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mukaan myoskin kirjastoille ja
kouluille eri puolille Karjalan
Tasavaltaa.
Olemme edelleen yhteistyossa Borasissa Ruotsissa toimivan Kalevan kansan kerhon
kanssa.
3. Yhteistvo Suomessa toimivien muiden karjalaisjarjestojen. opetuslaitos- ten, kuntien. kaupunkien ym. kanssa:
Tyoskentelemme Suomessa
toimivien muiden karjalaisjarjestojen kanssa kohteissa, joiden tavoitteet ovat sopusoinnussa KSS:n tavoitteiden kanssa.
Pyrimme saamaan opetuslaitoksilta ja valtiovallalta tukea karjalan kielen ja kulttuurin elvyttamisessa.
Kehitamme yhteistyota niihin Suomen kuntiin ja kaupunkeihin, joillaon kummikuntia
Karjalan Tasavallassa.
4. Julkaisutoiminta ja arkistointi:

KARJALAN HEIMO
Seuramme aanenkannattajan Karjalan Heimo-lehden levikkiapyrimmelisaamaanmm.
saamalla m a h d o l l i s i m m a n
moni seuran jasenjarjestoihin
ja muihin karjalaisseuroihin
kuuluva lehden tilaajaksi ja
myoskin KSS:n jaseneksi.
Postitamme mahdollisimman paljon lehden vapaakappaleita kotimaan lisaksi Karjalan Tasavallan kirjastoille, kouluille ja aktiivisille kansalaisille, myos Tverin Karjalaan.
Julkaisemme vuoden 1996
aikana Karjalan Heimo-lehden
ja sen edeltajien sisallysluettelo.
Julkaisemme v. 1996 Karjalan Sivistysseuran historian n:o
2.
Julkaisemme suomenkielinen kaannos Petroskoin valtionarkiston sisallysluettelosta.
Seuran Carelica-kirjastoa,
arkistoaja valokuvakokoelmaa
kartutetaan.

5. Talous ja apurahat:
Ja'rjestamme vuonna 1996
valtakunnallinse varainkerayksen. Kertyneet varat rahastoidaan, ja sen tuotosta jaetaan
vuosittain apurahoja seuran ja
sen jasenjarjestojen kohteisiin,
jotka edistavat kalevalaisen ja
karjalaisen kulttuuriperinteen
sekii karjalassa puhuttavien
kansallisten kielten elvytysta.
Jaamme seuran hoidettaviksi annetuista rahastoista apurahoja Saa'tio Vainolan kanssa
rahastojen saa'ntqjen puitteissa.
6. Yleisotilaisuudet:
Karjalan Sivistysseura ry:n
vuosikokous ja heimojuhla pidetiian Helsingissii 31.3.1996.
Tilaisuuteen kutsumme vieraita mm.Karjalan Rahvahan Liitosta.
Yhteistyossa Karjalan Rahvahan Liiton kanssa jarjestammevienan kielen kurssinJoensuussa kesakuussa viikolla 26.
Kesalla 1996 tuetaan Uhtuan Seudun Perinneseuran ja

1996
Kalevalassa toimivan Uhtuan
Seuran yhdessa jarjestamaa
praasniekkaa 6.-7. heinakuuta.
Juhla on osa KSS:n 90-vuotistapahtumia.
Muita Karjalan kylienpraasniekkoja ensi kesana ovat mm.
Akonlahdessa ja Repolassa
12.7. ja Vuokkiniemessa 4.8.
KSS:n 90-vuotisjuhla pidetaan Helsingissa syyskuun 2829.paivina. Lauantaina28.9on
juhlaistunto Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa,ja 29.9. on heimojuhla Karjala-talossa. Tilaisuuksiin kutsumme edustavan vierasjoukon
mm. Karjalan Tasavallasta.
Tuetaan ja'senjarjestqjenjarjestamia tilaisuuksia eri puolilla Suomea mahdollisuuksien
mukaan an tarn allaesitelma-ym
apua.
KSS:n toimitiloissa Helsingissa jarjestamme edellisen
vuoden
tapaan
yleisotilaisuuksia Ita-Karjalan eri
pitajista lahto'isin oleville.

Fil.tohtori Matti Polla

Katsaus varhempaan tutkimukseen
Vienan Karjalan asuttamisesta
Kysymys Vienanmeresta
lameen aina vedenjakajalle
ulottuvan aiueenasutukseniasta ja alkuperasta on askarruttanut tutkijoita pitkalle toista sataa vuotta. Yksimielisyyteen
Vienassa 1800-iuvullajakuluvan vuosisadan alkupuolella
asuneen yhteison syntyajan ja
sen muodostaneiden etnisten
elementtien suhteen ei kuitenkaan oie paasty, vaan uusimmissakin tieteellisissa esityksissa asiastalausutaan toisistaaan varsin eriaviii mielipiteita.
Kysymyksen Vienan vaeston alkuperasta asetti 1800-luvun alussa tunnettu tutkimusmatkailija, kielitieteilija ja histonoitsija Anders Johan Sjogren. Vuosina 1825-26 Fennoskandian pohjoisosiin suuntautuneilia matkoillaan tekemiinsa kieli- ja kansatieteellisiin havaintoihin nojaten Sjogren jakoi Vienan Karjalan lantiseer, ja itaiseen osa-alueeseen. Niiden raja kulki Paanajarvesta pohjoiseen. Etenkin
murteiden samankaltaisuus viittasi Sjogrenin mukaan siihen,
etta Vienan lansiosan vaesto ja
Kainuun vaestoovat lahisukua
toisilleen. Alunperin Pohjanlahden ja Vienanmeren vedenjakajan molemmin puolin asui-

kin nahtavasti yhtenainen vaesto, jonkasitten jakoivatkahtiaja vahitellen vieraannuttivat
toisistaan eri uskonto ja kuuluvuus eri valtioihin. Matkamuistiinpanoissaan Sjogren ei
ottanul kantaa kysymykseen.
mita alkuperaa tama yhtenainen vaesto oli. Kainuusta Sjogren loysi lukuisiakarjalaisuuksia, toisaalta Lansi-Vienassa
han naki suomalaisvaikutusta.
Tasta huolimatta Sjogren ma'aritteli vaeston etnisen kuuluvuuden valtiollisen kuuluvuudenmukaisesti: Kainuussaasui
hiinen mielestaan suomalaisia
kun taas Vienan toisistaan eroavissa lansi- ja itaosassa asui
venajankarjalaisia.
Myohemmin, 1830-luvulla
julkaisemissaan tutkimuksissa
suomensukuistenkansojenvarhaishistoriasta Sjogren lokalisoi ensimmaisen kristillisen
vuosituhannen venalaisissalahteissa mainitun, Zavolotskaja
Tshud -nimisen heimon asumaalueen Vienanmeren lansi- ja
etelarannikolle ja yhdisti tama'n
vaeston karjalaisten kantaisiin.
Vuosisatojenkuluessakarjalainen asutus levisi sisamaahan,
myos myohemman Vienan Karjalan alueelle, kunnes vuoden
1000 paikkeilla Jaamerelle kii-

lana tyontyneiden venalaisten
ahdistamana huomattava osa
karjalaisista joutui lahtemaan
pakomatkalle kohti lounastaja
eteni 1100-luvun puolivalissa
Laatokalle.
Lapissa pappina toiminut
J acob Fellman teki vuonna 1829
tutkimusmatkan Vienan etelaosiinja Vienanmeren lansirannikolle. Sekii Suomen puolella
etta itarajan takana tekemiinsii
kieli- ja kansatieteellisiin havaintoihin ja kuulemiinsa asutustarinoihin nojautuen, mutta
myos Pohjois-Suomea ja paikoin Vienankin rajakylia koskevia ruotsinkielisia asiakirjoja hyb'dyntaen Fellman paatteli, etta esihistoriallisen ajan
lopulla Vienanmeren rannoilla
asuneista karjalaisista osa vaelsi vedenjakajan yli ja asettui
Kainuuseen ja Pohjois-Pohjamaan suurimpien jokien varsille.Fellmanin mukaan vedenjakajan lansipuolelle asettuneet
karjalaiset sekoittuivat lappalaisiinjasavolaisiin. Myohempina aikoina Viena sai puolestaan vaestb'nlisia, jotka olivat
lahtoisin toisaalta PohjoisSuomesta, toisaalta Savosta.

1830^0-luvuilla tutkimusmatkoja Pohjois-Venajalle tehnyl kielitieteilija MatiasAleksanteri Castren hyvaksyi Sjogrenin ajatuksen karjalaisten
pohjoisesta alkukodista. Han
huomautti kuitenkin etta Vienanmeren rannikolla tuskin
saattoi asuasuuriaheimoja, jotka olisivat myohemmassa vaiheessa vaeltaneet muualle.
Castreninmielestaentisaikojen
realiteetteihin sopii pikemminkin ajatus harvan asutuksen
leviamisesta eri suunnille. Vuosisatojen kuluessa karjalainen
asutus tyonsi tieltaan sisamaassa vaeltaneet lappalaisetjaeteni Vienanmerelta toisaalta Laatokalle, toisaalta Pohjanlahden
rannoille. Vienan Karjalan lounaiskulmasta tavoittamaansa
muistitietoon nojaten Castren
paatteli, etta alueelle tuli vaestoa myos Suomen puolelta, aina
Hameestaasti, joten vienankarjalaiset voidaan katsoa sekaheimoksi.
Elias Lonnrot nayttaaaluksi
hyvaksyneen
Sjogrenin
nakemyksen, silla vuonna 1849
ilmestyneen Kalevalan painoksen esipuheessa han piti vienankarjalaisia muinaisen Bjarm i a n kauppakansan jalkela'isina. Kansanrunoudentutki-
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ja August Aksel Boreniuksen
muistikirjaansa tekeman merkinniin mukaan Lonnrot olisi
1870-luvuIla paikallisiin asutustarmoihin tutustuttuaan arvellutsuurimmanosan Vienassa asuvista kalevalamittaisten
runojen laulajasuvuista tulleen
alueelle Suomen puolelta
• ••
Vuonna 1872 Borenius julkaisi suppeahkon esityksen
"Missa Kalevala on syntynyt?"
jossa pyrki kalevalamittaisten
kertomarunojen sisaltoajamurretta tarkastelemalla osoittamaan, etta nama runot olivat
kulkeutuneet Vienan lantisimpiin kyliin Suomen puolelta.
Borenius ei lainkaan hyodyntanyt esityksessaan Vienanmatkoillaan tallentamaansarunonlaulajientaustojavalaisevaa
muistitietoa, jonka mukaan
1800-lukua edeltavina vuosisatoina Vienaan oli muuttanut
vakea toisaalta Savosta ja
Pohjois-Pohjanmaalta, toisaalta Pohjois-Aunuksesta ja Vienajoen varrelta.
• ••
Ja'rjestelmallisia'tietoja Vienan asutuksen vaiheista yritti
ensimmaisena koota arkeologi
J.W. Juvelius. Vuonna 1886 alueelle tekemallaan inventointimatkalla ban tallensi asutustarinoita kaikkialta Vienasta sen
kaakkoiskuntiaja luoteisnurkan
Oulangan kuntaa lukuunottamatta. Niukkaan asiakirja-aineistoon tuksutuen Juvelius teki
varovaisen oletuksen, etta viela
1500-luvulla Vienan sisaosissa
asui paaasiallisesti lappalaisia,
joskin jo ennen vuosisadan lopun tuhoisia sotia seudulle ehti
syntya myos kiinteaa karjalaisasutusta. Muistitiedon valossa karjalaisasutus oli vanhinta Vienan Kemijoen keskijuoksun varrella sijaitsevassa
Paanajarven kylassa. Tama
vanhempi asutus nayttaa kuitenkin lahes kokonaan tuhoutuneen 1500-1600 -luvun
rajasodissa, ja myohemma't
asukkaat saapuivat seudulle
kahdelta suunnalta, Suomen
puolelta ja PohjoisAunuksesta.
Juveliuksen mukaan viimeiset
suomalaisetsiirtolaiset saapuivat Vienaan 1700-luvunalussa.
Vuonna 1910 ilmestyneessa
Venajan Karjalan historiaa
kasittelevassa esityksessa historiantutkija E. Ahtia paatteli
skandinaavisiin lahteisiin nojautuen, etta Laatokan rintamailta lahtoisin olleet karjalaiset
ulottivat kauppamatkansa Vienanmerelie viimeistaan 800luvulla. Aina 1400-luvulle asti
Vienanmeren rannat olivat karjalaisten hallussa, kunnes alueen v e n a l a i s t y m i n e n pa'a'si
vauhtiin. Venalaisvaikutus jai

verraten heikoksi Vienan Karjalan eramaissa, ja 1700-luvun
vaihteessa Vienan lansiosiin
saapui uudisasukkaita PohjoisSuomesta.
Vuonna 1938 ilmestyneessa
Ita-Karjalan asutushistoriaa
kasittelevassa artikkelissa historiantutkija Ragnar Rosen
osoitti yhtalaisyyksia 14001500 -luvun Laatokan luoteisrannikon paikannimistossa ja
Vienanmeren lansirannikon
suku-japaikannimissa. Lisaksi
Rosen pani merkille, etta 1600luvunalkuunVienakuului hallinnollisesti Suomen Karjalaan.
Rosenin mukaan Vienanmeren
lansirannikko sai keskiajalla
kiintean karjalaisasutuksensa
Kakisalmen Karjalasta, ennen
muuta Hiitolan ja Sortavalan
tienoilta. Kun 1400-luvulla
perustettu Solovetskin luostari
otti merenrannikon haltuunsa,
karjalaiset joutuivat vetaytyma'a'n sisamaahan, Vienan Karjalan alueelle.
• ••
Vuosina 1937-38 tunnetun
venalaisen fennougristin Dmitri
V. Bubrihin johdolla toiminut
tyoryhma kerasi kielinaytteita
kaikilta Karjalan ASNT:nkarjalaisten asuttamilta alueilta.
Murteentutkimuksen tuloksia
arkeologian ja historiantutkimuksen esiintuomaan aineistoon soveltaen Bubrih laati
v u o n n a 1947 synteettisen
esityksen Karjalan kansan synty, joka on jaanyt ainoaksi ItaKarjalan suomensukuisten vaestoryhmien etnohistorian tutkimukseksi. Bubrihin mukaan
Vienan lappalainen vaestopohja sailyi varsin merkittavana
etnisena komponenttina aina
1500-luvulle asti. Laatokan lansipuolelta, Karjalan varsinaiseltaheimoalueeltakohti pohjoista edennyt eranautinta ja lappalaisten verotus ulottuivat
Vienaan jo 1200-luvulla. Sen
sijaan kiinteaa karjalaisasutusta Vienanmeren aarelle syntyi
myohemmassa vaiheessa, viimeistaan 1500-luvun aikana.
Kiintea asutus levisi sisamaahan ida'sta kasin, kunnes 1600luvulla ja 1700-luvun alussa
Vienan lansiosat saivat asutuksensa Pohjanlahden itarannikolta. Siella vuosisatoja asunut
hypoteettinen Botnian karjalaishaarautumajoutui Bubrihin
mukaan ruotsalaisen virkavallan ahdistamana vetaytymaan
Vienan puolelle.
• ••

HistoriantutkijaHeikki Kirkinen on pohtinut Vienan Karjalan asutuksen syntya vuosina
1963 ja 1970 ilmestyneissa
tutkimuksissaan Venajan Karjalan keskiajan ja 1500-luvun
historiasta. Naissa esityksissa
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tutkija yritti yhdistaa 1800-luvun tutkimuksen kasityksen
Karjalan heimon bjarmalaisesta alkukodista oletukseen Laatokan Karjalasta Vienanmeren
rannoille keskiajalla saapuneista siirtolaisista. Kirkinen ei
sulje pois sitakaan mahdollisuutta, etta 1500-luvulla Vienaan olisi saapunut siirtolaisia
Suomen puolelta, mihin viittaavat asiakirjoissa esiintyvat
Nemtsi-nimet, jotka tarkoittivatvanhassakirjavenajassa vieraan valtion alamaisia. Tutkija
pitaa kuitenkin todenna'koisena, etta sisamaahan "asutusvirran paaosa tuli Aanisniemelta". Lahtokohtana talle
otaksumalle on nahtavasti Aanisniemen maantieteellinen laheisyys, silla Kirkinen ei tuo
sen vahvistukseksi historiallista enempaa kuin muunlaistakaan aineistoa. Tutkijan mukaan seudulla aiemmin asuneet
lappalaiset osittain sulautuivat
uusiin tulokkaisiin ja osallistuivat nain vienakarjalaisten
ryhman syntyyn. Vuonna 1988
ilmestyneessa synteettisessa
esityksessa kalevalamittaisen
kertomarunouden kehitysvaiheista Kirkinen hy va'ksyy myos
ajatuksen 1600-1700-luvulIa
Suomen puolelta Vienan rajakyliin suuntautuneista yksittaisista muutoista painottaen
samalla itaisten yhteyksien
tarkeytta.
• ••
Ita-Karjalan historian vuosina 1957 ja 1983 laadituissa
venajankielisissa yleisesityksissa Vienan Karjalan asujaimiston selitetaan Bubrihin tutkimuksiin viitaten muodostuneen Kakisalmen Karjalasta
1300-1500 -luvuliapohjoiseen
suuntautuneen asutusliikkeen
seurauksena. Petroskoilaisista
historiantutkijoista ainakin
Aleksei S. Zherbin uskoo Pohjois-Pohjanmaalla keskiajalla
asustaneen hypoteettisen Botnian karjalaisryhmittyman paenneen 1400-1500-luvulIa
ruotsalaisvallan voimistuvaa
otetta Vienan Karjalan alueelle.
Vuosina 1987 ja 1989 ilmestyneissa artilckeleissaan Vienan
parhaiden runonlaulajasukujen
taustoja selvitellyt Olavi Suor-

sa pystyi vakuuttavasti osoittamaan niiden suomalaislahtoisyyden. Kajaaninkihlakunnassavuosien 1634—1717 valisena
aikana kolmesti tapahtuneen
laajamittaisen autioitumisen
perusteella Suorsa on arvellut,
etta 1500-luvun lopun suurissa
sodissaautioituneet Vienan lansiosat olisivat seuraavalla vuosisadalla saaneet uuden asutuksensa Kainuusta tapahtuneen
kolmen muuttoliikkeen myota.
Vuonnisen runokylan suurimpien sukujen juuria jaljittanyt
Alpo Raisanen paatyi sen asutuksen alkuperiin suhteen samansuuntaisiin tuloksiin kuin
edellinen kirjoittaja. Venalaisten lahteiden puuttuessa kumpikin tutkijoistajatti avoimeksi
kysymyksen
kainuulaispohjalaisen ja karjalaisen elementtien maarasuhteista koko
Vienassa. Suorsa pitaa mahdollisena ajatusta, etta Vuokkiniemen ja Uhtuan kuntien
1700-1800-luvun vaesto oli lahes
puhtaasti
suomalaislahtoista.
Vuonna 1994 julkaisemassaan katsauksessa Vienan historiaan arkeologi Pentti Koivunen paatteli muutaman Vienasta ja sita ymparoivilta alueilta tehdyn rautakautisen loydon perusteella, etta ainakin
Uhtuankiinteaasutusolisi syntynyt jo toisen kristillisen vuosituhannen alussa. Koivusen
mukaan Vienan rautakautinen
asutus kuului Vienanmeren rannoilla sijainneen Bjarmian
kulttuuripiiriin, mutta oli saanut vaikutteita myos Lansi-Suomesta.
Suomalaisessa kirjallisuudessa vallitsee nykyaan Kirkisen nakemys vienankarjalaisten synnysta. Sen mukaan Vienan vaesto muotoutui aanisniemelaisten, laatokankarjalaisten
ja bjarmalaislahtoisten ainesten sulauduttua Vienanmeren
l a n s i p u o l e l l a yhteen v i i meistaan 1500-luvun loppuun
mennessii.
* Matti Piilldn esitelma Helsingin yliopistossa 2.3.1996pidetyssd vditiistilaisuudessa, jossa
tarkastettiin kirjoitlajan vaitoskirja Vienan Karjalan etnisen kooslumuksen muutokset 1600 -1800 luvulla.
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