KARJALAN HEIMO
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seuran johtokunnassa, sai oikeuden et_

-,...- . _:.: -!it:a !euran yhteyteen perustettavaan historia_

-l-1,r - -::l-.

S--::.:.

::t:r:. kuului myös rahoituksen järjestäminen, sil_
r.:.- -.r -- :.ar!åå. Siinä tarvittiin kauppaneuvos Ville Mat_

..: :: -: i :--e kun oli aloittanut takuuhommat jo 1925. Sil_
-:. :'": -,,:::-:: Toukomieslehti ja pystytettiin patsaita. Irh_
:, :,. -,:.:tiren ei näyttänyt kannattavan, joten Ville sa_
- :: -...raa rarn, minä hankin lehteen mainoksia niin
--

_
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r.
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osa painatuskuluista tulee maksettua:, Näin
-:0 \'uoden ajan. trhti oli melkein Suomen teks_

-rin

-r. .-jrr mainosjulkaisu.
ii-:. .. .: :rtoi suostumuksensa, niin Wasili ryhtyi toimi_
', : -.,:. :.:urotteli maamme johtavien historiantuntijain

;111" \;-r.r;1elut johtivat tulokseen. Toukokuun 21. pnä
l: , - , - -- :.: li historiatoimikunta ensimmäiseen kokoukseen_
" : --.:.^:rja kertoo kokouksesta seuraavaa:
:':=',-.. K.\1. Tallgren, puheenjohtajana
'r::. . §asi1i Keynäs, sihteerinä

:rj: - :. \ \bionmaa, jäSenenä
::':-..- -.t \likkola, jäsenenä
:

::;,. --:, .\.R. Cederberg, jäsenenä
,:-.. ::\isronhoitaja R. Rosen, jäsenenä
rr.--. rra,rko Pirinen, jäsenenä
i"kari .\lanko, jäsenenä.
:
=.. .
[":.:. :..rnikunra laati ehdotukset kysymyksistä, joihin

::::

_.:..

ke_

saada vastaukset. Aluksi kerättiin kaikkea van-

i :,:..::iitetoa entisistä elintavoista. Kova ehto kerääjille

::::.:::

Lopulliset kulut maksetaan, kun kaksi historiatoi_
.-.--:.:: :asenrä on keräilytulokset tarkastanut ja hyväksy_

-:":;: 19-19 syyskesällä lähtivät maisterit Maiju Keynäs
Er.. Karrrunen maakuntaan. Maiju matkusti pohjois,"...: ,a Kainuuseen. Osoitteet olivat tiedossa, samoin
:.: -r:.:. sillä siellä asuivat repolalaiset, joista suuri osa
*:-,..' : k u lais ia tai tuttavia Repolan alkukouluseminaa_
r.= iiartiunen matkusti Laatokan-Kar
:::räiien osoitteet, eikä

r-r..a

:i

se

jalaan, missä piti

tuottanut vaikeuksia.

Sor_

rierolähteenä Prokko Rahikainen, Salmissa pekka
--.. -" Pi:kärannassa pastori
Jouko Karanko sekä Maria
:,:::. S:ojärvellä antoi pakolaisten osoitteet Nikolai Kyöt-

"o,.o

: -: ::-rnon kauppias Deodor Molosofkin, jonka
k :-l\apö\'tää Eeva raporteissaan muisteli.

not_

r.::::i1r1ö lähti käyntiin, ja ensimmäisen vuoden

vas_

:.: , a: erupäässä aunukselaiset. Kaikkiaan ehdittiin

en_

;

:-.

:,

rr:-.-,tr '. uosina hankkia yleistiedot noin

170 perheeltä,

-:-.,=. :ioleksi vienalaisiin ja aunukselaisiin. Maiju ke_
::;,:,: .-:[r henkilöltä, ja Eeva 40 henkilöltä. Maiju sai
ri:,::. !-n iarkoi vv. l94O_.41. Hänen piirinsä pysyi ka_
i ..:.. :".r isodan jälkeenkin, mutta Eevan piiri hajaanE:.:.i..: .;opa etsittiin ja saatiin vastaus olen lotta_
å.
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aioirti keruun

1941,

- keskeytti
mutta sota jälleen

.. . \\cli.

,{,!:..-

- -r :ahkakauppaa, jota harjoitettiin voimakkaasti

i. - kar än eläisiä

oli siellä kauppiaina parikymmen_

, :-:. -r.::,aisi1la jopa oma liikemiesyhdistys. Johtuiko_
i-! . r-, :: k1 länosan nimi herrainpuoli _ juuri tuos_
-

.-i:. --:.:- !.turesIa määrästä?
-j-, ::-r:: \auppariedoista johtui sg että vuonna l95l
- i.:,:.', i:.k:::ri keräämään tietoja laukkukaupasta. Ke_
. -:,-

:.

:. :,-_

r

t.illeen alkamista vauhditti jälleen Wasili

-

Keynäs. Hän toimi 1940Juvulla Karjalan HeimoJehden pa..
toimittajana ja kirjoitti usein mieliaiheestaan. Vuoden 19_<,

Karjalan Sivistysseuran vuosikokouksessa tehtiin päärös r.:ruutyön jatkamisesta.
Seuran talous oli kireääkin kireämpi, mutta jostain lör.c: .
tiin Maiju Keynäälle matkarahat niin, että hän aloitti ke:r
lytyön uudelleen kesällä 1951. Sitä hän jatkoi vuo!,::

1951-1955, ja vielä jälkeenpäinkin etsi uusia haastatelta., .
kyselemässä lisätietoja jo haastatelluilta.
Vuonna 1959 haluttiin tietää, mitä Suomen kansalaiset a;.:,
telivat laukkurien toiminnasta. Maiju Keynäs laati kysl n:., ,
set, jotka Museovirasto lähetti kentälle. Vastauksia saatiin ,
! _
tiin satamäärin ja ne kattoivat koko Suomen.
Vuonna l98l oli Maiju Keynään lisensiaattityö valm::
Nyt on laukkukauppan historia valmis. Kaikki karjala..:
laidasta laitaan haluavat esittää fil.lis. Maiju Keynäälle
:.haimmat kiitoksensa. Maiju on uurastanui väsymättä. r, ,
kenut kylästä kylään, ja talosta raloon. Uskonui asiaansa
:
onnistunut. Hän on kerännyt niin runsaan karjalaisen air:_,,ton, että siitä vielä moni muunkin alan tutkija hyötp.
Kiitoksemme eivät enää tavoita Wasili Keynästä, väs).r::._
töntä laukkukauppahistorian puolestapuhujaa. Kun mu..:.
loppui usko, niin hänellä sitä riitti. Ilman hänen aktiivisu- .
taan, olisi keräilytyö monesti katkennut.
Kosti Pamilo

ja kävi

.

Asjo ja Juakkoni Kondratta
Kivijärven ensimmäiset
-laukkukauppi
at y. 1839
Jo hyvin aikaisin, ehkä noin 1700_luvun ensimmäisellä p-.
liskolla sanotaan karjalaisten alkaneen liikkua Suomessa k._.
panteossa, turkkien ja muidenkin miesten vaatteiden
om:.
Iussa. Aina kuitenkin kesän tullen miehet palasivat ko:.
'huuhan ruatoh'.
Kivijärven kylässä ensimmäiset laukkukauppiaat olivat \.
jo ja Juakkoni Kondratta (v. lg39).
Siihen aikaan oli laukkumiesten myytävät tavarattuora :
Arkangelista, sillä sen lähempänä ei sanottu olevan rara:..
- ei ainakaan laukkukauppaan sopivaa tayaraa_ saara..:
na. Vielä noin vuonna lgg0 oli laukkumiesten tavarat tur_._

Pietarista asti. Suomessa valmistettuja kangastavaroita juei

ollut. Nyt on laukkumiehillä yksinomaan suomalaista ra.,..

raa, sillä suomalainen teollisuus on sillä alalla edistynr.l.
Enonsuun Miitreirt oli ensimmäinen kauppamies Viena:,
Karjalassa, joka tavaraa Vienasta, s.o. Vienan Kemistä
k- ,
jetti ja antoi niitä toisille Suomessa kaupittavaksi.
Miitrei l. _,
kosi Karjalan oloissa suurehkon varallisuuden, jota poika-.

sa Mihhei karturti.
Tävaran kuljetus Vienasta oli vaivalloista. Enonsuun l\li:hein täytyi omin kustannuksin teettää tie vuokkiniemesrä
h
vijärveen Marttisen kautta, josta tulee matkaa 20 virstaa. (L

_

-.,: ^::ailr'haastatteluissa nousi kaupankäynti hyvin
i ".:.."::et
muistelivat laukkukauppaa ja aunukselai_

:-;..."

l9!

_

vijärven ja Vuokkiniemen välistä tiepahaista ei ollut). Sr:.

myöten tavaroita,renttuhulla, (kesäaikaan) Kivijärveen ja
meen päin kuljerettiin.

Su :_

Tiellä täyryi muutamin paikoin jyrkimpiä mäkiä alenta.
josta vielä tämån vuosisadan alussa Marttisen
tiellä (kä1r;:tiin silloin heinätienä) jälkiä nakyi. _ SV
1) Seuramme pitkäaikaisen puheenjohtajan Aleksei
Mitr;:
isoisä; hänellå oli kolme poikaa Ivan, Mihhei ja Tiohkim"

(Tiedot on koonnut vienalaisperinteen suurkerääjä
kivijärrt-

läinen livo Marttinen vuosisadan alkukymmenelläl)

t

_;

_

Lise
lauk

