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Kauppias Vasili Andronoff >
Uhtuan linnun lahjoittaja
Paavo Ahava kertoi Karjalan Heimossa Uhtuan linnun mielenkiintoisen tarinan. Nyt tarina jatkuu kertomuksella
kauppias Vasili Vaarasta, joka tulevan
akateemikko Kustaa Vilkunan kehotuksesta lahjoitti Uhtuan linnun Kansallismuseolle vuonna 1927.
Vienalaiset laukkukauppiassuvut perustivat 1800-luvun lopulla maakauppoja
eri puolille Suomea. Keski-Pohjanmaalle
asettuivat mm. Uhtuan Pallijeffit Ylivieskaan ja Nivalaan,Vuokkiniemen Rettijeffit ja Lipkinit Nivalan Karvoskylaan. Uhtuan Lamminpohjan Ontrolan talosta
lahteneet Andronoffit perustivat kauppoja mm. Nivalan ja Oulaisten kirkonkyliin.
Vienalaisten ilmestyminen reppukaupan ohella pysyviksi kauppiaiksi aiheutti paikkakunnilla myos huolta. Nivalassa vaadittiin lehtikirjoituksissa kruunun
virkamiehiii puuttumaan asiaan ja arveltiin, etta "Nivala on vaarassa joutua venalaisten valtaan". 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa Nivalassa oli kahdeksan kauppaa, joista kolme tai nelja oli vienalaisten
omistuksessa, joten huoli ei ollut kaupan
osalta aivan aiheeton.
Andronoffit perustivat 1890-luvulla
Nivalaan kaupan, jossa kauppiaana oli
vuonna 1874 Uhtualla syntynyt Vasili Andronoff. Vasili oli kauppiaaksi yletessaan
parikymppinen uhtualaisnuorukainen,
joka lienee saanut kauppamiehen oppia
vienalaisen tavan mukaan laukkukauppiaan apurina.Avuksi nuorelle kauppiaalle
tuli Nivalasta loytynyt vaimo Sofia os. Silander.
Myos Vasilin nuorempi veil Nikolai - taman jutun kirjoittajan isoisa - tuli kauppaan apulaiseksi vuosisadan vaihteen tienoilla tultuaan sopivaan ikaan. Kauppiaan
juoksu- eli kokkipojiksi ryhdyttiin yleensa 12-15-vuotiaina.Andronoffin veljekset
muuttivat vuonna 1918 nimensa Vaaraksi.
Andronoffien kauppa oli Nivalan kirkonkylassa erinomaisella kauppapaikalla
sahalle ja myllylle johtavan tien haarassa,
jossa kulkijoiden oli hyva pistaytya kaup-

pa-asioilla ja muutenkin. Nivala-kirjan
mukaan:
"Maakauppa merkitsi vuosisadan
vaihteessa kylalaisille enemmankin
kuin vain puotia, josta sai ostaa valttamattomat kulutustarvikkeet. Kauppapuoti oli ensinnakin uutiskeskus, johon tultiin kuulemaan ja kertomaan
uusimmat tapahtumat. Kauppiaalle tuli usein myos sanomalehti, ja nan kavi useammin kaupungissa kuin kylan
muut asukkaat. Kohtelias, liukaskielinen ja miellyttavakaytoksinen kauppias sai puotiinsa asiakkaita jo pelkastaan
omalla persoonallisuudellaan. Kauppaan tultiin usein sadepaivina tarinoimaan tuntikausiksi. Vasili Vaaran puoti
oli tassa suhteessa pitajalaisten suosiossa, ja hanen kaupassaan kerrotaan olleen raahelaisia merimiehia kertomassa ruokapalkalla juttujaan asiakkaiden
viihdyttamiseksi."
Andronoffien kauppa menestyi hyvin Nivalassa 1900-luvun alkupuolella. Vasili Andronoff osallistui paikkakunnalla muunkin elinkeinotoiminnan
kehittarniseen. Puhelinlinja vedettiin
Nivalaan aivan 1800-luvun lopulla.
Vuoden 1899 Telefooniluettelo Pohjois-Suomessa mainitsee Nivalassa kahdeksan tilaajaa, joista yksi on kauppias
Andronoff.
Pitajan historiakirjan mukaan Vasili
osallistui mm. liikepankin perustamiseen
paikkakunnalle vuonna 1918. PohjolanOsake-Pankin ensimmainen konttori asettui vuokralle Andronoffien kauppakartanoon. Kauppias Andronoff mainitaan
myos sarkatampin eli sarkakankaiden vanutustoimintaa harjoittavan pienen teollisuuslaitoksen asiamiehena.
Vasili Andronoff osallistui myos Vienan karjalaisten liiton valmistelevaan
kokoukseen huhtikuussa 1906 Vaasassa,
mutta ei osallistunut sen enempaa vienalaisten tuolloin virinneeseen jarjestotoimintaan.

Andronoffien kavippakartano sijaitsi Nivalassa ns. Myllykujan haarassa.Talossa oli
vuokralla vuonna 1918 perustettu Pohjolan-Osake-Pankin Nivalan konttori.
Andronoffien kauppa kehittyi vaurastumisen myota komeaksi kauppakartanoksi.
Taloa ymparoi puutarha, johon istutettiin
eksoottisia puita ja pensaita: palsami- ja
ruhtinaanpoppeleita, sembramantyja,
tuomipihlajia, jalo- ja unkarinsireeneja, juhannusruusuja ja spireioita. Puutarha oli
jaljella viela 1970-luvulla rakennusten havittya ja tunnettiin Poppelipuistona.
Kauppatoimen menestys nakyi Nivalan
Andronoffien elintavoissa muutenkin. Vasili ja Sofia lahettivat ensimmaisten nivalaisten joukossa lapsiaan opintielle pitajan ulkopuolelle.
Kokkolan suomalaisessa yhteiskoulussa opiskeli 1900-luvun alkupuolella muutamien nivalaisten pappien, opettajien
ja kauppiaiden lapsien joukossa Maria ja
Wladimir Andronoff. Wladimir oli Paavo
Ahavan kirjoituksessaan mainitsema Kustaa Vilkunan koulukaveri Yrjo Vaara.
Vasili Andronoff Unto Karrin romaanihahmoina
Andronoff in sisarusten ja Kustaa Vilkunan kanssa samoihin aikoihin kavi
Kokkolassa koulua opettajan poika Lenni Laakso. Hiinessa herasi jo kouluaikana
voimakas isanmaallinen henki, joka vei
hanet mukaan suojeluskuntatoimintaan
ja aikanaan jaakarien varvaykseen.
Opettajansa, kirjailija Teuvo Pakkalan
vaikutuksesta Laaksosta kehittyi myos kirjoittaja, joka toimi lehtimiehena ja kirjailijana Unto Karri nimella. Lenni Laakson
vanhempien opettajaperhe asui koulurakennuksessa aivan Andronoffien kauppakartanon vieressa.
Unto Karri otti Andronoffien kauppiasperheen Lukinien nimella mukaan 1932
ilmestyneeseen isanmaallishenkiseen romaaniinsa Virta painaa. Kirjailijan antama
kuva kauppiaan ja hanen vaimonsa luonteesta ja toimintatavoista ei ole kovin po-
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sitiivinen, mutta ajan hengen mukainen.
Nam kirjailija kuvailee kauppias Aleksi
Lukinia:
"Lukin oli heidan lahin naapurinsa,
musta, pippurisilmainen mies, liukas ja
kettera, joka aina livahti kasista. Han oli
hyvantahtoinen, nauroi nauravien mukana, muuttui akkia vakavaksi, milteipa
hurskaaksi pitajan pomomiesten edes-

Karrin kertomuksessa kauppias menestyi ja vaurastui:
"Lukinin varallisuus lisaantyi aivan
silmin nahden. Lapsilauma kasvoi, ja
melkein joka vuosi tuotiin Venajalta pappi suuriin kastejuhliin. Siella oli messut
ja pyhat savut, menot jos minkalaiset,
joita suu ammollaan ihmeteltiin. Mutta
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ei laskettu mokkilaisia, ei pikku talollisiakaan Lukinin sisahuoneisiin, ennen
kuin mahtava pappi oli lahtenyt. Sanottiin, etta silloin viina virtasi pitkalle yohon kestaneissa juhlissa, lamput paloivat
ja kynttilat loistivat joka ikkunassa. Niin
oli kuin kirkko Lukinin kartano, palatsi
kaikkien muiden talojen rinnalla. Ja aina
vain Lukin rakensi lisaa, aina vain uusia
makasiineja, uusia ulkokartanoita, uusia
huoneita paarakennuksen yhteyteen. Sitten tulivat maalarit, paarakennus muuttui valkeaksi, ulkokartano punaiseksi. Jo
ulkopuolikin todisti, etta tassa asui oikea pohatta."
Virta painaa -kirjan juonena on opettajaperheen tarinan ohella kertomus
opettajaperheen ja Lukinin kauppiasperheen valisesta riidasta. Perheriidan
rinnalla kulkee tarina opettajaperheen
pojan ja kauppiasperheen tyttaren rakkaudesta.
Rakkaustarinan taustalla lienee ollut
Lenni Laakson ja Maria Andronoffin todellinen kiintymys, josta on perhetarinoita sailynyt. Perheiden valilla todellisuudessakin vallinneen jannitteen ohella
tarjosiAndronoffien "ryssankauppiasperhe"Unto Karrille 1930-luvun poliittiseen
ilmapiiriin sopivia kirjallisia aineksia.

Karrin kirja ei ole mielta ylentavaa luettavaa vienalaiskauppiaiden jalkelaisille, mutta kuvastaa sita ilmapiiria, jota
Vienasta muuttaneet kauppiassuvut ja
pakolaiset joutuivat uudessa kotimaassaan kestamaan. On taytynyt olla aika
ristiriitaista kokea itsensa toisaalta heimoaatteen ylevoittaman kalevalaisen
kansan edustajaksi ja toisaalta joutua
ryssavihan leimaamaksi puolisuomalaiseksi ja vaarauskoiseksi.
Ehkapa jonkinlainen historian paradoksi on myos se, etta suojeluskuntakirjailijan panetteleman isan poika Yrjo Vaara
kelpasi Suomen armeijaan luutnanttina
komppanian paallikoksi. Han kaatui jatkosodan alussa isansa uuden kotimaan
puolesta yhdeksan vtiotta myohemmin
kuin vienalaisperhetta pilkannut kirja oli
ilmestynyt.
Lukinien kaupan tarina paattyy Unto
Karrin kirjan mukaan 30-luvun talouslaman myota konkurssiin ja kauppiaspariskunnan suureen kurjuuteen vanhuusvuosinaan.Ainakin nailta osin kirjan kertoma
pitaa likipitaen yhta todellisuuden kanssa.
Vasili Vaara kuoli vuonna 1933 ja on
haudattu veljensa Nikolain viereen Nivalan hautausmaalle.
PEKKA VAARA

