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t!a. Hän on kuullutkin nämä vaikeroivien yålituk- sesti ja suuripiirteisesti. Näin on se voimistunut sisäisesti
- -:rn]-t sulun raakuudelle ja väkivallalle ja on syökse- ja ulospäinkin moninkertaisesti.
Tästä on todisteena se,
-., sortajansa lopulliseen tuhoon.
että Suomen kansa, niin uskomme, on ottava Karjalankin
:.-,,>tus on koittanut Vienalle ja Aunukselle. Katajai-. .itkeä Karjalan kansa ei sittenkään ole menehtynyt
:i ]'öhön. Kodeista väkivalloin viedyt perheen iäse:. :uoremmat ja vanhemmat kohta palaavat entisille
. :...uduilleen. Äiti saa luokseen jälleen lapsensa ja
.:.nsä. Karjalan nuoret palaavat pakkotyömailta,
-:::stä taåsen koteihinsa. Vuosikymmeniä sitten maas,-=- 5uomeen paelneet Karjalan vanhat soturit palaavat
, :kin entisiin kotikyliinsä viljelemään ja laajentamaan
'.:..iä kotikontujaan. Uusi, ennen näkemätön hyvin:rin aika koittaa yielä paljon kärsineelle ja monta
..,:,ieraa kyyneltä vuodåttaneelle Karjalan heimolle.
., -:i hetkellå emme voi vielä ehkä uskoa tuota todelli
, ,,leksi, sillä epätoivo ja kaikkien elämän arvojen menet- ,::'.inen on samentanut näköpiirimme. Tästä huolimatta
. ::samme tahtoo vielä koota kaikki yoimansa yhteen
. : lakseen mahdollisimman
tehokkaalla tavalla mvötä.,ikuttaa Suomen uuden huomenen koittoon ja Karjalan
: ,.rlaan oman onnekkaamman elåmän alkuun. Uskomme
, olcmme vakuuttuueita siitä. Jokainen kunnon karja..,:nen, niin vanha kuiri nuori, on mukana hävitetyn
,iurjalan jålleenrakentamisessa. Meillä on jokaisella mah: 'llisuus olla nyt tässä työssä. l{eidän karjalaisten
':r,mme on näytettävä luoksemme våpauttajila saapu'.:lle Suomen armeijan sotilaille ja koko kansalle, että me
:r,hdomme olla tuon sankarityön ja-tcon arvoisia. NIe emme
.ea antaa itsestämme minkäänlaisia epäluottåmuksen
:.iheita. Keskuudessamme ei saa olla, emmekä usko oler'iinkaån yhtään sellaista karjalaista, ei aunukselaista eikä
lienalaista, joka sortajamme Venäjän asioilla täällä vielä
iiikkuisi.
Yiime vuodet ovat Suomen kansasta tehleet yksimielisen sankarikansan. Koettelemusten kiirastulessa on
kail<ki se, mikä sitä jäyti taudin lailla, pois hävinnyt. Se
un löytänyt itsensä, se on oppinut ajattelemaan kansalli-

asian yksimielisenä omakseen. Tätä rukoillen pyytää valittava Väinön kansa vanhemmaita veljeltään, se sydämes-

tään yhtyy suomalaisen runoilijån sanoihin: (Niekää raja
ja vartiomaja kauaksi Karjalan metsiin ja meriin.»
Karjalan rahvas! Olemme kokoontuneet kylistämme
tänne muinaisille kuuluille Kalevalan laulumaille, kauniin
Vuokkiniemen harjanteille. Herkkänä helisi muinoin
täällä kannel, soinnukkaina soljuivat runon siikeet partasuitten urosten huulilta. Vienan laulaja- ja tietäjäkansan
edustajat, Latvajärven Arhippaisen Miih.kalin ja monen
muun seutukuntanne laulajan jälkeläiset olette saapuneet
tähän kokoukseen, jossa päätetään heimomme tärkeimmästå asiasta. Siitä päätöksestä riippuu suuressa määrin
tuleva kohtalomme. Valistunut, yksilön ja kansojenkin
vapaudelle arvoa ja kunnioitusta antava Suomen kansa
ja sen mainehikas armeija ei ole saapunut luoksemme
valloittajana. Ja silloin kun taasen sotatorvet ovat
lakanneet soimasta, tykit paukkumasta ja pommikoneiden
ulvonta korvissamme laannut, kun maailman vihollinen
bolshevistinen Venäjä ja sen liittolaiset on måahan lyöty,
silloin kun Euroopan kansojen elämää taasen uudestaan
järjestetään, rajoja muodostellaan, silloin myöskin Karjalan heimon kansallinen tahtomme toteutuu. Tämä tahtomme, minkä tässä kansålaiskokouksessa Suomen koko
uuden Euroopan kansoille julki tuomme, on, niin uskon,
«Vapautuminen ikuisiksi ajoiksi Venäjästå ja liittyminen
Suomeen sen kansaperheeseen sen tasaveroisena jäsenenä».
Olkaamme yksimielisiä tärkeimmässä asiassamme! Tuot-

tåkoot päätöksemme siunauksen kärsivälle Karjalan kansalle ja perustan tulevålle eheålle ja voimakkaalle suurelle
Suomelle.

Kunnioitetut kansalaiset! Julistan heimoni, Karjalan
kansan nimessä tämän Yuokkiniemen kansalaiskokouksen
avatuksi ja ehdotan tämän kokouksen puheenjohtajaksi

valittavaksi kokeneen vanhan karjalaisten luottamusmiehen, piismalahtclaisen edustajan, Probus Rahikaisen.

opettaja w. Keynää,' vuokkiniemellä 20 pnä heinäkuuta r94r pidetyssä
kansalaiskok,uksessa esittämä alrrctus rtä-r(arjalan eroamisesta
Venäiästä

ja

liitt.v rnisestä Suomeen.

Kanstlaiset.

Lähes tuhat vuotta kestänyt idän ja lännen välinen
taistelu Karjalan omistamisesta on nyt ioutunut råtkåisuvaiheeseen. Jålleen iskevät yhteen lännen suora såilå
ja idän käyrä miekka, jälleen lyödään årpaa Karjalan
heimon kohtalosta, heimon, jonka esi-isät ovat vaeltavien
lappalaisten rinnalla ensimmäisinä tämän maan asuttaneet. Yain heillä oli perintöoikeus tähän maahan, joka
joutui idän ja lännen väliseksi taistelukentäksi. Ei v.
1323 tehty Pähkinäsaaren rauhakaan, joka iski syvän,
vertavuotavan ja yhä kirvelevän haavan Karjalan heimon sieluun, såanut syntJrnään pysyvää olotilaa, sillå
kolmen vuosisadan ajan käytiin Karjalan mailla tuon

tuostakin sotia. Ja vaikka näennäinen rauhantila aikaajoittain vakautuikin, or taistelua venäläistä sortoa vaståan jatkunut vuosisadasta toiseen. Tämä, monisåtavuotinen heimomme kulkema korpivaellus on sellainen kär-

simysten tie kuin vain harvojen kansojen osaksi on tullut.

orr saanut kestää yhä uusia kohluja, uusia iskuja.
Aikaisemmin Novgorod, sittcmmin lloskova ja tsaristinen
Venäjä yrittivät sulåttaa karjalaiset itseensä. Ummikkov-enäläinen koululåitos ja vieraskielinen jumalanpalvelus
olivat tärkeimmät aseet ka{alaistcn hävitystyösÅä. Viimeinen, yli kaksi vuosikymmentä kestänyt painajainen,
bolshevistinen hirmuhaltitus aikoi vihdoin tuirota karjalan heimon lopullisesti. Se keksi yhä uusia tuhoamismenetelmiä. Te, vuokkiniemeläiset, tämän minulle niin sanomattomari rakkaan synt)'mäkyläni ja -pitäjäni asukkaat,
tiedätte niin kuin koko rajan tällä puolella asuva heimomme kokonaisuudessaan tietää omasta kokemukscstaan, mitä moninaisia kärsimyksiä l-eidän kånnettavananle näinä raskaina yuosina harteillanne on ollut ja
vielä muutama päi\-ä sitten oli. 'Ieidänkin keskuudessanne
on suuret määrät parastå ainesta vangittu, surmattu tai
Se_
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siitä, että paljon, paljon kärsinyt Karjalamme vihdoin
nousee
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kansallemme kokonaisuudessaan sen kaikkine
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Itä.I(arjalan taloodellinen kartta.

heimoineen valkenee uusi, onndlinen päivä. Se takaa
heimollemmekin ja sen tuleville polville rauhalliset olot
tässä kauniissa maåssamme. Mutta tämä tapahtuu vain
yhdellä ehdolla: meidån on päästävä irti Venäjästä ja
Suomen tähänåstinen valtioraja siiructtävä oikealle pai-

kalleen idässå.

Esitän kokolksen päätcttäväksi, etxä Viena ja
Aunus irtautuvat Ve[äjästä ja ryhtyvät Suomeen
liitt5meinä luomaan itselleen valoisaa tulevaisuutta länsimaisen kulttuuripiirin yhtcydessä.

Kuoleo

^r_drlt
,rlemimr'

k':."

Pastori P. Soarikosken päättiijäisprhe
Vuokkiniemen kokorksessa.

t)r

Rakkaat karjalaiset, veljet ja sisaret.

tt,

Pyhässä Raamatussa sanotaan, että Jumalå on säätänvt
ilrmisille määrälyl ajat ja h"idän asumisensa raiaf, etiä
he eLsisiväl Jumalaa (Ap. l.17:2b1.

it,r

Kokoonl uneina tähän hisloriålliseen tilaisuuleen, vapaan

liarjalan ensimmäiseen juhlaan, me voimme todeta. että
myöskin Vjcnan ja Aunuksen karjalaisclle l(orkein on
määrännyt omat asumisen rajat ja tehtävåt muitten

lläinen Kariala

maailmån kansojen joukossa.
Monet ovat pitäneet Karjalau kansan kohtåloa toivot_
tomana, ja varsinkin Venäjä on uskonut jo ikuisesti

sulattaneensa sen itseensä, mutta kuten täällä esitetyissä
puheissa on meille vakuutettu, on Vienalle ja Aunukselle

sittenkin koittamassa vapaus.
-fotta on, että karjalaisen heimon
kohtalo on ollut raskas. Se orl kaotanut kokonaisen vuosituhannen oriuuden
kahleita hartioillaan. ]telkein kaiken, minkä se raikaalla
ruumiillisella työlläån on saauut irti karusta maastaan,
on vieras valta veroina vienyt siltä. Kun muut maanosamme pienimmätkin kansat oyat olleet tilaisuudessa
keliittämään omia olojaan, on Vieran ja Aunuksen Karjalan täytynyt vuosisådasta vuosisataan vaeltaa henkiscssä pimeydessä. Se on tahdottu venäläistyttää ja viimein
kommunistisena aikana
siltå on tahdottu riis_
tää kaikki
alkeellisimmåtkin ihmisoikeudet.
Kaikesta tästä huolimatta heimomme on säilynyt. Sen
vapaus parhaillaan puhkeaa kukkaansa. N{uttå liedäm_
mekö, mi.hå voima tätä paljon kårsiryttä karjalaista
qr. varjellut ja säilyttånyt? Sitä on värjellut
Bi*gl
Iiaikkivaltiaan voima, sillä Hän on tätä kansaa johianut
ja kasvattanut, kypsyttäen sitä monissa kärsimvksissä
ja koeltelemuksissa. Vapahtajamme Jeesus Krisius on
sanonut, että taivaallinen Isämme pitää huolta kedon
kukisla,
linnuista ja yksinpä meidän päämme
-laivaan
hiuksistakin.
Kuinka hän ei pitäisi huolla kansasla.
joka uskoo Häneen ja panee loivonsa Hänen nimcensä?
]Ie emmc r,oi kieltää, etteiyätkö tämäu heimon esi-isåt.
jotka hisloria luntee uskonnollisina ja sivcellisesti korkealla tasolla eläneinä, otisi kulkeneet Jumalan johda_
tuksen teitä. Kautta koko sivistyneen maailman on nyt
kulkewa todistus teistä, rakkaat karjalaiset, että pari
vuosikymmentä kestävästä uskonnollisesta pilkasti ja
vainosta huolimatta usko Jumalaan ei ole -sammunut
tcjssä, vaan heti kun uskonnonpilkkaajain valta kukjstui
k.vlässänne, te otitte kåytäntöön jki-vanhat uskonnolliset
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tåpannc. fle taasen, teidän poikanne.ia tvllärenoe. iotka
olemme ollc,.t erillään teistä koko bolshcvistisen äian_
olemme aina rukoilleet. et Lä Her ra siunaisi KarjalaÄme
kansaa, .kohotta:si sen synninyöstä ja pimcydestä ja
lähettäisi sille taivaallisen valorrsa.
Hyvåt veljet. Nyt tämå rukous on täyttynyt. Nyt me
voimme vanhurskaan Simconin tavoin lausua: «Herra,
nyt Sinä lasket palvelijasi rauhassa menemään sanasi
mukaan, sillä silmäni ovat nähneet pelåstuksesi. . ,)

