KARJALAISTEN PAKINOITA.

Taru taipaleentakaincn.
Olin kerran yon utuisen
matkoillani muinaisilla
kaukaisessa Karjalassa,
aivan Aunuksen rajoilla.
Nuokuin yoni nuotiolla
kuullen kuisketta vetosen.
Vieri virta Vienan mailta,
kautta Aunuksen kuleksi,
Missa kansa karjalainen
oma heimojnme elavi
alia varjon vaakalinnun,
kourissa ylen kovissa.
Virkkoi virta vieressansa,
koski lauleli kuhisten,
kuiski kuuset kukkalatvat,
soitteli solevat koivut,
rannan pajut pauhasivat,
veisasi vetehisetkin :
B Kansa, kasvava saloissa,
suku rnaassa mainiossa,
rannoillani raikkahilla,
partahillani pyhilla,
kansakunta kaiken tuttu,
kansa kaiken karkaisema,
kansa lanluu lauduttama
kansa soittelon sorea. kansa kahtia jaettu,
rajan vennon rostitsema, ehtyiko elosi voima,
Vainon ajan aateloima,
Taaton hengen taivashehku,
satuaikojen salama?
Sammuiko salattu voima
suonissa suvun ylevan?

Eiko hehku heimon henki,
yhdista yleva tunto,
valaise vapauden paiva,
toivon armas aamurusko
rajamaiden rahvahia, varjossa vaeltajia?
Kaunis on Kalevanmiekka,
Vainon viikate valoisa
talvisella taivahalla niin ole soma sinakin
heimo Karjalan helea!
Heimo heimoa herata,
veli, veljea kohenna
tietajaasi tuntemahan
taikoa tajuamahau.
Soitto sortunut kohenna.
laiilu laantunut virita,
veda veikot vieretysten,
saata Samposi kokohon"!
L i e a k a.

Yienan Karjalaisten Liiton
ensimainen vuosikokous
pidettiin lauvantaina tammik. 26 p:na 1907
Tampereella. Tyovaenyhdistyksen talolla.
Kokouksen alotti suomenkarjalainen runolaulaja ja kanteleensoittaja J e h k i n liv a n a (Shemeikkaj kanteleensoitolla, — karjalaisella karkelosavelmalla, joka koko
huoneen seka lasnaolijaio rinnat sai varahtelemaan. Se olikin mita sopivin alkusavel, innostavin alkusoitto ta'han kokoukseen.
Soiton jalkeen laulettiin kohoilevin
rinnoin ,,Karjalaisten laulu". Kokouksen
avajaisiksi puhui liiton puheenjohtaja, kauppias A. M i t r o f a n o f f iampimia, liikuttavia
sanoja liiton synnysta ja sen tarkotuksista.
Se on perustettu aidinkielta ja kansallistuntoa kohottamaan Vienan -- rajantakaisessa Karjalassa. Se onkin ylen tiirkeata,
silla vieras kieli, valtakunnan kieli ja mieli
on tukahuttaa kaiken kansallison Kalevan
kankahilla. Taman nahden ovat vienankarjalaiset seka ryhtyneet itse itseansa
auttamaan etta ojentaneet katensa suomalaisten veljiensa puoleen avun pyytamiseksi. Ja he uskovat, etta ta'han ka'teen
tartutaan, jos veljissa on jalella v e l j e s t u n t o a.
Bi ole helppo toimia raj antakaisen
Karjalan hyvaksi. Sen tulee olla nopeata,
ripeata taitavata ja tarmokasta apua. Virkavalta vainoo, papistokin pahoin epailee.
He nayttavat tahtovan yminartamattomyydessaan tehda turhaksi kaikki aikeeinme.
Pieninkin harhaaskel on turmio. Mutta
niin synkalta kuin nayttaakin, ei se saa
meita Jannistaa. Ei! Ei se saa meita tyontaa tielta, joka on alettu. Painvastoin on
uhkaavia enteita pidettava innostajina!
Liiton olisi etupaassa k o u l u j e n , k i r jallisuuden ja aidinkielen sailyttam i s e n avulla koetettava vaikuttaa kasv a t t a v a a n s u u n t a a n . Sitten vasta puututtava valtiolliseen heratystyohon.
Ei ole viela keritty paljon saada aikaan. Tuskin keritty tehda tyosuunnitelma. Eika voidakaan yksin paljoa aikaansaada, ellei - - k o k o S u o m e n k a n s a
astu auttamaan!
Tyossa ei tarvita ainoastaan pelkkaa
innostusta ja suunniteltnia, vaan aineellistakin apua! Tata taas ei saada tarpeeksi
vapaaehtoisuuden tieta, vaan vakiuaisen
jarjestymisen kautta.
Asiansa edistamiseksi tarvitsee Liitto
ensi sijassa palkatuu, vakinaisen sihteerin.
Sen pyysi laskea kokouksen jasenten
mieliin.
Viela terottaen mieliin Liiton korkeaa
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tehtavaa, lausui puhuja kokoukscen saapuneet seka ,,Vienan veljet" ja ,,Suomen
sulhot" lampimaati, veljellisesti tervetulleiksi.
Laulettiin liikutuksella ,,Kas Suomen
lahdella hyrskyt ja laajat Laatokan veet — ".
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
arkkitehti Yrjo Blomstedt Jyvaskylasta.
Ensinnakin luettiin kokoukselle saapuiieet
sahkosanomat ja tervehdyskirjelmat, joita
oli tullut seuraavilta: Amerikan karjalaisilta (De kalb Illinois), runomuodossa; muutamilta Tulemajarvelaisilta Aunuksen puolelta, Lohjan karjalaiskokouksen pitajilta,
opettaja P. Lesojeffilta ja kauppias V. J,
Jeremejeffilta y. m. Uhtuasta, maisteri Hj.
Basilierilta "Mitrofanoffilta Nummelasta ja
J. Lansivuorelta (ent. Ignatjeff) Isojoelta.
Sitten luettiin kertomus Liiton toiminnasta silta vuodenosalta, jonka se ollut
olemassa, seka tilit. Kertomus osotti m. m.,
etta sen toimesta on Vienan Karjalassa
vaikuttamassa kaksi kiertokoulua ja kasityokoulu; etta se on julkaissut naytenumeron ja nelja varsinaisempaa numeroa
aanenkannattajansa ,,Karjalaisten Pakinoita", etta se on perustanut 22 lukutupaa
Vienan Karjalaan, joihin muutamat suomalaiset sanomalehden toimitukset ovat
myontaneet lehtiaan, y. m. Paljon kauas
tahtaavia yrityksia on tehty.
Tilien suhteen myonsi kokous johtokunnalle tayden vastuuvapauden.
Liiton ja johtokunnan puheenjohtajaksi
valittiin avonaisella aanestyksella entinen
innokas esimies, kauppias A. Mitrofanoff
Jyvaskylasla. Johtokuntaan valittiin suljetuilla lipuilla: 28 aanella maisteri Hj.
Basilier, tohtori O. A. Hainari ja kirjailija
Tivo Harkonen, 27 aim. kaupp. Paavo Ahava,
25 aan. ylioppilas Sakari Alanko, 23 aan.
Timo Manner, 22 aan. arkkitehti Yrjo
Blomstedt seka 12 aanella kaupp. J. Sofronoff. Viimeisen aanimaaran saivat myos
runoilija Ilmari Kianto ja kaupp. K. S.
Lipkin, tullen kuitenkin valituksi Sofronoff.
Seurasi tohtori Hainarin lyhyt puhe,
jossa han kehotti etsimaan esiin Suomen
seka Venajan Karjalasta siella piilevia arvaamattomia henkisia aarteita ja voimia
seka ehdotti elakoonhuudon Karjalan yhtenaisyydelle. Laulettiin innostuksella ,,Jos
sydan sulla puhdas on."
Ohjelmassa oli oleva rouva Maila
Mikkolan puhe, mutta saatiin sahkosanoma,
jossa han seka professor! Mikkola ilmottivat olevansa estetyt saapumasta kokoukseen.
Otettiin keskusteltavaksi kokouksen
avaajan mainitsema sihteerinviran perustamisasia, ja se naytti kaikkia innostavan,
seka oltiin sita mielta, etta virka on ai-

van heti perustettava, mutta, mikali mahdollista yhdistettava ,,Karjalaisten Pakinain" toimittajan virkaan.
Nyt siirryttiin Kallialan kahvilaan,jossa
rattoisassa toverillisessa seurustelussa syotiin piiivallinen - - runolaulaja Shemeikka
vieraana.
Iltapaivalla klo 5:lta kokoonnuttiin
taas kokoushuoneelle. Ensinnakin — Jehkin livanan taas helkyteltya kanneltaan piiatettiin lahettiia kokouksen jasenten allekirjoittamat kiitos- ja tervehdyskirjelmat
Karjalaiselle osakunnalle Helsinkiin, Amerikau karjalaisille De kalb'iin Amerikassa,
Tulemajarvelaisille Aunukseen ja Lohjan
paikalliskokouksen pitajille.
Lehtori Yrjo Blomstedt piti lampiman
lennokkaan esitelman Vienan Karjalan valistamisesta ja kohottamisesta - - silla asiantuntemuksella ja innostuksella, jolla vain
Karjalan vauhojen kauneuksien kokooja
voi esittaa. Tassa han esitti sen mahdollisimman valistusohjelman, jonka Liitto voi
tata nykyii tehdii. Se oli koulujen, kirjallisuuden levityksen, maanteiden ja karjalaisten kansanjuhlain kaunis ohjelma.
Ikaankuin edellista jatkoi kauppias
Paavo Ahava, kertoen aluksi Vienan Karjalan Liiton synnysta ja vapauspyrinnoista
rajan takana ja sitten esittaen niita nakokohtia, joita han ed. puhujan lausuntojen
lisaksi piti tarkeana.
Kertoi, etta Vienan Karjalan varsinainen heraamys alkoi noin 20 vuotta sitten
laukkumiesten alkuunpanosta. Mutta
tuli takatalvi ja taimi tallaantui. Asken
taas se herasi vapauden vienon viiman
puhaltaessa. Uhtuan ja Kemin kansalaiskokouksissa talvina 1905—06 tama uudistunut toiminta alettiin. Sitten kokous
Vaasassa kevaalla 1906 ja -- elokuun 3
p:na samana vuonna Liiton perustus.
Luki Vienan Karjalassa pidettyjen kokousten poytakirjat, ja sitten sen anomusluonnoksen, joka on Liiton alotteesta paatetty korkeimpaan paikkaan tyontaa olojen
parannusten aikaansaamiseksi rajan takana.
Naista parannuksista piti puhuja tarkeimpana maantieta. Tie Suomussalmelta
Vuokkiniemelle olisi ensi sijassa ja viivyttelemata tehtava. Itse vienankarjalaiset ovat jo sen hankkeen alulle pauneet,
paivatyomiehia merkinneet.
Siina olisi
Liiton annettava kiireellista apua asianalkajoille.
Sitten pyysi siirtya eraaseen kipeaan
seikkaan: Kansa Vienassa on vaipumassa
tyonorjuuteen, muukalaisten puuteollisuustehtaiden pahentavaan palvelukseen
siten nimittain, etta kun kansa niilta saa
rahaa ja Venajan valtio asettaa viinakaupat vierelle, niin kansa alentuu surkutel-
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tavaan juoppouteen ja muihinkin paheisiin. kasita edes sita, olemmeko suomalaisia. Ja
Tama olisi valtettavissa siten, etta perus- vaikea sita on ollut tahan asti tehda. Olemme
tettaisiin Vienan Karjalaan sellainen teol- tulleet Suomeen, taalla on sanottu meita
lisuusliike, joka asettuisi osuustoiminnalli- venalaisiksi, ,,ryssiksi", olemme menneet
selle pohjalle ja kayttaisi kaikki mahdol- Venajalle, siella on nimitetty ,,tsuhniksi".
liset voitot kansan henkisen seka aineelli- Meilla ei ole ollut kotimaata, ei sijaa siella
sen tilan kohottamiseksi. Sellaisen osuus- eika taalla. Me olemme olleet onnettokunnan saantoja oli puhuja jo muodostel- mimpia orpoja. Itsekin puhuja sanoi olleen
lutkin ja niista luki muutamia pohjaavia tassa suhieessa repivissa ristiriidoissa.
pykalia.
Mutta nyt
Tama olisi
han kasitotettavalataa ja nyt
lieisesti akasittavat
jateltavak- •
sadat viesi ja ajetnankarj atavaksikin.
laiset, etta
Mika olihe ovat
si ylen tarsuomalaikeata, sanoi
sia, he kuupuhuja, oliluvat Suosi rajantamen maakaisonKarlian — heijalan naisdanmaansa
ten, aitien
kuuluu siiherattamihen, -- etnen ja vata he tahlistaminen
tovat liitsaattatyii
Suominen nameen. Viema kasittanan karjamaan kanlaistenLiitsanvalisto sita tahtuksen ja
too !Se tailkirjantaitoo kaikdon arvoa.
kien suoLukutumalaisten
pia piti puheimojen
huja taryhtymista.
keanii karTata kalejalaisen uvalaisia
teliaisuukansaa on
den ja tiejulmastiredonhalun
vitty, raaherattiijideltu, sitii
on veriveitnii.
sin loikotNamii ovat suuntu; — mutnitelmat,
ta me tahKuvia Vicnaii Karjalasta: Harjanne
domme tamutta vaikea on niirn an kantatoteuttaa.
san kaikki
Varsikin nyt, kim papisto ja poliisi ovat heimot yhdistaa, veljiksi vetaa, me tahruvenneet puuttumaan asiaan. Mutta nama domme yli haavojen lyoda veljen katta
'voitanec sivuuttaa, kun selviisti ja voimak- toisillemme. Elakoon tama onneton, poloikaasti selitetiian, ettei Liitolla ole tarkotus nen poljettu, pilkattu, mutta varmasti kersekaantua uskonnollisiin asioihin, joiden ran kohoava yhdistyva Suomi!
johdosta nayttaii epaily syntyneen.
Hekkuvin sanoin, tulisin tuntein lopeTata kaikkea voimme tehda vain, jos tcttu puhe nostatti rajattoman innostuksen
suomalaiset veljet meita auttavat, sanoi ja sai kohottamaan elakoonhuudon sellaipuhuja. Me emme'yksinatin, sanoi puhuja, sen, joka jokaisen jasenen vavahdutti ja
voi juuri mitaan | tehdii - - siksi olemme jokaiscn silman kyyuelytti.
Puheiden johdosta syntyi elonvoimailiian heikkoja. Me emme viela taydelleen
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nen, vilkas keskustelu, ja vaikka kaikkia
ehdotuksia ei nahty voitavan viela tiinii
hetkena toteuttaa, toivottiin niiden plan
toteutuvan ja suljettiin johtokunnan hellaiin huomioon. Agraariasioista ja teista
keskusteltiin criksecn
kiireellisimpina
ja mahdollisimpina. Vuokkiniemen—Suomussalmen tierakennukseen paatettiin Liiton varoilla hankkia tyossa tarvittavat
tyokalut seka muutenkin kaikella mahdollisella auttaa yritysta.
Siirryttiin sitten loppuasioihin. Liiton
vuosijuhla paatettiin pitaa kesalla Kajaanissa tai Vienan Karjalassa. Vuosikokous
pidetaan Helsingissa.
Tilintarkastajiksi valittiin entiset maisteri E. Reijonen ja apteekkari J. Lesoff.
Lopuksi laulettiin ,,Maamme" ja huudettiin jyriseva, tulinen elakoonhuuto aidinkielelle ja isanmaalle.
Kokous paattyi yhteiseen illalliseen,
jossa melkein jokainen kokouksen viisikymmenhenkisesta osanottajasta innostavia, toivorikkaita puheita piti.

Mi kerran taasen on nouseva,
Se kansaheimot taas yhteen toisi,
Paivyt armaskin paistaa voisi.
Tehkaa tyota te veljyemme
Aamun uuden taas alkaessa!
Mekin taalla myos nuku emme
Maassa uudessa, vierahassa,
Olkoon onni ja Siunaus!
Jotta tyomme ain menestyis.
Karjalaiset Amerikassa.
(De kalb, 111.)
II.

Taistelussa on oikeutesi.
Yksimielisyydessa voitto!
Vuokkiniemessa tammik. 20 1907.
Anna Jeromejeif.
Antti P. Kiriiloff.

V. 1. Jeremejeff.
Georg K. Titov.
III.

Sairauteni tahden estettyna saapumasta Liiton
ensimaiseen vuosikokoukseen, lahetan taten lampiman tervehdykseni.
Jaakko Lesoff.
Kauhajoki 25 p. tammik. 07.
IV.

Tervehdyksia
Vienan Karjalaisten Liiton vuosikokoukseen
Tampereella 26 p:na taramik 1907.

I.

On yo, myrsky riehuu
Yli kauniliin Karialamme,
Se repii, ratkoo yha liehuu
Ken nostaa. auttaa synnyimnaamme?
Te veljet. veljykaisemme
Olette nyt kokoontuneet,
Tama on meidan toivomme
Sinne, Teille heimolaiset:
Vapaus. mi ihmiselle
Kauan sitten jo kajahti
Tehkaa tieta te veljyeille
Mi jalestenne jo tulevi!
Kaatain kasket, mi yalon estaa
Se katkoo kieletkin kanteleesta.
Puhaltakaatte nyt samaan hiileen
Missa valo taasenkin valkahti!
Jossa kansamme onni piilee
Jossa kannelbin kajahti,
Mi nostais kansamme rivit syvat
Kasvais' kansalle siemen hyvat!
Nakyy tannekin paivan aamu
Mi kansalle on paistava,
Nakyy vanhankin Vainon haamu
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Pyydan lausua sydamellisen tervehdykseni kokoukseen osaa ottaville heimolaisilleni ja toivon
Luojalta runsasta siunausta tyollenne poljetnn ja
unohduksiin jaaneen Karjalamme henkisen ja aineellisen tilan kohottamiseksi. Yhteisvoimainen tyb'nne
on kuluneena vuotena nayttanyt virkeata elon-voimaa. Toivoisin etta tama yhteisvoimainen tj'o pyr
kisi aina edistymaan etta Karjalan y. m. Suomenheimoisten henkinen yhtys kasvaisi ja lujittuisi, etta
aina paremmin ja paremmin kansallishenki heimokansojen kesken vahvistuisi ja niin oltaisiin veljet
veljille apuna henkisten kuin myoskin aineellisten
olojen korjaamisessa. Toivotau siis Luojalta apua
tyollenne, etta Karjalaisten Liiton toimi kantaisi
nyt alkavana vuonna - - satakertaisen hedelman!
Isojoki 34/l. 07.
Juho Lansivuori.
(Ennen Ignatjeff).

Suomensukuistcn kansojen
vakiluku.
,,Oman maan" 4:nessa vihossa tekee
tri Aug. Hjelt selkoa suomensukuisten kansojen nykyisesta vakiluvusta. Koska tama
luullaksemme on ainoa taydellinen selonteko mita meillii tassa suhteessa on olemassa, lainaamme siita yleistaulun, josta

