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P Ä Ä K I R J O I T U S

Armas MASHIN

V altakunnallinen väestönlaskenta on tämän 
vuoden tärkeimpiä tapahtumia Venäjällä. 
Elo- ja syyskuuksi 2021 suunniteltu väes-

tönlaskenta puhuttaa Karjalan tasavallan kansa-
laispiirejä.  

Karjalaiset ovat erikoisella sijalla Karjalas-
sa. ”Karjalan tasavallan historiallisia ja kansalli-
sia erikoisuuksia määrää se, että karjalaisia asuu 
sen alueella”, Karjalan tasavallan perustuslaissa 
sanotaan. Karjalaiset ovat tasavaltamme nimik-
kokansa, karjalaisjärjestöjen johtajat korostavat 
mielellään statustaan. Venäjän Federaatio on liit-
tovaltio, joka koostuu 85 federaatiosubjektista, 
muun muassa 22 tasavallasta. Venäjän aluejako 
juontuu neuvostovallan alkuajoilta.  

Uusi väestönlaskenta tuottaa kuvan Venä-
jän kansakunnasta, muun muassa sen etnisestä 
koostumuksesta, kotimaan kansoista ja kansalli-
suuksista. Siitä tiedämme, kuinka paljon syntype-
räisiä karjalaisia asuu Venäjällä, myös Karjalassa 
nykyään. Edellinen väestönlaskenta toimitettiin 
yli kymmenen vuotta sitten 2010. Silloin Venäjäl-
lä laskettiin asuneen yhteensä 60 815 karjalaista. 
Heistä 45570 henkeä asui Karjalan tasavallassa 
(7,08%  Karjalan väestöstä). Syntyperäisiä karjalai-
sia, vepsäläisiä ja suomalaisia oli yhteensä 8,94%, 
ja syntyperäisiä venäläisiä 78,88% Karjalan väes-
töstä 2010. 

Karjalaiset 
ja väestönlaskenta

Asiantuntijat ennustavat että karjalaisten 
tilastoitu lukumäärä vähenee tulevan väestö-
laskennan tuloksin. Tämä ennuste huolestuttaa 
karjalaisen kansallisen liikkeen aktivisteja, muun 
muassa Karjalan tasavallan karjalaisten IX keräh-
mön valtuuston jäseniä. Karjalaisten valtuusto on 
vedonnut Karjalan alkuperäiskansojen ja muiden 
kansallisuuksien ihmisiin määritellä etninen syn-
typeränsä väestönlaskennan aikana. ”Korostam-
me että kansallinen itsemäärääminen ei edellytä 
välttämättömästi esi-isiensä äidinkielen osaamis-
ta”, vetoomuksessa sanottiin. Siis karjalaisena voi 
olla karjalan kieltä osaamatta. 

A lle puolet Karjalassa asuvista karjalaisista 
osaa karjalan kieltä, ja vain viidesosa kar-
jalaisista puhuu vapaasti karjalaa, todettiin 

Karjalaisten IX kerähmön aikana 2020. ”Karjalaisten 
kerähmö: ei kansaa ilman äidinkieltään eikä tasa-
valtaa ilman kansaa”, julistettiin otsikoissa silloin. 
Asenne tuntuu muuttuneen uuden väestönlas-
kennan lähetessä. 

Asennemuutos johtuu ilmeisesti kansan luku-
määrän ja kansan statuksen välisestä suhteesta. 
Alle 50  000 hengen kansat katsotaan lakisäätei-
sesti vähälukuisiksi alkuperäiskansoiksi Venäjällä, 
ja nämä kansat kuuluvat kahdelle eri listalle: 47 
kansaa on Venäjän vähälukuisten alkuperäis-
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kansojen listalla; ja 40 kansaa samanaikaisesti 
Venäjän pohjoisalueen, Siperian ja Kaukoidän 
alkuperäiskansojen listalla. Pohjolan, Siperian ja 
Kaukoidän vähälukuisille kansoille kuuluu tun-
tuvia sosiaalisia etuja. Venäjän suomensukuisten 
joukossa muun muassa vepsäläiset ovat 40 kan-
san listalla ja Leningradin alueen inkerikot ja vat-
jalaiset 47 kansan listalla. 

Vatjalaisia laskettiin olevan 64 henkeä ja inke-
rikkoja 266 henkeä valtakunnallisessa väestönlas-
kennassa 2010. Inkerikoista ja vatjalaisista kerro-
taan oheisessa Careliassa.  

Karjalaisaktivistit ovat ilmeisesti huolissaan itse 
karjalaisten ja Karjalan tasavallan tulevaisuudesta, 
kansan ja tasavallan statuksesta, eikä karjalan kie-
len osaamisesta piitata enää tunnontarkkaan.     

Toisaalta samat aktivistit, kuten Karjalaisten 
kerähmö valtuustoineen ovat vaatineet pitkään, 
että karjalan kielelle myönnettäisiin lakisääteises-
ti Karjalan tasavallan valtiollisen kielen oikeudet 
venäjän kielen rinnalle. Tämä vaatimus esitettiin 
ensimmäistä kertaa Karjalaisten I kerähmössä 
1991. Karjalan kieliolot sekä kansallinen ja kieli-
politiikka ovat muuttuneet siitä lähtien. Karjalan 
ja vepsän kielen edistäminen on ollut tämän po-
litiikan ytimessä. 

Karjalan ja vepsän, samoin kuin suomen kielen 
puhujia on vaan yhä vähemmän näiden kielten 
edistämisyrityksistä huolimatta. Karjalan tasaval-
lan laki karjalan, vepsän ja suomen kielelle Karja-
lan tasavallassa annettavasta valtiontuesta on ol-
lut voimassa seitsemäntoista vuoden ajan. Nämä 
kielet ovat tasavertaisia Karjalassa. Niitä muun 
muassa opetetaan kouluissa ja korkeakouluissa, 
niillä julkaistaan kirjallisuutta ja lehtiä, lavastetaan 
teatteriesityksiä Karjalan Kansallisessa Teatterissa.

Karjalaisuus on kuitenkin alamäessä kan-
sallisuuspoliittisista ponnistuksista huolimatta. 
Syntyperäisiä karjalaisia laskettiin asuvan yli 93 
tuhatta henkeä Venäjällä 2002. Puhuttelemieni 
asiantuntijoiden mielestä karjalaisten kokomäärä 
jää alle 50 tuhatta henkeä, ja heitä on enintään 
30–35 tuhatta henkeä Karjalassa väestönlasken-
nassa 2021. 

Karjalaisten määrän väheneminen on joh-
tunut muun muassa vanhemman sukupolven 
poismenosta ja nuorten venäläistymisestä, de-
mografi sista syistä, maaseudun autioitumisesta 

ja väestön poismuutosta. Oma osuutensa lienee 
sillä, että venäläisten itsetunto ja venäläisyys ovat 
vahvistuneet neuvostoajan jälkeen. Venäjä on Ve-
näjän Federaation valtiollinen kieli viime vuonna 
uusitun Venäjän perustuslain mukaan.    

Kajalan kielen virallistaminen tasavaltamme 
valtiolliseksi kieleksi tuntuisi yhä epävarmem-
malta karjalankielisten ja muiden karjalaisten lu-
kumäärän vähetessä. Tuleva väestönlaskenta voi 
tehdä lopun karjalaisten kieliaktivistien haavees-
ta: karjalan kieltä ei ole haluttu toiseksi valtiolli-
seksi kieleksi Karjalassa tähän asti, ja tuskin halut-
taisiin, jos karjalaiset todettaisiin vähälukuiseksi 
alkuperäiskansaksi vastedes.

S uomen kieli on ollut tärkeällä sijalla Kar-
jalassa tasavallan perustamisesta lähtien. 
Suomea käytetään karjalan ja vepsän kielen 

rinnalla eri aloilla Karjalassa. Rajat ylittävät Suomi–
suhteet huomioiden jopa laajemmin kuin karjalaa 
ja vepsää.   Karjalan tasavallan virallinen internet-
portaali toimii kolmella kielellä – venäjän, suomen 
ja englannin kielellä. Tämä on luonnollista Suomen 
ja EU:n naapuruudessa. Karjalan tasavallan arvo 
kantaa yli valtakunnan rajan.  

”Venäjän Federaation asiakirjoissa todetaan 
Karjalan tasavallan olevan geostrateginen alue, 
jolla on tärkeä osuus kotimaan ja sen luoteis-
osan alueellisen eheyden, turvallisuuden, talou-
dellisen ja sosiaalisen kehityksen turvaamisessa”, 
Valeri Shljamin huomauttaa Edvard Gyllingin 
perintö -nimisessä haastattelussa tämän Carelian 
sivuilla. Shljamin on arvostettu asiantuntija – ta-
loustieteen tohtori, Petroskoin valtionyliopiston 
rehtorinviraston neuvos, Pohjois-Euroopan tut-
kimusinstituutin tieteellinen johtaja, joka oli toi-
minut pitkään Venäjän kaupallisena edustajana 
Suomessa aikaisemmin. 

Uuden väestönlaskennan tuloksilla ei ole vä-
litöntä, automaattista vaikutusta Karjalan tasa-
vallan statukseen. Karjalaisten lukumäärän vähe-
neminen ei kuitenkaan vahvistaisi sitä. Kaikesta 
päätellen vähälukuisen alkuperäiskansan status 
katkeroittaisi Karjalan tasavallan nimikkokansan 
järjestöjen johtajien mieltä.  

…Tiedän mitä vastaan itse väestönlaskijalle. 
Uskon oman kansani ja äidinkielenä puhumieni 
kielten tulevaisuuteen. 
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Karjalan kansojen 
ystävyystalo perustettu 
Petroskoihin  

Karjalan tasavallan kansojen ystävyystalo on toiminut puolen vuoden ajan 

Kustantamo Periodikan yhteydessä Petroskoissa. Ystävyystalo monipuolis-

taa Periodikan toimenkuvaa.  

K ustantamo Periodikan perustamisesta on 
30 vuotta 1. heinäkuuta 2021. Periodika on 
Karjalan tasavallan kustantamo, joka kus-

tantaa sanoma- ja aikakauslehtiä karjalan, vepsän ja 
suomen kielellä sekä kirjoja näillä kielillä ja venäjäksi. 
Kustantamon käytössä on sodan jälkeen rakennettu 

ilmeikäs kolmikerroksinen talo Petroskoin keskustas-
sa, Äänisen rantakadun tuntumassa. Rakennuksen 
ilme on virkistynyt remontista viime vuonna.  

Periodikan toimenkuva on monipuolistunut 
viime vuosina. Karjalan tasavallan karjalaisten, 
vepsäläisten ja suomalaisten äidinkielen ja me-

Karjalan Marit -yhdistyksen aktivisteja tapaamassa Karjalan tasavallan kansallisuus- ja aluepolitiikan ministeriön 
osastopäällikkö Irina Krutikovaa (seisomassa). 
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dian resurssikeskus perustettiin kustantamon 
yhteyteen 2018. Karjalan suomensukuisia kieliä 
ja venäjää käyttävä Oma Media -verkkoportaali 
käynnistettiin Periodikassa viime vuonna. Karja-
lan tasavallan kansojen ystävyystalo -niminen yk-
sikkö aloitti toimintansa viime marraskuussa. 

– Ystävyystalo on Periodikan uusi yksikkö, 
kustantamon toimitusjohtaja Natalia Sinitskaja 
täsmentää. – Ystävyystalon tilat on sijoitettu mei-
dän rakennuksen yläkertaan remontin jälkeen. 
Aikaisemmin olimme antaneet vuokralle yläker-
taa. Nyt on puolet yläkerrasta Ystävyystalolla, ja 
puolet aiotaan kunnostaa sen käyttöön jatkossa.  

– Enemmän kuin 150 kansallisuuden ihmi-
siä asuu Karjalassa nykyään, Sinitskaja toteaa. 
– Useilla kansallisuuksilla on kansallisia kulttuu-
riyhdistyksensä. Niiden jäsenet harjoittavat mo-
nenlaista toimintaa, järjestävät hankkeita ja kult-
tuuritapahtumia. Karjalan kansojen ystävyystalon 
perustaminen on ollut tasavaltamme kansallisen 
ja aluepolitiikan ministeriön aloite. Tällaisia ystä-
vyystaloja toimii kaikkialla Venäjän Federaatios-Periodikan toimitusjohtaja Natalia Sinitskaja.  

Karjalan Sanomien toimittaja Sergei Karpov ja inkerinsuomalainen aktivisti Inna Nippolainen äänitysstudiossa 
suomen kielen etäkurssin aineistoa valmistamassa. 
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sa, nyt myös meillä Karjalassa. 
Ystävystalot edistävät Venäjän 
kansojen ystävyyttä ja kansallis-
ta sopua. Niiden toiminta vaalii 
kotimaan kansojen kansallista 
omaperäisyyttä ja lujittaa Venä-
jän kansan yhteen kuuluvuutta.  

– Leningradin alueen kan-
sojen ystävyystalon edustajia 
vieraili luonamme viime vuoden 
lopussa. He kertoivat omasta toi-
minnastaan ja me omista suun-
nitelmistamme. Leningradin alu-
een kansojen ystävyystalo toimii 
isossa rakennuksessa Pietarin 
keskustassa. Olemme sopineet 
yhteistoiminnasta kahden ystä-
vyystalon välillä. 

– Millaisia tiloja Ystävyysta-

lolla on? 

– Täällä on kolme isompaa ti-
laa, joita kutsumme siniseksi, har-
maaksi ja vihreäksi saliksi sisus-
tusvärin mukaan. Niiden sisustus 
ja kalustus ovat nykykarjalaisten 
muotoilijoiden käsialaa. Siniseen 
tilaan voi kokoontua noin 30 hen-
gen, harmaaseen 20–25 ja vihreään noin 15 hengen 
joukko. Näiden tilojen lisäksi Ystävyystalon puolel-
la on henkilöstön työhuone ja pieni äänitysstudio. 
Kaikki tilat on varustettu ajanmukaisella laitteistolla. 
Kahdessa tilassa on videokalusto ja voidaan osallis-
tua etätapahtumiin verkkoyhteyksin.   

– Ajanmukaisen äänitysstudion mitat eivät 
mahdollista isojen taideryhmien, kuten kuoro-
jen tai lauluyhtiöiden ohjelmiston äänitystä. Stu-
dio palvelee meidän omia tarpeitamme, kuten 
Oma Media -portaalia ja Resurssikeskusta. Täällä 
voidaan tehdä äänityksiä kielikursseja ja muuta 
opettavaa toimintaa varten, jatkossa valmistaa 
äänikirjojakin. 

– Millaista toimintaa täällä järjestetään? 

– Emme aio kilpailla Karjalan kulttuuriministe-
riön alaisten järjestöjen ja laitosten kanssa niiden 
toimialoillaan, vaan panostamme siihen, mikä on 
lähellä kustantamomme ja Kansallisen ja aluepo-
litiikan ministeriön toimenkuvaa. Äidinkieli liittyy 
mitä vahvimmin kansalliseen omaperäisyyteen 
ja kulttuuriin, joten huomioimme erikoisesti kie-
liasioita Ystävyystalon toiminnassa. Ystävyystalon 
tilat ovat hyviä järjestää kielikerhoja ja -kursseja, 
seminaareja, opetustilaisuuksia ja muita tapahtu-
mia, myös hanketoiminta. 

– Hanketoiminta on tärkeä kansalaisyhdistyk-
sille, myös kansallisille kulttuuriseuroille. Toisaalta 

”Ystävyystalo on 
Periodikan 
uusi yksikkö.”

Valmisteilla video keskiajan vepsäläisasusta: mallina Kodima–sanoma-
lehden toimittaja Darja Shvetsova (oikealla) Resurssikeskuksen Natalia 
Denisovan seurassa.
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niiden jäseniltä puuttuu usein asianomaista tie-
toa ja toimintakokemusta. Hanketoiminnan ope-
tus on kysyttyä, ja sitä järjestetään Ystävyystalolla.

 
– Onko Ystävyystalon  toiminta jo käynnistynyt? 

– Kyllä se on käynnistynyt, koronarajoitusten 
ehdoilla kuitenkin. Kansallisten  kulttuuriyhdistys-
ten tapahtumia on järjestetty Ystävyystalolla. Niitä 
ovat järjestäneet Karjalassa asuvien azerbaidzhani-
laisten, armenialaisten, venäjänsaksalaisten ja syn -
typeräisten venäläisten yhdistykset. Myös karja-
lais ten ja vepsäläisten järjestöt ja Karjalan tasaval-
lan suomen kielen keskus ovat käyttäneet Ystä-
vyystalon tiloja. Niin Suomen kielen keskuksen 
johtaja Tatjana Islamajeva on järjestänyt suomen 
kielen ystäväin kerhon tilaisuuksia Ystävyystalolla. 

– Karjalan tasavallan suomensukuisten yhdis-
tykset ja kulttuurin edistäjät saavat käyttää Ystä-
vyystalon tiloja samoin kuin kaikki muut kansal-
lisen liikkeen aktivistit. Ystävyystalo on yhteinen 
resurssi ja yhteinen mahdollisuus kaikille meille. 

 – Jatketaanko Kustantamo Periodikan talon re-

monttia? 

– Näin on tarkoitus ajan mittaan. Yläkerran 
toiseen siipeen, Ystävyystalon tilojen viereen on 
tarkoitus järjestää iso kokoussali ajan mittaan. 

Jatkossa remontti tehdään talon kellarissa, jossa 
on avarasti tilaa. Sinne on tarkoitus järjestää näyt-
telytila, arkisto ja varasto. 

– Kahvila toimi kellarikerroksessa jossain vai-
heessa vuosia sitten. Tahdomme järjestää hyvän 
toimivan keittiön ja kahvion entisiin kahvilatiloi-
hin. Ruoanvalmistustaito, kansalliset ruoat ja keit-
tiöt kiehtovat monia ihmisiä. Niihin liittyvät tilai-
suudet ja tapahtumat ovat yhä kysytympiä.

– Eihän uusi toiminta kyseenalaista Kustantamo 

Periodikan kansalliskielistä kustannustoimintaa? 

– Ei suinkaan. Äidinkielisen lehdistön ja kir-
jojen kustantaminen on Kustantamo Periodikan 
tärkein toimenkuva. Uudet toimintomme eivät 
kyseenalaista sitä, vaan tuovat mukanaan lisää 
resursseja ja näkyvyyttä, vahvistavat Periodikan 
asemaa Karjalan tasavallan kansallisen kehityk-
sen tärkeänä keskittymänä.

Haastatellut Armas Mashin

Kuvat Julia Veselova ja Uljana Tikkanen

”Ystävyystalo on yhteinen 
resurssi kaikille meille.”

Sata sanaa Karjalasta: Periodika–kustantamon lehtinaisia Kansojen ystävyystalolla kielipelin parissa.   
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Kansallinen 
näytelmäkirjallisuus 
tänään ja huomenna

Kansallisella teatteritaiteella on vaiheikkaat perinteet Karjalan tasavallassa. 

Niiden jatkuvuus kysyy uusia näytelmiä ja esityksiä  suomensukuisilla kielillä. 

K arjalan Kansallinen Teatteri lavastaa esi-
tyksiä Karjalan kolmella suomensukuisella 
kielellä (karjala, vepsä, karjala) ja venäjän 

kielellä Petroskoissa. Teatterin perustamisesta 
täyttyy 90 vuotta lokakuussa 2022.

Kulttuurilehti Carelia on käsitellyt jatkuvasti 
Karjalan Kansalliseen Teatteriin liittyviä aiheita. 

Pyöreän pöydän keskustelua aiheesta Karjalan 
kansallinen näytelmäkirjallisuus: nykytila ja näky-
mät ei voitu koota sellaisenaan koronaepidemian 
takia tänä vuonna.  

Teatterin, kirjallisuuden ja kansallisuuspolitiikan 
asiantuntijat vastasivat erikseen toimituksen kysy-
myksiin. Oheinen aineisto on suoraa puhetta heiltä. 
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–K ansallinen dramaturgia on kuulunut 
aina teatteritaiteeseen. Ennen kuin 
aihetta käsittelee, sovittakoon mitä 

tarkoitamme kansallisesta näytelmäkirjallisuudes-
ta ja kansallisista näytelmistä puheen ollen. 

Kansalliseksi näytelmäksi sanotaan näytel-
mää, joka perustuu oman alueensa, meillä Kar-
jalan tasavallan historian tai nykypäivän aineis-
toon. Tämä koskee niin näytelmän faktapohjaa, 
kuin taiteellista kuvittelua, joka liittyy kansan 
identiteettiin, uskomuksiin, elämätapoihin, my-
tologisiin ja kulttuuriperinteisiin. 

Kansalliseksi näytelmäksi sanotaan niin ikään 
näytelmää, joka on kirjoitettu alueensa kieliin tai 
murteisiin kuuluvalla kielellä, kuten karjalan, suo-
men tai vepsän kielellä meillä Karjalan tasavallassa. 

Nämä käsitykset ovat samanvertaisia mieles-
tämme. Niitä voidaan soveltaa samaan teokseen 
erikseen tai yhdessä. Missä määrin kansalliseen 

identtisyyteen liittyvät asiat kuvastuvat näytel-
mässä, on juuri kirjoittajan luomistyön kysymys. 
Historian tai nykypäivän tapahtumien kuvasta-
misskaala on varsin laaja. Näytelmän näyttämölle 
soveltuvuus on tärkeintä teatterille. Juuri tämä 
puoli aiheuttaa yleensä teatteriohjaajan ja näy-
telmäkirjailijan välisiä erimielisyyksiä. 

Mikä tahansa teatteri on vahvasti ammatti-
kentästä kiinni. Teatterin elämässä oli ollut aikai-
semmin lamakausia. Paradigmoja on kuitenkin 
muutettu ja uudistettu aktiivisesti yli kymmeneen 
vuoteen. Monet kulttuurin ja taiteen alat ovat ol-
leet siinä mukana. Teatterin kieliä, aiheita ja muo-
toja on muuttunut, samoin kuin on muuttunut 
katsojien, kuuntelijoiden ja lukijoiden psykologi-
nen determinaatio. Teatterin on aina oltava ajan 
tasalla. Samoin näytelmäkirjallisuuden. Teatteri 
käsittelee eri aikoina valmistuneita näytelmiä ja 
on vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Näytelmiä 

   Natalia Zhemgulene: 
”Teatterin oltava ajan tasalla. 
  Samoin näytelmien” 

Natalia Zhemgulene 
on Pietarin valtiollisesta 
teatteritaiteen akatemiasta 
valmistunut teatterintutkija, 
joka toimii kirjallisuus- ja 
dramaturgia yksikön johtajana 
Karjalan Kansallisessa 
Teatterissa Petroskoissa. 
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sopeutetaan enemmän tai vähemmän teatterin 
oloihin. Nykyajan kansallisen näytelmäkirjallisuu-
den lavastaminen kysyy mitä täydellisintä yhteis-
mieltä teatterilta, ohjaajalta ja kirjoittajalta.  

Valitettavasti Karjalan Kansallinen Teatteri on 
saanut kohdata paljon pahempia erimielisyyksiä 
kirjoittajan kanssa kuin ohjaustavasta johtuvat 
erimielisyydet.  Näytelmäkirjailija jonka näytel-
miä oli lavastettu aikaisemmin, on evännyt teat-
terilta usean näytelmänsä esittämisluvan syistä, 
jotka liittyivät muuhun kuin ohjaukseen. Näin 
teatterin ohjelmistosta poistettiin historian ja 
kansanperinteeseen pohjanneet, eeppistä ja fi -
losofi sta sanomaa henkineet esitykset, jotka oli 
huomioitu arvostetuin palkinnoin useilla teatte-
rifestivaaleilla, muun muassa suomalais-ugrilais-
ten kansojen festivaaleilla. Evättyään oikeuden 
esittää suomeksi käännettyihin näytelmiinsä pe-
rustuvia esityksiä, kuten Sinitaivaan laulu, Lembi, 
Kivikirja, tämä näytelmäkirjailija kielsi teatterilta 
mahdollisuuden esittää kansallisia näytelmiä ja, 
mikä pahinta, kielsi katsojat katsomasta näitä ta-
savallallemme tärkeitä esityksiä. 

Karjalais-suomalaisen Kalevala-eepoksen näyt -
tä möllepano kuuluu Karjalan kansallisen dramatur-
gian keskeisimpiin osa-alueisiin. Kalevala ei ole 
näy telmä, vaan ehtymätön luomistyölähde näy-
telmäkirjailijoille. Vanhemman polven katsojat 
muistanevat legendaarisen Kalevalan, jonka suo-
malainen teatteriohjaaja Kurt Nuotio ohjasi Pet-
roskoin suomalaisessa draamateatterissa (nykyään 
Karjalan Kansallinen Teatteri) vuonna 1974. Tämä 
Kalevala oli menestys. Siitä pidettiin kotimaassa ja 
ulkomailla. Teatteri kävi vierailulla Ruotsissa 1979. 
Kalevalaa esitettiin 22 kertaa 18 kaupungissa täl-
lä Ruotsin- matkalla. Andrei Andrejevin ohjaama 
Kalevala: Maailman synty. Ensimmäinen ja toinen 
runo (2003) on ollut kirkkaimpia esityksiä Karjalan 
Kansallisen Teatterin uudemmassa vaiheessa.     

Kullervo aiotaan lavastaa suomen kielellä Kar-
jalan Kansallisessa Teatterissa näytäntökautena 

”Teatterin elämässä 
oli ollut lamakausia.”

Seppo Kantervo. Kivikirja. Karjalan Kansallinen Teatteri. 
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2021–2022. Samannimiset esitykset nähtiin teat-
terissa Ragnar Nyströmin (1935), Walter Sunin 

(1949) ja Toivo Haimin (1965) ohjaamina. Kale-
vala on inspiroinut mitä rohkeimpia ohjaajasuo-
rituksia. Oleg Nikolajenkon ohjaama Kalevala: 
Episodit nähtiin Kansallisessa teatterin 80-vuotis-
juhlan 2012. Ajan päästä tämä Kalevala muuttui 
ainutlaatuiseksi VR–esitykseksi, joka kuului Venä-
jän Kultainen naamio -teatteripalkinnon palkin-
tolistalle 2020. 

Karjalan kirjailijoiden kirjoittamia ja heidän 
teoksiinsa perustuvia näytelmiä on aina ollut 
Karjalan Kansallisen Teatterin ohjelmistossa. 
Tämä perinne on juontunut  Jalmari Virtasen, 
Lauri Luodon, Eemeli Parraksen, Lea Helon 
teosten näytteillepanosta nykyajan teatteriesi-
tyksiin, kuten Omalla mualla  (2017) Antti Timo-

sen  ja Hohde meren yllä (2020) Dmitri Novikovin 

romaanien mukaan. Useat esitykset ovat perus-
tuneet tosiasioihin, dokumentaarisen tietoon. 
Dokumentoituihin tositapahtumiin pohjaava 
näytelmä ja dokumentaarinen draama kuiten-
kaan eivät ole yhtä ja samaa. Dokumentaarinen 
draama on konkreettisen, varsin monipuolisen 
näytelmäkirjallisuuslajin nimi. Se kuvastaa mo-
niulotteisesti todellisuutta kärkevimpiä yhteis-
kuntaongelmia paljastaen. Muokkaamaton, ko-
rostetun karkeahko kielenkäyttö, epälineaarinen 
tapahtumajärjestys yms. ovat omiaan dokumen-
taariselle draamalle. 

Kuten huomaamme, meille tuttu perinteinen 
kansallinen näytelmäkirjallisuus on kaukana kai-
kesta tästä. Sen dokumentaarisuus on historiallis-
ta, jolloin kuvataan Karjalan kehitysvaiheita kivi-
kauden ajoilta nykypäiviin. Tällaisia näytelmiä on 
lavastettu monesti ja lavastetaan vastedes Karja-
lan Kansallisessa Teatterissa. Kenties ennemmin 
tai myöhemmin ilmestyy kirjoittaja, joka paljas-
taa tasavaltamme nykypäivän yhteiskuntaongel-
mia karjalaksi, suomeksi tai vepsäksi kirjoittamas-
saan näytelmässä. Onko hän tervetullut Karjalan 
Kansalliseen Teatteriin? Tervetullut ehdottomasti!  

Seuraava kysymys onkin: mitä on tehtävissä, 
jotta tällaisia kirjoittajia ilmestyisi kirjallisuuteen? 
Aihekohtaiset luovapajat ovat paras käytäntö ny-
kyään. Venäjän teatteritoimijaliiton Karjalan osas-
to voisi yhdessä Karjalan Kansallisen Teatterin ja 
Karjalan kansallisten yhdistysten kanssa motivoi-
da ja liittää yhteen mahdollisia uusien näytelmien 
kirjoittajia. Mielestämme näitä näytelmiä voidaan 
kirjoittaa niin venäjäksi, kuin tasavaltamme suo-
mensukuisilla kielillä. Näytelmän kirjoittamistaito 
ja omaperäinen kansallisen identtisyyden tulkin-
ta ovat tärkeimpiä kriteerejä näytelmiä lavastetta-
vaksi valittaessa. 

Venäläisen klassisen näytelmäkirjallisuuden 
kääntäminen muille kielille on yksi keskustelu-
aiheista. Mieluummin puhuisimme laajemmin 
maailman kirjallisuudesta, muun muassa näy-
telmäteoksista. Tiedämme ettei jokaista tekstiä 
voida kääntää vieraalle kielelle tekstin taiteellista 
arvoa vähentämättä, varsinkin jos käännöskielen 
sanasto ei ole tarpeeksi kehittynyt. Onneksi ve-
näläinen ja maailmankirjallisuus on niin rikasta ja 
moninaista, että sitä sopii ja tulee kääntää muille 
kielille. Tämä rikastuttaa kieliä ja edistää teatteri-
taidetta. 

Niin Tshehovin näytelmiä on lavastettu 
luontevasti suomen kielellä. Mainittakoon 
esimerkiksi Tshehovin teoksiin perustuva Samp-
panjaa! Heti! jota on esitetty useita vuosia Karjalan 
Kansallisen Teatterin pienellä näyttämöllä Armas 

Mashinin suomentamana. Filosofi nen ja samalla 
maallinen Florid Buljakovin draama on lavastet-
tu livvin- ja vienankarjalan kielellä Pyhä asia -ni-
misenä meidän teatterissamme. Nina Zaitseva 
käänsi vepsän kielelle siperialaisen Aleksandr 

Vampilovin näytelmän, joka sopeutui erittäin 
hyvin vepsäläisyyteen Kansallisen teatterin Kodi 
iknoil pöudolepäi -esityksessä.   

Olettaisin vaan ettei Shakespearen näytel-
miä metaforisine kielikuvineen ja mutkikkaine 
juonineen voisi kääntää täydellisesti karjalan tai 
vepsän kielelle, vaikka tällaisiakaan yrityksiä ei 
voida kieltää. 

”Onko hän tervetullut? 
Tervetullut ehdottomasti!”  

”Kullervo aiotaan lavastaa 
suomen kielellä.”
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–K ansalliset teatterit kuuluvat erotta-
mattomasti Venäjän kulttuuriin. Ne 
ovat kehittyneet aktiivisesti. Niiden 

edistämistä on huomioitu yhä enemmän.  
Kansallinen näytelmäkirjallisuus on kehitty-

nyt Karjalan tasavallassa siitä lähtien, kun kan-
sallinen teatteritaide sai alkunsa täällä. Nykyään 
Karjalan Kansallisessa Teatterissa Petroskoissa 
lavastetaan monenlaisia esityksiä karjalan, vep-
sän ja suomen kielellä venäjänkielisten esitysten 
rinnalla. Suomensukuiset katsojat, Karjalan kan-
sallinen yhteisö ovat antaneet arvoa Kansallisen 
teatterin äidinkielisille esityksille. 

Kansalliskieliset näytelmäkirjailijat ovat käsi-
telleet kansallisen omaperäisyyden vaalimista te-
oksissaan. Ne kuvastavat oman kansan perinteitä 
ja tapoja, kansallisen identiteetin erikoisuuksia. 
Äidinkieliset näytelmät ja esitykset lämmittävät 

parhaiten katsojien mieltä. Kansallinen itsetunto 
vahvistuu niistä.  

Karjalan tasavallan näytelmäkirjailijoiden 
teoksia on julkaistu Venäjän kansojen nykydra-
maturgian antologiassa. Se ilmestyi Moskovassa 
loppuvuodesta 2020. Antologiaan on koottu ko-
timaan neljänkymmenen eri kansan äidinkielellä 
kirjoitettuja näytelmiä. 

Antologiassa on karjalan, vepsän ja suomen 
kielellä kirjoitettuja näytelmiä, kuten Leo Närjän 
Huikkua pajua, karjalaine ja Seppo Kantervon 
Laukkurit karjalan kielellä, Nina Zaitsevan Leh-
män holed ja Olga Zhukovan Nagriž pertin päl 
vepsän kielellä sekä Seppo Kantervon Kaiku suo-
men kielellä. Näytelmien lisäksi antologia sisältää 
Karjalan kansalliskielisen näytelmäkirjallisuuden 
kehitysvaiheita kuvastavaa aineistoa, jonka on 
laatinut fi lologian kandidaatti, Venäjän tiedeaka-

  Aleksandra Jershova:
”Äidinkieliset esitykset 
  lämmittävät katsojien mieltä” 

Aleksandra Jershova 
on Karjalan tasavallan 

kansallisen ja aluepolitiikan 
varaministeri, joka vastaa 

kansallisen politiikan 
kysymyksistä. 
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temian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjalli-
suuden ja historian tutkimuslaitoksen vanhempi 
tutkija Natalia Tshikina. 

Seppo Kantervon näytelmä Lembi suomen 
kielellä julkaistiin Kansallisten Kirjallisuuksien 
Verkkoportaalilla näytelmäantologian valmiste-
luun liittyen.  

Näytelmiä oli julkaistu karjalan ja suomen 
kielellä Karjalan tasavallassa aikaisemminkin. 
Niin Seppo Kantervon näytelmäkokoelma Kaiku 
ilmestyi karjalan ja suomen kielellä Karjalan tasa-

vallan kansallisen ja aluepolitii-
kan ministeriön tukemana. Vas-

ja Veikin Ken kažile silmät da 
hännän andoi -näytelmä kuuluu 
Karjalan kansallisen kirjallisuu-
den antologiaan. Nämä kirjat 
näkivät päivänvalon  2018.

Kansalliskielisen näytelmä-
kirjallisuuden edistämistä on 
käsitelty Karjalan tasavallan 
päämiehen yhteydessä toimi-
van karjalaisten, vepsäläisten 
ja suomalaisten valtuuston is-
tunnoissa. Joukko käytännön 
toimia järjestettiin tämän käsit-
telyn tuloksin. 

Omatoimisten teattereiden 
ja kansalliskielisen luovan kirjoit-
telun edistäminen oli tapetilla 
kirjallisuus- ja teatteriseminaa-
rissa, joka pidettiin Petroskoissa 
Karjalan tasavallan karjalaisten, 
vepsäläisten ja suomalaisten 
äidinkielen resurssi- ja media-
keskuksessa joulukuussa 2019. 
Seminaari oli antoisa keskuste-
lukenttä, jossa kansalliskieliset 
aloittelevat kirjoittajat ja arvos-
tetut kirjailijat, ammatillisten 
ja omatoimisten teattereiden 

näyttelijät saivat pohtia luomistyön kysymyksiä 
kertoa kokemuksistaan. 

Aloite järjestää laajamittainen omatoimisten 
teattereiden tasavallanfestivaali sai alkunsa Kar-
jalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten valtuuston 
istunnossa. Tällainen festivaali pidettiin Karjalassa 
vuonna 2020. Siinä oli oma palkintosarjansa kan-
salliskielisille harrastajateattereille. Festivaali oli 
tilaisuus kaukaisten piirien omatoimisille teatte-
reille esiintyä isolla näyttämöllä Karjalan Kansalli-
sessa Teatterissa Petroskoissa. 

”Seminaari oli 
antoisa 
keskustelukenttä.”

Aleksandr Vampilov. Kodi iknoil pöudolepäi. Karjalan Kansallinen Teatteri. 
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Karjalaisten kansalaisyhdistykset ovat huo-
mioineet karjalan kieltä käyttäviä harrastajateat-
tereita sosiaalisesti tärkeissä hankkeissaan, joita 
meidän ministeriömme on tukenut erikoisen 
hankeohjelman mukaisesti. Niin harrastajateat-
tereiden Luovuuden saaria -festivaaleja ja lasten 
näyttämöryhmien Karjalainen satu -festivaaleja 
on järjestetty säännöllisesti Prääsän taajamassa 
Prääsän kansallisen piirin Pyhäjärven juuria -yhdis-
tyksen toimesta. Näille festivaaleille on tullut yhä 
enemmän osanottajia ja katsojia vuosi vuodelta. 

Vepsäläinen satu -nimisiä alueenvälisiä festi-
vaaleja on järjestetty säännöllisesti Vepsän maal-
la, Äänisenrannan piirin Kalajoen taajamassa. 
Niille on osallistunut vepsäläisiä Karjalan tasaval-
lasta, Leningradin ja Vologdan alueelta. Vepsäläi-
nen satu -tapahtumia on järjestetty valtakunnal-
lisen Karjalan tasavallan vepsäläisten talous- ja 
sosiaalisen kehityksen tukiohjelman varoin.  

Vepsänkielinen teatteriesitys Kodi iknoil 
pöudolepäi lavastettiin Aleksandr Vampilo-

vin näytelmän mukaan Karjalan Kansallisessa 
Teatterissa apurahalla vuonna 2019. Näytelmän 
käännös vepsäksi on Nina Zaitsevan. Vepsän-
kielisen teatteriesityksen lavastaminen on ollut 
Vepsän kansan kulttuurin historiallinen tapah-

tuma: ammatillisen teatterin näyttelijät esittivät 
ensimmäistä kertaa aitoa näytelmää vepsän kie-
lellä ammatillisen teatterin näyttämöllä. Kodi inoil 
pöudolepäi näytettiin vepsän kulttuuriseuran jä-
senille ja vepsäläisten paikkakuntien asukkaille. 
Esitys kuuluu Karjalan Kansallisen Teatterin ohjel-
mistoon nykyään. 

Karjalan tasavallan kansallisen ja aluepolitii-
kan ministeriö jatkaa yhteistyötä Karjalan Kan-
sallisen Teatterin kanssa. Yhteistyö sopimus on 
valmistumassa ministeriön ja teatterin välille. 
Sopimus edistää Karjalan kansallista kulttuuria, 
tasavaltamme karjalaisten, vepsäläisten ja suo-
malaisten äidinkielen käyttöä ja kehitystä. 

Vuosi 2021 on julistettu Karjalaisten kansan-
runojen vuodeksi Karjalan tasavallassa. Toivotta-
koon että kansanrunovuoden ohjelma inspiroi 
karjalaisia näytelmäkirjailijoita ja teatteriohjaajia 
valmistaa uusia teatteriesityksiä.                 

”Yhteistyö sopimus on 
valmistumassa ministeriön ja 
teatterin välille.” 

Näyttelĳ ä Julia Kuikka Lembi–esityksessä Seppo Kantervon näytelmän mukaan. Karjalan Kansallinen Teatteri. 
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–K ansallinen näytelmäkirjallisuus ku-
vastaa kansan sosiaalista ja histori-
allista kehitystä. Se myös tarkastelee 

kansan vaiheita perinteeseen pohjaten. 
Kansallisen tasavallan äidinkielinen dramatur-

gia ja teatteri voivat vaikuttaa joukkotajuntaan pal-
jon voimakkaammin kuin proosa ja runous, koska 
näyttämötaiteessa liittyy yhteen useita taidelajeja. 
Teatteriesitys havainnollistaa ja korostaa ongelmia, 
jotka huolettavat yhteiskuntaa. Näytelmäkirjallisuus 
on kuin taikaprisma, jonka kautta katsojat ja lukijat 
voivat tarkkailla itseään ja nähdä sen, mikä jää nä-
kemättä arkikiireissään, koska näytelmä on tapah-
tumain kiteytymä, se on suoraa puhetta ja aktiivista 
toimintaa. Tapahtumat kehittyvät nopeasti näytel-
mässä – nopeammin kuin proosateoksissa. Katso-
jan huomio keskittyy siihen, millaista on näytelmän 
sankareiden vuorovaikutus, mitä he puhuvat ja mitä 
tekevät. Näin syntyy luonteita ja hahmoja. Identti-
syyspiirteitään on joka hahmolla, varsinkin kansalli-
sessa, äidinkielisessä näytelmässä. 

  Sergei Pronin: 
”Näytelmät kiehtovia tarinoita”

Sergei Pronin on teatteriohjaaja, 
teatteri- ja elokuvanäyttelijä, 
näytelmä- ja proosakirjailija. 
Taiteilijanimi Seppo Kantervo. 
Petroskoin Glazunov–
konservatorion dosentti, laulu- 
ja teatteriosaston johtaja. 
Hänellä on Karjalan tasavallan 
ansioituneen taiteenharrastajan 
arvo ja Suomen Teatterijär-
jestöjen Keskusliiton kultainen 
ansiomerkki.      

Kansan tai yksilön elämä äärimmäisissä, poik-
keuksellisissa olosuhteissa on kansallisen drama-
turgian fokuksessa. Tällöin ihminen tai ihmiset, tai 
koko kansa ovat valinnan edessä. Valinta edellyt-
tää, että päätetään ja toimitaan omien perinteit-
tensä, oman uskonsa, oman hyvää ja pahaa tar-
koittavan käsityksensä mukaan. Näytelmä voi olla 
draama, komedia tai rokkiooppera – tämä ei ole 
tärkeintä. Tärkeintä on että katsoja tuntee: hänel-
le puhutaan hänen omaa kulttuurikieltään. Alita-
junta ikään kuin skannaa kansan kulttuurikoode-
ja. Vaikka katsojat eivät olisi oppineet esi-isiensä 
kieltä vanhemmiltaan, teatterin katsomossa he 
tuntevat kuitenkin kansansa henkeä. Näin on 
kansallisten teatterien hyvissä esityksissä. 

Toisaalta näytelmäkirjallisuuden tarkoitukse-
na on osoittaa, että teatteri ei ole pelkästään äi-
dinkielen kulttuuriaitta, pelkkä museo tai arkisto, 
vaan toimiva väline tarkastella ja ymmärtää histo-
riaa, analysoida yhteiskuntaelämän nykyvaiheen 
tapahtumia. 
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En luule että venäläisen klassisen kirjalli-
suuden kääntäminen suomensukuisille kielille 
ja teatterissa lavastaminen olisivat aiheellista 
meillä Karjalassa nykyään. Tämä oli aiheellista 
1900-luvun puolivälin ja jälkipuolen aikaan, 
kun näiden kielten puhujia oli monenkertai-
sesti enemmän täällä Karjalassa. Venäläisen ja 
ulkomaisen klassisen kirjallisuuden kääntämi-
nen on rutiinityötä isoissa kansallisissa tasaval-
loissa, Tatarstanissa ja Marissa esimerkiksi. Taas 
Karjalassa tilanne on hyvin haasteellinen: suo-
mensukuisten kielten puhujamäärä on vähen-
tynyt uhkanopeasti meillä. Tähän lisättäköön 
joukko muita seikkoja. 

Ensiksi nykyään noin kaksi kolmasossa 
Karjalan Kansallisen Teatterin näyttelijöistä ei 

osaa kunnolla suomensukuisia kieliä, ja tämä 
tendenssi voimistuu. Mikä teatterin ja näy-
telmäkirjailijoiden yhteistyöhön, kansallisesti 
omaperäisen ohjelmiston valmisteluun tulee, 
teatterin kirjallisuus- ja dramaturgiayksikön joh-
taja ei osaa yhtäkään tasavaltamme kansallista, 
siis suomensukuista kieltä. Tällainen tilanne olisi 
juuri mahdotonta muissa kansallisissa teatte-
reissa Venäjällä. 

Toiseksi kun kolme ammattipohjaista teatte-
ria toimii venäjän kielellä Petroskoissa, olisi tyh-
mähköä yrittää kilpailla niiden kanssa venäläis-
ten klassisten näytelmien lavastamisessa. Tuore 
esimerkki. Iso raha käytettiin hankkeeseen, jossa 
venäläisen klassikon Aleksandr Vampilovin näy-
telmä käännettiin ja esitettiin vepsäksi Kansalli-
sessa teatterissa. Vepsän kansan omaperäinen, 
syvällinen kulttuuri olisi ansainnut enemmän 
arvoa. Kun teatterissa puhutaan täysipainoises-
ta, aidosti vepsäläisestä teatteriesityksestä, ovat 
nämä puheet käsitysten sumplausta. 

”Näytelmäkirjallisuus on kuin 
taikaprisma.”

Seppo Kantervo. Sinitaivaan laulu. Karjalan Kansallinen Teatteri. 
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Kolmanneksi tällainen käytäntö voi johtaa sii-
hen, että Karjalan Kansallinen Teatteri  menettää 
ainutlaatuisen ilmeensä.  

Dokumentaarinen näytelmä ja kansallinen 
teatteri liittyvät tiiviisti toisiinsa. Siinä on rajaton 
työkenttä mielestäni. Nykyteknologiat avaavat 
kerrassaan kiehtovia mahdollisuuksia näytelmä-
kirjailijan ja teatteriohjaajan luomistyölle. 

Kaikki mikä liittyy käsitteisiin dokumentaarisuus 
ja uusi draama, palauttaa sosiaalisuutta teatteriin. 
Sitä kaivataan suuresti, koska teatteri ei selviä yh-
teiskunnallisena instituutiona sosiaalisuutta ilman. 
Uudet sosiaaliset teatterimuodot voivat tuoda uut-
ta elämää kansalliseen dramaturgiaan, joka pitää 
kiinni mytologiasta ja kansanperinteestä. 

Useita vaikeita, yhteiskunnan kaipaamia ai-
heita ei työstetty teatteriesityksiksi Karjalassa en-
nen 1900-luvun loppua. Niitä ovat olleet muun 
muassa sota, joukkovainot, uskonto ja eri uskon-
tojen väliset suhteet. Nämä aiheet olivat tabu pit-
kään. Tyhjä aukko jäi Karjalan kirjallisuuteen mo-
nen klassikon poistuttua eikä tämä tyhjiö ole yhä 
täyttynyt. Tämä tyhjiö, aiheiden ja kirjailijoiden 

puute ovat mitä polttavin ongelma koko Karjalan 
kulttuurissa. 

Tähän ei ole olemassa mitään valmiita neu-
voja tai reseptejä. On olemassa dramaturgintyö, 
näytelmän kirjoittamisperiaatteet. Ainoastaan 
tiedon syvyys, oman historian, kulttuurin ja äidin-
kielen tunteminen määräävät sen, mitä näytel-
mäkirjailija saa aikaan. 

Hyvät näytelmät ovat kiehtovia tarinoita. 
Näytelmät ovat liikettä, tapahtumia, kehitystä. Näy-
telmät ovat ajatuksia ja aiheita. Kuuluuko kaikki tämä 
kansalliskieliseen näytelmäkirjallisuuteen? Kuuluu 
tietenkin. Kansallista värikkyyttä puuttuu kuitenkin 
useimmiten kansallisten tasavaltojen näytelmäkirjal-
lisuudesta. Tätä kansallista omaperäisyyttä ei tuote-
ta käskystä, ei liitetä väkisin näytelmään. Se joko on 
tai ei ole, näytelmäkirjailijasta riippuen. Kansallinen 
koloriitti ilmenee kirkkaammin esimerkiksi 

”Nykyteknologiat avaavat 
kiehtovia mahdollisuuksia.”

Seppo Kantervo. Lembi. Karjalan Kansallinen Teatteri. 
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historiallisessa näytelmässä tai musikaalissa. Psyko-
loginen draama on vaikeampi, mutkikkaampi. Siinä 
on kyse identiteetistä, näytelmänhahmojen itsetun-
nosta ja – mikä tärkeintä – heidän äidinkielestään. 
Äidinkieli määrää suuresti ihmisen psykofyysisiä omi-
naisuuksia, kuten hänen tunteitaan, rytmiään, tunte-
mustaan. Kun näytelmä on aidosti kansallinen, aistii 
katsoja näitä herkkiä hienouksia. 

Kansallisella teatterilla on paljon keinoja luoda 
omaperäistä, aidosti kansallista ohjelmistoa. Luja 
tahto ja selvä toimintaohjelma ovat tärkeintä täl-
löin. Näytelmäkirjallisuus on oikukas laji eikä sen 
kirjoittaminen onnistu jokaiselta. Usea kirjailijaliit-
to toimii kuitenkin Karjalan tasavallassa nykyään. 
Näissä yhdistyksissä on yhteensä satakunta jäsen-
tä, muun muassa useita lahjakkaita kirjailijoita. 

Ohjasin näytelmäkirjallisuuden jaostoa Karja-
lan teatteritoimijaliitossa aikoinaan. Silloinen toi-

mintamme kantoi tuntuvaa hedelmää, ja monet 
tunnetut karjalaiset kirjailijat tulivat yhteistyöhön 
teattereiden kanssa. On olemassa tilaustyökäytän-
tö, ja meillä on kokemusta järjestää kansalliskieli-
sen näytelmäkirjallisuuden kilpailuja, festivaaleja 
ja seminaareja. Niitä on järjestetty säännöllisesti 
useissa kansallisissa tasavalloissa.

Mikäli Karjalan suomensukuinen yhteisö tahtoo 
Karjalan Kansallisen Teatterin jatkuvuutta, tämän 
yhteisön pitää ennen muuta pohtia tämän teatterin 
tarkoitusta. Kansalliskielisen näytelmäkirjallisuuden 
olemassaolo tai sen puuttuminen on tärkein kriteeri 
teatterin elinvoimaa arvioitaessa. 

Minua ilahduttaa, että valtio on kiinnittänyt 
huomiota Venäjän kansojen kansallisen näytelmä-
kirjallisuuden edistämiseen kahden viime vuoden 
aikana. Venäjän kansojen nykydramaturgia -niminen 
antologia ilmestyi joulukuussa 2020. Katson kunni-
akseni että kaksi kirjoittamaani näytelmää otettiin 
mukaan tähän kokoelmaan. Toivon että kansallisen 
dramaturgian festivaalit ja antologiat ovat säännöl-
lisiä tapahtumia ja julkaisuja jatkossa. Ne voivat kan-
nustaa Karjalan kirjailijoiden luomistyötä.       

                                     

”Näytelmäkirjallisuus 
on oikukas laji.”

Näyttelĳ ät 
Julia Kuikka 

ja Andrei 
Gorshkov 

esityksessä 
Sinitaivaan 
laulu Seppo 

Kantervon 
näytelmän 

mukaan. 
Karjalan 

Kansallinen 
Teatteri.  
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–K ansallinen näytelmäkirjallisuus 
on käsite, jota voidaan tulkita ja 
ymmärtää kahdella eri tavalla. 

Käsitteen sisältö riippuu siitä, mitä kulloinkin 
tarkoitetaan. Kun puhutaan Venäjän Federaa-
tioon kuuluvan tasavallan kansallisesta näytel-
mäkirjallisuudesta, tarkoitetaan kaikilla tämän 
tasavallan kansallisilla kielillä kirjoitettua näy-
telmäkirjallisuutta, nimittäin venäjän, suomen, 
karjalan ja vepsän kielellä kirjoitettuja näytelmiä 
meillä Karjalan tasavallassa. Taas neuvostoajoilta 
periytynyt tulkinta tarkoittaa juuri kansalliskielisiä 
teoksia venäjän kieltä lukuun ottamatta. Karjalan 
tasavallassa näitä kieliä ovat suomi, karjala ja 
vepsä, ja venäjän kieli on Venäjän Federaation 
valtiollinen kieli: venäjänkielistä näytelmäkir-
jallisuutta viljellään ja edistetään valtakunnan 
mitassa Venäjällä. 

Näkökannasta huolimatta taiteellisesti arvok-
kaiden näytelmien kirjoittaminen ja lavastaminen 
ovat näytelmäkirjallisuuden tärkeimpiä tehtäviä. 
Näin on kaikkialla. Näin on myös meillä Karjalassa. 

Venäläisen klassisen näytelmäkirjallisuuden 
Karjalan suomensukuisille kielille kääntäminen ja 
näillä kielillä lavastaminen on aiheellista opetuk-
sen ja oppimisen kannalta. Se ei ole kuitenkaan 
aiheellista taiteellisesta näkökulmasta, koska 
klassisia venäläisiä näytelmiä näkee venäjänkie-
lisinä monissa teattereissa kaikkialla Venäjällä, 
myös televisio- ja muina esityksinä. Tämän lisäksi 
venäläisiä kielihienoksia, kuten kansatieteellisiä 
realiteetteja ei voida kääntää tarkalleen. Taiteelli-
suus heikkenee käännösvaiheessa. 

Näytelmäkirjailija päättää itse, miten hän 
käsittelee kansallista identiteettiä, kansanpe-
rinnettä ja kansallista kulttuuria tuotannossaan. 

Natalia Tshikina 
on fi lologian kandidaatti, 
Venäjän tiedeakatemian 

Karjalan tiedekeskuksen kielen, 
kirjallisuuden ja historian 

tutkimuslaitoksen vanhempi 
tutkija, joka on erikoistunut 

Karjalan kansallisen 
kirjallisuuden tutkimiseen. 

Venäjän  kirjailijaliiton jäsen. 

  Natalia Tshikina: 
”Pitää kirjoittaa näytelmiä ja
  tarjota teatterille”
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Omasta mielestäni näytelmän hahmot, sankarit 
ovat ilmentävät parhaiten identiteettiä, kansal-
lista omaperäisyyttä. Se ilmenee heidän teois-
saan, käyttäytymisessään: toisen kansallisuuden 
ihminen ei toimisi eikä puhuisi juuri samoin, hän 
toimisi ja puhuisi jokseenkin toisin. Siksi kansan-
perinne- ja kulttuuriaineisten liittäminen näytel-
mään on aiheetonta minun mielestäni. Me voim-
me tuntea hyvin englantilaista kansanperinnettä 
tai kalustaa italialaisittain oman kotimme, mutta 
tämä ei tee meitä englantilaisiksi tai italialaisiksi. 
Meidän identiteettimme ei siitä juuri muutu.

Jotta kansallinen näytelmäkirjallisuus edistyisi, 
kirjailijoiden ja kynäilijöiden pitää yrittää, pitää kirjoit-
taa näytelmiä ja tarjota niitä Karjalan Kansalliselle Te-
atterille. Teatterin tulee kääntyä kirjoittajien puoleen, 
rohkaista ja kannustaa heitä. Asiasta kiinnostuneita 
kykeneviä kirjoittajia pitää opettaa kirjoittaa näytel-

miä. Ehkä järjestää opettavia seminaareja. Myös jul-
kaista niitä näytelmiä joita on valmistunut. 

100 vuotta itärajan tuntumassa -niminen kan-
sainvälinen tieteellinen seminaari järjestettiin 
Suomessa, Joensuussa vuonna 2017. Eräs puhuja 
toivoi silloin, että uutta yhteistyötä järjestettäisiin 
Karjalan Kansallisen Teatterin ja Joensuun kau-
punginteatterin välille samoin kuin oli ollut Ser-

gei Pronin toimiessa Karjalan Kansallisen Teatte-
rin johtajana. Uskon että yhteistyö suomalaisen 
teatterin kanssa olisi antoisaa näytelmäkirjailijoil-
le, näyttelijöille ja kaikille muille kansallisen teat-
terialan toimijoille Karjalassa.               

”Taiteellisuus heikkenee 
käännösvaiheessa.” 

Seppo Kantervo. Kivikirja. Karjalan Kansallinen Teatteri.  
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–N oin yleisellä tasolla Karjalan kansal-
lisen dramaturgian ilme määräytyy 
siitä, että tasavaltamme on ollut 

kansallisesti ja historiallisesti omaleimainen Ve-
näjän alue. Tätä se on ollut nimenomaan seudun 
suomensukuisen alkuperäisväestön,  karjalaisten 
ja vepsäläisten sekä venäläisen kantaväestön 
ansiosta. Näiden väestöryhmien sekä täkäläisen 
suomalaisvähemmistön henkinen laatu, tavat, 
käsitykset, perinteet ja kulttuuriarvot ovat sadan 
viime vuoden aikana saaneet ilmauksensa tasaval-
lan sana- ja teatteritaiteessa. 

Nämä taiteen lajit ovatkin muovanneet Kar-
jala–kuvaa sekä oman väestömme että muun 

Robert Kolomainen on tunnettu 
petroskoilainen toimittaja 
ja kääntäjä, Venäjän kirjailijaliton 
ja Venäjän lehtimiesliiton jäsen, 
entinen kulttuurilehti Carelian 
päätoimittaja. Hänen ansionsa on 
huomioitu Venäjän Federaation 
ansioituneen kulttuurityöntekijän 
arvolla. Hän on Karjalan Kansallisen 
Teatterin kansalaisneuvoston jäsen. 

  Robert Kolomainen: 
”Ennen muuta kannattaisi 
  rohkaista nuoria kykyjä” 

Venäjän tietoisuudessa. Karjala–kuvallemme ja 
alueelliselle identiteetillemme on leimallista eri 
kansanryhmien keskinäinen yhteydentunto ja 
jokaisen kansallisuuden ominaislaadun arvostus. 
Venäjänkielisen yhtenäiskulttuurin rinnalla val-
tiovalta ja kansalaisyhteiskunta pyrkivät edistä-
mään suomensukuisten, eritoten karjalaisten ja 
vepsäläisten, kielten ja kulttuurin kehitystä.

Etnokulttuurisen itsetoteutuksen tulee näkyä 
ja kuulua selkeästi dramaturgiassamme ja myös ta-
pahtua sen kautta. Silloin suomensukuinen yleisö 
elää täysin rinnoin mukana siinä, mitä Kansallisen 
teatterin näyttämöllä esitetään, ja tämä myötäelä-
minen on sekin kansallisen olemassaolomme tapa.



C a r e l i a  1 / 2 0 2 1 23

R o b e r t  K o l o m a i n e n

Kannattaako  kääntää venäläisiä klassikkonäy-
telmiä Karjalan suomensukuisille kielille teatte-
rissa esitettäviksi? Tämä on Kansallisen teatterin 
tapauksessa visainen priorisointikysymys, jonka 
ratkaisemisessa tulisi joustaa aina kulloistenkin 
kansallisuus-, kieli- ja taidepoliittisten tavoittei-
den mukaan. Teatteritaidettahan on monenlaista, 
ja luovuuden olemukseen kuuluu avoimuus kai-
kille eri tahoilta tuleville arvokkaille vaikutteille 
myös näytelmäkirjallisuudessa. Samalla kun suo-
meksi, karjalaksi ja vepsäksi esitettävät venäläiset 
näytelmäklassikot johdattavat katsojia kotimai-
sen korkeakulttuurin pariin, ne edistävät kielel-
lisesti heidän etnistä itsetuntoaan ja syventävät 
kulttuuristen arvojen sisäistämistä. 

Klassikkojen valinnassa tulisi huomioida 
Kansallisteatterin kansallissävyisen näyttämöil-
maisun vahvuudet, mutta myös heikkoudet: nä-

mähän osoittavat, missä on parantamisen ja ke-
hittämisen varaa. 

Ongelmaksi nousee joka tapauksessa venä-
jäksi esitettävien kappaleiden suosiminen Kan-
sallisen teatterin ohjelmistossa kansalliskielisten 
kappaleiden kustannuksella. Yhtäältä teatteri tar-
vitsee arvonsa ja luovan potentiaalinsa mukaista 
korkeatasoista esitettävää, jota kansalliskieliset 
kirjoittajat eivät välttämättä aina tarjoa. Toisaalta 
se ei saa rajoittua korkeatasoisiin venäjänkielisiin 
kappaleisiin. Mitkään likimääräiset kiintiöt eivät 
ratkaisisi ongelmaa periaatteessa, vaan olisivat 
tilapäisiä kompromisseja. Pahimmillaan on niin, 
että teatteri keskittyy katsojia kosiskeleviin venä-
jänkielisiin kappaleisiin ja esittää kansalliskielisiä 
alkuperäiskappaleita vain siinä sivussa.

Kuten näyttämötaiteeseen yleensä, myös kan-
salliseen dramaturgiaan dokumenttinäytelmä voi 
tuoda vankkaa todellisuudentuntua ja totuuden 
kunnioitusta.  Eettisesti ja taiteellisesti totuus on 
ylitse kaiken ideologian ja tarkoituksenmukai-
suusnäkökohtien. Normaalisti sen pitäisikin olla 
meille ehdoton itseisarvo. Teatteritaiteessakin 

”Likimääräiset kiintiöt eivät 
ratkaisisi ongelmaa.”

Seppo Kantervo. Lembi. Karjalan Kansallinen Teatteri.
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totuus voidaan pukea sekä fi ktion että faktan 
muotoon, vaikka juuri taiteellisuuden vuoksi sitä 
kohdellaan usein kuin tuhkimoa tai se painetaan 
kokonaan unholaan. Dokumenttiaiheita löytyisi 
kosolti sekä historiasta että nykytodellisuudesta. 
Pohjimmaltaan taiteellinen toteutus dokumentti-
estetiikan keinoin ratkaisisi näytelmän tason.

Kansallisidentiteetistä puheen ollen olisi vaa-
teliasta, epäviisasta ja vastoin aikamme henkeä 
ruveta millään tavoin säännöttömään tämän 
identiteetin, kansanperinteen ja kansallisen kult-
tuurin käsittelemistä ja hyödyntämistä näytel-
missä. Sehän muistuttaisi klassismin tai ahtaasti 
ymmärretyn sosialistisen realismin aikaista sään-
töpakkoa. Voin puhua vain joistakin vähälle huo-
miolle jääneistä seikoista, jotka kannattaisi nostaa 
keskeisesti esille. Tyydyn tässä vain yhteen niistä. 

Kansallisidentiteetti tarkoittaa sitä, että niin 
oma menneisyys kuin nykyisyyskin ovat kansan 
henkisessä hallinnassa. Mutta se näyttääkin ny-
kyisellään enimmäkseen taaksepäin katsovalta, 
omassa ajassaan elävältä ja sisäänpäin lämpiä-
vältä. Tuollainen puhtaaksiviljelty identiteetti pai-
nottuu yksipuolisesti menneisiin, oman heimon 
aikansa eläneisiin tapoihin ja historialliseen et-
nografi aan. Äärimmilleen vietynä menneisyyden 
ihastelu ja haikailu onkin eskapismia, todellisuus-
pakoa. Kansallisidentiteettihän elää myös nyky-
hetkessä ja nykyhetken ehdoilla, nykyaikaisessa 
yhteiskunnassa ja eri kansanryhmien tiiviissä 
vuorovaikutuksessa.  

Eiköhän kansalliskielisen näytelmäkirjalli-
suudenkin pitäisi olla ajan hermolla? Elämän 
realiteettien muuttuessa nykyaikaan sijoittuvat 
kappaleet vanhenevat parissakymmenessä vuo-
dessa, vaikka ne muuten käsittelisivätkin myös 
ikuisia aiheita. Siltikin tarvitaan kipeästi kansallis-
kielisiä näytelmiä, jotka ovat täysipainoisesti kiin-
ni muuttuvassa nykyajassa, sen elämäntilanteissa 
ja  ihmiskohtaloissa ja jotka karttavat hyssyttele-
vää dramatiikkaa ja konfl iktittomuutta.

Ennen muuta kannattaisi rohkaista nuoria kyky-
jä kokeilemaan näytelmien kirjoittamista. Kokeneet 
dramaturgit voisivat pitää heille näytelmäkirjoitta-
misen koulutusseminaareja Periodika–kustanta-
mon yhteydessä toimivassa Resurssikeskuksessa. 

Jotta näytelmäkokeilut eivät jäisi pelkiksi kir-
jallisiksi tuotteiksi eli lukudraamoiksi, kirjoittajille 
tulisi oikein kädestä pitäen selvittää, miltä heidän 
tekstinsä näyttävät teatteriestetiikan kannalta ja 
millä keinoin ne saadaan näyttämöllä toimiviksi. 
Sitä varten heidän tulisi seurata läheltä näyttämö-
työtä ja olla siinä mukanakin dramaturgeina. Semi-
naarien lisäksi pitäisi järjestää yritelmien arviointi-
tilaisuuksia sekä kirjoittajien neuvontaa, johon 
osallistuisi ohjaajia ja näyttelijöitä, miksei myös 
teatterin ystäviä yleisön joukosta. Olisi jo suursaa-
vutus, jos kymmenen–puolentoistakymmenen 
kokeilijan joukosta valikoituisi pari kolme etevää 
näytelmäkirjoittajaa, jotka vuosien mittaan päte-
vöityisivät Kansallisteatterin dramaturgeiksi.

Kuvat Karjalan Kansallisen teatterin arkisto: 

Julia Utysheva, Maria Kurilo, Igor Podgornyi.

”Dokumenttiaiheita löytyisi 
kosolti sekä historiasta että 
nykytodellisuudesta.” 

”Kansallisidentiteetti elää 
nykyhetkessä.”

Karjalan Kansallinen teatteri kehottaa yhteistyöhön 

venäjän, karjalan, suomen ja vepsän kielellä kirjoittavia

 kotimaisia ja ulkomaisia  näytelmäkirjailijoita. 

Näytelmiä voidaan lähettää teatteriin sähköpostitse: KKTdrama@yandex.ru 
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Kansanrunoille arvoa 
ja julkisuutta

Kuluva vuosi on julistettu Karjalaisten kansanrunojen vuodeksi Karjalan 

tasavallassa. Mitä kansanrunot ovat, miksi ne huomioitiin, ja mitä odottaisimme 

kansanrunojen vuodelta? 

K arjalaiset kansanrunot perustuvat runo-
mittaan, jota sanotaan kalevalamitaksi. 
Kalevalamittaiset kansanrunot ovat kar-

jalaisen folkloren laaja alue, johon kuuluu muun 
muassa eeppisiä runoja, lyyrisiä runoja, loitsuja ja 
häärunoja. 

Kalevalamittainen kansanrunous oli levin-
nyt laajalti karjalaisen kansan keskuuteen ja se 
kuului vahvasti karjalaiseen talonpoikaisarkeen. 
Eeppisiä kansanrunoja laulettiin työn parissa tai 
vapaalla. Näissä runoissa kerrottiin maailman 
synnystä, sankareiden uroteoista, heidän osuu-
destaan kulttuuristen alkuarvojen luomisessa tai 
niiden ryöstössä, siitä miten sankarit kävivät ko-
sintaretkillä muissa maailmoissa ja kamppailivat 
siellä asuvia olentoja vastaan. Lyyrinen kansanru-
nous kertoo ihmisen sielunmaailmasta, lähinnä 
naisen osasta, hänen kovasta kohtalostaan, on-
nettomasta rakkaudestaan, vastoinkäymisistään 
ja menetyksistään. 

Maria KUNDOZEROVA  

Maria Kundozerova on fi lologian 
kandidaatti, Venäjän tiedeakatemian 

Karjalan tiedekeskuksen kielen, 
kirjallisuuden ja historian tutkimuslaitoksen

tutkĳ a, joka on erikoistunut karjalaisen 
kansanrunouden tutkimiseen.  

”Näitä syntyjä syviä, muinaisia muisteloita” 

Loitsurunous liittyi vahvasti karjalaisiin menoihin. 
Kotikylän poppamies oli varsinainen loitsija, mut-
ta jokainen karjalainen osasi jonkun verran loit-
suja omiin tarpeisiinsa. Loitsimalla yritettiin pa-
rantaa tauteja, välttää sairastumisia ja epäonnea, 
saada onnea ja menestystä. Luonnon haltioiden 
kanssa sovittiin lähdössä metsästykseen, kalaan 
tai muuhun saalistamiseen. Perheenjäseniä ja 
kotikarjaa suojeltiin pahanhengiltä ja pahalta sil-
mältä. Loitsimalla karjalaiset pyysivät, rukoilivat, 
vakuuttivat ja manasivat luonnon ja elämän hal-
tijoita ja vaativat heiltä jotain. He uskoivat: loitsu 
tehoaa paremmin johonkin olentoon tai ilmiöön, 
kun loitsija kertoo tämän olennon tai ilmiön syn-
nystä ja ilmestymisestä. Loitsuja lausuttiin kiirei-
sesti tai laulettiin verkkaisesti. Tämä riippui siitä, 
kuinka kriittinen ja kiireinen tilanne on. Niin haa-
vaa parantamassa tarvittiin kiireisempiä toimia ja 
sanoja kuin vaikka kalaan lähtiessä. 
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Häärunoja laulettiin itkuvirsien rinnalla karjalaisissa häissä. 
Häälaulut kuuluvat kahteen isoon jaksoon: toisia laulettiin morsia-
men ja toisia sulhasen kodissa. Häälaulut olivat ylistyslauluja. Niissä 
ylistettiin sulhasta ja morsianta, ja kerrottiin miten nuoren vaimon 
elämä muuttuu uudessa aviomiehen perheessä. 

Kalevalamittaiset runot eivät olleet tarkoitettu ainoastaan ai-
kuisille. Karjalaiset opastivat ja tuudittivat lapsia runonlaulannalla. 
Lapset pienestä asti saivat kuulla ja oppia runomuotoisia satuja, lo-
ruja, tarinoita… Niitä opittiin vanhemmilta tai leikkikavereilta. Tältä 
pohjalta opittiin aikuisten kansanrunoutta.

Kalevalamitta yhdistää kaikkia kansanrunoja. Kalevalamitta 
eli nelipolvinen trokee on trokeisen tetrametrin muoto alkusoit-
toineen ja riimejä ilman. Tätä mittaa alettiin kutsua kalevalamitak-
si Kalevala-kirjan ilmestymisen jälkeen (1835, 1849), vaikka se oli 
ilmestynyt kansanperinteeseen paljon aikaisemmin (tutkijoiden 
mukaan ensimmäisellä vuosituhannella jKr.). 

Kalevalamittaisia kansanrunoja esiintyi lähes kaikilla itämeren-
suomalaisilla kansoilla. Karjalaisten rinnalla suomalaiset, inkerikot, 
inkerinsuomalaiset, virolaiset ja vatjalaiset käyttivät kalevalamittaa 
runoja laulaessaan, loitsiessaan ja lapsia tuudittaessaan.

Satoja runonlaulajia tunnettiin kansanrunojen tallentamisai-
kana. Tuhansia runomuunnoksia kirjoitettiin muistiin heiltä. Tämä 
kansanrunoaineisto on tallella Suomen, Venäjän ja Viron arkistoissa. 
Suurin osa talteen otetuista runoista on julkaistu alkuperäkielellä. 
Usea eepos on laadittu itämerensuomalaisen kansanrunouden poh-
jalta eri vaiheissa. Elias Lönnrotin laatima Kalevala-kirja on tunne-
tuin niiden joukossa. Uusia teoksia on laadittu yhä nykyäänkin. 

Karjalaisia kansanrunoja kirjoitettiin muistiin ensimmäistä ker-
taa vuonna 1820. Zacharias Topelius vanhempi kirjoitti muistiin 
runoja vienankarjalaiselta laukkukauppiaalta, joka oli kotoisin 
Akonlahden kylästä. He tapasivat Uusikaarlepyyssä Suomessa. 
Näin alettiin tallentaa ja tutkia karjalaisia kansanrunoja. Tämän 
työn tekijät olivat aluksi suomalaisia. Vasta sata vuotta myöhem-
min tämä työ käynnistettiin myös meillä Karjalassa. Risto Bogda-

nov oli ensimmäinen karjalainen perinteentutkija. Karjalaisen kan-
sanrunouden aktiivinen tallentaminen päättyi 1980–1990 -luvulla, 
koska runonlaulanta oli loppunut itse runonlaulajien poistuessa. 
Kansanrunoja kuultiin ja tallennettiin yksittäisiltä runonlaulajilta 
aina viime aikoihin saakka, kuten Santra Remsujevalta (1914–
2010) ja Jussi Huoviselta (1924–2017). Kansanrunot eivät siirry 
enää suusanallisena kansanperintönä sukupolvelta toiselle ja niitä 
kuulee enää taiteilijoilta lavalta.

Runola ja sen 
kummalliset 
eläjät 
Ukko-ylĳ umala esittelee: 
Runola ja sen kummalliset 
eläjät. Näin lukee vienankarja-
laksi ja venäjäksi kaksikielisen 
Runola–kalenterin kannessa. 

Seinäkalenteri Karjalaisten 
kansanrunojen vuodelle 2021 
perustuu karjalaisiin kansanru-
noihin. Siinä esitellään piirrok-
sin, runosäkein ja lyhyttiedoin 
Runolan eläjiä. Myyttisiä 
kansanrunouden hahmoja on 
Runolassa kaksitoista vuoden 
kuukausien mukaan. Joka olen-
toa esittävään piirrokseen on 
oheistettu runolainaus ja tieto, 
kuka, keneltä, missä ja milloin 
tallensi tämän runon.  

Tatjana Berdasheva on Runo-
la–hankkeen ideoĳ a ja kuraat-
tori. Suomen kansan vanhat 
runot: Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran toimituksia (Helsin-
ki, 1908–1997) on kalenterin 
runolähde. Maria Kundozerova 
valitsi ja venäjänsi tekstit. Runo-
lan eläjät ovat Dmitri Dmitrjevin 
piirtämiä. Kalenteri ilmestyi 
Belkolesje–kustantamosta 2020.   

  

”Kansanrunoaineisto on tallella Suomen, 
Venäjän ja Viron arkistoissa.” 
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Kansanrunoja on tutkittu määrätietoisesti sen 
tallentamisen rinnalla. Tutkijat Suomessa ja myö-
hemmin Venäjällä ovat tutkineet monipuolisesti 
karjalaista kansanrunoutta yli 200 vuoden ajan. 
Heiltä on ilmestynyt tutkielmia, monografi oita, 
yhteiskokoelmia. Kalevalamittaisten kansanru-
nojen tutkijajoukko on lukuista Suomessa ja vä-
häinen Venäjällä nykyään (muutama heistä toimii 
Kielen, kirjallisuuden ja historian tutkimuslaitok-
sessa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekes-
kuksessa Petroskoissa). 

Teemavuosi: tapahtumia ja tehtäviä  

Miksi karjalaiset kansanrunot on huomioitu Kar-
jalan tasavallan päämiehen päätöksellä ja mitä 
odottaisimme Karjalaisten kansanrunojen vuo-
delta? 

Kansanrunot ovat Karjalan kansan viisauden 
kiteytymä. Ne ovat välittäneet esi-isiemme tie-
toa ja uskoa meille. Niitä tulee suojella ja vaalia 
samoin kuin muita kulttuuriarvoja. Karjalaiset 
kansanrunot on kirjattu Venäjän kansojen aineet-
toman kulttuuriperinnön sähköiskatalogiin. Ve-
näjän Federaation kulttuuriministeriö oli tukenut 
asianomaista aloitetta. Kansanrunojen ottaminen 
UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön listal-
le olisi seuraava askel. Venäjän Federaatio ei ole 
kuitenkaan ratifi oinut UNESCON yleissopimusta 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, 
joten karjalaisten kansanrunojen kansainvälinen 
rekisteröinti Venäjän puolesta on toistaiseksi 
mahdotonta. 

Yleissopimuksen ratifi ointia odotellessa mei-
dän sopii tehdä tunnetuksi kansanrunoja. Aloite 
Karjalaisten kansanrunojen vuodeksi Karjalan ta-
savallassa on ollut askel tällä tiellä. 

Kansanrunovuosi sai alkunsa kansan keskuu-
dessa, tavallisilta ihmisiltä. Pieni joukko aloitteen-
tekijöitä kokoontui yhteen, suunnitteli juhlavuo-
den ohjelmaa, sai aloitteelleen tukea Karjalan 
tasavallan karjalaisten kerähmön valtuustolta ja 
osoitti kirjeen Karjalan tasavallan päämiehelle. 
Ja mikä ihme – aloite sai tukea! Juhlavuoden jär-
jestelyryhmä perustettiin Karjalan kansallisen ja 
aluepolitiikan ministeriöön ministerin johtamana. 
Karjalaisten kansanrunojen vuoden ohjelmaa laa-
jennettiin ja se vahvistettiin vuoden 2021 ajalle. 

Honkatar, hyvä emäntä,
Katajatar, kaunis vaimo,
veštä pilkat pitkin puita,
raštit vaaroihin rapaja,
jošta näkis’ vieraš tienšä,
uroš outokin ošaisi!

(SKVR I4 1199: 36–41)

Tallensi H. Meriläinen 
Samppa Riikolta Tuhkalassa 1888. 

Honkatar, hongan haltĳ atar
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Juhlavuoden ohjelmassa on 42 eri kohtaa. 
Lueteltakoon mielestäni tärkeimmät kohdat. Nii-
tä ovat Karjalaisten kansanrunojen päivän järjes-
täminen 10. kesäkuuta, muistomerkin avaaminen 
vienankarjalaisen Haikolän kylään, runonlaulaja-
kilpailu Karelian Troll -nimisellä rokki- ja folkmusii-
kin festivaalilla, kansanrunoaiheinen seminaari ja 
lyhytluentoilta Neroiniemi, tieteellisen podkasti-
sarjan äänittäminen, asiakirjakokonaisuuden val-
mistelu karjalaisten kansanrunojen kirjaamiseksi 
Karjalan tasavallan kulttuuriperintöluetteloon, 
bibliografi sen oppaan valmistaminen Karjalais-
ten kansanrunojen vuoden merkeissä sekä tä-
män juhlavuoden päättävät juhlallisuudet. 

Karjalaisten kansanrunojen tutkijana olen 
tervehtinyt lämpimimmin kansanrunojen juhla-
vuotta Karjalassa. Toivottavasti juhlavuosi antaa 
innoittavaa virikettä Karjalan ihmisille. Ehkä joku 
selvittää että hänen suvussaan oli ollut runon-
laulajia tai perinteentutkijoita aikoinaan ja päät-
tää jatkaa runonlaulannalla heidän perinteitään. 
Toinen löytää karjalaisen mytologian ja tutustuu 
sen moniin hahmoihin juhlavuoden ansiosta; ja 
toinen tutustuu kansanrunouteen ja kansanru-
nojen inspiroimiin teoksiin. Karjalaisten kansan-
runojen huomiointi lisää varmasti karjalan kielen 
suosioita, koska kansanrunoja on laulettu juuri 
karjalaksi, ja nämä runot ovat inspiroineet moni-
en lahjakkaiden ihmisten luomistyötä eri puolilla 
maailmaa.   

Kansanrunovuosi on paljastanut Karjalan ta-
savallan ja lähialueiden asukkaiden tietoaukkoja. 
Sosiaalisessa mediassa on ollut kysymyksiä, miksi 
tämä vuosi on karjalaisten eikä karjalais-suoma-
laisten kansanrunojen vuosi. Tapa kutsua kaik-
kea karjalaista karjalais-suomalaiseksi juontuu 
Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasa-
vallan ajoilta (1940–1956). Tämä tasavalta lakkasi 
olemasta kauan sitten, mutta tapa jatkuu. Toiset 
kutsuvat tätä vuotta Kalevala-kirjan vuodeksi, 
koska eivät tunne eivätkä tee eroa kansanrunojen 
ja Kalevalan runojen välillä. Huomaan harmittavia 
väärinkäsityksiä.  

”Kansanrunojen huomiointi 
lisää karjalan kielen suosioita.” 

Pyhä Äkrässie, kašvattele
ošalla olomattomien,
varalla vil’l’asien dai vaivasien
dai varkahien varalla!
Kašvattele kallellah,
veännyttele veärälläh,
šyvi šyrjälläh,
lomatušta loukuttele
ylitse katehen mielen,
hyvänšuovan mieltä myöten,
pahanšuovan päitse mielen!

(SKVR I4
 1769: 1–11)

Tallensi S. Pauluharju Anni 
Lehtoselta Vuonnisessa 1911.  

Äkrässie – nauriin jumala 
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Pakkani, puhurin poika,
millä kašvoit korkiekše,
ylenit ylen jalokše?
Šyöjätär šiun imetti
nännillä nenättömillä,
utarilla peättömillä.
Pakkani, puhurin poika,
jo šie kylmit šuuren kylmän,
väki pakkasen palelit:
kylmit jeähä järven rannan,
vaččah heposen varšan,
vaimon keän taikinahe.

(SKVR I4 83: 1—12)

Tallensi A. Borenius tuntematto-
malta naiselta Uhtualla 1871.  

Ikävä todeta, ettei juhlavuoden ohjelma laita pis-
teitä iin päälle, vaan jatkaa ja tuottaa lisää väärinkä-
sityksiä. Vuosittaiset Kalevala-aiheiset tapahtumat on 
kirjattu  kansanrunovuoden ohjelmaan tänä vuonna. 
Niitä on liitetty yhteen niihin vähempiin juhlavuoden 
tapahtumiin, jotka on omistettu kansanrunoille ja ru-
nonlaulajille. Ihmisten on lopulta entistä vaikeampi 
erottaa nämä aiheet ja asiat toisistaan.    

Väestön valistamistyö, oikean tiedon tunne-
tuksi tekeminen kysyvät vuosia kestävää työtä. 
Tämä työ olisi aloitettava koulussa, jotta koulu-
laiset ja opettajat tuntisivat karjalaista kansanru-
noutta ja sanantaitajia yhtä hyvin kuin venäläisiä 
bylinoja ja tunnettuja bylinanesittäjiä. Jotta ih-
miset oppisivat tietämään, että karjalaisten kan-
sanrunojen mukaan maailmaa ei luonut Ilmatar, 
vaan Väinämöinen; ettei Joukahainen, vaan Lap-
palainen tahtoi tappaa Väinämöisen; ettei Jouka-
haisen sisko muuttunut lohikalaksi, vaan hirtti it-
sensä vyöllään aitassa; että sampo on juuri muuta 
kuin mylly; ja ettei Pohjolan emännällä ollut etu-
nimeä eikä hän ollut vanha akka. 

Uskon että karjalaisilla on Kalevala-kirjaakin 
arvokkaampia aarteita – arkaistisia mytologisia 
vanhoja kansanrunoja! Paljon eri teoksia on luo-
tu näiden runojen pohjalta, ja ties kuinka paljon 
uusia luodaan jatkossa. Meillä pitäisi laatia ja jul-
kaista uusia ja päivittää olemassa olevia oppi- ja 
tietokirjoja, julkaista aitoja kansanrunoja ja nii-
den venäjännöksiä sisältäviä kokoelmia, kannus-
taa runonlaulantaa taideyhteisöissä ja -ryhmissä. 
Tähän tarvitaan resursseja vuosia kestävän työn 
lisäksi. Tekisimmekö historiaa säätämällä Karja-
laisten kansanrunojen vuosikymmenen? 

Toistaiseksi karjalaiset ovat tyytyväisiä heidän 
kulttuurilleen ja kansanperinteelleen osoitettuun 
huomionosoitukseen. Vanhaa runonlaulantaa ei 
voida palauttaa eivätkä juhlavuoden aloitteente-
kijät tätä tavoitelle. Toivokaamme että juhlavuosi 
kiinnittää laajan yleisön huomiota omaperäi-
seen Karjalan kansanperinteeseen ja karjalaiseen 
kulttuuriin. Tämä kulttuuri liittyy monella tavalla 
ikivanhoihin kansanrunoihin. 

Syöjätär, pakkasen imettäjä

”Ei juhlavuoden ohjelma laita 
pisteitä iin päälle.”
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 Karjalaisuus 
ja kirjallisuus 
sydämenasiana 

Kirjallisuus ja karjalaisuus elävät Anna Usovan sydämessä. Hänellä on hyvä 

toimittajaura Karjalan kansalliskielisessä radiossa. Annan valmistamat radio-

ohjelmat kertovat karjalan, vepsän ja suomen kielellä kirjoittavista Karjalan 

kirjailijoista ja heidän tuotannostaan.  

Armas MASHIN

T untuu kuin itse kohtalo olisi johdattanut 
nuoren Anna Usovan (o.s. Gallijeva) ra-
diotoimittajan työhön. Oli vuosi 1991, ja 

Anna kolmannen vuosikurssin opiskelija suomen, 
venäjän kielen ja kirjallisuuden linjalla Petroskoin 
valtionyliopistossa. Usova on aunuksenkarjalainen, 
Viteleestä kotoisin.  

– Kerran meitä, kolmannen ja neljännen kurs-
sin opiskelijoita pyydettiin tapaamiseen Karjalan 
television ja radion toimittajien kanssa, Anna 
muistelee. – Vieraat olivat kansalliskielisen toimi-
tuksen päällikkö Jukka Akimov ja tv-toimittaja 
Lilja Suvanen. He olivat komeita ihmisiä ja tär-
keitä toimijoita meille opiskelijoille.  

Toimittajat kertoivat nuorille kansalliskielisen 
tv- ja radiotoimituksen toiminnasta, omasta toi-
mitustyöstään. Toimittajaksi tahtovat kykenevät 
nuoret ovat tervetulleita toimitustyöhön, he tote-
sivat ja kutsuivat opiskelijoita tutustumiskäynnil-
le tv- ja radiotalolle. 

”Tarttuisitte tytöt töihin” 

– Ties miksi tälle tutustumiskäynnille ei ollut mui-
ta halukkaita kuin me Ljubov Bogdanovan kans-

sa. Hän oli karjalainen tyttö Vieljärveltä kotoisin, 
ja me asuimme samassa huoneessa asuntolas-
sa. Toimituspäällikkö Jukka Akimov otti meidät 
vastaan ja opasti ystävällisesti tv- ja radioyhtiön 
tiloissa. Saimme nähdä tv- ja radiotalon elämää 
– missä ja miten ohjelmia valmistetaan, toimitus-
väkeä ohjelmia tekemässä. Tv- ja radiotalon elä-
mä tuntui kiehtovan vauhdikkaalta ja tärkeältä 
meistä nuorista: toimittajia jutunteossa työhuo-
neissa, ainaista liikettä käytävillä. Kaikki toimijat 
tärkeitä, aikuisia. 

Tutustumiskierroksen jälkeen Akimov johdat-
ti meidät jälleen työhuoneeseensa. Hän tiedusteli 
meidän taustoja, opintoja, kielitaitoa ja sitten yllätti: 

– Tarttuisitte tytöt töihin. 
– Kuinka niin töihin?! 
– Jakaisimme näin aluksi toimittajanpalkan 

puoliksi teidän kahden kesken: käännätte uutisia 
Ljuba karjalan ja Anna suomen kielelle, ja minä 
tarkastan käännökset. 

– Mehän ollaan vasta opiskelijoita. 
– Eihän se toimittajan puolipalkka ole liikaa 

opiskelijalle.   
– Siitä se alkoi, Anna hymyilee. – Pian touko-

kuussa 2021 on kolmekymmentä vuotta, kun aloitin 
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Karjalan kansalliskielisessä radi-
ossa. Menin naimisiin petroskoi-
laisen miehen kanssa, joten jäin 
asumaan Petroskoihin yliopiston 
jälkeen. Toimin radiokuuluttaja-
na yliopiston jälkeen, ja siirryin 
toimittajatyöhön myöhemmin.   

Annan aviomies Igor Usov 

on lukenut metsäalaa ja lakitie-
dettä. Hän on toiminut pitkään 
vartiointialalla Petroskoissa. Pa-
riskunnan kaksi poikaa on päät-
tänyt kokeilla onneaan Pietarissa. 
Mihail (28) toimii terveyspalvelu-
alalla ja Daniil (21)  viestintäalalla. 
Vanhemmat ovat tukeneet poiki-
aan heidän pyrkimyksissään.

Usova muistelee lämpimin 
mielin useita kollegojaan:  

– Tunnetut radiotoimittajat 
Nikolai Filatov, Nikolai Na-

net muut karjalaiset lapset. Puhuin vaan venäjää, 
samoin kuin monet muut puhuivat. 

Vanhemmat olivat menneet naimisiin Vite-
leessä. Tämä avioliitto oli toinen ja myös onnel-
linen heille kummallekin. Ennen Viteleeseen ko-
tiutumista Viktor oli oppinut useita ammatteja 
ja tehnyt töitä kaukana Karjalasta, muun muas-
sa Baikalin seudulla. Viteleessä hän aluksi soitti 
hanuria kylän kerhotalolla ja toimi sähkömiehenä 
myöhemmin. Äiti toimi postissa ja myöhemmin 
pitkään lasten päiväkodissa. 

Päiväkoteja oli neljä Viteleessä Annan nuo-
ruusaikaan. Nykyään on siellä yksi päiväkoti, ja sii-
näkin lapsia entistä vähemmän, hän huomauttaa 
ja muistelee lisää:   

– Elämä pulppusi Viteleessä silloin. Vitele oli 
vauras kylä, lähinnä paikallisen turkistilan ansiosta. 
Minkinturkikset, joita siellä tuotettiin, olivat kysyt-
tyä tavaraa kotimaassa ja ulkomailla. Turkistarhauk-
sen lisäksi valtiontilalla viljeltiin maata ja hoidettiin 
karjaa – lypsylehmiä ja vasikoita. Paikkakuntalaisia 
toimi puunkorjuussa ja uittotöissä. Oma kalastusp-

zarov ja Santeri Jeremejev tekivät työtä huo-
neessa, josta sain työpaikan oman käyttöön. He 
toimittivat radio-ohjelmia livvinkarjalaksi. Kun 
tulin heidän työkaverikseen, miehet sanoivat roh-
kaisevasti: nyt täällä puhutaan juuri karjalaa, jotta 
Anna sopeutuu näihin kielioloihin. Näin tehtiin-
kin. He ja muut kollegat auttoivat ja rohkaisivat 
minua toimittajaurallani.                

                   

Maalaiskarjalaista nuoruutta      

Anna Usova on kotoisin Viteleestä – vanhasta au-
nuksenkarjalaisesta kylästä Laatokan rantamilla. 
Viteleen maalaisyhdyskunta sijaitsee Vitelejoen 
varrella noin 40 kilometriä Aunuksesta luoteeseen. 

Anna kertoo lämminhenkisesti kotikylästään 
ja livvinkarjalaisista juuristaan. Hän mainitsee 
että heidän suvussaan oli ollut myös inkerinsuo-
malaisia. Annan vanhemmat olivat karjalainen 
pariskunta – äiti Klavdia kotoisin aunuslaisesta 
Suurmäen kylästä, ja isä Viktor Gallijev Kormilis-
tosta, joka kuuluu Prääsän piirin yhteyteen.

– Vanhempani puhuivat karjalaa kotona kes-
kenään, mutta venäjää minulle. He luulivat, etten 
ymmärrä heidän puheitaan, kun en itse puhu-
nut paljonkaan karjalaa nuorena, Anna hymyilee 
jälleen. – Kyllä minä ymmärsin, samoin kuin mo-

”Kuhaa ja siikaa oli aina 
tarjolla kaupassa.” 

Äidinkielisessä Paginkanzu–kerhossa.
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rikaati pyysi kalaa Laatokalla, joten tuoretta kalaa, 
kuhaa ja siikaa oli aina tarjolla kaupassa. 

Vahvan monipuolisen taloustoiminnan tulok-
set varmistivat kylän sosiaalista ja kulttuurikehitys-
tä. Kaksi koulua toimi isossa kylässä (nykyään yksi), 
ja vilkasta harrastusmenoa oli kylän kerhotalolla.    

– Koulukatu kulkee Viteleen kylän keskustassa. 
Kadunnimi johtuu koulusta, jota itsekin kävin. Toi-
nen koulu toimi Viteleen Joensuussa silloin, Anna 
täsmentää. – Lähdin ensi kertaa koulun ekaluokalle 
uudesta tilavasta omakotitalosta, jonka vanhempa-
ni rakennuttivat Koulukadulle. Tätä ennen olimme 
asuneet ahtaasti pienessä yhdeksän neliön asun-
nossa, jota vuokrattiin vanhasta parakista. Meitä 
asui neljä siellä – vanhemmat, vanhempi velipuole-
ni ja minä itse. Ja nyt oli meillä oma hyvä koti!

Annan vanhemmat olivat luovaluonteisia 
työihmisiä: äiti lauloi, sepitti lyhyitä runoja ja sa-
tuja, keksi arvoituksia perheen nuorille, ja isä soit-
ti hanuria. Omatoiminen taidetoiminta oli vahvaa 
ja vilkasta kotikylässä. Pian aikuiset taiteenystävät 
huomasivat heleä-äänisen pikku tytön, joka lau-
loi ja lausui ääneen runoja päiväkodin juhlissa, ja 

viisivuotias Anna otettiin mukaan oikein aikuis-
ten omatoimiseen taideryhmään. Tämä ryhmä 
kävi esiintymässä eri työyhteisöissä – pelloilla, 
niityillä, maitofarmilla ja savotoilla. Nuori Anna 
osallistui taideryhmään kymmenen vuoden ajan.

Jukka Kiurun neuvo  

Suomea opetettiin toiselta ja englantia viidennel-
tä luokalta Annan koulussa. Hän menestyi kiitet-
tävästi kieliopinnoissaan. Usova muistelee läm-
minhenkisesti useita opettajiaan, muun muassa 
suomen kielen opettajaa Jukka Kiurua: 

– Ivan Ivanovitsh myötävaikutti minun elä-
määni hyvänä opettajana ja myös hyvänä neuvo-
jana. Kiuru oli muuttanut Petroskoihin ja opetti 
suomea yliopistossa, kun valmistuimme koulusta. 
Hän tuli meidän valmistumisjuhliin. Jukka kyse-
li meiltä mitä tekisimme koulun jälkeen. Kerroin 
että pyrin Karjalan pedagogiseen korkeakouluun 
Petroskoissa. Koulukaverini valaisivat omia suun-
nitelmiaan. Kiuru  kuunteli ja sitten puhui meille 
suomen ja venäjän kielen ja kirjallisuuden linjasta 

Kirjailĳ a Zinaida Dubinina haastateltavana kotonaan Kotkatjärvellä.
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Petroskoin yliopistossa. Hän suositteli että pyrki-
simme opiskelijoiksi sinne: 

– Suomen kielen opetus on vahvaa yliopistos-
sa. Suomen kieli on tärkeällä sijalla täällä meillä 
Karjalassa, Suomen naapuruudessa, ja Suomi on 
ystävällinen maa, johon meillä on hyviä suhteita. 
Osaatte suomea hyvin ja pärjäätte pääsyntentis-
sä, joten pyrkisitte vaan suomen kielen linjalle. 

– Arvostetun opettajan neuvo tehosi meihin 
ja meitä pyrkijöitä oli kuusi henkeä. Anzhela Mo-

rozova (o.s. Iljina silloin) jatkoi opintoja tosissaan 
ja valmistui linjaltamme minun lisäksi. Hän toimii 
ohjajana Karjalan televisiossa nykyään.

– Tunnetut arvostetut suomen kielen laitoksen 
opettajat Maria Mullonen ja Tamara Starshova 
tenttasivat pyrkijöiden suomen kielen taitoa. Minä 
pärjäsin hyvin. Isäni oli kovin tyytyväinen, ja ukkini, 
isänisä Ivan Gallijev kerrassaan henki onnea, kun olin 
päässyt suomen kielen linjalle. Ukki kannusti minua 
pienellä stipendilisällään koko opiskeluaikani. 

– Hän oli armoitettu opettaja, jolla oli pitkä 
opetusura. Hän osasi hyvin suomea livvinkarjalai-
sen äidinkielensä lisäksi. Ukkini oli sotaveteraani, 
Suuren Isänmaallisen sodan rintamamies, joka 
kulki Itävaltaan asti sodassa. Hän haavoittui rin-
tamalla, ja kantoi ammuksensirpaleita jaloissaan 
aina sodan jälkeen. Näitä sirpaleita ei voitu poistaa, 
ja ne näkyivät tummina umpeutuneen ihon alla. 

Kumpikin Anna Usovan isoisä oli nimeltään 
Ivan, Iivana karjalaksi, ja kumpikin mummo oli 
Anna. Usovan toinen isoisä Ivan Harlamov lähti 

Suurmäestä sotaväkeen sodan alettua ja hän ka-
tosi tietymättömiin rintamalla Keski-Venäjällä 
kolmen kuukauden päästä. Anna-vaimo odotti 
pitkään miestään sodasta kotiin. Vasta paljon myö-
hemmin saatiin tieto, että sotilas kaatui, kun vihol-
linen oli tulittanut rajusti joukko-osaston asemia.

Aitoja ihmisiä, kirkkaita persoonia  

Radion kirjallisuustoimittajana Anna Usova on 
tavannut ja haastatellut monia kirjailijoita, runoi-
lijoita, kääntäjiä, kirjallisuudentutkijoita ja muita 
kirjallisuusihmisiä. 

– Tämä kanssakäyminen on ollut varsin antoisaa 
itselleni, hän puhuu. – Useimmat tapaamani karja-
laiset kirjailijat ovat olleet hyviä ihmisiä ja kirkkaita 
persoonia. Olen ollut tervetullut heidän kodeissaan. 
Olen viihtynyt siellä aivan kuin omassa perheessä. 

Usova mainitsee Olga ja Armas Mishinin 
kirjailijapariskunnan, Aleksandr Volkovin, Pjotr 

Semjonovin, Tamara Shtsherbakovan, Paavo 

Leontjevin ja Zinaida Dubininan nimen. Useim-
mat heistä ovat jo poissa.  

Yhtä lämminhenkisesti Anna puhuu entisestä 
kollegastani ja ystävästäni, runoilija ja toimittaja 
Paavo Voutilaisesta ja vepsäläisistä runoilijoista 

Alevtina Andrejevasta ja Nikolai Abramovista, 
samoin edesmenneistä. Voutilainen avusti ahke-
rasti Karjalan radiota. 

– Ihmissielun aitous, hyvyys, avaramielisyys 
ja usko hyvyyden voimaan, ehkä jonkinlainen si-

Kollegojen seurassa Karjalan tv- ja radiotalolla 2016. 
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nisilmäisyyskin ovat olleet omiaan heille ja muil-
le kirjailijoille, joita olen tavannut ja haastatellut. 
He ovat kertoneet kiinnostavasti ja avartavasti 
kirjallisesta luomistyöstään, teoksistaan ja suun-
nitelmistaan, vaiheistaan ja kokemuksistaan, ja 
monista asioista, jotka liittyvät Karjalan ja koko 
kotimaan elämään.

Usovan toimittama kirjallisuusohjelma ilmes-
tyy kaksi kertaa tiistaina viikoittain Karjalan radi-
ossa. Tämä ohjelma on kolmikielinen. Se käsitte-
lee Karjalan kirjallisuutta karjalan (livvinkarjala, 
vienankarjala ja lyydi), vepsän ja suomen kielellä. 

– Aluksi vähän arastin tätä monikielisyyttä. 
Olen pärjännyt hyvin karjalan, vepsän ja suomen 
kielen puhujien ja näillä kielillä kirjoitettujen te-
osten kanssa, Usova kertoo. – Kolmen suomensu-
kuisen kielen välillä ei juuri ole ylipääsemätöntä 
seinää Karjalassa. Nykyään ymmärrän aika hyvin 
myös vepsää suomen ja karjalan kielen lisäksi. 

Olen ollut monta kertaa Anna Usovan haas-
tattelemana kertomassa kulttuurilehti Carelian 
toimitustyöstämme, kirjallisuuselämän tapah-
tumista joihin olen osallistunut, kirjailijoista ja 
kynäilijöistä joita olen tuntenut. Haastattelija-
na Anna on hyväntahtoinen, määrätietoinen ja 
rauhallinen. Hän osaa luoda hyvää keskusteluil-
mapiiriä. Sama sanottakoon Annan kollegoista, 
Karjalan radion Alla Solovjovasta ja television 

Olga Ognevasta, Julia Petunovasta ja Reino 

Rugojevista, joka on kansalliskielisen tv- ja radio-
toimituksen päällikkö.  

– Livvinkarjalaiset kirjailijat ja kynäilijät ovat 
aktiivisimpia Karjalan kansalliskielisessä kirjalli-
suudessa nykyään, Usova kertoo. – He ovat jul-
kaisseet runoja, proosaa, kääntäneet muunkielis-
tä kirjallisuutta livviksi. Aunuksen piirinkirjasto on 
ollut tärkeä kirjallisuuselämän keskittymä. Kirjalli-
suutta on käännetty hyvin myös Vienan murteel-
le. Ilahduttaa että uusia äidinkielisiä kirjoittajia 
ilmestyy kirjallisuuteen, esimerkiksi vienankarja-
lainen Sergei Jakovlev.

Jakovlev on Niskan kylästä kotoisin ja toimii 
autonkuljettajana Louhen piirinkeskuksessa ny-
kyään. Häneltä on ilmestynyt hyviä runoja sano-
malehti Oma Muassa ja lastenlehti Kipinässä.

Radiotoimittaja on käyttänyt Karjalan kansallis-
kielisten kirjailijoiden runoja, kertomuksia, teoskat-
kelmia omissa ohjelmissaan. Niitä on kuultu Karja-
lan Kansallisen Teatterin näyttelijöiden lukemina.  

– Kun vasta aloin valmistaa kirjallisuusohjelmia, 
halusin runo- ja proosaäänitteitä niihin, ja tämä jär-
jestyi hyvin, Usova kertoo. – Lahjakas vanhemman 
polven näyttelijä Gennadi Laine Kansallisesta Te-

”Aluksi vähän arastin tätä 
monikielisyyttä.” 

Oma Pajo -kuoron laulajana. 
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atterista suostui lukemaan tekstejä äänityksissä. 
Hänen vaimonsa Valentina Strogaleva toimi kuu-
luttajana meidän tv- ja radioyhtiössä silloin ja hän 
auttoi minua asian järjestämisessä. 

Muun muassa näyttelijät William Hall, Liida 

Sykiäinen, Vieno Kettunen,  Santeri Kuikka ja 

Elli Närjä osallistuivat Usovan kirjallisuusohjel-
mien äänityksiin myöhemmin. Nykyään on Julia 

Kuikka lukenut kirjallisuustekstejä suomeksi ja 
vienankarjalaksi Annan radio-ohjelmissa 

Lyhyt sana onni 

Runoja ja kertomuksia on ilmestynyt livvinkarjalaksi 
Anna Usovalta itseltään vajaan kolmenkymmenen 
vuoden mittaan. Niitä on julkaistu sanomalehdessä 
Oma Mua, lastenlehti Kipinässä, kulttuurilehti Care-

liassa (Taival). Usovan esikoiskirja, 
runo- ja kertomuskokoelma Ly-
hyt sana ”oza” näki päivänvalon 
Kustantamo Periodikassa Petros-
koissa 2017. Runokirja Sie, kus 
hengele hoivu ilmestyi Karjalan 
Sivistysseuran kustantamana 
Helsingissä 2019. 

– Aloin kirjoittaa lastenker-
tomuksia karjalaksi äityislomalla, 
kun ensimmäinen poikamme oli 
syntynyt. Kirjoitin jottei äidinkieli 
unohtuisi, Anna tunnustaa. – Poi-
ka antoi virikettä siihen. Myöhem-
min halusin kirjoittaa aikuisille. 
Tällöin sain virikettä vanhemmil-
tani kuulluilta tarinoilta ja kotiky-
lämuistoiltani. Vanhemmat olivat 
kertoneet paljon kiinnostavaa 
omasta elämästään, ja minä halu-
sin siirtää tätä tietoa paperille. 

– Olen laulanut karjalaisessa 
Oma Pajo -kuorossa vuodesta 
2003 alkaen. Kuorossa sain vi-
rikettä runoilla. Kerran kuoron 
ohjaaja pyysi että tarkastaisin 

”Viteleen kaipuu 
inspiroi 
kirjoitteluani.”

laulusanoituksia. Aloin kääntää laulusanoja karja-
laksi ja joskus sepitin lisäsäkeitä kuoron lauluihin. 
Näin aloin tehdä laulusanoituksia ja myöhemmin 
kirjoittaa runoja. Runoni ja kertomukseni kerto-
vat Karjalasta ja karjalaisista, Karjalan ihmisistä. 

 – Kotikylän muistot, jopa koti-ikävä, Viteleen 
kaipuu inspiroivat kirjoitteluani, Anna Usova tun-
nustaa. – Olen kiintynyt kovasti kotikylään, sen 
luontoon ja ihmisiin. Tunnen tarvetta kirjoittaa 
kaikesta tästä. 

– Oletko suunnitellut kirjoittaa pitempiä teok-
sia runojen ja kertomusten lisäksi? 

– Ehkä kirjoitankin, Anna Usova hymyilee vei-
tikka silmissään. 

Kuvat Anna Usovan arkistosta.

Oma Pajon laulajia Karjalaisilla Laulujuhlilla Bomban talolla 
Nurmeksessa muutama vuosi sitten. 
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Kuka olen? Ketä esi-isäni olivat? Mistä sukujuureni juontuvat? Tahto tietää 

johdatti Andrei Kuznetsovin suomen kielen pariin. Suomensukuisten kansojen 

kulttuuri ja äidinkieli ovat hänen työnsä ja harrastuksensa.   

Andrei KUZNETSOV

Nevan rantakokkojen 
lämpö  

J okainen ihminen kysyy ennemmin tai myö-
hemmin: kuka minä olen? Sitä ei tiedetä, 
kuka ja milloin esitti tämän kysymyksen 

ensimmäistä kertaa. Itse olin kahdeksantoistavuo-
tias kun tahdoin tietää, kuka olen. Tätä ennen olin 
tutustunut eri kansallisuuksien ihmisiin, oppinut 
tuntemaan heidän ulkonäkönsä ja elämänta-
pojensa erikoisuuksia, kuullut mitä he puhuvat 
syntyperästään ja sukujuuristaan. Heidän ja heidät 
kasvattaneiden ihmisten ansiosta kiinnostuin en-
simmäistä kertaa, kuka itse olen. 

Outoja tapoja, vieraita nimiä 

Vietin nuoruuteni ajan kahdessa varsin erilaises-
sa paikassa. Toinen niistä oli valtavankokoinen 
Leningrad Nevan suulla, kaupunki josta äitini on 
kotoisin; ja toinen pieni isäni kotikylä Nevan al-
kulähteillä. Koulu ja kerhot täyttivät arkipäiväni 
kaupungissa. Viikonloput, pyhät ja koululomat 

Andrei Kuznetsov on syntynyt Leningradissa. 
Hän on valmistunut kulturologiksi Venäläisestä 

Kristillisestä Humanistisesta Akatemiasta 
Pietarissa ja osallistunut pitkään suomalais-ugrilaisten 

kansalliseen liikkeeseen. Andrei Kuznetsov muutti Petros-
koihin kahdeksan vuotta sitten. Nykyään hän on Karjalan 

tasavallan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten 
äidinkielen ja median resurssikeskuksen johtaja.

vietin maalla. Muistan navakkaa pohjoistuulta, 
aamuauringon valaiseman Pähkinälinnan, märät 
nuotannuorat nuottaa vetäessäni ja öisten ranta-
kokkojen kirkkaanpunaiset hiilet. 

Aikuistuessani huomasin ympärilläni yhä uut-
ta kummallista ja outoa, jota ei ilmennyt muualla 
jossa olin käynyt. Muistan kummallisia kalanni-
miä ja yhtä kummallisia pyyntimenetelmiä, ou-
toja tapoja, varsinkin kalastusverkon ja virvelin, 
jotka laitettiin nuorena kuolleen serkkupoika-
ni ruumisarkkuun. En unohda koskaan veneitä 
roihuamassa rannoilla Juhannuksena. Vanhoja 
veneitä varattiin etukäteen ja poltettiin juhan-
nusyönä. Palavia veneitä päästettiin välillä joen 
vesille.  Toivottavasti tämä tapa jatkuu siellä ny-
kyään. En tunne toista yhtä kaunista ja juhlavaa 
kansantapaa. 

Vanhan tavan jatkajat, sukulaisemme ja 
muut rannikkolaiset puhuivat venäjää. Suomen-
sukuisia kieliä ei puhuttu siellä. Vaistosin että he 

S U K U K A N S A T



38 C a r e l i a  1 / 2 0 2 1

S U K U K A N S A T

kuuluvat muuhun kuin venäläiseen heimoon. 
Oudot tavat ja kummalliset asiat vahvistivat tätä 
olettamustani. Kun kysyin rannikkolaisilta, ketä 
he ovat, minulle ei vastattu mitään. Tämä vaike-
neminen oli salaperäistä. Eivätkä he sanoneet 
itseään venäläisiksi. Heidän syntyperänsä oli ar-
voitus, josta ei puhuttu. Samoin ei puhuttu inke-
rikoista. Nykyään uskon:  he olivat inkerikkojen 
jälkeläisiä. 

Lapsuudenmuistot ja nuoruusajan kysymyk-
set johdattivat minut Pietarissa toimivan Venä-
läisen Kristillisen Humanistisen Akatemian opis-
kelijaksi. Olin ehtinyt lähes aikuiseksi mieheksi, 
hankkinut teknisen koulutuksen ja oppinut use-
an ammatin siihen mennessä. Akatemian opiske-

lijana, toisen joen – Fontankan – rannoilla löysin 
vastauksia kysymykseen, kuka olen. Valitsin suo-
men kielen ja kulttuurin linjan. Tämä valinta oli it-
sestään selvä itselleni, koska tiesin jo yhtä ja toista 
omista esivanhemmistani ja sukujuuristani. 

Tiesin muun muassa että suonissani on kar-
jalaista ja suomalaista verta. Pelkkä tietäminen ei 
riittänyt minulle. Pian sain tietää Pietarin Inkerin 
Liiton toiminnasta. Liityin sen jäseneksi ja osal-
listuin aktiivisesti liiton toimintaan. Inkerin Liiton 
jäsenenä olin järjestämässä Juhannusta, Laskiais-
ta, muita juhlia ja tapahtumia ja myös nuorisotoi-
mintaa. Leningradin alueen alkuperäiskansojen 
keskuksen toiminta sai alkunsa ja kehittyi Pietarin 
Inkerin Liiton pohjalta samaan aikaan. Minulla on 

”Kun kysyin 
rannikkolaisilta, 
ketä he ovat, 
ei vastattu mitään. 
Tämä vaikeneminen 
oli salaperäistä. 
Heidän syntyperän-
sä oli arvoitus. 
Nykyään uskon:  
he olivat inkerik-
kojen jälkeläisiä.”
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ollut ilo toimia tämän järjestön alkulähteillä ja olla 
yksi sen perustajista. 

Leningradin alueen alkuperäiskansojen kes-
kus on liittänyt yhteen vatjalaisten, inkerikkojen, 
vepsäläisten ja inkerinsuomalaisten äidinkielen 
ja kulttuurin edistäjiä, joita ei ollut paljon alun 
perin. Etnologi Olga Konkova oli tämän liikkeen 
ehdoton keulahahmo. Kokonaisten kansojen 
asemaa on parannettu hänen tarmonsa ja inton-
sa turvin. Konkovan elämäntyö pohjusti näiden 
kansojen äidinkielen ja kulttuurin vaalimista ja 
edistämistä. Se kohotti Leningradin alueen alku-
peräiskansojen asian valtiolliselle tasolle ja antoi 
vahvan sysäyksen sille. Olga Konkova poistui 
luotamme vuosi sitten. Hän jätti meidän jatkaa 
alkuperäiskansojen asiaa. Hänen elämänsä ei 
ole katkennut, vaan jäänyt näiden kansojen vai-
heisiin elämäntyönsä jatkuessa. Uskon että mo-
net ihmiset ajattelevat ja tuntevat samaa. Uskon 
samoin että Olga Konkovan persoonan mitat ja 
merkitys tajutaan täysin määrin vasta myöhem-
min, kun suru heltyy.  

Alkuperäiskansojen asialla 

Leningradin alueen alkuperäiskansojen keskus 
oli alkuvaiheessaan näiden kansojen valtimon-
syke. Se elvytti lähes tuhkista Leningradin alueen 
perinteistä kulttuuria ja antoi uutta elämää sille. 
Ihmiset joita tuli keskukseen mukaan, yleensä tie-
sivät yhtä ja toista oman sukunsa ja kotiseutunsa 
vaiheista, mutta saivat kattavaa tietoa vasta kes-
kuksessa. Muistan innonkipinän syttyvän ihmis-
ten silmiin, kun he oppivat tuntemaan alkupe-
räiskansojen äidinkielen ja kulttuurin kauneutta. 
Usea toimintasuunta käynnistyi lähes yhtäaikai-
sesti. Korpi–niminen folkyhtye aloitti ensimmäis-
ten joukossa, ja se äänitti kaksi levyä vatjalaisia, 
inkerikko- ja inkerinsuomalaisia kansanlaulu-
ja. Inkerikon ja vatjan kielen kurssit sekä useita 
käsityökursseja järjestettiin Alkuperäiskansojen 
keskuksen yhteyteen. Verkkosovellusmuseo 
järjestettiin samoin. Yhä uusia toimintoja käyn-
nistettiin ja aikaisempia edistettiin vuosi vuo-
delta. Kaikki tämä on antanut uutta virikettä 
koulujen, museoiden, kirjastojen ja muiden kult-
tuurilaitosten toiminnalle. Yhä uusia taideryhmiä 
on esittänyt Leningradin alueen alkuperäiskan-

sojen kansanlauluja. Lienee mahdoton luetella 
kaikki toiminnanhaarat: monta uutta vesaa on 
kasvanut puunrunkoon. 

Monet tietoa ja tukea keskukselta aluksi 
hakeneet ihmiset ovat itse tulleet toiminnan 
järjestäjiksi ja johtajiksi. He opettavat kieliä ja 
käsitöitä, harjoittavat ihmisoikeustoimintaa. 
Mielestäni Leningradin alueen alkuperäiskanso-
jen asema on yhä ongelmallinen, mutta nykyään 
niillä on enemmän mahdollisuuksia kuin oli ollut 
aikaisempina vuosikymmeninä. Nyt on tärkein-
tä hyödyntää tehokkaasti näitä mahdollisuuk-
sia. Alkuperäiskansojen demograafi nen tilanne 
huolestuttaa. Valistustoiminnalla voidaan kui-
tenkin pitää tilanne hallinnassa. Kirkas esimerk-
ki ovat liiviläiset, joiden sivistyneistö on pystynyt 
vaalimaan äidinkieltään ja jopa myötävaikutta-
maan väestölukemiin. Kansallisen omaperäisyy-
den vaalimista on säännöstelty lakisääteisesti. 
Alkuperäiskansojen edustajia kuuluu Leningra-
din alueen kansalaiskamariin ja asianomaisiin 
YK:n järjestöihin. Toiminnan tekninen varustus 
on parantunut. Kun 2000-luvun alussa tarvittiin 
tuntia kestänyt automatka vaikka historia-aihei-
sen luennon pitämiseksi, nykyään sama luento 
voidaan järjestää etäluentona kaikille kiinnostu-
neille. Leningradin alueen alkuperäiskansoista 
on kerrottu laadukkaissa kirjoissa ja elokuvissa 
viime vuosina. Arvokas toimintakokemus on tär-
kein toiminnan tulos. 

Mielestäni alkuperäiskansojen kansojen kes-
kus on toiminut menestyksellisesti, koska sen 
toiminta on ollut monisuuntaista alusta pitäen. 
Ihmiset eivät pelkästään selvittäneet omaa men-
neisyyttä, vaan rakensivat yhdessä tulevaisuut-
taan keskuksen avulla. Keskuksen toiminta on 
kattanut tärkeimmät alkuperäiskansojen aineel-
lisen ja aineettoman kulttuurin alat, ja tämä an-
tanut elämän täydellisyyden tuntua. Ihmisillä ei 
ollut joko–tai -valinnanpakkoa: he saavat oppia 

”Olin järjestämässä 
Juhannusta, Laskiaista, muita 
juhlia ja tapahtumia.”
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kieltä ja ommella kansallispukuja, käydä retkil-
lä retkeilykerhossa mukana tai harrastaa jotain 
muuta mielensä mukaan – kaikki tapahtuu sa-
manaikaisesti. Yhä uusia toiminta-aloja on käyn-
nistetty kysynnän mukaan. Aloitteentekijöitä 
on rohkaistu ja tuettu aloitteissaan. Kysymys on 
lähinnä siitä, kuuinka paljon vapaa-aikaansa ku-
kin voi omistaa aloitteelleen ja harrastukselleen. 
Tärkeä on sekin, että kaikkia aloitteita on pyritty 
edistämään mahdollisimman pienin kustannuk-
sin, vapaaehtoisin voimin. Eri-ikäisiä eri alojen ih-
misiä on kokoontunut iltaisin, työn tai opiskelun 
jälkeen kellarikerrostilaan katuosoitteessa Push-
kinskajakatu 15 Pietarissa ja omistaneet aikaansa 
ja voimiansa Leningradin alueen alkuperäiskan-
sojen asialle. Arvostan kaikkia kenen kanssa sain 
olla yhteistyössä Alkuperäiskansojen keskukses-
sa ja ketkä ovat tulleet toimintaan mukaan tätä 
myöhemmin. Heidän vapaaehtoistoimintansa on 
aidosti jaloa minun mielestäni. 

Minun on ollut ilo nähdä, miten ihmiset löy-
tävät identtisyyttään, miten he ovat yhä vankem-
min jaloillaan, saavat voimaa tulla näyttämölle, 
opettaa eri taitoja tai itse opetella musiikinsoittoa 
tai muuta, perehtyä moniin uusiin aikaisemmin 
tuntemattomiin taitoihin ja asioihin. 

Muisto voima ja rikkaus 

Ajan mittaan sain vastauksia omiin kysymyksiini 
nuorena nähdyistä oudoista tavoista, omista esi-
isistäni, joita oli asunut Nevan rantamilla muinoin, 
mutta yhä uusia kysymyksiä heräsi mielessäni. 
Sain tietää inkerikoista ja heidän asuinalueestaan, 
jonka itäisin raja kulki Nevan rantamilla. Vähälu-
kuiset tutkijat eivät kuitenkaan edenneet sinne 
eivätkä valmistaneet etnologisia kuvauksia sieltä. 
Siellä asuneita seurakuntalaisia on kuvattu vank-
kauskoisiksi ortodokseiksi Pietarin hiippakunnan 
tiedonannoissa 1800-luvun lopulta. Kirjoittaja 
päivitteli kuitenkin, etteivät nämä ihmiset juuri 
osaa venäjän kieltä. Sain tietää Nevan taistelusta 
ja inkerikkojen merivartiostosta. Nevan taistelu 
käytiin juuri lähellä, parin joenmutkan päässä. 
Monta sotaa käytiin täällä keskiajalla ja myöhem-

min Pietari Suuren aikaan. Viime sota on ollut 
kauhein ja tuhoisin. Sotarintaman etulinja kulki 
kauniilla korkealla joenrannalla, ja kaikki tämän 
rannan ihmiset joutuivat Leningradin saartoren-
kaaseen. Sota tuhosi kaiken – ihmisten kodit, kir-
kot ja kappelit, hautausmaat ja jopa metsän. Ih-
mismuisti kärsi sekin sodasta: eivät kaikki sodasta 
selvinneet tulleet kotiseudulle sodan jälkeen.

Isäni perhe selvisi ja palasi kotiin. Yksi har-
voista. Kotiseutu antaa voimaa ihmiselle. Tun-
nen hyvin oman kotikamarani. Se on hiekkaista, 
niukkaa maata, ja siinä paljon hiiliä, ammusten, 
tykinkuulien ja keskiaikaisten saviastioiden sir-
paleita. Historia ja muisto ovat tämän maan voi-
ma ja rikkaus. Juuri suhtautumiseni tähän maa-
han on määrännyt omaa elämääni. Akatemiasta 
valmistumiseni jälkeen minun oli valittava, pa-
rannanko suomen kielen taitoani liikeyritysten 
palveluksessa, vai kehitynkö kulttuurialalla käy-
tännön kielenkäyttöä vaille. Valitsin arkeologian. 
Sain työtä Venäjän tiedeakatemian aineellisen 
kulttuurin historian tutkimuslaitoksesta. Ylenin 
tutkijasta johtajaan siellä. Sain kosketusta kivi-
kauden ja keskiajan esineisiin, novgorodilaisten 
muinaisiin asuinpaikkoihin ja Landskronan ja 
Nyenskansin linnoituksiin. Tämä työ oli ihme-
matka oman historiamme syvyyksiin. Tunnen 
olevani yhä tällä matkalla. 

On vaikea yliarvioida kuinka tärkeä suomen-
sukuisten kansallinen liike on ollut minulle. Al-
kuperäiskansojen kulttuurin vaaliminen on mää-
rännyt ajatuksiani ja elämätapojani. Tutustuin 
tulevaan vaimooni eräässä suomalais-ugrilaisten 
tapahtumassa ja muutin hänen luokseen Karja-
laan. Toin mukanani kaikkein arvokkaimman – 
tulipunaiset öiset nuotionvalot Nevan rantamil-
ta. Meidän poikamme syntyi täällä Karjalassa. En 
enää kysele itseltäni kuka olen. Tiedän että kuin-
ka tärkeä tietää, keitä esi-isät olivat kansallisuu-
deltaan. Tärkeintä on olla kunnon ihminen.                       

”Isäni perhe selvisi ja palasi 
kotiin. Yksi harvoista.” 
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Inkerikot ja vatjalaiset asuvat Soikkolanniemellä ja Laukaanlahden pohjukassa. 

Paikka sijaitsee Inkerinmaalla noin sata kilometriä Pietarista länteen 

Suomenlahden etelärannalla suurin piirtein Kotkan kohdalla. 

Seppo TUOMI 

Seppo Tuomi on syntynyt 1951 Helsingissä, 
jossa hän asuu nykyään. Ennen eläkkeelle siirtymis-

tään hän oli palvellut Suomen puolustusvoimissa. 
Majuri evp. Seppo Tuomi harrastaa matkailua ja on 

käynyt runsaat sataa kertaa Venäjän suomalais-
ugrilaisten asuinalueilla, kuten Karjalassa, 

Pietarissa ja Inkerinmaalla, Marissa, Udmurtiassa, 
Komissa, Mordvassa ja Tverin Karjalassa.

Matkakokemuksia 
Laukaanlahdelta
Inkerikot ja vatjalaiset suomalaisen silmin

Kylänäkymä Luutsasta.
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T ätä nykyä molemmat 
nämä sukukansamme, 
inkerikot ja vatjalaiset 

ovat hävinneet melkein olemat-
tomiin. Inkeroisen puhujia on 
arviolta alle sata ja vatjaa osaa 
enää muutama ihminen. Omal-
ta osaltaan heidät on laittanut 
ahtaalle yli kymmenen vuotta 
rakenteilla oleva Laukaansuun 
satama, lajissaan Venäjän suurin. 
Satamaa laajennetaan edelleen. 
Pieniä asutuksia aivan rannassa 
on jäänyt satama-alueen alle.

Vatjalaisilla ja inkerikoilla on 
omat etnografi set museonsa, 
vatjoilla Luutsan kylässä ja inke-
rikoilla Vistinässä. Museoissa on 
paljon mielenkiintoista nähtä-

Kesäjuhlat hienoja elämyksiä  

Olen useana kesänä ollut mukana paikallisissa kesä-
juhlissa, praasniekoissa. Vatjalaiset järjestävät niitä 
Luutsassa. Aikaisemmin ne pidettiin urheilukentän 
maastossa, mutta uuden, hienon museon valmis-
tuttua juhlat järjestetään sen tuntumassa. Inkerikot 
juhlivat Vistinässä 20 kilometrin päässä  Luutsasta.

Juhlissa käy vieraita kymmeniä, jopa toista-
sataa. He ovat paitsi paikallisia ja kesäasukkaita, 
myös lähiseudulta sekä kauempaa Kingisepistä 
ja Pietarista. Tapahtumat ovat matkailijalle oiva 
keino tutustua paikallisiin. Ohjelmatarjonta kä-
sittää paikallista kulttuuria: tanssia, soittoa, laulua 
ja puheita. Esiintyjinä on myös lapsiryhmiä, jotka 
kansallisasuihin pukeutuneina esittävät perintei-
siä lauluja ja tansseja,

Luutsassa tarjotaan maistuva murgina, joka 
käsittää kalaa, lihaa, leipää ja salaatteja. Vistinäs-
sä saa ostaa aterian kioskeista mieltymystensä 
mukaisesti. Vistinässä on lisäksi runsaasti matka-
muistojen myyjiä ja lapsille erilaisia vekottimia; 
todellista karnevaalitunnelmaa.

Vatjan ja inkeroisen puhujat ovat harvassa. 
Kielissä on sen verran samankaltaisuutta suomen 
kielen kanssa, että niistä saa kyllä selvää. Inke-
roinen muistuttaa karjalan kieltä ja vatjassa on 
havaittavissa enemmän viron kielen vaikutusta, 
sijoittuuhan Vatjanmaa lähemmäksi Viroa. Muu-

vää. Esillä on vanhoja työkaluja, varsinkin kalastuk-
seen liittyviä, tarve-esineitä sekä valokuvia, jotka 
kertovat elämänmenosta ennen vanhaan. Sekä in-
kerikkojen että vatjojen pääasiallisin toimeentulo 
on ollut maanviljelys ja varsinkin kalastus.

Inkerikkojen museosta Vistinässä huolehtivat 
kulttuurijohtaja Jelena Kostrova sekä nuorimies 
ja vatjan kulttuuriaktiivi Mikkita Djatshkov.  Mik-
kitan isoäiti on vatjalainen ja kotoisin Joenperän 
kylästä. Mikkita taitaa vatjaa hyvin.

Inkerikkojen museosta huolehtivat Mikitta Djatshkov ja Jelena Kostrova. 

Vatjalaisia tyttöjä Luutsan praasniekassa.
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toin olen tullut toimeen paikallisten kanssa vä-
häisellä venäjän taidollani sekä englannilla.

On ollut hienoa päästä matkoillani näkemään 
ja tutustumaan inkerikkoihin ja vatjalaisiin sekä 
heidän elämäänsä. Matkat ovat sujuneet ilman 
vastoinkäymisiä ja kohtelu on aina ollut ystäväl-
listä ja asiallista. Näin myös silloin, kun Luutsassa 
kesällä 2014 eräs siviilipukuinen herrasmies poi-
mi minut yleisön joukosta ja pyysi nähdä passiani. 
Mies osoittautui turvallisuuspalvelun upseeriksi. 
Passin tarkastettuaan hän pyysi nähtäväkseen 
proopuskaa eli erillistä kulkulupaa alueelle. Au-
toni rekisterikilpi oli paljastanut sen, että paikalla 
oli ulkomaalaisia. Proopuskaa olisi tarvittu, koska 
oltiin rajavyöhykkeellä. Käytäntö tuli voimaan tä-
män vuosituhannen alkupuolella. Venäjän fede-
raatio määräsi kaikille rajoilleen noin 10 kilomet-
rin levyisen vyöhykkeen, jonka läpi matkailija saa 

kulkea rajan ylitettyään. Alueelle ei kuitenkaan 
saa pysähtyä tai jäädä oleskelemaan. Vyöhyke 
käsittää maarajan lisäksi myös meren rantakaista-
leen Suomenlahden pohjukassa.

Näin ollen en olisi saanut olla mukana Luut-
san juhlissa ilman asiaankuuluvaa lupaa, koska 
kyse oli rajavyöhykkeestä. Asia oli kyllä täysin sel-
vä, mutta aiemmin ulkomaalaisten liikkumiseen 
ei ollut kiinnitetty huomiota. Nyt käytäntöjä oli 
tiukennettu. Ehkäpä sen vuoksi, että Venäjä oli 
liittänyt Krimin niemimaan itseensä saman vuo-
den keväänä. Mikään ei auttanut, vaikka kyläläi-
set sanoivat kiinniottajalleni, että Seppo ei ole 
paha mies, ainahan hän ollut täällä mukana.

Jouduin kuulusteltavaksi samaan autoon in-
keriläispastori Arvo Survon kanssa. Olin tutustu-
nut häneen Luutsan praasniekoissa. Hän on ollut 
paikalla kitaransa kanssa ja viihdyttänyt yleisöä 
lauluillaan ja jutuillaan: todella lumoava truba-
duuri ja sanansaattaja! Arvo on viettänyt nuoruu-
tensa Hatsinan seudulla Inkerinmaalla ja muutta-
nut Lappeenrantaan 25 vuotta sitten. Arvolla ei 
ole enää Venäjän passia ja sen vuoksi myös hän 

”Matkat ovat sujuneet ilman 
vastoinkäymisiä.”

Kansallispukuisia inkerikkoja Vistinän kylänjuhlassa.
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olisi tarvinnut proopuskan, joten samassa ve-
neessä oltiin. Kuulustelija oli erittäin asiallinen, 
ja Arvo selitteli kömmähdyksemme parhain päin 
pyytäen anteeksi, joten selvisimme nuhteilla. 
Arvo Survo on Lappeenrannasta käsin hoitanut 
matkapapin virkaa Inkerinmaalla yhden viikon 
verran kuukausittain. Hän taitaa inkeroista sekä 
vatjaa ja on jopa julkaissut kirjan osittain vatjan 
kielellä. Edellä esittämäni arviot inkerikkojen ja 
vatjalaisten äidinkielentaidosta perustuvat muun 
muassa Arvo Survolta saatuun tietoon.   

Oleskeluluvan anominen tapahtuu verkossa, 
sinänsä kylläkin vaivatta, mutta se on tehtävä vä-
hintään kuukautta ennen tarvetta. Vaikeutena on 
se, ettei Venäjällä kyläjuhlien tyyppisten tapah-
tumien ajankohtaa yleensä vahvisteta kuin paria 
viikkoa aikaisemmin.

Viimeinen vatjalainen 

Luutsassa on vakituisia asukkaita vähän. Kylä 
herää henkiin kesällä, jolloin mökkiläiset monin-
kertaistavat asukasluvun. Eräs kanta-asukkaista 
oli Ivan Georgiev, johon sain tutustua. Ivan, tai 
Jussi suomeksi, oli syntynyt vuonna 1928 Luut-
sassa. Hänen sanottiin olleen viimeisiä, ellei vii-
meinen äidinkieleltään vatjalalainen. Jussi ker-
toi olleensa sodan aikana vuosina 1943–1944 
evakossa Suomessa inkeriläisten mukana. Näin 

ollen hän puhui hyvää suomea. Jussi asui ja työs-
kenteli maatilalla Pohjanmaalla Koskenkorval-
la. Suomesta hänellä oli hyviä muistoja. Jussin 
vaimo oli venäläinen eivätkä heidän tyttärensä 
puhuneet vatjaa, joten vatjan kieliperimä loppui 
osaltaan Jussiin. Hän kuoli viisi vuotta sitten ja 
oli loppuun saakka terävä ajatuksiltaan ja muu-
tenkin hyväkuntoinen.

Vatjan kielen tutkimus- ja elvytystyötä on teh-
ty tarmokkaasti Tarton yliopistosta käsin. Virolai-
set ovat julkaisseet vatjan kielellä mm. aapisen, 
lukukirjan ja kaunokirjallisuutta. Myös Moskovan 
yliopiston tutkijat ovat olleet kiinnostuneita vat-
jan kielestä. Inkeroisen tutkimus on ollut lähinnä 
pietarilaisten harteilla.

Kulkuyhteydet Soikkolanniemelle ovat sata-
man vuoksi parantuneet ratkaisevasti. Alueelle 
on rakennettu myös rautatie. Toisaalta inkeroisten 
ja vatjalaisten elinolot ovat muuttuneet.  Kylä on 
saanut taloudellisen piristysruiskeen satamasta. 
Kyläkaupat kukoistavat ja Vistinän ”katukuvaa” 
hallitsevat nykyään kuorma-autot, joita tarvitaan 
sataman rakennustyössä. Mainittakoon, että Ust-
Lugan satamayhtiön hallituksen puheenjohtajana 

”Kylä herää henkiin 
kesällä.”

Viimeisiä äidinkieleltään vatjalaisia edesmennyt Ivan Georgĳ ev vaimonsa ja tyttärensä seurassa kotipihallaan Luutsassa. 
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toimii Karjalan tasavallan entinen päämies, inkeri-
läissyntyinen Aleksandr Hudilainen.

Kymmenen vuotta sitten osuin valokuva-
näyttelyni tiimoilta Vistinään samaan aikaan kuin 
Viipurin piispa Nazari. Hän toimii samalla Pieta-
rin keskustassa sijaitsevan Aleksanteri Nevskin 
lavran (luostarin) igumeenina. Hänen kunniak-
seen järjestettiin hieno ohjelmallinen kyläjuhla 
ruokailuineen Vistinän kulttuuritalolla. Oli suuri 
ilo päästä osallistumaan tapahtumaan. Piispan 
matkan tarkoituksena oli käynnistää Soikkolan 

vanhan ja komean tiilikirkon jälleenrakennus-
työt. Kirkko on aikanaan ollut ortodoksista us-
kontoa tunnustavien inkeroisten pääkirkko ja 
päässyt pahasti raunioitumaan. Katsotaan, miten 
hienoksi rakennus saadaan.

On mielenkiintoista nähdä, miten näille kahdel-
le sukulaiskansallemme käy. Ratkaisun hetket saat-
tavat olla käsillä suursataman laajenemisen myötä, 
kun kylät tallautuvat kehityksen jalkoihin. Onneksi 
on paljon aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät kaikken-
sa, jotta kielet ja kulttuurit säilyisivät ja ne saataisiin 
elpymään. Tulevaisuuden uskoa lisää myös se, että 
lapset on saatu mukaan elvytyshankkeisiin. 

Toivon sukukansoillemme kaikkea hyvää sekä 
sitä, että korona talttuisi pian, ja pääsisimme jäl-
leen tapaamaan toisiamme.

Kuvat kirjoittajan

”Lapset on saatu mukaan 
elvytyshankkeisiin.” 

Vistinän vilkasta kyläraittia. 
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Kuvataiteilija kaipaa näkijöitä omille teoksilleen, Karjalan taiteilijaliiton 

puheenjohtaja Vladimir Zorin tietää. Liiton jäsenten taidenäyttelyt järjestettiin 

Moskovassa ja Petroskoissa viime vuonna. Petroskoissa näytteillä olleita  

teoksia on oheisessa värikuvaliitteessä. 

Liitto. Karjala. 
Taide 
Taidenäyttelyt juhlistivat Karjalan taiteilĳ aliiton 
perustamisen 80 vuotta 2020.   

L iitto. Karjala. Taide -niminen taidenäyttely 
toimi kuukauden ajan Petroskoin kaupun-
ginnäyttelysalissa Leninin valtakadulla 

Karjalan pääkaupungin ydinkeskustassa viime 
syksynä. Näyttely juhlisti Karjalan tasavallan perus-
tamisen 100 vuotta ja Venäjän taiteilijaliiton Kar-
jalan tasavallan osaston alueellisen perustamisen 
80 vuotta. Siinä näki taideteoksia 63 liitonjäseneltä. 
He ovat eri puolilta Karjalaa – Petroskoista, Aunuk-
sesta, Karhumäestä ja Kostamuksesta. Jokainen 
taiteilija valitsi itse teoksensa näyttelyyn, joten 
nähtävänä oli moni-ilmeistä taidetta – eri aikoina 
valmistuneita taidelajiltaan ja -tyyliltään erilaisia 
teoksia eri-ikäisiltä taiteilijoilta. 

– Taiteilijaliittomme jäsenten tuotantoa näh-
tiin Venäjän pääkaupungissa Petroskoin lisäksi 
viime vuonna, ja Moskovan näyttely oli kerras-
saan läpimurto, Karjalan taiteilijaliiton puheen-
johtaja Vladimir Zorin korostaa Carelialle suomas-
saan haastattelussa. 

Maa Onegan takana -niminen näyttely toi-
mi kahden viikon ajan Moskovan taiteilijaliiton 
näyttelysalin suojissa kevättalvella 2020. Näytte-
lyn nimeksi lainattiin venäläisen proosaklassikon 
Konstantin Paustovskin Karjala-aiheisen kuva-
uksen otsikko.  

– Moskovassa järjestetty näyttely oli Karjalan 
taiteilijaliiton juhlavuoden tärkein merkkitapah-
tuma, Vladimir Zorin korostaa. – Moskovan taitei-
lijaliiton näyttelysali on tila kahdessa kerroksessa. 
Tätä salia pidetään Venäjän taiteilijaliiton parhaa-
na näyttelytilana. Karjalan taiteilijaliiton jäsenil-
tä nähtiin Moskovassa teoksia puolta enemmän 
kuin petroskoilaisessa näyttelyssä. 

Näyttelyt ovat ensitärkeitä taiteilijoille

– Vanhemman polven taiteilijat, kuten Venäjän 
kansantaiteilijan kunnia-arvolla huomioitu Va-

lentin Tshekmasov ovat puhuneet, etteivät he 
muista yhtä mittavaa karjalaisten taiteilijoiden 
teosnäyttelyä kotimaan pääkaupungissa, saati 
muualla oman taiteilijatoimintansa aikana. 

Järjestää näyttely on iso haastava työ, johon 
tarvitaan varoja. Taideteokset pitää valmistaa asi-
anmukaisesti näyttelyasuun. Ne pitää toimittaa 
turvallisesti perille ja takaisin. Pitää valmistaa ja 
julkaista näyttelyn katalogi ja mainosjulisteet, 
niin kuin tehtiin Moskovan näyttelyä varten. Kii-
tettäköön Karjalan tasavallan kulttuuriministe-
riötä, joka avusti taiteilijaliittoamme Moskovan 
näyttelyn järjestämisessä.
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Näyttelyt ovat ensitärkeitä taiteilijoille. Kuva-
taiteilijalle on tärkeä että hänen teoksillaan on 
näkijöitä. Taiteilijoiden tuotantoa, heidän taidet-
taan pitää esitellä  yleisölle, asiantuntijoille, tai-
teenystäville. Sitä pitää viedä taiteenharrastajien 
pariin. Tätä ilman ei taide kehity. Taiteilijan on 
vaikea kehittyä, pyrkiä ja päästä eteenpäin, jos 
hänen tuotantoaan ei nähdä. Näyttely, varsinkin 
kotimaan pääkaupungissa järjestetty näyttely an-
taa palautetta ja virikettä jatkaa luomistyötä.  

Taidemuseot, galleriat, säätiöt ja muut tai-
dealan organisaatiot lunastavat taideteoksia 
omikseen nykyään paljon vähemmän kuin aikai-
semmin. Taiteilijat eivät tunne että heidän tuotan-
toaan tarvitaan. Kun taidemaalari maalaa tauluja 
ja kuvanveistäjä valmistaa veistokuvia pelkästään 
itselleen, syntyy turhauduttava, ahdistava tunne. 
Näyttelyt helpottavat tätä tunnetta. Ne myös ku-
vastavat Karjalan taiteilijaliiton nykyilmettä. 

– Millainen tämä ilme on? 

– Monet lahjakkaat kuvataiteilijat ovat jättä-
neet kirkkaan jälkensä Karjalan kuvataiteeseen. 
Heidän tuotantonsa on ollut aidosti omaperäistä, 
juuri karjalaista, Karjalaan liittyvää. Muistettakoon 
muun muassa isä ja poika Sulo ja Oleg Juntusen, 
Leo Lankisen, Tamara Jufan, Boris Pomortse-

vin ja Folke Niemisen nimi ja tuotanto. He ovat 
kuvanneet Karjalan luontoa, paikkakuntia ja ih-
misiä. Nämä teokset määräsivät Karjalan taiteel-
lista ilmettä aikanaan. Ne ikään kuin viestittivät: 
me olemme karjalaisia, Karjalan maan ihmisiä, ja 
Karjala on meidän kotimme. 

”Karjalassa parhaat eväät taiteilijoille” 

– Karjalan taiteilijaliiton jäsenet ovat hyvin erilaisia 
taiteilijoita nykyään eikä karjalaisen kuvataiteen 
ilme ei ole enää eheä. Se muistuttaa pikemmin 
monista eri palasista koottua mosaiikkia. Aikai-
semmin tärkeät aiheet ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle, esimerkiksi Kalevala-aihe, kalevalai-
nen perinne. Useat merkittävät taiteilijat muun 
muassa Georgi Stronk, Mjud Metshev, Tamara 
Jufa ovat tulkinneet lahjakkaasti Kalevalan ai-
heita. Heidän kalevalaiset teoksensa ovat tulleet 
tunnetuiksi, saaneet suurta tunnustusta. Monen-
ko karjalaisen nykytaiteilijan tuotanto tulee heti 

mieleen Kalevalan yhteydessä? Ei kovin monen 
totta sanoen. 

Sama sanottakoon aiheesta työ ja työihmi-
nen. Kuinka moni nykykarjalainen taiteilija on ku-
vannut työihmisiä, aikalaisia työssään nykyään? 
Ehkä Valentin Tshekmasov, joka maalasi V. Agar-
kovin, Nevski–10 -laivan kapteenin muotokuvan 
2017–2018. Karjalan maa suo auliisti inspiraatio-
ta kuvataiteilijoille. Pietarin Venäläisen museon 
taide-ekspertti Aleksei Boiko on huomauttanut 
osuvasti, ettei karjalaisten taiteilijoiden pidä käy-
dä kauas luomisvirikettä saamassa. Täältä Kar-
jalasta löytyy parhaat eväät taiteilijalle – kaunis 
luonto ja kaunis arkkitehtuuri, vaiheikas historia, 
rikas moni-ilmeinen kulttuuri. Ottakaamme esi-
merkiksi maailmankuulut kalliopiirrokset ja Kale-
valan runot. Heijastuuko kaikki tämä esimerkiksi 
Petroskoin kaupunginilmeestä, katukuvasta? 
Aika vähän, täytyy tunnustaa.

Ihminen elää omassa ympäristössään, omassa 
ajassaan, ja aika muuttaa itse ihmisiä. Valitettavasti 
nykyään taiteilijat ovat lakanneet asettamasta mit-
tavia luomistyön tavoitteita itselleen. Edesmennyt 
Oleg Juntunen on aidon taiteilijan esikuva: hän ei 
koskaan laittanut allekirjoitustaan keskeneräiseen 
teokseen, vaan jatkoi sisukkaasti työtä, teki uu-
destaan ja uudestaan vaikka kuinka monta kertaa 
kunnes teos oli kypsä. Useat nykytaiteilijat ovat 
turhan kiireisiä. He valmistavat harjoitelmia ja sit-
ten kiirehtivät tuoda ne näyttelyyn. Oleg Juntunen 
ei koskaan kuvitellut keskeneräistä teosta kypsäksi 
ja viimeisteli parhaan saakka. Hän oli määrätietoi-
nen harjoitelmia valmistaessaan.

Taiteilija tekee näkymättömän näkyväksi. Hän 
kuvaa elämää erikoisin, taiteellisin keinoin. Pet-
roskoilainen Pavel Poljakov on aito muotokuva-
taiteilija. Hänen maalaamansa Äidin muotokuva: 
Eila Timonen (2017) nähtiin viime vuoden näyt-
telyissä. Poljakovin valmistamat muotokuvat ovat 
aitoa elävää taidetta. 

Eila Timonen, Pavel Poljakovin äiti, on tunnettu 
petroskoilainen kuvataiteilija. Timosen maalaus Yk-
sinäinen syksy nähtiin viimevuotisissa näyttelyissä. 

“Järjestää näyttely 
on työ iso.”
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Pavel Poljakov. Äidin muotokuva. Eila Timonen. 2019. Kangas, öljy. 
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Viktoria Zorina. Aporian harmonia -triptyykki. 2020. 
Paperi, öljypastelli. 

’’L iitto. Karjala. Taide 
-niminen taidenäyttely 
toimi kuukauden ajan 
Petroskoin kaupungin-
näyttelysalissa Leninin 

valtakadulla Karjalan pääkaupun-
gin ydinkeskustassa viime syksynä. 
Näyttely juhlisti Karjalan tasavallan 
perustamisen 100 vuotta ja Venäjän 
taiteilĳ aliiton Karjalan tasavallan 
osaston alueellisen perustamisen 
80 vuotta. Siinä näki taideteoksia 
63 liitonjäseneltä. He ovat eri puolilta 
Karjalaa – Petroskoista, Aunuksesta, 
Karhumäestä ja Kostamuksesta. 
Jokainen taiteilĳ a valitsi itse teok-
sensa näyttelyyn, joten nähtävänä 
oli moni-ilmeistä taidetta – eri 
aikoina valmistuneita taidelajiltaan 
ja -tyyliltään erilaisia teoksia 
eri-ikäisiltä taiteilĳ oilta. 
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Vladimir Zorin. Ilmailĳ oita. 2008. Tuohikaiverrus, erikoistekniikka. 



52 C a r e l i a  1 / 2 0 2 1

Galina Kalinina. Tyttö rannalla. 2016. Kangas, öljy. 

Juri Bobin. Laituri. 2017. Kangas, öljy. 
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Tengiz Gigolashvili. Korppi. 2020. Kangas, öljy. 



54 C a r e l i a  1 / 2 0 2 1

Natalia Kosheleva. Kylä sinisen meren rannalla. 2013. Paperi, sekatekniikka. 
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Badri Topurĳ a. Taiteilĳ oita plein air -tapahtumassa Karjalassa. 2020. Kangas, öljy. 

Vladimir Levitski. Helmikuun kinoksia. 2019. Pahvi, akryyli. 
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Sergei Terentjev. Back in the USSR. 1990. Kangas, guassi, liima. 
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Anna Grjaznova. Helmikuu tataarikylässä. 2020. Paperi, akryyli. 

Alla Vlasenko. Valamon enkeli. 2019. Paperi, vesivärit. 
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Aleksandr Kostjukov. Kevään enteitä. Punainen talo. 2019. Kangas, öljy.  

Larisa Antonova. Simaniston metsä. 
2017. Paperi, vesivärit. 

Irina Peregorodina. Yllättävä suojasää. 
2018. Paperi, vesivärit.
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Eila Timonen. Yksinäinen syksy. 2017. Paperi, sekatekniikka. 
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Valentin Tshekmasov. Hiljaista kauneutta. 2014. Puulevy, tempera, lakka. 

Mihail Burin. Kylä Äänisniemellä. 2019. Kangas, öljy.
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Boris Pomortsev. Vepsän maa. 2015. Puulevy, öljy.

Janina Ivasenko. Syksy. 2015. Silkki, akryyli, maalaus.

Viktor Barbashin. Tyttö viuluineen. 2004. Kangas, öljy. 

Viktor Barbashin. Taiteilĳ a N. Semjonovin muotokuva. 
2007. Kangas, öljy. 
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Aleksandr Trifonov. Luonnon kalligrafi aa. 2018. Puukuitulevy, öljy.
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Arkadi Morozov. Tä htiä kylmissä syysvesissä. 2019. Paperi, linoleikkaus.

Arkadi Morozov. Tähtilintu. 2018. Paperi, linoleikkaus. 
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– Kertoisitteko muista petroskoilaisen näyttelyn 

osanottajista. 

– Kirkkaita lahjakkaita teoksia nähtiin mo-
nilta taiteilijoilta. Heidän joukostaan mainitta-
koon petroskoilaiset Vladimir Levitski, Arkadi 

Morozov, Aleksandr Trifonov ja Juri Kanojev 
Aunuksesta. Toiset näyttelyn osanottajat ovat ar-
vostettuja mestareita, toiset nuoria tai aloittelevia 
taiteilijoita.    

– Taiteen, taide-elämän ja taiteilijaliiton jatku-
vuus kysyy tietysti nuorta voimaa. Taiteilijantyö ei 
kiehdo kovinkaan nykynuoria eivätkä nuoret tai-
teilijat ole kovin halukkaita liittymän taiteilijalii-
ton jäseniksi. Nuoret ihmiset eivät tule mielellään 
taidealalle eikä taiteilijantyö ole yhtä suosittua 
nykyään kuin oli ollut aikaisemmin. Taiteella ei 
tienaa suurta rahaa, ja nykyiset markkinasuhteet 
ovat haaste varsinkin aloitteleville, nuorille taitei-
lijoille.

– Toisaalta perestroika-aika innoitti taiteilijoi-
ta. Heiltä ilmestyi paljon uusia, uudenlaisia teok-
sia, ja uusia suuntauksia syntyi Karjalan kuvatai-
teeseen. Nämä teokset eivät yleensä päätyneet 
museokokoelmiin. Tämä on kovin valitettavaa, 
koska monet silloin valmistuneet lahjakkaat teok-
set ovat kadoksissa nykyään. Tässä mielessä pere-
stroika-ajan taide olisi ikään kuin tippunut pois 
karjalaisen taiteen historiikista. Silloisen seka-
sorron seuraukset vaikuttavat yhä voimakkaasti 
taide-elämään. Toisaalta nykyään nuoret Venäjän 
taiteilijaliiton jäsenet voivat anoa apurahaa luo-
van työnsä tuekseen. Me Karjalan taiteilijaliitossa 
olemme käyttäneet liiton toimistotiloja galleria-
na, jossa esittelemme aloittelevien taiteilijoiden 
teoksia. 

Taiteilijaliitolla oma talo 

Keskustelemme Vladimir Zorinin kanssa Karjalan 
taiteilijaliiton toimistolla. Toimiston huoneet ovat 
nykyään pieni taidegalleria, jossa esitellään aloit-

televien taiteilijoiden teoksia. Haastatteluhetke-
nä täällä on esillä aunuslaisen Jelena Leontjevan 
akvarelleja.  

Karjalan taiteilijaliiton toimisto on vanhan lu-
jatekoisen kaksikerroksisen talon yläkerrassa. Talo 
seisoo Nieklajoen rantatörmällä Nuorten moni-
toimitalon vieressä. Paikka on Petroskoin ydin-
keskustaa: Karjalan tasavallan hallituksen talo on 
lähellä Leninin valtakadulla.

– Taiteilijaliitto on pitänyt tämän talon omis-
tuksessaan, vaikka paljon haasteita ja vastoin-
käymisiä oli varsinkin 1990-luvulla, Zorin ker-
too. – Pidämme taiteilijaliiton toimistoa täällä 
ja vuokraamme muut tilat eri yrityksille. Tämä 
rakennus on tilava ja lujatekoinen, mutta totta 
kai kaipaa remonttia ja huoltoa. Katto vuoti kun 
minut valittiin Karjalan taiteilijaliiton puheenjoh-
tajaksi. Vanha reikäinen katto oli paha päänvaiva 
minulle heti alkuun. Tämä katto oli näet kulunut 
80-prosenttisesti siihen mennessä. Löysimme va-
roja ja saimme katon kuntoon. Uudistamme taloa 
mahdollisuuksien mukaan jatkossa.

Vladimir Zorinin mukaan taiteilijaliitolla on 
muuta kohennettavaa talon kunnossapidon li-
säksi: 

– Liittomme toiminta oli jokseenkin laantu-
nut, tullut vähemmäksi vuosien mittaan. Se kai-
paa kyllä uutta virikettä. Kaksi isoa yhteisnäytte-
lyä oli näyttävä tulos viime vuonna. Toivottavasti 
se rohkaisee liiton jäseniä vilkastaa toimintaam-
me jatkossa. 

Taiteilijaliiton tavoitteina puheenjohtaja 
mainitsee muun muassa alueenvälisen ja kan-
sainvälisen taiteilijayhteistyön. Rajat ylittävää 
yhteistyösiltaa hänestä on aiheellista rakentaa 
Karjalasta ennen muuta Suomeen ja muihin 
pohjoismaihin. 

Venäjän ja Suomen silta leveäksi   

Vladimir Zorin osaa suomen kieltä. Hän on puhu-
nut sujuvaa suomea Karjalan television ja radion 
kansalliskielisen toimituksen ohjelmissa. 

– Missä ja miten olette oppinut suomen kieltä? 

– Olen käynyt Suomessa, ollut kassakäymises-
sä ja tehnyt monenlaista yhteistyötä suomalais-
ten kuvataiteilijoiden kanssa 1990–2000 -luvun 

”Yhteistyösiltaa on aiheellista 
rakentaa Suomeen ja muihin 
pohjoismaihin.” 
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Vladimir Zorin on syntynyt Kirovin 
alueella 1962. Hän valmistui Pieta-
rin taideteollisesta valtionakatemi-
asta 1988 ja on siitä lähtien asunut 
Petroskoissa. 

Taiteilĳ a on harjoittanut muun 
muassa ympäristötaidetta, suunni-
tellut taidekohteita Petroskoin ka-
tukuvaan ja valmistanut ainutlaa-

tuisia väritettyjä tuohikaiverruksia. 
Hän on Venäjän taiteilĳ aliiton ja 
Venäjän muotoilĳ aliiton jäsen. 
Vladimir Zorin on järjestänyt ja 
vetänyt useita taidealan hankkeita. 
Hän on toiminut Venäjän taiteili-
jaliiton Karjalan osaston hallinnon 
puheenjohtaja vuodesta 2018.

Vladimir Zorinin teoksiaan on 

eri museoissa kotimaassa ja ulko-
mailla, muun muassa Suomessa, 
pohjoismaissa, USA:ssa. Karjalan 
tasavallan päämiehen Sampo–pal-
kinto (2007). Karjalan tasavallan 
ansioituneen taiteenharjoittajan 
arvo (2007).

Naimisissa kuvataiteilĳ a Vikto-
ria Zorinan kanssa.          

Taiteen monitoimimies
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vaihteenajalta alkaen. ihmisten kanssakäyminen 
kysyy yhteistä kieltä. En osaa englantia, koska luin 
saksaa koulussa, joten aloin opiskella suomea, 
kun olin saanut ystäviä ja kumppaneita Suomes-
ta. Olen oppinut suomea itsenäisesti, puhumalla 
ja käyttämällä suomen kieltä. 

– Aikaisemmin olin saanut kosketusta suo-
men kieleen, inkerinsuomalaisiin ja suomalaisiin, 
kun opiskelin taidetta Leningrad–Pietarissa aikoi-
naan. Nykyään meillä, Viktoria–vaimollani ja mi-
nulla on paljon hyviä ystäviä Suomessa.  

– Meidän rajanaapureiden tulee vaalia ja edis-
tää hyviä suhteita, panostaa siihen mikä yhdistää 
eikä erota eri maiden ihmisiä, Vladimir Zorin pai-
nottaa. – Olemme ideoineet ja vetäneet useita 
yhteishankkeita suomalaisten taiteilijakollegojen 
kanssa. Yksi niistä on ollut nimeltään Leveäsilta 
– kulttuurisilta joka yhdistää Venäjän ja Suomen 
taiteilijoita ja muita ihmisiä.

– Yleensä luullaan että pohjolan ihmiset ovat 
sulkeutuneita ja tylyjä, ja pohjolan maisemat ka-
run värittömiä. Tämä on harhaluulo, väärinkäsi-
tys. Olemme tahtoneet oikaista taidekeinoin tätä 
väärinkäsitystä. Pohjoinen suunta: Värihyökkäys 
on vuonna 2016 aloitettu venäläis-suomalainen 
taiteilijahanke. Itse hankkeen nimi hehkuu väriä, 
värinvoimaa. Värihyökkäyksen taidenäyttelyjä 
on järjestetty vaiheittain Venäjällä ja Suomessa 
hankkeen aikana. Niitä on nähty muun muassa 
Pietarissa, Helsingissä, Petroskoissa. 

Vladimir Zorin on ollut Värihyökkäyksen ku-
raattori Venäjällä ja helsinkiläinen Tiina Halla-

korpi Suomessa. Zorinin työhuoneen seinässä on 
iso värikäs taulu Värihyökkäyksen ajoilta.   

Vladimir Zorin kertoo: 
– Meillä on hyviä ystäviä eri puolilla Suomea. 

Pariskunta Kari Södö ja Johanna Huhtamaa asu-
vat Oulussa ja Anu Pehkonen Pohjois-Karjalassa. 
Olemme tehneet taidetta yhdessä Anun kanssa. 
Kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soininen on sa-
moin Pohjois-Karjalasta, Joensuusta.

Karjalan taiteilijaliiton puheenjohtaja toivoo 
että karjalaisten ja suomalaisten kuvataiteilijoi-
den kanssakäyminen ja yhteistoiminta jatkuvat 
ja vilkastuvat, kun koronaepidemiasta selvitään 
ennemmin tai myöhemmin. 

Tuohikaiverrukset ainutlaatuisia 

Vladimir Zorin tunnetaan monipuolisena taitei-
lijana, monen taidehankkeen järjestäjänä, jota 
sopii sanoa taiteen monitoimimieheksi. Haas-
tattelun päätteeksi pyydän häntä kertomaan 
uusista töistään. Hän ehdottaa että siirrymme 
naapurihuoneeseen. Siellä hän esittelee kahta 
isoa samankokoista teosta minulle. Kumpikin 
on 25 samankokoisesta samantyylisestä kuvas-
ta koostuva täsmällinen kokonaisuus. Kokonai-
suuden kuvaosat tuovat mieleen kauniit väri-
tetyt tuohileikkaukset Ilmailijoita ja Lentäjiä, 
joihin kiinnitin huomiota Karjalan taiteilijalii-
ton juhlanäyttelyssä. Niitä tekee mieli tarkkaan 
katsella. Ilmailijoita näkee tämän Carelian väri-
kuvaliitteessä. 

– Tuohikaiverrus on uusi tekniikka. Olen op-
pinut valmistamaan värillisiä tuohileikaiverruk-
sia, Zorin selittää. – Ne ovat minun keksintöni, 
minun kehittelemäni uusi taidetekniikka. Aikai-
semmin tuohta ei voitu käyttää kaiverrusten val-
mistamiseksi, koska se aina meni rullalle. Olen 
keksinyt miten tuohesta tehdään liimaamalla 
levy, johon voi kaivertaa kuvia, ja miten nämä 
kuvat voidaan värittää. Ne ovat värillisiä tuohi-
kaiverruksia. Olen kaivertanut neulalla kuvia 
eheisiin tuohilevyihin.   

– Nyt olen valmistanut kaksi kahdenkymme-
nen viiden osan tuohileikkaussarjaa. Toinen on 
Metsästäjä ja toinen Sotilas. 

Vladimir Zorinin metsästäjä ja sotilas saivat 
alkunsa taiteilijan luovasta kuvituksestaan. Toi-
saalta he liittyvät kotiseudun, Karjalan, pohjolan 
vaiheisiin. Kuvittelu ja todellisuus sulautuvat yh-
teen taiteessa.

Armas Mashin 

Kuvat Vitalii Golubev

”Olen valmistanut värillisiä 
tuohikaiverruksia.” 
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T iilenkokoinen yli 700-sivuinen julkaisu on 
asiakirjakokoelma. Siihen on koottu Venä-
jän arkistojen asiakirjoja. Useimmat asia-

kirjat on julkaistu ensimmäistä kertaa. Kokoelma 
kuvastaa Edvard Gyllingin toimintaa Neuvosto-
Karjalan perustajana ja johtajana 1920–1935, 
nykyisen Karjalan tasavallan syntyä ja kehittämistä 
Gyllingin aikaan. 

Uutuus on Petroskoin valtionyliopiston Poh-
jois-Euroopan tutkimusinstituutin julkaisu, joka 
valmistui instituutin ja Karjalan tasavallan kan-
sallisarkiston asiantuntijoista koostuneen työryh-
män valmistamana. Historian tohtori, Petroskoin 
yliopiston professori Juri Kilin ohjasi tätä ryhmää. 

Johdanto on hänen laatimansa. Johdannon 
jälkeen seuraa Markku Kangaspuron kirjoitus 
Edvard Gylling Karjalan työkansan kommuunin pe-
rustaja. Kirjoittaja on suomalainen historian toh-
tori, Aleksanteri-instituutin johtaja Helsingissä. 
Kirjan asiakirjat on koottu kolmeksi osioksi: Kar-
jalan työkansan kommuunin johtaja; Autonomisen 
Karjalan sosialistisen neuvostotasavallan johtaja; 
Edvard Gylling: ihminen ja poliitikko. Valokuvaliit-
teessä on parikymmentä Gylling–aiheeseen liitty-
vää arkistokuvaa. Kirjassa on nimi-, paikannimi-, 
lähde- ja lyhennysluettelot. 

Kirja on kustannettu Karjalan tasavallan val-
tionvaroin Karjalan tasavallan 100-vuotispäivän 

Uutta Gyllingistä 
ja hänen ajastaan

Edvard Gylling – Neuvosto-Karjalan ensimmäinen johtaja -niminen kirja 

ilmestyi venäjän kielellä Petroskoissa loppuvuodesta 2020. Tämä teos on ainut-

laatuinen – ensimmäinen kattava Gylling–kirja Venäjällä.

kunniaksi. Karjalan tasavallan kansallisuus- ja 
aluepolitiikan ministeriö ja Petroskoin yliopisto 
olivat tukeneet kirjahanketta. 

Kokoelma ilmestyi 1000 kappaleen painokse-
na Periodika–kustantamosta Petroskoissa.

Marja Ikonen      

”Useimmat asiakirjat on 
julkaistu ensimmäistä kertaa.”
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–U usi Edvard Gylling -aiheinen kirja on 

ensimmäinen kotimainen hänestä 

kertova laajalle lukijakunnalle 

tarkoitettu teos. Tämä kirja valmistui Petroskoin 

yliopistossa. Kertoisitteko miten kirjahanke sai 

alkunsa ja toteutui. 

– Osallistuin Petroskoin sotilaskunnia -nimisen 
kirjan julkistamiseen Karjalan tasavallan kansallis-

Edvard Gyllingin 
perintö

Valeri Shljamin on taloustieteen tohtori, Petroskoin valtionyliopiston rehto-

rinviraston neuvos, Pohjois-Euroopan tutkimusinstituutin tieteellinen johtaja. 

Oheisessa haastattelussa hän kertoo uudesta Edvard Gylling: Neuvosto-Karjalan 

ensimmäinen johtaja -kirjasta, arvioi Gyllingin aikaa ja valaisee miksi Gyllingin 

aatteet ovat ajankohtaisia nykyään.    

museon suojissa 21. helmikuuta 2019. Enemmän 
kuin sata työ- ja asevoimain veteraania oli pyy-
detty tilaisuuteen. Eräs heistä tervehti lämpimästi 
kirjauutuutta puheenvuorossaan. Hän niin ikään 
kosketteli Karjalan tasavallan 100-vuotispäivän 
valmistelua, joka oli käynnissä silloin. Veteraa-
ni päivitteli että meillä tiedetään hyvin vähän 
Edvard Gyllingistä, joka oli Karjalan työkansan 

Kontupohjan vesivoimalan rakennus 1930. Karjalan tasavallan kansallisarkisto. 
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kommuunin (myöhemmin tasavalta) perustami-
sen aloitteentekijä ja ensimmäinen johtaja. ”Ky-
sykäämme jalankulkijoilta Gyllingin rantakadulla 
Petroskoissa, kuka hän oli. Useimmat heistä ei-
vät osaisi vastata kattavasti tähän kysymykseen. 
Karjalan kirjastoista löytyy venäjän kielellä yksi 
ainoa Gyllingistä kertova kirja – hänen tyttärensä 
valmistama muistelma- ja kirjoituskokoelma, jota 
ilmestyi sata kappaletta Irkutskin kaupungissa 
vuonna 2011, ja parikymmentä lehtikirjoitusta tä-
män lisäksi”, veteraani totesi. 

Hänen puheenvuoronsa vaikutti vahvasti mi-
nuun. Totta sanoen sitä ennemmin en tietänyt, 
että tasavaltamme 100–vuonna voimme jäädä il-
man asianmukaista tieteellistä julkaisua Karjalan 
tasavallan merkittävän valtiomiehen elämästä ja 
toiminnasta. Samana iltana soitin omalle kolle-
galleni ja toverilleni Juri Kilinille. Hän on histori-
an tieteiden tohtori, Petroskoin valtionyliopiston 
professori, Pohjois-Euroopan tutkimusinstituutin 

johtaja. Kysyin Kiliniltä ryhtyisikö hän valmistele-
maan Gylling–aiheista kirjaa. 

Tehtävä oli haasteellinen, koska kirjan käsikir-
joituksen piti olla valmis huhtikuuhun 2020 men-
nessä. Asiakirjakokoelma, lähinnä aikaisemmin 
julkaisemattomien arkistoasiakirjojen kokoelma 
asianomaisine tieteellisine tutkijakommenttei-
neen oli ainoa mahdollisuus tällöin. Neuvostoval-
lan alkuvaiheita pitkään tutkinut Juri Kilin suostui 
aloittamaan välittömästi uuden kirjan valmistelun. 

Kirjan valmistelu kulttuuriteko     

– Heti seuraavana päivänä käännyin Petroskoin 
valtionyliopiston rehtori, professori Anatoli Vo-

roninin puoleen. Pyysin että yliopisto tukee ai-
neellisesti kirjahanketta. Hän lupasi empimättä 
tukea. Katsoimme ratkaisevan tärkeäksi, että kir-
ja valmistetaan yhteistyönä Karjalan tasavallan 
hallituksen kanssa. Tapasin asiaa pitkittämättä 
Karjalan tasavallan kansallisuus- ja aluepolitiikan 
ministeri Sergei Kiseljovia ja myöhemmin Kar-
jalan tasavallan päämies Artur Parfentshikovia. 
Tasavallan johto oli valmis yhteistyöhön ja kirja-
hankkeen rahoittamiseen. 

Valeri Shljamin on taloustieteen tohtori, Petroskoin valtionyliopiston rehtorinviraston neuvos, Pohjois-Euroopan 
tutkimusinstituutin tieteellinen johtaja. Kuva Petroskoin valtionyliopisto.

”Tehtävä oli 
haasteellinen.”
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Tämän jälkeen muodostettiin kirjahankkeen 
työryhmä: Juri Kilin (hankejohtaja), Veronika 

Kilina (kirjanlaatija) ja Karjalan tasavallan kan-
sallisarkiston työntekijät Nadezhda Basova, Je-

katerina Jevsejeva, Varvara Markova ja Jelena 

Usatshjova. He tarttuivat tarmokkaasti työhön. 
Itse käännyin Venäjän Federaation Suomen–
suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin ja Venäjän 
Federaation ulkoministeriön toisen Euroopan 
osaston päällikkö Sergei Beljajevin puoleen 
saada tutustua Venäjän Federaation ulkopolitii-
kan arkiston asiakirjoihin, jotka koskevat Edvard 
Gyllingin toimintaa. Karjalan yksikkö oli näet toi-
minut Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissa-
riaatissa aina vuoteen 1926. Tämä johtui Karjalan 
autonomian erikoisesta rajasijainnista. Keskus-
tellessani Sergei Beljajevin kanssa ehdotin että 
Karjalan tasavallan päivät järjestettäisiin Suomes-
sa Karjalan tasavalta 100 -vuonna 2020. Ehdotin 
myös, että Pohjola on yhteinen kotimme -aiheinen 
tieteellis-käytännöllinen seminaari järjestettäisiin 
Suomessa Karjalan päivien aikana. Venäjän ulko-
ministeriö ja tasavaltamme hallitus kannattivat 
tätä ajatusta. Toivottavasti aloite toteutuu, kun 
koronapandemian uhka on poissa.  

Oma osuuteni Gylling–kirjahankkeessa on ol-
lut vaatimaton. Kirjan laatijoiden uuttera uhrau-
tuvainen työ on ollut tärkeintä. Valtavankokoinen 
työ tehtiin Karjalan tasavallan kansallisarkistossa, 
Venäjän Federaation valtio-
narkistossa, Venäjän nykyajan 
poliittisen historian valtionar-
kistossa, Venäjän valtiollisessa 
sota-arkistossa, Venäjän Fe-
deraation ulkopolitiikan ar-
kistossa. Iso määrä asiakirjoja 
löydettiin, tutkittiin, valikoitiin 
ja hyväksyttiin tutkimuskäyt-
töön varsin lyhyessä ajassa. On 
mahdoton yliarvioida, kuinka 
suuri on ollut kirjan alkusanan 
ja elämäkertakirjoituksen laa-
tijoiden, historiantohtorit, pro-
fessorit Juri Kilinin ja Markku 

Kangaspuron panos kirjan val-
mistamiseen. Kangaspuro on 
Aleksanteri–instituutin johtaja 
Helsingissä. Kirjan tekijäryh-

män työ on ollut merkittävä tutkimusteko mie-
lestäni. Olen iloinen siitä, että professori Juri Kilin 
huomioitiin Karjalan tasavallan vuoden 2020 lau-
reatuksen kunnia-arvolla joulukuussa 2020. Tämä 
arvo myönnettiin hänelle muun muassa ansiois-
taan Gylling–kirjan valmistelussa. Kiitettäköön 
Kustantamo Periodikaa, jossa kirja saatettuiin 
korkeatasoisesti päivänvaloon. 

Gyllingillä omaperäinen konseptio  

– Mitä sanoisitte Edvard Gyllingin persoonasta ja 

hänen kaudestaan Karjalan historiassa? 

– Sain tietää Gyllingistä keskusteluista isäni 
Aleksandr Shljaminin kanssa 1960-luvun lopus-
sa. Hän kuului Karjalan johtohenkilöihin siihen 
aikaan. Paljon myöhemmin sain uutta kosketusta 
Gyllingin hahmoon siirryttyäni Karjalan tasaval-
lan tilastohallinnon päällikön tehtäviin vuonna 
1987. Silloin kiinnitin huomiota Karjalan tilasto-
viranomaisten analyyttiseen aineistoon vuosilta 
1926–1929.  

Kerrassaan ihmettelin, kuinka tasokasta hei-
dän tekemänsä tilastotutkimus oli, varsinkin kun 
muistamme että tilastolaitoksen toimintaolot 
olivat vaikeita silloin. Silloisista vaikeuksista huo-
limatta Karjalan hallitus onnistui siinä, että ta-
sokkaat, työlleen uskolliset asiantuntijat tekivät 
tilastotyötä tasavallassa silloin. Ainoastaan hyvän 

Kontupojan paperitehtaassa 1836. Karjalan tasavallan kansallisarkisto.



72 C a r e l i a  1 / 2 0 2 1

H I S T O R I A  J A  N Y K Y A I K A

valmennuksen saaneet asiantuntijat olivat voi-
neet käyttää tätä tasokasta tilastotietoa. Autono-
misen Karjalan sosialistisen neuvostotasavallan 
kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja 
Edvard Gylling oli näiden tilastokatsausten ja 
-kokoelmien tärkein käyttäjä. Hän oli ammatti-
taitoinen talousalan tilastoasiantuntija. Vuosina 
1910–1918 fi losofi an (nykykieltä käyttäen ta-
loustieteen) tohtori Gylling toimi tilastotieteen 
dosenttina ja piti taloustilastotieteen kurssia Hel-
singin yliopistossa. Vuosina 1911–1918 hän toimi 
Helsingin kaupungin tilastokonttorin aktuaarina. 

Gylling valittiin Suomen eduskunnan jäseneksi 
kymmenen vuoden aikana. Hänellä oli hyvää po-
liittista kokemusta vuoteen 1918 mennessä. Ei ole 
mitään ihmeteltävää siinä, että Leninin johtama 
Neuvosto-Venäjä kannatti keväällä 1920 Gyllingin 
ajatusta perustaa erikoinen kommuuni Karjalaan. 
Karjalan työkansan kommuuni saisi järjestää kan-
santaloutta ja valistusta omien säädöstensä mu-
kaan ja olisi samalla osa Neuvosto-Venäjää. 

Gylling nimitettiin ensimmäiseksi Karjalan 
työkansan kommuunin vallankumouskomitean 
puheenjohtajaksi kesäkuussa 1920 ja myöhem-
min hän toimi Karjalan hallituksen (Kansankomis-
saarien neuvosto) johdossa vuoteen 1935. Hän 
esitti Karjalan nopeutettua kehitystä Moskovalle. 
Gyllingin skenaariossa hyödynnettiin pohjois-
maiden ja Suomen kehitysmallin aineksia, niiden 
käyttämiä ajanmukaisia teknologioita. Tämä ke-

hitysskenaario edellytti saha-, sellu- ja paperituo-
tannon nopeutettua kehitystä, tämän tuotannon 
tuotteiden myyntiä kotimaan ja vientimarkkinoil-
la, voimatalous- ja liikenneinfrastruktuurin kehit-
tämistä sekä rauta- ja värimetallurgian laitosten 
rakentamista. Gylling niin ikään ymmärsi, ettei 
mallikelpoista autonomista valtiolaitosta voida 
rakentaa Suomen rajan läheiseen Karjalan, ellei 
täällä kehitetä tuottoisaa karjanhoitoa ja kalata-
loutta eikä järjestetä mittavaa asuin- ja kunnal-
listalouden rakennustyötä. Juuri tämä Gyllingin 
poliittinen tavoite miellytti neuvostojohtoa var-
sinkin alkuvaiheessa. 

Olisivat Gyllingin aikalaiset ja nykyajan tut-
kijat mitä tahansa mieltä hänen konseptiostaan 
(useimmat heistä ovat pitäneet sitä utopistisena), 
tämä konseptio oli omaperäinen. Karjalalla oli ve-
roetuuksia 1920-luvulla. Vaikka nämä etuudet oli-
vat vähempiä kuin mitä Gylling oli toivonut, Kar-
jala kehittyi melko menestyksellisesti 1930-luvun 
alkuun. Tärkeä erikoisuus oli se, että Karjalan val-
tionbudjettia ei muodostettu liittovaltion myöntä-
min varoin, vaan oman taloustoimintansa (lähinnä 
metsäteollisuuden) tuloksin ja osin (25 prosenttia) 
valuuttavientituloin, joita Karjala sai käyttää oman 
harkintansa mukaan. Kontupohjan vesivoimala, 
Kontupohjan paperitehtaan ensimmäinen vaihe, 
muutama sahalaitos ja satoja kilometrejä autoteitä 
rakennettiin siihen aikaan. Vesijohto valmistui ja 
matkustajaliikenne aloitettiin Petroskoissa. 

Autonomisen Karjalan sosialistisen neuvostotasavallan kansankomissaarien neuvoston istunto Petroskoissa 1923. 
Karjalan tasavallan kansallisarkisto.
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Kirkas tähtihahmo 

– Gyllingistä puhuttaessa pitää huomioida ai-
kansa nopeat ulkopoliittiset muutokset nuoren 
Neuvosto-Venäjän ympärillä, Karjalaan kohdis-
tunut sotilaallisen hyökkäyksen uhka, monimut-
kainen sisäpoliittinen kehitys valtakunnallisella ja 
alueen tasolla, talouskehityksen keskusjohtoinen 
valmiusmalli. Neuvostojohto ymmärsi että sodan 
alkamisriski on suuri ja se jarrutti teollisuuden ja 
infrastruktuurin kehitystä Suomen läheisillä raja-
alueilla. Karjalan talouden erikoishallintokokeilu 
päättyi tähän. 

Gylling edisti kotiseutumme tiedettä ja kult-
tuuria. Karjalan valtiollinen pedagoginen insti-
tuutti – tasavaltamme ensimmäinen korkeakoulu 
– perustettiin 1931. Gylling oli ajanut sen perus-
tamista ja opetti siinä. Karjalan monialainen tut-
kimuslaitos perustettiin vuonna 1930. Ensimmäi-
senä tutkimuslaitoksen johtajana toimi vuosina 
1931–1935 tasavallan hallituksen päämies Edvard 
Gylling. Hän oli myös Karjalan talous ja tilastointi 
-aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen. 

Edvard Gyllingin suurta panosta Karjalan ta-
savallan talouden, sosiaalialan ja kulttuurin ke-
hittämisessä on vaikea yliarvioida. Gyllingin hal-
litus osasi selvitä vaikeista sisä- ja ulkopoliittisista 
haasteista, uhkista ja ongelmista ja suunnitella ta-
savallan strategista kehitystä. Karjalan johto kävi 
tarmokkaasti vuoropuhelua Moskovan kanssa ja 
aika pitkään (noin seitsemän vuotta) sai ymmär-
rystä ja etuja valtakunnan johdolta. 

Karjalan tutkijoiden mukaan lähes 15  000 
suomalaista saapui Suomesta, Ruotsista, USA:sta 
ja Kanadasta Karjalaan Gyllingin kutsusta. Monet 
heistä osasivat aikansa parhaita teknologioita, he 
toivat mukanaan työvälineitä, koneita ja jopa kar-
jaa. Näin parasta osaamista, kokemusta ja tietoa 
tuotiin ulkomailta Karjalaan siihen aikaan. 

Gylling osasi saada pätevimpiä asiantunti-
joita – syntyperäisiä venäläisiä, suomalaisia ja 
karjalaisia – johtotyöhön mukaan. Monet heistä 
olivat varsin lahjakkaita ihmisiä. Tiedämme ar-

kistoasiakirjoista, että Karjalan työkansan kom-
muunin alueelliset ja hallinnolliset erikoisuudet, 
väestön kansallinen koostumus, kova poliittinen 
valtakilpailu punasuomalaisten kannattajien 
ja karjalaisjohtajien ryhmän välillä vaikeuttivat 
Kansankomissaarien neuvoston muodostamista 
alkuvaiheessa. Gylling selvisi tästäkin haasteesta.

Hänen johtajuuttaan sopii luonnehtia huo-
mattavaksi senaikaiset vaikeudet huomioiden. 
Edvard Gylling oli kirkkaimpia hahmoja Neuvos-
to-Venäjän autonomioiden ja hallintoalueiden 
johtajien keskuudessa 1920–1930 -luvun ai-
kaan. Hänellä oli hyvä eurooppalainen koulutus 
ja kulttuuri, tutkimustoiminnan kokemus, laajat 
yhteydet Euroopan maiden sosiaalidemokraat-
tisten puolueiden toimijoihin, parlamentaarisen 
toiminnan osaamista ja taloustieteilijän tietoa. 
Hänellä oli harvinainen taito vetää puoleensa 
ihmisiä, muodostaa ja johtaa pätevää hallinto-
joukkuetta. Hän on ollut ainutlaatuinen johta-
jahahmo Karjalassa tasavallan yli sadan vuoden 
historiassa.

Edvard Gylling Neuvosto-Karjalan johtajana. 
Karjalan tasavallan kansallisarkisto. 

”Karjalan talouden kokeilu 
päättyi tähän.”
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Asumme geostrategisella alueella 

– Mitkä Gyllingin ajan tapahtumat, kokemukset ja 

opetukset ovat vaikuttaneet Karjalan kehitykseen 

hänen jälkeensä? Mitä Gylling ja hänen aikansa 

merkitsevät nykyajan ihmisille? 

– Raja-alueen nykyvaiheen johtajien pitää 
tuntea hyvin valtakuntamme ja Karjalan poliit-
tista ja taloushistoriaa, muun muassa Gyllingin 
hallituksen kokemusta. Tämä tuntemus on tar-
peen päätellä oikein sisäisten ristiriitojen voitta-
miskeinoista, älyllisten resurssien keskittämisestä 
tärkeimmille kehityssuunnille, tavoista rakentaa 
suhteita Venäjän Federaation johtoon, mahdol-
lisuuksista hyödyntää naapurimaan Suomen ta-
loudellista ja teknologista potentiaalia Karjalan 
kehityksen hyväksi. 

Saamme kuulla venäläisten valepatrioottien 
ääntä usein nykyään. EU:n stagnaation voimis-
tuessa ja lännen ja Venäjän välisen poliittisen ja 
taloudellisen vastakkainolon kärjistyessä he us-
kottelevat sinnikkäästi, ettei kotimaamme pidä 
pyrkiä yhteistyöhön EU–maiden kanssa. Heidän 

mielestään meille löytyy hyvin muita kumppa-
neita, muun muassa Aasiasta. Nämä valepatrioo-
tit unohtavat kuitenkin että venäläiset kauppiaat 
ja myöhemmin teollisuuden harjoittajat kävivät 
kauppaa lännen kanssa vähintään 500 vuoden 
ajan. He toivat aikansa parhaita tietoja ja tekno-
logioita, työvälineitä ja kalustoa Länsi- ja Poh-
jois-Euroopan maista Venäjälle. Juuri Euroopan 
maat olivat Venäjän tärkeimpiä kauppa- ja sijoi-
tuskumppaneita 1900-luvulla. Suomella on ollut 
tärkeä osuus siinä. Ei ollut sattuma että Edvard 
Gylling tahtoi hyödyntää mahdollisimman tehok-
kaasti Suomen ja Skandinavian maiden talous-
kehityksen kokemusta. Mitä ajanmukaisimpia, 
pohjolan oloihin parhaiten soveltuvia teknologi-
oita oli käytetty siellä voimataloudessa, metsä-, 
puunjalostus-, sellu- ja paperiteollisuudessa, me-
talliteollisuudessa ja maataloudessa 1800-luvun 
lopusta lähtien. Kotimaamme, muun muassa Kar-
jala tasavalta on saanut paljon hyötyä teknologi-
sesta yhteistyöstä suomalaisten yritysten kanssa 
viime 70 vuoden aikana. Satoja yhteishankkeita 
on toteutettu. Täällä Karjalassa riittänee muistaa 

Moottorialus rakenteilla Sorokan telakalla 1930. Karjalan tasavallan kansallisarkisto. 
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mittavin sijoitustoiminnan yhteishanke – Kosta-
muksen malminrikastamon ja kaupungin raken-
taminen vienankarjalaiseen korpeen sekä monet 
muut yhteiset talous-, ympäristö- ja kulttuuri-
hankkeet. Keskinäisen luottamuksen palauttami-
nen ja molemminpuolisesti edullisen yhteistyön 
jatkaminen vastaa sekä Venäjän, että Suomen 
etuja nykyäänkin. 

Gylling antoi voimakasta virikettä tasavaltam-
me opetusalan, tieteen ja kulttuurin kehitykselle, 
jolloin laskettiin perusta Karjalan tiede- ja opetus-
kokonaisuudelle, joka on Karjalan vahva kilpailu-
etu nykyään. 

Paljolti Gyllingin ansiosta Karjalalla on nykyään 
tasavallan status Venäjän Federaation kokoonpa-
nossa, vaikka suomensukuisen väestön osuus on 
täällä nykyään paljon vähempi kuin oli 85–100 
vuotta sitten. Venäjän Federaation asiakirjoissa to-
detaan Karjalan tasavallan olevan geostrateginen 
alue, jolla on tärkeä osuus kotimaan ja sen luoteis-
osan alueellisen eheyden, turvallisuuden, talou-
dellisen ja sosiaalisen kehityksen turvaamisessa. 

Gylling tahtoi kehittää taloudellisesti malli-
kelpoista autonomista aluetta Suomen rajan tun-
tumassa. Hän pyrki uudistamaan nopeutetusti 
Karjalan talouskehitystä, luoda monisuuntainen 
talous ja parantaa elintasoa täällä. Gyllingin 1920 
esittämää kehityskonseptiota pohtiessani olen 
todennut, että hänen aatteensa ovat olleet lähel-
lä Kiinan johtajana toimineen Deng Xiaopingin 
näkemyksiä. 

Mustutettakoon että Kiinan talous oli hun-
ningolla kulttuurivallankumouksen jäljiltä 1979. 
Deng Xiaoping esitti Kiinan mannerosan ja Hong-
kongin, Macaon ja Taiwanin jälleen liittämistä yh-
teen sekä etuja nauttivien erikoistalousalueiden 
perustamista Kiinaan. Yksi maa, kaksi järjestelmää 
oli tämän konseption periaate. Se tuotti loistavaa 
tulosta. Kaikki, mitä Kiinan johto suunnitteli, on 
onnistunut Taiwanin Kiinaan liittäminen lukuun 
ottamatta. Neljässäkymmenessä vuodessa Kiina 

on kehittynyt maailman mahtavimmaksi talou-
deksi (bruttokansantuotteen ja valuutan ostoky-
vyn mukaan). Köyhyys voitettiin Kiinassa.

Edvard Gylling oli ehdottanut itse asiassa sa-
maa aatetta (huomioitakoon aikakaudesta johtu-
vat sisä- ja ulkopoliittiset erot) neuvostojohdolle 
60 vuotta Deng Xiaopingiä ennen. Gyllingin aat-
teet otettiin varteen Kiinassa, ei Neuvostoliitossa.    

Neuvostoliiton loppuvaiheessa ja neuvosto-
jälkeisessä Venäjän Federaatiossa, muun muas-
sa meillä Karjalassa, on monesti kokeiltu säätää 
erikoistalousjärjestystä talousetuineen, erikois-
talousalueita, nopeutetun sosiaalisen ja talous-
kehityksen alueita, mikä on aiheellista varsinkin 
kriiseistä selviämisaikoihin. 

Aluesuunnittelulla eteenpäin 

– Ryhmä karjalaisia taloustieteilijöitä, johon it-
sekin kuuluin, oli tutkinut Neuvostoliiton ensim-
mäisen Nahodkan erikoistalousalueen toimin-
takokemusta ja laati ehdotukset samanlaisten 
erikoistalousalueiden perustamiseksi karjalaisiin 
rajakaupunkeihin – Kostamukseen ja Sortava-
laan. Vaikka tämä aloite herätti suurta kiinnostus-
ta tasavallassamme ja Suomessa, sitä ei voitu to-
teuttaa Neuvostoliiton hajotessa sekasortoisesti. 

Karjalan hallitus sopi melkoisia vero- ja sijoi-
tusetuuksia tasavallalle valtakunnan keskusjoh-
don ollessa heikko 1991–1992. Tämän tuloksena 
alueellinen bruttokansantuote laski Karjalassa 
tuntuvasti vähemmän kuin Venäjän Federaatios-
sa keskimäärin ja tavaranvienti kasvoi kolme ker-
taa vuosina 1992–1994. Liittovaltion myöntämät 
edut loppuivat valtakunnan keskusjohdon vah-
vistuessa 1995. Karjalan vientitavaran tuottajat 
ovat vähitellen syrjäytymässä kotimaan markki-
noilta, koska tuotantokustannukset ovat korkeita 
ja kuljetuskustannukset kasvavia Karjalassa.          

Karjalan tasavallan hallitus epäonnistui yrityk-
sessään hankkia etuuksia teollisuuskeskittymälle, 
joka aiottiin perustaa erikoistalousalueena valti-
onrajalla sijaitsevaan Värtsilään. Erikoisaluesuun-
nitelma julkistettiin vuonna 2019. Suunnitellun 
erikoisalueen perusteltu erikoistumiskonseptio 
puuttui kuitenkin samoin kuin infrastruktuurin, 
kuten teiden ja verkoston kustannusarvio. Tämä 
hanke ei voinut onnistua. 

”Gyllingin aatteet otettiin 
varteen Kiinassa, 
ei Neuvostoliitossa.”    
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Kokonaisvaltainen ja pysyvä, sijoittamista 
kannustava yritysympäristön suunnittelutapa on 
puuttunut Karjalan tasavallan johdon aloitteil-
ta. Lainsäädäntö muuttui sallimattoman usein 
1990–2010 -luvulla. Vahvasti juurtuneet hallin-
nollisen komentopainostuksen toimintatavat 
ovat pelotelleet liikemaailman ihmisiä. 

Tunnustettakoon että Karjalan taloudellinen 
ja sosiaalinen kehitys on jäänyt jälkeen naapu-
rialueilta ja Luoteiselta federaatiopiiriltä. Tämä 
on johtunut siitä, ettei Venäjän Federaation osa-
alueiden kehityseroja oltu pyritty vähentämään 
määrätietoisesti aluepoliittisin keinoin viime 
aikoihin saakka. Omasta mielestäni alueellisen 
tilasuunnittelun epäkohdat estivät Moskovan 
päättämästä ajoissa Karjalan tasavallan infra-
struktuurin asianomaisesta rahoituksesta. Tällöin 
muistettakoon että Karjala on Venäjän Federaa-
tion strategisesti tärkeä alue, joka yhdistää  koti-
maan teollisuuskeskittymiä Itämeren ja Barentsin 
alueen satamiin. Myönteisten muutosten toive 
on hahmottunut vasta viime vuosien aikana. 
Tarve kehittää strategista aluesuunnittelua on 
tajuttu johtoportaissa. Yrityselämän ilmapiiri on 
parantunut kotimaassa, muun muassa Karjalassa. 

Edvard Gyllingin hallitus ideoi ja edisti alue-
suunnittelua Karjalassa aikoinaan. Niin muun mu-
assa aiottiin monipuolistaa metsäseudun talout-
ta, kehittää voimataloutta, liikennettä, asuin- ja 
kunnallistaloutta täällä, luoda suotuisat olot vär-
vätä työvoimaa hyödyntämättömille tasavallan 
alueille. Nämä päämäärät, joita Gyllingin hallitus 
tavoitteli, ovat ajankohtaisia nykyäänkin. 

Venäjän Federaation arktisen alueen (maail-
man mitoiltaan suurin erikoistalousalue nykyään) 
yhteyteen kuuluvaa Karjalan tasavallan osaa laa-
jennettiin tuntuvasti vuonna 2020. Tämä tekee ai-
heelliseksi päivittää tasavaltamme sosiaalisen ja 
talouskehityksen konseptiota tarkoituksena vah-
vistaa Karjalan kilpailukykyä, luoda pohjaa uusille 
talousaloille, estää ammattitaitoisen työvoiman 
ja nuorison poismuutto Karjalasta. 

Meidän sopii ottaa uudelleen oppia Edvard 
Gyllingin perinnöstä, osoittaa Venäjän Federaati-
on johdolle, kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajil-
le, että me pystymme luomaan yritystoiminnalle 
suotuisat olot Karjalaan. 

 

Kysymykset Carelian toimitus                                                                
                             

Puunajoa Matroosan metsätyömaalla 1930. Karjalan tasavallan kansallisarkisto.
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Mikä kompassina 
informaation 
valtamerellä?

T ietotekniikan ihmeiden myötä informaa-
tioympäristömme näyttää kuormittuvan 
yhtä hälyttävällä vauhdilla kuin luonnon-

ympäristö taloustoiminnan paineessa. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa keskivertoamerikkalainen näkee ja 
kuulee elämänsä aikana pelkästään mainoksia yli 
seitsemän miljoonaa kappaletta! 

Tietysti nuo ihmelaitteet tuovat päivittäin 
nähtävillemme ja kuultavillemme valtavasti sel-
laisiakin asioita, jotka muuten pysyisivät seitse-
män sinetin takana ja meiltä salassa. Tällä siuna-
uksella on kuitenkin varjopuolensa: runsauden 
pula ja siitä johtuvat ajatus- ja sietokykyämme 
haastavat ansat.

Aivommehan eivät useinkaan jaksa pysyä 
vuolaan ja silmänkantamattoman tieto- ja kuva-
virran mukana. Välillä ajatus tahtoo jumiutua ja 
lakata näkemästä milloin puilta metsää, milloin 
metsältä puita. Pahimmillaan maailman asiat al-
kavat tuntua herttaisen yhdentekeviltä ja  kylläs-
tyttää. Tajuntaamme vyöryvän tiedon ylenpaltti-
suudesta – muunkin kuin median kertoman – voi 
olla seurauksena jopa informaationeuroosi.

Luotettavan tiedon ohella kohtaamme jatku-
vasti vale- ja näennäistietoa, vaihtoehtoisia  fakto-
ja, asioiden  heppoisia paratieteellisiä eli tieteen 
ulkopuolelle lankeavia selityksiä. Valetieto kum-

puaa paitsi kieroista vaikuttimista myös tahatto-
mista erehdyksistä. Erehtyjä saattaa pyhässä yk-
sinkertaisuudessaan levittää luulojaan eteenpäin 
sosiaalisia verkostoja pitkin kuin koronavirus lon-
keroitaan katkeamattomina tartuntaketjuina.  

Harhatieto pakkaa tunkeutumaan tajuntaam-
me kuin mikromuoviksi kutsuttu jäte ihmiselimis-
töön. Se saattaa jopa hämärtää tai suhteellistaa 
totuuden kriteerit niin pahoin, että monet meistä 
alkavat tosissaan uskoa elettävän nyt totuuden-
jälkeistä aikaa. Eivätkä he enää paljon kysele to-
tuuden perään.

Pysykäämme älyllisesti täysi–ikäisinä!
Kaikesta huolimatta ikuisuuskysymys ”Mikä on 
totuus?” nousee yhä uudelleen päällimmäiseksi 
informaatiosaasteen keskelläkin. Ja pulmatilan-
teessa ei auta muu kuin noudattaa vanhan kan-
san neuvoa ja ottaa järki käteen. 

Jo nykyaikaisen peruskoulutuksen saatu-
amme voimme pitää itseämme valistuksen eli 
1700-luvun jälkipuoliskolla vaikuttaneen tiedon 
ja järjen merkitystä tähdentäneen aatevirtauksen 
perillisinä. Älkäämme vaatimattomuuttamme tai 
ylemmyytemme tunnossa kieltäytykö tästä suu-
resta kunniasta. Sehän on myös suurenmoinen 
etu nykyisessä tietoyhteiskunnassamme.

Suuren valistusfi losofi n Immanuel Kantin 
mukaan valistus merkitsee ”ihmisen ulostuloa 
alaikäisyyden tilastaan, jossa hän on omasta 
syystään”. ”Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää 

Robert KOLOMAINEN

”Totuus ei tee maailmassa yhtä paljoin

 hyvää kuin sen varjo tekee pahaa.” 

La Rochefoucauld
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järkeään ilman toisen ohjausta.” ”Sapere aude! 
Rohkene käyttää omaa järkeäsi! – tällainen on siis 
valistuksen iskulause.” 

Kyse on valppaasta rationaalisesta ajattelusta, 
kriittisestä järjenkäytöstä, johon kannustetaan jo 
peruskoulussa. Käytettävissämme on monenlaisia 
apukeinoja jyvien erottamiseksi akanoista: faktan-
tarkistus, medialukutaito, tilastojen lukutaito, loo-
ginen päättelytaito, epäasianmukaisten todistelu-
keinojen tunnistaminen ja paljastaminen... 

Kaikki ne tulevat meille hyvään tarpeeseen 
silloin kun kaikentasoiset asiantuntijat, gurut ja 
mielipidejohtajat – mikseivät toimittajatkin – va-
listavat meitä jos minkäkinlaisista asioista. Niiden 
käyttöön kutsuvat jo sähköisten tietotuotteiden 
kommenttikentätkin!

Jos joku luulee, että Kantin paikka meidän 
päivinämme on jossain siellä kaapin päällä, mis-
sä on pölyttymässä ihmiskunnan unohdettujen 
valopäiden kipsikuvia, niin hän erehtyy pahasti. 
Jo 1900-luvun alussa eli sata vuotta Kantin kuole-
man jälkeen Euroopassa kajahteli huuto ”Zurück  
zu Kant!” (Takaisin Kantiin!). Se tarkoitti käännettä 
Hegelistä ja Marxista kohti näiden edeltäjää.

Kant kuuluikin pitkin 1900-lukua muodossa 
tai toisessa elävään länsimaiseen ajattelutraditi-
oon. Iskulause ”Takaisin Kantiin!” ajankohtaistui 
Venäjälläkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 
Niinpä muuan akateemikko, joka oli ansainnut 
kannuksensa neuvostomarxismin puolestapuhu-
jana, arvostelikin vuosisadan loppuun tultaessa 
Marxia... fi losofi assa häntä etevämmän Kantin 
tuntemattomuudesta!

Tiedon ja luulon yhteenlaskua

Tämän kirjoittaja joutui kosketuksiin näennäistie-
don kanssa ensi kertaa1980-luvulla, kun ammat-
tikääntäjänä sai työtehtäväksi Parapsykologia ja 
moderni luonnontiede -nimisen kirjan suomenta-
misen. Koko teoksesta ei jäänyt käteen oikein mi-
tään.  Tekijöiden – biofyysikon ja psykologin – sa-
noma ei kerta kaikkiaan tuntunut sopivan yhteen 
luonnontieteellisen maailmankäsityksen kanssa.

Tuollaisessa näennäistietämyksessä sekoite-
taan toisiinsa tositieteellisiä totuuksia ja faktoina 
esitettäviä uskonvaraisia asioita, jotka halutaan 
välttämättä vetää tieteen piiriin. Tällöin syntyy 

sellainen vaikutelma, kuin piru (paratieteilijä) lu-
kisi Raamattua (luonnontiedettä). Tämänkaltaisia 
sisäisesti ristiriitaisia kokemuksia sanotaankin 
kognitiiviseksi dissonanssiksi. 

Jos edes jotkin parapsykologiset eli psi–ilmiöt, 
sellaiset kuin telepatia, aistien ulkopuolinen ha-
vaitseminen tai esineiden liikuttaminen ajatuksen 
voimalla, olisivat luonnontieteen toteamia varmoja 
faktoja, voitaisiin puhua ainakin tulkintakonfl iktista. 
Esimerkiksi historiantutkimuksessa tulkintakonfl ik-
teja esiintyy juuri kiistämättömien tosiasioiden tii-
moilta, sanokaamme toisen maailmansodan taus-
taa ja alkunäytöstä pohdittaessa. Tällöinhän kyse on 
pääosin siitä, kuinka nuo tosiasiat tulisi ymmärtää 
syy- ja seuraussuhteiden tasolla.

Nimenomaan faktoilla on perustava merki-
tys tieteelliselle tiedolle. Skotlantilainen loogik-
ko William Minto kuvasi vuonna 1893 sattuvasti 
länsimaisen sivistyksen tien tämän totuuden oi-
valtamiseen:

”’Sovita ajatuksesi keskenään yhteen’, vaadit-
tiin Aristoteleen aikakaudella.

’Sovita ajatuksesi yhteen auktoriteetin kans-
sa’, kuului keskiajan tunnuslause. ’Sovita ajatuk-
sesi yhteen faktojen kanssa’, tuli keskeiseksi vaa-
timukseksi uudella ajalla.”

Kaikkia noita vaatimuksia noudatetaan ny-
kyäänkin: ajatustemme on oltava keskenään ris-
tiriidattomia, niiden on perustuttava faktoihin, ja 
auktoriteettiin pitää voida ja saada luottaa. Erona 
aikaisempaan käytäntöön on se, että auktoriteet-
tiuskomme ei ole sokeaa, koska periaatteessa 
pystymme varmistautumaan auktoriteettihen-
kilön väitteiden loogisuudesta ja tosiasiapohjai-
suudesta.

Parapsykologia ja sille sukua olevat ”logiat” 
tekevät tässä suhteessa poikkeuksen. Silloin kun 
asialinja ei oikein vakuuta, saatetaan luetella 
pitkä liuta nimekkäitä tiedemiehiä aina akatee-
mikkoja myöten, jotka ovat pitäneet psi–ilmiöitä 
totena. Kyseessä on klassinen ”argumentum ad 

”Nimenomaan faktoilla 
on perustava merkitys 
tieteelliselle tiedolle.”
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hominem” eli ihmiseen vetoava, objektiiviseen 
asiaintilaan perustumaton todistelu.

Eräs laji älyllistä alaikäisyyttä

 Mutta mitä takeita on siitä, että jotkut korkeasti 
oppineet asiantuntijat eivät yksinkertaisesti vain 
satu viehättymään tai haksahtamaan noin ylei-
sesti sanoen henkimaailman asioihin, jotka eivät 
liity heidän ammattialaansa? Tässä kuvaava esi-
merkki

Eräs valtion tilaama julkaisu Luonne, terveys, 
kohtalo pyrkii kokoamaan opiksi ja valistukseski 
arvokkaimmat tiedot käytännöllisen psykologian 
ja lääketieteen alalta. Eräässä luvussa, peräti 40 
sivulla, käsitellään tähtien ja aurinkokuntamme 
planeettojen vaikutusta ihmisen elimistöön ja 
luonteeseen. 

Astrologia on nähkääs ”tähtiä tutkiva tiede”, 
se ”perustuu hypoteeseihin, joita on  yhtä lailla 
vaikea todistaa kuin kumotakaan”. Ja kuitenkin (!) 
”kokemus osoittaa, että sen ennustukset toden-
tuvat 70–80 prosentilla ihmisistä kyllin selkeästi”. 
Niin että jatkakaa vain horoskooppien laatimista, 
niiden julkaisemista ja lukemista!

Jotkut ne vain ovat tietäväisiä pelkällä uskol-
laan. Heidänlaisilleen lääketieteilijän tai psykolo-
gin pätevyys ei näytä antavan sataprosenttista 
suojaa harhatietoa vastaan edes omalla alalla. 

Todellisuudessa tähdet ovat liian kaukana 
maapallostamme voidakseen vaikuttaa meihin 
astrologian kuvaamin tavoin. Sen sijaan aurin-
kokuntamme planeettojen keskinäisen sijainnin 
muutokset aiheuttavat gravitaatiohäiriöitä Aurin-
gon uloimpaan kaasukehään eli koronaan. Nämä 
vuorostaan heijastuvat todettavasti säteilyn kaut-
ta ihmiselimistöön, mutta eivät lähimainkaan ast-
rologian ennustamina vaikutuksina.

Itävaltalainen fyysikko Ernst Mach luonnehti 
edellä kuvatun laista eklektistä ajattelutaipumus-
ta vuonna 1905 näin: ”Eräiden ihmisten ajatte-
lussa mitä erilaisimmat käsitykset osoittautuvat 
yhteensopiviksi, koska ne kuuluvat aloille, jotka 

eivät milloinkaan tule kosketuksiin keskenään. 
<...> He ajattelevat eri tapauksissa eri tavoilla 
huolehtimatta suurten ajatuskokonaisuuksien 
elimellisestä yhteydestä.”

Muuten, Leninin ja neuvostomarxistien ai-
koinaan teilaama Ernst Mach on saanut Venäjällä 
arvonpalautuksen. Hänen kirjastaan Tieto ja ereh-
dys on otettu uusintapainos (2009) ja häntä pi-
detään suurena fyysikkona, luonnontutkijana ja 
fi losofi na. Totesihan itse Einsteinkin: ”Mach olisi 
hyvinkin voinut luoda yleisen suhteellisuusteori-
an! Jopa puoli vuosisataa ennen sen syntyä!”

Luulokin tietoa, kunnes toisin todistetaan?

Normaalisti tarkoitamme tiedolla todellisuu-
teen, tosiasioihin perustuvaa käsitystä jostakin. 
Kahtena–kolmena viime vuosikymmenenä on 
Venäjälläkin yleistynyt laaja näkemys tieteenul-
koisesta tiedosta. Sen piiriin luetaan arkitiedon ja 
-kokemuksen lisäksi myös mystiikka, salatieteet, 
eurooppalainen skolastiikka, kabbala, alkemia, 
astrologia...

Neljännesvuosisata sitten eräässä kahden ve-
näläisen akateemikon siunaamassa tämän lajin 
tietoa esittelevässä kokoelmassa todettiin: ”Vähi-
tellen on palaamassa ymmärrys siitä, että on ole-
massa erilaisia tiedon muotoja: tieteellinen, fi loso-
fi nen, uskonnollinen, esoteerinen, taiteellinen ym., 
sekä erilaisia tiedon ihanteita: antiikkinen, teologi-
nen, luonnontieteellinen, humanistinen ym.”

Tuo jaottelu on tietysti jakoperusteiden osal-
ta loogisesti sekava. Otetaan esimerkiksi vaikka-
pa sellaiset tiedon muodot kuin ”tieteellinen” ja 
”fi losofi nen”. Jos ne ovat täysin erillään toisistaan, 
niin miksi sitten tutkijakoulutettaville luennoi-
daan nykyään tieteenfi losofi aa, joka käsittelee 
tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä?

 Tiedon moninaisuuden sietolinja ja vapaa tie-
donkulku ovat tietysti parempi vaihtoehto kuin 
”ainoan oikean tiedon” pakkosyöttö ja ”väärän tie-
don” vaino polttorovioineen ja keskitysleireineen. 
Mutta minne on unohtunut läpi sivistyksen histo-

”Auktoriteettiin pitää voida 
ja saada luottaa.” 

”Jotkut ne vain ovat tietäväisiä 
pelkällä uskollaan.” 
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rian kulkeva perustavantärkeä eronteko tiedon ja 
erehdyksen, totuuden ja epätotuuden välillä?

Eri tiedonlajien kirjava moninaisuus on kuin 
monikaistainen ajoväylä. Ajettaessa kaistoja voi 
vaihtaa, mutta ne eivät ainakaan sekoitu toisiin-
sa. Joskus vain näyttää siltä kuin autoilija tahtoisi 
ajaa useampaa kaistaa yhtaikaa.

Suomalainen ydinfyysikko K. V. Laurikainen 
kirjoitti 1980–luvulla: ”Jumala ilmoittaa itsensä 
myös luonnossa, jos avoimin mielin sitä lähes-
tymme.” Näin hän kertoi elämää mullistavasta ko-
kemuksestaan: ”Keskeisiksi ovat muodostuneet 
tieteellisen maailmankuvan ja kristillisen uskon 
yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset.”

 Mutta uskohan ei toisin kuin fysiikka ole tie-
don vaan omantunnon asia. Otettakoon  se  sit-
ten vaikka psykoterapian kannalta, jos joku jaksaa 
elää ja  tehdä luonnontutkimusta vain jumalaus-
kon varassa. Kai tässä tapauksessa tulisi seurata 
Ludwig Wittgensteinin neuvoa: ”Älä leiki toisen 
syvyyksillä.”

Näin yksinkertainen ei asia ole.

Moskovassa pidettiin kesäkuussa 2019 tapaa-
minen aiheesta ”Wolfgang Pauli ja Carl Gustav 

Jung: psyykkistä todellisuutta etsitään fysikaali-
sesta maailmasta”.

Ettei tässä vain olla palaamassa animismiin 
eli vanhakantaiseen uskomukseen, että kaikilla 
olioilla on sielu? Tai energian häviämättömyy-
den periaatteen ensimmäisiin esittäjiin kuuluvan 
tanskalaisen fyysikon August Colingin (1847) 
näkemykseen, jonka mukaan fysikaaliset voimat 
ovat kuolemattomia henkiä?

Marraskuussa 2020 Pietarin yliopistosta ker-
rottiin julkisuuteen, että on valmisteilla samaa 
aihepiiriä käsittelevä teossarja. Tiedotteessa sa-
notaan:  ”Pauli ja Jung pohdiskelivat lähes 30 vuo-
den ajan sellaisen tieteellisen maailmankuvan 
luomista, joka pystyisi kuvaamaan fysikaalisen 
todellisuuden lisäksi myös psyykkisen todellisuu-
den niiden erottamattomassa yhteydessä.”

Miten tuo kaikki on  ymmärrettävissä?

Fysikaalisen ja psyykkisen todellisuuden yhteyttä on 
aavisteltu jo nykyaikaisessa kosmologiassa 1970–lu-
vulla ns. antrooppisen periaatteen muodossa: ”Nä-
emme maailmankaikkeuden tällaisena sen vuoksi, 
että vain tällaisessa kaikkeudessa on voinut syntyä 
ihmisen kaltainen havaitsija.” Psyykkinen todellisuus 
on tässä tapauksessa ihmispsyyke, joka mahdollis-
taa tiedon hankkimisen kaikkeudesta.

Edelleen. Fysikaalinen todellisuus on kuulu-
nut tieteellisen ja tieteenulkoisen tiedon kautta 
ihmiskunnan monimuotoiseen arvomaailmaan, 
joka laajimmillaan sulkee piiriinsä kaikkeuden. 
Esimerkiksi antiikin ihminen koki kaikkeuden kos-
moksena eli itselleen läheisenä maailmankotina.

Keskiajan ihmisen kuva maailmasta ja hänen 
asemansa siinä on kenties täydellisimmin kuvat-
tuna Danten Jumalaisessa näytelmässä. Voimme 
täten seurata ihmisen maailmankuvan ja maa-
ilmansuhteen suuria kehityslinjoja aina meidän 
aikaamme asti. 

Jopa nykyinen tähtitieteilijöiden ja tavallisten 
ihmisten kaikkeuden äärirajoille ulottuva tiedon-
intressi edustaa sekin henkistä arvomaailmaam-
me. Tiedemiehen kutsumuksessa ja arvosuun-
tauksessa painottuvat aivan erityisesti hänen 
työnsä eettisyys ja sosiaalinen  mielekkyys. Ja yk-
sittäisen ihmisen persoonallisuuskriisissä  paljas-
tuu toisinaan tieteelliseen tietoon ja tieteenhar-
joitukseen liittyvä eksistentiaalinen eli ihmisen 
olemassaoloa koskettava arvokriisi.

Wolfgang Pauli ja K. V. Laurikainen kuuluvat 
niihin persoonallisuuksiin, jotka ovat kavahta-
neet ihmisestä vieraantunutta anonyymia tietoa 
tiedon vuoksi ja toivoneet tieteenharjoitukseen 
ihmisläheistä arvopitoista mielekkyyttä. Juuri 
tätä piirrettä korostetaan voimakkaasti moder-
nissa tiedon- ja kulttuurinkäsityksessä. 

Pintaa syvemmältä 

Faktat on erotettava faktoideista eli näennäisfak-
toista, toisin sanoen asioista, jotka vain näyttävät 
faktoilta, sekä faktioista eli faktan ja fi ktion sekoi-
telmista. Tiedonetsijät harrastavatkin ahkerasti 
faktantarkistusta, joka nyttemmin on jopa am-
mattimaistunut. 

 ”Mutta uskohan ei toisin 
kuin fysiikka ole tiedon vaan 
omantunnon asia.”
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Niinpä historiantuntijat ovat löytäneet Ke-
vään seitsemäntoista hetkeä -hittielokuvastakin 
suuren joukon erittäin vakavia asiavirheitä. Pa-
haksi onneksi ne nakertavat juonen ja henkilöi-
den uskottavuutta (katso siitä Aleksandr Seve-

rin kirja  ”Isajev”. Moskova, 2009).
Varsinkin postmodernistiset kirjalliset tuot-

teet ja elokuvat vilisevät tällaisia valefaktoja. 
Niihin ei pitäisi suhtautua tosikkomaisesti, ne 
saattavat olla taiteellisen vapaasti toteutettuja 
persoonallisia tulkintoja tunnetuista dokument-
tiaiheista.

Tuollainen erikoisuuden tavoittelu voi tuot-
taa ainakin hyvää viihdettä. Ja viihteen myötä 
syntyvät todesta poikkeamiset voi Mintoa seura-
ten luokitella ”askartelun tuottaman mielihyvän 
vaikutuksesta aiheutuviksi erehdyksiksi”. Voimme 
suurpiirteisyydessämme antaa ne anteeksi — te-
kijöille ja itsellemme.

Faktantarkistus kannattaa silloinkin, kun ky-
seessä on asia, josta maallikkoina emme tiedä 
paljon mitään, mutta joka silti kiihottaa pyytee-
töntä älyllistä uteliaisuuttamme. Sitä varten on 
mentävä vähän pintaa syvemmälle.

Vuonna 2019 tiedemiehet onnistuivat en-
simmäistä kertaa kuvaamaan mustan aukon Lin-
nunradassa. Musta aukko on supermassiivinen 
objekti, joka on niin sanotusti gravitaation vaiku-
tuksesta luhistunut kokoon. Edes sähkömagneet-
tinen säteily ei pääse pakenemaan sen alueelta, 
sen vuoksi se näkyykin kuvassa mustana varjona. 

Tämä saavutus on siis kruunannut mustien 
aukkojen tähänastiset tutkimusponnistukset. 
Kaksi journalistia haastatteli 89-vuotiasta mate-
maatikkoa ja fyysikkoa Rodger Penrousia, joka 
on yksi kolmesta vuoden 2020 Nobelin fysiikan-
palkinnon saajasta. Hän oli todistanut matemaat-
tisesti mustien aukkojen olemassaolon jo vuonna 
1965. Palkinto löysi sankarin!

Juttu on kirjoitettu keskustelun eli selkeiden 
kysymysten ja vastausten muotoon. Ingressissä, 
toimittajien laatimassa johdatteessa, sanotaan: 
”Ajatus mustien aukkojen olemassaolosta tuotiin 

julki jo 1700-luvulla, mutta niiden käsitteellinen 
peruskuvaus syntyi yleisen suhteellisuusteorian 
pohjalta vasta vuonna 1916.”

Ettäkö ajatus syntyi jo 1700-luvulla, siis new-
tonilaisen mekaniikan aikakaudella? Vaikka musti-
en aukkojen käsite liitetään nimenomaan yleiseen 
suhteellisuusteoriaan, jonka Einstein esitti  vuoden 
1915 lopulla.  Alkuvuodesta 1916 Karl Schwarz-

schild todisti tämän teorian keinoin, että pallo-
maisen tähden tiivistyessä valtavasti ja avaruuden 
kaareutuessa massan vaikutuksesta voimakkaasti 
valo ei pääse pakenemaan tähden pinnalta.

Mutta eihän newtonilaisella mekaniikalla ollut 
aavistustakaan avaruuden kaareutumisesta. Saati 
sitten siitä, että gravitaatio- eli painovoimakenttä 
itsenäisenä entiteettinä korvautuisi 1900-luvun 
fysiikassa avaruusajan käyristymisellä. 

Parasta onkin tarkistaa asia nobelistilta itseltään.
Selvitys löytyykin Rodger Penrousen tiilis-

kiven painoisesta matematiikkaa vilisevästä 
teoksesta Tie todellisuuteen (The Road tk Reality. 
A Compete Guide to the Laws of the Universe; 
venäjännös 2007). 

 Tiedämme, että kun Maan pinnalta pakene-
van kappaleen nopeus eli ns. pakenemisnope-
us kasvaa kyllin suureksi, niin kappale poistuu 
ainiaaksi Maan painovoimakentästä. Jos Maan 
tilalla on massaltaan monin verroin suurempi ja 
tiheämpi taivaankappale, niin pakenemisnopeus 
voi jopa ylittää valon nopeuden (näin Newtonin 
teorian mukaan, jossa valon nopeus tyhjiössä ei 
ole vakio). Silloin taivaankappale kaukaa katsoen 
näyttää aivan tummalta, koska valonsäteet eivät 
voi paeta sen pinnalta.

Juuri tähän tulokseen päätyivät englantilainen 
tähtitieteilijä John Michell vuonna  1784 ja ranska-
lainen matemaatikko ja fyysikko Pierre-Simon de 

Laplace vuonna 1799. Penrouse päättelee näin: 
”Vaikka Michellin ’tumma tähti’ ennakoikin mustan 
aukon käsitettä, sitä ei kuitenkaan nähdäkseni voi-
da pitää vakuuttavana todisteena ’näkymättömi-
en’ gravitoivien objektien mahdollisesta olemassa-
olosta newtonilaisen teorian puitteissa.”

”Faktat on erotettava faktoi-
deista eli näennäisfaktoista.”

”Terveellä järjellä on kuitenkin 
puutteensa.” 
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”Ennakoi” siis vähän samalla tavalla kuin satu-
jen lentävä taikamatto ennakoi nykyaikaista lento-
konetta. Eikö mustan aukon ajatuksen syntyminen 
1700–luvulla olekin itse asiassa faktoidi?

Äly hoi! Ymmärrys, älä jätä! 

Järki tarkoittaa lähinnä ihmisen luontaista älyk-
kyyttä. Se samastetaan helposti ns. terveeseen 
järkeen (common sense), joka on kokemukseen 
perustuva tavallinen ihmisymmärrys.

Terveellä järjellä on kuitenkin puutteensa.  Nii-
hin viittaavat jo seuraavanlaiset La Rochefoucaul-
din huomiot: ” Pidämme tuskin järkevinä muita 
kuin niitä, jotka ovat kanssamme samaa mieltä”; 
”Keskinkertaiset ihmiset tuomitsevat tavallisesti 
kaiken, mikä menee heidän käsityskykynsä yli”; 
”Jokainen puhuu hyvää sydämestään, mutta ku-
kaan ei uskalla puhua hyvää älystään”.

Terve järki sellaisenaan ei riitäkään kaikkien 
eteen tulevien asioiden käsittämiseen. Eikö ete-
väkin järki–ihminen tuskaile välillä Seitsemän 
veljeksen Juhanin tavoin: ”Maailma on kupera ja 
kapera kuin pukin sarvi”?

Terveen järjen rajoitukset tunnetaan hyvin. 
Nämä ovat pitäytyminen arki-ihmisen maailman-
kuvassa, teoreettisen tai yleisluonteisen kritiikin 
torjuminen, loogisten ajatuskehittelyjen kartta-
minen ja terveen epäilykyvyn väheksyminen.

Psykologit näkevät älykkyydessä useampia 
ulottuvuuksia. Niistä kaksi ovat juokseva älykkyys 
ja kiteytynyt älykkyys. Juokseva älykkyys tarkoit-
taa ihmisen  kulttuuritaustasta tai tietämyksestä 
riippumatonta arvostelukykyä eli tiedonkäsitte-
ly- ja ongelmanratkaisukykyä. Sama kyky voi pe-
rustua omaksuttuun kulttuuriseen tietämykseen, 
jolloin sitä sanotaan kiteytyneeksi älykkyydeksi.

Otetaan esimerkiksi antiikin ajoilta periyty-
nyt paradoksi tai paremminkin antinomia, joka 
yleistetyssä muodossa sopii kuvaamaan  myös  
nykyihmisten elämässä sattuvia tapauksia. Pro-

tagogas opetti Eudaleelle lakia sillä ehdolla, että 
tämä korvaa opettajan vaivat sitten, kun voittaa 
ensimmäisen oikeusjuttunsa. 

Opin käytyään Eudales ei kiirehtinytkään 
osallistumaan oikeusjuttuihin. Lopulta kärsiväl-
lisyytensä menettänyt Protagoras haastoi hänet 
oikeuteen. Opettaja päätteli seuraavasti: jos Eu-

dales voittaa jutun, hän maksaa korvauksen sopi-
muksen  perusteella; jos taas häviää, hän maksaa 
oikeudenpäätöksen perusteella.

Oppilas ei jäänytkään opettajaansa huonom-
maksi. Hän vastasi näin: jos hän voittaa, niin oi-
keudenpäätöksen mukaan hän ei ole velvollinen 
maksamaan; jos taas hän häviää, niin ei ole vel-
vollinen maksamaan sopimuksen mukaan.

Voimme testata juoksevaa älykkyyttäm-
me ratkaisemalla tuon pulman omin avuin. Jos 
emme siihen pysty, meidän on turvauduttava ki-
teytyneeseen älykkyyteemme, tässä tapauksessa 
logiikan tuntemukseen. Loogikko sanoo, mikä on 
paradoksin syynä: oikeudenkäynnin tulokset eli 
voitto ja häviö on luokitettu kahden perusteen 
– ”maksettava oikeudenpäätöksen mukaan” ja 
”maksettava sopimuksen mukaan”  – nojalla yht-
aikaa. Paradoksin poistamiseksi molemmat ehdot 
on katsottava riippumattomiksi ja oikeudenkäyn-
nin mahdolliset tulokset luokitettava ensin toisen 
ja sitten toisen ehdon mukaan.

Juoksevan älykkyyden puute on siten pit-
källe korvattavissa kiteytyneellä älykkyydellä. 
Oppiminen  (”oppia ikä kaikki!”) on  psykologien 
sanontaa käyttääksemme jatkuvaa investoimista 
älykkyyteemme. Kaikissa oppiaineissa, niin luon-
nontieteellisissä kuin humanistisissakin, omak-
summe  kiteytynyttä älykkyyttä edustavia tyyppi-
tehtävien tai -ongelmien ratkaisumalleja.

Tosin liikaviisaudesta eli kiteytyneestä älyk-
kyydestä on vastustakin, se voi joskus turruttaa 
ongelmanratkaisukykymme. Lapsi saattaa rat-
kaista jonkin älyllisen tehtävän paljon nope-
ammin kuin aikuinen, koska tämä näkee siinä 
pulmia, joilla ei ole merkitystä tässä yhteydes-
sä. On myös ihmisiä, jotka eivät osaa soveltaa 
hyvin tietämiään yleissääntöjä yksittäisiin tapa-
uksiin.

”Oppia ikä kaikki” ja ”uskalla käyttää omaa jär-
keäsi” ovatkin luotettavin osviitta tiedon ystäväl-
le. Onnea matkalle tiedon maailmaan!

”Psykologit näkevät 
älykkyydessä useampia 
ulottuvuuksia.”



C a r e l i a  1 / 2 0 2 1 83

” S u v u s s a n i  o l i  t u n n e t t u  u r h e i l i j a ”
I N K E R I N S U O M A L A I S E T

Inna NIPPOLAINEN

Inna Nippolainen on kotoisin Segezhasta ja asuu 
Petroskoissa. Hän valmistui Petroskoin valtionyli-

opistosta ja toimi suomen kielen opettajana, kään-
täjänä ja Periodika–kustantamon resurssikeskuksen 

johtajana. Inna Nippolainen on inkerinsuomalai-
nen, Inkerin historian ja kulttuurin harrastaja. 

Nykyään kielenkääntäjä.    

Äitini karkotettiin Siperiaan kahdesti

Äitini Elsa Daniilintytär os. Uimonen oli inke-
rinsuomalainen ja syntyi Parkalan piirin Porosky-
lässä vuonna 1931. Isäni syntyi täällä Karjalassa 
Derevjannojessa.  Lapsuudessa minulla oli kysy-
myksiä isovanhemmistani äitini puolelta, kun en 
koskaan nähnyt heitä. Äiti ei kertonut siitä mielel-
lään. Sain silloin tietää, että hän tuli Petroskoihin 
Siperiasta, kun ei ollut sallittu palata Leningradin 
alueelle. 

Kotonamme kuuli suomen kieltä vain silloin, 
kun äitini luona kävi suomalaisia sukulasia tai tut-
tavia. Seka-avioliitossa meille sisareni kanssa ei 

   Marina Zubova: 
”Suvussani oli 
  tunnettu urheilĳ a”

Petroskoilainen Marina Zubova on entinen englannin kielen opettaja. 

Eläkkeellä hän on tutkinut perheensä historiaa ja toivoo lukijoittemme apua 

lisätietojen hankkimisessa. Marinan suvusta löytyy tunnettu urheilija Simo 

Kemppinen, joka oli Neuvostoliiton mestari mäkihypyissä 1920-30-luvulla. 

Oheisena Marina Zubovan kertomaa.  

opetettu suomea. Yksi selitys, jonka kuulin äidiltä-
ni, oli se että oli parempi olla osaamatta suomen 
kieltä. Myöhemmin ymmärsin, miksei äiti halun-
nut kertoa kohtalostaan. Se oli tosi hankalaa. 

Äitini oli vain muutaman kuukauden vanha, 
kun koko heidän perheensä karkotettiin Sipe-
riaan kulakkeina. Kohtalo oli kuitenkin hänelle 
jokseenkin suotuisa, koska niin pienet lapset kuo-
livat usein, etenkin ilman vanhempia. Karkotuk-
sessa vuoden kuluttua Elsa menetti äitinsä – Liisa 

Uimosen (os. Kemppinen), joka kuoli lavantau-
tiin. Isä Daniil Uimonen lähetettiin metsätöihin 
kultakentille. Elsa ja muut pienet sisarukset jäivät 
17-vuotiaan Helena-siskon huostaan. Pieninä 
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lapsina he näkivät paljon nälkää ja surua. Parka-
laan jääneet sukulaiset yrittivät viedä vaikkapa 
pienet lapset ja vanhan mummon takaisin Inke-
riin. Onneksi kahdesta yrityksestä toinen onnistui 
ja Elsa-äitini palautettiin Inkeriin naapuriperheen 
hoidettavaksi. Valitettavasti nuo huoltajat eivät 
pitäneet tytöstä tarvittavaa huolta. Sodan aikana 
vuonna 1942 heidätkin, ja muut inkerinsuoma-
laiset pakkosiirrettiin Krasnojarskiin ja näin äitini 
toisen kerran joutui karkotukseen. 

Helena-tädillä oli silloin jo oma huone ja 
työpaikka, ja saatuaan tietää, että hänen pikku-
siskonsa on nyt samalla alueella, hän heti halusi 
saada Elsan itselleen. Näin hän sai tietää, millai-
sissa oloissa pikku-Elsa oli elänyt siihen saakka. 
Tyttö oli nääntynyt, likainen ja heikko. Jonkin 
ajan päästä hän vaivoin kertoi, että hänen asuin-
paikaksi huoltajien perheessä määrättiin sikana-
vetan ja ravinnoksi sioille jaettavaa. Jeniseiskissa 
asunut Hilda-täti haki Elsan kesäksi. Hildalla oli 
jo silloin oma lehmänsä, ja sen maidolla Elsa tuli 

Marina Zubova opetti englantia Pudožgorskin, Paatenen ja Karhumäen 
kouluissa sekä Petroskoissa Derzhavin–lyseossa. 

parempaan kuntoon. Hildan kanssa äitini muutti 
vuonna 1949 Karjalaan.

Helena-täti kertoi perheen tarinan

Olin noin 25-vuotias, kun me mieheni kanssa 
kävimme Virossa katsomassa Helena-tätiä. Hän 
asui siellä Raplan kylässä ja toimi piirinsairaalassa 
lasten sairaanhoitajana.  Saavuimme hänen luok-
seen ja jonakin hetkenä hän tuli istumaan minun 
eteeni ja sanoi: “Haluan kertoa sinulle jotain”. Sil-
loin hän kertoi minulle koko tarinan, sen mistä 
äitini oli ollut vaiti. Kuuntelin ja kyyneleitä vieri. 
En tiennyt siitä mitään siihen asti. Ei kukaan roh-
jennut kertoa minulle mitään yksityiskohtaisesti. 
Äitini alkoi aina itkeä, kun kysäisin jotain senaikai-
sista tapahtumista. 

Ymmärsin silloin, etten pysty pitämään koko 
Helena-tädin kertomusta muistissani. Onneksi 
hän kirjoitti kaiken päiväkirjaan Toivo Rännälin 
pyynnöstä. Rännäli oli tunnettu kuvataiteilija. 
Osoittautui, että heidät vietiin Siperiaan samaan 
aikaan ja samalla junalla. Toivo Rännäli lahjoitti 
Helenalle Musta enkelini -kirjansa, jossa on mai-
nittu meidän perheemme kohtalosta. Taiteilija 
teki kirjaan muistokirjoituksen: “Rouva Helena 

”Hän sanoi: “Haluan kertoa 
sinulle jotain.”

Noin 5-vuotias Elsa Uimonen. 
Lapsena hänet kahdesti karkotettiin 
Siperiaan. Hän oli myös piiritetyssä 
Leningradissa.
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Uimoselle kiittäen meidän kar-
kotuksemme ja kansamme nöy-
ryyttävien kärsimysten todista-
misesta”. 

Helena-täti kuoli vuonna 
1999 ja äitini toi Virosta tädin ar-
kiston, jossa oli se päiväkirja, re-
habilitointitodistus, syntymäto-
distus ja muutamat valokuvat. 
Päiväkirjan ansiosta tiedetään 
perheen vaiheista Siperiassa.

Inkerinsuomalaisten sukulais-
ten historia on suurin piirtein 
selvä minulle, vaikka on joitakin 
tyhjiä kohtia, joita haluaisin sel-
vittää. Esimerkiksi Simo Kemp-

pisen kohtalo kiinnostaa minua 
kovasti nykyään. Hän oli isoäi-
tini Liisa Uimosen (os. Kemp-
pinen) ja mainitsemani Hilda 
Kemppisen veli.  

Helena-täti kertoi päiväkir-
jassaan Simon osasta. Kun luin 
siitä, se kosketti kovasti. Simo 
oli vasta 32-vuotias, kun hänet 

”Meillä ei ole 
asiakirjoja Simon 
urheilu-urasta.”

löytyneestä vanhasta videossa myös löytyy mäki-
hyppääjän kasvot ja kirjoitus, että hän on Kemp-
pinen, taaskin ilman etunimeään. Hilda-täti toki 
kertoi, että hän näki sen tv-ohjelman 1970-lu-
vulla Virossa ja tunnisti veljensä. Nykyään ei ole 
elossa ketään, kuka tuntisi tarkkaan, miltä Simo 
Kemppinen näytti.

Kun Kemppisten perhe karkotettiin kulak-
keina Siperiaan, Simo jätettiin koskematta tun-
nettuna urheilijana. Muttei se kestänyt pitkään. 
Pian häntä alettiin vainota ja sitten lähetettiin 
työarmeijaan. Emme tiedä minne: siitä ei kerrota 

Simo Kemppinen 1920-luvulla.

karkotettiin Siperiaan ja sitten murhattiin. 
Simo Kemppinen syntyi vuonna 1906 Ju-

kin kylässä Inkerissä. Ennen karkotustaan hän 
oli tunnettu mäkihyppääjä. Hän voitti palkinnot 
kansainvälisissä kilpailuissa Norjassa ja Suomessa 
ja sai Neuvostoliiton mestarin arvonimen. Valitet-
tavasti tästä kertovat vain Helena-tädin muistel-
mat. Meillä ei ole asiakirjoja Simon urheilu-urasta. 
Mäkihyppymestarien listoilla avoimissa internet-
lähteissä on Kemppisen sukunimi vuodelta 1928,  
mutta sukunimen vieressä on K-kirjain, eikä S 
– Simo. Tämä taitaa olla kirjoitusvirhe. Netistä 

Simo Kemppisen 
kohtaloa selvittämässä
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poika Kemppisestä: “Hän on saanut NKVD:n 
ko mitean ja Neuvostoliiton syyttäjänviraston 
antaman kuolemantuomion vastavallankumo-
uksellisesta toiminnasta 19.5.1938” ja hänet on 
ammuttu 27.10.1938 Jeniseiskin kaupungissa. 
Rehabilitoitu 10.3.1958. 

Kun tietää että tuomion antamisesta sen 
täytäntöönpanoon kesti viisi kukautta, arvaa 
helposti, kuinka vaikea oli Simon olla tietäen 
loppunsa. Miksi pitikin kiduttaa ihmisiä niin ar-
mottomasti?

Yhteys omaan sukuun

Olen vain puoleksi inkerinsuomalainen, mutta 
joltain osalta tunnen itseäni enemmän suomalai-
seksi. Luonteeltani olen suomalaisittain rauhalli-
nen ja sisäänpäinkääntynyt, pidän täsmällisyy-
destä ja järjestyksestä. Kaikki minun suomalaiset 
sukulaiseni olivat hyvin pidättäväisiä, vähäpuhei-
sia, ei äkkipikaisia ihmisiä, vaikka he olivat koke-
neet elämässään paljon kärsimyksiä. 

Pidän hiihtämisestä. Sukuni on peräisin Tokso-
van seurakunnasta, joka oli tunnettu hiihtäjistään. 
Suvussani oli lahjakas hiihtäjä ja mäkihyppääjä. Ju-
kissa nykyäänkin on hiihtoasema. Haluaisin joskus 
käydä Jukin kylässä, ehkä sieltä löytyisi vielä joita-
kin tietoja juuri paikan päältä.  

Äitini oli luterilainen. Minulle protestantis-
mi on lähempänä kuin ortodoksisuus. Kun asuin 
Karhumäen kaupungissa, tulkkasin välillä protes-
tanttien kokouksissa, kun vierailulle tuli pastorei-
ta Suomesta ja Amerikasta. Heidän oppinsa miel-
lytti minua ja lopulta halusin ottaa kasteen. 

Kerran joulunaattona kävin Petroskoin evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa ja pyysin pastoria ru-
koilemaan kaikkien edesmenneiden sukulaisteni 
puolesta. Kun luin Helena-tädin muistelmia, taas 
tuli mieleen, että olisi hyvä rukoilla heidän puo-
lestaan. Tämä pitäisi tehdä säännöllisesti. 

Marina Zubova pyytää kaikkia, jotka voi-

vat auttaa hänen sukututkimustaan ja tietä-

vät jotain Simo Kemppisestä tai muista Jukin 

ja Poroskylän Kemppisten ja Uimosten per-

heiden ihmisistä, kirjoittamaan kulttuurilehti 

Carelian toimitukseen. 

Helenan muistelmissa. Työarmeijassa kuulem-
ma Simolle kävi huono onni: yksi hevonen vajo-
si jään alle ja hukkui. Simo tuomittiin 5-vuoden 
vankeuteen tuholaistoiminnasta syytettynä. Hän 
vapautui vuonna 1936, muttei saanut palata Le-
ningradiin: hänet karkotettiin Siperiaan muiden 
sukulaistensa luokse. Hän asui siellä Pohjois-Jeni-
seiskin kultakentän lähellä Hilda-siskonsa kanssa. 
Joukkovainot voimistuivat vuosina 1937–1938. 
Maaliskuun 6. päivänä 1938 tultiin hakemaan Si-
moa. Hilda-siskonsa muisteli, että Simoa pelotti 
kovasti,  ja molemmat ymmärsivät, että se on vii-
meinen hyvästi. 

Leonid Gildin toimittamassa Suomalaisten 
muistokirjassa on seuraavia tietoja Simo Simon-

Helena-täti siirtyessään eläkkeelle Virossa. 
Oletettavasti 1969. 

”Molemmat ymmärsivät, että 
se on viimeinen hyvästi.” 
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Inna NIPPOLAINEN

“Me synnymme, me kärsimme, me kuolemme; kylvön aika ja elon aika tulevat ja 

menevät, mutta maa pysyy”.  Näin lukee vanhan valokuvan kääntöpuolella. Kuva 

liittyy Helena Uimosen päiväkirjaan, johon hän kirjasi yksityiskohtaisesti inkeri-

läisperheensä vaiheita. Nämä muistiinpanot ovat arvokas dokumentti. Oheiseen 

kirjoitukseen on poimittu ja suomennettu otteita Helenan päiväkirjasta. 

“...Mutta maa pysyy” 
Siperiaan karkotetun inkerinsuomalaisen 
perheen tarina

Ensimmäinen maailmansota 

Lapsuuden muistot ovat tiettävästi kaikkein kirk-
kaimmat ja säilyvät pieniä yksityiskohtia myöten 
koko elämän aikana. Helena Uimonen syntyi 23. 
joulukuuta 1914 Poroskylässä ja oli vanhin lapsi 
Daniil ja Liisa Uimosen perheessä. Hänen lap-
suutensa muistoihin ikuistui traagisia tapahtumia, 
jotka koskivat miljoonia ihmisiä – ensimmäinen 
maailman sota (1914–1918) ja espanjantaudin 
pandemia (1918–1920). Tavalla tai toisella nämä 
historialliset tapahtumat vaikuttivat tavallisten ih-
misten, myös Inkerinmaalla asuvien suomalaisten 
talonpoikien, elämään. 

“Valmistauduttiin sotaan, kaivettiin ojia ja 
monttuja – kaivettiin maatonttiamme aika lailla. 
Isoisä kävi katsomassa hänen työnsä tulosten ka-
toavan. Hän käveli siellä muutaman päivän aikana 
aivan vaiti. Kerran isoisä tuli kotiin, meni sänkyyn 
sanomatta mitään eikä enää koskaan noussut.  

Vuonna 1918 riehui espanjantauti. Se vei 
enemmän ihmisiä kuin sota. Muistan hyvin, kuin-
ka kaikki makasivat ihan voimattomina. Meidän 
paimen ja isän 15-vuotias Eeva-sisko kuolivat. 
Itse olin myös sairaana.

Sotavankeuden jälkeen Daniil Uimonen ensimmäisen 
kerran tapasi Helena-tyttärensä. Helena oli silloin 
6 vuotta. Valokuva vuodelta 1920. 
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Isä kertoi usein sodasta, mutta en silloin pal-
joakaan ymmärtänyt, kuuntelin niin kuin satua. 
Jotakin kuitenkin painui mieleen. Isä oli kolme 
vuotta rintamalla Tallinnassa (Rääveli silloin) soti-
massa saksalaisia vastaan. En tiedä, missä hänet 
otettiin kiinni, mutta hän oli sotavankina kolme 
vuotta.  Isä kertoi, että parakeissa lavereilla maat-
tiin ja aamulla usein vieressä oli joku kuollut viime 
yön aikana. Sotavangit kuolivat usein tauteihin ja 
nälkään. Isä itse sanoi, ettei hän olisi selvinnyt, 
ellei hänen toverinsa. Heidät otettiin soittamaan 
sotaorkesteriin ja siellä annettiin ruokaa. Näin he 
pelastivat henkensä”.

Elämää Inkerinmaalla

Sodasta palattuaan Daniil Uimonen yritti ko-
hentaa talouttaan, joka sodan aikana oli rap-
peutunut. Harjoitettiin karjanhoitoa ja vietiin 

maitoa Pietariin kahdesti viikossa. Perheeseen 
alkoi syntyä lapsia, joita yhteensä tuli seitsemän. 
Eloon jäi vain viisi: Helena, Simo, Vihtori, Elviira 
ja Elsa. Helenan muistelmista saa tietää, että sil-
loin Inkerinmaalla lapset inkeriläisissä kylissä kä-
vivät koulua suomen kielellä. Kahdeksanvuotias 
Helena lähti Poroskylän kouluun, missä opiskeli 
venäjää vieraana kielenä, ja viidennelle luokalle 
hän siirtyi Jukin kouluun, joka oli myöskin “suo-
malainen”. 

Kylät kuuluivat luterilaisiin seurakuntiin ja Po-
roskylän asukkaat kävivät Jukin kirkossa. Helenal-
le jäi herkkätuntoisia muistelmia siitä ajasta, kun 
vielä koko perhe oli yhdessä ja elämä meni taval-
lista menoaan.

“Ikuiseksi on jäänyt mieleen yksi matka kau-
punkiin isäni kanssa. Se oli joulunaattona. Koko 
kaupunki oli kauniisti koristettu, myös kauppo-
jen ikkunat. Isä osti juhlaksi tuliaisia ja jouluko-

Poroskylän asukkaita (1922 tai 1923): Ylärivi (vasemmalta oikealle): Hiekkilän Matti, Taavetlan Jussi, Marttilan 
Mikko, Susalan Taavetti, Lauri, Tahvalan Paavo, Kiiski Jussi, Taavetlan Mikko, Naumi, Pekki, tuntematon.
Toinen rivi: Eskolan Mikko ja Paavo, Daniil Uimonen, Tatsin Mikko, Rasilan Aapro, kaksi tuntematonta. 
Alarivi: takana Pappisen Toivo, Kauppi, Tahvalan Eino, Nikkasen Jussi, Äkrään Anni, Yrjölän Mari ja Eva, opettaja 
Anna Golovanova, pikku Olga ja Juhalan Taavetti, tuntemattomat.
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risteita. Ulkona oli kaunis ilma, leuto sää. Lunta 
satoi hiljaa ja reki luisti niin iloisesti. Voi kuinka 
onnellinen olin! Tultiin kotiin ja äiti otti uunista 
juhlapiiraat. Hän hymyili meille, koska hän oli 
myös onnellinen. 

Joulupalvelus kirkossa alkoi klo kuusi aamul-
la. Kuinka jännittävä ja kaunis tunnelma siellä 
olikaan! Joulukuuset, paljon kynttilöitä, urku ja 
virsiä. Nuoret pitivät kilpa-ajoja hevosilla. Kotiin 
palattiin kello yhdeksältä aamulla, koska kirkko 
oli neljän kilometrin päästä kotia.

Siihen aikaan melkein kaikki ihmiset olivat 
uskovaisia, kirkolla oli suuri rooli inkerinsuoma-
laisten elämässä. Kirkko oli uskon koti, kulttuuri-
keskus ja yhtenäisyyden tunteen lähde. Kirkossa 
kastettiin, vihittiin ja saatettiin viimeiselle mat-
kalle. Pienestä asti opetettiin rukoilemaan. Äitini 
opetti Simolle Isä meidän - rukousta, mutta hän 
vain sanoi “Isä meidän ja äiti meidän”. Se nauratti 
minua kovasti, mutta äiti sanoi, ettei saa nauraa, 
kun lapsi rukoilee. Simo oli silloin vasta kolme tai 
neljä vuotta vanha”.

 

Jukin koulu 1928–1929. Helena Uimonen – ensimmäinen oikealta toisessa rivissä.

Liisa Uimonen (o.s. Kemppinen) 1920-luvulla.
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Velallisista kulakeiksi

Suomalaiset tunnetaan sisusta ja ahkeruudesta. Alussa olivat suo, 
kuokka ja Jussi – siinä koko kansan luonteen ydinsanoja. Ne pä-
tevät myös Uimosten perheeseen, joka onnistui vaikeissakin so-
danjälkeisissä oloissa parantamaan talouttaan. Daniil Uimonen 
joutui ottamaan renkejä, koska hän itse jäi ainoaksi aikuismie-
heksi perheessä: hänen Ivan-isänsä ja Simo-veljensä kuolivat.

Sodan jälkeen alkoi NEP-kausi ja talonpoikia kehotettiin 
edistämään maataloutta ja lisäämään tuotantomääriä. Vastaa-
vasti verojakin lisääntyi. Uimosilla oli neljä lehmää, mutta vain 
yksi antoi maitoa. Verot kuitenkin perittiin neljästä lehmästä. 
Talous kärsi tappioita eikä ollut mahdollista maksaa isoja veroja. 
Vuonna 1930 Daniil Uimonen ja hänen vaimonsa veli tuomittiin 
kahden vuoden vankeuteen veromaksujen laiminlyömisestä. 
Talous takavarikoitiin neuvostovallan hyväksi. Koko perhe kir-
jattiin kulakkien listoihin. 

“Tämä sana nykyäänkin naulana on sydämessäni, - kirjoittaa 
Helena päiväkirjassaan. Isää kutsuttiin kulakiksi ja se tarkoitti, 
että hän on koko ihmiskunnan vihollinen. En koskaan pysty toi-
pumaan tästä haavasta. 

Koulussa meille vihjattiin ahkerasti, ettemme ole niin kuin 
muut, että olemme kulakkien lapsia. Pioneereihin eikä komso-
moliin meitä otettu tietenkään. Meillä oli mahdollisuus päättää 
koulun, muttei sallittu opiskella teknillisessä koulussa tai kor-
keassa koulussa. Kyläneuvoston talon seinässä oli pitkä lista, jos-
sa oli kulakkien sukunimet. Koulunmatkalla aina näin sen listan. 

Silloin käytiin isoa taistelua uskontoa vastaan. Julkaistiin 
Huoleton–nimistä lehteä, jossa oli paljon pilakuvia papeista, 

13-vuotias Helena, 5-vuotias Simo, 3-vuotias Maria ja 10 kuukauden 
vanha Vihtori vuonna 1927. 

Jukin kirkko
Vuonna 1908 Jukin kylään perus-
tettiin ensin Toksovan seurakun-
nan kappeliseurakunta ja vuonna 
1911 rakennettiin puukirkko. 
Kirkossa oli 450 paikkaa ja se oli 
rakennettu arkkitehti Brandtin 
suunnitelman mukaan. Raken-
tamisen rahoitti Haapakankaan 
moision viimeinen omistaja, ruhti-
natar Maria Vjazemskaja.  

Vuonna 1934 kirkosta takavari-
koitiin kaikki omaisuus ja otettiin 
pois kirkkokello. Kaikki toimituk-
set lakkautettiin syyskuussa 1937. 

Vuonna 1939 kirkko suljettiin ja 
sen kirkkoherra ammuttiin kuole-
mantuomiosta.

Suuren Isänmaallisen sodan jäl-
keen entisen kirkon rakennuksessa 
toimi pioneerileiri. 1970-luvulla 
rakennuksessa oli kulttuuritalo ja 
järjestettiin tansseja. 

Vuonna 1991 Jukin kirkko 
paloi.

Vuonna 1996 paikallinen 
evankelis-luterilainen seurakunta 
sai uuden kirkkotalon Jukin ky-
lässä. Se kuuluu nykyään Inkerin 
kirkkoon.
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kulakeista ja uskovaisista. Pappi ja kulakki olivat 
aina vierekkäin ja heillä oli isoja mahoja – hehän 
olivat verenimijöitä ja kansanvihollisia. Heitä piti 
hävittää luokkana. Siitä alkoi vainoja, pidätyksiä, 
vangitsemisia ja karkotuksia”.  

Karkotus Siperiaan

Daniil Uimonen vangittiin ja sijoitettiin Arsenal-
naja-vankilaan Pietarissa. Helena kävi katsomassa 
isää tätinsä kanssa. Vankien voimaa oli suunnitel-
tu käyttää Neuvostoliiton karuissa paikoissa uusi-
en asutusten rakentamiseen ja raskaisiin töihin ja 
niin vuoro tuli lähteä myös Daniilin ja koko hänen 
perheensä. Karkotusten käytäntö silloin oli jo ta-
vallinen asia – Uimosten naapurit karkotettiin ku-
lakkeina vielä muutama vuosi sitten Murmanskin 
alueelle. Siellä oli aikoinaan aika iso suomalais-
ten diaspora. Uimosia ei kuitenkaan onnistanut 
päästä sinne ja tässä voi nähdä jonkin sattuman 
tai kohtalon kosketuksen. Helena muistelee niitä 
kohtalokkaita päiviä:

«Sitten koitti kauhein päivä elämässäni – ko-
timme ovet menivät kiinni viimeisen kerran. 7. 
huhtikuuta 1931 rosvot tunkeutuivat yöllä kotiim-
me ja kysyivät, haluaako emäntä mennä miehen-
sä luo? Äiti vastasi, että aina haluaa miehensä luo, 
mutta pelkäsi, että näin pieniä lapsia pitää ottaa 
matkaan. Hänelle sanottiin, että vanhempi tyttö 
eli minä auttaa. Äiti meni herättämään Simoa ja 
Vihtoria. Pojat heti ymmärsivät, mistä on puhe ja 
rupesivat itkemään. Tuo valitusitku soi tähänkin 
saakka korvissani. 

Vaunu oli niin täynnä, ettei ollut tilaa edes 
kääntyä. Käymälää ei ollut, annettiin kaksi ämpä-
riä. Miehet värkkäsivät jotain – riipustivat kaksi 
verhoa, joiden taakse pantiin nuo ämpärit. Alussa 
ihmisiä nolotti käydä verhojen taakse, naiset yrit-
tivät sietää pimeyteen. 

Vaunun keskellä oli rautainen kiuas. Lämmi-
tettiin sitä itse. Saattajina olivat kiväärimiehet. 
Elviira itki kovasti koko matkan, en tie, oliko hän 
sairaana, vai tuntisiko jotain epämukavuutta näis-
sä oloissa. Asemilla meille tuotiin syötävää (en 
muista mitä se oli) ja kuumaa vettä. Yöksi annet-
tiin kynttilöitä. 

Olin vakuuttunut, ettei äiti olisi kuollut, eikä 
isäkään, jos joutuisimme Hibinään. Siellä Hibino-

gorskissa meitä odotettiin ja valmisteltiin paikkoja, 
lämmitettiin majoja. Epäonneksemme rautatiellä 
siihen suuntaan oli vaurioita. Odotettiin vuoro-
kausi, kunnes se korjataan, muttei se onnistunut 
ja käännettiin juna menemään Siperiaan. Kymme-
nen päivää kesti matka Krasnojarskiin. Vaunuista 
meidät vietiin heti saunaan. Siellä peseydyttiin ja 
luovutettiin vaatteita desinfektiokäsittelyyn. Sau-
nan jälkeen meidät siirrettiin parakkeihin, jotka oli 
vasta rakennettu Jeniseijoen oikealle rannalle. 

Kiväärimiehet olivat koko ajan parakkiemme 
vieressä. Ihmisiä oli paljon. Vaikkei ollut mitään 
lämmitystä, sisällä oli kuumaa. Siellä oli eri väkeä: 
ukrainalaisia, venäläisiä, takabaikalilaisia, burjat-
teja. Kaikki muka kansanvihollisia, lapsetkin. Nyt 
sillä paikalla seisoo uusi kaupunki ja ennen siellä 
oli vain parakkeja ja kaunis hiekkaranta. Meikäläi-
siä kokoontui sille rannalle kuuntelemaan ruko-
uksia. Keskellämme oli yksi baptistilainen pappi, 
joka piti palveluksia. Liityin siihen ryhmään ja ru-
koilin kiivaasti, että Jumala pelastaisi meitä siitä 
vankeudesta. Ihmiset uskoivat, että kohta palaa-
vat kotiin – olipa se naiivia! Jotkut onnistuivatkin 
karkaamaan, mutta kotona heidät otettiin kiinni 
ja laitettiin vankilaan”. 

Rybnojessa

Helenan muistelmista käy ilmi, kuinka hajanaista 
ja sattumanvaraista oli siirtolaisten muuttosuun-
nitelma. Heitä vietiin paikasta toiseen eikä huo-
littu mistään – asuinpaikoista, terveydentilasta, 
muusta. Eloon jäi vain vahvimpia tai onnenlapsia. 

“Laiturilla meidät laitettiin Jan Rudzutak -ni-
miselle höyrylaivalle. En muista, montako päivää 
olimme matkalla. Noustiin Angarajoen rannalle, 
Rybnojen kylän lähellä, hautausmaan kohdalle. 
Ensimmäisen yön vietimmekin hautojen keskellä. 
Lämmitelläksemme poltimme nuotioita. Seuraa-
vana päivänä meidät vietiin kylään, tyhjiin taloi-
hin. Nukuimme ja söimme lattialla, kun ei ollut 
mitään huonekaluja. Paikalliset asukkaat pelkä-
sivät meitä, koska heille sanottiin, että olemme 

”Ensimmäisen yön vietimme
hautojen keskellä.” 
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suomalaisia. He luulivat, että suomalaiset ovat si-
vistymättömiä ja kauheita ihmisiä. He suhtautui-
vat jatkossa meihin hyvin, ihmettelivät vain, että 
mukana tuli niin paljon pieniä lapsia. Ei se kestä-
nyt pitkään se ihmettely – lapset alkoivat kuolla 
isoin määrin. Eräissä perheissä kuolivat kaikki lap-
set. Meillä kuoli Elviira. Hänet on haudattu Rybno-
jen hautausmaalle.”

Talonpoikaiselämän mitoissa Helena oli jo mel-
kein aikuinen nainen ja siksi raskaaseen työhön kel-
paava – hänet lähetettiin peltotöihin ja myöhem-
min erilaisiin purkaustöihin. Herkkätuntoisuutta 
tulvii sen ajan muistoista – nuoren ihmisen silmät 
huomasivat vielä luonnon kauneutta ihmisvihan ja 
verta imivien siperialaisten sääskipilvien keskellä.

“Minutkin lähetettiin 15 kilometrin päähän 
niittämään heinää. Opin niittämään, mutta oli ko-
vin sääli leikata sellaisia kauniita ja hyvältä tuok-
suvia kukkia, joita kasvoi pelloilla”.

Helenan Daniil-isä vietiin kultakenttien alueel-
le, missä hän teki puuseppätöitä ja muu perhe jäi 
Rybnojen kylään. Liisa-äiti sai siivoojan työn paikalli-
sessa kulttuuritalossa.  Neuvostotavan mukaan kult-
tuuritaloksi sopeutettin entinen kirkkorakennus. 

“Se kulttuuritalo oli entinen kirkko. Rakennus 
seisoi oikein kauniissa paikassa, Angarajoen kor-
kealla kalliorannalla. Ja kirkkokin oli näköjään en-

nen hyvin kaunis. Siellä oli vahtikamari ja siihen 
meidät määrättiin asumaan. Autoin äitiäni usein: 
kannoin polttopuita, lämmitin taloa. Lokakuun 
juhlapäivinä tulin kulttuuritalon sisään – halusin 
lisätä polttopuita uuniin. Siellä oli menossa jokin 
juhlallinen ohjelma ja jokin puhuja esiintyi. Minut 
häädettiin pois talosta, kun olin vihollinen, eikä 
minun tulisi kuunnella “pyhiä” sanoja”. 

Talvella perheen äiti ja Vihtori-veli sairastuivat 
lavantautiin. Isä oli kaukana ja Helena joutui hoi-
tamaan lapsia ja äitiään, sekä samalla tehdä työtä 
elättääkseen perhettä. Jumalanusko edelleenkin 
asui tytön sydämessä.  

“Siinä paikassa, missä ennen kirkossa oli alt-
tari, nyt oli rakennettu lava, ja päivällä minä kävin 
siellä rukoilemassa. Pyysin Jumalaa pelastamaan 
äitiäni kuolemasta. Minä uskoin, että näin pieniltä 
lapsilta ei korjata pois äitiä”. 

Vihtori-veli toipui, mutta Liisa-äiti kuoli nuo-
rimman Elsa-tyttärensä syntymäpäivänä, kun 
tämä täytti yhden vuoden...Naapurikylään kar-
kotettu Risto- eno auttoi pitämään hautajaisia 
ja luki rukouksia Liisa Uimosen haudalla. Helena 
lakkasi rukoilemasta ja sydämeen hiipi tyhjyys. Isä 
tuli hakemaan lapsia, koska hänelle ei sallittu jää-
mään heidän luokseen Rybnojessa. He joutuivat 
lähtemään kultakentille.

Syksyllä 1931 
Motyginossa. 
Helena Uimonen 
on toinen oikealta 
alarivissä.
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Kultakentillä

Matka kesti kolme päivää ja oli hankalaa kaikil-
le: “Oli kova lumimyrsky, sellainen että jos oven 
avaa, ei sitä saa kiinni, tuuli siepaisi sitä käsistä. Isä 
kantoi Elsaa, joka oli kääritty isoon peitteeseen. 
Minä kävelin pitäen poikia käsistä ja ensimmäi-
sen kerran näin isäni itkevän”.

Kultakenttien yhteydessä toimivat ympäri-
vuorokautiset lastenseimet, joihin otettiin Elsa ja 
Vihtori. Perhe asui siellä vain kolme kuukautta ja 
sitten isä vietiin Motyginon sovhoosiin. Helena 
taas jäi yksin hoitamaan sisaruksiaan.

“Minun ikätoverini usein hämmästyivät, mi-
ten minä en itkenyt koskaan. He sanoivat, että 
tässä tilanteessa vain itkeä hollottaisivat koko 
ajan. Mutta minä tunsin sydämeni kivettyneen, 
ikään kuin painava kivi olisi rinnassain. Siellä 
minä sairastuin reumaan, murrosikäisten tautiin. 
Joskus kipu nivelissä oli niin kovaa, etten pysty-
nyt taivuttamaan käsiäni. Elsaa sillä välin piti vielä 
kantaa käsillä. Häntä ja muita pieniä lapsia pääs-
tettiin yöksi kotiin seimistä. Minä muistan mitä 
kipua tunsin, kun kannoin häntä saunaan pese-
mään. Saunanmatkalla oli silta ja Elsa piti kaulas-
tani kiinni kovasti, muuten hän taisi pudota sylis-
tä, kun käteni olivat niin heikkoja”.

Helena kävi pyytämässä siirtämään heidät 
isän luokse, koska hän itse ei jaksanut enää pi-
tää tarpeellista huolta lapsista. Vihdoinkin hänen 
pyyntönsä tuuli kuulluksi ja heille annettiin mah-
dollisuus mennä Motyginoon. 

“Kun me lähdimme matkalle, aikuisnaiset 
ihmettelivät, että rohkenin mennä yksin lapsien 
kanssa niin vaaralliselle matkalle. Mutta kuskit oli-
vat kohteliaita ja huomaavaisia sekä suhtautuivat 
meihin hyvin. Matkustimme kolme päivää ja yö-
vyimme matkalla kolme yötä. Yksi yö painui mie-
leen erityisesti. Pysähdyimme erään mökin luo, 
missä oli jo partasuumiehiä. Tunsin oloni vähän 
noloksi. Laitoin makuusijan likaiselle lattialle ja 
panin lapset nukkumaan. Yksi partasuista kutsui 
Vitjan itselleen nukkumaan, pelotti vähän, muttei 

mitään huonoa tapahtunut. Menin ulos ja kuin-
kahan kaunista siellä oli! Mökki seisoi joen ran-
nalla ja sieltä avautui upea näköala. Seisoin vain 
siellä ja mietin omiani. Sitten yksi kuskeista tuli 
hakemaan minut, hän ei voinut nukkua, koska oli 
huolissaan minun puolestani.  Elsa oli vasta puo-
litoista vuotta vanha, mutta hän kesti sen matkan 
oikein hyvin. Vain yhdessä kohdassa tietä hän it-
keä vollotti, enkä ymmärtänyt, mikä oli väärin. Ei 
mikään auttanut. Hän kutsui minua äidiksi. Minä 
annoin hänen käteensä sokeripalan, että hän jat-
kaisi kutsua minua näin. Itse kaipasin äitiä mielet-
tömästi silloin”. 

Lyhytaikainen parannus

Läheisten ihmisten läsnäolo teki karkotuksesta sie-
dettävän. Helenan reuma hävisi jäljittä ja sielukin 
alkoi elpyä yksinäisyyden pakkasista sulautuen.

Sovhoosissa työskenteli Hilda-täti, jota Hele-
na rakasti paljon. “Jos Siperiassa asuu Hilda-täti, 
Siperia ei tunnukaan Siperialta, - sanoi Helena. 
Hilda-täti myös kehotti minua käymään klubis-
sa. Hän sanoi, että niin vaikeina aikoina tarvitaan 
tunteiden purkua. Keväällä käytiin keinumassa 
keinuilla – aina väsymykseen asti pyhäpäivinä. 
Nuoret kävivät joskus klubissa tanssijaisissa tai 
pelaamassa erilaisia pelejä. Minäkin kävin siellä 
joskus, nuoruus tekee omansa.”

On merkittävää, että Helenan muistojen mu-
kaan Rybnojessa oli koulu, jossa opetus oli järjes-
tetty suomen kielellä. Simo-veli kävi siellä ekaluo-
kassa.

Toukokuussa 1933 taas tuli pakkolähtö. Ih-
misiä siirrettiin veneillä Angaraa pitkin ensin 
Strelka-kylään, joka sijaitsee Angaran ja Jenisein 
yhtymäkohdalla. Pysäkillä yövyttiin taivaan alla 
ja valmistettiin ruokaa nuotioilla. Luvattiin, että 
kohta toiset veneet saapuvat ja matka jatkuu. Ih-
metyttää ihmisten sisu ja elämänilo, kun täyden 
tietämättömyyden olosuhteissa he pystyivät pi-
ristämään toisiaan: 

“Nuoret järjestivät tanssi-iltoja joen rannalla 
ja iltaisin kokoontuivat kuuntelemaan hanurin-
soittoa. Ne olivat ilonhetkiä kyyneleitten keskellä.  
En muista, montako päivää asuimme siellä, mutta 
vihdoinkin Jeniseiskin suunnalta tuli lautta. Meitä 
vietiin taas eteenpäin. En muista, kuinka kauan 

”Ne olivat ilonhetkiä 
kyyneleitten keskellä.”  
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olimme matkalla, mutta aika venyi hitaasti. Saa-
vuttiin Nifantjevon kylään, tyhjälle rannalle. Sinne 
yövyttiinkin, rannalla taivaan alla. Joen puolelta 
oli kylmää, muttei kukaan vilustunut. Seuraavana 
päivänä siirrettiin parakkeihin. Siellä oli jo parem-
mat olot, koska tila oli jaettu huoneisiin. Meille 
ja Kemppisen perheelle annettiin yksi yhteinen 
huone. Kemppisiä olivat mummo, Risto-eno, hä-
nen vaimonsa Anna, Liisa, Vihtori ja Hilda-täti”.

Nälkää Nifantjevossa

Nifantjevossa isä ja Hilda-täti määrättiin töihin 
metsään. Helena jäi hoitamaan lapsia. Kylässä al-
koi elintarvikepula, eivätkä aikuiset tienneet mi-
tään lasten hyvinvoinnista. 

“Alkoi kauhein aika koko karkotuksessa. Vielä-
kin näen painajaisia Nifantjevosta vuodelta 1933. 
Silloin annettiin kuusi kiloa jauhoja kuukaudeksi 
per henkilö, sekä vähän suolaa. Ei rahalla silloin 
mitään ostettaisi, kylän asukkaat itse näkivät isoa 
hätää. Nälkä oli suurta. Ihmisiä alkoi kuolla näl-
kään, jopa kokonaiset perheet kuolivat. Ulkona ei 
näkynyt lapsia, kun he kaikki makasivat kotona la-
vereilla voimattomina. Ei ollut ihmisiä kaivamaan 
hautojakaan. Kerran minua pyydettiin, mutten 
lähtenyt. En pystyisi syvää hautaa kaivamaan. 

Me keräsimme sieniä, karhunlaukkaa ja mus-
taherukkaa. Myytävänä oli vain kahvinkorviket-
ta. Minä sain yhteensä 24 kiloa jauhoja ja jaoin 
heti kahteen osaan. Leivoin leipää niin, että sitä 
riittäisi kolmeen päivään, jääneitä jauhoja lisäsin 
keittoon. Keitin ruokaa ulkona, nuotion päällä. 
Aamuisin keitin mustaa kahvia, lisäsin siihen 
suolaa ja syötäväksi oli pieni palanen leipää, 
koko päiväksi määrätty leipäateria. Lounaaksi oli 
keitto vihreästä herukasta, johon lisäsin jauhoja 
ja suolaa.  Illalla menimme nukkumaan nälkäi-
sinä. Minä olin huolissani siitä, mitä huomenna 
annan niin isolle lapsiporukalle. Kannoin vet-
tä Jeniseijoesta, noin yhden kilometrin päästä, 
kaksi vesiämpäriä korennossa. Kannoin käsillä 
Elsaa saunaan pesemään. Vitja-veljeä kannoin 

selässä – hän oli niin heikko, ettei jaksanut kä-
vellä pitkän matkan. Työmiehet siellä metsässä 
eivät tienneetkään, että heidän perheensä näke-
vät niin suurta hätää ja kuolevat. Kirjeet saapui-
vat heille isolla viiveellä. Työläisille annettiin 30 
kiloa jauhoja ja muitakin elintarvikkeita, muuten 
metsässä ei työ olisi sujunut. Siellä oli toinen 
hätä – keripukki”. 

Inkerinmaalle jäänyt Katja-täti lähetti elin-
tarvikepaketteja, kun Helena uskalsi kirjoittaa 
hänelle surkeasta tilanteesta. Tämä auttoi jää-
mään henkiin.

Pelastusoperaatio

Myöhemmin Katja-täti yritti järjestää lasten pa-
lauttamisen Inkerinmaalle, missä heille löytyisi 
holhoojia. Tuttavat naiset lähtivät Siperiaan, mut-
tei lapsia päästetty ja naiset jäivät joksikin aikaa 
jakamaan heidän kanssaan nälkää ja puutetta. 
Pelastusryhmässä oli Anna-niminen nainen, joka 
ehdotti karata salaisesti. Hän löysi venemiehen, 
joka suostui auttamaan. Karkureiden joukossa 
olivat vanha mummo, kaksi Vihtoria ja pikku Elsa. 
Valmistauduttiin huolellisesti, ja karkurit onnis-
tuivat menemään Jeniseita pitkin ja saapuivat 
kaupunkiin. Muttei kauas menty. Höyrylaiva ei 
tullut ajoissa ja he joutuivat odottamaan. Kylän 
vanhin sillä aikaa huomasi ihmisten puuttuvan ja 
ilmoitti siitä päällystölle. Näin liikenteen huono 
toiminta vaikutti ihmiskohtaloihin.

“Annalle sanottiin, ellei hän palauta tuota 
porukkaa heti, hänet jätetään asumaan heidän 
kanssaan erikoisasutukseen ja hän joutuu jaka-
maan tätä kurjaa osaa. Hän vuokrasi veneen ja 
lähdettiin takaisin. Vene oli vanha ja vuotava, he 
joutuivat koko ajan ammentamaan vettä pois ja 
onneksi saapuivat perille. Meidän pelastajamme 
parat, heidän piti jäädä vielä joksikin aikaa meil-
le. Silloin Anna päätti toimia lääkäreiden kautta. 
Mummoa ja Elsaa näytettiin lääkärille ja saatiin 
lausunnot, että he ovat hyvin sairaita. Elsalla oli 
riisitauti”. 

Tällä tavoin saatiin vietyä Elsa ja mummo 
Siperiasta. Muut jäivät kärsimään nälkää. Risto-
eno ja hänen Anna-vaimonsa olivat oikein huo-
nossa kunnossa. Kuolema oli niin arkista, ettei 
ollut voimia pitää mitään jäähyväisseremonioita 

”Kuolema ikäänkuin 
ei huomannut minua.” 
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eikä kunnon hautajaisia.  Samalla vallitsi lavantauti ja muita 
sairauksia.

“Risto-eno kävi naapurikylässä myymässä tavaroita ja kuoli 
siellä. Me hautasimme hänet Nifantjevon lähellä pensaikossa. Ei 
kukaan lukenut rukouksia hänen hautansa yllä. Siellä oli paljon 
sellaisia nälkään kuolleita haudattu. Minä sairastuin lavantautiin 
ja minut laitettiin sairaalaan. Siellä oli yksi parakki lavantautiin 
sairastuneille. Jumalaa tietää, kuinka kovasti halusin kuolla silloin! 
Annoin Simolle määräyksiä siltä varalta jos kuolen. Poika poloi-
nen itki, mutta kuolema ikäänkuin ei huomannut minua”. 

Vuonna 1934 Helenan isä tuotiin taigasta muiden haavoit-
tuneiden ja sairastuneiden työläisten mukana. Daniil Uimonen 
kärsi keripukkia. Hänet sijoitettiin kaupungin sairaalaan ja on-
neksi hän toipui. Perhe oli taas yhdessä.

Jenisein vasemmalla rannalla 

Daniil Uimonen lapsineen lähetettiin Jenisein vasemmalle ran-
nalle, mihin oli suunnitelma rakentaa Kuibyshevon taajama Je-
niseiskin kaupungin lähettyville. Daniil sai puusepän työpaikan 
ja Helena lähti rakennustyömaalle sekatyöläiseksi. Tytöt auttoi-
vat uunien rakentajia – kantoivat tiilejä, hiekkaa ja savea, sekä 
osallistuivat purkutöihin. Uusi valta halusi purkaa kaiken van-
han ja rakentaa upouuden elämän. Helenan sydän vastusti tätä 
ajatusta sisimmissään: 

“Kaupungin lähellä sijaitsi hautausmaa. On vaikeata sanoin 
kuvailla sen paikan kauneutta. Jotkut sanoivat sitä puistoksi. Se 
oli kullankaivaajien ja ylimysten hautauspaikka. Kuinka upeita ja 
kalliita muistolaattoja siellä oli! Ne kaikki purettiin ja käytettiin 
uunien perustojen rakentamiseksi. Hautausmaan keskellä oli 
pieni kirkko. Me olimme purkamassa sitä vuonna 1935. Jeniseis-
kissa oli paljon kauniita kirkkoja ja nunnaluostari, en ymmärrä, 
miksi piti hävittää niitä? 

Kirkko, usko ja pyhät jäivät unohduksiin. Emme tienneet 
sunnuntaita ollenkaan. Viikon päivillä oli uusia nimityksiä: en-
simmäinen päivä, toinen päivä jne. Kuudes päivä oli vapaa päivä 
ja viikossa yhteensä kuusi päivää”.

Kuibyshevossa oli helpompaa elää: perheellä oli oma huone, 
leipää ja muita elintarvikkeita oli vihdoinkin ostettavissa rahal-
la, eikä enää tarvinnut vaihtaa tavaroita. Työstä kuitenkin mak-
settiin oikein vähän ja isä lähti ansaitsemaan lisää paikalliseen 
teatteriin, jossa oli oma puhallinorkesteri. Näin sotavankeuden 
aikana saatu taito auttoi Siperiassa. 

Toivo Rännäli 
muistelee
Inkerinsuomalainen taiteilĳ a Toivo 
Rännäli on muistellut Musta enke-
lini -kirjassaan tavanneensa Daniil 
ja Helena Uimosen: 

“Uuden vuoden aattona menin 
ulos katsomaan vaaleansinisiä 
revontulia, jotka tanssivat taivaal-
la. Taivaanrannalta lakipisteeseen 
lensi pehmeitä valon säteitä. Tätä 
luomuskunnan jumalallista mieli-
kuvitusta kiihottavaa tanssia hiljaa 
katseli Daniil Uimonen, rauhalli-
nen, hieman romanttinen hyvä-
sydäminen mies. Hän otti minun 
turkistani kiinni, veti lähemmäk-
seen, hiersi kämmenellä korvaani 
ja sanoi: 

– Katso, anna sielusi sulaa. 
Daniil ei näyttänyt vanhalta, 

mutta hän oli uhrannut vuosiaan 
sodille 1914–1919.  

Keväällä heinällä ja jauhoilla 
lastattujen kärryjen mukana tuli 
myös hänen perheensä, muun mu-
assa Helena, 16-vuotias kirkassil-
mäinen kaunotar. 

…Meitä poikia, silloin kirjat-
tiin pioneerĳ ärjestön jäseniksi 
ja meille jaettiin punasolmioita. 
Tämä sai kiivasta protestia Hele-
nalta: 

– Tehän petätte vanhem-
pienne kärsimyksiä, Helena 
vakuutteli. – Ja itse menette 
tämän lohikäärmeen kitaan. 
Kunnes pääsette vapaiksi ja 
kaikki oikeudet palautetaan ja 
meidät päästetään kotiin, älkää 
tulko parakkiimme nuo solmiot 
kaulassa. Koulussa tehkää mitä 
vaan, mutta tämä kaulapanta 
tekee teistä lauman...

Emme halunneet panna vas-
taan. Hän pystysi eikä siitä hyvää 
tulisi.” 

”Sotavankeuden aikana saatu 
taito auttoi Siperiassa.” 
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Jonkun ajan päästä Helena lähti lastenhoi-
tajien kursseille. Näytti siltä, että elämä alkoi 
järjestyä, mutta sitten isä sairastui tuberkuloo-
siin. Helena muistaa, että ainoa tulojen lähde 
oli silloin hänen oma opintotuki, jota hän sai 
kurssien järjestäjiltä. Isälle ei maksettu mitään 
sairauslomarahaa eikä mitään muuta tukea. 
Hilda-täti lähetti vähän rahaa, sekä puhallinor-
kesterin johtaja Pavel Zhuravljov auttoi Uimo-
sia. Helena kävi opiskelussa tulevan menetyk-
sen odotus mielessä.

“24. heinäkuuta 1937 isä kuoli. Suomalaiset 
auttoivat järjestämään hautajaisia – he tekivät ar-
kun ja valmistivat ristin haudalle, toivat hevosen 
ja kärryt. Zhuravljov hoiti muut asiat, sekä kutsui 
orkesterinsa soittamaan”. 

Väliaikainen rauha loppui ja Helena taas jäi 
yksin karkotuksen rintamalla. Veljet sairastuivat 
myös tuberkuloosiin ja asunnosta piti lähteä, kun 
perheen isä kuoli. Helena määrättiin keskeyttä-
mään opinnot ja lähtemään työhön Shaitankaan. 
Ei ollut mitään omaa tahtoa eikä mahdollisuutta 
sanoa “ei”. Helenan veljet laitettiin orpokotiin ja 
sairastuneet pojat – hoitoon.

het Shaitankasta vietiin. Kaupungissa oli sitäkin 
vakavampi tilanne. Monet naiset menettivät mie-
hensä ja lapset – isänsä. Mietin silloin, jos isä olisi 
jäänyt eloon, miten hänelle kävisi?” 

Vainojen verinen aalto vei perheestä Hele-
nan enon – Simo Kemppisen eikä silloin autta-
nut se, että hän oli Neuvostoliiton ensimmäisiä 
mäkihypynmesta reita. Hänen sisarensa ja Helenan 
täti Hilda Kemppinen oli myös vähällä joutua sor-
tovallan käsiin, mutta onneksi kollegansa puolus-
tivat häntä. Hilda toimi kultakenttien laboratorios-
sa ja hänen sanojensa mukaan oli valmis hypätä 
happosäiliöön, muttei suostuisi ottamaan vastaan 
epäoikeudenmukaista kuolemantuomiota.

Toukokuussa 1939 Helena sai luvan muuttaa Hil-
da-tätinsä luokse Kuibyshevon taajamaan. Hän sai 
sairaanhoitajan paikan metsäjalostamon terveys-
keskuksesta ja työskenteli siellä kahdeksan vuotta. 
Samalla Helena lähti kouluun ja iltaisin paransi ve-
näjän kielen taitoaan. Samassa koulussa opiskeli hä-
nen Simo-veljensä. Vihtori-veli kuoli vuonna 1940 
tuberkuloosiin ja hänet haudattiin isänsä viereen 
Jeniseiskissa. Helenalla oli mahdollisuus päästä va-
pauteen, mutta siinäkin paha onni puuttui asiaan. 

“Vuonna 1940 alettiin vapauttaa aikaisemmin 
kulakkeina karkotettuja ja heille annettiin uudet 
passit. Minä en ehtinyt saada passia, koska tapah-
tui jokin viive”.

Siperian karkotus jatkui ilman selvää perustelua. 

Shaitankassa

Shaitankan kylä eli Larionovs-
koje sijaitsi noin 100 kilometriä 
kaupungista. Sinne piti mennä 
hevoskyydillä kolme päivää. 
Helena muistaa, että siellä ei 
ollut nälkää, koska oli sallittu pi-
tää eläimiä ja kasvimaita. 

“Kuudentoista vuoden aika-
na Siperiassa en nähnyt nälkää 
vain Strelkassa ja Shaitankassa. 
Minulle annettiin asuinpaik-
ka välskärin asunnossa. Ensin 
oli oikein ikävää, koska ei ollut 
työtä. Vuonna 1938 taas tuli 
kauhea aika. Kiinniottamiset 
yleistyivät ja vangittiin paljon 
miehiä. Välskäri ja monet mie-

Jeniseiskin kaupungin teatterin puhallinorkesteri, vuonna 1934. Daniil 
Uimonen – ylärivissä keskellä.

”Ei ollut mitään omaa tahtoa 
eikä mahdollisuutta sanoa “ei”. 
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Sota

Suuri Isänmaallinen sota alkoi kesäkuussa 1941 
ja sen kaiku kuului Siperiassa. Helena oli sotaikäi-
nen sairaanhoitaja ja pyrki rintamalle, muttei 
häntä hyväksytty asepalvelukseen. 

“Minua ei hyväksytty armeijaan kahdesta 
syystä: olin erikoiskarkotettu ja olin  suomalai-
nen. Kahden kuukauden päästä sairaanhoitajija 
ja lääkäreitä alettiin kutsua armeijaan ja heidän 
työpaikkansa lopetettiin. Tehtaan terveyskeskuk-
seen ei jäänyt yhtään sairaanhoitajaa. Itse jäin 
työttömäksi!” 

Vuonna 1942 Inkerinmaalle jääneet inkerin-
suomalaiset pakkosiirrettiin Siperiaan. Heidän 
joukossaan oli myös Helenan sukulaisia ja Elsa-pik-
kusisko. Noin kaksi vuotta Elsa asui Krasnojarskissa 
Helenaa tapaamatta ja vihdoin vuonna 1944 iso-
sisko haki Elsan asumaan luokseen. Nääntynyt tyt-
tö vihdoin sai tarvittavaa hoitoa ja alkoi parantua. 

“Minä sain silloin työllistyneenä 500 grammaa 
leipää päivässä. Elsa sai 300 grammaa leipää, yh-
teensä siis 800 grammaa per kaksi henkeä. Joskus 
palkka tuli viiveellä ja jouduttiin myymään tava-
roitani, koska rahaa ei riittänyt. Ruokalassa oli hy-
viä lounasaterioita, siitä oli hyvää apua. Elsa kävi 
koulua ja siellä myös oli järjestetty ruokailu. Lou-
nasateria saatiin korttia vastaan. Kuitenkin välillä 
tunsimme nälkää. Sokeria eikä voita ollut. Annet-
tiin 400 grammaa vähärasvais-
ta öljyä, suolaa ja saippua. Litra 
maitoa maksoi 36 ruplaa, kun 
taas ennen sotaa sen hinta oli 2 
ruplaa.  Minä työskentelin kaksi 
vuoroa peräkkäin, klo 9 – 21:00. 
Palkka oli 550 ruplaa ja 100 rup-
laa vähennettiin. Rahaa ei riit-
tänyt. Ämpärillinen perunoita 
maksoi 250 ruplaa”. 

Rauha

Sota loppui, mutta inkerinsuo-
malaisten kohtalo oli epävar-
maa vielä vuosiin. Paluu Lenin-
gradin alueelle oli kieletty heiltä, 
samoin kuin senaikaisista asuin-
paikoistaan poistuminen. 

“Ensimmäisen passin ilman vihollisen leimaa 
sain vuonna 1946, kun olin jo 31-vuotias. Minua 
vanhemmat ihmiset saivat passit, joissa oli 38. 
artikkelin leima, joka tarkoitti, että nämä kansa-
laiset eivät saa asettua asumaan tietyillä alueilla”.

Vuonna 1947 Helena päätti mennä Viroon – 
toiset sukulaiset jo asuivat siellä ja he  kutsuivat 
luokseen. Elsa jäi Hilda-tädin kanssa, kun heidän 
yhteiselonsa oli oikein mukava ja hyvin järjestet-
ty. Karkotuksesta pääsemistään Helena muistelee 
päiväkirjassaan tärkeänä tapahtumana. Siitä alkoi 
uusi elämä, ja silloin muistui mieleen se, mistä 
kaikki oli alkanut.

“Täyttyi tasan 16 vuotta minun Siperiaan saa-
pumisestani. Krasnojarskin rautatieasemalla odo-
tin junaa monta päivää ja jouduin nukkumaan 
odotussalin puupenkillä, ja ympärillä oli monen-
laista väkeä, rosvojakin. Tavaravaunuissa ei ollut 
parempaa. Kunnon ihmisten lisäksi oli jos mitä 
väkeä. Takaisin matkustin samoissa vaunuissa, yk-
sin, ilman matkalippua. Muistin matkaa perheen 
ja muiden ihmisten kanssa Siperiaan. Monet heis-
tä jäivät ikuiseksi sen tien varteen kovan onnensa 
takia. Oli raskasta muistella kaikkea tätä”.

8. tammikuuta 1950. Hilda Kemppinen, Simo, Elsa ja Helena Uimonen. 
Tapaaminen Petroskoissa. Elsa ja Simo tapasivat 17 vuoden eron jälkeen. 

”Vuonna 1947 Helena päätti 
mennä Viroon.”
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Helena asettui asumaan Raplaan, joka on Tal-
linnan lähellä, ja pääsi töihin kaupunginsairaalan 
laboratorioon. Vuonna 1949 Virosta alettiin häätää 
inkerinsuomalaisia, ja Helenakin oli vainottujen 
listalla. Jonkin ajan päästä kuintenkin tuli määräys,
että poistuttava on vain niiden inkerinsuomalais-
ten, jotka asuvat Viron pääkaupungissa ja 50 kilo-
metrin etäisyydellä siitä. Raplassa asuvana Hele-
na sai jäädä Viroon. Samana vuonna Hilda-täti ja 
Elsa-sisko muuttivat Karjalaan värväyksen myötä. 
Simo-veli oli asunut Kuzbassin kivihiilialueella ja 
vuonna 1951 hän muutti Karjalaan. 

Stalinin kuoleman jälkeen inkerinsuomalai-
set saivat palata kotiseuduilleen, vaikka heidän 
talonsa olivat raunioina tai muiden ihmisten asut-
tamina. Monet kuitenkin pyrkivät synnyinpaikoil-
leen. Helenakin mietti paluuta, mutta jäi Raplaan, 
jota nimitti “pakkolaskupaikaksi”.

Helena Uimonen asui Virossa loppuelämänsä, 
kuoli vuonna 1999 ja on haudattu Raplan hautaus-
maalla. Hän onnistui käymään lapsuutensa pai-

Uimosia ja Kemppisiä Ristolanmäellä kotikylän paikalla v. 1960. Vasemmalta oikealle: alarivissä Hilda Kemppinen, 
Ivan Larionov (Jekaterina Kemppisen poika), Elsa Uimonen, Kullervo Kemppinen (Juho Kemppisen poika). Takana 
istuvat Hilja Kemppinen (Juho Kemppisen vaimo) ja Helena Uimonen.

koissa Inkerinmaalla ja tapaamaan sisaruk siaan 
Karjalassa ja Virossa. Hänen muistelmansa kertovat 
meille yllättävästä sitkeydestä ja sisusta. Kohtalo 
oli kova hänen perheellensä ja lähetti paljon ko-
ettelemuksia. Hänen tarinansa muistuttaa tuhan-
sien inkerinsuomalaisten ja muiden kansallisuuk-
sien ihmisten elämäntarinoita ja se sisältää paljon 
yksityiskohtia, jotka kuvaavat tavallisiin ihmisiin 
kohdistunutta vääryyden ja hirmuvallan laajamit-
taisuutta.

“Me synnymme, me kärsimme, 
me kuolemme; kylvön aika 
ja elon aika tulevat ja menevät, 
mutta maa pysyy.”
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Olga Konkova nukkui pois vuosi sitten huhtikuussa 2020. Hän oli tutkinut Lenin-

gradin alueen alkuperäiskansojen, kuten vatjalaisten, inkerikkojen ja inkerinsuo-

malaisten historiaa ja kulttuuria, ollut heidän puolestapuhuja ja herättäjä. 

K un tutkija lukeutuu tutkimaansa kansan 
joukkoon, tuntee hän yleensä erikoista vas-
tuuta siitä kansan kuvasta, jota luo omalla 

toiminnallaan. Olga Konkova ei ollut yksistään 
vatjalaisten ja inkerikkojen tutkija – hän on ollut 
heidän valistajansa ja puolestapuhujansa. 

Olga Konkova syntyi Leningradissa 1958. Hän 
valmistui yhtä aikaa kahdesta – historian ja fi lo-
logian – tiedekunnasta Leningradin yliopistossa 
1980. Tämä yhdistelmä on erittäin hyvä etnolo-
gin valmennukselle. Konkova toimi Neuvosto-
liiton kansojen etnologisessa valtionmuseossa 
1981–1990 (Venäjän etnologinen museo vuo-
desta 1992). Jatkokoulutuksen jälkeen hän siir-
tyi työhön Antropologian ja etnologian Pietari 
Suuri -museoon (Kunstkamera) 1991. Aloitteleva 
tutkija päätti tutkia Leningradin alueen itäme-
rensuomalaisten alkuperäiskansojen, vatjalaisten 
ja inkerikkojen etnistä historiaa. Tämä valinta oli 
aika rohkea 1980-luvun alkuaikaan. Konkovan 
mukaan hänen diplomityönsä aihe, nimittäin 

inkerikkojen etninen historia, herätti kysyttävää 
dekaaninvirastossa. ”Tämän aiheen tutkiminen 
tuntui oudolta. Siihen aikaan katsottiin, ettei näi-
tä asioita sovi tuoda julki.”

Neuvostoliiton ja Suomen raja-alueen alku-
peräiskansojen vanhaa historiaa sai tutkia, mutta 
niiden sodanjälkeisten vaiheiden tutkiminen oli 
itse asiassa kielletty aihe Neuvostoliitossa ennen 
perestroika-aikaa. Tilastot puhuivat selvää kiel-
tään näiden kansojen väkiluvun vähenemises-
tä, muttei niitä haluttu tunnustaa uhanalaisiksi 
kansoiksi. Syynä oli todennäköisesti haluttomuus 
selittää, miksi Leningradin alueen suomensu-
kuisten kansojen lukumäärä oli vähennyt ja ko-
vin tuntuvasti. Niin inkerikkoja oli asunut tällä 
alueella 16 000 henkeä vuonna 1926, ja vuonna 

Zinaida STROGALSHTSHIKOVA 

Zinaida Strogalshtshikova on historian 
kandidaatti, Venäjän tiedeakatemian Karjalan 

tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja 
historian tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija. 

Hän on suomalais-ugrilaisen liikkeen aktivisti, 
joka toimi Vepsän kulttuuriseuran 

puheenjohtajana 1989–2017.   

Vatjalaisten ja 
inkerikkojen herättäjä  

”Hän valmistui yhtä aikaa 
kahdesta tiedekunnasta.”
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1979 heitä oli enää noin 350 henkeä Leningradin 
alueella ja saman verran tämän alueen ulkopuo-
lella. Vatjalaisia laskettiin olevan noin 700 henkeä 
1926 eikä heitä koskevia tietoja esiintynyt myö-
hemmissä väestönlaskennoissa. Vatjalaisia lasket-
tiin olevan 73 henkeä väestönlaskennassa 2002, 
muun muassa 34 henkeä Pietarin kaupungissa ja 
Leningradin alueella. 

Inkerinsuomalaisten tilanne näytti jokseenkin 
paremmalta. Heidät laskettiin ”leningradinsuo-
malaisiksi” – erikseen Suomesta tulleista suoma-
laisista – väestönlaskennassa 1926. Lähes kaikki 
inkerinsuomalaiset (108–115 tuhatta henkeä) oli-
vat maalaisasukkaita. Väestönlaskennassa 1979 
käsiteltiin suomalaisia, ja heitä laskettiin olevan 
yhteensä 77 000 henkeä Neuvostoliitossa silloin, 
joten on vaikea päätellä, kuinka paljon inkerin-
suomalaisia oli heidän joukossaan. Inkerinsuo-
malaisten lukumäärä oli noin 22 000 henkeä Le-
ningradissa ja Leningradin alueella vuoden 1979 
väestönlaskennan mukaan. Heistä 16 000 henkeä 
asui maalla. 

Uraauurtava tutkimustyö  

Ensimmäisiä Inkerikot ja vatjalaiset -aiheisia et-
nologisia tutkielmia julkaistiin Olga Konkovalta 
Me elämme samalla maalla: Pietarin ja Leningra-
din alueen väestöä nimisessä -yhteismonografi as-
sa. Tämä teos ilmestyi venäjän kielellä Pietarissa 
vuonna 1992. Se vastasi näitä kansoja ja niiden 
vaiheita koskevaa kiinnostusta, joka oli lisäänty-
nyt tuntuvasti. Monografi an koottiin ensimmäis-
tä kertaa Pietarin ja Leningradin alueen itäme-
rensuomalaisia kansoista (vatjalaiset, inkerikot, 
suomalaiset, vepsäläiset, karjalaiset, virolaiset); 
Leningradin alueen venäläisestä väestöstä sekä 
Pietari–Leningradin monikansallisen väestön 
muodostumisvaiheista kertovia historiallisia ja 
kansatieteellisiä kuvauksia Pietarin ja Karjalan ta-
savallan tutkijoilta. Kirjan kirjoituksissa on selos-
tettu näiden kansojen senhetkistä tilannetta. 

Tämä uraauurtava teos valmistettiin ja saatettiin 
päivänvaloon Venäjän tiedeakatemian kirjeenvaih-
tajajäsen Kirill Tshistovin aloitteesta. Hän oli tämän 
julkaisun toimittaja, johdannon ja jälkisanojen laa-
tija. Tieteellisen teoksen painosmäärä oli poikkeuk-
sellisen iso – 40 000 kappaletta. 

Olga Konkova on selostanut vatjalaisten ja 
inkerikkojen historiaa ja kansatieteellisiä erikoi-
suuksia kuvauksissaan. Tämän lisäksi hän käsitteli 
ensimmäistä kertaa niitä viranomaisten päätök-
siä, jotka olivat aiheuttaneet näiden kansojen 
lukumäärän vähenemistä. Rajaseudulla asumi-
nen hankaloitti inkerikkojen, vatjalaisten ja in-
kerinsuomalaisten asemaa: heitä valvottiin tark-
kaan. Heidän asuinalueensa asukkaita leimattiin 
kulakeiksi ja neuvostovastaisiksi, jolloin heidän 
omaisuuttaan takavarikoitiin ja heitä karkotettiin 
kotiseudultaan jo 1930-luvun alussa. Kulakkien ja 
neuvostovastaisten ainesten karkotus Leningra-
din alueelta jatkui sisäasiain kansankomissariaatti 
NKVD:n erikoisoperaatioina 1935. Tämä ”vainoksi” 
kutsuttu operaatio toimitettiin kahdessa vaihees-
sa: 22 ja 100 kilometriä leveällä vyöhykkeellä. 
Kaikesta päätellen NKVD piti inkerikkoja ja inke-
rinsuomalaisia viidentenä kolonnana ja vainosi 
mittavasti heitä ”suuren vainon aikaan”. Leningra-
dilaisen matrikkelin mukaan 140 inkerikkomiestä 
vangittiin heinäkuun 1937 ja tammikuun 1938 
välisenä aikana. Heistä seitsemän miestä karko-
tettiin ja muut tuomittiin ammuttaviksi. 

Vatjalaisia, inkerikkoja ja inkerinsuomalaisia, 
yleensä naisia ja lapsia, jäi Saksan sotajoukkojen 
miehittämälle alueelle sodan aikana. Saksan so-
takomennon tekemästä sopimuksesta heidät siir-
rettiin Kloogan siirtoleirin (Viro) kautta Suomeen 
joulukuussa 1943. Neuvostoliiton ja Suomen 
välirauhasopimus 1944 edellytti näiden neuvos-
tokansalaisten palauttamista. Suurin osa heistä 
palasi Suomesta Neuvostoliittoon. Kotiinpaluu 
oli katkeraa heille: Suomesta kotiutuneet vatjalai-
set ja inkerikot, samoin kuin inkerinsuomalaiset, 
sijoitettiin Venäjän keskivyöhykkeen eri alueille. 

Useat tutkijat ovat kuvanneet näitä vaiheita. 
Kotiin karkotettavaksi -niminen teos ilmestyi tut-
kija Toivo Flinkiltä Suomessa. Se käännettiin ve-
näjäksi ja julkaistiin Venäjällä 2011. Se että etnisin 
syin karkotettujen kansojen vaiheista on kirjoitet-
tu, on auttanut näiden kansojen ihmisiä toipu-
maan kokemastaan etnisestä traumasta. 

”Inkerinsuomalaisten tilanne 
näytti jokseenkin paremmalta.”
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Olga Konkovan mielestä juu-
ri muille alueille karkottaminen 
(noin 5000 inkerikkoa vuoden 
1945 tiedon mukaan) aiheutti 
”inkerikkojen etnistä salaisuut-
ta”. Inkerikot alkoivat salata syn-
typeräänsä ja ilmoittautua ”ve-
näläisiksi”, ja tämän tulos näkyi 
väestötilastoissa myöhemmin. 
He saivat palata kotikyliinsä vas-
ta 1950-luvun puolivälissä, mut-
teivät läheskään kaikki tulleet ta-
kaisin sinne. Inkerikot, vatjalaiset 
ja inkerinsuomalaiset olivat ko-
keneet samoissa määrin valtion 
järjestämää vainoamista. Vali-
tettavasti inkerikkojen ja vatja-
laisten tunnustamista vainotuksi 
kansaksi ei esitetty aikoinaan, sil-
loin kun tällainen päätös tehtiin 
inkerinsuomalaisten suhteen. 

Konkovan laatima kuvaus oli 
kuitenkin ollut perusteluna, kun 
inkerikot hyväksyttiin Venäjän 
vähälukuisten kantakansojen 
luetteloon. Tämän luettelon en-
simmäinen laitos valmistui yhtä 
aikaa Venäjän Federaation vä-
hälukuisten kansojen oikeusase-
man perusteita -lakiluonnoksen 

oli ollut haasteellista. Vatjalaisten ja inkerikkojen 
etninen ympäristö oli tuhoutunut heidän asuin-
paikoissaan. Heidän oma identtisyytensä oli ollut 
kielteinen eikä inkerikkoja, vatjalaisia, inkerinsuo-
malaisia saanut mainita pitkään julkisuudessa. 
Konkova ei toiminut yksistään etnologina, joka 
tallentaa tietoja. Hän osoitti tutkimustuloksiaan 
niille ihmisille, jotka kaipasivat oman kansansa 
kulttuurin piiriin. Tutkijana Olga Konkova hyö-
dynsi kirjallisia ja arkistolähteitä, joita on ollut 
Pietarissa, Petroskoissa, Suomessa.

kanssa 1992. Vatjalaiset otettiin niiden kansojen 
luetteloon, joiden lukumäärää ei tilastoitu Neuvos-
toliiton väestönlaskennassa 1989. Aikaisemmin 
luultiin että vatjalaiset katosivat sukupuuttoon. 
Vähälukuisten kansojen asemaa säätävä laki hy-
väksyttiin vasta 1999. Inkerikot otettiin valta-
kunnalliseen vähälukuisten kansojen luetteloon 
hallituksen päätöksestä 2000. Vatjalaiset pääsivät 
samalle listalle  paljon myöhemmin 2013. 

Näitä hallituksen päätöksiä oli edeltänyt Olga 
Konkovan iso tutkimus- ja valistustyö. Tämä työ 

”Vatjalaiset pääsi-
vät samalle listalle 
myöhemmin.”
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Tuloksekasta kansalaistoimintaa 

Inkeroisten ja vatjalaisten seura perustettiin Olga 
Konkovan aloitteesta 1994. Seura sai yhteen in-
kerikkojen ja vatjalaisten edustajia, kotiseutu-
tutkijoita, paikallisen itsehallinnon viranomaisia, 
opetus- ja kulttuurialan toimijoita. Inkerikkojen 
museo perustettiin Kingiseppin piirin Vistinon 
kylään 1993. Inkeroisten kieli- ja kulttuurikeskus 
ja keramiikkapaja toimivat siellä nykyään. Lenin-
gradin alueen alkuperäiskansojen keskus perus-
tettiin Konkovan aloitteesta 2000. Se on inkerik-
koja, vatjalaisia ja inkerinsuomalaisia yhdistävä 
kulttuuri- ja valistusyhdistys. 

Olga Konkova valmisti inkerikkojen ja vatja-
laisten sekä inkerinsuomalaisten eri ryhmien kan-
sallispukuja, kirjo-ompelua, kansanperinnettä ja 
kalenterijuhlia koskevia oppaita. Käsityötaitoja 
on elvytetty näiden oppaiden mukaan. Ajanmu-
kaiset digitaaliteknologiat ovat mahdollistaneet 
useita valistusohjelmia, joita ovat muun muassa 
sovellukset Pietarin maan alkuperäiskansojen 
museo, Leningradin alueen vähälukuisten alku-
peräiskansojen verkkokoulu, alueen kantakanso-
jen vaiheista ja kulttuurista kertovat lapsille tar-
koitetut animaatiot. Korpi–niminen perinneyhtye 
toimii keskuksen yhteydessä. Se esittää inkerin-
suomalaista, vatjalaista ja inkerikkojen kansanpe-
rinnettä. 

Inkerinmaa–niminen näyttely järjestettiin 
Kunstkameran, museokeskus Vabriikin (Tampere) 
ja Pietarin Inkerin Liiton toimesta Pietarin kau-
pungin 300-vuotispäivän kunniaksi 2003. Olga 
Konkova toimi tämän näyttelyn kuraattorina. 
Näyttely teki tunnetuksi inkerikkojen, vatjalaisten 
ja inkerinsuomalaisten kulttuuria Pietarin asuk-
kaille ensimmäistä kertaa 70 vuoteen. 

Kolme Olga Konkovan laatimaa monografi -
aa ilmestyi antropologian ja etnologian Pietari 
Suuri -museon julkaisemassa Leningradin alueen 
alkuperäiskansat -nimisessä akateemisessa kirja-
sarjassa 2009. Niissä on käsitelty kolmen kansan, 
kuten inkerikkojen, vatjalaisten ja inkerinsuoma-

laisten vaiheita ja kulttuuria, muun muassa nii-
tä uudemman historian tapahtumia, jotka ovat 
määränneet näiden kansojen nykytilaa. 

Olga Konkova osallistui aktiivisesti Kansainvä-
lisen suomalais-ugrilaisten kansojen neuvonan-
tavan komitean toimintaan. Hän edusti inkerik-
koja siinä. Yhdessä Inkerin Liiton puheenjohtaja 
Aleksandr Kirjasen kanssa hän oli mukana vuo-
sittaisia alueenvälisiä kotiseutukonferensseja 
järjestämässä. Tällainen konferenssi järjestettiin 
Leningradin aluehallituksen paikallisen itsehal-
linnon, kansallisuuksien ja konfessioiden välisten 
suhteiden komitean toimesta Pietarissa vuosit-
tain 2007–2018. Tutkijoita ja kotimaan suomalais-
ugrilaisten kansojen kansalaisyhdistysten edus-
tajia käsitteli alueen kantakansojen ajankohtaisia 
ongelmia näissä konferensseissa. 

Konkova osasi rakentaa yhteistoimintaa Le-
ningradin alueen viranomaisten kanssa. Vuo-
desta 2009 hänet oli valittu Leningradin alueen 
kansalaiskamarin jäseneksi. Hän ajoi alueen kan-
takansojen etuja siellä. Olga Konkova palkittiin 
Venäjän Federaation presidentin hallintoviraston 
kunniakirjalla merkittävästä panoksestaan Venä-
jän kantakansojen kulttuurikehitykseen maalis-
kuussa 2015.

Inkerikkoaiheinen Tuulet toivat runovirret 
-niminen dokumenttielokuva valmistui Karja-
lan televisio- ja radioyhtiöltä vuonna 2016. Olga 
Konkova, jolla itsellään oli inkerikko- ja inkerin-
suomalaisia sukujuuriaan, osallistui tämän elo-
kuvan tekoon. Siinä hän kertoo, että tutkimustyö 
on johdattanut häntä inkerikkojen kansallisen 
identiteetin pariin. Olga Konkovan elämäntyö on 
palauttanut itsekunnioituksen tunnetta monille 
suomensukuisten alkuperäiskansojen ihmisille. 
Tämä iso työ on auttanut heitä tuntemaan kuu-
luvuuttaan kansoihin, jotka ovat luoneet suurta 
kulttuuriperinnettä maailmalle.        

                                                       

”Hän edusti inkerikkoja.”
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Natalia TSHIKINA 

”Ihmissydämen kautta 
kulkee tuhansia teitä” 
Taisto Summasen syntymästä on 90 vuotta 19. kesäkuuta 2021.  

Taisto Summanen (1931–1988) kuuluu Karjalan merkittävimpiin runoilijoihin. 

Hän runoili suomen kielellä. Summasen laaja tuotanto ulottuu herkistä  luonto- 

ja rakkausrunoista fi losofi siin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin.    

T aisto Summanen syntyi punasuomalaisen 
perheeseen Leningradissa 19. kesäkuuta 
1931. Hänen isänsä Kalle Summanen 

oli metsuri ja uittomies, joka osallistui Suomen 
työväen vallankumoukseen 1918 ja kannatti 
Suomen kommunistista puoluetta. Tämän takia 
hänet vangittiin ja tuomittiin vankeuteen. Kuuden 
vankeusvuoden jälkeen Kalle Summanen muutti 
Neuvostoliittoon, Leningradiin. 

Hänet määrättiin opettajantyöhön Petroskoi-
hin 1933. Siitä lähtien Taisto Summasen elämä oli 
liittynyt Karjalaan. Suuren Isänmaallisen sodan 
alettua Taisto ja hänen äitinsä Katri Ihalainen 
olivat evakossa Arkangelin alueella. He palasi-
vat evakosta Usmanankoskelle, jossa perheenisä 
odotti heitä. 

Nuori Summanen valmistui kiitettävästi Pet-
roskoin osuuskuntaopistosta ja pääsi opiskelijaksi 
Petroskoin valtionyliopiston suomalais-ugrilaisen 
fi lologian linjalle. Opiskelijana hän opetti suo-
men kieltä ammattiopistossa. Kun Summanen 
oli viidennellä vuosikurssilla, hänet otettiin työ-
hön runousosaston esimieheksi kirjallisuuslehti 
Punalipun (nykyään Carelia) toimitukseen. Val-
mistuttuaan yliopistosta 1954 Summanen toimi 
muutaman vuoden ajan kirjallisuuskonsulenttina 
Karjalan kirjailijaliitossa. Myöhemmin hän oli Pu-
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nalipun toimituksen arvosteluosaston esimiehe-
nä. Taisto Summanen hyväksyttiin Neuvostoliiton 
kirjailijaliiton jäseneksi 1958. 

Summanen aloitti kirjallisen uransa 1944, kun 
hänen runonsa julkaistiin Karjalais-suomalaisen 
sosialistisen neuvostotasavallan suomalaisessa 
Totuus–päivälehdessä. Summasen runosikermä 
ilmestyi Punalipussa 1947 ja hänen ensimmäinen 
runokirjansa Oraita Petroskoissa 1956. Pian Sum-
manen kohosi Karjalan johtavien runoilijoiden 
joukkoon. Hänen runojensa käännöksiä ilmestyi 
Moskovassa,  Leningradissa ja ulkomailla. Enem-
män kuin kaksikymmentä runokirjaa on ilmesty-
nyt Taisto Summaselta suomen ja venäjän kielellä. 
Kirjallisuudentutkija Eino Karhu huomautti Sum-
masen eläessä, että hänen runotuotantonsa on 
kehittyvää ja uudistuvaa. Karhu luonnehti Sum-
masen tuotantoa ”korostetun eettisen tunteen, 
ihmisen oikeudenmukaisuuden runoudeksi.” 

Lyyrikkona Summanen käsitteli Suomen työ-
väenluokan vallankumousta ja sen osanottajien 
kohtaloita kaikissa runokokoelmissaan. Suomen 
vallankumouksellinen runous ja neuvostomaa-
han muuttaneiden punasuomalaisten runotuo-
tanto olivat lähellä hänen sydäntään. 

Punasuomalaisten vaiheet tärkeitä 

Vallankumous, synnyinmaan vaiheet ja omat 
sukujuurensa ovat kulkeneet läpi Taisto Summa-
sen runotuotannon. Nämä aiheet ovat liittyneet 
yhteen sukupolvien periytyvyysaiheessa hänen 
tuotannossaan. Venäjälle saapuneet, neuvos-
tomaan kansalaisiksi tulleet punasuomalaiset 
edistivät uuden kotimaansa kehitystä ja vau-
rastumistaan. He puolustivat sitä kansalaisso-
dan ja Suuren Isänmaallisen sodan aikana. He 
täyttivät kunniakkaasti omaa velvollisuuttaan. 
Summanen kirjoitti tästä Isien teitä -osiossa Ru-
noja–kokoelmassaan, joka ilmestyi 1958. Puna-
suomalaisten vaiheet olivat tärkeä aihe Suomen 
työväenvallankumouksen osanottajan pojalle. 
Hänen isänsä taisteli työväenluokan ihanteiden 
puolesta, toiset punasuomalaiset kaatuivat nii-
den puolesta, ja toisten oli pakko lähteä maan-
pakoon synnyinmaastaan. 

Taisto Summasen runossa Toukokuun yö rajal-
la lukee: 

Isän veri 
Sykkii suonissain, 
Joka pisarassa kuumin usko, 
usko,
jonka perintönä sain, – 
että vihdoin 
syttyy onnen rusko 
maassa tuossakin…   

Summanen korosti: Neuvostoliitto on hänen 
synnyinmaansa. Hänen isänsä synnyinmaa Eino 

Leinon runoineen, Aleksis Kiven teoksineen ja 
Jean Sibeliuksen sävellyksineen on lähellä ru-
noilijan sydäntä. 

Vanha punikki puhuu nuorille on monologin-
muotoinen runo, joka päättyy kehottavasti: 

Eläkää kuten kumousmiehet
Sillä tehän teette myös 
Sitä vallankumousta 
Joka me alulle pantiin, juu… 

Suomalaisten pakolaisten ei ollut helppo so-
peutua uuden kotimaan oloihin. Vemmeljärven 
balladissa Summanen koskettelee kansallisia ja 
psykologisia haasteita, joita punasuomalaiset ko-
kivat Venäjällä. Ruotshin kuva oli muodostunut 
karjalaisilla vuosisatojen ajan kuluessa, vaikka 
karjalaiset tekivät eroa punaisten ja valkoisten 
ruotshien välillä. 

Runoilija itseään toistamatta  

Summasen runous on varsin monipuolista. Hän on 
kuvannut luonnon kauneutta kaupunkilaisen silmin 
nähtynä. Luonto on Summaselle ylevä esteettinen 
arvo, jota eivät synkistä menneen ajan tai sodan 
muistot. Summasen lyyrinen sankari löytää luon-
non tuntemattoman arvoituksellisen maan tavoin. 
Hän pohtii ihmiselämän olemusta maailmassa. 

Lyyrikko ihastelee luonnon kauneutta ja kiit-
tää synnyinmaataan. Kotiseutu on hänen runou-
tensa tärkeimpiä aiheita. Samoin kuin sota, joka 
esiintyy nuoruusajan muistoina ja kokemuksina 
Summasen runoissa. Pellolla havaittavat sodan-
jäljet (Muistan), kellastuneet rintamamiehen kir-
jeet (Runo valkoisista kolmioista), jopa leipä (Uni, 
Balladi mustasta kirstusta).       
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Vaan naisen kädet, 
Jotka leipäkannikkaa jakaa, 
Ja silmät, 
Joista on kyynelet ehtyneet tuskaan…

(Uni)

Ihmisen hahmo on yleistys, joka kulkee usei-
den Summasen runojen läpi (Kaksintaistelu, Veren 
läpi…, Sydän). Yleistys ja symboliikka vapauttavat 
tämän ihmisen arkielämän piirteistä, ne ylentävät 
tätä hahmoa, joka samalla arvostaa tavallisia elä-
mänasioita, arvokkaita elämän yksityisseikkoja.

Ihmissydämen kautta 
Kulkee tuhansia teitä
Sen läpi astuu Aika
Jykevin ja armottomin askelin. 
Käy Rakkaus, 
Milloin sipsuttaen kepeäjalkaisena,
Milloin raahautuen
Kuin haavoittunut lintu…

(Sydän...)   

Äidinkielen, äidinkielisen sanan aihe on tär-
keä Summasen tuotannossa. Äidinkieli on hänel-
le ihmiselämän tärkeä perusta, joka määrää ihmi-
sen ja koko kansan henkistä ja eettistä tasapainoa 
(Isoja sanoja, Äidinkieli).

Niin maamon maidon kera lapsi saa 
Perinnön vuosituhannen takaa. 
Ei ole kalleutta kauniimpaa, 
Ei ole arvokkaampaa aarrettakaan… 

(Äidinkieli) 

Eino Karhu on luonnehtinut Summasen runou-
den peruspiirteitä. Karhu kirjoitti: ”Runoilijan lyy-
rinen temperamentti on sydämellistä ja pohtivaa, 
hän välttää kiihkeää ihastelua ja äänekkäitä reto-
risia kysymyksiä. Keskustelu on tasaisen rauhallis-
ta hänellä.” Aikaisemmin käsiteltyihin aiheisiin pa-
latessaan ”runoilija ei toista itseään eikä toistele 
kerran käsiteltyjä aiheita ja ajatuksia – hän kehit-
tää, vie eteenpäin niitä. Hänen runoutensa liikkuu 
itse elämän mukana.” 

Taisto Summanen 1950-luvulla.
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Kirjallisuudentutkija Elli Aalto on samoin ar-
vostanut korkealle Summasen tuotantoa. Aalto 
pani merkille että Summanen ei ole pelkästään 
lyyrikko, vaan myös lyyrinen eepikko, jolta on il-
mestynyt useita runomuotoisia balladeja, taruja 
ja tarinoita. Balladi Pelguin Hilipästä ja hänen po-
jastaan ja Muikkulan tarina ovat teoksia, joiden 
tapahtumapaikkana on Inkerinmaa. 

Pelguin Hilipän heimo 
On väkeä sopuisaa, 
Kyntäjää, eränkävijää, 
Ahkeraa kalastajaa. 
Jokainen heimon miehistä 
Valpas vartio on
Inkereen ihanan kunnaiden, 
Kultaisen rannikon. 

(Balladi Pelguin Hilipästä 
ja hänen pojastaan)

Elli Aalto katsoi, etteivät erimuotoiset teokset 
ole taiteellisesti samanarvoisia Taisto Summasen 
tuotannossa: ”Hänen lyyriseeppiset runoelman-
sa ovat toisinaan todellisuudesta etääntyviä, 
tarkkailevia, kun taas hänen lyyriset runot ovat 
lähempänä todellisuutta ja inhimilliset arvot ko-
ristuvat näissä runoissaan.”

Summanen kirjoitti runoja myös lapsille. Kol-
me lastenrunokirjaa ilmestyi häneltä: «Erään ku-
van tarina» (1980), Oliko norsuja (1982) ja Ketä 
aurinko rakastaa (1990). Summasen pikku sanka-
rinsa ovat suomalaisperäisiä nuoria, joilla on suo-
malaiset nimet. Hänen lastenrunojensa aiheet 
ovat tavallisia ja tilanteet tuttuja. Ne on ikään 
kuin poimittu esikoululaisten ja alaluokkalais-
ten omasta elämästä. Nuoret lukijat tunnistavat 
konkreettisia lapsia ja he tuntevat – aikuiset suh-
tautuvat hyvin tahtoisesti heihin. Runoissa kaikuu 
huumoria, sutkauksia, iloista naurua.

Kääntäjä ja kriitikko  

Taisto Summasella oli tuottelias merkittävä osuus 
eri kirjallisuuksien vuorovaikuttamisessa ja keskinäi-
sessä rikastamisessa: hän on venäjäntänyt parhai-
den karjalaisten proosakirjailijoiden, kuten Nikolai 

Jaakkolan ja Antti Timosen teoksia, suomalaisten 
kirjailijoiden, kuten Pentti Haanpän ja Elvi Siner-

von teoksia; suomentanut muun muassa Alek-

sandr Blokin, Sergei Jeseninin, Nikolai Zabolots-

kin ja Anna Ahmatovan runoja sekä kymmenen 
lastenteosta. Tuntuva osa Taisto Summasen runo-
tuotantoa on käännetty venäjän kielelle. 

Kirjallisuudenarvostelijana Summanen on kä-
sitellyt kirjoituksissaan ja arvosteluissaan aikansa 
karjalaisten runoilijoiden ja proosakirjailijoiden 
tuotantoa. Hänen laatimansa osio kuuluu venäjäk-
si ilmestyneeseen Karjalan neuvostokirjallisuuden 
historian kuvauksiin (1969). Karjalan kirjallisuutta 
käsittelevä arvostelu- ja kirjoituskokoelma koko-
elma Tästä ura urkenevi ilmestyi Summaselta 1984. 

Raskas tauti synkisti Taisto Summasen elä-
män kahta viimeistä vuosikymmentä. Runoilija 
vastusti miehuullisesti parantamatonta tautia ja 
harjoitti kirjallista luomistyötä viimeiseen saakka. 
Hän osallistui mahdollisuutensa mukaan Karjalan 
kirjailijaliiton toimintaan ja Karjalan yhteiskunnal-
liseen elämään. 

Taisto Summanen kuoli Petroskoissa 9. helmi-
kuuta 1988. 

Summasen kirjallisuustyö on saanut arvos-
tusta. Hänelle oli myönnetty useita arvostettuja 
palkintoja ja arvonimiä. Hänet on palkittu Znak 
Potshota -kunniamerkillä ja mitaleilla. Summasen 
runoja julkaistiin useissa kotimaisissa julkaisuis-
sa ja kustantamoissa, myös Unkarissa, Saksassa, 
USA:ssa ja Suomessa. Hänen runoihin on sävellet-
ty musiikkia Karjalassa ja Suomessa. 

Taisto Summasen runous ei ole jäänyt unho-
laan. Hänen runokokoelmansa Älä pelkää olla hel-
lä ilmestyi Petroskoissa Periodika–kustantamosta 
2012. Se kuuluu Karjalan kirjallisuuden klassikoita 
-sarjaan, joka on ollut Juminkeko–säätiön (Suomi) 
ja Karjalan tasavallan yhteishanke.                            

”Taisto Summasen runous ei 
ole jäänyt unholaan.” 
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”Runo tuli kuin lintu 
  ja koputti sydämeeni” 

Taisto SUMMANEN

Mies ja kohtalo 

Mies ja kohtalo alkoivat sotia
toinen toistansa uhmaten: 
mies sai ikänsä rakentaa kotia, 
aina kohtalo tuhosi sen. 

Kelju kohtalo keksi jos jotakin, 
milloin mihinkin vei. Maailmaa 
kyllin kierteli mies. Oli sotaakin, 
vaellustakin katkeraa.

”Ehkä tuuli vain ulkona vapaana, 
koti turva on ihmisen”, 
oli miehellä lausahtaa tapana
ja hän rakensi asumuksen. 

Puusta pystytti, 
kivestä muurasi, 
teki savesta, 
turpeestakin
kerran kyhäsi, 
hikoili, uurasti
mielin reippain ja leikkisin. 
Oli kohtalo kova ja sitkeä, 
mutta sitkeämpi tuo mies. 
”Jos jäät koditta, turha on itkeä. 
Uusi tupa tee, uusi lies.” 

Monta kertaa sai aloittaa alusta. 
Väsyy kohtalo, tuhahtaa
tuskaantuneena:
”Taas on jo alusta! 
Kas, jo seinät taas kohoaa!” 
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Luopui kohtalo lopulta aikeistaan,
antoi periksi tunnustaen, 
että selvinnyt mies on kaikista 
koetuksistaan voittaen. 

Tuli vihdoin mies kotipuoleensa, 
sukupirttinsä jalustan
löysi hän. Oli hänellä huolensa: 
”Teenpä kodin nyt komean!”

Tosi ihmeitä tekemään pystyivät 
vanhat kädet nuo. Ihana niin
oli talo kuin palatsi. 
…Ystävät 
kutsui mies tupaantuliaisiin.

Kodin ylpeillen kun oli näyttänyt,    
Joku kysäisi myhähtäin: 
”Onkos elämänhaaveesi täyttynyt? 
Joko rauhoitut?”
Mies sanoi näin: 
”Vai on tultava tästä talosta
päätepiste? E-ei!
Kohtalo hoi! 
Ettei ikävä ois, ala alusta. 
Tämä mies vielä rakentaa voi…” 
1983      

***
Runo tuli kuin lintu
ja koputti sydämeeni,   
mutta minulla ei ollut aikaa, 
sanoin sille: ”Odota hetkinen!”
Se ei käynyt odottamaan, 
vaan pyrähti pois
eikä palannut enää.
Minulle jäi vai muutama säe,   
muutama sulka ihmelinnusta,  
jonka päästin pois käsistäni. 
Miten monta tällaista lintuani 
harhaileekaan maailmalla. 
Ehkäs tuo toisella rannalla valittava lintu
on yksi niistä.
Minä kutsun sitä, 
mutta se ei tule luokseni…
1970   
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***

Oli ennen tapa Karjalassa. 
Miehestä kun jostain puhuttiin, 
isänsä ja isoisän nimet 
niin kuin titteleinä mainittiin.
Kuului aatelisen ylevästi: 
Jarassiman Jaakon Oleksei. 
Siis jos olet jotain saanut aikaan, 
sinun ansiotasi se ei 
ole vain. 
             Tai teit jos jotain rumaa, 
et vain itseäsi häväissyt: 
isoisäsi ja taattos katsoo
sinuun tuomitsevin silmin nyt. 

Eivät olleet  kuulut sotijoina 
kyntäjät ja korvenkaatajat, 
eränkävijät ja kalastajat, 
koko ikänsä he raatoivat. 

Pellot, polut, pirtti, jossa asut, 
ole tulleet itsestänsä ei. 
Oli Jarassima. Oli Jaakko.
Sitten vasta sinä, Oleksei. 

Sinussa siis, joka teossasi, 
kasvava on vanha sukupuu, 
joka juurtuu syvään menneisyyteen
sekä vastaisuuteen ulottuu. 

Niinhän sinäkin pois joskus lähdet, 
pojillesi nimesi myös jää, 
kunniasi hyvän sekä huonon
jälkeläiset perii, säilyttää. 

Ettei polvi pojissasi muuttuis, 
muista poikasi niin kasvattaa, 
että kantaisivat nimeäsi, 
niin kuin titteliä korkeaa. 
1970 
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Äidinkieli 

Kun äidinkielellänsä ystäväin 
minulle lukee runoansa omaa,
soi oudot sanat mieltä lämmittäin
ja eläytyen sointiin levottomaan
kuin musiikkia niitä kuuntelen
ja pikemminkin tajuan kuin arvaan, 
soi niissä milloin ilo keväinen
ja milloin kuulen katumuksen karvaan. 

Ne lumollansa minut valloittaa. 
Kenties nuo vieraan kielen runokuvat 
nyt piirteet aivan aistittavat saa, 
minulle läheisinä avautuvat
kun näen miten yllä kätkyen 
kumartuu nainen, kuinka kallehintaan
sylissään pitää jotain puhellen
ja pienokainen imee äidin rintaa. 

Oi miten äidin sydän sykähtää
ja miten katse onnellinen loistaa, 
kun naurain nappisilmä lepertää
ja äidinkielen ensi sanat toistaa.
Niin maamon maidon kera lapsi saa
perinnön vuosituhansien takaa. 
ei ole kalleutta kauniimpaa, 
ei ole arvokkaampaa aarrettakaan.

Niin, millä, millä korvata vois sen? 
Ei siihen mitkään rikkaudet riitä. 
On onneton, jää sitä vaille ken
ja raukka, joka itse luopuu siitä. 
Ja siksi minulle nuo sanat soi
niin kalliina ja on niin herkkä mieli: 
ei mikään kieli vieras olla voi, 
kun se on ystäväni äidinkieli. 
1972      
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***

Jo vuodet virtaa tyyntä uomaa
kuin järjen suunnittelemaa
ja laskelmien mukaan luomaa 
ikävän suoraa kanavaa, 
kun äkkiä 
kuin raisu tulva 
tai laavan villi purkaus
se tulee, 
suloinen ja julma
tuo arvaamaton rakkaus. 
Et kuule enää järjen ääntä, 
et varo rangaistustakaan,
et välttää voi, 
et syrjään kääntää, 
se tempaa, 
valtaa kokonaan. 
Niin keväinen, niin riemullinen, 
niin hurja,
vastustamaton. Ja joku säälii: ”Onneton!”
Ja joku huokaa: ”Onnellinen!” 
1971 

Merjanpää

Oli ennen vanhaan Novgorodissa
kuulu yhdyskunta – Merjanpää. 
Siellä kadulla ja joka kodissa
kansa haastoi merjaa mehevää. 

Sinne Valdailta ja Ylä-Volgalta, 
mailta Moskovan ja Kostroman, 
Tverin vesiltä ja Vepsän kolkalta
saapui miehet suvun sopuisan.

Ilmajärveä kuin ilmaa avaraa 
uivat merjalaiset pursillaan, 
toivat vero- sekä kauppatavaraa
Suuren Novgorodin satamaan.

Tervaa, turkiksia, karhuntaljoja,
kapakalaa, metsähunajaa. 
Eivät koskaan tinkineet he paljoa,
kansaa olivat he sopuisaa.
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Tuli siihen miestä outopukuista:
Lännen kestit, Idän kauppiaat; 
oli ostajaa myös lähisukuista – 
ilman tulkkausta selvän saa. 

puhuttaissa vatjaa tahi karjalaa. 
Onpa laaja Novgorodin maa!
Inkeroiset hailiansa tarjoaa, 
virolaiset myyvät pellavaa.

Vuolas virta syntyy korpipuroista. 
Kasvaa kansan voima, mahti maan
eri heimoista kuin eri uroista
sotajoukko uljas kootaan.

Aikakirjat kertoo aseveikoista. 
Merjanpääkin muisti lauluissaan, 
miten Merjan urhot toivat Kreikoista 
Miekoin hankittua mainettaan. 

Suuri oli Novgorodin poikue, 
Alku valtakunnan mahtavan. 
Venäjä! Kuin kaiun merjan joikujen
kuulen lauluissasi sointuvan. 

Kielestäsi eivät koskaan häviä
merjan sanat, jotka muistaa maa
niin kuin muisti muinoin eränkävijä, 
joka näillä main sai taivaltaa. 

Lemminpoika ei saa surmaa Tuonessa, 
äiti miehen henkiin herättää. 
Virtaa nykypolviesi suonissa 
merjalaista vertaa elävää. 

Armaani, nyt sinussa se heräsi: 
Katsot niin kuin Merjan neitonen
valloittava silmin salaperäisin
Novgorodin pojan sydämen. 

Kytee mielessäni toivo salainen
(onhan mahdollista sellainen!): 
löytyy kerran maasta tuohipalanen, 
lemmenkirje merjankielinen. 

Ja kuin joskus muinaisessa kodissa 
elävänä merja helähtää. 
Oli ennen vanhaan Novgorodissa
Merjan kansa. Oli Merjanpää. 

1983           
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