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Yienan Karjalan taloudellisen ja henkisen tilan
parantamisesta.*)

jotka suvusta sukuun, suusta suuhun ovat ja
kertoneet meillekin viestin vieneet kotoisen
luonnon kauneudesta, kodin herttaisista, hyvista tavoista, sukunsa suurista miehista:
laulajista, soittajista, sotureista,
taitureista, taikureista, tietoviisaista neroista. — Naista kertoo
meille Kalevala, Kanteletar ja
Loitsurunot ja yhakin Karjalan
mailla vauhat ja nuoret lauluissaan muinaisia muistojaan kertovat tai runopukuun rakentavat uusia kotoisia aatoksiaan.
Karjalan mies ja etenkin
hanen vairnovakensa ja lapscnsa
ovat puhtaina sailyttaneet sukukunnan oman aidinkiolen, heiRugarven (Rukajarven) kyla'n venevalkama
momme sorean Suomen kielen.
pohjois-Aunuksessa.
Viimeisen turvansa on Karjalaisheimo aina loytanyt taatossa, Yli-Jumalassaan, johou
eimokunnan hylkaamana on rajanta- se yksinaisyydessaan ja hyljattyna on
kainen Karjala vuosisatoja viettanyt uskonsa tulevaisuuteen kiinnittanyt.
yksinaista elamaiinsa Aanisesta alkaen ,,Vienan vienoille vesille" asti. Nurkumatta
on se, tyytyen Luojan maaraamaan orpopuolen osaansa, paivasta paivaan paatansa
elattanyt luonnon antimilla tai tilapaisella
kaupankaynnilla meikalaisilla tai ison isanmaan alueilla.
Naiden usein vaaran-alaisten ja rasittavien kauppamatkain vuoksi ovat kotoiset olot paljon karsineet. Erossa perheestaan, armaista lapsistaan ja rakkaasta vaimostaan, koko sukukunnastaan on Karjalan mies, vieraita kylia samoillut, ,,mieroa
mitcllyt", alati raskas laukku selassaan.
Matkoillaan meidan maassa on han nahnyt
parempia oloja, havainnut naapuriheimon
varttuvan valistuksessa ja varallisuudessa. On han myos ihastuksella kotiin
palanneena kertonut naista oloista omaisilleen. Kaihomielin on han odotellut aikaa, jolloin hankin kotipellot, metsat ja
kalaveet omikseen saisi ja suuren maail- Koyhan mokkilaisen (loitsijaakan) »perttipoksa»
Ontrosenvaaran kylassii, pohjois-Auiiuksessa.
man sivistyksen siemenianauttimaan paasisi.
Ilonsa ja surunsa ovat rajantakaiset
veljemme ja siskomme, parempia aikoja
Viela tanakin paivana ,,moammo" Vieodotellessa, pukencet runollisiin kuvauksiin,
nan-Karjalassa lohduttoman surumielisesti
*) Esitelma, joka pidettiin Vienan Karjalais- lastaan tuuvittaissa lueskelee ,,loruan"
ten Liiton kokouksessa Tampereella tammik. 1907. seuraavaan tapaan:
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,,Ela heita Herra Jeesus,
Hylkea hyva Jumala,
Kuin miu heitti heimokunta,
Hylkasi hyva Jumala;
Isa heitti illenella
Ema jealla pallahalla
Vellet (=veljet) vehkasoareksilla
Tzikot (= siskot) sulilla soilla.
Oisin kuollut kolmiyonii,
Katonna kapalolassa,
Voaksan (=korttelin) voatettapitanna,
Kyynjara pyhea moata,
Parji pappien sanoa,
Kerta kellon helkahysta." *)

»Varassotain» aikuinen vainopaikka" Miinoassa
lahella rajaa.

Nyt on ovella odotettu aika, tuo Karjalan kauvan kaipaama, tulevaisuutta turvaava, tenhosa taika. Karj alaisveikon pirtin kynnyksella seisoo Suomen mies, tuo
muinen vihattu ,,Ruotshi-pakana", joka
ojentaa katensa ,,varassotien" ja vainovuosien takaa rauhalliseen yhteistyohon
Karjalan kehittamiseksi onnellisimpiin oloihin. Ei sovi nyt enaa Karjalais-isan kierosilmin katsoa rajantakaista ,,Kuotshia"
eika karjalais-aidin hempeamielisena valitella heiniokunnan hylkaamista tai toivoa
kolmiyona kuolemistaan.
Avoimin mielin, suorin kielin on nyt
ryhdyttava yhteisvoimin, yhteistoimin kauniille Karjalalle omaa isanmaata rakentamaan!
*) n Lorun" luki allekirjoittaneelle pikku tytto
Mari Hamalainen kesalla 1894 Akonlahdessa Poton
talossa.

Takeena siita, etta yhteistyo on onnistuva ja menestysta mukanansa tuova,
on erittainkin se seikka, etta Karjalaiset itse
ovat alotteen asiaan otlaneet ja myos se,
etta he ovat saaneet niin monta suomalaista veljea ja sisarta lampenemaan talle
suurelle, ihanteelliselle yhteisaatteelle.
Me suomalaiset, jotka olemme Karjalasta niin paljon vanhoja viisauksia, kauneutta kaikenlaista oppineet, saaneet sielta
kulmakiven kansalliselle suomalaisuuden
aatteelle, kuljettaneet Karjalan kivimaesta
yhteis-Sampomme, Kalevalan: me tahdomme vakaasti maksaa velkamme teille,
nyt kun aika on tullut, nyt kun vapaus
sivistykselliseen tyohon on itsellemme voitettu. Mutta rauta on taottava niinkauvan
se on kuuma. Koko Suomi on saatava
mukaan innostumaan kalliista Vienan ja
myos Aunuksen sivistys- ja kehitysasiasta!
Kun nailla esilauseille astun tyontekijana joukkoonne, rohkenen Vienan ja Aunuksen Karjalan kulkijana, 12 vuotta sitten tekemieni havaintojen pohjalla esittaa
eraita mietelmiani siita, mitenka Karjalan
kehitystyota olisi kaytava ajamaan. Tahdon taten minakin puolestani kantaa korteni yhteiseen kekoon ja samalla maksaa
ainakin vuosikorot siita lainasta, jonka
Karjalaisten rakennusten ja koristeiden
muodossa *) olemme kuljettaneet tanne
Suomen kansallisen rakennus- ja koristetyylimme pohjapainokseksi.

Ensimmainen ja kiireellisin tehtava
rajantakaisessa Karjalassa on epailematta
yleinen kansanvalistus asia.
Kuten tiedamme, on tama asia kokonaan laiminlyoty. Vieraskiolinen ja vahemman sivistynyt papisto, joka kenties
olisi hyvalla tahdolla voinut jotakin kansan hyvaksi tehda, ei ole pannut kortta
ristiin lasten opettamiseksi sen omalla aidinkielella, eikapa edes veuajankaan kielella. Turhaan on pyydetty apua Suomen
*) Julkaistut suurena kuvat6oksena nimella n Karjalaigia Eakennuksia ja koristemuotoja" Yrjo Blomstedt ja Viktor Sucksdorif v. 1901 [saadaan jokaisesta
kirjakaupasta.] — Tassa kirjoituksessa olevat kuvat
ovat lainatut tuosta kuvateoksesta.
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Vienan-Karjalainen mies metsiipuvussa.
Miinoasta.
puoleltakin, silla eristavat valtiolliset olot
eivat ole sallineet naihin asti meikalaisten
levittaa kansanvalistusta taalla.
On nyt siis ensi tilassa saatava vakinaisia karjalankielisia kiertokouluja ja suomalaisia kirjastoja kaymaan joka kylaan.
Lukemisen, laskemisen ja kirjoittamisen
taito omalla aidinkielella on valttamaton
koyhimmallekin kansalaiselle, silla muistettakoon, etta ,,tieto on voimaa". Kiertavat kansakoulut ovat heti alussa saatavat
kaytannollisiksi. Asetettakoon koulun ohjelmaan vaatimaton veisto- ja ompeluopetus,
jotta pojat ja tytot voisivat oppia takapajulle jaaneita alkeellisilla kaden taitoja,
joita semminkin koyhissa oloissa aina tarvitaan. Opettajiksi naihin kouluihin olisi
valittava karjalaissyntyisia, Suomessa opin
saaneita opettajia.
- Itse opetus olisi tapahtuva vilkkaaseen, runolliseen karjalaisluonteen mukaiseen, kansantajuiseen tapaan. Alkoonka nama koulut milloinkaan
vieroittako kansaa vanhoista perityista,
hyvista ja kotoisista tavoista, silla silloin
ei se saa kansassa kannatusta ja kehitys
voi johtaa vaaraan suuntaan!

Kansanvalistusta herattamaan olisi eusi
tilassa saatava innostuneita puhujia ja esitelman pitdjia, esim. suomalaisia ylioppilaita ja kansakoulunopettajia, jotka lomaaikoinaan kesalla kulkisivat puhumassa
kansalle Spoassun, Iljan ja Joakon y. m.
juhlapaivina. jolloin kansa kokoontuu vanhan tavan mukaan peninkulmien paasta
maarattyihin kyliin ,,kisoamaan ja karkeloimaan" ja yhteisia asioita ,,pagitshemaan".
Perustettakoon naissa tilaisuuksissa nuorison ja vanhain kesken luku- ja laulu-seuroja, jotka sitten omien johtohenkiloiden
avulla voivat jatkaa alettua valistustyota
aitokarjalaiseen tapaan pitkina talvipaivina
,,illan istunnoissaan" pienissa ja suurissa
kylissa. Tainan tammoisen valistustyon
tehtavana on herattaa ja yhdistaa rahvas
lujaan lieimomliittoon, nostaa kansa yhteiseen isanmaalliseen sivistystyohon koko
Karjalan hyvaksi.
Mutta ennenkuin yhtiijaksoista valistustyota voidaan Suomesta pain aikaan
saada, on rajalle asti ja siita johonkin eli
joihinkin suurempiin kyliin, esim. Miinoan
kylaan etelassa ja Uhtuaan pohjoisessa
saatava ajokuntoinen maantie ja saannollinen postinkulku. Silla laukkujen varassa
ja jalansyten tai vesiteitse on perin hankalaa kuljetella sivistyksen siemenia rajan
tuolle puolen.
Naita samoja teita pitkin voisi sitten
myos taloudellisenkin kehityksen kulku kayda painsa ensi alussa.
Vienan Karjalassa on laajat, kokemattomat valtion tai kylien yhteisesti omistamat metsat, joissa jattilaishongat saavat
keloiksi kuivettua. Jarvet ja kosket ovat
rikkaat kaloista, metsat vilisee riistaa kaikellaista; vesirikkaat kosket, kuivaamattomat suot, vielapa muukin viljelyskelpoinen
maa odottavat sivistynytta kayttajaansa
ja viljelijaansa.
Naiden kaikkien kayttamista Karjalan
taloudellisten olojen parantamiseksi vaaditaan Venajan valtion voimakasta myotavaikutusta ja yksityisten yrittelijasten rahamiesten apua. Maanomistusoikeus ja
kapitaalit, niissa nakee Vienan-Karjala taloutensa vakinaisen parannuskeinon!

Hyvat kulkuneuvot, ei ainoastaan maantiet ja koskien perkans vaan, sanokaamme
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Kalarikas Taukokoski pohjois-Aunuksessa.

se suoraan, tarkein kaikista, rautatie on liseen tyohon ja taloudellisesti kamiauaaikaansaatava, ennenkuin yrittelijaisyytta vaan asemaan.
suuremmassa maarassa taloudellisessa suhMita tarmokkaimmiu olisikiu senvuoksi
teessa voidaan ajatellakaan. Pohjau peru- Vienan Karjalaisten Liiton koitettava duukoilta eiviit metsan, maan ja veden anti- massa karjalaixten edustajain kautta ajaa
met paase edulliseen hintaan kaupittaviksi, maanomistus- rautatie-, y. m. kulkuneuvojen
ellei niita pikaisesti ja mukavasti saada tarkeatd asiaa. Vasta kuii niima voitot
sielta maailman markkinoille. Ilman maan-, ovat ounellisesti saavutetut, voidaan laavesi- ja rautateita ei kannata kayda pu- jommassa maarassa taloudellista kehitysta,
humaankaan metsanpitelyn parantamisesta, moninaisine apukeinoineen ajaa.
turkikset, linnut ja kalat on muuten pakKumminkin voidaau Liiton puolesia
ko myydii paikkakunnalla polkuhinnasta. nytkin heti ryhtya valmistuksiin taloudelKarjanhoidon tuotteiden, voin juuston ja listen olojen tulevaisuuden turvaamiseksi.
nahkojen kuljetus ei kannata. Jarkiperai- Olisi lahetettava joku eli joitakin asiannen maanviljelys, missa sita voisi harjoit- ymmartavia ja kokeneita ammattili.cnkiloita
taa, ei myoskaan edullisesti kay painsa il- Vienan-Karjalan ni/kyista talouddlista it
man hyviii kulkuneuvoja. Kosket eivat laa tutkimaan ja olevien olojeu perustalla
voi suuremmassa maarassa joutua tehdas- tulevaista ohjelmaa suunnittelemaan. Nuo
teollisuuden palvelukseen, eika kasiteolli- tarkat ja seikkaperaiset tutkimusten tuloksuuskaan kauppatavarana kannattaa ilmau set olisivat pitkiu matkaa uudistustyon polinoita uudistuksia.
jana. Ilman todellisten olojen tuntemusta
Mutta tarkeinta kaikista on kummiu- voi taloudellinen uudistusohjelma rakentua
kin Karjalaisille itselleen, etta maat, metsat hyllyvalle perustalle, joka saattaa ikipaija kalavedet, jotka nyt kuten sanottu ovat viksi kaataa koyhau, karuii Karjalau tulevaltion tai kylan yhteisomaisuutta anne- vaisuusunelmat.
taan nykyisille ja uusille asukkaille entisOsitiaisin paikallisten olojen parantaan pitemmaksi aikaa vuokrattavaksi tai nuspuuhiin voisi kylla liitto jo nyt kumpysyvaiseksi, perinndlliseksi omaisuudeksi, minkin ryhtya muilta mutkitta. Karjalaisiin
Ainoastaan taten voidaan Karjalan kansa oloihin perehtyneet metsan, maanjakarjasaada kiinnitetyksi pienviljelijau hedelmal- talouden kiertavat neuvojat voivat kylla
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edullisesti herattaa rahvasta omaa talou- kotona valmistaa. Naiset eivat tunne viela
den-hoitoaan
tuottavammaksi jarjesta- rukkia kehrayskoneena eika tavallista kanmaan ja ryhtymaan vahaiseen yhteis- ja gastuoliu nahda niailla mantereilla. — Eritosmistoimintahommaan. Mika estaisi Liit- tain suositeltavaa Liitolle olisi kehoittaa
toa levittiknasta pienia, oleviin oloihin so- ja avustaa kunnollisia Suomen puoleisia
vellettuja taloudellisia lentokirjasia. Voi- pien'viljelijdita, muuttamaan Vienan Kardaan kehoittaa kansaa perustamaan saiisto- jalaan jossakin suuremmassa kylassa mallipankkeja ja yhteisia lainarahastoja, osuus- taloa viljelemaan. Hyva esimerkki vaikutkassoja, henkivalemituksen asian ajoa ja taa paremmin, kuin parhaimmatkin esiteljokapaivaisen kotitaloudenhoidon ja ylei- mat, luentokurssit ja kuivat neuvot.
Yllaesitetyn henkisen ja taloudellisen
sen saastavaisyyclen periaatteita selvitella
ohjelman suorittamiseen tarvitaan runsaasti
j. n. e.
Saatetaanpa viela kokeeksi perustaa rahallista kannatusta, isanmaallista innosyksi kiertava_karjanhoito- Msityc- ja maan- tusta ja epaitsekasta uhrautumista aatteen
viljetyskoulukin, joka kylastii kylaiin kul- palveluksessa. Liiton olisi senvuoksi toikien kaytannollisesti ohjaa ja opettaa kar- mittava siihen suuntaan, etta kautta Suojalaistalojen taloudellista kehitysta. — Tam- men niemen pannaan toimeen suuria arpamoisesta koulusta on hyvaua esikuvana jaisia rahojen keraamista varten VienanSalmin kihlakunnan kiertavat maanvilje- Karjalan liiton hyvaksi. Liiton sopisi esim.
lyskoulut, joissa samalla karjanhoitoa ja kehoittaa ylioppilasosakuntiamme y. m.
kasityota opetetaan. - Suuremmissa ky- yhdistyksiamme avustamaan sen yrityksia.
lissa voisi taman lisaksi toiraia jokunen
Erittain suotavaa olisi, etta valistuserityinen miesten ammattikoulu puu- ja tyon alkajaisiksi esim. Pohjolaista osarautasepan tyontekijoitii varten sekii keh- kuntaa kehoitettaisiin jo tulevana kesand
mu- ja kutoraakoulu naisia varten. Silla viettamdi'm kesajnhlansa esitelmineen, punykyaan Vienan Karjalassa tuskin voidaan heineen, lauluineen ja karkeloineen jossayksinkertaisimpiakaan ajo- ja huonekaluja kin Vienan-Karjalan rajalla esim. Kuusa-

Tshikkakemin »kalmismaa» pohjois-Auauksessa.
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mossa tai Kajaanin seutuvilla, jonne Vienan Karjalaisia kehoiiettaisiin lukuisasti
saapumaan.
Lopetan tahan yleispiirteisen esitykseni, hartaasti toivottamalla Vienan Karjalaisten Liitolle menestysta ylevan, isanmaalliseu aatteensa ajamisessa kaukaisten
heimoveljiemme valistuksen ja taloudellisen
tilan parantamiseksi.
Yrjo Ojoinen (Blomstedt).

Suomen suuriruhtinaskunta.
Vaalien tulokset. Tulokset valtiopaivamiesvaaleista julkaistiin parin viikon
paasta vaalien toimitettua. Ne tarjosivat
monille yllatyksia;
uusi vaalilaki ja
tulostenlaskemistapa ne aiheutti. Suurimman aanimaaran sai sosialidemokratinen
puolue, nimittain 327,691 aanta, sitten niinkutsuttu vanhasuomalainen puolue, nim.
242,441 aanta, sitten nuorsuomalainen eli
perustuslaillissuomenmielinen puolue, nim.
122,761 aanta, senjalkeen ruotsinmielinen
111,436 aanta, maalaisliitto (nuori nuorsuomalaisen puolueen ohjelman pohjalla
oleva puolue), 47,567 aanta ja vihdoin
kristillinen tyokansa 14,193 aanta. Kaikkiaan annettiin aania 1,659,774 eli siis noin
1,700,000 henkiloa kavi aanestamassa koko
maassa. Enimman edustajia saivat sosialistit, nim. 81, sitten vanhat suomalaiset:
55, sitten nuorsuomalaiset 24 ynna heihin
liittyvia maalaisliittolaisia 4, siis yht. 28,
maalaisliittolaiset: 10, ruotsinmieliset 24 ja
krist. tyovaesto 2. Kaikkiaan 200 edustajaa, joka onkin maara. Edustajista on
lakimiehia: nuorsuomalaisilla 4, ruotsinmielisilla ja vanh. suomalaisilla 3; muilla
ei yhtaan. - - Puolueiden huomattavampia
edustajia: nuorsuomalaisten: professori E.
N. Setala, toimittaja Eero Erkko (runoilijavainaja J. H. Erkon veli), kirjailija Santeri
Alkio, asessori P. E. Svinhufvud, lakit. toht.
Heikki Eenvall ja lakit. kanditaatit Jonas
Castren ja Antti Mikkola, ylitarkastajaUno

Brander; sosialistien: toimittajat Valpas,
Sirola ja Tanner, tohtori Ursin, veljekset
Vuolijoet, opettajatar Parssinen, veljekset
Perttilat ja kirvesmies Paasivuori; vanh.
suomalaisten: valtioneuvos Danielson-Kalmari, prof. E. G. Palmen, ylitirehtoorit J.
K. Paasivuori ja Y. K. Yrjo-Koskinen,
semin. joht. M. Johnsson, dosentti H. Gebhard, toimittaja Nevanlinna; nuorsuomalaisten maalaisliittolaisten: maanviljelija
Pekka Ahmavaara.
- Suomen kansaneduskunnan koJcoontuminen. Suomen senaatti on tehnyt korkeimpaan paikkaan ehdotuksen, etta Suomen kansaneduskunta kutsuttaisiin kokoon
22 p:na toukokuuta.
Kansaneduskunnan avajaismenot tehdaan entisia yksinkertaisemmiksi.
Eduskunta kokoontuu Helsingissa, Palokunnantalolla, jota laitetaan sita varten
kuntoon.
- Pellervon paivia pidettiin Helsingissa huhtikuun 3 — 7 paivina, Ylioppilastalolla. Osanottajia oli kaikkiaan 895. OH
siina maamiehia maan kaikilta kulmilta
aina Kiannolta ja pera-Pohjolasta asti.
Onkin jo kolme vuotta vierahtanyt kun
viimeiset ,,paivat" pidettiin. Asioita oli
kertynyt niin paljon, etta nelja kokouspaivaa on taytynyt niiden keskusteluille
varata. Niinpa keskusteltiinkin kaikista
tarkeimmista maanviljelysta, maataloutta,
osuustoimintaa y. m. koskevista kysymyksista. Kolmattakymmenta esitelmaa kuunneltiin.
Vakijuomain kciytto Suomessa v.
1906. Vuonna 1905 kaytettiin Suomessa
vakijuomia 2,54 1. henkea kohti, mutta v.
1906 on vakijuomain kaytto vahentynyt
niin etta niita on nautittu 2,42 1. henkiloa
kohti eli vuonna 1906 yhteensa 6,998,889
litraa.
Eaittiimmat kaupungit olivat v. 1906
Kajaani ja Kemi, joissa ei vuoden kuluessa
ollut ainoatakaan anniskelupaikkaa, seka
Sortavala, jossa anniskelu lakkasi saman
vuoden kesak. 1 p:sta.

