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letty) voi 35-40 kop. naula, liha
(heikkolaatuinen) 7-12 kop.
naula, suola 1 rpl 20 kop - 2 rpl
puuta, pohjanahka 1 rpl 20 kop.
pan jne. Jokaiseen talouteen
pitaa ostaa 20-40 sakkia jauhoja.
Seurakunnan menoistamainittakoon, etta papin pu vustoon
tarvittaisiin taydennysta. Kirkkoon tarvitaan liinoja mm. ehtoollispoydalle, alttarillejakuoripulpetille. Kirkon uuni on
palanut rikki. Katon ja kupolin
maalaus on haalistunut ja paikoin kulunut; on tarjolla vaara,
etta katto ruostuu, jos sita ei
pian maalata uudelleen. Varoja
seurakunnalla ei ole, silla sen
tulolahteet o vat vaatimattomat.
Paitsi niita menoja, joita aiheutuu jumalanpalveluksista
(tuohukset, ehtoollisviini ja
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suitsukkeet) seurakunnan pitaa
maksaa hiippakunnalle erilaisia maksuja (todistukset, tilikirjat, lomakkeet, rippi-isan
matkakulut, lehden tilausmaksut jne). Seurakuntalaiset kustantavat kirkon lammityksenja
yovahdin.
Virallisesti Vaarakylan seurakunnassa on nykyaan vain
kolme vanhauskoista, mutta
hy vin monet vanhemmat ihmiset kannattavat salaisesti vanhaa uskoa. Nuoremmat ihmiset, etenkin ne, jotka ovat kayneet Suomessa, ovat siita vapautuneet.
Seurakunnassaon muutamia
vanhoja naisia, jotka osaavat
lukea: Kat't'i-Kirja (Jekaterina), Anni-Anna, Usti-Ustiniaja
Makri-Makrida. Naita lukutaitoisia naisia* vanhauskoiset

kutsu vat esim. siunaamaan vainajia, kastamaan lapsia ja hoitamaan erilaisia kirkollisia toimituksia. Palkkioksi nama naiset saavat varakkaammilta rahaa, koyhemmiltaesim. ruokatarpeita.
Paikalliset karjalaiset eivat
kayta paljon viinaa, mika osittain johtuu siita, etta lahin viinakauppa on 140 virstan paassa Kieretissa. Nuoret ovat viime aikoina ryhtyneet polttamaan tupakkaa ja pelaamaan
korttia rahasta. Ennen tupakoiminen oli suuri synti. Taikausko on Vaarakylassa niinkuin
muuallakin Karjalassa hyvin
yleista. Pappia kohtaan seurakuntalaiset kayttaytyvat hyvin
ja sovinnollisesti.
Seurakunnan papin palkka
on 600 rpl vuodessa, virsien-
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laulajan vastaavasti 200 rpl.
Joistakin epaselvista syista papin palkasta kuitenkin kannetaan erilaisiahiippakuntavahennyksiaja muita maksuja, j a kun
pappi kouluttaakahtapoikaansa hengellisessa seminaarissa,
niin perheelle jaa kateen kokovuodeksi vain 137 rpl 20 kop.
Silla summalla hanen on vaikea tulla toimeen. Virsienlaulajan asema on vielakin huonompi, kun palkka on pieni ja
perhe suuri. -N
Toim. huomautus. Kirjoittajan mainitsemat lukutaitoiset
vanhat naiset olivat ilmeisesti
v. 1887 lakkautetun naisten
erakkolan entisia asukkaita.
Lahde: A rhangelskija Eparhialnija Vedomosti 1910:1-4.
Lyhentaen suomentanut Nina
Lavonen.

Vaarakylassa toimi Vienan
ensimmainen lainakirjasto
Vienan-Karjalan ensimmainen kansankielinen lainakirjasto perustettiin Kiestingin Vaarakylaan v. 1906. Tuona vuonna, paasiaisen aikaan, kokoontui joukko asianharrastajia,
mukana myos miehia Kiisjoen
jaSuurijarvenkylista Vaarakylan Ossippalaan pohtimaan kysymysta kirjaston saamisesta
kylaan. Kokouksen olivat kutsuneet koolle Suomen kavijat,
toisin sanoen Suomessa kauppahommissa olleet miehet.
Kirjasto paatettiin yksimielisesti perustaa ja sen nimeksi
pantiin "Vaarakylan lainakirjasto ja lukutupa". Lasnaolleet
luovuttivat hallussaan olleet
suomenkieliset kirjat lainakirjaston perustaksi.
Lainakirjastoyhdistyksen
jasenmaksuksi vahvistettiin 3
ruplaa, mika oli tuohon aikaan
verrattain suuri summa. Karjalassa ja Suomessa paatettiin
aloittaa varainkerays kirjojen
hankkimiseksi. Kauppias V.J.
A r h i p p a i n e n (Kiisjoelta),
jonka muisteluksiin tama artikkeli paljolti pohjautuu, sai asiakseen esitella kerayshanketta
tuttavapiirissaan VarsinaisSuomessa (Karjaa, Lohja, Vihti, Turku jne.).
Kun jasenmaksuillaja kerayksella oli saatu kokoon 50 ruplaa 78 kopeikkaa, Arhippainen
valtuutettiin ostamaan kirjoja.
Pyydetyista tarjouksista edullisintuli Kansanvalistusseuralta. Teosten valinnassa avusti

seuran kirjastonhoitaja, maisteri Eino Kuusi. Kirjavalikoima sisalsi monipuolista ja arvokastakirjallisuutta, sekakaunokirjallisia teoksia etta tietokirjoja.
V. J. Arhippainen muistelee:
"Kirjoja valittaessa harkitsimme kovasti, uskaltaisimmeko
lahettaa Kiestinkiin samassa
lahetyksessa sellaista isanmaallista intoa uhkuvaa teosta kuin
Vanrikki Stoolin tarinat. Pelattavissa oli, etta venalaiset viranomaiset sen vuoksi ottaisivat koko kirjalahetyksen takavarikkoon".
Kirjat saapui vat perille moitteettomasti, vaikka lahetys herattikin viranomaisissa melkoista huomiota ja ihmettelya.
Kiestingin postista painava lahetys kuljetettiin edelleen Vaarakylaan. Vuodeksi 1907 lainakirjaston lukutupaan tilattiin
useita sanoma -ja aikakauslehtia, mm. Karjalaisten Pakinoita, Nuorison Ystava jne. seka
hankittiin 3 ruplan hintainen
kirjakaappi. Lukutupaa ja kirjastoa varten vuokrattiin huone
Miitrei Kiirikkaiselta. Kirjastonhoitajana toimi Ivan A. S e m e n o f f j a hanen varamiehenaan Ivan G a v r i 1 o f f
(Kauroni).
Seuraavana talvena Arhippainen hommasi Vaarakylaan
useita kirjalahetyksia Kuusamon kautta tuttujen, luotettavien rahtimiesten mukana. Kirjoista enin osa oli saatu lahjoi-

tuksinakustantajiltajaWienan
Karjalaisten Liitolta.
Kun kirjasto oli perustettu,
Arkangelin laanin kuvernoorille lahetettiin asiaa koskeva virallinen anomus. Pitkaan aikaan
asiasta ei kuulunut mitaan, ja se
olikinhuonoenne. Kesalla 1907
kunnan viranomaisille oli tullut ylhaalta ukaasi tutkia kirjastoasia perin juurin. Hankkeen
puuhamiehia kuulusteltiin ja
kirjastoauhkasi takavarikointi.
Taman valttamiseksi kirjat sijoitettiin yksityiskoteihin. Sita
mukaakun kansalliskiihkoinen
suuntaus vahvistui Venajalla,
tilanne kavi yha vaikeammaksi. Vuosien 1909-10 vaiheilla
kirjavarat oli katkettava milloin heinalatoihin, milloin etaisiin metsapirtteihin, milloin
minnekinjottane eivat joutuisi virkavallan kasiin.
Karjalan vapauspyrkimysten aikaan 1918jasenjalkeisina vuosina Vaarakylan lainakirjasto sai toimia esteetta.
Vuonna 1920ryhdyttiinjopuuhaamaan taydennysten hankkimista Suomesta. Rahaaolijonkin verran ja lahjoituksiakin
luvassa, mutta poliittisen tilanteen nopea huononeminen teki
hankkeen tyhjaksi. Vuonna
1935 kauppias V.J Arhippainen
luovutti haltuunsa jaaneet Vaarakylan lainakirjaston varat,
yhteensa 302 markkaa, Karjalan Sivistysseuralle.
Niina vuosina, jolloin lainakirjasto sai toimia vapaasti, se

sai runsaan kayttajajoukon.
Kylalaisissa herasi halu oppia
lukemaan, silla nyt jokainen,
joka osasi lukea, ymmarsi lukemansa, silla se oli miltei samaa kielta, jota he olivat lapsesta saakka tottuneet puhumaan. Lukutaidon edistamiseksi lukutuvassajarjestettiin sunnuntai-iltaisin suomen kielen
oppitunteja ja aaneenlukua.
-SV

Soutukilpailut
Vaarakylassa
Soutukilpailut pani toimeen
Vaarakylan nuoriso Petrun paivan aikaan kotijarvellaan. Kilpailuun otti osaa 8 venetta, 3
miesta veneessa. Soudettava
matka oli Vaarajarven poikki
lahtien Rotjolan rannasta. Matka oli 750 sylta.
Palkintoja jaettiin nelja, 2
rpl, 1 rpl, 75kp.ja50kop. Ensi
palkinnon sai venekunta, jossa
peramiehena oli Jaakob Semenoff (8 min 28 sek.), toisen
palkinnon venekunta peramiehena Ivan Ossipoff (8 min 41
sek.), kolmanneksi tulleessa
veneessa peraa piti livana Arhippainen ja neljanneksi tulleessa Lari Mattinen.
Kansaaoli kokoontunutsoutukilpailua seuraamaan - seka
nuorta etta vanhaa, herrasvakeakin.
Karjalaisten Pakinoital907:8-9

Vaarakylan
elajat v. 1934-36
Tiedot on Vasili Semenovin
kertoman mukaan muistiin
merkinnyt Kauko Mattinen.
Kylassa oli tuohon aikaan 175
asukasta (numerot viittaavat
viereiseen karttaan).
I) Kulkijan risti, 2) Ontreilan Simana (Mattinen Simana, vmo
Fedosja, lapset: Sohja, Vassi, Risto, Jalmari, Viljo, Nikolai, HeklajaSenja,
3) Laamasen talo (Laamanen Kalle, vmo Helmi, lapset:
Viktor jaArvi,
4) Riikolan Oljokka(Bogdanov Olokka - Aleksei, vmo
Eeva, lapsi Kalle,
5) Miitreilan Ontto (Malov Ontto, lapset: Lukerie, Huotari, Stepan, Uljana, Anisja,
Anni, Matro ja Senja,
6) Miinan akka (Semenoff), lapset: Anni ja Ossippa
(Oskari), 7) Olkkolan akka,
8) Miitreilan livana (Malov livana, lapset: Mikki, Fedosja, Fedora, Katti ja Maura,
9) Miitreilan Kormila
(Malov Kormila, lapset: Ljuba,
10) Sohvonaisen livana
(vmo Olga, lapset: Vasili, Tatjana, Anni, Iro, Pauli ja Huoti,
I I ) Semenov Ortjo (kertojan Vasili S:n kotitalo), vmo
Uljana, lapset: livana, Makarie, Vasili, Jyrki, Huoti, Timo
jaElina,
12) Mattinen Simo vmo
Mariajalapsi Maria, 13)koulu,
14) Riikolan Huotari (Bogdanov, vmo Klavdija, lapset: 2
poikaa, 2 tyttoa),
15) Riikola Vasili (Bogdanov, lapset: Elli, Maria, Santeri, Heikki ja Veera),
16) Riikolan livana (Bogdanov,)
17) Hilippala (Semenov
Gordei, lapset: Vassilei, Tatjana, Miitrei, Ontto, Pekka, livana, Simana ja Matro),
18)Tatzintalo,
19) Onttola (Mattinen Ontto, vmo Olga, lapsia 2, elavat
v:sta 1922 Suomessa ja Ruotsissa),
20) Okahveisen talo, 21)
kauppa; isantavaki Suomessa,
22) pappila, 23) kirkko,
24) Puavilan Oleksei (lapset: Oksenie, Juakko, Huotari,
livana, Anni, Joutokei, Muarie, Iro ja Katti), 25)Kostalan
livana (lapset: Anni jaTatjana sukunimi ehka Alinin),
26) livolan Petri, 27) Miik-
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kulala(pojat: NikolaijaVilleja
Villen vaimo Anni), 28) Rotola
(Semenov; 2 tyttoa),
29) Ossipan Juakko (Semenov, lapsia 12: Outi, Hilvana,
livana, Vassilei, Anni, Muarie,
Sandra),
30) livolan Huotari,
31) kylaneuvosto (isantavaki Suomessa),
32) Jaakkolan Huotari (Ja-

kovlev, lapsia 2-3, tytar Muarie), 33) livanan leski,
34) isantavaki Suomessa,
35) Kondratan Puavila (lapsia: Sohja, Huotari, livana,
Nastasia ja Juakko),
36) Kostjalan Huotari (Miinin(?) lapsia: Anni, Jyrki, Sohja, Maija ja Senja), 37) Okahveisen leski, 38) Sepan akka,
39) isantavaki Suomessa,

40) Ossipan leski (Semenov
ja tytar Outi), 41) Hilipan Juakko (Semenov, vmo Nastasia ja
lapset: Maria, Heikki, Ville, livana, Jyrki ja Mikko), 2) Uhtuan Pal aka(Afanasjevaja lapset
Feodora, Iro ja livana), 3) Jaakkolan livana (3 lasta), 44) tsasouna, 45) Sakkila(tanssilava).

