kyseli
tutkijalta lähemmin väitöstyön taustoista.

2015

tensa pääaiheena olivat karjalaiset itkuvirret, niiden omanlainen kielijärjestelmä. Hän on tehnyt valtavan työn, jonka
tuloksena on julkaistu useita artikkeleita
ja kirjoja, muun muassa Karjalaisen itkuvirsikielen sanakirja.
– Äitini tutkimuksista on ollut huikeasti
apua omassa työssäni – ne ovat väitöskirjani vankka perusta, jonka varassa olen pystynyt tekemään uusia tulkintoja itkijöistä
ja itkuvirsirunoudesta. Sen lisäksi äitini
on vuodesta 1963 tehnyt noin 52 kenttätyömatkaa Karjalan eri alueille ja saanut
talteen arkistoihin erittäin ison määrän
perinnettä. Väitöskirjani aineistosta hyvin
monet itkuvirret on hänen keräämiään.
Tutkimusaineistona oli kaikkiaan 446
vuosien 1871 ja 2007 välillä tallennettua itkuvirttä 58 itkijältä. Voitko mainita
muutamia nimiä, ketkä olivat nauhoittaneet niitä ja keitä olivat itkijät?
– Historian ensimmäisen seesjärveläisen itkuvirren on kirjoittanut ylös Paateneella vuonna 1871 tunnettu suomalainen kielitieteilijä Arvid Genetz. Se on pitkä, itkukieleltään hyvin kuvaannollinen
rekryytti-itku, jonka tuntematon nainen
esitti miehensä tsaarin armeijaan lähtiessä.
Tämä nainen on ainut 58 itkijästä, jonka
nimeä ei tunneta.
– Hyvin monista itkijöistä tiedämme
vain nimen ja asuinpaikan, koska 1900-luvun alkupuolella tutkijoilla ei ollut tapana
kirjoittaa ylös perinteenkannattajien henkilötietoja. Toisin on ollut 1960-luvulta
lähtien, jolloin tutkijat alkoivat kiinnostua myös itse esittäjistä.
– Tutkimukseni päähenkilöä Pras-

11
kovja Saveljevaa Mändyselän kylästä kävivät haastattelemassa sekä karjalaiset että suomalaiset tutkijat, muiden muassa
Aleksandra Stepanova, Raisa Remšujeva (Kalevalan vienaksi kääntänyt tutkija),
Aleksi ja Unelma Konkka, Pekka Laaksonen, Lauri Honko ja Aili Nenola. Yhteensä tutkijat onnistuivat nauhoittamaan
Praskovjalta yli 90 itkua, joiden kokoelmaa
Aleksandra Stepanova ja minä olemme viimeistelemässä julkaisukuntoon.
Mitkä ovat seesjärveläisten itkuvirsien
erityispiirteet eli miten ne poikkeavat
muista, esimerkiksi vienalaisista tai aunuslaisista itkuista?
– Toki karjalaisten itkuvirsien kielessä
on yhteinen perusta, eli itkukielen periaatteet ovat samoja: siinä on erilaisia piilonimityksiä, joilla ilmaistaan ihmisten välisiä
suhteita tai nimetään kiertäen erilaisia ilmiöitä, esineitä ja prosesseja. Erityistä juuri seesjärveläisille itkuille on esimerkiksi
venäjästä mukautettujen sanojen runsas
määrä tai tautologisten ilmaisujen paljous,
jolloin käytetään hyväksi sekä karjalaa että
venäjää. Esimerkiksi tautologinen ilmaisu
’uširookoit uulicapihazet’ tarkoittaa ’leveitä piha-pihasia’.
Miksi Karjalassa on ollut olemassa tällainen itkuperinne? Mikä on arviosi?
– Karjalainen itkuvirsiperinne ei ole ollut olemassa tai ollut kehittynyt tyhjiössä

vaan itkuvirret ovat maailmanlaajuisesti tunnettu ilmiö. Itkuja löytyy kaikkialla
maailmassa, koska ihmisillä on aina ollut
ja tulee edelleenkin olemaan tarve ilmaista omat murheensa ja surunsa. Niin myös
Karjalassa itkuvirret ovat auttaneet yhteisöä hoitamaan tunne-elämän ja erilaiset
ero- ja suruprosessit, ovat jäsentäneet karjalaisten suhteet elävien ja kuolleiden perheenjäsenten välissä.
Oletko itse kuullut itkuvirsiä aidossa
esitystilanteessa, esimerkiksi häissä tai
hautajaisissa?
– Olen käynyt pari kertaa kenttätyömatkoilla, jolloin kuulin äänellä itkua. Itkijä
oli Praskovja Saveljeva ja hän esitti muisteluitkuja omalle äidilleen tämän haudalla.
Onko itkuvirsiperinne mielestäsi kadonnutta menneisyyttä, vai vieläkö sille olisi
käyttöä nykyajassa?
– Itkuvirret eivät voi olla menneisyyttä
niin pitkään kuin ihmisillä on tunteita ja
tarve ilmaista niitä. Kaikki riippuu vain siitä, mitä me oikein kutsumme itkuvirsiksi.
En voisi kuvitella, että 1800−1900-luvuilla arkistoihin tallennettu karjalainen itkuvirsiperinne olisi edustanut jotakin ”iänikuista”, muuttumatonta runoutta jostain
kivikaudesta.
– Perinne elää alituisen muutoksen prosessia, se muuttuu ja kehittyy. Mitä itkuvirsi on tulevaisuudessa riippuu meistä
itsestämme. Ehkä ne ovat jonkinlaista vapaamuotoisesti kirjoitettua sururunoutta
eivätkä enää improvisoiden itkukielellä
laulettua suullista runoutta?
Mikä oli kaikkein innostavin löytö tai
havainto itsellesi?
– Kaikkein innostavinta oli ymmärtää,
että itkukieli on paljon enemmän kuin
pelkkä kieli tai pelkät sanat. Oli innostavaa myös löytää teoreettiset työkalut kuvailla omaa ymmärrystä.

Väitöstilaisuudessa nähtiin paljon tuttua
väkea. Tässä Eila Stepanovaa onnittelee
Markku Nieminen Juminkeosta.

Olet jo aloittanut jatkotyön, mitä tutkit
seuraavaksi?
– Seuraavat kaksi vuotta tutkin laajemmin itämerensuomalaista itkuvirsirunoutta
ja etsin yhteyksiä sen ja pohjoisvenäläisten
sekä balttilaisten itkujen yhteyksiä.
AILA-LIISA LAURILA

Väitöstilaisuuden päätteeksi Eila Stepanovaa onnitteli muiden muassa Pekka
Laaksonen, joka on itsekin käynyt tapaamassa monia karjalaisia itkijöitä ja perinteentaitajia. Taustalla Eilan äiti Aleksandra Stepanova.

Eila Stepanovan väitöskirja ”Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit: Tutkimus
äänellä itkemisen käytänteistä, teemoista ja käsitteistä” hyväksyttiin 18.10.2014
Helsingissä.
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Vimmainen matka
Vienan Karjalan
menneisyyteen
Kipu
Arvi Perttu. Romaani, 391 sivua
Myllylahti Oy, Espoo 2014
Hinta 31,50 euroa

Meille lukijoille – esimerkiksi Karjalan Si-

vistysseuran jäsenille – jotka olemme kiinnostuneita Vienan Karjalan historiasta (ja
mysteereistä) tai ihmisille, joilla on suvussa
esimerkiksi laukkuritaustaa, Arvi Pertun
romaani tuottaa ihan erikoisia kicksejä!
Kirjan kuvamaailma avautuu elävänä
ja tunnistettavana tänäkin päivänä. Maantiede eli kylät, järvet ja joet tulevat silmiin
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KUVAT KIRJOITTAJAN KOKOELMISTA

KIRJALLISUUS

Kirjakauppoihin ilmestyi viime syksynä teos, joka käsittelee Heimosotien aikaa (vuodet 1918–1922). Kirjan tekijä on
Petroskoissa vuonna 1961 kirjailijaperheeseen syntynyt Arvi Perttu (oikeampi nimi
Vasselein Hilipan Oleksein Pekan Arvi).
Arvi Pertun kirjallinen intohimo lienee syntynyt jo kehdossa. Hänen äitinsä
on Unelma Konkka, joka tunnetaan karjalaisen itkuvirsirunouden tutkijana, ja isä
vienankarjalainen kirjailija Pekka Perttu.
Arvi Perttu on puristanut uusimman
kirjansa muottiin ja tyyliin, jota harvemmin näkee sotatarinoissa. Pertulta on aikaisemmin julkaistu kuusi teosta. Lisäksi
hän on toiminut kääntäjänä ja toimittajana mm. Carelia-lehdessä, joka ilmestyy
suomenkielisenä Petroskoissa.
Kipu-teos ei ole tietokirja, mutta ei
pelkkä fiktiokaan – kirjoittaja on tarkasti ja taiten käyttänyt arkistomateriaalia,
istunut ahkerasti ainakin Kansallisarkiston Sota-arkistossa Helsingissä ja ilmeisesti myös Petroskoin arkistotuolit ovat
tulleet tutuiksi.
Kirjan luonne sopinee ilmaisuun: dokumentti menneestä todellisuudesta. Tyylin
määrittely jääköön lukijalle.

2015

selkeästi tekstiä lukiessa. Aivan samoilla
termäsillä ja vesillä on liikuttu ja samoja
Vuokkiniemen termän juoksuhautoja tutkailtu. ”Turistiloina” on sormella selvitelty,
kuka milloinkin koukkasi sieltä tai täältä
– ja mihin Kuisma upotti ”luiskansa” lähtiessään ortjadan jaloista pakoon.
Kirjassa esiintyvillä alueilla asui 1900-luvun alussa huomattavasti enemmän asukkaita kuin tänä päivänä.
Kirjan sivuilta hyppää runsaasti esiin
henkilöitä, jotka on helppo tunnistaa
”omikseen”, jopa sukulaisiksi. Itselläni kävi juuri näin. Kirjan eri luvuissa vilahtava
Suolahden Riiko (eli Grigori Kallijeff eli
Smötkyn Riiko) oli isoisäni isoisän veljen
poika Pirttilaksista eli Pirttilahdesta.
Arvi Pertun kirja on kahden henkilön in-

tohimoinen tarina rakkaudesta sydämettömän sodan keskellä. Rakkaus päättyy
sodan lakien mukaan tuhoon ja rakastavaiset palavat elävinä hevostalliin.
Perttu osaa kirjoittaa lyyrisesti silloin,

”Kirjoittaja muistuttaa,
että sodassa ei ole
sankareita ja näyttää
taisteluareenat
hidastettuina hurmekenttinä ja ihmisyyden
takapihoina.”

Vienalaismiehiä ensimmäisessä maailmansodassa (ns. Saksan sota). Tsaarin armeijan joukkoja oli ainakin Riianlahden
taisteluissa ja kuva lienee otettu jossain
valokuvaamossa. Keskellä istuu Jegor
Kallijeff, kirjoittajan isoisä. Kaksi muuta
ovat tuntemattomia. Kirjoittaja olisi ylen
äijän kiitollinen, jos jostakin löytäisi miehille henkilöllisyyden!

kun siihen on aihetta. Luonnon jylhyys
ja samanaikainen armottomuus, silmin
nähtävä kauneus ja brutaali verenvuodatus vuorottelevat ja kietoutuvat toisiinsa,
ja kuitenkin päästävät lukijan haukkaamaan happea.
Kirjoittaja muistuttaa, että sodassa ei
ole sankareita ja näyttää taisteluareenat
hidastettuina hurmekenttinä ja ihmisyyden takapihoina. Kirjoittaja on heimojen
sodan mukaisesti rakentanut sodasta höyräkän, joka ei ole kaunista sotaa. Puukot
ja pistimet, kynnet ja hampaat korvaavat
köyhän rahvaan aseet. Vankeja ei oteta,
vaan tapetaan – olkoon kyseessä suku tai ei.
Kipu, kärsimys ja veriset vaatteet ovat
tavalla tai toisella aina läsnä. Päähenkilöissä on valmiina – iholla tai sisällä – haava,
joka ei umpeudu. Se tuntuu kipuna, johon
lääkettä ei löydy; kokaiinista tai konjakista huolimatta.
Kirjassa on runsaasti henkilöitä, mikä
pakottaa tarkkuutta lukemiseen. Vienan
henkilönimistö on perinteisesti pitkänlainen. On pappien antamat viralliset nimet
ja sitten rahvaannimet.
Kirjan päähenkilönä esiintyy Santeri
(Aleksander) Lesojeff eli Törmäsen Huotarin Santeri Tollosta (Tollonjoelta). Santeri löytää kirjan lopussa oman moamonsa ja toattonsa bolsevikkien teloittamana
omassa kodissaan.
Kirjan kieli kääntyy paikoitellen vienankarjalaksi, joka antaa syvyyttä kertomukseen. Murre ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, sitä käytetään harkiten.
”toas on tuppelot tukulla – kaksihuotraset kovolla”
Näin todetaan sivistyneesti nuorison
yhteisestä ilakoinnista ja parin etsinnästä.
Sotilashenkilöiden nimet on peitetty läpinäkyvästi. Myös vienalaisupseerit on ”kät-

uuu
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KIRJALLISUUS

Karjalan kieli
ottaa loikan
Kuldukengät da hiirien tansit
Marjukka Patrakka. Proosateos,
48 sivua. Verso, Petroskoi, 2014.
KSS-hinta 10 euroa.
Marjukka Patrakan uusimman tarinakirjasen
aloitussivut hämmentävät. Veronika-niminen päähenkilö kiirehtii ruuhkassa rautatieasemalle, hyppää junaan,
riisuu ulkovaatteensa ja
istuu alas. Hän matkustaa junalla perhejuhlaan Pietarista Petroskoihin.
Ei siis hevosia, talleja eikä navetoita vaan
nuoren tutkijanaisen arkielämää nykyajassa. Hiiriä tarinassa on mukana aivan kuten
teoksen nimikin osoittaa, mutta ne ovat kukantaimien mukana matkanneita harvinaisia tammihiiriä.

Tutkijajoukko
vie kalavesille
uuu

ketty”. Mikä sitten lieneekään syy? Kapteeni
Toivo Kuisma päsmäröi Raivola-nimisenä ja Metsäsissien päällikkö ”Ilmarinen”
esiintyy kirjassa nimellä Urho Härkönen,
oikealta nimeltään opettaja Jalmari Takkinen.
Santeriin rakastunut ”poikatyttö”-sotilas Frederik Eriksson on helsinkiläinen
taideopiskelija Fredrika Eriksson (ei historiallinen henkilö). Hänellä on alussa motiivina ainoastaan kosto.
Helsingin punaiset tappoivat vuonna
1918 Riikan enon tytön silmien edessä ja
hänet itsensä ruoskittiin ja raiskattiin. Vienassa korpisodan hulluus laimentaa kuitenkin kostonhalun ja rakastuminen saa
hänet kestämään kuoleman ja veren jokapäiväisen läsnäolon.

”Helsingin punaiset
tappoivat vuonna 1918
Riikan enon tytön
silmien edessä ja hänet
itsensä ruoskittiin
ja raiskattiin.”
Riikka ja Santeri pääsivät punaisten
kynsistä Tiironvaaran asti, johon viimeiset metsäsissien joukot pakenivat. Tiironvaarasta oli enää neljä kilometriä Suomen
rajalle. Pakolaisvirta oli vaeltanut muutaman viikon aikana Vienan Karjalasta länteen hakemaan lämpöä ja turvaa.

Pohjois-Suomen talvisten rajojen yli
12 000 pakolaista halusi päästä pelon ja
nälän vallasta Suomen turvallisiin oloihin. Tulevaisuutta he voivat vain aavist aa.
Kirjan lopetus on hyvällä tavalla sanottuna dramaattinen.
Rakastavaiset pääsevät viime hetkellä
piiloutumaan hevostalliin ja hakevat sieltä
turvaa pakkaselta.
Tiironvaara on täysin punaisten hallussa ja päivämäärä on 16.2.1922.
Santeri Lesojeff on taisteluista väsyneenä nukahtanut ja uneksii syvällä oman sielunsa pohjilla. Herätessään hän huomaa
tallin olevan tulessa. Punaiset ovat sytyttäneet sen.
ASMO KALLIO

Riiko Kallijeffin eli Smötkyn Riikon
pieni mökkeröinen. Riikon suvun
varsinainen asuinpaikka oli eri
kohdassa Pirttilahtea ja kuvassa
oleva rakennettiin vasta sen jälkeen, kun Riiko ja hänen vaimonsa
Joukenie olivat päässeet kotiseudulleen. Perhe oli tuomittu määräaikaiseen karkotukseen kansallisvainojen vuosina.

Oulankaa soutamassa
ja vähän Paanajärvelläkin
Markku Myllylä. Syntymäpäiväkirja, 92
sivua. Omakustanne 2014.
Hinta 20 euroa (sis. postituskulut),
tilaukset: markku.myllyla@ahven.net
Kuusamolaislähtöinen
Markku Myllylä on kirjoittanut ja julkaissut omakustanteena pienen kirjasen Oulangan-Paanajärven-Pääjärven luontoja kalastusasioista. Kirja on tehty viime vuonna, jolloin kirjoittaja täytti 60 vuotta. Kirjoittajalle tällaisen 60-vuotisjuhlakirjan kirjoittaminen Oulangasta ja Paanajärvestä on ollut mieluisa tehtävä.
Teoksen loppuun kootussa Kirjallisuutta-osassa mainitaan muiden muassa Leo
Koutaniemen vuonna 2013 julkaisema In-

Kirjoittajan ote on hiukan toisenlainen
kuin aiemmissa lastenkirjoissa. Livvin murteella kirjoitetussa tarinassa on kaikkia perheeseen ja sukuun kuuluvia henkilöitä, mutta
näkökulma on aikuisempi kuin ennen. Kirjasta voisi kutsua nuortenkirjaksi, mutta se
sopii mainiosti myös aikuisten luettavaksi.
Karjalankielisiä nuortenkirjoja ei todellakaan ole julkaistu liiaksi asti. Kyse ei nyt
siis ole satukirjasta, ei kuvakirjasta eikä lastenkirjasta.
Mieleen muistuvat lukioaikojen pienet
englanninkieliset kirjaset, jotka olivat harjoitustehtäviä kielenopiskelussa jo hieman
edistyneemmille lukijoille. Useat niistä olivat jonkinlaisin kuvin täydennettyjä, ja niin
on tämä Kuldukengät-kirjakin.
Tarinan kieli kaipaa oman kommenttinsa. Teksti on juuri samaan tapaan helppolukuista kuin kouluaikojen kirjaset, jos lukija ylipäätään ”ellendää” livviä eli pärjää
tämän karjalan murteen kanssa. Sanastoa
ei ole helpottamassa outojen sanojen selvittämistä. Välillä sanat vaikuttavat kovin
omaperäisiltä eikä kaikkia painovirheitäkään ole saatu karsittua pois.
Tästä huolimatta Kuldukengät hiirineen
on raikas ja kiinnostava uutuus.
AILA-LIISA LAURILA
ha itä -teos. Myllylän teosta voisi nimittää
sen pikkuveljeksi. Molemmissa liikutaan
samoissa koillismaalaisissa ja vienalaisissa
maisemissa, kalastellaan, matkustetaan, leiriydytään, tehdään tutkimustyötä sekä tavataan Neuvostoliiton ja Venäjän virkakuntaa.
Kirjassa lähdetään Sallan Hautajärveltä
valumaan pitkin Savinajokea veneellä Taivalkönkäälle, sieltä Oulankajokea Kiutakönkäälle, alavirtaan Jäkälämutkaan ja Venäjän
rajalle, edelleen alavirtaan Venäjälle Paanajärvelle, Kivakkakoskelle ja Pääjärvelle.
Näistä työn ohessa koetuista luontoretkistä nauttiville löytynee kansien välistä paljon
kiinnostavaa. Pienestä kalastuskirjastakin
se käy. Kirjoittaja antaa harri- ja taimenperhojen reseptejä sekä jossain määrin jopa kalaruokaohjeita, esimerkiksi neuvoja
nuotiokalan valmistamiseen.
Kirjan omakustannemaisuus näkyy hieman ulkoasussa ja tekstissä, jonne on pujahdellut virheitä hiukan enemmän kuin
on sallittua. Teoksen sympaattisuutta se ei
täysin poista ja onhan se joka tapauksessa
luotaus yhteen pitkään työuraan. Tarinat
ovat tietenkin vain pieniä välähdyksiä, mutta avaavat joitakin ovia.
AILA-LIISA LAURILA
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Heimosoturi Bruno Grönroos piirsi kylät
lähes sata vuotta sitten

Uhtuan kartta 1918
Heimoaatteen innoittama rakennusmestari Bruno Grönroos liittyi keväällä
1918 Vienan vapautusretkeen. Maanmittausta osaavana
hän sai tehtäväkseen piirtää karttoja retkikunnan sijoituspaikoista.

B

runo Grönroosin piirtämä Uhtuan keskuskylien kartta tulee nyt
julkaistuksi ilmeisesti ensimmäisen kerran.
Kevät ja kesä vuonna 1918 olivat Uhtualla ja muissa Vienan kylissä tapahtumien täyttämää aikaa. Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumousten
melskeet kaikuivat Vienan kyliin vaimentuneina, mutta aiheuttivat hämmennystä
ja huolta asukkaissa. Ne toivat kyliin kulkijoita, jollaisia siellä ei ollut vuosisatoihin nähty.
Vienalaisia nuoria miehiä oli määrätty
tsaarin armeijaan vuosina 1914–1916 järjestetyissä kutsunnoissa ja monien kohtaloksi tuli kaatua Saksan vastaisilla rintamilla. Vallankumousvuoden 1917 lopulla
ja kevättalvella 1918 sotilaita palasi kapinoivista ja hajonneista joukkoyksiköistään
kuohuvan Venäjän halki kotikyliinsä.
Kuultiin myös saksalaisten nousseen
maihin Suomessa ja osallistuvan sisällissotaan. Keväällä kulkeutui Muurmannin
suunnasta tietoa englantilaisten maihinnoususta ja suomalaisten punaisten värväytymisestä heidän palvelukseensa.
Kevättalvella 1918 ilmaantui kyliin myös

toisenlaisia sotilaita. He kertoivat olevansa

valkoisia heimosotureita ja tulleensa rakentamaan ”Suurta Suomea”, johon Venäjän
vallasta vapautettu Itä-Karjala liitettäisiin.
Heimosoturien joukossa Uhtualle tuli Mellilässä, Varsinais-Suomessa syntynyt Bruno Grönroos. Hän oli muuttanut
Suomussalmelle ja liittynyt siellä everstiluutnantti Malmin johtamaan Vienan
retkikuntaan maaliskuussa 1918. Grönroos oli Vienaan lähtiessään 23-vuotias
rakennusmestari.
Turun yliopiston Suomen historian laitos

haastatteli 1960-luvun lopulla heimosotureita. Heidän kertomuksiaan on luettavissa
laitoksen arkistossa. Haastattelussa Bruno
Grönroos kertoo Ilmari Kiannon kirjan
”Vienan kansan kohtalo” selvittäneen hänelle, miten orjuutettu Vienan kansan asema oli tsaarin vallan aikana.
Kiannon kirja innoitti häntä liittymään
Malmin retkikuntaan. Grönroos oli myös
ystävystynyt Vienan Kivijärveltä kotoisin
olleen kauppias Matti Lesojeffin lasten
kanssa kansakouluaikoinaan Mellilässä ja
halusi nähdä koulutoveriensa kotimaata.
Lesojeff oli palannut vuonna 1908 Kivijärvelle, jossa Bruno Grönroos tapasi hänet
kymmenen vuotta myöhemmin Vienan
vapautusretkeläisenä.

”Kevättalvella 1918 ilmaantui kyliin
toisenlaisia sotilaita. He kertoivat
olevansa valkoisia heimosotureita
ja tulleensa rakentamaan ”Suurta Suomea”,
johon Venäjän vallasta
vapautettu Itä-Karjala liitettäisiin.”

Syyskesällä 1918 punaiset karjalaiset
ja englantilaiset karkottivat heimosoturit
Vienasta. Heidän mukanaan Bruno Grönroos ja hänen piirtämänsä kartta palasivat
Suomeen.
Grönroos luovutti kartan heimosoturikumppaninsa, jyväskyläläisen lehtorin
Vihtori Järvisen haltuun, jonka jälkeen
jättämien papereiden joukossa kartta lojui unohdettuna vuosikymmenien ajan.
Järvisen lapsenlapsi Merja Riijärvi sattui lukemaan Oulussa ilmestyvästä Kaleva-lehdestä tammikuussa 2000 artikkelin,
jossa kerrottiin Jari Helmisaaresta ja hänen vapaaehtoistyöstään Uhtualla.
Riijärvi lähetti kartan Kalevan toimitukseen toivoen, että se toimitettaisiin edelleen Jari Helmisaarelle. Saatesanoissaan
hän toivoi kartan löytävän paremman säilytyspaikan kuin ”banaanilaatikossa minun vintilläni”.
Toive toteutui, kun Jari Helmisaari ja
Paavo Ahava toimittivat kartan syksyllä 2013 Kansallisarkistoon säilytettäväksi.
PEKKA VAARA
Kartan lähde: Kansallisarkisto,
Digiarkisto, http://digi.narc.fi/digi/view.
ka?kuid=22652602

Rakennusmestari Bruno Grönroosin keväällä 1918 piirtämä Uhtuan kartta. Uhtua
oli tuolloin Vienan suurin kylä, jonka asutus oli vuonna 1918 jakautunut Likopään,
Miitkalan, Ryhjän, Issakkalan ja Lamminpohjan alakyliin aivan kuten tänäkin päivänä.
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Perinnetiedot piristivät
Oulun kielikurssilaisia

V

ienankarjalan murteen ja kulttuurin kurssi jatkui Oulussa lokakuussa. Kielen ohella kurssilaiset saivat tietoa myös kulttuurista kuten Vienan Karjalan risteistä,
vienalaisten naisten perinnevaatteista, käsitöistä ja laukkukauppiasperinteestä. Näistä
asioista kertoi Vasselei Rohkimanen. Lisäksi erityisen kiinnostava oli emeritusprofessori Pekka Zaikovin luento karjalaisesta
itkuvirsi- ja joikuperinteestä.
Itkutaidosta Zaikov kertoi, että itkuvirsien taitaminen oli yleistä karjalaisille.
Vielä 1800-luvulla jokainen karjalainen
nainen osasi tulkita surunsa ja murheensa itkuvirrellä. Niitä oli jopa velvollisuus
osata. Naiset itkivät yleensä tuonilmaisiin
mennyttä omaista, miehelään menevää antilasta sekä sotaan tai sotapalvelukseen vietäviä poikia ja miehiä.
Esimerkiksi häissä itkettäjä oli erityinen
itkurunojen taitaja, joka kulki morsiamen
kanssa itkemässä ja itki morsiamen puolesta. Usein tämä itkettäjä oli morsiamen
sukulainen, muttei missään tapauksessa
oma äiti.
Itkettäjä toimi myös kihlatun eli antilaan opastajana, antilas meni sinne, minne
itkettäjä käski. Näin tehtiin sen vuoksi, että antilaan oli mahdotonta muistaa kaikki
rituaaliset normit häissä ja itkettäjä ohjasi
koko häiden kulkua antilaan kotona.
Ilmeisesti itkettäjäinstituutio on syntynyt varsin myöhäisessä vaiheessa, jolloin
nuoret antilaat eivät enää välittäneet itse
opetella itkuja.
Itkuvirsissä käytetään myös metaforia
ja kiertoilmauksia. Esimerkiksi äidistä voidaan sanoa: kantajaiseni, tuuvittajaiseni,
vaivojen näkijä. Isästä sanotaan esimerkiksi
valkie hyväseni tai armas. Tytärtä saatettiin
kutsua alliseni, kassapiähyt kannettuiseni
jne. Kaikki nimitykset olivat aina hyvin
kauniita ja helliviä.
Zaikov kertoi mielenkiintoista tietoa myös

karjalaisesta joikuperinteestä. Joikuperinne on siirtynyt luonnollisesti karjalaisille
saamelaisilta, sillä karjalaiset olivat pitkään
tekemisissä saamelaisten kanssa.
Joikuja on esiintynyt pienellä alueella mm. Louhen piirin kylissä, Tuoppajär-

Asioiden peitteleminen on siis karjalaisille
hyvin vanha asia.
Joikujen aiheita olivat erilaiset perhetilanteet. Joiku kuului esimerkiksi siihen
hetkeen, kun nuori poika solmi avioliiton
itseään vanhemman naisen kanssa, sulhanen sai aparat eli rukkaset, poika toi ruman
morsiamen tai tulevan anopin ja antilaan
väliset suhteet olivat huonot ja varsinkin
silloin, jos antilas oli ylpeä, laiska tai siivoton. Lisäksi joiuttiin juopottelusta tai
jopa kansanrunouden kerääjien pahoista
tavoista, kuten tupakoinnista.
Kansanuskossa joutsen oli pyhä lintu,
yhä edelleen esimerkiksi kolttasaamelaisille se on pyhä lintu. Joutsen laulaa yleensä
öisin ja sen ääni muistuttaa ihmisen ääntä.
Täten oletetaan, että joikumisen lähteenä
on joutsenen äänen jäljittely.
Emeritusprofessori Pekka Zaikov oli
opettajana Oulussa järjestetyllä vienan
kielen ja kulttuurin kurssilla.

Joikujen jäljillä
l Karjalan kielen vienanmurteen
ja kulttuurin kurssi pidettiin 11.–12.
lokakuuta Oulussa Pohjankartanon
koululla.
l Opettajana toimi emeritusprofessori Pekka Zaikov ja kurssin järjestäjänä Pohjois-Viena-Seura.
l Karjalaisista joiuista kiinnostuneelle lisätietoa antaa mm. kirja
A. O. Väisänen ja Miitrelän Ilja: Vienankarjalaisten joikujen piirteitä.
l Väisänen löysi vuonna 1915 joikuja 13 kylästä ja tallensi yli 1 000
tekstiä.

ven, Pääjärven, Kuittijärven ja Koutajärven ympäristössä.
Karjalainen joiku eroaa saamelaisesta
huomattavasti, sillä saamelainen joikaa siitä, mitä hän näkee, kun taas karjalainen
peittelee eli käyttää paljon metaforia joiussa. Samoin karjalainen tekee itkuvirsissä.

Joikuja laulettiin erilaisissa tilanteissa

mm. venematkan aikana, suuren pesun
aikana (ennen pääsiäistä) ja niin edelleen.
On ajateltu, että joiuilla oli jokin maaginen
tarkoitus, esimerkiksi, että niiden avulla ajettiin pahoja henkiä pois meluten ja
huutaen.
Tässä Maria Malikinan (s. 1886) esittämästä joiusta pätkä ja sen merkitys alla.
Mikäli ihminen, joka kuuntelee joikuja ja
karjalaisia itkuvirsiä ei ymmärrä metaforien merkitystä, ei ymmärrä näistä juuri
mitään.
Onpa kanani kaijan rannan ta sorsani
soman rannan, vet se sorruttelou soman
aijan Muarien suorimaini. Ollouko myöten kasvuo kantajaiseh ta myöten sorttie
suorittajaiseh? Vet on karstalakki kantajaiseh ta hienohelma helvojaiseh. Ka vielä se
sorruttelou oman aijan Muarien suorimaini sorsaselta soman rannan. Sorruttelouko
Muarien suorimaini soman aijan sorsaselta
soman rannan?
Onpa kasvanut neito kauniilla rannalla.
Häntä kosii ja kauniin neitoajan päättää
Muarien poika. Lieneekö morsian mieleinen sulhasensa äidille? Onpa kipakkaluonteinen se äiti ja morsian koreahelmainen. Vielä Muarien poika lopettaa soman
rannan neidolta neitoajan.
SARI HEIMONEN

Karjalan Sivistysseura oli mukana myymässä kirjoja Vantaan sukututkimuspäivillä. Pöydän takana Heli Iso-Markku, Irma Lahti ja
Asmo Kallio.

Sukututkija etsii ja löytää
Yhden ihmisen aika on todella lyhyt historian pitkässä virrassa. Tämän ajatuksia
herättävän asian sanoi Vantaan kaupunginmuseon vs. museonjohtaja Marjo Poutanen viime syksynä, 11. lokakuuta, avatessaan Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n
järjestämän Kuulutko Sukuuni -tapahtuman. Poutasen mukaan sukututkimusaineistoja katsellessa voi tuntea hyvällä tavalla oman pienuutensa.
Suomessa on kaikkiaan ainakin 100 000
sukuharrastajaa. Sukutapahtuman luentosalit täyttyivät ääriään myöten, kun esimerkiksi filosofian tohtori Jani Räty kertoi
DNA-selvitysten hyödyistä sukututkimuksessa ja sukututkija Pekka Airaksinen kertoi, miten tutkimustyössä pääsee alkuun.
Airaksisen mukaan piispa Johannes
Terseus (1605–1678) oli Suomen ensimmäinen sukututkija. Hän oli tarkastusmatkalla Etelä-Pohjanmaalla ja innostui selvittämään sukujuuria. Hän aloitti muistiin-

panojen keräämisen alueen seurakunnista ja merkitsi sukupuuhun myös tyttärien
avioliitot, ei ainoastaan poikien. Hän kokosi yhteen Sursillien sukututkimuksen
perustan 150 vuoden ajalta. Sursill-sukuaineistoa oli esillä Vantaalla. On arveltu,
että Sursillejä on nykyään Suomessa noin
300 000–500 000.
Aloittelevan sukututkijan kannattaa Ai-

raksisen mukaan heti alussa selvittää itselleen, mitä lähtee tutkimaan ja ryhtyä sitten
määrätietoisesti etenemään aineistoja keräten. Hän neuvoi valitsemaan tietyn linjan
tai sukuhaaran, jota lähtee seuraamaan.
Hänen mukaansa vanhojen ihmisten
haastatteleminen on tärkeää, mutta kertomuksiin kannattaa aina suhtautua varauksella, koska ihmiset kokevat ja muistavat
asioita vaihtelevasti.
Kannattaa lukea alan kirjoja ja selvittää,
mitä tutkimuksia on jo tehty. Internetistä

on nykyään iso apu sukututkimuksessa.
Hyviä neuvoja saa esimerkiksi osoitteesta http://www.arkisto.fi, josta löytyy erityinen opastussivusto sukututkijoita varten.
Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on Suomen suurin vuosittainen sukututkijoiden ja
sukuseura-aktiivien kokoontuminen. Tällä kertaa kahden päivän aikana oli koolla
noin 2 000 alan harrastajaa ja sukuasioista
kiinnostunutta. Esiteltävänä oli sukuja ja
sukuseuroja eri puolilta Suomea. Tapahtuma järjestettiin nyt viidettätoista kertaa.
Näyttelyosastoja oli tänä vuonna noin
90. Niillä esittäytyvät sukututkijoiden ja
sukuseurojen lisäksi monet arkistot ja sukututkimusteemaan liittyvät kaupalliset
tahot kuten kirjapainot. Myös Karjalan Sivistysseuralla oli oma myyntipöytä, jossa
myyjinä olivat muun muassa Irma Lahti
ja Asmo Kallio.
AILA-LIISA LAURILA
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Perheen tarina
-kirjoituskilpailu toi
voiton
Päätoimittaja Aila-Liisa Laurila osallistui Vantaan seudun sukututkijat ry:n
kirjoituskilpailuun, jonka yhdistys järjesti viime vuonna 15. kerran. Perheen
tarina -kirjoituskilpailu oli kaikille avoin
ja Aila-Liisa otti voiton.
Kilpailun järjestäjä julkaisi voittokirjoituksen yhdistyksen omassa Sukuri-jäsenlehdessä joulukuussa. Nyt myös
Karjalan Heimon lukijat saavat sen luettavakseen.
Kilpailun on tarkoitus kannustaa
kertomaan suvusta tarinan muodossa.
Kirjoitus voi kertoa perheestä, suvusta
tai yksittäisestä henkilöstä. Tarinan ei
tarvitse kertoa kirjoittajan omasta suvusta, mutta kirjoituksen on oltava ainakin osin tosiasioihin perustuva. Kilpailuun osallistuvien kirjoitusten on oltava ennen julkaisemattomia.
Tuomaristo arvioi tarinaa muun muas-

sa näin: Raatia viehätti tapa, jolla tässä
tarinassa oli pystytty kepeällä ja rennolla otteella kirjoittamaan rankoista
ja vaikeista asioista.
Tässä ei käsitelty sukua tarkasti ja
esiin tuli se, ettei kaikilla ole samaa mahdollisuutta perehtyä sukuunsa, osa totuudesta muodostuu omissa mielikuvissa kuultujen tarinoiden perusteella.
Tarina on itse asiassa lyhyt näin monille isoille asioille, mutta se oli taitavasti kasattu ja jätti lukijalle monia pohdinnan arvoisia asioita poukkoilemaan
mielen sopukoihin.

Perhe Pohjanmaalta kuvattuna oman kotinsa seinustalla.

Mistä tulimme,
mihin menemme?

E

län etäällä lähimmästä suvustani. Kiireisen arjen keskellä vain
aniharvoin ehdin pysähtyä pohtimaan, mistä olen tähän tullut.
Kun alan miettiä menneisyyttä, avautuvat monet mysteerit eteeni kuin sakeat
ukkospilvet. Niiden sisällä sähisee suunnaton energia, mutta voiman voi havaita vain silloin, kun salamat säkenöivät ja
ukkonen jyrisee. Muulloin kaikki on hiljaista ja kaikki kumu poissa, aivan kuin
sitä ei olisikaan.
Maailma muuttuu. Millainen myllerrys so-

”Raatia viehätti tapa,
jolla tässä tarinassa
oli pystytty kepeällä
ja rennolla otteella
kirjoittamaan
rankoista ja vaikeista
asioista.”

ta-aika olikaan noin 70 vuotta sitten! Niin
paljon kaikkea tapahtui, ettei sitä voi järjellä ymmärtää. Todellisuus on kaiken lisäksi
sellainen, että sotien jälkeen on tapahtunut
vähintään yhtä paljon, jopa enemmänkin!
Ihmiset ovat jättäneet kotiseutunsa, siirtyneet uusiin paikkoihin ja muualta on saapunut toinen toistaan eksoottisemman näköistä onnenetsijää ympärillemme.
Globalisaatio! Ehkäpä se alkoikin jo
vuonna 1939, kun Talvisotana tunnettu
kamppailu Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyi. Tai ehkä se alkoi jo paljon ennen
sitä. Meidän sotiemme jälkeen on syttynyt

lukematon määrä uusia sotia, jotka ovat
pakottaneet miljoonat ihmiset siirtymään
pois omilta kotisijoiltaan.
Ikinä en saa oikeaa vastausta siihen,
millaista oli, kun äitini perhe saapui evakkona ja uudisasukkaana pienelle pohjoispohjalaiselle paikkakunnalle. Kenelläkään
ei ole oikeaa tietoa asiasta, on vain erilaisia käsityksiä. Nämä vaihtelevat ajatukset
syntyvät tunteista ja kokemuksesta, jotka
ihmisten mieliin ovat piirtyneet.
Siksipä minullakin on oikeus kuvitella
omaa maailmaani ja kokemuksiani vasten, millaista kaikki ehkä on ollut, on nyt
ja on aina.
Suvut yhdistyvät. Isäni suku oli jokseen-

kin harrasta Lars Levi Laestadiuksen perintöä kantavaa maalaisväkeä. Äitini perhe noudatti ortodoksisia tapoja. Jumala
oli sama, mutta armo ei. Yhteentörmäys
tuli. Oletteko nähneet, kun kaksi kovasta aineesta tehtyä palloa lyödään yhteen?
Niistä tulee hiukan kolhiintuneita, vähän
muodottomia ja vaurioituneita, mutta kaikesta huolimatta ne jatkavat pyörimistään
kolisten ja keinahdellen.
Niin eteni meidänkin perheemme elä-

Karjalainen perhe kuvattuna oman kotinsa seinustalla.

mä. Kun lapsia syntyi monta, ei kukaan
syyttänyt heitä, että heidän vanhempansa
olivat väärä pari. Ehkä sittenkin armoa ja
anteeksiantoa oli. Viha hiipui.
Kun sukupolvi katoaa ja uusia tulee tilalle, unohtuvat lähes kaikki menneet. Geenit
eivät tunne paikkoja, joissa niiden alkuperä on joskus elänyt ja vaikuttanut toisessa
hahmossa. Kun kuuntelen joen aaltoja ja
katselen veden välkettä kahden eri joen
varrella, en osaa sanoa, olenko sieltä tai
täältä kotoisin. Kehoni ei sitä tunne tai ei
ainakaan kerro.
Aivoni on koulutettu tietämään, että
tämä ja tämä ja tuo paikka olivat kaikki
minun esivanhempieni omia rantoja. Voin
rakastaa kaikkia törmiä, kun olen oppinut
tietämään, että täällä he ahkeroivat, raatoivat ja tekivät työtään päivästä ja vuodesta toiseen. Tuolla on Karjalan korpi,
jonka syvissä siimeksissä isoisäni kaatoi
kontion. Tässä on pelto, jota isoisäni valkoharjaisine hevosineen kynti.
Pelagia Nikitina, Akilina Kosmina,

Jeudokia Ivanova… hekin asuivat joskus
kauniin jokirannan suojaisessa sopukassa,
jossa ei ole enää yhtään mitään. Vain heinä ja pajupensaat rehottavat. Äitini syntyi täällä. Tässä hän oppi kävelemään ja
myöhemmin lukemaan. He kaikki ovat
katsoneet samaa aurinkoa ja tunteneet samat luonnon kesäiset tuoksut ja talviset
paukkupakkaset.
Sama jatkuu edelleen. Mistä on poikani
isänisän äiti tullut? Mistä hän toi geeninsä? Kukaan ei ole kertonut muuta kuin
sen, että hän tuli piikalikaksi Etelä-Pohjanmaalta hämäläistaloon ja sai isännän
puolisokseen.
Voi, olisi isännän pitänyt löytää joku
arvoisensa, sanottiin. Silti äiti oli pojalleen
hyvin rakas – se riittää muistoksi meille.
Ihmettelen, kuka loi sellaisen maailman, jossa muita, vääränlaisia ihmisiä, ei
suvaita eikä tahdota lähelle. Onko se jonkin kumman evoluution sanelemaa, että
ihminen ajattelee ja toimii järjettömällä

tavalla? Pitää muka löytää puolisoksi joku
parempi, hienompi ja sopivampi! Vai onko joku tähän syntiin syyllinen, oikeasti?
Ketä sitten ovat ne, jotka lähtevät mitään pelkäämättä toiselle puolen maapalloa ja perustavat perheen jonkun aivan
vieraan ihmisen kanssa? Hekö ovat niitä,
jotka pelastavat ihmiskunnan? Kun näen
pikkuserkkuni lapsen, joka näyttää aivan
ulkomaalaiselta, eikä hänellä ole lainkaan
samoja muistoja kuin minulla, olen poissa tolaltani. Mietin, voiko hän olla sukuani, paljonko meillä on yhteistä, montako
identtistä geeniä, hiukkanen samaa verta
tai edes jotakin! Mahtaakohan hän koskaan miettiä, mistä hän on tähän maailmaan tullut.
Minun perheeni on kaikille hänenkaltaisilleen etäinen ja outo, mutta kun oikein
tarkkaan katson, hänen nenänsä on ihan
samanlainen kuin monilla meillä muilla,
ja luomi hänellä on aivan samassa paikassa kuin minulla.
AILA-LIISA LAURILA
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Tässä ensimmäinen Helsingin Maatullin ala-asteen ryhmä, joka kävi tutustumassa kouluelämään Jyskyjärvellä Vienan Karjalassa.

Ystävyyskoulu hurmasi
vieraat Jyskyjärvellä
Ajatus ystävyyskouluyhteistyöstä Jyskyjärven keskikoulun ja pohjoishelsinkiläisen Maatullin ala-asteen kanssa syntyi kesällä 2013
Elviira Nikulinan kylyn rappusilla Tsirkka-Kemijoen rannalla, itäisen
runonkeruualueen suurimmassa kylässä.
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Jyskyjärven kauniit maisemat hurmasivat helsinkiläisvieraat ikiajoiksi.

S

atu Hietanen ja Simo Kaarre
kertovat olleensa jo vuosia kiinnostuneita Vienan Karjalasta ja
matkailleensa Vienassa usein.
He olivat menettäneet sydämensä Vienan ihmisille; heidän aitoudelleen,
lämmölleen ja vieraanvaraisuudelleen, karjalan kielelle, kauniille erämaaluonnolle
ja kiireettömälle elämänmenolle. Näin he
jatkavat:
”Yhteistyötä aloitettiin Elviiran naapu-

rin, Jyskyjärven koulun suomen ja karjalan
kielen opettajan Raija Rybakovan kanssa.
Hän esitteli meille 1950-luvun alussa rakennetun matalan puukoulun. Aiemmat

koulut olivat sijainneet kylällä eri paikoissa ja palaneet.
Kiertelimme luokissa ja oppilaiden hoitamalla upealla kukka- ja kasvimaalla. Koulu on viime aikoina varustettu tietokoneilla, internet-yhteyksillä sekä älytauluilla.
Koulussa opiskelevat luokat 1–10. Vanhimmat oppilaat päättävät siis lukionsa
kotikylän koulussa.
Nykyään vanhemmat voivat valita, opiskeleeko lapsi suomea vai karjalaa 1–2 viikkotuntia ensimmäisellä ja toisella luokalla.
Oppilaita on 75, joista osa on viime vuosina kuljetettu Uudelta Jyskyjärveltä seitsemän kilometrin päästä.
Tulevaisuuden uhkana on koulun lak-

kauttaminen, kun oppilasmäärä vähenee.
Silloin oppilaat siirtyisivät noin 20 kilometrin päähän Borovoihin. Borovoi on
täysin venäjänkielinen, joten karjalan ja
suomen kielen opiskelu on silloin vaarassa
loppua. Jyskyjärven asukkaista noin puolet on karjalaisia.
Aloitimme ystävyyskoulutoiminnan mo-

lempien koulujen oppilaiden englannin-,
suomen- ja karjalankielisillä kirjeillä ja valokuvilla, joissa oppilaat kertoivat itsestään,
perheestään, kotiseudustaan, koulustaan
ja harrastuksistaan.
uuu
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Tulevaisuuden uhkana Jyskyjärvellä on
koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä vähenee. Silloin oppilaat siirtyisivät
noin 20 kilometrin päähän Borovoihin.

uuu

Ensimmäisen virallisen kouluvierailun
teimme Maatullin koulun kuuden opettajan voimin lokakuussa 2014. Kajaanin lentokentällä meitä oli vastassa Vienan tuntija ja mainio tarinoiden kertoja Hannu
Moilanen pikkubussillaan.
Syyssäässä jatkoimme Kostamuksen pysähdyksen kautta Jyskyjärvelle, jossa Elviira, kyly ja illan tsäijyhetki tarinoineen
taas odottivat meitä. Seuraavana päivänä
kouluvierailulla kuulimme koulun historiikin ja osallistuimme eri luokkien oppitunteihin: kolmasluokkalaisten kanssa maalasimme syksyisiä pihlajanoksia, kakkosluokan kanssa riivimme auringonkukkien
siemeniä tulevan vuoden kasvatusta varten.

”Lukiolaiset olivat
haastatelleet kylän
mummoja, jotka vielä
muistavat entisiä
lauluja ja paikannimien
historiaa.”
Raijan suomen kasvissanaston harjoitustunnilla seurasimme borssikeittoainesten keräämistä kattilaan sekä oppilaiden
hienoja esityksiä paikkakunnan tuutulauluista ja vanhoista maantieteellisistä nimistä. Lukiolaiset olivat haastatelleet kylän
mummoja, jotka vielä muistavat entisiä
lauluja ja paikannimien historiaa (E. Nikulina, H. Rekina jne.). Projektitöitä on
tehty myös uitosta sekä Vienan perinneurheilusta, kyykästä.
Nämä projektityöt on tarkoitus saattaa
yhteistyönä kirjaksi viimeistään Suomen
100-vuotisjuhlavuonna. Teksti painetaan
suomeksi ja vienankarjalaksi ja helsinkiläiset Maatullin koulun oppilaat tekevät

Jyskyjärvi on Tsirkkakemijoen ja Kemijoen yhtymäkohdassa sijaitseva kylä Vienan
Karjalassa.

KARJALAN SANOMAT

Kalevalan venäjäntäjä,
runoilija Eino Kiuru

Kauniisti joen ylle kaartuvat riippusillat ovat kuvatuimpia kohteita Jyskyjärvellä.

kuvituksen. Lahjoitimme koulun kirjastoon Tatun ja Patun Suomi -kirjoja sekä
oppilaiden kierrätysmateriaaleista tekemiä penaaleja. Saimme lahjaksi Koirien
Kalevala -kirjoja sekä Uusi Sana -teoksia
eli uusia testamentteja karjalaksi.
Tänä vuonna teemme kouluvierailun Jys-

kyjärvelle muutamien oppilaiden kanssa.
Myös vastavuoroinen vierailu on suunnitteilla. Yhteistyö jatkuu (mm. jokakeväisellä kulttuurien viikolla) käsittäen kaikki kouluaineet.
Tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat
Vienan Karjalan, kansalliseepoksemme
Kalevalan syntyseudun historiaan, maan-

tieteeseen, luontoon, perinteisiin tapoihin,
leikkeihin ja elinkeinoihin sekä muinaisja ortodoksiuskoon, jotka edelleen elävät
rinnakkain Karjalassa.”
Lämminhenkinen kouluvierailu päättyi

Jyskyjärven koulun kuoron esittämään
lauluun:
”Jyskyjärven kylässä,
Tsirkka-Kemin rannalla
seisou kotitaloni,
siellä vuottau muamoni...”
SATU HIETANEN
SIMO KAARRE

Kansanrunouden tutkija, kääntäjä ja kirjallisuuden lisensiaatti Eino Kiuru siirtyi
tuonilmaisiin 27. tammikuuta Lappeenrannassa. Hän oli syntynyt 18. tammikuuta vuonna 1929 Ala-Pukerolla Rääpyvällä
Leningradin alueella.
Yhdessä inkeriläisen runoilijan ja kääntäjän Armas Mišinin kanssa Kiuru valmisti Kalevalan uuden venäjänkielisen
käännöksen, joka ilmestyi vuonna 2001.
Vuonna 2006 Eino Kiuru ja Armas Mišin
saivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta
5 000 euron apurahan Vanhan Kalevalan
venäjäntämiseen.
Kiuru osallistui Kalevalan taustoista käytyyn kiistelyyn Hiidenkivi-lehdessä 1/2009. Kiurun mielestä Kalevala on
Lönnrotin runoilema kirja, jossa juoni
on hänen omansa. Kiurun mukaan Lönnrot näpelöi ja muutteli jollain tavalla lähes
kaikkia alkuperäisten laulajien säkeitä haluamikseen.
Sotavuosina 1940-luvulla Kiurun perhe

pakkosiirrettiin Leningradin saartoren-

kaasta Siperiaan Atšinskin pikkukaupunkiin. Sieltä palattuaan Kiuru opiskeli vuosina 1945–1949 Sortavalassa finanssialan
ammattiopistossa, minkä jälkeen hän työskenteli Munjärvenlahden Petrovskin piirineuvoston finanssiosaston pääkirjanpitäjänä ja Karjalan tasavallan valtiovarainministeriön tilintarkastajana.
Vuosina 1952–1957 Kiuru opiskeli Petroskoin yliopiston suomen kielen
osastolla ja vuosina 1961–1968 hän oli jatko-opiskelija Karjalan tiedeakatemiassa.
Kiuru väitteli lisensiaatiksi ja jatkoi työskentelyä Karjalan tiedeakatemian kielen,
kirjallisuuden ja historian tutkimuslaitoksessa tutkien ja tallentaen Inkerinmaan
runoperinnettä eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Uransa aikana hän julkaisi suuren määrän tutkielmia, joista huomattavimpia ovat
Inkerinmaan kansanlauluja (1974), Perttusen suvun valittuja lauluja (1985) ja Inkerin eeppisiä runoja (1990).
1989–2004 Kiuru oli Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton varapuheenjohtaja.

Tutkija ja kääntäjä Eino Kiuru.

Vuodesta 2004 alkaen hän asui paluumuuttajana Suomessa Lappeenrannassa.
Hänet tuhkataan Suomessa ja lasketaan
haudan lepoon Petroskoissa.
Karjalan Sanomien muistokirjoituksesta muokannut
AILA-LIISA LAURILA
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KALEVALASEURA

Kalevalataidetta
uusilla sivuilla
Kalevalaseura on julkaissut Kalevalan
juhlavuoden kunniaksi verkkosivut, jotka esittelevät eri maista ja kulttuureista
kotoisin olevien taiteilijoiden tulkintoja
Kalevalasta. Sivuille on dokumentoitu
kaikki Taiteilijoiden Kalevala -hankkeet, joita Kalevalaseura on yksin tai
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttanut vuodesta 2008 saakka.
Sivuilla voi tutustua hankkeisiin, taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa sekä video- ja radiotuotoksiin. Taiteilijoiden
Kalevala -sävellyksiä voi esikuunnella sivustolla ja ostaa iTunes-kaupasta.
Taiteilijoiden Kalevala alkoi vuonna
2008, kun Kalevalaseura pyysi suomalaisilta kuvataiteilijoilta ja säveltäjiltä
tulkintoja eepoksesta. Sen jälkeen heräsi
kysymys, miten taiteilijat muista kulttuureista näkevät Kalevalan myytit, jotka tunnetaan muuallakin maailmassa.
– Haluamme, että Kalevalaa tulkitaan rohkeasti ja että taiteellisissa tulkinnoissa uskalletaan katsoa uusista näkökulmista, Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela kertoo.
Sivut ovat osoitteessa
http://taika.kalevalaseura.fi/

Sivistysseura
uusi ilmettään
Sivistysseura on ottanut käyttöön uuden
logon, jonka on suunnitellut graafikko Seppo Selkälä. Selkälä on ideoinut
tunnuksen Vienan ristin pohjalta. Kyseessähän on kaulakoru, jonka jäljennöstä nykyisin myös seura myy. Uutta
logoa käytetään esimerkiksi sähköisessä
viestinnässä. Vanha, Bruno Tuukkasen
jo 1920-luvulla suunnittelema seuran
tunnus säilyy käytössä muun muassa
julkaisuissa.

2015

Igor Baranovin työ Sampo. Akryyli, lehtikulta, kangas, 100 x 90 cm.

Kalevalan kuvia
taidenäyttelyssä
Taiteilijoiden Kalevala
Venäjällä -näyttely on ollut
alkuvuoden ajan esillä
Kuhmon Juminkeossa ja
siirtyy nyt Helsinkiin.
Tiistaina 10. maaliskuuta se
avautuu Itäkeskuksessa,
Stoan parvigalleriassa.
Näyttelyssä on esillä seitsemän taiteilijan
töitä. Taiteilijoista kolme on Petroskoista, kolme Pietarista ja yksi Moskovasta.
Igor Baranov, Natalia Egorova, Antonina Jufa, Aleksandr Novoselov, Sergei
Terentjev, Tatjana Tshursinova ja Irina

Zatulovskaja ovat tulkinneet Kalevalaa
maalauksin, videoteoksin ja kangastöin.
Näyttely on toteutettu Kalevalaseuran
ja Suomen Pietarin instituutin hankkeena,
jossa annettiin taiteilijoille mahdollisuus
esittää näkemyksensä jostakin Kalevalan
myytistä, tarinasta, hahmosta tai teemasta.
Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -näyttely jatkaa Kalevalaseuran vuonna 2009
käynnistämää Taiteilijoiden Kalevala -hanketta, jossa kymmenen suomalaista kuvataiteilijaa ja kymmenen säveltäjää teki
oman tulkintansa valitsemistaan Kalevalan runoista.
Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -näyttely on kiertänyt Venäjän puolella viime
vuonna. Stoassa se on avoinna 28. maaliskuuta asti.

Carelia-lehti avasi
uuden verkkosivuston
Karjalan tasavallan päämies Aleksandr
Hudilainen avasi omalla tervehdyksellään aikakauslehti Carelian uudet verkkosivut joulun aikaan. Hudilainen toivotti
menestystä uudelle sivustolle sekä rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta Carelian
kirjoittajille ja lukijoille.
Carelian verkkosivujen aineistolle löytyy epäilemättä kiinnostuneita lukijoita
myös Karjalan tasavallan ulkopuolelta,
kuten Suomesta.
Carelian päätoimittajan Armas Mašinin
mukaan sivuston tärkein tehtävä on tehdä
lehteä tunnetuksi ja hankkia sille lisää luki-

joita. Uuden sivuston yhteyteen valmistellaan Carelian sähköistä arkistoa. Arkistoon
kootaan Carelian kaikkien numeroiden
aineisto lokakuusta 1993 alkaen.
Punalippuna aiemmin tunnettu lehti
siirtyi tuolloin Periodika-kustantamon
yhteyteen.
Carelia ilmestyy nykyään kaksi kertaa
vuodessa. Jatkossa päätoimittajan kolumni ilmestyy aikakauslehden verkkosivuille
säännöllisesti viikon välein.
Carelian verkkosivut löytyvät
osoitteesta: www.carelia-lehti.ru.
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Kalevalaiset naiset
haastavat Duudsonit
Tämä vuosi on Kalevalan,
mutta myös Kantelettaren
ja Kalevalaisten Naisten
juhlaa. Kanteletar täyttää
175 ja Kalevalaisten Naisten
Liitto 80 vuotta.

J

uhlavuoden tavoite on inspiroivan
kalevalaisen kulttuuriperinnön esittely sitä vielä tuntemattomille. Juhlavuosi toteutetaan yhdessä Kalevalaisten Naisten Liiton omistaman
Kalevala Koru Oy:n kanssa ja sen
suojelija on rouva Jenni Haukio.
Kalevalaiset Naiset kutsuivat Duudsonit esiintymään juhlakonserttiin Kalevalan päivänä Finlandia-talolla. Idea ottaa
Duudsonit mukaan juhlaan liittyy Kalevala
Korun Elämän Roihu -nimiseen koruun.
– Luin Elämän roihulle laaditun tekstin, joka aukaisi silmäni. Tekstissä roihuaa
samanlainen aatteen liekki kuin Kalevalaisten Naisten Liiton perustaneella Elsa
Heporaudalla. Tuntui kuin Duudsonit
olisivat Elsan oppipoikia. Elämän roihu
-korun arvot: rohkeus uskoa omiin unelmiin, niin että ne muuttuvat todeksi, ovat
yhtä kuin Elsan arvot, naurahtaa Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja
Sirpa Huttunen.
Folkloristina Huttunen näkee Duudsonien

mukaantulon kalevalaisten naisten juhlavuoteen pelkästään luontevana.
– Perinnemiehet Pohjanmaalta ovat
uskoneet omiin juuriinsa ja ponnistaneet
niiden voimalla pitkälle, juuri niin kuin
kalevalaiset naisetkin opettavat. Vahvat
juuret antavat kantavat siivet.
– Kalevalaisten kundien skabailu on
ihan samanlaista päätöntä kohellusta kuin
Duudsoneillakin.
Värttinä-yhtyeestä tunnetuksi tullut
muusikko Sari Kaasinen on Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja.
Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten verkosto. Sillä on noin 4 000 jäsentä
ja 61 jäsenyhdistystä.

Kalevalaiset naiset löivät Kalevalan juhlavuoden kunniaksi hynttyyt yhteen Duudsonien kanssa.

”Kalevalaisten kundien skabailu on ihan
samanlaista päätöntä kohellusta kuin
Duudsoneillakin.”
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UUTISIA KARJALAN TASAVALLASTA

HALLITUKSEN UUTISET

Karjala saa valtion lahjoja

Tarinat talteen

Karjalan tasavallan
100-vuotisjuhlan yhteydessä
Petroskoihin rakennetaan
muun muassa uusi synnytyslaitos ja kadettiopisto.
Tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen
on vienyt lävitse investointipäätökset, jotka lupaavat runsaita uudistuksia.
Venäjän hallitus vahvisti päätöksellään
16. joulukuuta Karjalan tasavallan taloudellissosiaalisen kehityksen konseptin, joka

Moskovaan
perustetaan
Karjala-talo
Moskovan Pohjoisen kaupunginosan johtaja Vladislav Bazantshik kehuskeli joulukuussa pidetyillä Karjalan tasavallan
päivillä päämies Aleksandr Hudilaisen
ahkeruutta sanomalla, että hänen tehokkaalla myötävaikutuksellaan perustetaan
Moskovaan Karjala-talo.
Sopivan kauppakeskuksen valinta on
meneillään. Karjala-talossa aletaan tehdä
bisnestä eli myydä esimerkiksi karjalaisia maataloustuotteita ja muistoesineitä.
Moskovan Pohjoisen kaupunginosan
hallinnon toimitiloissa pidetty teemapäivä oli suuri Karjalan tasavallan sijoitus-,
kulttuuri- ja matkailupotentiaalin esittelytilaisuus. Aleksandr Hudilainen korosti,
että aluetasavalta harjoittaa sellaista finanssipolitiikkaa, joka on omiaan houkuttelemaan uusia sijoittajia.

Värtsilä oli alkuvuoden vilkkain
ylityspaikka
Joulumatkailu Venäjältä Suomeen putosi
rajusti viime vuodenvaihteessa. Valtakunnanrajan ylitti Värtsilän, Lytän ja Suoperän
rajanylityspaikoilla 69 000 henkilöä, mikä

ulottuu vuoteen 2020. Valtio myönsi hankkeisiin 15 miljardia ruplaa (euron kurssi
tammikuussa noin 70 ruplaa).
Suunnitelmien mukaan Petroskoin rautatieasema sekä kansainvälinen lentoasema
peruskorjataan. Kansainvälisen lentoaseman modernisointi on yksi suurimpia investointihankkeita, johon aiotaan sijoittaa
489 miljoonaa ruplaa.
Onego-traktoritehtaan pohjalle perustetaan puunjalostuslaitos, jonka insinöörit
valmistuvat Petroskoin valtionyliopistosta.
– Karjalalle tarkoitettu Venäjän valtion
määräohjelma on ainutlaatuinen ja ehkä

viimeinen koko maassa. Lisää 123 miljardia
ruplaa Karjala voi saada yksityissijoittajilta, Aleksandr Hudilainen kertoo Karjalan
Sanomat -lehdessä.
Lisäksi noin 60 etäistä kylää saa lähivuosina hyvälaatuisen puhelin- ja internetyhteyden. Karjalassa aiotaan avata peräti
viisi teollisuuspuistoa.
Kaksi suurta yksityisyrittäjää aikoo investoida Karjalan matkailuun noin 360
miljoonaa ruplaa. Öljy-yhtiö Rosneft sijoittaa Kemin Neitsyt Marian Ilmestymisen
kirkon korjaukseen. Yhtiö hankkii myös
soittimia kulttuurilaitoksille.

on 19 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten.
Venäjän hidastunut talouskasvu ja ruplan heikkeneminen ovat heijastuneet liikenteeseen. Heikentynyt ostovoima on
vähentänyt ostosmatkailua. Vuosi sitten
Venäjän 11 päivää jatkuneen uudenvuoden loman aikana rajanylitysten määrä oli
85 000. Viime vuoden talvilomalla rajan
ylitti yli 37 000 henkilöautoa, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin tämän
vuoden talvilomalla.
Värtsilä oli alkuvuoden vilkkain rajanylityspaikka. Eniten ylityksiä tehtiin tänä
vuonna 5. tammikuuta. Silloin rajan ylitti
Värtsilässä 5 336 ihmistä, vuosi sitten määrä oli vielä korkeampi eli 6 031.

Valamon luostarin
lehmät saivat
korjatun navetan

Uusi sahayritys
aloittaa
Pääjärvellä
Pääjärvelle on tulossa uusi nykyaikainen
sahalaitos. Yhtiö on Fintek, joka perustettiin tammikuussa 2010 Kostamuksen
huonekalutehtaan pohjalle.
Fintekista on tullut yksi puunhankinnan
ja puunjalostusteollisuuden nopeasti kehittyvistä yhtiöistä Karjalan pohjoisosassa.
Fintekin pääjohtaja on Andrei Aleksejenko. Yhtiö aloitti vuoden 2012 lopulla puun
hankinnan, sahatavaran kuivaamisen sekä
liimaparrujen ja -palkkien tuotannon. Yhtiö työllistää noin 250 työntekijää.

Lehmänhoito on saanut kohennusta Valamon luostarisaarella Laatokalla, kun lehmät on siirretty rappeutuneesta navetasta
korjattuihin tiloihin.
Nykyaikaiset koneet helpottavat rehunjakelua, lypsämistä ja karjatilojen siivousta. Koneita tuli Italiasta ja niitä asensivat
serbialaiset asiantuntijat.
– Tärkeintä on se, että mukavuus on
kasvanut tilalla. Automaattiset rehunjakelujärjestelmät ja juottolaitteet helpottavat
munkkien työtä ja auttavat optimoimaan
eläinten hyvinvointia ja karjatilan tuotantoa, maatilan päällikkö munkki Agapi kertoo Karjalan Sanomissa.
Agapi on perehtynyt Italian Sfoggia-tehtaalla juustojen valmistukseen ja luostari
alkaa tuottaa mozzarellan, ricottan, caciottan, morlacin ja savustetun bianconin juustoja.
Karjatilalla hoidetaan 70 lehmää, joista
lypsylehmiä on 25. Munkki Aleksi piti kiitosjumalanpalveluksen uudessa navetassa,
pirskotti vihkivettä kaikkien läsnäolijoiden
ja muun muassa lehmien ylle.
Maatilan juhlalliset avajaiset pidetään
luostarin perustajien, pyhien Sergein ja
Hermannin nimikkojuhlan päivänä 11.
heinäkuuta.
Tuolloin myös Venäjän patriarkka Kirill
aikoo vierailla Valamossa.

V

iisasten kerhojen
istunnot ovat nyt
alkaneet Helsingissäkin ja tapaamisia on ollut jo kaksi. Seuran
kunniapuheenjohtaja Pentti
Keynäs osallistui kokoontumiseen molemmilla kerroilla.
Marraskuun tapahtumassa
onniteltiin 85 vuotta täyttänyttä Penttiä ja kuunneltiin,
kuinka hän alusti tilaisuuden
kertoen perheestään ja suvustaan, Vuokkiniemestä sekä Vienan
Karjalan laukkukauppiaista. Mielenkiintoisia tarinoita kuultiin
myös Vuokkiniemestä Amerikan De Kalbiin muuttaneista karjalaisista. Keskustelujen puheenjohtajana toimi karjalan kielen
tutkija Olga Karlova.
Karjalan Sivistysseuran nettisivuille on lisätty uusi Tarinat-osio,
jossa julkaistaan sähkökirjoja ja Viisasten kerhojen istunnoista tallennettuja tarinoita. Julkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi
seuran sivuilta.
Sähkökirjoina julkaistaan Karjalan historiaa, sukutarinoita,
henkilöhistorioita ynnä muita karjalaisiin liittyviä tarinoita, joita löytyy KSS:n arkistoista tai muista lähteistä.
Ensimmäisinä olemme julkaisseet Paavo Talvelan kirjoittaman artikkelin Liittolaisvaltojen Muurmannin retki 1918–1919,
Aleksanteri Törhösen muistelmat Repolan talonpojan poika
ja Paavo Ahavan päiväkirjan Vapaus- ja heimosotamuistelmia
vuosilta 1918–1922.

Viisasten kerhot ovat uudenlainen tapa tallentaa tarinoita Karjalasta. Kerhotoiminnan tarkoituksena on koota rikas karjalainen muistitietoaineisto. Aineisto arkistoidaan ja julkaistaan tulevia sukupolvia varten.
Viisasten kerhotapaamisia järjestävät Karjalan Sivistysseura,
KSS Kemin alaosasto, Pohjois-Viena-seura Oulussa, Kuusamon
Viena-seura sekä Suojärven pitäjäseurat Helsingissä, Nurmeksessa ja Lieksassa.
Seuran nettisivuilla on nyt julkaistu kolme Viisasten kerhotarinaa. Ensimmäinen sisältää keskustelua karjalaisuudesta ja
Karjalan Sivistysseuran taustoista, mukana muistelemassa olivat Pentti Keynäs, Ilmari Homanen, Annikki Lipponen, Kalle
Paajaste, Paavo Rahikainen ja Olli Karinoja. Maija Takkinen
muistelee perheensä ja sukunsa vaiheita Simo Ahavan haastattelemana sekä Veera Latva-Hirvelä kertoilee suvustaan Marja
Hahtolan haastattelemana.
Jos sinulla on tiedossasi joku mielestäsi sähkökirjana julkais-

tavaksi soveltuva suppeahko käsikirjoitus tai Viisasten kerhoihin sopiva keskustelunaihe tai muistelija, ota yhteyttä seuran
nettisivuilta Tarinat-kohdasta löytyvän ohjeen mukaan tai Pekka Vaaraan, pekka.vaara@hotmail.com, puhelin 0400 501726.
Lisätietoja Suomessa toimivista kerhoista antavat Helsingis-

Pentti Keynäs havainnollistaa Viisasten kerhon esitystään
Itä-Karjalan kartan avulla.

sä Kai Peksujeff, Kemissä Simo Kannelsuo, Oulussa Kerttu
Nurmela sekä Kuusamossa Marja Hahtola ja Erkki Homanen.
Suojärven pitäjäseurojen vastuuhenkilöt ovat Paavo Harakka
(Nurmes), Tarmo Martiskainen (Helsinki) ja Matti Koukkunen (Lieksa).
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LAUANTAI 11.4.2015
10.30

Kyykän näytösottelu ”Kalle Paajaste 80
vuotta”, suomalaiset vastaan karjalaiset,
paikka ilmoitetaan myöhemmin,
kelivaraus
10.00–15.30 Alaosastojen, yhteistoimintayhdistysten
ja sukuseurojen tapaamiset, tarkemmat
aikataulut myöhemmin
12.00–15.30 Nukkeja vienankarjalaisissa puvuissa sekä
Kalevalan hahmoja, näyttely, Raatihuone,
Linnankatu 14
16.00
Karjalan Sivistysseura ry:n 109.
vuosikokous
18.00
Vigilia
19.30
Karjalainen tee- ja tarinailta
- karjalaista laulantaa ja yhteislaulua
- terveisiä Karjalasta
- tee-/kahvitarjoilu (omakustanteinen)
- arpajaiset, kirjamyynti

SUNNUNTAI 12.4.2015
9.00–11.00 Sukututkimusklinikka, Sari Heimonen
ja Sami Kallio (Hotelli Kajanus)
10.00
Messu
10.00
Liturgia
11.30–12.45 Heimomurkina (omakustanteinen),
Kongressikeskus Kaukametsän ravintola
13.00
Karjalainen heimojuhla, Kongressikeskus
Kaukametsän Kouta-sali
- tervehdyksiä
- juhlaesitelmä, Anita Dunkers,
Karjalan Taidemuseo
- Kataja-ryhmä Vuokkiniemestä
ja Valentina Saburova esiintyvät
- yhteislaulua
- kirjamyynti
- kahvihetki (omakustanteinen)
16.00
Päätössanat

VUOSIKOKOUSKUTSU
Karjalan Sivistysseuran ry:n 109. vuosikokous pidetään lauantaina 11.4.2015 klo 16.00 Heimopäivien yhteydessä Wanhan kerhon yläsalissa, osoite
Kauppakatu 40, 87100 Kajaani. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
KARJALAN SIVYSTYSSEURA RY
Hallitus
Vuosikokouksen materiaaleja voi tiedustella maaliskuun loppupuolella Karjalan Sivistysseuran toimistosta puh. (09) 171 414 (ti ja to klo 10–15) tai sähköpostitse toimisto@karjalansivistysseura.fi.
Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista joko toimistolle tai mielellään sähköisen
linkin kautta.

MAJOITUS HEIMOPÄIVILLÄ
Majoitusvaraukset Heimojuhlaan osallistuville on
tehty Hotelli Scandic Kajanukseen. Huonevaraukset näistä kiintiöistä suoraan hotelliin puhelimitse
tai sähköpostilla viimeistään 20.3.2015.
Hotelli Scandic Kajanus
Koskikatu 3
87200 Kajaani
08 61641
kajanus@scandichotels.com
Huoneet ja huonehinnat
Standard yhden hengen huone 75 €/vrk
Standard kahden hengen huone 85 €/vrk
Perhehuone 2 aikuiselle ja 2 alle 13-vuotiaalle 106 €/vrk
Perhehuone 3 aikuiselle 126 €/vrk
Varaustunnus: Heimo-päivät tai Karjalan Sivistysseura Hotellin vieressä sijaitsee Kajaanin uusi
uimahalli (kylpylä), jonne hotellista on käynti
sisäkautta.

ILMOITTAUTUMISOHJEET JA LISÄTIETOJA
Ruokailua ja kahvi-/teetarjoilua varten tarvitaan sitovat ennakkoilmoittautumiset.
Ilmoitathan samalla erityisruokavaliosi. Ilmoittautumiset 31.3.2015 mennessä sähköisesti osoitteessa
www.karjalansivistysseura.fi -> Ajankohtaista tai Karjalan Sivistysseuran toimistoon puh. (09) 171 414
(ti ja to klo 10–15) tai sähköpostitse toimisto@karjalansivistysseura.fi.
Ohjelma on alustava. Tietoa Heimopäivistä päivitetään Karjalan Sivistysseuran nettisivuille
www.karjalansivistysseura.fi -> Ajankohtaista.
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LAUKUNKANTAJAT

TERVETULOA HEIMOPÄIVILLE KAJAANIIN 11.–12.4.2015
Heimoviikonlopun yhteisötapaamiset pidetään
lauantaina Hotelli Scandic Kajanuksessa, Koskikatu 3.
Lauantain vuosikokous sekä Tee- ja tarinailta järjestetään Wanhan Kerhon yläsalissa, Kauppakatu 40.
Sunnuntaina Heimomurkina ja Heimojuhla Kongressikeskus Kaukametsässä, Koskikatu 2–4, jonne käytäväyhteys Hotelli Kajanuksesta.
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 180 vuotta Kalevalan
ilmestymisestä. Heimopäivien teemana on Kalevala.

N:o 1–2

HELMIKUU 2015

S

”Ka en tietyäkšeni”

ami Kallio on paljasjalkainen oululainen historian
maisteri, joka suorittaa parhaillaan toista maisteritutkintoa, nyt taloustieteistä. Samin gradu ”Karjalan
vapauden puolesta. Vienan Rykmentti Itä-Karjalan
kansannousussa talvella 1921–1922” on sivistysseuralaisia kiinnostava opinnäytetyö, joka pohjautuu perusteelliseen tutustumiseen alkuperäislähteisiin.
Samin äidinäidin vanhemmat ovat Vienan Karjalasta, Pistojärveltä. Mummun äiti Kaurolan Nastassei (Naimi) eli
Anastasia Kiriloff oli syntynyt vuonna 1897 Suvannonkylässä
ja mummun isä Aleksanteri Potapoff eli Santeri Salmi 1899
Hirvisalmessa.
Isän puolelta Samin isoisoisä oli Hyvinkäältä Ouluun
muuttanut legendaarinen Paavo Kallio, joka toimi vuosikymmeniä kaupungin poliisimestarina. Aikaisemmin Paavo oli
toiminut silloisen pääministeri Svinhufvudin henkivartijana.
Vienalaistaustaisen Eeva-Kaisa Linnan isä ja Paavo Kallio
olivat aikoinaan kalakavereita.
EKL Sukututkimus näyttää kiinnostavan sinua, osallistut esimerkiksi aktiivisesti sukujuuria koskevaan keskusteluun Facebookissa.
SK Kiinnostukseni sukutaustaan on alkanut jo kolmevuotiaana. Oli vain sellainen tunne, että pitää kysyä. Vähitellen
minulle muodostui kuva tiiviistä joukosta sukulaisia ja heidän
taustoistaan.
Kiinnostavaa on esimerkiksi, että Santeri oli ollut mukana
Karjalan kansannousussa 1921–1922 rivisotilaana Vienan rykmentissä. Hän osallistui jo 1920 Pistojärven alueella Hirvisalmen taisteluun. Olen löytänyt asiakirjan, jossa hänet määrätään menemään Kokkosalmen rintamalle tammikuussa 1922.
Sukuani tuli Suomeen helmikuussa 1922. Santerin vanhemmat ja sisaruksia tuli mukana, raja ylitettiin pakkasten paukkuessa. Lähtö oli katkera, oli juuri rakennettu talo ja Karjalassa oli eletty varsin varakkaina. Kaikki piti aloittaa alusta,
asetuttiin Sanginjoelle, sinne perustettiin kiinteä kauppa, jota
Naimi hoiti, Samppa ja isänsä Jeremie kävivät laukkukauppaa
nahkatavaroilla.
EKL Suvun tarinat ovat historia, joka tulee lähelle. Sukututkimuksen merkitys näkyy siinä, että oppii paremmin tuntemaan menneisyytensä, ymmärtää miksi tässä ollaan. Miten
karjalaiseen sukuusi suhtauduttiin uusilla kotiseuduillaan?
SK Karjalaisia arvostettiin hyvinä työntekijöinä, he olivat
ahkeria eivätkä välttämättä erityisen kiinnostuneita ammattiyhdistystoiminnasta. Heillä ei ollut alemmuuden tunnetta, ehkä heidän asenteensa ulkopuolisiin oli paremminkin hieman
uhmakas. Suomalaiset työläiset olivat sitä mieltä, että Karjalasta lähtivät porvareiden rengit ja kulakit ja parhaat työmiehet jäivät sinne. Pakolaiset sanoivat, että herrat olivat heidän
puolellaan. Karjalaisten ja suomalaisten välillä oli kulttuurisia
eroja, karjalaiset esimerkiksi pitivät suomalaisia hieman yksikertaisina ja epäsiisteinä.
EKL Säilyihän karjalan kieli suvussa?

Eeva-Kaisa Linna ja Sami Kallio tapasivat Karjalan Sivistysseuran toimistossa.

SK Isovanhempien kotona kävi paljon vienalaislähtöisiä
vieraita, jopa Ruotsiin siirtyneitä kävi kyläilemässä. Vanhat
puhuivat karjalaa kotikielenään 1960-luvulle saakka. Äitini
puhui lapsena karjalaa, olihan tupa usein täynnä karjalaa puhuvia muoreja. Kun hän meni kouluun, mummu kehotti opettelemaan suomea. Mummu puhuu vienaa vielä nykyisinkin
houkuteltuna.
Sitten oli aika, jolloin kehotettiin olemaan puhumatta karjalaa, kun tulee suomalaisia vieraita. Vieraat kuitenkin tunnistivat mummun tädin Selman (Stepanie) puhekielen ja totesivat että ”taidatte olla Karjalasta”. Tähän Selma oli todennut
että ”ka en tietyäkšeni”.
Minulle karjala on tavallaan sielun kieli, kun olen kuullut
sitä niin paljon.
EKL Karjalaiset toivat mukanaan uskontonsa, uskomuksensa ja tapansa. Taisivat kiehtoa pienen miehen mieltä?
SK Alun perin oltiin ortodokseja, mutta 1960-luvulla liityttiin luterilaiseen kirkkoon. Suvussa on elänyt kaikenlaisia eläjiä, on ollut onnen peilistä ennustajia, parantajia, verenseisauttajia, taikojen tekijöitä, kummitusten karkottajia. Ja sitten oli
kuolettajia, matkaan saattajia, tuon ajan saattohoitajia.
Sitten on säilynyt erilaisia tapoja, kuten vaikka se, ettei ruokapöydälle, pyhälle paikalle, saa jättää veistä.
EKL Tieteenharjoittamisesi on nyt harrastuspohjalla, mutta
tulevaisuudessa voimme mahdollisesti odottaa mielenkiintoisia tutkimuksia.
SK Olen tutkinut pistojärveläisiä sukuja, minulla on koossa tiedot 4 200 karjalaisesta, jotka ovat tuolla alueella eläneet.
Materiaalin avulla voisi tutkia Pistojärven asutushistoriaa,
muuttoliikettä ja alueen sisäistä kasvua. Pitäisi päästä tutkimaan asiakirjoja Moskovassa ja Petroskoissa.

Sami Kallion pro gradu ”Karjalan vapauden puolesta. Vienan
Rykmentti Itä-Karjalan kansannousussa talvella 1921–1922”
pyritään saamaan myöhemmin KSS:n nettisivuille.
Tällä palstalla keskustellaan Sivistysseuraa lähellä olevista aiheista.

kalevala
runokylien kielellä

M

ieleni miun
luajittauve,
aivoni ajattelouve
läht’iekšeni laulamahe,
šuavani šanelomahe,
šukuvirttä šuoltamahe,
lajivirttä laulamahe.
Šanat šuuššani šulauve,
pakinat pujahtelouve
kielelläni kerkiel’öyve,
hampahilla hajuol’ouve.
Kääntäjä Raisa Remšujeva
Kuvat Vitali Dobrinin

julkaisutilaukset
Karjalan Sivistysseura ry
09 171 414 | toimisto@karjalansivistysseura.fi
www.karjalansivistysseura.fi
Hinta 45 euroa, Karjalan Sivistysseuran jäsenille 35 euroa

