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livo Harkonen toimi koko ikansa
karjalaisuuden puolestapuhujana
Kirjailija livo Harkosen
kar jalaisuus leimahti liekkiin
jo neljatoistavuotiaana. Silloin ban piiiisi v. 1896 "kutsuvieraana" isovanhempiensa
mukana Sortavalaan laulujuhlille. Siella ban naki ja
kuuli karjalaisia runontaitajia, ianellaitkijoitii. Nain syttyi palo, joka ei koskaan sammunut. Karjalaisuuden vaalijana liiin toimi kuolemaansa saakka.
Juhlista tultua livo kirjoitti
ensimmaisen pakinansa "Isovanhempien matkassa". Se oli
alku tuhansille muille pakinoille. livon kirjoitusahkeruudesta
voidaan sanoa: "Kun kyna hiiltyi, niin toisen vaihtoi".
livo kavi kansakoulun loppuunjaviisitoistavuotiaanalahti - piata elattamaan. Ensin oli
puotipoikanajasitten lahti suurempiin tienisteihin, parren vetoon Suistamon Shemeikan
kylaan.Siellahaniltaisinkuunteli starikkojen suakkunoinnit,
painoi ne mieleen tulevaisuuden varalle: kirjailija kun tarvitsee uusia aiheita.
Seitsemantoistavuotiaana
livo hakeutui oppilaaksi rovasti Sergei Okulovin ja rehtori
O.A. Hainarin perustamaan
Sortavalan kiertokouluseminaariin. Tassa seminaarissa annettiin pikakoulutus opettajille, joita tarvittiin suomenkielisiin seurakuntakouluihin uskonnonopettajiksi.

livo
runonkeraajana
Kahdeksantoistavuotiaana
livo lahti kansan pariin, ensimmaiselle runonkeruumatkalle.
Han lienee nuorin runonkeraaja, joka myos hallitsi niin Laatokan Karjalassa kuin Aunuksenkin puolella puhutut kielet.
Kielitaidon tunnustukseksi kai
sopii sanonta: "Hai malttau
paissa omal kielel, kui put'in
ristikansa."
Ensimmaisella keruumatkallaan ban kiersi Laatokan
Karjalan pitajat ja poikkesi
myos Aunuksenkin puolelle.
Kun keratty aineisto miellytti
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran paattajia, he kehoittivat
livoa uuteen matkaan toivomuksella taydentaa Aunuksen

ajatuksissakin nain: "Venalaisia me emme ole. Me olemme
karjalaisia. Miksi sitten meita
yritetaan venalaistyttaa? Pakkovenalaistyttamistaon ryhdyttava kaikin keinoin vastustamaan, niin idassa kuin lannessakin."

Opctta jaksi ja
vienalaistoimintaan

'mm
livo Harkonen.
puolelta saatua aineistoa. livo
lahti toisellematkalle 1901.Nyt
han Suomen puoleisen Karjalan lisaksi kiersi myos Tulemajarven, Vieljarven ja Saamajarven kuntien kylat laidasta laitaan. Haravointi tuotti tulosta,
monta uutta runontaitajaa 16'ytyi.
livon matkakertomuksissa
vilahtelivat nimet: - Niskusvuaran Vanja, Ivan Fomin, Tulemajarvi, Petra-Potsi, Saamajarvi, Vapetin Vaslei, Hautavaara,
FIlip Bombin, stuarosta Veskelyksesta ja Jerusalemin kavija
Ipoin litti Vieljarven Jekkulasta. litti oli periaatteen mies. Han
suostui laulamaan rakkauslauluja, mutta kieltaytyi laulamasta uskonnollisia lauluja sanoen
- riahka roiteh. Kun livolla ei
ollut rahaa valoku vakoneen ostoon, niin han piirsi taloja ja
runonlaulajia. Nain sailyivat
niin Kolatselan talo kuin myos
NiskusvuaranVanjankuvatkin.
Yllosissa livo tapasi myos
Irina Lukoskinan. Vallankumouksen aikana Irina siirtyi Suojarvelle. Han asui Jehkilassa
tyttarensa perheessa. Tytar oli
naimisissa Vantin Pekon kanssa. Irina toimi perati kolmetoista vuotta E.A. Ahtian "kielimuasterina," saamajarvelaisten sanojen sanelijana.
Vuoden 1903 runonkeruumatkan livo suuntasi Ilomantsiin. Nain umpeutui se runoalue, jonka kielen livo itsekin
hyvin hallitsi.
Runonkeruumatkoilla saadut tiedot vahvistivat livon uskoa karjalaisuuteen. Monista
hanen kirjoituksistaan se tulee
esille, niin sanoissa kuin myos

livo paasi 1902 oppilaaksi
Sortavalan seminaariin, jossa
koulutettiin ylakoulun opettajia. Seminaarissa livo toimi
aktiivisesti pakkovenalaistyttamista vastaan. Tieto kantautui
Suomen kenraalikuvernob'ri
Nikolai Bobrikovin tietoon.
Han toimi niin, etta livo erotettiin seminaarista. Pian kuitenkin kenraalikuvernoori ammuttiin jalivo paasijatkamaan opintojansa.
Hanvalmistui 1906javalittiin Salmin kunnan Manssilan
kylan opettajaksi. Toiminta
Manssilassakesti vain vuoden.
livoa tarvittiin valtakunnalli-

seen karjalaistoimintaan, jonne tie kulki seuraavasti: Vuonna 1906suunnittelivatvienalaiset laukkukauppiaat valtakunnallisen liiton perustamista,
jokaryhtyisi rajantakaisen Karjalan toimintaa elvyttamaan.
livo matkusti kokoukseen. Siella perustettiinVienankarjalaisten Liitto (VKL). livo valittiin
liiton sihteeriksi, Pieni alku opastaja -aapisen tekijaksi ja
viela liiton aanenkannattajan
Karjalaisten pakinoita -lehden
paatoimittajaksi. Kun aikanaan
kysyin liiton perustajajasenelta, kiestinkilaiselta V.J. Arhippaiselta: "Miksi valitsitte liitolle tarkeita tehtavia hoitamaan
laatokankarjalaisen?", niin vastaus oli: "Siksi valitsimme, kun
livo kaytti kokouksessa teravimmat puheenvuorot, esitti
valmiit suunnitelmat opetus- ja
valistustoiminnan jarjestamiseksi ja oli valmis tekemaan
tybtasuunnitelmien toteuttamisessa."
Nain tehtiin eika petytty.
Aapinen valmistui ajoissa, lehti alkoi ilmestyajakoulut Vienassa aloittivat toimintansa.
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Ivan Fomin eli Niskusvuaran Vanja, runonlaulaja Tuleinajarvelta. livo Harkosen piirros 1901.
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Ahkeran ja aloitekykyisen livon toiminta kesti 32 vuotta,
ensin Vienan karjalaisten Liitossa ja vuodesta 1917 alkaen
liiton tybn jatkajassa Karjalan
Sivistysseurassa.
VKL:n toiminta sai Vienassa hyvan alun. Suomenkielisia
kouluja perustettiin, lukutupia
avattiin ja Karjalaisten pakinoita tilattiin. Se, mika miellytti
tavallistakansaa, karjalaisia, ei
miellyttanytkaan Karjalan venalaistyttajia. Koulut jalukutuvat suljettiin ja lehdet pysaytettiin jo rajalle. Ne jaivat tullin
haltuun, 450 tilaajaa jai ilman
lehtea. Yhteistyb Vienan ja
VKL:n valilla oli pysahdyksissa aina vuoteen 1917 saakka.

Venajan Karjalaa
auttamaan
Venajalla tehtiin 1917 vallankumous. Kansalle luvattiin
itsemaaraamisoikeus. "Takapajuisenjakbyhan" Karjalankohdalla mainitaan viela oikeus
harjoittaa leninilaista kulttuuria ja mybs taloudellista rakennustybta. Tieto rajojen avautumisesta Ita-Karjalaan otettiin
Suomessa ilolla vastaan. Taalla
mybs alettiin toimia "takapajuisuuden" poistamiseksi. Jo
11.05.1917 matkusti Karjalan
Sivistysseuran (KSS) lahetystb
Venajan valiaikaisen hallituksen puheille. Matka onnistui.
Seuralle mybnnettiin oikeus
koulu- ja uskontotoiminnan
aloittamiseen Ita-Karjalassa.
Paavo Ahava ja livo Harkbnen
kirjoittivat Ita-Karjalan ensimmaisen valtiosaantoehdotuksen.
KSS toimi nopeasti. Ensimmainen suomenkielinen koulu
avattiin jo syksylla 1917 Repolassa ja sita seurasivat Uhtuan,
Vuokkiniemen ja Kivijarven
koulut.
Vuonna 1918 perustettiin 16
kouluaRepolaanjavuottamybhemmin 12 koulua Porajarvelle. Naiden koulujen perustamisen takana oli jo Suomen hallituksen asettama Ita-Karjalan
toimituskunta, johon kuuluivat
Paavo Ahava ja livo Harkonen.
Paavolla oli vastuu taloudesta
ja livo hoiti kouluasioita; han
oli tavallaan "opetusministeri".
Hyvin livo koulujen perustamisen hoitikin. Hanella kun
oli kokemusta ennestaan vienalaisten ja aunukselaisten kouluttamisesta. Lisaksi han tunsi
paljon ortodoksiopettajia, joita
kouluihin tarvittiin. Koulujen
avaamisnopeus oli seuraava:
- Repolaliittyi Suomen suojelukseen 31.8.1918, koulut
aloittivat toimintansa samana
syksyna. Porajarvi liittyi Suo-
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Talo Kolatselasta. livo Harkosen piirros 1901.
meen 6.6.1919, koulut avattiin
syyskuussa. Yksi koulu toimi
minun syntymakodissa.
Nopeasti koulut avattiin, ja
viela nopeammin ne suljettiin.
Sulkijoina olivat Moskovan
maaraamat suomalaiset kommunistit. Uusia "Karjalan isantia" suomalaiset kouluttajat eivat miellyttaneet, eivatka kansanmieliset karjalaisetkaan.
Opettajat passitettiin Suomeen
ja karjalaiset saivat "kansanvihollisuuden korvamerkit". Vallankumouksen alkuaikoina he
olivat - kb'yhia ja takapajuisia nyt jo rikkaita talonpoikia, kulakkeja ja kapitalisteja. Nama
nimitykset riittivat pidatyksiin
jakarkoituksiin. Nain suomenkielinen koulutoiminta Tarton
rauhansopimuksen jalkeen loppui ja pakolaisvirta Suomeen
alkoi.

Pakolaisten parissa
Suomessa
Vallankumous hajoitti ItaKarjalan. Osa vaestba pakeni
Suomeen, osa karkoitettiin ja
osa vaikeni hiljaisuuteen.
Suomessa tyb karjalaisuuden hy vaksi ei vahenty nyt, painvastoin se lisaantyi. livo Harkonen teki Karjalan Sivistysseuralle uuden toimintaohjelman. Siihen kuului pakolaisten
kouluttaminen ja elinehtojen
parantaminen, kansanperinteen
vaaliminen ja runonlaulajien
muiston kunnioittaminen. Nain
KSS hoiti jakustansi runonlaulajille muistomerkit, kun omaa
kulttuurijarjestba siella ei ollut. Laatokan-Karjalan maakuntaliitto perustettiin vasta
1935.
Mybs opintielle lahteneita
nuoria haluttiin muistaa, heille
perustettiin stipendirahasto. livon asiantuntemusta tarvittiin

mybs valtakunnallisesti. Hanet
valittiin Kouluhallituksen perustamaan pakolaisvalistuskomiteaan.
Runonlaulajien muiston
kunnioittaminen alkoi, kun
kauppaneuvos Aleksei Mitro
lahjoitti maararahan muistomerkin pystyttamista Vienaan.
Vienaan ei paasty. Rajat pysyivat suljettuina ja kapitalistit vihattuina. Vasta seitsemankymmenen vuoden odotuksen jalkeen, vuonna 1995, Aleksein
toivomus toteutui, kun Vaassila
Kielevaisen muistomerkki pystytettiin Vuonniseen.
livon toiminta-aikana pystytettiin muistomerkit Suistamon, Korpiselan, Ilomantsin,
Tuupovaaran ja Suojarven runontaitajille. Sen jalkeen seurasi tauko. Kun kolmannen polven karjalaiset paasivat KSS:n
johtoon, niin he jatkoivat livon
viitoittamalla tiella. Anni Denisov sai muistomerkin Vihtiin,
liro ja Mari Remsu Ruotsin
Borasiin, Marina Takalo Kuusamoon ja Shemeikka-Vornasten muistomerkki uudelleen
pystytettiin Tuupovaaraan.

KSS:n sisarjarjestb Vainbla on
pystyttanytlaukunkantajan patsaan Kuhmoonjaianellaitkijan
patsaan Suomussalmelle.
Pakolaisperheet muodostivat kymmenia pakolaiskeskuksia ympari Suomea. Karjalan
Sivistysseurateki aloitteenkarjalankerhojenperustamisestaja
onnistui. Kaikkiaan oli toiminnassa39 karjalakerhoa. Kerhot
perustivat jopa oman liiton,
mutta joutuivat vaikeuksiin.
Uudelleen he turvautuivat
KSS:n sihteerin livo Harkbseen
ja saivat apua. Pakolaistoiminta yhdistyi niin hyvin, etta
KSS:n sihteeri valittiin mybs
Karjalakerhojen Keskusliiton
puheenjohtajaksi.

livo kirjailijana
livo Harkonen oli hyvin tuottelias kirjailija, aiheena karjalaisuus. Kirjallisuuden Tutkijain vuosikirjassa 1942 on N.P.
Virtasen laatima bibliografi livon tuotannosta. Siina luetellaan yli viisisataa kirjoitusta
vuosilta 1989-1941.
Monet livon toimittamat ja
kirjoittamat kirjat tulivat ajan-
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kohtaisiksi tietolahteiksi, kun
perestroika Venajalla alkoi.
Onhan vuonna 191 Ojulkaistussa Karjalan kirjassa perati 819
sivua historiatietoa molemmin
puolin rajaa. livon vuonna 1920
kirjoittama "Itainen vartio" on
suorastaan aarre. Siina ovat
yksityiskohtaisettiedot Kemin,
Poventsan, Petroskoin ja Aunuksen kihlakunnista asukasmaarineen. Mukana ovat myos
kunnat, kylat ja talomaaratkin.
Hyvin arvokas on myos
vuonna 1940 julkaistu livon
toimittama "Sortavalan seminaari 1880-1940". Kirjassa on
noin 2500 opettajat sukutiedot,
laatokankarjalaisten lisaksi
myos vienalaiset ja aunukselaiset. Rajantakaisia oli oppilaina vuoden 1925 tienoillayli
kaksikymmenta seminaarissa.
livo karjalaisti hyvin paljon
suomalaisia runoja ja lauluja.
Tassa on nayte Maamme-laulun ensi sakeesta.
Oi mua, sie tuatoin,
muamoin mua
tieal kylmcis pohjazes;
ei notkelmua, ei nouzelmua,
ei lahtie, randua lauhkiembua
kuin kodimuas tas kuldazes,
muas tuaton kallehes.
livo oli karjalaisuuden tybsaralla keskitien kulkija. Se ei
kaikkiamiellyttanyt.Viipurilaiset Aunuksen valiaikaisen hallituksen edustajat sanoivat livolle: "Pysykaa te erossa Aunuksen asioista, keskittykaa
hoitamaan vain Vienaa". livo
vastasi lahetystblle: "Ei ole
mitaan Aunuksen ja Vienan asioita, on vain koko Karjalan kysymys ja sita me hoidamme."
Aitosuomalaisetmoittivat livoa
siita, etta nan on liian vahan
kirjoittanut Toukomiehessa
Suur-Suomenpuolesta. Samalla he kehaisivatkin: "Karjalan
kysymys on ollut hyvin esilla".
Kun vanhojen ja nuorten johtamien pakolaisjarjestojen valilla syntyi erimielisyyksia, niin
livo ryhtyi yhteistyota kehittamaan ja myos onnistui. Sekaan
ei kaikkia miellyttanyt.
livo valittiin v. 1920 myos
Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtajaksi. Nuoret kirjailivat hanta vastustivat, kun ei
antanut heille rahaa, ei pannut
nimea vekseliin ja saannbsteli
jopa sikarejakin. Jarki voitti ja
livo pysyi virassaan elakkeelle
siirtymiseen saakka.
livo kuoli 28.08.1941. Hanet siunattiin ortodoksisin menoin Unionkadun Kolminaisuuden kirkossa ja haudattiin luterilaisellehautausmaalleHelsingin Hietaniemeen.
KOSTI PAMILO
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Kontokin Laukkasten
sukututkimus sai vauhtia
Arkangelin arkistosta
Viime vuosiin asti monet
Karjalan juuristaan kiinnostuneet Vienan pakolaiset ja heidiin jalkelaisensa ovat joutuneet
etsiessaan tietoja esivanhemmistaan tyytymaan sinansaarvokkaaseen ja korvaamattomaan sukujen perimatietoon,
jonka tallentamisen aloittivat
jo ensimmaiset 1800-luvun runonkeraajat. Vaikkakin alkuvaiheessa tyydyttiin paljolti
vain keraamaan runotoisintoja,
jo viime vuosisadan lopulla
runonlaulajasukujen vaiheisiin
alettiin kiinnittaa entista enemman huomiota.
Kun akateemikko Pertti Virtarannan teos Vienan kansa
muistelee ilmestyi, isa'ni Simo
Laukkanen perehtyi siihen hyvin tarkasti ja loysi Nasti Huotarinen-Aittavaaran muisteluksen isoukostaan Ohvoni Poavilasta, joka oli laulanut syomah
kasettaes "ei ole huolta huuhmarella / eik ole kiirehta kivella..."
Virtarannan 1978 julkaisemasta teoksesta Vienan kylia
kiertamiissa loytyi lisatietoa
Laukkani Poavilasta ja hanen
vaimonsa ja poikiensa nimet.
Tassa vaiheessa sisareni haastatteli Kajaanissa asuvaa tatiani Anni Laukkasta, joka muisti
isoisansa nimeksi Riiko. Virtarannan kirjassa Riiko mainittiin eraaksi Paavo Laukkasen
pojista.
Lahisukumme piirissa jouduttiin aina viime vuoteen saakka tyytymaan aineistoon, jonka runonkeraajat olivat matkoiltaan tuoneet ja muistitietoon
jota akateemikko Virtarannan
teos oli meille valittanyt.
Muutama vuosi sitten ilmestyi Kainuun Sanomissa Joensuun Yliopiston professori
Antero Heikkisen artikkeli "Runon ja laukun Viena". Yllatyksekseni sain siita lukea, etta
tietoja Vienan suvuistajaasukkaista oli tallella Arkangelin
valtionarkistossa. Yhtenainen
sarja Vienan Kemin kihlakuntien seurakuntien rippikirjoista vv 1793-1915 avautui tuolloin myos suomalaistutkijoiden
kayttb'on. "Ne ovat varsin hyva
lahde, johon kirjattiin vuosittain Vienan vaki kyla kylaltaja
talo talolta. Niissa ovat niin ru-

nonlaulajien kuin laukkukauppiaidenkinsuvut", kirjoitti professori Heikkinen.
Yhdessa serkkuni Pauli
Laukkasen kanssa pohdiskelimme, ovatko Arkangelin valtionarkiston tiedot vain tutkijoiden kaytettavissa vai voisivatko myos yksityishenkilot
saada sielta tietoja esivanhemmistaan. Jossain vaiheessa oli
puhetta PaulinjaVenajaltakolmisen vuotta sitten paluumuuttajana Suomeen tulleen serkkumme Lilja Karvosen o.s.
Laukkanen kanssasiita, ettahan
tai hanen tyttarensa matkustaisivat Arkangeliiin selvittamaan
sukuamme, kun Neuvosto-Karjalassa kasvaneina luonnollisesti ovat venajantaitoisia. Asia
raukesi kuitenkin osin kustannus- osin kaytannb'n jarjestelykysymyksiin.
Seuraan suhteellisen saannollisesti Sukuseurojen Sukuviestijulkaisuaja alkuvuodesta 1995 huomasin siella ilmoituksen, jossa kerrottiin, etta
Sukuseurojen Keskusliitto ja
Petroskoissa toimiva Karjalan
valtionarkisto ovat aloittaneet
sukututkimuksen helpottamiseksi keskinaisen yhteistybn.
Yksityiset sukututkijat voivat
tilata sukututkimuksen, jonka
Sukuseurojen Keskusliitto toimittaa Karjalan valtionarkistoonjokatekee tyb'n taikkatarvittaessa teettaa sen missa tahansa Venajan muussa arkistossa.
Paatimme, etta Pauli-serkkuni tilaisi esivanhempiamme
Kontokin Laukkasiaja Kostamuksen Peksujeveja koskevia
tietojatatakautta. Kesalla 1995
saimme haluamiamme tietoja,
jotkaLilja-serkkumme tyttarensa Natalian ja taman miehen
Aleksi Ldninin kanssa kaansi
suomeksi. Kustannuksiksi tuli
jokunen satamarkkanen.
000
Saimme seuraavat tietokokonaisuudetjoitajatkossakutsun lahteiksi:
1. Lahde A: Kopio teoksen
"Iz istorii dereven' Kostomuksha I Kontokki" (Kostamuksen
ja Kontokinkylien historia) taulukosta N:o 1 "Vuokkiniemen
Iljankirkon tiedot Kostamuksen

ja Kontokin talonpoikien kirkon toimituksien suorittamisesta vuonna 1793".
2. Lahde B: Kopio Vaestorekisteriotteesta vuodelta 1850:
Arkangelin laani, Kemin piiri,
Vuokkiniemen pitaja, Kostamuksen ja Kontokin kylat (perheet numeroilla 16, 17, 18 ja
25).
3. Lahde C: Arkangelin laanin Kemin piirin Vuokkiniemen
(1894 alkaen Kontokin) kirkon
tiedot Laukkasen ja Peksuevin
perheista (Lavkuev i Peksuev)
(Konekirjoitettu 14 sivuinen
selvitys)
4. Lahde D: Kopio aineistosta "Istorija Kostomukhsa
dokumentah" (Kostamuksen
historian dokumentteja).
Ennenkuin saimme yllamainitun aineiston Venajalta, vanhintunnettu kontokkilainen esiisamme oli teoksessa Vienan
kylia kiertamassamainittu Paavo Laukkasen isa Ohvo. Lahteesta C Ib'ytyvat maininnat: "
26. maaliskuuta 1834 kuoli
Kontokin talonpoika Afanasii
Feodorov Lavkuev 64-vuotiaana...!8. elokuuta vuonna 1840
vihittiin avioliittoon Kontokin
talonpoika Pavel Afanasiev (25vuotias) ensimmaisen kerran
ja Maria Antipova Andronova
(19-vuotias).... 3.5.1858 (kastettu 31.4.1859) syntyi Kontokin talonpojan Pavel Afanasiev
Lavkuevinja Maria Antipipovan poika Timofei"."
Lahteen B mukaan Pavel
Afanasiev Lavkuev oli 1834
17-vuotias ja 1850 33-vuotias.
Nasti Huotarinen-Aittavaara oli syntynyt 1885. Hanen
pienen tyton muistiinsa jiianyt
Laukkani Poavilaoli hyvin vanha ukko noin 1890-1895. Lahteen C mukaan Pavel Afanasiev Lavkuev oli syntynyt 1814
tai 1815, lahteen B mukaan
1816 tai 1817, joten nan oli
tuolloin 73-80 vuotias, siis tuon
ajan keskimaaraisen vienalaisen eliniUn huomioonottaen
hyvin vanha. Virtarantamainitsee Moarie Peksujevin Laukkani Poavilan vaimoksi ja Timon yhdeksi heidan pojistaan.
Virtarannan mainitsemat
Huotari Laukkanen ja hanen
isansa Laukkani Stahvei loyty-

