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JOHDANTO 

Karjala on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi nähty aina raja-alueena. Karjala on läpi 

historiansa ollut idän ja lännen välinen rajamaasto: se on ollut Ruotsin ja Venäjän valta-

kuntien rajalla ja myöhemmin Suomen ja Neuvosto-Venäjän sekä Suomen ja Neuvosto-

liiton raja-alueena. Karjala on muodostunut paitsi kulttuurirajaksi myös uskontojen – 

luterilaisuuden ja ortodoksisuuden – rajalinjaksi. Karjalan kankaita on halkonut vuosisa-

tojen saatossa usea virallinen valtakuntien välinen raja, joista jokaista on juhlallisesti 

luonnehdittu ikuiseksi ja rikkomattomaksi. Korusanoista huolimatta rajan paikka on 

vaihtunut useasti – tosin ei sen tarkasta sijainnistakaan usein ole ollut yksimielisyyttä.  

Vuoden 1617 Stolbovan rauhansopimus jakoi Karjalan kirjaimellisesti kahtia. Hieman 

alle sata vuotta tästä eteenpäin, Ruotsin suurvalta-aseman murentuessa Uudenkaupungin 

rauhaan vuonna 1712, tuli Laatokasta ja Vienanmerestä Venäjän sisävesistöjä.
1
 Lännen 

ja idän välisessä vastakkainasettelussa Karjala ja karjalaiset ovatkin useimmin kuulu-

neet itään.
2
 Tästä huolimatta useat Ruotsin kuninkaat ovat olleet kiinnostuneita Karjalan 

alueesta. Ruotsalaisia alue kiinnosti lähinnä strategisessa mielessä edullista puolustus-

linjaa tavoitellessa, ja jonkin verran alueella houkuttivat myös taloudelliset mahdolli-

suudet. Suomalaisten sukulaiskansojen kansallisuusrajoista Ruotsin kuninkaat eivät ol-

leet kiinnostuneita.
3
 Voidaan kuitenkin todeta, että Suur-Suomi-haaveilun siemen on 

kylvetty Suomen vielä kuuluessa Ruotsin valtakuntaan.  

Suomen siirtyessä Venäjän keisarikunnan alaisuuteen suuriruhtinaskunnaksi Haminan 

rauhan seurauksena vuonna 1809 sysäytyi samalla liikkeelle käsitys suomalaisuudesta 

kansallisessa mielessä – olihan Aleksanteri I luvannut nostaa Suomen kansakunnaksi 

kansakuntien joukkoon.
4
 Jo 1820-luvulla alkoi suomalaisissa sanomalehdissä ilmestyä 

avoimesti haaveilevia kirjoituksia siitä, kuinka kaikkien suomalaisten heimokansojen 

tulisi kuulua yhteen ja samaan valtioon, jonka äidinkielenä olisi suomi.
5
 Viimeistään 

1840-luvulla Itä-Karjalaa alettiin pitää suomalaisena myös luonnontieteellisin perus-

tein.
6
 

                                                 
1
 Vahtola 2003, 114, 154. 

2
 Sihvo 2003, 19–22. 

3
 Sihvo 2003, 46. 

4
 Puntila 1960, 9–10. 

5
 Sihvo 2003, 61. 

6
 Vahtola 1988, 21. 
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Suomalaisten haaveet omasta kansallisesti yhtenäisestä isänmaasta eivät olleet vain ko-

tikutoista ajatuksenjuoksua. 1800-luvun Euroopassa kansallisuusaate kiihotti ihmisten 

mieliä ja osoittautui itsevaltaisille järjestelemille varsin vaaralliseksi.
7
 Edellisen vuosi-

sadan filosofi Jean-Jacques Rousseaun mukaan nimetty rousseaunismi ”lievensi ja 

muunsi primitiivisyyden piirteet barbaariudesta ihannoitavaksi alkuperäisyydeksi.”
8
 

Käytännössä tämä tarkoitti omien kansallisten juurien etsimistä sieltä, missä ihmisten 

tavat ja kulttuuri ovat mahdollisimman vähän sekoittuneet muiden kansojen kanssa ja 

missä oli siten säilytetty eniten omaleimaista kulttuuria. Rousseaunismin kannattajien 

keskuudessa vähemmän kehittyneitä kansanosia ei halveksittu, vaan niitä alettiin päin-

vastoin ihannoida kyvystään säilyttää alkuperäinen kulttuuri muutosten velloessa ympä-

rillä. 

Suomalaiset löysivät oman kulttuurisen kehtonsa Kalevalan Karjalasta. Zachris Topeli-

us vanhempi lausui julki näkemyksen, jonka mukaan Väinämöinen on edelleen olemas-

sa – mutta Suomen rajojen ulkopuolella Venäjän Karjalassa.
9
 Tämän jälkeen suomalais-

ten kiinnostusta Karjalaa – ja ennen muuta rajan takaista Karjalaa eli Itä-Karjalaa – koh-

taan ei voinut enää pysäyttää. Haave suuresta Suomesta oli edennyt jo siemenestä ver-

soksi. 

Oppineiden sekä taiteilijoiden hurmosmainen kiinnostus Karjalaa kohtaan sai myö-

hemmin nimekseen karelianismi.
10

 Käsitettä karelianismi käytti varsinaisesti ensimmäi-

sen kerran Yrjö Hirn vuonna 1939 tutkielmassaan Akseli Gallen-Kallelasta ja Kalevala-

romantiikasta teoksessaan Matkamiehiä ja tietäjiä.
11

 Karelianismin käsitteeseen on lii-

tetty erilaisia täsmentäviä tai painottavia osia, kuten kulttuuri-karelianismi tai poliitti-

nen-karelianismi. Jälkimmäinen on usein suora synonyymi suursuomalaisuudelle, jonka 

tavoite oli liittää Itä-Karjala pysyvästi Suomen osaksi. Itä-Karjalalla tarkoitetaan Vienan 

Karjalan ja Aunuksen Karjalan muodostamaa kokonaisuutta.
12

 

Haaveileminen Itä-Karjalan Suomeen liittämisestä säilyi Suomessa niin poliittisten kuin 

oppineiden piirien keskuudessa aina 1800-luvulta lähtien seuraavalle vuosisadalle asti. 

Alun taiteellisen karelianismin jälkeen, kansatieteellisen ja historiallisen Karjala-

                                                 
7
 Puntila 1960, 14. 

8
 Sihvo 2003, 47. 

9
 Sihvo 2003, 69–70. 

10
 E. W. Juva 1960, 516–528. 

11
 Sihvo 2003, 14. 

12
 Katso liite 1. 
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tutkimuksen myötä, alkoi muodostua myös aatteellisempia ohjelmanjulistuksia karja-

laisten auttamisesta ja Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen.
13

 Perusajatus on ollut aina 

sama: Itä-Karjala on kansallisesti, kulttuurisesti sekä luontonsa ja maantieteensä puoles-

ta osa Suomea – vain historian epäedullinen kulku on erottanut alueet toisistaan.
14

 Suo-

malaiset Karjala-aktivistit eivät tunnustaneet Suomen ja Itä-Karjalan välistä rajaa vaan 

se haluttiin poistaa kokonaan.
15

 Toisaalta esiintyi sivistyneistössä mielipiteitä senkin 

puolesta, että Suomen tulisi pysyä Venäjän yhteydessä ja kuuliaisena suuriruhtinaskun-

tana, sillä sitä kautta Itä-Karjala olisi parhaiten sopuisassa yhteydessä muuhun Suo-

meen.
16

 

Sopivien, yleensä merkittävien poliittisten, murroskohtien aikana Itä-Karjalan alueiden 

tavoittelu on pompannut aina ajoittain ajankohtaiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Yksi tällaisista ajanjaksoista on Suomen itsenäistyminen. Itsenäistymisen ja vuoden 

1918 tapahtumien jälkimainingeissa Itä-Karjalaan tehtiin joukko vapaaehtoisten suoma-

laisten toteuttamia sotaretkiä, joiden tarkoituksena oli joko liittää Vienan ja Aunuksen 

Karjalat Suomeen, tai vähintään taata alueiden itsenäisyys erillään Neuvosto-Venäjästä. 

Näitä sotilaallisia retkiä kutsutaan yleisesti heimosodiksi.
17

 Heimosotien innoittama on 

myös C.G.E. Mannerheimin 23.2.1918 antama kuuluisa miekantuppipäiväkäsky, jossa 

hän toteaa, ettei panisi miekkaansa tuppeen ennen kuin Suomi sekä Vienan Karjala oli-

sivat vapaat Leninin sotureista ja huligaaneista ja mahtava Suuri Suomi luotu.
18

 

Etenkin sota-aikoihin ja nationalismiin oleellisesti liittyvä propaganda ammensi Itä-

Karjalasta valtavasti aineistoa ja alueen suomalaisuudelle löydettiin perusteluja käytän-

nössä kaikesta mahdollisesta. Itä-Karjalasta kertovissa kirjoissa esitettiin luonnonolojen 

ja ihmisten tapojen ohella valtavasti propaganda-aineistoa, joka todisteli karjalaisten 

elävän valtavassa ahdingossa venäläisten puristuksessa. Tällaisten asiantilojen vallitessa 

olisi suomalaisilla ennen muuta kansallinen velvollisuus auttaa kärsiviä heimoveljiään 

kaikin mahdollisin keinoin. Kaikkein paras tapa auttaa olisi liittää Itä-Karjala ikuisiksi 

ajoiksi osaksi Suomen valtakuntaa – aiemmin versonut ajatus Suur-Suomesta näytti 

viimein puhkeavan kukkaan. 

                                                 
13

 Sihvo 2003, 117. 
14

 Niinistö 2005, 16. 
15

 Vahtola 1988, 22. 
16

 Puntila 1960, 9–13. 
17

 Niinistö 2005, 10. 
18

 Niinistö 2005, 24; Vahtola 1997, 17. 
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Tutkimustehtävä ja -tilanne 

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni ei ole selvittää Itä-Karjalan menneisyyttä tapahtuma-

historiallisessa mielessä, vaan esittää ja arvioida aikalaisten itsensä tuottamia kirjallisia 

dokumentteja, jotka käsittelevät Itä-Karjalaa ja siinä yhteydessä Itä-Karjalan kysymystä. 

Teokset ilmentävät erinäistä kullekin ajalle tyypillistä kiinnostusta Itä-Karjalaan sisältä-

en omat ajalleen tyypilliset painotukset. Näiden painotusten avaaminen on kontekstin 

luomisen kannalta tärkeää. Tutkin siis suomalaisten kirjoittajien aatteiden, asenteiden ja 

kiinnostuksen historiaa Itä-Karjalaa kohtaan. 

Itä-Karjala on Suur-Suomi-aatteeseen kytkeytyen välkkynyt suomalaisten, varsinkin 

sivistyneistön, mielissä autonomian ajan alusta alkaen. 1800-luvulla Karjalan ihannoin-

nista muotoutui etenkin kulttuurisesti valtavasti vaikuttanut aatesuunta karelianismi. 

Karelianismista ammensivat aikansa kaikki suuret suomalaiset taiteilijat, mutta se vai-

kutti sivistyneistöön myös taidemaailman ulkopuolella. Historioitsijat ja kansatieteilijät 

alkoivat suunnata katseitaan Itä-Karjalaan ja 1800-luvun jälkipuoliskolla kiinnostus 

Karjalaa kohtaan alkoi saada ohjelmallisempia ulottuvuuksia.
19

 

Oululaista lehtimiestä August Wilhelm Ervastia (1845–1900) pidetään varsinaisen Itä-

Karjalan kysymyksen muotoilijana. Vuonna 1881 ilmestyi Ervastin matkakertomus 

Muistelmia Matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879, jossa hän esittää selkeästi, kuin-

ka eri uskonto sekä historiankulku ovat erottaneet suomalaiset ja karjalaiset heimokan-

sat väkivalloin toisistaan ja ajaneet ne vieläpä toisilleen vihamielisiksi. Ervastin mukaan 

tämä vihamielisyys on kuitenkin poistettavissa ja veljeskansat mahdollista yhdistää sa-

maan valtioon kuten nationalismin hengessä kuuluu.
20

 Tämä ensi kertaa selkeän ohjel-

mallisesti ja kirjallisesti muotoiltu Itä-Karjalan kysymys on tutkielmani aikarajauksen 

alku. 

Ervastin matkakertomuksen jälkeen Itä-Karjalasta kertova matkakirjallisuus sekä myö-

hemmin heimosota-aikana samanlaisella rakenteella kirjoitettu heimokirjallisuus sisäl-

tävät suuremmalla todennäköisyydellä ohjelmallisempaa sisältöä koskien Itä-Karjalan 

yhteenkuuluvuutta Suomeen. Vastaavasti kommenttien venäläisiä kohtaan voi olettaa 

muuttuvat tämän murroksen myötä asteittain enemmän ja enemmän kommunisminvas-

taiseksi ja suoranaiseksi propagandaksi puhtaan tieteellisyyden tästä kärsiessä. Tutkiel-

mani aikarajauksen päätepisteen olen sijoittanut heimosotien loppuun, sillä tuohon pis-

                                                 
19

 Sihvo 2003, 117. 
20

 Ervasti 1918, 203–215. 
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teeseen suomalaisten haaveet Itä-Karjalan liittämisestä muuhun Suomeen päättyvät soti-

en lopputuloksen myötä. Täten vuodet 1881–1923 muodostavat mielekkään aikahaaru-

kan tutkielmalle. Vuodet pitävät sisällään ohjelmallisen Itä-Karjalan kysymyksen muo-

toutumisen, aktiivisen yrityksen liittää Itä-Karjala Suomeen sekä selkeän päätöksen 

näille haaveille. 

Itä-Karjalasta on kirjoitettu laajasti – milloin mielenkiinnon kohteena on luonto, maan-

tieto ja milloin karjalaiset ihmiset tapoineen ja uskomuksineen. Nämä kokonaisuudet 

viitoittavat myös mielekkäiden tutkimuskysymysten suuntaa. Päätutkimuskysymyksiä 

on tutkielmassani kaksi. Ensimmäinen on, miten vuosina 1881–1923 kirjoitetuissa Itä-

Karjalasta kertovissa teoksissa on perusteltu Itä-Karjalan suomalaisuutta. Tutkimusky-

symys jakautuu tarkempiin osakysymyksiin kuten, miten suomalaisten esittämään Itä-

Karjalan suomalaisuuteen on suhtauduttu yhtäältä karjalaisten ja toisaalta venäläisten 

taholta, onko alue aina haluttu liittää Suomeen ja kuinka se tulisi tehdä ja milloin siihen 

olisi suotuisa hetki? 

Toinen päätutkimuskysymys on Itä-Karjalasta kertovien teosten suhtautuminen venäläi-

siin – kuinka karjalaiset eroavat venäläisistä ja kuinka Itä-Karjalaa hallitseviin venäläi-

siin yleensä teoksissa suhtaudutaan. Tähän liittyen tarkastelen myös, miten suomalaiset 

kirjoittajat kuvaavat karjalaisten itsensä suhdetta sekä suomalaisiin että venäläisiin. 

Suomalaiset rakensivat kansallista itsetuntoaan erottautumalla venäläisistä, joten selvi-

tän suomalaisen identiteetin ja kansallistunteen kehitystä Suomen rajaseudusta Itä-

Karjalasta kertovien huomioiden avulla. Itä-Karjala oli Suomen rajaseutua ja rajaseudut 

luonnollisesti vaikuttavat minuuden ja toiseuden käsityksiin.  

Huomionarvoisia kysymyksiä ovat myös, mitkä ovat Itä-Karjalasta kertovien teosten 

kirjoittajien taustat: ovatko he poliitikkoja, historioitsijoita vai yksityishenkilöitä, jotka 

ovat tavallista kiinnostuneempia Itä-Karjalasta. Päätutkimuskysymysteni tarkastelun 

ohella tuon jatkuvasti esille sitä yhteiskunnallista kontekstia, jossa päälähteeni ovat kir-

joitetut. Sortovuodet, Suomen itsenäistyminen, Suomen ja Venäjän sisällissodat sekä 

heimosodat ovat jokainen kokonaisuuksia, jotka luonnollisesti heijastuvat aikansa kir-

joittajien teoksiin. Liiallista yksinkertaistamista ja asioiden välisten yhtäläisyyksien piir-

tämistä on näin pitkän aikavälin tutkielmassa varottava. Tämä on syytä pitää mielessä 

etenkin silloin kun vertailee toisiinsa teoksia, joiden ilmestymisvuosilla voi olla kym-

menien vuosien väli. 
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Tutkielmassani sivuan useita aihepiirejä joita on tutkittu sanalla sanoen valtavasti: kare-

lianismi, Suomen itsenäistyminen, Suomen sisällissota – Venäjän vallankumouksesta ja 

bolsevikkien valtaan noususta puhumattakaan.  Tutkielmani aikarajauksen tapahtuma-

historia on käytännössä läpikotaisin tutkittu, mikä on ennen muuta hyvä asia, sillä se 

takaa tutkielmalleni mahdollisuuden vankan kontekstin luomiseen ja tutkimushavaintoni 

saavat täten tukea aiemmasta tutkimuksesta.  

Hannes Sihvon teos Karjalan kuva – Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian ai-

kana vuodelta 2003 on erinomainen kirjallisuuden tutkimusalalta valmistunut teos kare-

lianismin historiasta ja autonomian ajan kirjallisista julkaisuista. Sortovuosista on kirjoi-

tettu suomalaisessa historiantutkimuksessa paljon, mutta jo vuonna 1960 julkaistu Päi-

viö Tommilan toimittama Venäläinen sortokausi Suomessa, on edelleen yksi kattavim-

mista ja täten käyttökelpoista tutkimuskirjallisuutta. Uudemmasta Itä-Karjalaa koske-

vasta tutkimuksesta mainittakoon vielä Petri Minkkisen vuonna 2012 julkaistu Karjala 

Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, joka osaltaan sivuaa tämänkin tutkielman käsit-

telyajanjaksoa. 

Mauno Jääskeläisen vuonna 1961 ilmestynyt Itä-Karjalan kysymys – Kansallisen laa-

jennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 

1918–1920, on oleellista tutkimuskirjallisuutta toiseen päälukuuni, jotta tuon ajan poliit-

tinen ilmapiiri valottuu kaikkine kiemuroineen. Uudemman heimosodista kertovan te-

oksen Heimosotien historia 1918–1922 (2005) on puolestaan kirjoittanut Jussi Niinistö. 

Tätä aiemmin Jouko Vahtola on julkaissut heimosodista kaksikin tutkimusta, "Suomi 

suureksi - Viena vapaaksi": valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi 

vuonna 1918 (1988) sekä Nuorukaisten sota: Suomen sotaretki Aunukseen 1919 (1997). 

Heimosodat ovat kuitenkin Suomen käymistä sodista vähiten tutkittuja. Myös Stacy 

Churchillin Itä-Karjalan kohtalo 1917–1922 (1970) selittää osaltaan tuon ajan Itä-

Karjalasta kertovien kirjallisten tuotosten syntykontekstia. Hyödylliseksi ja ohittamat-

tomaksi taustateokseksi tutkielmassa, joka käsittelee suomalaisten ja venäläisten suhtei-

ta Suomen itsenäistymisen jälkeen, täytyy mainita vielä Kari Immosen Ryssästä saa 

puhua… Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 

1918–1939 (1987). 

 

 



 

 

9 

 

Tutkielman lähteet ja menetelmät 

Tutkielmani päälähteinä käytän aikalaisten kirjoittamia kuvauksia Itä-Karjalasta. Tut-

kielmani aikarajauksen ollessa varsin laaja valitsen kumpaakin päälukua kohden muu-

tamia teoksia, jotka ovat oman aikansa tyyppiesimerkkejä Itä-Karjala-kirjallisuudesta. 

Tarkoitukseni ei ole yrittää muodostaa käsitystä kaikista kirjallisista teoksista, joita ai-

kavälillä on aiheeseen liittyen julkaistu, koska tällöin tutkielmasta tulisi liian laaja, eikä 

tutkimuskysymyksiin vastausten löytäminen edellytä näin laajaa lähdeaineistoa. Pääläh-

teiksi valitsemilleni teoksille oleellisinta on, että ne keskittyvät Itä-Karjalan kuvauksis-

saan ainakin suurimmalta osin samanlaisiin aihepiireihin, jolloin teokset muodostavat 

uskottavan ja yhtenäisen tutkimuskaaren vuosien 1881–1923 välille ja niiden keskinäi-

nen vertailu on täten mahdollista ja mielekästä. Määrittävänä tekijänä lähteiden valin-

nassa oli niiden julkaisuvuosi, jotta ne ovat julkaistu tasaisesti läpi aikarajauksen, eikä 

jokin ajankohta korostu liikaa.  

Lähteeni ovat kirjoina julkaistut matkakertomukset ja erilaiset katsaukset Itä-Karjalaan, 

jotka useimmin keskittyvät karjalaisten luonteenpiirteisiin, alueen luonnonvaroihin, 

kansankulttuuriin, maantieteeseen ja näin ollen muodostavat varsin kattavan läpileikka-

uksen koko Itä-Karjalasta. Läheskään kaikki teokset eivät ole tarkoitettu suoranaisesti 

propagandistisiin tarkoituksiin, mutta ajalleen tyypillisesti ne pitävät sisällään enemmän 

tai vähemmän tällaista materiaalia. Oletan, että propaganda ilmenee useimmin venäläis-

ten ja myöhemmin kommunistien bolsevismin kritisoimisena, sillä bolsevikkeihin koh-

distuva propaganda oli yleistä koko Euroopassa heidän valtaannousustaan asti.
21

 Hei-

mosota-aikana julkaistut kirjat ovat luultavasti selkeämmin propagandistisia kuin vielä 

autonomian aikana julkaistut matkakertomukset. Tällainen propagandatarkoituksissa 

julkaistu materiaali on tutkielmassani erityisen mielenkiinnon kohteena, sillä sen tavoit-

teet ovat selvästi ohjelmallisen Itä-Karjalan kysymyksen mukaisia ja samalla osaltaan 

rakentavat suomalaista identiteettiä venäläisten kustannuksella. 

Ensimmäisessä pääluvussa keskityn autonomian ajan Suomessa kirjoitettuihin myöhäis-

karelianismin innoittamiin matkakertomuksiin, jotka on julkaistu vuosina 1881–1915. 

Luvun tärkein lähde on A. W. Ervastin Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 

1879, jossa ohjelmallisen Itä-Karjalan kysymyksen katsotaan muotoutuneen. Muita te-

oksia käytän täydentämään kuvaa autonomian ajan Itä-Karjala-kirjallisuudesta. Esi-

                                                 
21

 Taylor 2003, 204–205. 
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merkkeinä mainittakoon I. K. Inhan Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla 

Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta 

runonkeruusta ja runoista itsestään (1911) ja Iivo Härkösen Runojen ja metsäin Karja-

la: kylästä kylään käypä esitys nykyhetken Raja-Karjalasta (1914), jotka ovat ajalleen 

tyypillisiä teoksia ja täten tutkielmani lähteinä. Etenkin Inhan matkakirja on liki Ervas-

tin teokseen verrattavissa oleva Itä-Karjalan olojen kuvaus ja oli jo julkaisunsa aikaan 

huomattavan arvostettu teos. 

Toisen pääluvun lähteitä ovat niin kutsuttuun heimokirjallisuuden kategoriaan kuuluvat 

teokset. Vaikka heimokirjallisuutta ei ole koskaan määritelty erityisen tarkasti, voi sen 

sanoa olevan eräänlaista heimoalueet irti Venäjästä -kirjallisuutta.
22

 Heimokirjallisuus 

on rakenteeltaan hyvin pitkälti samanlaista kuin autonomian ajan matkakirjat, joten nii-

den vertailu on mahdollista. Toinen pääluku keskittyy vuosina 1918–1923 julkaistuihin 

heimokirjoihin, sillä noina vuosina heimokirjallisuuden julkaisutoiminta oli kaikkein 

aktiivisinta.
23

 Päälähteinäni ovat muun muassa Ilmari Kiannon Suomi suureksi – Viena 

vapaaksi: sotakesän näkemyksiä (1918) ja Sakari Pälsin Karjalan talviteillä (1922), 

joista molemmat on kirjoitettu heimosotaretkellä eräänlaisen sotakirjeenvaihtajan sta-

tuksella. Heimokirjallisuuden voi sanoa olleen ajoittain luonteeltaan rintamakirjeenvaih-

tajien kirjoittamaa heimosotakirjallisuutta, mutta näiden kahden toisiinsa erottamatto-

masti limittyvän kategorian välille ei ole tarpeen tehdä mainittavaa eroa – heimosotakir-

jat ovat heimokirjoja, mutta heimokirjat ovat muutakin kuin heimosotakirjoja. Toisen 

luvun lähteinä luonteeltaan yleisemmin Itä-Karjalan oloista kertovia teoksia ovat Jussi 

Lukkarisen Vienan Karjalassa (1918) ja Ilmari Mannisen Kansatieteellisiä kertomuksia 

Pohjois-Aunuksesta (1919). Kaksi jälkimmäistä ovat tyyliltään lähimpänä akateemista 

tutkimusta, mutta ajalleen uskollisena niissäkin saavat osansa niin huonot venäläiset Itä-

Karjalan hallitsijat kuin bolsevikkien kommunismikin. Akateemisen Karjala-Seuran 

vuonna 1923 julkaisema Suursuomi on yhtä kuin isänmaa on puolestaan jo julkaisijasta 

pääteltävissä aikansa propagandistiseksi esimerkiksi, jossa siinäkin ruoditaan Itä-

Karjalan oloja ja etenkin tulevaisuutta, kuten muussakin Itä-Karjala-kirjallisuudessa. 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan perehdytä tarkemmin Akateemiseen Karjala-Seuraan 

järjestönä, sillä seuran aktiivisin toiminta-aika sijoittuu aikarajaukseni ulkopuolelle. 

                                                 
22

 Immonen 1987, 315, 329. 
23

 Kari Immonen on tutkinut julkaisutoimintaa kirjojen lukumäärän perusteella ja hänen mukaansa vuo-
sina 1918–1923 julkaistiin 7,7 kirjaa heimokirjaa vuodessa. Vuosina 1924–1929 keskiarvo oli vain 2,9 
kirjaa vuodessa ja vuosina 1930–1939 määrä oli 5,3 kirjaa vuodessa samalla kun trendi oli hitaasti laske-
va ajanjakson loppua kohden. Immonen 1987, 315. 
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Suursuomi on yhtä kuin isänmaa on kuitenkin ohittamaton lähde kun halutaan ottaa 

mukaan esimerkki Itä-Karjalan kysymykseen aktiivisesti kantaa ottaneiden järjestäyty-

neiden yhdistyksien lukuisista asiaa käsitelleistä julkaisuista. Tätä Akateemisen Karjala-

Seuran alkuajan julkaisua käytetään tutkielmassani lähteenä aivan kuten muutakin läh-

demateriaalia, vaikka se on muista lähteistä poiketen useamman eri henkilön kirjoittama 

kokonaisuus. 

Kummassakin luvussa keskityn muutamaan teokseen tarkemmin ja toisilla laajennan ja 

vahvistan eriaikoina Itä-Karjalasta julkaistujen teosten yleistä asennoitumista tätä aluet-

ta ja sen asukkaita kohtaan. Päälähteideni suurin ongelma lienee ennen muuta se, että 

teosten painomääristä ja levikistä ei ole täyttä varmuutta. Toisin sanoen, ei ole mahdol-

lista vetää liian yksioikoisia johtopäätöksiä siitä, kuinka moni kirjoja lopulta luki ja 

kuinka laajasti lähteeni ovat aikalaisiinsa siten vaikuttaneet. 1800-luvun lopussa ja 

1900-luvun alussa sanomalehdet ovat olleet erilaisten matkakertomusten yleisin julkai-

sukanava.
24

 Toisaalta monet ensin sanomalehdissä ilmestyneet matkakertomukset on 

myöhemmin koottu kirjaksi ja julkaistu jälkikäteen ikään kuin kokoelmana. Voidaan 

olettaa, että ainakin sanomalehdissä ilmestyessään näillä kirjoituksilla Itä-Karjalasta on 

ollut runsas lukijakunta, vaikka kirjat eivät ihmisten kirjahyllyihin kenties olekaan suu-

rina määrinä päätyneet. 

Tutkielmani ollessa aatehistoriallista perustutkimusta keskityn tarkastelemaan lähteitäni 

ennen muuta laadullisen tutkimuksen metodein. Etenkin laadullinen analyysi on tut-

kielmaani erityisen käyttökelpoinen metodi. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi teokses-

saan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (2009) toteavat, että laadullinen analyysi 

ei pyri kaiken kattavaan tulkintaan tai jonkinlaiseen ehdottomaan totuuteen vaan sen 

avulla esitetään eräs tulkinta tutkittavasta ilmiöstä.
25

 Tätä on aatehistoriallinen tutkimus 

ja siten myös tämä tutkielma antaa vain yhden tulkinnan Itä-Karjalan kysymyksen mo-

ninaisesta kokonaisuudesta. 

Itä-Karjala-kirjallisuuden voi olettaa pyrkineen vaikuttamaan lukijaansa esimerkiksi 

heimosotien aikana siten, että lukija lähtee vapaaehtoiseksi taistelijaksi Itä-Karjalaan. 

Samalla tavoitteena on myös ollut yleisen mielipiteen kääntäminen karjalaisten auttami-

sen puolelle – heimokansa kärsii, sitä on autettava kaikin mahdollisin keinoin. Propa-

gandaelementtien mukanaolon takia lähteitäni on syytä tarkastella myös retorisen ana-

                                                 
24

 Sihvo 2003, 211–221. 
25

 Tuomi & Sarajärvi 2009, passim. 
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lyysin keinoin, sillä etenkin teoksissa, joissa on selkeä propagandistinen ulottuvuus yri-

tetään niillä vaikuttaa paitsi lukijansa ajatteluun myös hänen toimintaan. Vastaanottajan 

ajatteluun ja käytökseen vaikuttaminen on yksi propagandan perustavoitteista.
26

 Retori-

nen tarkastelu on tutkielmassa kuitenkin vain sivujuonteena, sillä erityisen tarkkaan 

sanavalintojen ruodintaan ei tutkielmassa voida laajan lähdeaineiston vuoksi ryhtyä. 

Hannes Sihvo toteaa teoksessaan Karjalan kuva – Karelianismin taustaa ja vaiheita 

autonomian aikana (2003), että aatehistoria on ennen muuta sivistyneistön suhtautumis-

ta asioihin.
27

 Tämä nostaa aatehistorian tutkimuksen kohteeksi etupäässä tutkijat, kirjai-

lijat ja poliittisesti aktiiviset henkilöt. Tavallisen kansan mielipiteet ja asenteet jäävät 

useimmiten vähälle huomiolle, jos kohta huomioimatta kokonaan. Tämä johtuu luonnol-

lisesti siitä syystä, ettei tavallisen kansan tuntoja ole yleensä ainakaan järjestelmällisesti 

kirjattu mihinkään. Tämä on syytä tiedostaa myös omassa tutkielmassani – käsittelemä-

ni teokset ovat yllä mainittuun sivistyneistöön kuuluneiden henkilöiden kirjoittamia. 

Niiden tekijät olivat milloin realisteja, milloin idealisteja ja joskus täysiä romantikkoja. 

Tämän vuoksi heidän kirjoissaan antama näkemys Itä-Karjalasta on heidän itsensä luo-

ma ja heijastaa yhtä paljon heidän unelmiaan, toiveitaan ja asenteitaan kuin todellisuut-

ta. Jatkuva suuremman kontekstin sitominen päälähteideni käsittelyyn on tutkielmassani 

erityisen oleellista, jotta yhteiskunnallinen kokonaistilanne selventää päälähteideni esit-

tämiä näkemyksiä. Osa päälähteistäni on tarkoitettu etupäässä toisille sivistyneistöön 

kuuluville henkilöille luettavaksi – muutama kirjoittaja sanoo tämän matkakirjoissa suo-

raan. Toki poikkeuksiakin on, sillä myös tavalliselle kansalle pyrittiin levittämään tieto-

utta Itä-Karjalasta suomalaisena alueena. Arvailujen varaan lopulta jäänee, kuinka pal-

jon sivistyneistöön kuulumattomat, niin sanotusti tavalliset suomalaiset, näitä teoksia 

lukivat tai niiden käsittelemistä aiheista ylipäätään olivat kiinnostuneita. 

Tutkielmallani on mahdollista saada aiempaan suomalaisen identiteetin kehityksestä 

kertovaan historiantutkimukseen Itä-Karjala-kirjallisuuden luoma ja ennen vähälle 

huomiolle jäänyt näkökulma. Tämä näkökulma selittää oman osansa siitä kokonaisuu-

desta, mitä on suomalaisuus ja mistä se on ennen Suomen itsenäistymistä ja sen jälkeen 

saanut sisältöä ja ammentanut voimaa yltyessään jopa Suur-Suomi-aatteeksi. Samalla 

Itä-Karjala-kirjallisuus selittää osaltaan Suomen nykyisen itärajan sijaintia, jonka mah-

dollisesta muuttamisesta niin sanotusti ”historian oikeuttamalle paikalle” yhä edelleen 

                                                 
26

 Taylor 2003, 6. 
27

 Sihvo 2003, 12. 
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ajoittain keskustellaan. Tutkielmassa ei oteta kantaa tähän keskusteluun, vaan selvite-

tään ja selitetään keskustelun mielenkiintoista aatehistoriallista, vähintään 1800-luvulle 

ulottuvaa, taustaa. 

Vielä mainittakoon, että selkeyden vuoksi puhun tässä tutkielmassa vain Itä-Karjalan 

kysymyksestä, jotta on selvää, että tutkielmassa liikutaan vuosien 1881–1923 rajoissa. 

Toimin näin siitäkin huolimatta, että Itä-Karjala-kirjallisuuden kirjoittajat itse ovat ajoit-

tain kutsuneet kirjoissaan Karjalan tulevaisuutta koskevaa kokonaisuutta pelkäksi Kar-

jalan kysymykseksi. Toisen maailmansodan jälkeen Karjalan kysymys on alkanut tar-

koittaa vuoden 1940 Moskovan välirauhassa menetettyjen maa-alueiden mahdollista 

palauttamista Suomeen käsittäen piiriinsä kaikki tuolloin Suomen Neuvostoliitolle me-

nettämät alueet niin Karjalasta, Sallasta kuin Petsamosta. Tällä Karjalan kysymyksellä 

on hyvin vähän yhteistä alkuperäisen Karjalan kysymyksen – eli tässä tapauksessa Itä-

Karjalan kysymyksen – kanssa eikä niitä tule sekoittaa keskenään.  
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1. ITÄ-KARJALA AUTONOMISEN SUOMEN RAJASEUTUNA 

– – kun kaikki olimme veneeseen hyvästi asettuneet, hän lausui: »Vai niin, 

vai nyt ollaan Venäjällä!» Mutta tuskin oli hän nämä sanat saanut sano-

neeksi, ennenkuin karjalaiset yhteen ääneen vastasivat: »Ei Venäjällä, vaan 

Karjalassa!» Tämä vastaus oli yhtä odottamaton kuin ilahuttava ja karkoitti 

paikalla mielestäni sen arvelevaisuuden, minkä omasta maasta muka lähte-

minen oli tuokioksi synnyttänyt; en kuitenkaan rohjennut ruveta tarkemmin 

tutkimaan vielä ainoastaan vähän tuttujen kumppalien kansallisia käsitteitä, 

etten ehkä havaitsisi erehtyneeni, riemuitsin vain sydämessäni.
28

 

Karjala on aina ollut rajaseutua. Ruotsin ja Novgorodin välisistä rajakamppailuista 

1500-luvulta lähtien se on ollut kahden valtion rajaseutua. Ennen kuin omaa identiteet-

tiä rakennettiin kansallisuuksien varaan, sitä rakennettiin ennen muuta uskonnon varaan. 

Karjalassa tämäkin kahtiajako on ollut aina voimakkaasti läsnä. Lännen luterilaisuus ja 

idän ortodoksisuus jakoivat alueen ihmiset uskonnon vaikutuksesta selväpiirteisiin lei-

reihin ja tämä iskostui lujasti kansan mieliin – itäkarjalaiset ortodoksiset ”ryssät” ja län-

tiset luterilaiset suomalaiset ”ruotsit” olivat vihollisia keskenään. Suomen sota ja sen 

lopputulos muuttivat tilanteen ensi kertaa suotuisaksi orastavalle heimoveljeydelle, sillä 

Karjaloiden väliltä katosi merkittävä rajalinja. Koko alue kuului Venäjän suureen keisa-

rikuntaan.
29

 Toisaalta, vaikka suomalaiset ja karjalaiset kuuluivat samaan valtioon, eivät 

he tunteneet vielä minkäänlaista konkreettista yhteenkuuluvuutta toisiinsa.
30

 

1800-luvun kuluessa ja Karjalan rajojen ollessa suomalaisille avoinna kiinnostuivat ra-

jan takaisista alueista ensimmäisinä runonkerääjät. 1830-luvulla julkaistu Elias Lönnro-

tin suurtyö ja kansalliseepos Kalevala nostatti nopeasti suoranaisen karjalahurmoksen 

suomalaisen sivistyneistön piirissä. Karjalasta kiinnostuivat ensimmäisinä taiteilijat ja 

myöhemmin aikakautta onkin kutsuttu karelianismin ajaksi – taiteeseen haettiin vaikut-

teita ja sisältöä Kalevalan Karjalasta, muinaissuomalaisuuden elinvoimaisilta mailta.
31

 

Taiteilijoiden vanavedessä Karjalasta kiinnostuivat myös suomalainen tiedemaailma, 

etupäässä kansatieteilijät. Karelianismin aikaansaamaa innostusta kuvaa hyvin se, ettei-

vät karelianismin hengessä intoilleet Karjalan-kävijät aina malttaneet edes matkustaa 

                                                 
28

 Ervasti 1918, 32. 
29

 Tepora 2014, 73. 
30

 Paasi 1995, 83. 
31

 Vahtola 2003, 213; E. W. Juva 1960, 523. 
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rajantakaiseen – siis oikeaan kalevalaiseen – Karjalaan. Mukavuudenhalusta, ajanpuut-

teesta tai muusta syystä saatettiin pysyä myös Suomen rajojen sisällä ja hakea innoitusta 

Suomen puoleisesta Karjalasta. Karelianismin voimavarana olivatkin etupäässä vahvat 

mielikuvat. Näiden romanttisten mielikuvien ei haluttu murenevan. Todellisuuden koh-

taaminen rajantakaisessa Karjalassa olisi saattanut näin tehdä, joten kaikki eivät sinne 

asti tohtineet matkata.
32

 Jo tuolloin heräsi eräänlainen ajatus siitä, että kutakuinkin sa-

maa Karjalaahan se kaikki lopulta oli. 

Itä-Karjalaan suuntautuneesta harrastuksesta, tutkimuksesta ja mielenkiinnosta puhutta-

essa on lopulta muistettava, että alue oli historiallisesti joko aina kuulunut Venäjään tai 

ainakin ollut sen voimakkaassa vaikutuspiirissä.
33

 Yhteydet itään olivat Itä-Karjalasta jo 

nimensäkin puolesta enemmän itään suuntautuneita kuin länteen.
34

 Tästä huolimatta 

1880-luvulla suomalaisten keskuudessa hahmottui näkemys, jonka mukaan itäkarjalai-

set ovat kaikin puolin suomalaisia ja vaikka venäläisyys etenkin ortodoksisuuden muo-

dossa on lyönyt itäkarjalaisuuteen leimansa, ei itäkarjalaisten suomalaisuus ole tästä 

kukistunut. Varsinaisia Suur-Suomi-ajatuksia ei 1800-luvun puolella vielä kuitenkaan 

ole julkisesti esitetty – eihän Suomea edes ollut vielä olemassa kansallisvaltiona. Mieli-

kuvat tällaisesta suuresta Suomesta tosin innokkaimpien karelianistien ajatuksissa jo 

tuolloin läikähtivät.
35

 

Suomen autonomian ajan loppua leimaavat erityisesti Venäjän aloittamat valtakunnan 

yhtenäistämistoimet, jotka tunnetaan Suomessa nimellä sortovuodet.
36

 Tuolloin venäläi-

set osoittivat enenevää kiinnostusta Itä-Karjalaa kohtaan, etenkin sen kielioloihin, joita 

pyrittiin venäläistämään. Kansallisuusaate taipui myös venäläisen suurvallan työkaluksi. 

Panslavistinen nationalismi halusi muodostaa eheän slaavilaisen valtion ja Venäjän kei-

sarikunnan pienet kansalliset rönsyt oli leikattava, jotta kansallinen yhtenäisyys olisi 

taattu.
37

 Tämä herätti Suomessa ensi kertaa isossa mittakaavassa paitsi vastusta Suomen 

venäläistämisestä myös halun auttaa Venäjän Karjalaa niin elinolosuhteiden parantami-

sessa kuin väestön valistamisessa.
38

 Tämän kaltainen heimokansan auttaminen sekä 

                                                 
32

 Tepora 2014, 76. 
33

 Sihvo 2003, 16. 
34

 Sihvo 2003, 19–22. 
35

 Tepora 2014, 73. 
36

 Ensimmäinen sortokausi tapahtui vuosina 1899–1905 ja toinen sortokausi vuosina 1908–1917. Vahto-
la 2003, 242–249. 
37

 Vahtola 2003, 239–240; Puntila 1960, 15–16; Rommi 1960, 95–97; Seitkari 1960, 21; Minkkinen 2012, 
82–83. 
38

 Tepora 2014, 77. 
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lisääntyvän heimopropagandan levittäminen vaikeutuivat samaa tahtia, mitä tiukemmin 

Venäjä otettaan rajaseuduistaan kiristi. Näyttihän suomalaisten auttamistoimet Itä-

Karjalassa lähinnä vähemmistökansan heräävältä nationalismilta – mitä se toki olikin. 

Sortovuodet loppuivat vasta Suomen itsenäistymiseen joulukuussa 1917.
39

 Venäläistä-

mistoimien merkitys oli Itä-Karjalan kysymyksestä kiinnostuneille kaksijakoiset. Yh-

täältä rajantakaisten alueiden tutkimus ja valistaminen oli käynyt vaikeammaksi, mutta 

toisaalta oli siinä samassa sysäytynyt liikkeelle pysäyttämätön voima kansallisen itse-

näisyyden tavoittelemisesta läpi Suomen väestön. Jos Suomalaisten keskuudessa heräi-

levä kansallistunne kasvaisi riittävän voimakkaaksi yhdistyen heimoaatteeseen, se saat-

taisi imaista Itä-Karjalan Suomen osaksi kaikkien suomalaisten ajatuksissa. Tämän 

eteen olivat Itä-Karjalan-kävijät tehneet ajoittain huomaamatonta työtään jo vuosia 

muokaten suomalaisten suhtautumista myönteiseksi tätä kovaonnista sukulaiskansaa 

kohtaan. Varsinaista propagandaa – ainakaan järin näkyvää sellaista – ei asian eteen 

ollut voitu ennen itsenäistymistä tehdä. Siitä olivat monitahoiset venäläistämistoimet, 

suomalaisia tarkkailevat venäläiset virkamiehet ja sensuuri pitäneet huolen. 

 

1.1. A. W. Ervasti muotoilee Itä-Karjalan kysymyksen 

Isänmaatansahan jokainen haluaa katsella ja oppia tuntemaan, ja minä olin 

jo pitkät ajat lukenut Venäjän Karjalankin meidän suomalaiseen isänmaa-

han, vaikka meillä vielä tavallisesti isänmaalla käsitetään ainoastaan suuri-

ruhtinaskuntaa.
40

 

Lainauksen kirjoittajan, A. W. Ervastin
41

, voidaan sanoa olleen aikaansa edellä, sillä 

lainaus on peräisin jo vuonna 1881 julkaistusta kirjasta Muistelmia matkalta Venäjän 

Karjalassa kesällä 1879. Se, mikä Ervastin sanailusta tekee poikkeuksellisen, on ni-

                                                 
39

 On myös esitetty näkemys, jonka mukaan Suomen venäläistämistoimet eivät päättyneet edes Suomen 
itsenäistymiseen ja varsinaisten sortovuosien loppumiseen, vaan että ne jatkuivat tämän jälkeenkin. 
Etenkin talvisota ja jatkosodan loppu on nähty venäläistämistoimien jatkumona. On jopa esitetty, että 
venäläistämistoimet jatkuivat toisen maailmansodan jälkeenkin, keinot olivat vain erilaiset. Minkkinen 
2012, 78. 
40

 Ervasti 1918, 18. 
41

 August Wilhelm Ervast, sittemmin Ervasti (1845–1900) oli Kajaanin piirilääkärin ja kruununvoudin 
tyttären lakia opiskellut poika. Ervasti työskenteli Oulussa lehtimiehenä, mutta hänet muistetaan ennen 
muuta vaivalloisista matkoistaan Venäjän Karjalaan ja Ruijaan, joista kirjoitetut matkakertomukset il-
mestyivät Pohjois-Suomi-lehdessä. Häntä pidetään karelianismin ja Suur-Suomi-aatteen hahmottelija. 
Ervasti teki matkakertomuksissa tarkkoja havaintoja asukkaiden elinoloista. Ervastin työllä on sanottu 
olleen suuri merkitys siihen, että Petsamon alue liitettiin Suomeen Tarton rahassa vuonna 1920. Autio 
2003, 651. 
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menomaan Venäjän Karjalan – Vienan ja Aunuksen – ajatteleminen etupäässä suoma-

laisina alueina eikä venäläisinä. Aina 1900-luvun alkuun asti suomalaiset ajattelivat 

Aleksanteri I kansakunnaksi kansakuntien joukkoon nostaman Suomen tarkoittavan 

vain ja ainoastaan tuolloin asetetun suuriruhtinaskunnan maantieteellistä aluetta. Aino-

astaan innokkaimmat karelianistit olivat haaveilleet siitä, kuinka koko kalevalainen Kar-

jala kuuluisi muun Suomen kanssa yhteen. Heidän näkemyksensä mukaan silloisen itä-

rajan takia osa suomalaisista asui suuriruhtinaskunnan rajojen ulkopuolella.
42

 

Ervasti oli siitä poikkeuksellinen Itä-Karjalan-kävijä, että jo vuonna 1879 hän avoimesti 

tunnusti pitävänsä Venäjän Karjalaa suomalaiseen isänmaahan kuuluvana. Poikkeuksel-

lista tässä on nimenomaan havainnon aikaisuus suhteessa siihen, kuinka peittelemättö-

mästi hän kantansa ilmoitti. Yleisemmin tällainen selkeä asennoituminen ilmaantuu Itä-

Karjala-kirjallisuuteen vasta 1900-luvun puolella. Matkakirjansa alussa Ervasti kertoo 

omasta kiinnostuksestaan lähteä käymään Vienan Karjalassa ja nimenomaan siitä, että 

hän haluaa valottaa lukijoilleen itärajantakaisten ihmisten eli karjalaisten suomalaisuut-

ta. 

Itärajamme takana ei asu venäläisiä eli ryssiä, niin kuin yleisesti maassam-

me arvellaan, vaan suomen kieltä puhuvia karjalaisia, ja heitä halusin käy-

dä tervehtimässä.
43

 

A. W. Ervastia ei siis suotta pidetä Itä-Karjalan kysymyksen muotoilijana. Hänen asen-

teensa Itä-Karjalaa kohtaan käy selväksi heti matkakirjan ensisivulta: Itä-Karjala on 

suomalaista aluetta ja karjalaiset ovat suomalaisia. Toisaalta matkakirjaolemus on vah-

vasti läsnä alusta asti ja Ervasti esimerkiksi kertoo paljon matkastaan Oulusta Kuhmoon 

itärajalle. Ilmeisesti Ervastista itsestäänkin tuntui, että hän keskittyi jo liikaa koti-

maanolojen kuvaamiseen käyttäessään tähän tilaa kirjastaan, mutta perustelee asian niin, 

että hänellä on ”jonkunlainen täydellisyyden halu matkakertomuksen suhteen”
44

. Heti 

alussa siis käy selväksi, että Ervasti on kirjoittamassa matkakertomusta, eikä mitään 

monisatasivuista kannanottoa sen puolesta, miksi Itä-Karjala on suomalainen maakunta. 

Suomen ja Venäjän virallista rajaa lähestyessä rajaseudun suomenpuolen isännistä use-

ampikin varoitteli Ervastia ja tämän matkakumppania Hjalmar Basilieria menemästä 

Venäjälle. Samoin emännätkin kertoilivat kaikenlaisia rosvojuttuja, joille Ervasti ei kui-
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tenkaan paljoa korviaan lotkauta.
45

 Enemmän kuin Ervastin seikkailumielestä ja varo-

mattomuudesta nämä huomiot kertovat siitä, millaiseksi valtakuntien raja alueen suoma-

laisten asukkaiden mielissä mielletään. Huomio on senkin takia harvinainen, että taval-

listen suomalaisten asennoitumista Itä-Karjalaa tai sen asukkaita kohtaan on käytännös-

sä mahdotonta löytää aikansa pelkästään sivistyneistön kirjoittamasta Itä-Karjala-

kirjallisuudesta.
46

 Näistä tavallisten rajaseudulla asuvien suomalaisten ihmisten kom-

menteista saa nimenomaan vastakkaisen käsityksen siitä, mitä Ervasti lähti matkallaan 

todistamaan. Ainakaan rajaseudun suomalaiset eivät pitäneet rajantakaisia karjalaisia 

erityisen rakkaana sukulaisheimona vaan nimenomaan toisen maan kansalaisina. Heihin 

liitettiin osana oman identiteetin rakennusta negatiivisia toiseuden piirteitä kuten emän-

tien mainitsemat rosvojutut. 

Omaa identiteettiä rakennetaan usein tällaisella me-muut-asettelulla, jossa ne ”muut” 

ovat huonompia kuin ”me”.
47

 1880-luvun Raja-Karjalassa tällainen ajattelu tuntuu aina-

kin Ervastin kiertämissä taloissa olevan voimissaan. On ymmärrettävää, että me-muut-

ajattelu on nimenomaan Karjalan rajaseuduilla iskostunut syvään ihmisten mieleen. Kun 

Venäjä oli vallannut Suomen Ruotsilta Suomen sodan yhteydessä, eivät suomalaiset 

rajaseudun asukkaat tunteneet, että valtio, johon he kuuluvat, oli vaihtunut. Heillä oli 

vaihtunut vain hallitsija ja rajantakaiset ihmiset hieman outoine tapoineen olivat edel-

leen niitä ”muita”, vaikka muodollisesti samaan valtioon kuuluivatkin.
48

 Rajaseudulla 

me-muut-ajattelu saattoi olla jopa tiukemmassa ihmisten mielissä kuin rajasta kauempa-

na, siitäkin huolimatta, että rajaseudulla ihmiset ovat todennäköisemmin tekemisissä 

toistensa kanssa rajan yli. Vanhat vainolaistarinat elivät nimenomaan niitä pahiten ko-

keneiden sukujen ja kyläyhteisöjen suullisena perinteenä ja olivat omiaan pitämään yllä 

epäluuloja tällaista vainolaiskansaa kohtaan, joka rajan takana asui. 

Ylitsepursuavaa Karjalan ja karjalaisten suomalaisuuden ylistystä Ervastin kirja ei suin-

kaan ole. Itäkarjalaisten heikkouksien peittelyä ja selittelyä parhain päin ei ole havaitta-

vissa läheskään niin paljon kuin 1900-luvun matkakirjoissa, joissa karjalaisia puoluste-

levat kommentit ovat silmiinpistäviä. Vaikka Ervasti alusta asti julistaa karjalaisten ole-

van suomalaisia ja Itä-Karjalan olevan perimiltään lähinnä Suomen itäisimmät maakun-

nat, tuntuu hänestä silti erikoiselta ylittää Suomen ja Venäjän raja. 
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Maanlaatu oli tuolla puolen ihan samanlaista kuin meidänkin, mutta vaikka 

Karjalaa olin tottunut pitämään Suomenmaana, tahtoi se ajatus ensin kui-

tenkin tunkea mieleen, että nyt oltiin muka vieraassa maassa.
49

 

Ervastin matkakirjassa ei ole havaittavissa erityistä kaunistelua Itä-Karjalaa tai karjalai-

sia kohtaan. Hän kertoo asiat niin kuin ne matkalla tapahtuivat. Ervastia jopa suorastaan 

ajoittain hieman pelottaa karjalaisten keskuudessa – mutta tätä tapahtuu vain aivan mat-

kan alussa. Viimeinen epäluulo hälveni silloin, kun Vienan puolelle päästyään ja ve-

neessä matkatessaan karjalaiset miehet alkoivat yhtäkkiä ladata pistoolejaan. Ervastilla 

käväisi mielessä, että nytkö heille todella käy huonosti, kuten Suomen puolella oli va-

roitettu. Tilanne raukesi siihen, kun karjalaiset laukaisivat pistoolinsa ilmaan ja täten 

ilmoittivat kylään, jota olivat lähestymässä, että olivat sinne saapumassa.  

Tämä oli toinen, mutta samalla viimeinen kerta, jolloin karjalaisten suhteen 

olin epäluulon kaunaa pitänyt; sittemmin ei semmoinen ajatus koskaan joh-

tunut mieleeni.
50

 

Kun Ervasti oli päässyt ikään kuin yli Suomen puolella tapahtuneesta pelottelusta oma-

kohtaisten kokemustensa perusteella, oli hän valmis pitämään karjalaisia todellisina 

suomalaisina. Siinä uskossahan hän oli matkalleen lähtenyt alun alkaenkin, mutta raja-

seudun ikävät asenteet olivat saaneet hänetkin hetkeksi epäilevälle kannalle. Tämä ker-

too jotain siitä, millainen vaikutus kuulopuheilla ja suusta suuhun liikkuvilla mielikuvil-

la 1800-luvun lopun yhteiskunnissa oli. 

Koska kaikilla suomalaisilla ei tällaiseen Itä-Karjalan kesäretkeen olisi mahdollisuutta, 

on Ervasti matkakirjassaan ottanut tehtäväkseen etenkin suomalaisen sivistyneistön va-

kuuttamisen sen osalta, että Itä-Karjala on enemmän osa Suomea kuin Venäjää. Suoma-

laisen sivistyneistön huomioiminen on mielenkiintoista ensinnäkin siksi, että siinä Er-

vasti myös osoittaa, keiden hän toivoo matkakirjaansa lukevan. Ervasti siis kirjoittaa 

niin sanotusti sivistyneistön jäsenenä toisille sivistyneistöön kuuluville, sillä hän katsoo, 

että ennen muuta heidän tulisi muuttaa suhtautumistaan Itä-Karjalaan ja karjalaisiin. 

Ervasti ajattelee, että muutoksen asenteissa karjalaisia kohtaan on tapahduttava nimen-

omaan sivistyneistön parissa, jotta muutos olisi riittävän merkittävä tulevaisuutta ajatel-

len. 
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Ervasti on erityisen pahoillaan Runebergin kuvauksesta kuuluisassa Hirvenhiihtäjät 

runossa, joka esittää karjalaiset epäasialliseksi roskaväeksi, joka ryyppää ja remuaa ja 

ainoastaan haikailee kulta-aarteiden perään ja tavoittelee helppoa rikastumista Suomessa 

harjoittamansa laukkukaupan avulla.
51

 Ervasti ei sulata tätä kuvaelmaa lainkaan, vaan 

painottaa, että suomalaisen sivistyneistön tulisi tutustua paremmin tähän kauan venäläi-

sessä puristuksessa olleeseen heimokansaan. Ervastin mukaan Runeberg on tyytynyt 

toistamaan lapsellisia ennakkokäsityksiä karjalaisista muutaman laukkukauppiaan kari-

katyyrin muodossa perehtymättä heidän todelliseen luontoonsa ja elämäntapaansa. 

Hyökkäys kansallisrunoilijan mainetta nauttivaa jo omana aikanaan oman juhlapyhän 

saanutta Runebergia kohtaan on varsin raju. Toisaalta se kertoo siitä, että Ervasti on 

valmis seisomaan näkemyksiensä takana, vaikka saattaa kirjoituksellaan aiheuttaa när-

kästystä etenkin suomenruotsalaisen sivistyneistön parissa astumalla Runebergin teok-

sen varpaille. Kritiikissä on täten havaittavissa yhteys Suomessa 1800-luvulla alkanee-

seen kieliriitaan. Siinä suomen kielen kannattajat fennomaanit, kuten Ervasti, ottivat 

yhteen ruotsin kielen aseman kannattajien svekomaanien, kuten Runeberg, kanssa.
52

 

Suomalaisesta sivistyneistöstä, kielitaustaa erottelematta, Ervasti toteaa: 

Sumu peittää nykyään tässä asiassa meidän sivistyneitten silmät; mutta kun 

he tarkemmin oppisivat rajantakaisia oloja tuntemaan, putoaisivat suomuk-

set heidän silmistään ja he näkisivät mitä tähän saakka eivät ole voineet 

ajatellakaan. He näkisivät, että rajan takana Suomenmaa vielä jatkuu kol-

mannella osallaan; että siellä asuu ei suinkaan mitään roistoväkeä, jota pi-

tää ylenkatsoa ja halveksia, vaan puhtaita suomalaisia, heidän omia kansa-

laisiansa, jotka heidän puoleltaan ansaitsevat ei halveksimista, vaan kunni-

oitusta, eikä ainoastaan kunnioitusta, vaan mitä hellintä rakkautta.
53

 

Ervastin matkakertomuksen luonne muuttuu kirjan viimeisillä sivuilla radikaalisti. Mat-

kakirjan viimeiset sivut ovatkin ne, joiden perusteella Ervastin teokselle on suotu kun-

nia olla luonnehdittuna Itä-Karjalan kysymyksen ohjelmallisena alkukohtana. Uuden 

kiinnostuksen ohjaaminen Karjalaan on Ervastin tietoinen pyrkimys: runonkerääjät ovat 

voitavansa tehneet, nyt on kansallisen heräämisen tukemisen aika rajan molemmin puo-

lin. Ervasti myös korostaa, ettei tämä tutustuminen saisi jäädä epämääräiseen tulevai-

suuteen vaan sen tulisi tapahtua kutakuinkin pian. Sillä vaikka karjalaiset ovat Venäjän 

                                                 
51

 Ervasti 1918, 211. 
52

 Vahtola 2003, 216, 223–224, 233–238; Pulma 1987, 462–468. 
53

 Ervasti 1918, 211. 



 

 

21 

 

hurjassa puristuksessa suorastaan kummastuttavalla tavalla säilyttäneet jonkinlaisen 

itsenäisen kansallistunteen, ”joka luullakseni vain tarvitsee herätystä ja rohkaisemista 

varttuakseen vahvaksi voimaksi”
54

, ovat sen tulevaisuudennäkymät synkät.
55

 Ervastia 

huolestuttaa sama asia, mikä myöhemmillä Itä-Karjalan-kävijöillä korostuu entisestään, 

nimittäin venäläistyminen, joka ”nykyajan nopealla edistyksellä uhkaa yhä voitolli-

semmin levitä joka taholle”
56

. Tämä huoli paistaa läpi jo Ervastilla, vaikka varsinaiset 

venäläistämistoimet eivät olleet tuolloin vielä edes alkaneet – Ervasti oli jälleen aikaan-

sa edellä. 

Myöhemmät Itä-Karjalan-kävijät, matkakirjojen tekijät sekä myös Suur-Suomi-aatteen 

kannattajat ovat tarttuneet mielellään Ervasti kirjan viimeiseen lukuun, jossa hän toteaa 

karjalaisista kuuluisat ja paljon lainatut sanansa: 

Älkäämme sentähden viivytelkö tekemästä heidän hyväkseen mitä voimme, 

muistaen, että kun koemme heitä säilyttää, samassa koemme itseämmekin 

säilyttää.
57

 

Viimeinen luku matkakirjasta pitää sisällään vielä positiivisen näkemyksen Suomen ja 

Karjalan yhteisestä tulevaisuudesta, josta kieltämättä huokuu vahva Suur-Suomi henki, 

ennen kuin varsinaista itsenäisyystoimintaa tai Suur-Suomi-aatetta on edes olemassa.
58

 

Täten on toki selvää, että jonkinlaisena Suur-Suomi-aatteen esitaistelijana Ervasti on 

jälkikäteen ollut helppoa nähdä: 

– – jos me annamme heille sen avun, mikä meidän on annettava, voimme 

täydellä syyllä toivoa, että voitto viimein on kallistuva heidän ja samalla 

meidän puolelle, ja kaunis Karjalan maa pysyy puhtaana muukalaisuudesta. 

Sitten kerran maailmassa koittaisi aika jolloin suomalaisella isänmaalla 

olisi samat laajat rajat kuin sillä muinoin oli, ennen kuin lännestä Ruotsi, 

idästä Venäjä sen lohkaisivat kahdeksi kappaleeksi. Veren ääni ei silloin 

enää puhuisi käsittämätöntä kieltä, vaan sydänten sykintään lännen puolella 

Maanselkää vastaisi sama sykkiminen toiselta puolen. Me emme enää karja-
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laisten silmissä olisi ruotsalaisia eivätkä he meidän silmissämme venäläisiä. 

Sama Suomenmaa sulkisi syliinsä molemmat.
59

 

Lainauksessa on tiivistettynä vallan romanttiseen sävyyn kaikki se retoriikka, mitä it-

senäistymisen jälkeinen Itä-Karjala-kirjallisuus sekä heimokirjallisuus 1920-luvulla 

tulivat pitämään sisällään. Näitä käsittelen tarkemmin tutkielmani toisessa pääluvussa. 

Ervasti myös itse käyttää termiä Karjalan-kysymys matkakertomuksensa lopussa samal-

la, kun tämä vetoaa lukijan tunteisiin karjalaisten hädän suhteen. 

Lopetan tämän puutteellisen kertomukseni sillä hartaalla toivomuksella, et-

tä kansalaiseni suuriruhtinaskunnassa vähitellen rupeaisivat katsomaan 

Karjalan kysymystä silmiin ja alkaisivat ajatella, mitä se heiltä vaatii. Tu-

kahutettu tuskanhuuto nousee Karjalasta; voimmeko, saammeko sille kuu-

roina pysyä?
60

 

Ei pidä kuitenkaan luulla, että Ervastin matkan ainoana tarkoituksena olisi ollut kirjoit-

taa jonkinlainen poliittinen ohjelmanjulistus. Itä-Karjalan kysymyksen muotoutuminen 

tämän matkakirjan teksteissä on jälkikäteen korostettu seikka, johon myöhemmät kir-

joittajat ovat halunneet viitata hakiessaan tukea väitteilleen Itä-Karjalan suomalaisuu-

desta. Ei toisaalta pidä olettaa, etteikö Ervasti ole tietoisesti ja rohkeasti kirjoittanut nä-

kemyksiään Itä-Karjalasta suomalaisena maantieteellisenä ja kansallisena alueena – 

kirjan loppu korostaa pelkästään tätä näkemystä. On ennen kaikkea pidettävä mielessä, 

että Ervastin kirja on todellakin julkaistu ensi kertaa jo vuonna 1881. Suomella ei tuol-

loin ollut vielä minkäänlaisia konkreettisia mahdollisuuksia itsenäistymiseen – kangas-

tuksen omaisia haaveita korkeintaan. Ervasti ei siis ollut muodostamassa itsenäistä 

Suomea yhdessä Itä-Karjalan kanssa, vaan ennemminkin saattamassa Itä-Karjalaa tiu-

kemmin kanssakäymiseen autonomisen Suomen kanssa Venäjän keisarikunnan alaisuu-

dessa. 

 

1.2. Mielenkiinto Karjalan luonnossa ja heimokansan arkielämässä 

Niistä seuduista ei siihen aikaan [vuonna 1894] puhuttu niin paljon kuin ny-

kyään, ne olivat kauan olleet melkein unhotuksessa. Runonkeruun päätyttyä 

sinne enää harvoin kukaan kulkuaan suuntasi. Olimme sen vuoksi mieles-
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tämme koko löytöretkeilijöitä, meidän tuli nyt uudelleen kiinnittää huomiota 

Kalevalan kotimaahan.
61

 

Lainaus on vuodelta 1911 I. K. Inhan
62

 kuuluisasta matkakertomuksesta Kalevalan lau-

lumailta – Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maas-

ta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. Inha teki matkan-

sa jo vuonna 1894, mutta pitkä teos julkaistiin kokonaisuutena vasta seuraavan vuosisa-

dan toisen vuosikymmenen alussa, jolloin oli meneillään eräänlainen ”kalevalainen jäl-

kirenessanssi”
63

. Kuten teos jo nimessään tuo ilmi, keskittyy Inha kuvaamaan Karjalan 

maata ja kansaa, sekä erikoisuutena karjalaisia runoja. Runojen keruu oli hiipunut ja 

oikeastaan jo loppunut 1800-luvun lopussa – edes Kalevalaa täydentäviä toisintoja ei 

enää kerätty. Tämän jälkeen Karjalassa kiersivät lähinnä kansatieteilijät, historioitsijat ja 

muut menneistä ajoista haltioituneet, sillä muinaisuuden ja alkuperäisen suomalaisuu-

den aarreaittana sekä ”luonnontieteellisenä että kansatieteellisenä reservaattina”
64

 Itä-

Karjalaa edelleen pidettiin. Itä-Karjala nähtiin alueena, jossa suomalaiset saattoivat – tai 

kuvittelivat saavansa – tarkastella kuin museossa millaista heidän omakin elämänmeno 

oli ollut satoja vuosia sitten.
65

 

Inha teki monen muun Itä-Karjalan-kävijän tavoin Vienan matkansa Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seuran rahoittamana. Matkaraha-anomukseensa hän kirjoitti, että hänen oli 

tarkoitus valokuvata ainekokoelma, jota voitaisiin käyttää ”Kalevalan kuvittamisen 

apuna, maantieteellisiin kertomuksiin ja kansatieteellisiin tarkoituksiin”
66

. Inhan voi 

luonnehtia olleen viimeinen runoihin suuremmassa mittakaavassa huomiota kiinnittänyt 

Itä-Karjalan-kävijä. Uusia runoja Inha ei enää Itä-Karjalasta löydä ja niiden taitajatkin 

ovat vähentyneet huomattavasti. Sitäkin merkittävämpää on se, mihin teoksen toinen 

puoli kiinnittää huomiota – tavalliseen karjalaiseen elämänmenoon iloineen ja surui-

neen. 
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Itä-Karjalan Viena ja Aunus, näistä kahdesta etenkin lähes kartoittamaton Viena, tarjo-

sivat suomalaistutkijoille alueen, josta ajateltiin löydettävän muinaissuomalaista 

elinympäristöä ja elintapoja. Vertauskuva löytöretkeilyyn ei ollut aivan tuulesta tem-

mattu, sillä usein Vienasta olevat kartat olivat niin huonoja, että ne olivat lähinnä koris-

teita matkamiehen käsissä.
67

 Pohjois-Vienan vanhasta kartasta Ervasti suoraan toteaa, 

että ”tuskin ainoakaan paikka on ihan oikein merkitty”
68

. Vienan houkuttelevuus oli 

karttojen puutteesta huolimatta suuri myös siksi, että karjalaisten kieltä ymmärrettiin 

Vienassa paremmin kuin enemmän venäläistyneessä Aunuksessa.
69

 Vienassa venäläi-

syyden läheisyys ei tuntunut niin vahvasti.
70

 Tästä syystä suurin osa Itä-Karjalan-

kävijöiden matkareiteistä suuntautui autonomian aikana Vienaan ja vain harva kävi ly-

hemmällä kierroksella Aunuksessa – lähdeaineistoni matkakertomuksien kirjoittajista 

kaikki matkasivat Vienassa. Osa tyytyi kertomaan Aunuksesta ilman, että matka sinne 

varsinaisesti ulottui ja osa päätyi Aunukseen myöhemmillä retkillään.
71

 

Myös Ervasti lähti alun perin Vienaan ennen muuta mielenkiinnosta heimolaisten arki-

elämään sekä Karjalan luontoa katsomaan: 

Mieleni teki nähdä, minkälaista kansaa nämä rajantakaiset suomalaiset 

ovat, minkälainen elanto ja toimeentulo heillä on ja ovatko he paljonkin ve-

näläistyneet niinä 500 vuotena, joina he meistä erillänsä ovat vieraan val-

lan käskyjä noudattaneet; niin ikään tahdon katsella, minkälaatuista heidän 

maansa on, onko se epätasaista ja vuorista, jyrkkärantaisten järvien ja vuo-

laiden jokien halkomaa, niin kuin Suomi ylipäänsä on, vaiko enemmän ta-

saista ja lakeaa alankoa, jommoiseksi Venäjää ajattelemme.
72

 

Kaikki matkakirjat pitävätkin sisällään huomioita Karjalan luonnosta ja ihmisten arki-

sista tavoista. Osalla tämä on vallannut matkakirjasta suurimman osan, ja sitähän kuvai-

levan matkakirjan voi odottaa olevan. Vertailu Suomen ja Venäjän välillä on erityisen 

mielenkiintoista: nostavatko kirjoittajat esiin eroja, ovatko karjalaiset venäläistyneet, 

miksi jokin on toisin kuin Suomessa ja niin edelleen. Kaikki tämä oli omanlaista Itä-
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Karjalan olojen kartoitusta ja samalla tehokasta ainesta piilotetulle propagandalle, jota 

ei voitu aina avoimesti esittää sensuurin pelossa. Toisaalta korostamalla eroavaisuutta 

venäläisiin rakensi Suomi vahvistuvaa kansallistuntoaan. Tästä lisää seuraavassa alalu-

vussa. 

Matkakirjojen luonnehdinta Karjalan luonnosta tiivistyy helposti muutamaan lausee-

seen. Karjalan luonto on jylhää, alkuvoimaista ja kaunista. Toisaalta se on pienine ja 

isompine maisemaa pilkkovine järvineen ja lampineen aivan samanlaista kuin Suomes-

sa. Itä-Karjalan-kävijät ajattelivat, että näin kaunis maa ansaitsee jo luonnonkauneuten-

sa vuoksi huomiota.
73

 Yleisilme puiden ja maanpinnan muotojen perusteella, soineen ja 

vaaroineen, on aivan samaa kuin Suomessa.
74

 Suuret erämaasalot ja niiden hiljaisuus 

miellyttää useimpia matkamiehiä, niin myös Samuli Paulaharjua
75

, joka teki matkan 

Vienan Karjalaan vuonna 1907.
76

 Negatiivista sanottavaa Karjalan luonnosta Itä-

Karjalan-kävijöillä on vähän. Joitakuita tosin harmittavat pitkät suomatkat, joita täytyy 

rämpiä suo suon perään ilman kunnon porrastuksia.
77

 Ja esimerkiksi Inha piti loputto-

man pitkiltä tuntuvia salomaamatkoja ajoittain kolkkoina, sillä niillä ei kohtaa ihmisiä 

pitkiin aikoihin.
78

 Toisaalta tämä karu ja jylhä, mutta toisaalta myös armoton luonto oli 

yksi siihen, miksi Karjala monen silmissä niin romanttisena seutuna välkkyi. Iivo Här-

könen
79

, tunnettu Itä-Karjalan ystävä, tiivisti miksi suomalaisen kannattaa käydä katso-

massa Kalevalan syntyseutujen karjalaisia erämaita: 
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Siksi sopii siellä vielä käväistä – – kuuntelemassa sydänkarjalaista sulavaa 

puheensävyä ja katsomassa jylhän erämaan nykyajalle armotonta luontoa, 

mutta joka aikaisempina aikoina kasvatti ja hoivasi siellä henkisen ja ruu-

miillisen viljelyksen sankareita – –
80

 

Jotta kirjoittajat ovat voineen tuotoksiaan kutsua hyvällä omalla tunnolla vakavasti otet-

taviksi matkakertomuksiksi, on niihin täytynyt sisällyttää aimoannos tavallisen elämän 

kuvailua. Useat kirjoittajat viittaavatkin omissa kirjoissaan nimenomaan Ervastin teok-

seen, jota siis jo 1900-luvun taitteen molemmin puolin pidettiin ansiokkaana Itä-

Karjalan olojen kuvauksena. Myös Inhan jo mainittu teos Itä-Karjalasta, joka sekin 

nautti jo omana aikanaan suurta arvostusta Itä-Karjala-kirjallisuuden perusteoksena, 

noudattelee vahvasti Ervastin viitoittamaa tietä. Ei siis ihme että nämä kaksi aikansa 

mallityötä ovat jättäneet selvän jäljen myös myöhemmin 1900-luvun puolella kirjoitet-

tuihin ja julkaistuihin Itä-Karjala-kirjoihin. Useamman matkakirjan lukeneelle tuleekin 

ajoittain olo, että kerran hyväksi koettua kaavaa noudatetaan orjallisesti, teosten rakenne 

ja runko ovat hyvin samanlaiset keskenään läpi autonomian ajan. 

Yhtälailla kaikki kirjoittajat jaksavat kertoa karjalaisten puhetavasta. Se saattaa aluksi 

pistää korvaan pehmeytensä ja outojen sanojensa vuoksi, mutta että vienalaista karjalaa 

suomalainen kyllä ymmärtää. Toki jotkut sanat ovat enemmän outoja, mutta poikkeuk-

setta korostetaan, että tavallinen suomalainen tulisi toimeen Itä-Karjalassa erinomaises-

ti. Usein matkakirjoissa on lisäksi omat osiot yleisimpien murresanojen selittämiselle.
81

 

Ervasti esimerkiksi ei näe Suomen ja Itä-Karjalan kielioloissa mainittavaa eroa. Hänen 

mukaansa Suomessakin murteiden välillä on isoja eroja. Lisäksi siinä missä karjalaisilla 

on kieleen ilmestynyt venäläisiä lainasanoja, niin yhtälailla suomeen niitä on tullut 

Ruotsista.
82

 Yhtä arvokasta suomenkielen murretta puhutaan siis kummallakin puolella 

rajaa, eivätkä venäläiset lainasanat karjalankielen seassa saa olla suomalaisille este tai 

pelota pitää karjalaisia suomalaisina.
83

 

Poikkeuksetta matkamiehet kiinnittävät Itä-Karjalassa huomiota karjalaisten tyyliin ra-

kentaa. Eniten kummastuttaa se, että talot ovat suomalaisin silmin katsottuna omituisesti 

talon päädyt kohti tietä, eivät poikittain kuten kotoisassa Suomessa. Lisäksi karjalaisten 
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piharakennukset ovat rakennettu silmiinpistävän tiiviisti.
84

 Siellä missä suomalaiseen 

tyyliin rakennettuja taloja nähdään, erottuvat ne karjalaisesta ja venäläisestä rakennusta-

vasta edukseen.
85

 Karjalaisten tapaa rakentaa eri tavalla kuin venäläiset korostettiin 

1800-luvun matkakirjoissa. Haluttiin osoittaa karjalaisten säilyttäneen omaleimaista 

kulttuuria Venäjän alaisuudessa vietetyistä vuosisadoista huolimatta. Ervasti jopa tote-

aa, että karjalaisten tapa rakentaa on kenties enemmän suomalainen kuin suomalasten 

itsensä, jotka ovat ottaneet vaikutteita muualta lännestä, etenkin Ruotsista.
86

 

Seuraavaksi useimmilla kirjoittajilla katseet siirtyvä taloista ihmisiin ja heissä ensim-

mäisenä pistää silmään vaatetus, etenkin naisten. Miesten vaatetuksesta todetaan sen 

olevan melko lailla suomalaisen kaltaista. Useimmat miehet ovat Suomessa tai Venäjäl-

lä kiertäessään ottaneet sieltä vaikutteita, eikä enää ole juurikaan löydettävissä alkupe-

räistä karjalaista miesvaatetusta, jota osa Itä-Karjalan-kävijöistä haikailee.
87

 Miesten 

vaatteet ovat toki muutenkin olleet lähempänä toisiaan, toisin kuin naisten, joilla koti-

seutuasut ovat jo menneistä ajoista lähtien olleet näyttävämpiä kuin miesten. Naisten 

vaatteet sen sijaan ovat Karjalassa edelleen huomattavan erilaisia kuin Suomessa. Osas-

sa Itä-Karjalaa suomalaisen vaatteen kuosi alkaa yleistyä, mutta värit ovat huomattavan 

paljon runsaammat kuin Suomen puolella.
88

 Niissä nähdään karjalaisuutta, mutta osa 

kirjoittajista näkee niissä lähinnä vastenmielisiä venäläisiä vaikutteita, jotka eivät karja-

laisten naisten käyttäminä tunnu useimpia matkakirjan kirjoittajia miellyttävän. Toisaal-

ta Ervasti vetoaa naisten vaatetuksessa samaan seikkaan kuin karjalan murteista puhut-

taessa: suomalaistenkaan naisten käyttämät perinteiset vaatteet eivät itse asiassa ole ai-

toja suomalaisia. 

Eivätkö semmoisten tärkeiden vaatekappaleiden kuin »leningin» ja »röijyn» 

pelkät nimetkin jo osoita, mistä ne on meille tuotu?
89

 

Leninki kun on ruotsiksi klädning ja röijy puolestaan tulee sanasta tröja. Ervasti siis ei 

pidä erikoisena itäkarjalaisten yhteyksiä Venäjään, vaan korostaa, että suomalaisilla on 

aivan yhtä pitkät yhteydet, jos kohta pidemmätkin, Ruotsiin. Jos ruotsalaista alkuperää 

olevien sanojen käyttäminen ei tee suomalaisista ruotsalaisia, ei pidä pitää venäjänkieli-
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siä sanoja käyttäviä karjalaisiakaan venäläisinä.
90

 Tästä itäkarjalaisten lievästä venäläis-

tymisestä ei siis pitäisi erityisen rajusti syyttää karjalaisia itseään. Olosuhteet ovat olleet 

mitä ovat. 

Karjalassa kohtaamansa erikoisuudet useimmat kirjoittajat pyrkivät kuittaamaan totea-

malla ne osaltaan ennakkoluulojen aikaansaamiksi ja suomalaisiin pinttyneiksi vääriksi 

käsityksiksi: 

Meikäläiselle, joka tulee Karjalaan, pistää ensi katseella moni seikka outo-

na silmään. Kylien ja talojen rakennusmalli, kansan puku, sen kieli ja osit-

tain käytöstapakin ovat toisenlaiset kuin meillä ja tuntuvat siis vierailta. Jo-

ka tyytyy paljaaseen pintapuoliseen silmäykseen eikä huoli asioita sen tar-

kemmin tutkia, voipi sentähden jäädä siihen luultavasti jo ennestään hänes-

sä olevaan vakaumukseen, että hän rajan poikki tultuaan tosiaan vaeltaa 

vieraassa maassa.
91

 

Lisäksi useimmat jaksavat muistuttaa, että vaikka Vienassa kiertäessään kohtasivat he 

paljon asioita, mitkä olivat etupäässä ”Venähen mallista”
92

, oli siellä myös paljon liit-

tymäkohtia oman maankin oloihin. Nämä suomalaisuuteen liittyvät seikat olivatkin sit-

ten sitä rakkaampia, kun niitä pystyi venäläisvaikutteiden seasta löytämään. Etenkin 

karjalaisten talojen puhtautta kehutaan kovasti – useissa tapauksissa annetaan karjalai-

sille vieläpä sellainen myönnytys, että heidän talonsa ovat puhtaampia kuin suomalais-

ten itsensä. 1800-luvun matkakirjallisuudessa on vielä hyvin vähän seikkoja, joissa kar-

jalaisia kehutaan jossain asiassa paremmaksi kuin itse suomalaiset. Myöhemmin kirjoi-

tetuissa Itä-Karjala-kirjoissa tämä puolestaan on jo aivan yleistä. Karjalaisten kehumi-

nen jopa suomalaisten edelle korostaa eroa ennen muuta venäläisiin, jotka halutaan näh-

dä kaikessa huonompina. 

Meillä on venäläisistä ylimalkaan, ja siis karjalaisistakin, joita emme tiedä 

venäläisistä erottaa, se ajatus, että siisteyttä ei heidän kesken vallan suures-

sa arvossa pidetä. Kuinka oikea ja perusteltu tämä luulo varsinaisten venä-

läisten suhteen lienee, en tohdi tarkkaan sanoa, koska heidän parissaan 
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olen aivan liian vähän liikkunut, mutta mitä karjalaisiin tulee, on se luulo 

aivan väärä.
93

 

Lainauksesta tulee erinomaisesti selväksi kuinka vielä 1880-luvulla venäläisistä etu-

päässä kirjoitettiin. Heitä ei suoraan syytetä epäsiisteiksi, todetaan vain, että tällaista 

mieltä Suomessa usein ollaan. Jos esimerkiksi Ervasti olisi kirjoittanut kirjansa hei-

mosotahengessä itsenäistymisen jälkeen, olisi todennäköisesti ollut toisarvoista, onko 

hän omin silmin nähnyt venäläisten epäsiisteyden vai ei. Vuonna 1881 oltiin vielä var-

sin kohteliaita venäläisiä kohtaan, pieniä piikkejä toki tällaisissa sivulauseissa heille 

heiteltiin. Pääpaino kuitenkin pysyi venäläisten mollaamisen sijaan karjalaisten kehumi-

sessa: 

Harvassa meillä näkee niin siistejä pirttejä kuin Karjalassa joka paikassa 

tapaa. Lattia, pöytä ja lavitsat oikein hohtavat puhtaudesta – –
94

 

Myös Inhalle karjalaisten talojen puhtaus on miellyttävä yllätys. Jos kotimaasta lähte-

minen vielä hieman rajan takana häntä kuten Ervastiakin epäilytti, ovat karjalaisten puh-

taat talot niin houkuttelevia, että kyllä Itä-Karjalassa voi ainakin sen puolesta viihtyä. 

Aloimme aavistaa, että tulisimme viihtymään. Varsinkin miellytti puhtaus, 

joka kaikkialla oli silmään pistävä ja yleensä parempi kuin Suomen puolel-

la.
95

 

Poikkeuksiakin puhtaisiin taloihin matkakirjoista löytyy. Ne ovat ikään kuin poikkeus, 

joka vahvistaa puhtauden säännön Itä-Karjalassa, ja siksi niistä on haluttu matkakirjaan 

kirjoittaa. Huomionarvoista on, että likaisuus liitetään venäläisyyteen, sillä likaisia talo-

ja alkaa tulla vastaan enemmän, mitä kauemmas Suomen rajasta ja suomalaisesta alu-

eesta siirrytään. Tällaisilla likaisilla, selkeästi venäläisillä, seuduilla monikaan Itä-

Karjalan-kävijä ei pitkään viihdy.
96

 Silloin, kun negatiivista arkielämän seikkaa ei voida 

selittää venäläisten läheisyydellä, karjalaisia kuitenkin muistetaan kehua jostain toisesta 

asiasta samassa yhteydessä. Talon likaisuus painettiin esimerkiksi villaisella, mikäli sen 

asukkaat pitivät vieraistaan muuten hyvää huolta.
97

 Likaisuuden todettiin johtuvan ylei-

sestä köyhyydestä, joka koko Itä-Karjalaa vaivasi. Se taas johtui poikkeuksetta venäläi-
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sistä, jotka eivät olleet tämän syrjäisen maakunnan oloja osanneet tai halunneet paran-

taa. Tähän seikkaan matkakirjoissaan puututaan paljon ja ne ovat kohtia, joissa venäläi-

sille hallitsijoille esitetään eniten kritiikkiä sekä piilotellen sivulauseissa että avoimesti-

kin. 

1800- ja 1900-luvun taitteen Itä-Karjala-kirjallisuuden tavoite karjalaisten arkielämästä 

kertoessaan näyttää olevan kaksijakoinen. Ensinnäkin kirjoittajat pyrkivät luonnollisesti 

tuomaan esille niitä seikkoja, jotka ensimmäisenä silmiin pistävät – Suomen ja Karjalan 

eroja. Toisaalta samaan yhteyteen kirjoittajat pyrkivät selittämään, mistä erot johtuvat. 

He muistavat usein mainita, että eroavaisuudet Suomen ja Itä-Karjalan oloissa ovat ve-

näläisen vaikutuksen aikaansaannosta. Karjalaisten elämänmeno saatetaan myös selittää 

muinaisemmaksi suomalaisuudeksi, joka on säilynyt Karjalassa, vaikka Suomesta se on 

jo hävinnyt. Tässä selitysmallissa korostetaan, että karjalaisten tavat eivät ole venäläisiä, 

vaikka suomalaisille outoja kenties ovatkin. Tendenssi 1800-luvulta 1900-luvulle vai-

kutti olevan, että edellisellä vuosituhannella kirjoitetut kirjat vielä korostavat karjalais-

ten ja suomalaisten erilaisuutta, muistuttaen että juuret ovat yhteiset. Viime vuosituhan-

nella julkaistut kirjat taas alkavat kääntyä korostamaan enenevissä määrin venäläisten 

negatiivista vaikutusta karjalaisten elinoloihin ja -tapoihin. 1900-luvun alussa aletaan 

ajoittain saavuttaa jo venäläisvastaisen propagandan piirteitä. Tämän selittää ainakin 

Venäjän kiihtyvät venäläistämistoimet sekä – eikä vähiten tästä syystä – voimistuva 

suomalaisten kansallistunne. 

 

1.3. Matkakirjoissa mukana propagandaelementtejä 

Ennen aikaan sekoitettiin kansallisuus ja uskonto toisiinsa ja vielä nykyään-

kään eivät kaikki osaa eroittaa niitä. Uskonto ja kansallisuus ovat kuitenkin 

eri asioita. Uskonto on meille pyhä asia ja siinä on meidän noudatettava 

omaatuntoamme, mutta samalla opittava kunnioittamaan toistenkin uskon-

nollisia tunteita. Mutta kansallisuus on myös kallis perintö ja siinä suhtees-

sa ei ole mitään eroavaisuutta Itä-Karjalassa, sillä kansallisuudeltaan ovat 

karjalaiset suomalaisia ja Suomi on meidän kaikkien yhteinen isänmaam-

me.
98
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Autonomian ajan Itä-Karjalasta kertova matkakirjallisuus on yleisilmeeltään tyylilajinsa 

edellyttämää. Se on kerrontaa Itä-Karjalan maantieteestä, luonnosta, liikkumismuodois-

ta, ihmisistä ja heidän tavoistaan ja löytyypä matkakirjoista käytännön vinkkejä Itä-

Karjalaan aikovien varustuksesta sekä hyvistä matkareiteistä. Kaiken tämän perinteisen 

matkakirjaselostuksena lomaan on kirjoitettu kommentteja Itä-Karjalan suomalaisuu-

desta ja venäläisten epäedullisesta toiminnasta karjalaisen kansan parissa. Tällaiset osit-

tain piilotetut propagandaelementit ovat sen verran yleisiä, että niitä löytyi jokaisesta 

lukemastani matkakirjasta. Osassa matkakirjoista tällainen orastava heimopropaganda ei 

ole kuin sivuosassa, mutta huomionarvoista on, että sitä kuitenkin sivutaan kaikissa. 

Joissain kirjoissa karjalaisten suomalaisuutta korostetaan enemmän ja autonomian ajan 

loppua kohden kritiikki venäläisiä kohtaan käy näkyvämmäksi.  Edellä oleva lainaus on 

tavallinen esimerkki siitä, millaista tämä niin kutsumani verhottu propaganda autonomi-

an lopulla matkakirjoissa oli. Propagandaelementit saatettiin liittää sivulauseeksi puhut-

taessa esimerkiksi uskonnollisista oloista, jotka Itä-Karjalassa olivat varsin erilaiset kuin 

Suomessa.
99

 Etenkin ennen suomalaisia ja karjalaisia erottavaksi tekijäksi koettu orto-

doksisuuden ja luterilaisuuden vastakkainasettelu haluttiin unohtaa ja korostaa sitä, että 

kummankin uskon edustajat ovat suomalaisia ja vain sillä on merkitystä.
100

 

Se, että varsinaiset propagandaelementit ovat usein ujutettu joko sivulauseisiin tai mo-

nesti yltiöromanttisiin kalevalaista Karjalaa ylistäviin matkakirjan loppukaneetteihin, ei 

tarkoita että näitä elementtejä olisi tekstistä mitenkään vaikea löytää. Päinvastoin, vaik-

ka tällaiset kommentit ovat siellä täällä sekaisin missä tahansa asiayhteydessä, ne erot-

tuvat lukijalle helposti. Propagointia itäkarjalaisten suomalaisuudesta, tätä uhkaavasta 

venäläistymisestä tai Karjaloiden välillä vallitsevasta rajalinjasta voidaan nostaa esille 

missä kohdassa matkakirjaa tahansa. 

Mielenkiintoinen, mutta vaikeasti selvitettävä kokonaisuus olisi, miten paljon venäläi-

nen sensuuri vaikutti, tai oli ylipäätään kiinnostunut suomalaisten kirjoituksista Itä-

Karjalasta. Osaltaan sensuurin lepsulta vaikuttavaa puuttumista selittää se, että useim-

mat Itä-Karjalasta kertovat matkakirjat on julkaistu alun perin suomalaisissa sanoma-

lehdissä ja kirjoina vasta myöhemmin. Eivätkö venäläiset virkamiehet jaksaneet puuttua 

tällaisiin kirjoihin? Varmasti venäläisten viranomaisten suhtautuminen vaihteli paljon-

kin vuosien 1881–1917 välisenä aikana, eikä yhtä lyhyttä vastausta sensuurin vaikutuk-
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sesta Itä-Karjala-kirjallisuuteen ole edes mahdollista antaa. Sensuurin vaikutus – tai sen 

puuttuminen – on kuitenkin tärkeää tiedostaa aikansa suomalaisessa kirjallisuudessa. 

Suomalaisten toimet Itä-Karjalassa olivat enemmän tai vähemmän nationalismin sävyt-

tämiä viimeistään Ervastin matkasta asti. Etenkin venäläisin silmin tarkasteltuna näytti 

lähinnä siltä, että Suomi pyrki eroon Venäjästä ja takaisin Ruotsi yhteyteen, tai itsenäi-

seksi valtioksi, johon oli alettu sisällyttää myös venäläinen Itä-Karjala.
101

 

Etenkin Ervastin ja Inhan matkakirjoista, joihin aineisto on kerätty 1800-luvun lopussa, 

välittyy ensimmäisenä huoli karjalaisten oman kulttuurin katoamisesta.
102

 Tämä nostet-

tiin esille esimerkiksi runontaitajien vähyytenä.
103

 Runouden heikkoa tilaa kommentoi-

vat myöhemmätkin matkakirjojen kirjoittajat.
104

 Kalevalaisen runouden tilan kommen-

tointi tuntuu olevan yksi pakollisia Itä-Karjalasta kertovien matkakirjojen osioita – pe-

rinne velvoitti, esikuvia jäljiteltiin.
105

 Karjalaisten omaa kulttuuria korostetaan niin pal-

jon, että sen suomalaistuminenkin on etenkin näille kahdelle Itä-Karjalan-kävijälle kau-

histus. 

– – kirkonkylä ahkerassa kanssakäymisessään Suomen kanssa on vielä 

enemmän menettänyt alkuperäistä luonnettaan, kuin muut sen puolen ky-

lät.
106

 

Tällaiset kommentit ovat huomioitava etenkin siksi, että 1900-luvun puolella Suomen 

itsenäistymisen jälkeen Itä-Karjalan kylien suomalaistumista nimenomaan toivottiin – 

tilanne kääntyy siis lähes päinvastaiseksi, mitä se oli vielä Itä-Karjalan kysymyksen 

heräämisen aikoihin. Autonomian aikana Kalevalan mielikuvat olivat niin vahvat, että 

sen kotiseudun säilyminen, eli muinaisen suomalaisuuden säilyminen, oli pääasia. Suu-

riruhtinaskunnan alueella olevaa suomalaisuutta pidettiin jopa epäpuhtaampana suoma-

laisuutena kuin Itä-Karjalan karjalaista suomalaisuutta. Itsenäistymisen jälkeen tilanne 

muuttui täysin, silloin pelättiin karjalaisuuden hukkuvan slaavilaisten kansojen mereen. 

Tuolloiset Itä-Karjalan-kävijät olivat sitä mieltä, että karjalaisten tulisi muuttua enem-

män suomalaisiksi ja saisivat vaikka unohtaa alkuperäisen karjalaisuutensa, kunhan ei-

vät vain enää yhtään enempää venäläistyisi. 
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Jatkuvan venäläistymisen nähtiin johtavan itäkarjalaisten osalta entistä suurempaan kur-

juuteen sekä köyhyyteen – eiväthän venäläiset olleet tehneet mitään Itä-Karjalan olojen 

parantamiseksi sinä pitkänä aikana, jona he olivat aluetta hallinneet. Matkakirjoissa tar-

tutaan erityisen hanakasti Itä-Karjalan maanviljelyksen tasoon. Aihetta käsitellään kai-

kissa Itä-Karjala-kirjoissa, olihan se mitä keskeisin osa ihmisten elämää. Samalla tavoin 

tarkastellaan sivuelinkeinojen merkitystä ja harjoittamista: omat lukunsa useimmissa 

kirjoissa saavat myös metsästys ja kalastus.
107

 Näihin asiayhteyksiin on ujutettu poikke-

uksetta jonkinlaista moitetta Itä-Karjalan venäläisille hallitsijoille ja tämä voidaan nähdä 

myös oman aikansa suomalaisten esittämäksi propagandaksi venäläisiä vastaan. 

Maanviljelyksen taso oli Itä-Karjalassa suomalaisten matkaajien silmin katsottuna ala-

arvoista. Pellot olivat huonoja, pieniä ja kehnosti pidettyjä, eikä kotieläimiäkään ollut 

juuri nimeksikään. Kotieläinkarjaa saattoi olla kokonaisessa karjalaisessa kylässä yh-

teensä vähemmän kuin yhdessä suuressa eteläsuomalaisessa talossa.
108

 Syyt maanvilje-

lyksen ongelmiin löytyvät lopulta jokaisella kirjoittajalla Venäjästä ja sen huonosta hal-

linnosta tai karjalaisia sortavasta lainsäädännöstä. 

Myöskään metsätaloutta karjalaiset eivät voineet harjoittaa, sillä kruunu omisti metsät ja 

niitä venäläiset virkamiehet vahtivat erityisen tarkasti. Jopa hirret taloihin oli ostettava, 

sillä edes sen vertaa ei Venäjän keisarikunta antanut karjalaisten omien kyliensä metsiä 

kaataa.
109

 Kaskeamista karjalaiset osasivat ainakin ennen tehokkaasti harjoittaa, mutta 

senkin venäläiset kielsivät 1800-luvun puolivälissä, kun he alkoivat tarkemmin vahtia 

valtakuntansa metsien käyttöä. Aikanaan, kun kaskeaminen oli sallittua, oli Suomen 

vastaisella rajalla kaskiviljelyksistä saatu tarinan mukaan viljaa niin paljon, että sitä piti 

kaataa aittoihin katosta, sillä ovista ei enää sopinut.
110

 Kun karjalaisilta kiellettiin kas-

keaminen, eikä muunlainen viljelys maanomistusolojen takia ollut houkuttelevaa, jäi 

maanviljelyksen taso huomattavasti jälkeen autonomisen Suomen vastaavasta ja ”näin 

vieraantui karjalainen maanviljelyksestä”
111

. 

Maanomistusolot Venäjällä olivat 1800-luvun lopussa ja vielä 1900-luvun alussakin 

maanviljelyksen kannalta epäedulliset.
112

 Erään Itä-Karjalan oloista kertovan teoksen 
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mukaan karjalaiset eivät ole omistaneet maitaan sen jälkeen, kun Novgorod oli ne lää-

nittänyt jollekin liettualaiselle ruhtinaalle 1300-luvulla.
113

 Tilanne ei ollut tästä myö-

hemminkään parantunut ja tällainen maaomaisuusjärjestelmä vallitsi Itä-Karjalan kylis-

sä edelleen, vaikka maaorjuus olikin Venäjällä lakkautettu vuonna 1861.
114

 Useamman-

kin kirjoittajan mukaan myös karjalaiset itse tiedostavat tämän olevan heille suureksi 

haitaksi. Kylän peltomaat jaettiin aika-ajoin – joko kymmenen, 15 tai 20 vuoden välein 

– aina uudelleen kaikkien kylän miesten kesken ja tässä jaossa olivat mukana vielä kes-

kenkasvuisetkin. Karjalaiset esittävät muun muassa Ervastille varsin aiheellisen kysy-

myksen: ”kuka viitsii voimansa ja varansa laskea maahan, josta ei tiedä kenenkä omaksi 

se yht’äkkiä joutuu?”
115

. Vastaavia kommentteja karjalaisten epätoivoisista maanomis-

tusoloista löytyy myös muista matkakirjoista.
116

 

Maanomistusolot olivat jokaisen karjalaisen elämään vaikuttava asia, johon suomalaiset 

kirjoittajat mielellään ottivat kantaa ja esittivät kritiikkiä venäläisiä kohtaan.
117

 Maanvil-

jelyksen huomattavasti huonompi taso Suomeen verrattuna oli selkeä osoitus siitä, että 

Venäjän alaisuudessa Itä-Karjalalla menee heikommin kuin autonomisella Suomella.
118

 

Monesti kritiikki venäläisiä kohtaan esitetään karjalaisten itsensä sanomana. Varmasti 

karjalaiset ovat esittäneetkin toiveita Suomen olojen saamisesta ulottumaan myös itäi-

seen Karjalaan, mutta ei voi olla pohtimatta, kuinka helppo karjalaisten suuhun olisi 

suomalaisen kirjoittajan sijoittaa vaikkapa seuraava kommentti: ”kunpa meillä olisi niin 

kuin teillä, kun meillä olisi Suomen laki”
119

. Tällaisten kommenttien kohdalla aletaan 

liikkua siellä propagandan harmaalla alueella, jossa lähdekritiikin merkitys korostuu. 

Vaikea on kertoa, millä kummallisilla tunteilla kuulimme näin pilviin asti 

ylistettävän maatamme, jota olimme tottuneet pitämään aivan halpana muit-

ten maitten rinnalla. Ja tämä ylistys kuitenkin on niin vähän liioiteltua kuin 

suinkin: Karjalaan verrattuna meidän maamme tosiaan on onnen maa.
120

 

Itäkarjalaiset siis olivat tietoisia, että heidän länsipuolellaan asuva sukulaiskansa oli 

vauraampaa ja paremmin toimeentulevaa kuin he itse. Ja koska maanviljelys ei Itä-
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Karjalassa kannattanut, metsästys ja kalastus olivat vain lisäelinkeinoja karjankasvatuk-

sen ohella lähinnä oman henkensä pitimiksi, muodostui karjalaisten pääelinkeinoksi 

kaupankäynti. Kaupankäynti, eli laukkukauppa, huomioidaan etenkin 1800-luvun lopul-

la kirjoitetuissa matkakertomuksissa. Laukkukaupan todetaan olevan itäkarjalaisten ai-

nut keino hankkia varallisuutta ja erityisen merkittäväksi se nousee sen takia, että itäkar-

jalaiset suuntasivat laukkukaupoille nimenomaan Suomen puolelle. Karjalaiset miehet 

saattoivat olla läpi talven Suomen puolella kaupanteossa ja palata kotiinsa vain kesällä 

peltotöiden ollessa kiireisimmillään.
121

 Laukkukauppa ei 1800-luvulla siis ollut karjalai-

sille mitään vaatimatonta sivutulojen hankintaa, vaan useat kirjoittajat nimittävät sitä 

karjalaisten pääelinkeinoksi. Laukkukauppa takasi karjalaisille edes jonkinlaista rahal-

lista toimeentuloa. ”»Suomihan meitä elättää» on lause, jonka he alttiisti lausuvat”
122

 ja 

jonka propaganda-arvon jo autonomian ajan suomalaiset Itä-Karjalan-kävijät ymmärsi-

vät. Venäjän valtio ikään kuin ei kykene takaamaan kansalaisilleen edes ihmisarvoisen 

elämän perusteita, vaan neuvokkaat karjalaiset ovat itse kehitelleet toimeentulonsa ta-

kaamiseksi laukkukauppajärjestelmän, jonka suunta on sukulaiskansan pariin Suomeen. 

Etenkin Ervasti on ottanut laukkukaupan puolesta puhumisen erääksi matkakirjansa 

teemaksi. Ervastin kirjan julkaisun aikaan vuonna 1881 ja tätä ennen laukkukaupan 

asema ei ollut helppo – se oli Ruotsin aikaisten lakien nojalla Suomessa laitonta.
123

 Er-

vasti kritisoi tätä politiikkaa vastaan jyrkin sanoin, ja pyrkii vakuuttamaan lukijansa 

siitä, että laukkukaupan vapauttaminen olisi mitä merkittävintä heimotyötä itäkarjalais-

ten elinolojen parantamiseksi. Ervasti suuntasi teoksessaan propagandaa suomalaisiin, 

jotta asenneilmasto karjalaisia kohtaan muuttuisi suopeammaksi – kaikki matkakirjojen 

propaganda ei siis suuntautunut venäläisiä vastaan. 

Ervasti kirjoittaakin varsin kattavan perustelun sille, miksi laukkukauppa pitäisi laillis-

taa Suomessa. Hän käy asianmukaisesti läpi laukkukauppaa vastustavien kritiikkiä ja 

pyrkii kumoamaan sitä. Kritiikkiin siitä, että laukkukauppa on petosta, Ervasti vastaa, 

ettei liene mahdollista, että petkuttamalla kauppaa tekevä karjalainen voisi vuodesta 

toiseen palata samoille seuduille uudestaan kauppaa tekemään. Toisekseen Ervasti heit-

tää aiheeseen liittyen piikin venäläisille. Hän toteaa, ettei laukkumiesten kaupanteko 

kenties aina ole sitä vilpittömintä sorttia, mutta näin on vain 
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koska karjalaiset lähimmiltä kauppatuttaviltaan venäläisiltä eivät liene saa-

neet erittäin kehuttavia perusteita kaupantekotavan suhteen – –
124

 

Laukkukaupasta nähtiin olevan ainakin kolmenlaista hyötyä. Ensinnäkin laukkukauppa 

– kuten kirjoittajat poikkeuksetta korostavat – on mitä mainioin keino auttaa hädänalai-

sia sukulaisia itärajan takana. Laukkukaupan ollessa Itä-Karjalan pääelinkeino, sen suo-

siminen Suomessa saisi aikaan rajan takana positiivisen taloudellisen nykäyksen. Köy-

hyydessä kouristeleva heimokansa todenteolla tätä tarvitsisi, sillä köyhyys oli alkanut 

vaikuttaa jo karjalaisten itsetuntoonkin. ”Mitäs tänne tulitte köyhää maanperukkaa kat-

somaan”
125

 oli usein karjalaisten vastaus, kun Itä-Karjalan-kävijät ilmoittivat tulleensa 

Karjalan kansaa ja maata tarkastelemaan. 

Toisekseen karjalaisten yhteydet paranevat laukkukaupan myötä länteen päin. Tämän 

myötä toivottiin, että samassa suhteessa kytkökset itään käyvät merkityksettömämmiksi 

ja Itä-Karjala suomalaistuu ajan kanssa kuin itsestään. Suomalaiset voisivat kirjoittajien 

mukaan olla nykyistä suvaitsevaisempia karjalaisia kohtaan. Esimerkiksi puhuteltaessa 

karjalaisia laukkukauppiaita suomalaiset ”tietämättömyydessään sanovat heitä venäläi-

siksi ja ryssiksi”
126

. Näitä nimityksiä karjalaiset eivät kotimaassaan ollessaan siedä heis-

tä käytettävän, vaan kuten jo todettua, tekivät karjalaiset selvän eron itsensä ja venäläis-

ten välillä. 

– – tämä muukalaisena-pito ja siitä johtuva isompi tai vähempi halveksimi-

nen varmaan useasti heidän mieltänsä katkeroittaa.
127

 

Laukkukaupan laillistamisesta oli Ervastin mukaan keskusteltu useasti valtiopäivätasol-

la, mutta mitään konkreettista ei valitettavasti ollut saatu päätettyä. Koska laukkukauppa 

oli Suomessa virallisesti laitonta, suhtauduttiin siihen monessa paikassa, etenkin sivis-

tyneistön taholta, epäilevästi. Tämä johti laukkukauppiaiden huonoon kohteluun ja 

useimpien matkakirjojen kirjoittajien mielestä tarpeettomaan laukkukaupan hankaloit-

tamiseen. Etenkin, kun nyt oli selvinnyt, miten merkittävää tämä kauppa karjalaisille 

itse asiassa oli. Itä-Karjalan-kävijät harmittelevat, että karjalaiset laukkukauppiaat ovat 

kohdanneet tarpeettoman tylyä ja ylenkatsovaa asennetta liikkuessaan Suomessa ja se 

on varmasti heitä masentanut, nöyryyttänytkin. Ei ihme, jos itäkarjalaisten veljestuntoa 
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ja yhteenkuuluvuutta tällaiseen suomalaiseen heimokansaan oli ensimmäisten Itä-

Karjalan-kävijöiden ajoittain vaikea saada heräämään.
128

 Kirjoittajat haluaisivatkin pro-

pagandalla ja tunteisiin vetoamalla saada aikaan asennemuutoksen karjalaisia kohtaan. 

Toisenlainen kohtelu johtaisi toisenlaiseen ajatusmaailmaan niin Suomessa kuin Karja-

lassa ja ”kantaisi toisia hedelmiä”
129

, kuten jo Ervasti totesi. 

Jos me rupeaisimme karjalaisia kohtelemaan niin kuin omia kansalaisiam-

me ainakin, pitäen vain muistissa, että he ovat kovaonnisempia, heikompia 

ja meistä jälemmäksi jääneitä, niin heidän itsetuntonsa vahvistuisi, heidän 

luottamuksensa enenisi, ja he saisivat uutta voimaa kestämään elämän tais-

telussa.
130

 

Kolmanneksi liittyen oleellisesti edelliseen kirjoittajat uskovat että, laukkukauppaa käy-

dessään karjalaiset näkevät omin silmin, kuinka vauras maa Suomi on. Tämän toivotaan 

herättävän ihailua Suomea kohtaan, joka helposti muuntuisi karjalaisten keskuudessa 

haluksi olla kiinteämmin yhteydessä tähän varakkaaseen sukulaisheimoon, jotta vauraus 

leviäisi viimein myös Itä-Karjalaan. Matkakertomuksista saa käsityksen, jossa koroste-

taan karjalaisten itsensä todella ymmärtävän heikkoutensa tilan sekä osittain sen syyt – 

venäläisyyden läheisyyden ja Venäjän keisarikuntaan kuulumisen. Suomessa liikkunei-

den karjalaisten sanotaan ottaneen vaikutteita Suomesta siinä missä pystyivät, ja keh-

nosta kohtelustaan huolimatta he olivat valmiita aina uuden syksyn koettaessa lähte-

mään varakkaamman heimokansan pariin kaupantekoon. 

Tavoistaan, niin rakennusten tyylin osalta kuin muutenkin, karjalaiset syyttivät perintei-

tä ja yleistä tapaa – siis toisin sanoen venäläistä tapaa. Tämän katsottiin olevan osaltaan 

oikeutettua, koska karjalaiset olivat jo niin kauan olleet Venäjän yhteydessä. Karjalais-

ten pysyminen perinteissä, olkoonkin tässä tapauksessa venäläisissä perinteissä, voitiin 

myös paradoksaalisesti kääntää osoitukseksi karjalaisten suomalaisuudesta: 

Karjalaiset kyllä itse, varsinkin ne, jotka meidän puolella ovat liikkuneet – 

ja kukapa heistä ei sitä olisi tehnyt? – myöntävät rakennustapansa pu-

heenalaisessa suhteessa moitittavaksi, mutta puolustautuvat syyttämällä 
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yleistä tapaa, ja tälle syyllehän meidän täytyy antaa täysi arvo, sillä van-

hoissa tavoissa pysyminen on aina ollut suomalaisen kunnia ja ylpeys.
131

 

Matkakirjoissa esiintyvä propaganda venäläisiä vastaan ei ole erityisen räikeää – ei mi-

tään sellaista, mitä heimosotakirjallisuus lukijoilleen myöhemmin tarjoaa. Lähinnä mat-

kakirjoissa on erinäisissä kohdissa toteamuksia, joissa Itä-Karjalan huonot olot tai karja-

laisten muu heikkous esitetään Venäjän vaikutuksen aikaansaamaksi tai venäläisiltä 

opituiksi tavoiksi. Venäjä-kortin heiluttelu joka tapauksessa on leimaa-antavaa kaikille 

Itä-Karjala-kirjoille. Se, että matkakirjat ovat käyneet läpi jonkinlaisen sensuurin eten-

kin venäläistämisaikojen ollessa kiihkeimmillään 1900-luvun puolella, on varmasti vai-

kuttanut asiaan. Toteaahan Ervastin matkakirjan vuoden 1918 uusintapainoksen alku-

lauseen kirjoittaja Hjalmar Basilier suoraan, että nyt ”voidaan sensorien sorkkiloimatta 

ottaa uusi painos”
132

.  

Kaikkea kritiikkiä venäläisiä kohtaan matkakirjoista ei ole syynätty pois edes autonomi-

an aikana, niin hankala ei Suomen tilanne sortovuosinakaan ollut. On toki selvää, että 

vielä vuonna 1881, kun Ervastin kirja ensi kertaa julkaistiin, saattoi kirjoittaa piirun 

verran nationalistisemmassa hengessä kuin pahimpana sortoaikana 1900-luvun alussa. 

Tähän liittynee myös Basilierin alkulauseen kommentti, että enää vuonna 1918, eivät 

venäläiset sensuuriviranomaiset voineet ensimmäisten Itä-Karjalan-kävijöiden arvok-

kaisiin teoksiin puuttua.
133

 Aika oli kypsä jopa uusintapainoksille. Siispä kaiveltiin esiin 

muutaman kymmenen vuoden takaisten Itä-Karjalan-kävijöiden teoksia ja muistutuk-

senomaisesti painettiin niistä uusia painoksia. Ne perustelivat itsessään suomalaisten 

sen hetkisiä aatteita, ajatuksia ja toiveita. Näissä muutama vuosikymmen aiemmin kir-

joitetuissa matkakirjoissa kun sanottiin se, mikä itsenäistymisen yhteydessä Itä-Karjala-

haaveilijoille kirkastui Suur-Suomi-aatteeksi. 

Suomalaiset kirjoittivat matkakirjoihinsa lähinnä monenlaista pientä piikittelyä venä-

läisten toiminnasta Itä-Karjalassa. Mitään erityistä kovanluokan propagandaa ei matka-

kirjoihin ole sisällytetty – tai se ei ole läpäissyt sensuuria. Kaikki väitteet venäläisistä 

perusteltiin aina huolellisesti omin silmin nähdyillä tosiseikoilla. Siinä mielessä varsi-

nainen propagandaelementti ei ole erityisen vahva, propagandassahan ei aina ole väliä 

onko esitetyillä väitteillä todellista perustaa vai ei. Itä-Karjalan-kävijät perustivat mat-
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kakirjansa ennen muuta faktojen varaan. Toisaalta tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö 

varsinaiselle propagoinnillekin kelpaavaa materiaalia olisi ollut löydettävissä mitä mo-

ninaisimmista asioista Itä-Karjalassa. Suomalaisten esittämän propagandan voisi luon-

nehtia olleen kuitenkin varsin siistiä ja ajan oloista johtuen varsin päämäärätöntä, haja-

naista pienten syytösten esittämistä ilman varsinaisia suurempia propagandatavoitteita. 

Toki taustalla oli itäkarjalaisten ahdingon todistaminen ja sen kautta suomalaisten aut-

tamishalun herättäminen, mutta autonomian aikana tämä oli vasta esityötä.
134

 Esityön 

rooli muuttui nopeasti ensimmäisen maailmansodan ja Suomen itsenäistymisen yhtey-

dessä, mutta siihen oli vielä aikaa, eikä tällaista kehityskulkua tietenkään voitu tuolloin 

vielä arvata. 

Sana propaganda esiintyy matkakirjoissa vasta Ilmari Kiannon
135

 vuonna 1915 julkais-

tussa matkakirjassa Vienan virroilta, Karjalan kankahilta, matkakuvauksia. Sitä ennen 

ei propaganda-sanaa lähdeaineistossani ole käytetty, se olisi varmasti herättänyt venäläi-

sissä tarkkailijoissa turhaa huomiota. Kianto sekoittaa sanan muutenkin tyylilleen uskol-

liseen romaanimaiseen sanaleikittelyyn. Hän ei saa eräässä talossa yöpyessään nukuttua, 

sillä venäläinen – kuinka ollakaan että venäläinen – uittopäällikkö kuorsaa seinän taka-

na niin kovasti. Niinpä Kianto alkaa ihmetellä ympärillään liikkuvia ötököitä ja eliöitä. 

Ihmeekseni huomaan, että linjan tälläkin puolen on kuusijalkaisia – etteivät 

vaan olisi pötkineet perässäni Iivaaran ja Kivakan yli Ruhtinaansalmelta 

asti? On myös kärpäsiä, jotka hyrisevät, mutta nehän lienevät kansainväli-

siä. Täit, jotka myös vaanivat, ovat luultavasti muinaislappalaista perua, 

jolleivät ole tshuudien jätteitä. Tai voisivatko ne mitenkään olla tippuneita 

jonkun Harald Kaunotukan hivuksista? Näin yösydännä muistaa huonosti 

historiaa. Rapisee hiiriäkin – ne lienevät slaavilaista rotua. Ja yksistään 

sääsket ollevat suursuomalaista propagandistijoukkiota.
136
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Miksi sääsket sitten ovat Kiannon mielestä suursuomalaista propagandajoukkoa? Ken-

ties hän tahtoo korostaa, että suomalaisten propaganda heimokansan ja Suur-Suomen 

puolesta on vielä niin pientä ja vaatimatonta, että sitä voi verrata hyttysten ininään. Toi-

saalta tämä ininä on ehkä Kiannon mielestä niin sinnikästä, että etenkin alkaessa nuk-

kumaan se saa ihmisen usein hermoromahduksen partaalle. Slaavilaisten liittäminen 

hiiriin on sekin mielenkiintoista, mutta Kianto ei itse näitä metaforiaan sen enempää 

selittele. Niistä voi joka tapauksessa helposti löytää jonkinlaisen pehmeän propagandan 

elementtejä. 

Useimmissa Itä-Karjala-kirjoissa venäläisiä jaksetaan moittia alueen teiden puutteesta 

sekä perkaamattomista joista.
137

 Suomessa näidenkin osalta tilanne kehutaan huomatta-

vasti paremmaksi. Korostetaan eroa saamattoman Venäjän ja ahkeran olojaan paranta-

van Suomen välillä. 

Väyliä ei ole perkattu, ei nousureittejä rakennettu, jota vastoin Suomen puo-

lella ylämaan vedet pienimpiä latvapurojakin myöden ovat perkatut veneel-

lä kuljettaviksi ja suurempien koskien rannoille on rakennettu virstoittain 

kivisiltoja.
138

 

Kirjoittajia hämmästyttää Venäjän saamattomuus tämän luonnoltaan niin rikkaan alueen 

hyödyntämättömyydestä: potentiaalia Itä-Karjalassa olisi. Karjalaisten itsensä saamat-

tomuus kulkuyhteyksiensä parantamisessa puolestaan perustellaan venäläisellä toimin-

takulttuurilla, jossa parannustyöt tulisivat karjalaisten itsensä suoritettaviksi: 

Mahdollista on, ettei kansa ole parannuksia suurin vaatinutkaan, se kun ar-

vaa saavansa ne itse suorittaa, jos ne tehtäviksi tulevat.
139

 

Jo edellisessä luvussa todettu karttojen heikkouskin johtuu osaltaan tästä teiden puut-

teesta. Itä-Karjalassa liikkujat joutuvat etenemään vesistöjä pitkin, eikä sinne erityisen 

monilla ulkopuolisilla ole edes asiaa. Suomalaiset Itä-Karjalan-kävijät muodostavat 

tässä toki piristävän poikkeuksen. Karttojen kehnous saatiin sekin käännettyä venäläis-

ten syyksi: 
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Kuitenkin kiiruhdan lisäämään, että tätä en suinkaan lausu hra I:iä moit-

tiakseni, koska tietääkseni hänellä Karjalan kartallepanossa on ollut ohjee-

naan vain virheellisiä venäläisiä karttoja.
140

 

Vaikka etenkin luonnontieteilijöiden mielenkiinto Itä-karjalaa kohtaan oli kaiketi puh-

taasti tieteellistä, se palveli siitäkin huolimatta ideologisia tarkoitusperiä kartoittaessaan 

alueen luonnonvaroja.
141

 Ervastillakin on sivuhuomio Itä-Karjalan metsien rikkaudesta, 

joskaan tätä ei voi lukea varsinaiseksi taloudellisten mahdollisuuksien korostamiseksi 

Itä-Karjalassa siltä varalta mikäli se muuhun Suomeen pian liitettäisiin. Ervasti kehuu 

erään joen rannan vankkoja metsiköitä, sillä ne voisi kaataa suoraan jokeen virran kulje-

tettavaksi. Vaikka taloudelliselta huomiolta tämä eittämättä tuntuu, voi se olla myös 

puhtaasti kuvailua lukijaa ajatellen. Kenties hän vain kertoilee, minkälaista maasto on ja 

miten lähellä joen penkkaa metsä kasvaa. Ervasti käsitteleekin taloudellisia asioita lä-

hinnä karjalaisten näkökulmasta. Minkäänlaisista Itä-Karjalan valloittajalle mahdollises-

ti hyötyä tuovista seikoista hän ei puhu. Myöhemmillä Itä-Karjalan-kävijöillä taloudelli-

set seikat ovat olleet selvemmin esillä.
142

 Usein kirjoittajan oma tausta on vaikuttanut 

siihen, kuinka taloudellisten lasien läpi hän matkansa ympäristöä katselee. Taloudelliset 

seikat etenkin metsätalouden osalta kiinnittävät enemmän huomiota itsenäistymisen 

lähestyessä, mutta etenkin sen jälkeen. 

Autonomian ajan matkakirjat pysyvät matkakirjoina. Propaganda, joka teoksissa on 

osittain piilotettua ja osittain näkyvissäänkin varsin kesyä, ei hallitse teoksia. Propagan-

daelementit ovat etupäässä venäläisten mollaamista ja osansa saa niin venäläinen luonne 

kuin hallinnon saamattomuus. Itä-Karjala-kirjoissa ei ole havaittavissa mitään yhtenäis-

tä propagandasuunnitelmaa, jolla järjestelmällisesti perusteltaisiin Itä-Karjalan suoma-

laisuutta. Tällaisia elementtejä jokaisessa kirjassa kuitenkin on, mutta niistä näkyy, että 

ne ovat etupäässä kirjoittajien itsensä ajatelmia Itä-Karjalan oloista, venäläisistä sekä 

Suomen ja Itä-Karjalan tulevaisuudesta. Joskaan yhdessäkään lukemassani kirjassa ei 

venäläisistä puhuta positiivisesti ja suhtautuminen karjalaisiinkin on jokseenkin häilyvä 

– yltiöpäistä karjalaisten ihailua teokset eivät tässä vaiheessa suinkaan ole.  
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Propaganda, joka teoksia sävyttää on helpompi nähdä suomalaisten oman identiteetin 

rakennustyöksi kuin Suur-Suomea rakentavaksi aatteeksi. Suomalaiset käyttävät Itä-

Karjalaa ja itäkarjalaisia jonkinlaisena etuvartiona ja korostavat heidän eroavaisuuksi-

aan venäläisistä. Itäkarjalaisten suomalaisuuden todistelu korostaa vielä enemmän suo-

malaisten itsensä eroa venäläisistä – karjalaiset ovat jonkinlainen valitettava venäläisty-

neiden suomalaisten välimalli.
143

 Tämän sukulaisheimon rippeiden pelastaminen pelas-

taisi parhaiten myös suomalaisuuden, sillä muutoin venäläinen vaikutus pääsisi esteet-

tömästi kosketuksiin Suomen suuriruhtinaskunnan rajojen kanssa.
144

 Autonomian ajan 

Itä-Karjala-kirjallisuudessa on siis havaittavissa suomalaisen identiteetin rakennustyötä 

– ”me–muut” ajattelun mukaista eroa rakennettiin suomalaisten ja venäläisten, mutta 

myös karjalaisten ja venäläisten välille ja jopa ajoittain suomalaisten ja venäläistyneiden 

karjalaisten välille. 

Itä-Karjala-kirjallisuus muodostaa erikoisen, mutta merkittävän, osan suomalaisen itse-

tunnon ja kansalaisidentiteetin rakennusprosessin osasena. Tätä osasta ei ole osattu tut-

kia niin tarkoin kuin se ansaitsisi, sillä kansallisen identiteetin rakennustyö on monita-

hoisempi kokonaisuus kuin äkkiä vilkaisemalla ymmärtääkään. Itä-Karjala oli Suomelle 

romanttinen kalevalainen unelma. Toisaalta se oli rajaseutu, jonka tulevaisuudesta ei 

oltu varmoja. Jokainen kirjoittaja suhtautui tähän rajaseutuun ylimalkaan samalla taval-

la: se on epäedullisen historiankulun riistämä osa Suomesta. Silti jokaisella Itä-

Karjalan-kävijällä on omat painotuksensa siinä, mitä tämä kullekin tarkoitti. Yhtäläistä 

ideologiaa ei ollut vielä ehtinyt muodostua Itä-Karjalan-asian eteenpäin viemiseksi ja 

silti jokainen Itä-Karjala-kirja muovasi sitä suuntaa, minkälaiseen uomaan tämä jatku-

vasti vahvistuva ideologia ja suomalainen kansallistunto tulisivat suuntautumaan. Suur-

Suomi ajatus oli joka tapauksessa tullut yleisesti tunnetuksi osittain näiden syrjäisestä 

heimoalueesta kertovien kirjojen kautta. Yksittäisten kirjojen merkitystä ei pidä liioitel-

la, mutta Itä-Karjala-kirjallisuus muodostaa kokonaisuuden, jolla oli huomattavaa vai-

kutusta ihmisten asennoitumiseen itärajan takaisiin alueisiin ja sen kovaosaisiin heimo-

kansalaisiin. 
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1.4. Sortovuodet herättävät suomalaisten itsenäisyyshaaveet 

Leveä, metsään hakattu kuja, joka näyttää ulottuvan loputtomiin. Tämäkö 

nyt on se Suomen ja Venäjän raja, se punainen viiva, jota ennen pikku poi-

kina karttakepillä söhiköitiin! Punainen se ei ole, mutta muuten näyttää sel-

vältä ja varmalta. Umpeen saisi kasvaa ainakin näillä seuduin, ja siirtyä 

vähäisen tuonnemmaksi . . .
145

 

Sortovuosien sortotoimenpiteet olivat voimakkaimmillaan vuonna 1901.
146

 Suomen 

erikoisasema oli käynyt hankalaksi venäläisten nationalistien silmissä, joiden mukaan 

Suomi nautti autonomiansa turvin aivan liian suuria vapauksia.
147

 Venäläisten nationa-

listien mielestä Venäjän uudistusmieliset tahot olisivat voineet käyttää Suomea epämiel-

lyttävänä esimerkkinä siitä, miten asiat uudistusten myötä saattaisivat jopa toimia myös 

Venäjällä. Suomi oli nimittäin menestynyt autonomiansa kanssa hyvin ja onnistunut 

jopa vaurastumaan. Venäläisten kiihkonationalistien mielestä kaikkein epäilyttävintä oli 

suomalaisten oppineiden piireissä vahvistuva suomalainen kansallishenki. Tähän kan-

sallistunteen voimistumiseen osaltaan liittyi suomensukuisten heimojen tutkimuksen 

lisääntyminen ja Itä-Karjala-kirjallisuus, jonka muodossa sitä julkaistiin. 1880-luvulla 

ohjelmallistunut Itä-Karjalan kysymys alkoi kasvavien venäläistämispaineiden muser-

tamana saada lopullisen aatteellisen muotonsa.
148

 

Sortovuosissa oli nimenomaan kysymys Suomen nauttiman erityisaseman poistamises-

ta, jotta Venäjän keisarikunta pysyisi yhtenäisenä ja arvoiltaan venäläisenä. Niin suoma-

laiset lainoppineet kuin historiantutkijatkin yhdistivät ja kohdistivat voimiaan venäläis-

tämistoimia vastaan. Suomalaiset pyrkivät vetoamaan Suomen perustuslakiin sekä vuo-

den 1809 valtiopäiviin, jolloin Aleksanteri I oli nostanut Suomen kansakunnaksi kansa-

kuntien joukkoon. Suomalaiset vetosivat eniten nimenomaan Aleksanteri I:n tuolloin 

antamaan hallitsijajulistukseen, jonka mukaan autonominen Suomi kuului suoraan kei-

sarin alaisuuteen.
149

 Kiihkovenäläiset yrittivät tätä vastoin juurruttaa kaikille mieleen, 

ettei Suomi ollut mikään valtio vaan venäläinen maakunta ja Aleksanteri I:n julistus oli 

ollut vain ”asianhaarojen mukaan sovitettu korulause”
150

, jolla ei ollut todellista laillista 
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pohjaa ja että suomalaiset pyrkivät lukemaan asiakirjoja väärin itselleen edullisella ta-

valla. Suomalaiset taas väittivät samaa venäläisistä.
151

 

Tässä vaiheessa molemmat osapuolet valjastivat avukseen myös tieteen ja asiaa koske-

vaa aineistoa julkaistiin paljon.
152

 Tästä on kyse myös 1880-luvulla ja sen jälkeen li-

sääntyvässä Itä-Karjala-kirjallisuudessa.
153

 Itä-Karjalan suomalaisuutta perusteltiin 

muun muassa kansatieteellisillä, kielitieteellisillä, luonnontieteellisillä ja historiallisilla 

seikoilla. Ensimmäiseksi sortokaudeksi kutsuttu venäläistämistoimien jakso Suomessa 

päättyi Venäjän–Japanin sodan loputtua ja Venäjän siinä kokemaan tappioon vuonna 

1905.
154

 Toinen sortokausi alkoi kuitenkin varsin pian ja jo vuonna 1908 Venäjän uusi 

parlamentti eli duuma sääti lain, joka lopetti Suomen erillisaseman keisarin alaisuudes-

sa.
155

 Venäläiset nationalistit olivat onnistuneet tavoitteessaan ja Aleksanteri I:n kansa-

kunnaksi kohottama Suomi muuttui kuin muuttuikin maakunnaksi maakuntien jouk-

koon. 

Sortovuosien vaikutusta ei tähän tutkielmaan käytetystä lähdemateriaalista ole helppoa 

löytää, jos sitä yritetään löytää nimenomaan suorina kommentteina sortotoimista, joita 

tuolloin yleisesti venäläisten suunnalta Suomeen ja Itä-Karjalaan suunnattiin. Tämä voi 

johtua tuolloin vaikuttaneesta sensuurista, tai sitten siihen ei ole haluttu suoraan viitata, 

sillä on arveltu siitä syntyvän vain harmia niin kirjoittajalle itselleen kuin kustantajalle-

kin. Kiertelemällä ja kaartelemalla venäläistämistoimet saavat toki huomiota, mutta 

erityistä osoittelua ja rajuja syytöksiä venäläisten toimia vastaan ei esitetä. Tämä on 

oikeastaan yllättävää, mutta toisaalta kuten jo todettua, suomalaiset pyrkivät kätkemään 

kritiikin venäläisiä vastaan joko karjalaisten esittämäksi tai tieteen tuloksiksi. Lähdeai-

neistossani sortovuosiin viitataan erityisen suoraan ainoastaan kerran, kun Iivo Härkö-

nen kommentoi seuraavasti vuoden 1906 tapahtumia.  

Vihdoin ovat tulleet nämä viime vuodet. Salmi on ensimmäinen seutu, jonne 

viimeisimmän venäläistyttämisvaiheen toimenpiteet sattuivat. Tämä alkoi 

syksyllä 1906, jolloin sinne, Mantsilan kylään perustettiin ensimmäinen 

kyprianolainen koulu. Sen jälkeen on sinne vuosi vuodelta perustettu uusia 
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samanhenkisiä kouluja. Nyt on siellä niitä ennemmin perustettujen kera jo 

yhteensä 19.
156

 

Sivuhuomiona mainittakoon, ettei nykyinen historiankirjoitus pidä vuotta 1906 edes 

varsinaisiin sortovuosiin kuuluvana, sillä toisen sortokauden katsotaan alkavan vasta 

vuonna 1908.
157

 Härkösen kommentti on vuonna 1914 julkaistusta kirjasta, jolloin suo-

malaisten mitta alkoi todenteolla olla täyttynyt venäläistämistoimista, ja niihin otettiin 

entistä rohkeammin kantaa myös Itä-Karjala-kirjoissa. Koulujen lukumäärä on myös 

mielenkiintoinen, sillä edes kyliä ei ole pitäjässä niin montaa kuin venäläisiä kouluja – 

yleensä yksi koulu kylää kohden sentään riitti. Härkönen myös jatkaa viitaten jo epäsuo-

remmin Itä-Karjalassa käynnissä olleisiin venäläistämistoimiin: 

Kun lisäksi ottaa huomioon muut vaikutukset samaan suuntaan, arvaa hel-

posti, missä oloissa täällä omakielinen ja omapohjainen edistystyö toimii. 

Vaikeampaa tilaa tuskin voi ajatella.
158

 

Koulut olivatkin yksi merkittävin venäläisten, suomalaisten ja karjalaisten oman kult-

tuurin vaalimisen ja levittämisen väline Itä-Karjalassa. Itä-Karjalaan perustettiin etenkin 

1900-luvun alussa runsaasti kouluja suhteutettuna väkimäärään – ihmisten sivistyksestä 

ikään kuin kilpailtiin. Alueella toimi niin venäjän-, suomen- kuin karjalankielisiä koulu-

ja.
159

 On selvää, että venäläisillä kouluilla oli Venäjän valtion mailla huomattavasti hel-

pommat toimintaedellytykset.
160

 Suomalaiset koulut kuitenkin pyrkivät esittäytymään 

parempina kuin venäläiset vastineensa. Suomalaiset kokivat Itä-Karjalaan perustettujen 

koulujensa olevan muutenkin ainoita oikeita karjalaisille, sillä vain niissä karjalaiset 

sukulaisheimon lapset ”selvällä Suomen kirjakielellä saavat ammentaa kansallista sivis-

tystä.”
161

 Tulevan suomalaisen sukupolven kasvattajana Itä-Karjalan koulut ovat saaneet 

matkakirjoissa paljon huomiota. 

Venäläiset koulut todetaan aivan kelvottomiksi kansan sivistyksen parantamiseen ja 

väkinäisiksi venäläisyyden levittämisyrityksiksi. Vastaavasti suomalaiset koulut ja opet-

tajat ovat mitä parhaimpia nuorten karjalaisten sivistäjiä. Venäläisten opettajien tasoa 

arvostellaan muun muassa siten, että nämä opettajattaret opettavat lapsille asioita, jotka 
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ovat itsekin vain niukin naukin sisäistäneet.
162

 On helppoa ymmärtää, miksi kouluihin 

sekä niistä kirjoittamiseen panostettiin niin paljon. Itä-Karjalan kouluissa kasvoi Karja-

lan seuraava sukupolvi, joka tulisi päättämään onko alue venäläinen vai suomalainen. 

Parhaiten asian esitti vuonna 1912 Uuno Karttunen
163

: 

Vanha polvi omine tapoineen ja pitäymyksineen on Itä-Karjalassa hautaan 

menossa. Nuori polvi astuu sen sijalle. Karjalan nuorelta polvelta odotetaan 

paljon . . .
164

 

Suoraan ei Karttunenkaan sano, mitä nuorelta polvelta odotetaan, mutta lukija kyllä 

ymmärtää, että kysymyksessä on Itä-Karjalan valtiollinen tulevaisuus ja kansallisen 

puhtauden vaaliminen jatkuvien venäläistämistoimien uhallakin. Itä-Karjalan-kävijöitä 

huoletti venäläisten koulujen yleisyys sekä myös kannatus. Jo Inha totesi venäläisten 

koulujen olevan kehnoja suomalaisiin verrattuna. Eräästä koulusta hän toteaa, että sen 

”opetuskieli oli venäjä ja opettajat venäläisiä, mutta siitä huolimatta oli koulussa run-

saasti oppilaita”
165

 Sanavalinta ”siitä huolimatta” kertoo paljon. Karjalaisten kuitenkin 

kerrotaan usein kehuvan suomalaiset koulut venäläisiä paremmiksi.
166

 Suomalaisissa 

kouluissa ”Itä-Karjalan nuorta kansaa kasvatetaan rehellisyyteen ja jumalanpelkoon”
167

 

– molemmat ovat suomalaisen identiteetin peruselementtejä. Siitä huolimatta venä-

läisiinkin kouluihin riittää, Itä-Karjalan-kävijöiden harmiksi, suomalaisen heimokansan 

nuoria oppilaiksi. Toisaalta mikäli jossain kohdataan venäläinen koulu jossa ei oikein 

oppilaita ole, sekin mainitaan erikseen.
168

 Onhan se jonkinlainen voitto suomalaisille tai 

karjalaisille kouluille ja osoitus karjalaisten älystä olla venäläisiin kouluihin lapsiaan 

laittamatta. 

Sortovuosien, etenkin jälkimmäisen aikana, matkakirjoihin ilmestyy entistä vahvempi 

vastakkainasettelu suomalaisuuden ja venäläisyyden välille. Suomalaiset pyritään esit-

tämään kaikessa parempina kuin venäläiset. Karjalaiset kuvataan kovaonnisina väliinpu-

toajina, joihin kumpikin osapuoli pyrkii vaikuttamaan. Venäläiset ovat alueen todellisia 
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hallitsijoita, mutta suomalaiset ovat karjalaisten todellisia sukulaisia. Vaikka matkakir-

joissa ei edelleenkään puhuta mitään Suomen itsenäisyyteen viittaavaa, ovat teosten 

sanamuodot venäläisiä kohtaan koko ajan jyrkempiä ajan jakson loppua kohden edetes-

sä. Suomalaiset haluavat selkeästi erottautua venäläisistä. Samalla karjalaisten asema 

havaitaan mitä vaikeimmaksi. He ovat jo pahasti venäläistymässä, mutta toisaalta tuntu-

vat ymmärtävän, että Suomen yhteydessä heille olisi tarjolla valoisampi, oman kulttuu-

rinsa säilyttävä, tulevaisuus.
169

 

Suomalaiset Itä-Karjalan-kävijät ovat mielellään nostaneet esille seikkoja, joissa karja-

laiset itse erottavat itsensä venäläisistä aina Ervastista asti. 1900-luvulla nämä huomiot 

lisääntyvät tasaisesti. Eräs Ervastin oppaana kulkeva nuori mies toteaa, että voita kerä-

tään kesällä ja viedään karjalaisista kylistä ”ryssän maalle”
170

 eli vieraaseen maahan. 

Ervastin mielihyväksi ero Karjalan ja Venäjän välillä on tälle itäkarjalaisella selvä. Täl-

laiset huomiot kirjataan kernaasti matkakirjoihin, sillä ne ovat karjalaisten itsensä julis-

tamia ja täten mitä käyttökelpoisinta propagandamateriaalia. Tämän jälkeen Ervasti 

rohkenee kysyä samalta karjalaiselta mieheltä, miksi häntä ja matkatoveriaan kutsutaan 

Itä-Karjalassa usein ruotsalaisiksi ja Ruotsin miehiksi, vaikka ovat selvästi suomalaisia 

ja sen myös tuovat aina esille. Etenkin vanhemmat isännät ja rouvasväki kutsui suoma-

laisia vanhahtavasti ruotseiksi. Karjalaisen miehen vastaus kävi suoraan kysymyksen 

ytimeen osuvalla vastakysymyksellä: miten suomalaiset itse sitten kohtelevat karjalai-

sia? 

»Miksikäs teillä meitä sanotaan venäläisiksi ja ryssiksi, kun siellä kaupalla 

käymme?» Tähän tietysti ei ollut mitään sanomista; täytyi jäädä äänettö-

mäksi. Sitten tiedustelin, tekevätkö venäläiset yhtä tarkan erotuksen itsensä 

ja karjalaisten välillä kuin karjalaiset näkyvät tekevän, ja sain vastaukseksi, 

että venäläiset pitävät karjalaisia ikään kuin halvempinansa ja käyttävät 

nimitystänsä »korelaak» melkein haukkumasanana, johon karjalaiset puo-

lestaan vastaavat käyttämällä heistä nimitystä »rusak».
171

 

Kommentti on mielenkiintoinen, sillä ainakin tämän itäkarjalaisen miehen mukaan ve-

näläiset eivät pitäneet karjalaisia yhdenvertaisina kanssaan. Suomalaiset käyttivätkin 

tätä seikkaa hyödykseen heimohengen herättelyssä jo autonomian aikana. Karjalaisille 
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pyrittiin selittämään, että itäkarjalaiset ovat samaa suomalaista kansaa, ja vaikka heitä 

on huonosti ja halveksuen kenties Suomessa aiemmin kohdeltukin, on tilanne nyt muut-

tumassa kohti veljesrakkautta. On helppo ymmärtää, miksi karjalaiset suhtautuivat suo-

malaisiin ainakin osittain varsin suurella varauksella. Asianlaita tuli esille parhaiten 

heimosodissa, jolloin karjalaiset eivät ottaneetkaan suomalaisia vapauttajaveljiään 

avosylin vastaan, kun nämä Itä-Karjalaan aseistautuneina marssivat veljesrakkauttaan 

todistamaan. Tämä tulee selvästi esille seuraavassa pääluvussa, mutta on jo tässä vai-

heessa selvää, että juuret itäkarjalaisten epäluuloissa suomalaisia kohtaan kumpuavat 

kauempaa kuin Venäjän sisällissodasta ja Suomen itsenäistymisestä aiheutuneesta asen-

teiden muutoksesta. 

Itä-Karjalassa elettiin voimakkainta venäläistämisen aikaa 1910-luvulla. Eikä ole sattu-

maa, että myös 1910-luvulla Itä-Karjala-aate oli lopullisesti politisoitunut.
172

 Tätä ei 

kuitenkaan pidä ymmärtää ehdottomuutena. Ei kaikilla Itä-Karjalan-kävijöillä tuolloin-

kaan ollut ideologisia tavoitteita tai motiiveja. Osa oli edelleen puhtaasti tieteilijöitä, 

tutkijoita ja tarkastelijoita.
173

 Tähän tieteentekijöiden joukkoon vain alkoi ilmaantua 

entistä selvemmin myös niitä, joiden tavoitteet Itä-Karjala-kirjoillaan olivat ohjelmalli-

sen Itä-Karjala-aatteen tunnetuksi tekeminen ja sen vahvistaminen. Vahvistusta haettiin 

samoista asioista, kuin mihin puhdas tieteellinenkin tarkastelu suuntasi katseitaan: Kar-

jalan luonto, karjalaisten tavat ja elinolot, alueen historia ja myös tulevaisuus.
174

 Puhdas 

tiede, heimoaate ja propaganda sekoittuivat Itä-Karjala-kirjallisuudessa. Siksi ei aina 

tunnu olevan selvää lukijalle tai edes kirjoittajille itselleen, yrittävätkö he kertoa objek-

tiivisesti itäkarjalaisten elinoloista vai sysätä Itä-Karjalan heikkojen olojen syyn venä-

läisten niskaan kaikissa mahdollisissa käänteissä. Tämä oli suomalaisten yksi vastustuk-

sen muodoista venäläisten sortotoimille, joiden avulla venäläiset yrittivät tukahduttaa 

sekä suomalaisuuden että itäkarjalaisuuden oman kulttuurin. Sortovuodet saivat Suo-

messa aikaan laajaa vastarintaa. Venäläistämistoimia vastustettiin niin passiivisesti kuin 

aktiivisestikin.
175

 

Lähdemateriaalina käyttämäni matkakirjat olivat osaltaan suomalaisten vastaus venä-

läistämistoimiin. Venäläiset pyrkivät tukahduttamaan suomalaisten heräävän nationa-

lismin ja nämä tukahdutusyritykset saivat aikaan lähinnä sen voimistumisen. Itä-
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Karjalasta kertovalla kirjallisuudella suomalaiset pyrkivät todistamaan itselleen, venä-

läisille ja kaikille muillekin, jotka matkakirjoja nyt sattuisivat lukemaan, että suomalai-

suus voi hyvin, eikä ole katoamassa mihinkään.
176

 Itä-Karjalaan suunnatulla tutkimuk-

sella haluttiin todistaa, että suomalaisuus voi leveästi ja sitä tavataan leveällä alueella 

aina Vienanmeren rantoja myöten. Suomalaisuuden tukahduttamisyritykset haluttiin 

osoittaa turhiksi todistamalla suomalaisuuden olevan voimissaan suuriruhtinaskunnan 

rajojen ulkopuolellakin. Venäläistämistoimet kohdistuivat myös Itä-Karjalaan ja suoma-

laiset argumentoivat tätä vastaan myös ikään kuin karjalaisten heimoveljiensä puolesta, 

joilla ei omaa mainittavaa julkaisutoimintaa ollut. Tahdottiin osoittaa, etteivät karja-

laisetkaan pitäneet itseään venäläisinä – vielä vähemmän siis suomalaiset olisivat muut-

tumassa venäläisiksi sortotoimista huolimatta. Olihan satoja vuosia Venäjän vallan alla 

olleet karjalaisetkin säilyttänyt oman kansallisuutensa ja kulttuurinsa. Suomalaisuuden 

haluttiin todistaa kestävän mitä tahansa venäläisillä oli sen päänmenoksi tarjottavana. 

Ennen ensimmäistä maailmansotaa Itä-Karjala ei ollut sotilaallisesti kiinnostava alue.
177

 

Venäjän sotilasstrategiset katseet olivat kyllä suuntautuneet Suomeen, sillä venäläiset 

olettivat Ruotsin haikailevan revanssia ja Suomen palauttamista sen alaisuuteen.
178

 Li-

säksi Venäjä oli menettänyt Itämerenlaivastonsa Japania vastaan käydyssä sodassa ja 

tämä teki Suomesta entistä tärkeämmän alueen Pietarin turvallisuuden kannalta.
179

 Ve-

näjä uskoi sodan syttyessä Itämerellä Ruotsin liittyvän hetimmiten Saksan leiriin ja tä-

män tuella pyrkivän miehittämään Suomen. Venäjä oli suomalaisten kauhistukseksi 

alustavasti suunnitellut mahdollisuutta liittää Raja-Karjalan suomalaisia maakuntia Ve-

näjään.
180

 Itä-Karjalan seutua pidettiin kuitenkin syrjäisenä ja epätodennäköisenä sota-

toimialueena, mikäli sotaa nyt ylipäätään tulisi. Motorisoitua sotaa ei ollut vielä keksit-

ty, eikä Itä-Karjalassa ollut toisaalta edes teitä, joita pitkin joukkoja voisi helposti moto-

risoidulla kalustolla siirrellä. Itä-Karjalan ainoa junarata, Muurmannin rata
181

 Pietarin ja 

Barentsin meren rannikolla sijaitsevan Murmanskin välillä, valmistui sekin vasta en-

simmäisen maailmansodan aikana vuonna 1916. Tuolloin Venäjä oli jo vakuuttunut 

Ruotsin todella pysyvän puolueettomana käsillä olevassa suursodassa.
182

 Sotatoimet 
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eivät näyttäneet uhkaavan sen paremmin Suomen maa-alueita kuin Itä-Karjalaakaan, 

joten venäläiset jatkoivat kaikessa rauhassa koko ensimmäisen maailmansodan uusien 

venäläistämistoimien suunnittelua.
183

 Ne oli määrä saattaa voimaan suursodan loputtua.  

Venäläistämistoimet eivät koskaan saavuttaneet sitä huippua, mihin venäläiset nationa-

listit pyrkivät, vaan Suomi jäi suomalaiseksi. Kenties ironisesti lopulta se, mikä kaatui, 

ei ollutkaan Suomi vaan Venäjän keisari ja imperiumi. Suomi sen sijaan sai itsenäisyy-

tensä. Itsenäisyysjulistus annettiin 6.12.1917. Itsenäisyysjulistus ei kuitenkaan ratkaissut 

Itä-Karjalan kysymystä. Itä-Karjala kuului edelleen Venäjään, eivätkä kaikki suomalai-

set heimokansat olleet vielä yhden ja saman valtion alaisuudessa. Vasta itsenäistyneenä 

valtiona Suomi otti Itä-Karjalan kysymyksen virallisen ulkopolitiikkansa asialistalle. 

Miten rajojen ulkopuolella olevia suomalaisia voidaan auttaa? Tuleeko alue valloittaa 

Venäjältä vaikka sotavoimin? Nämä kysymykset ovat jääneet Suomen historiankirjoi-

tuksessa verrattain vähälle huomiolle ottaen huomioon, miten tärkeä tämä suomalaisen 

identiteetin ja nuoren kansakunnan rakentamisen prosessi oli näine kaikkine rajakysy-

myksineen. Viime vuosina heimosotia on alettu pitää oleellisena osana suomalaisen 

kansallisvaltion rakennusprosessia. Samaan teemaan liittyvä Itä-Karjala-kirjallisuus on 

mitä oleellisinta materiaalia kyseisen ajan aatemaailman ymmärtämisen kannalta. Se 

vastaa osaltaan kysymyksiin, mikä on itsenäinen Suomi ja ketä ovat sen kansalaiset 

suomalaiset. 

Ensimmäisen pääluvun loppuun on paikallaan lainata vielä Ilmari Kiantoa, joka tuumai-

li ensimmäisen maailmasodan alkupäivinä kotonaan vastikään palattuaan Itä-Karjalasta 

Vienan retkeltään seuraavaa:  

Kultaista on olla kotonaan, konsa pohjanmyrsky mylvii männikössä ja sota 

salaperäinen raivoaa etelässä. Mutta Viena, Vienan Karjala, Valkea maa – 

oi sentäänkin! Mikä lopultakin lienet sinä yksinäisten matkailijain sala-

ihannoima, konsanaan loppuun asti saavuttamaton, uskomattoman avara 

korpimailma? Ja mikä sinusta tuleva on? Eikö mitään?
184

  

Tuskin autonomian aikana Itä-Karjala-aatteen puolesta aktiivisimmin puhuneet Itä-

Karjalan ystävätkään arvasivat vielä edes ensimmäisen maailmansodan puhjettua, mitä 

Vienasta ja Itä-Karjalasta todellakin oli tuleva. Siitä tuli suomalaisen identiteetin raken-

nuskenttä ja samalla sotatanner, jossa heimoaatetta levitettiin heimokansan pariin lopul-
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ta aseiden voimalla, kun nuori kansallisvaltio etsi itseään ja konkreettisia rajojaan maa-

ilmanpoliittisten realiteettien keskellä suurvallan pienenä naapurina. Venäjän vallanku-

mouksen ja sisällissodan myötä Muurmannin rata ja Itä-Karjala nousivat arvoon arvaa-

mattomaan geopoliittisen sijaintinsa takia.  Tämä yllättävä Itä-Karjalan maailmanpoliit-

tisen merkityksen kasvu sekä bolsevikkien valtaan nousu Venäjällä toivat omat, täysin 

uudet ja ennakoimattomat, kiemuransa Itä-Karjalan kysymyksen ympärille. 
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2. ITÄ-KARJALAN KYSYMYS HEIMOSODISSA 

»Muinaiset kreikkalaiset palvelivat Kairos nimistä ’suotuisan hetken juma-

laa’. Häntä kunnioitettiin voiton ja menestyksen edelläkävijänä, sillä menes-

tystä saavuttaa ainoastaan se, joka uskaltaa käyttää suotuisaa hetkeä.  

Itsenäinen Suomi on vapautumisensa jälkeen rikkonut montaa jumaluutta 

vastaan, on loukannut kaikkia viisauden ja kunnian lakeja. Mutta mitään 

jumaluutta ei ole laiminlyöty niin kuin ’suotuisan hetken jumalaa’. 

Taas vapisee Neuvostovenäjä perustuksia myöten, taas järkkyy Leninin ja 

Trotskin pääkallovaltaistuin, taas lentävät heidän manifestinsa ja kipinäsa-

nomansa hätähuutoina ympäri maailman.  

Ja ’suotuisan hetken jumala’ hymyilee meille.   

Vielä pisara, ja Neuvostovenäjä kukistuu, raakalaisuus sortuu, ihmisyys 

voittaa! Eikö Suomella ole sijaa tässä pyhässä taistelussa?   

Siivillä kiitää suotuisa hetki, historiallinen kohtalonhetki, toiminnan hetki, 

ratkaisun hetki. Pian se on mennyt.   

– Vaan Suomi nukkuu. Onko aikakirjoihimme taaskin merkittävä menetetty 

tilaisuus?»
185

 

Lainaus kuvaa hyvin sitä asennoitumista, joka etenkin aktiivisimmilla rajantakaisen 

Karjalan ihastelijoilla oli Suomen itsenäistymistä seuranneina vuosina. Itä-Karjalan ky-

symystä eniten esillä pitävät tahot – niin yksityishenkilöt kuin erinäiset Karjala-seurat
186

 

– näkivät vihdoin koittaneen sen suotuisan hetken, jota oli jo vuosikymmeniä odotettu. 

Neuvosto-Venäjän valtiollinen tila oli heikko ja karjalaiset itse liikehtivät varsin laajasti 

venäläishallintoa vastaan – niin ainakin heimoaktivistit Suomessa tahtoivat ymmärtää. 

Aktivistit esittivät kaikelle kansalle nyt olevan otollinen aika liittää Itä-Karjala Suo-

meen. Tämän myötä Suomi saisi sen strategisesti edullisen rajalinjan, josta etenkin 

Suomen ylin sodanjohto oli itsenäistymisestä asti Mannerheimin johdolla haaveillut. 
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Myöhemmin se oli myös poliittisen johdon tavoite Neuvosto-Venäjän kanssa käydyissä 

rauhanneuvotteluissa.
187

 

Suomen itsenäistyminen, Venäjän vallankumoukset ja bolsevikkien takelteleva valtaan-

nousu olivat omiaan lisäämään erinäisiä toiveita Suomen valtiollisesta tulevaisuudesta. 

Sisäpolitiikassa väännettiin tasavaltaisuuden ja kuningasvallan välillä ja ulkopolitiikassa 

huomio oli ennen muuta itärajan tulevassa sijainnissa. Se kiinnosti sekä tasavaltalaisia 

että monarkisteja.
188

 Itä-Karjalan kysymyksen voidaan sanoa nousseen tuolloin nuoren 

Suomen politiikan keskiöön kautta poliittisen kentän – kumpi puoli tahansa lopulta voit-

taisi, saisi Itä-Karjala tulevaisuudessa myös poliittista huomiota osakseen, yksityisten 

heimoaktivistien jo kauan aikaa jatkuneen huomion lisäksi. 

Tämä runsas kiinnostus Itä-Karjalaa kohtaan johti myös A. W. Ervastin teoksen Muis-

telmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879 uusintapainoksen ottamiseen vuonna 

1918.
189

 Ervastin teos oli toiminut ideologisen ja ohjelmallisen Itä-Karjalan kysymyk-

sen herättäjänä liki neljäkymmentä vuotta aiemmin ja nyt kiinnostus sitä kohtaan kasvoi 

jälleen voimakkaasti, niinpä ”Suomen vapauden aamusumussa Otava ottaa uuden pai-

noksen”
190

. Itä-Karjalan kysymys alettiin itsenäistymisen jälkeen esittää muodossa, jon-

ka mukaan heimokansaa Itä-Karjalassa oli autettava, jotta se ylipäätään selviää hengissä 

slaavilaisen kansan puserruksessa. Lisäpontta ajatukselle toi se voimistuva käsitys, että 

vain karjalaisen heimon säilyminen takaisi ylipäätään nuoren itsenäisen Suomen kansal-

lisen säilymisen.
191

 Suomi tarvitsi suojamuuria epäilyttävästi vahvistuvaa Neuvosto-

Venäjää vastaan, mutta asia tahdottiin esittää lähinnä niin, että vaikka Suomi tarvitsee 

Karjalaa, tarvitsee Karjala myös Suomea.
192

 Tässä yhteydessä suomalaiset tekivät jou-

kon heimosodiksi kutsuttuja sotaretkiä rajantakaiseen Itä-Karjalaan etupäässä vapaaeh-

toisvoimin. Nämä sotaretket ymmärretään nykyään oleelliseksi osaksi vastaitsenäisty-

neen Suomen muodostumiskehitystä.
193
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2.1. Itsenäisen Suomen muotoutuminen – itärajalle etsitään sijaintia 

Sen tehtävä on niin suuri jo yksin maailmahistoriassa suojamuurina itää 

vasten, että se [Suomi] laiminlyö velvollisuutensa länsimaailmaa kohtaan, 

ellei se ota Karjalan kansan asiaa omakseen viedäkseen sen onnelliseen 

ratkaisuun, tehtävä, joka sille kuuluu jo yksin humaanisista ja kansallisista 

syistä.
194

 

Keskustelu itärajan sijainnista ei syntynyt Suomen itsenäistymisen myötä, se ei syntynyt 

edes vuonna 1881 Ervastin esittämän ohjelmallisen Itä-Karjalan kysymyksen myötä. 

Keskustelu Suomen itärajan sijainnista on huomattavasti vanhempaa perua. Siihen oli 

ottanut kantaa ennen muuta sivistyneistö jo vuosikymmeniä. Oman mielipiteensä esitti 

myös Zachris Topelius vanhempi, jonka mukaan Suomen luonnollinen itäraja kulki pal-

jon silloisen autonomian ajan valtiorajaa idempänä.
195

 Näkemys luonnontieteellisesti 

pätevästä rajasta, joka yhdistäisi erotettuna olevat heimokansat samalle puolelle rajaa, 

oli peräisin kylläkin jo 1830-luvulta, jolloin ajatukset suuresta Suomesta hiipivät ensi 

kertaa esiin suomalaisen yliopistoväen ajatuksissa.
196

 

Autonomian aikana rajalinja Suomen ja Venäjän välillä ei ollut kovin tarkasti valvottu, 

vaan sen ylittäminen kävi helposti. Vielä 1880-luvulla Venäjän Karjalaan oli helppo 

mennä – sen kuin kävelit rajan yli – mutta 1890-luvulla tilanne muuttui. Kartalla olevas-

ta viivasta ja metsään hakatusta linjasta oli muodostumassa todellinen este.
197

 Suomen 

itsenäistymistä seuranneina parina vuotena itärajalla oli varsin muodollinen merkitys – 

ei Suomella sen paremmin kuin Neuvosto-Venäjällä ollut resursseja valvoa sitä erityi-

sen tarkasti varsinkaan pohjoisen metsäseuduilla. Neuvosto-Venäjällä valtaa pitäneillä 

bolsevikeilla oli kädet täynnä vastavallankumouksellisten, eli valkoisten venäläisten 

vastarinnan kanssa, joita operoi niin Pohjois- kuin Etelä-Venäjälläkin aina vuoden 1920 

alkuun asti.
198

 Lisäksi maiden katsottiin olevan Suomen itsenäistymisjulistuksen jälkeen 

jääneen sotatilaan, joten olisi kirjoitettava rauhansopimus ennen kuin virallinen rajatoi-

minta edes voisi alkaa. 

Itärajan olemattomuutta ennen vuotta 1920 puoltavat myös Ilmari Kiannon havainnot 

vuodelta 1918 teoksessa Suomi suureksi – Viena vapaaksi: sotakesän näkemyksiä: siinä 
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Kianto tuntuu vain muitta mutkitta taivaltavan rajan yli Vienan Karjalaan.
199

 Toisaalta 

asiaa edesauttoi rajanylitys juuri Vienassa, jossa rajaseudut ovat vahvasti metsäisiä alu-

eita ilman suurempia kyläkeskittymiä. Asumattomilla korpipoluilla rajan yli kulkijoita 

valvottiin varmasti vähemmän kuin esimerkiksi etelämpänä asutusrikkaamman Aunuk-

sen alueella. Rajanylitys saa vain vähän, jos lainkaan, huomiota muissakaan lukemissani 

heimokirjoissa. Voi siis olettaa, että rajanylitys ei heimokirjojen kirjoittajille useimmi-

ten ole aiheuttanut mitään mainitsemisen arvoista ongelmaa, koska niistä ei ole erikseen 

kirjoitettu. 

Vaikka rajanylityksestä ei teoksissa mitään puhutakaan, saa itäraja muuten varsin run-

sasta huomiota matkakertomuksissa osakseen. Kaikkien sävy on lopulta sama: suomen-

heimolaiset kahden valtion alueelle jakava raja ei ole muuta kuin ”keinotekoinen ra-

ja”
200

 ja ”jumalaton juopa”
201

 joka jakoi muuten yhtenäisen kansan kahteen eri kulttuu-

ripiiriin.
202

 Tai kuten Ernst Lampén
203

 muutaman vuoden edellä olevia myöhemmin 

ilmestyneessä teoksessaan asian ilmaisee, oli Karjala aikanaan pantu kahtia kuin ”teu-

raseläin”, eikä tässä jaossa karjalaisten etuja otettu huomioon lainkaan, vaikka se juuri 

heitä konkreettisimmin kosketti.
204

 Tämän keinotekoisen rajan takia ovat ”Suomi ja 

Aunus kumpikin kulkeneet eri teitä, toisistaan mitään tietämättä.”
205

 ja sen vuoksi ai-

kansa kaltainen matkakertomusten julkaiseminen ja muu heimokansoja lähentävä työ 

nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. Kirjoittajat selkeästi kokivat, että suomalaisille on edel-

leen tärkeää kertoa kauan eristyksissä olleista heimoveljistä ja erityisesti heidän nopeasti 

pahentuvasta ahdingostaan. Tuosta kasvavasta ahdingosta oli kertonut jo Ervasti matka-

kertomuksessaan edellisen vuosisadan puolella. Tuolloin karjalaisten pelättiin hukkuvan 

”slaavilaisen meren aaltoihin”
206

, mikäli venäläiset pääsisivät hallitsemattomasti koske-

tuksiin karjalaisen kansan kanssa. Lisäksi karjalaisten ahdingon katsottiin kasvavan no-
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peasti sitä suuremmaksi mitä kauemmaksi Suomesta rajan takana Karjalassa matkustet-

tiin. Myös Kianto puki karjalaisten ahdingon vieraiden kansojen ja kulttuurien sekoitta-

vassa puristuksessa sanoiksi: 

Kuinka alkuperäistä väkeä siellä olisikaan yllättänyt, mitä heimohengen 

simpukanhelmiä sieltä löytänyt – punakaartilaisuuden, bolshevismin ja »en-

gelska taudin» sekasorrosta.
207

 

Itsenäistymisen jälkeisten matkakertomusten kirjoittajat jatkavat siis samoilla linjoilla 

alkuperäisen Itä-Karjalan kysymyksen kanssa – karjalainen alkuperäisyys oli vieläkin 

olemassa, mutta se uhkasi sekoittua uudenaikaisiin sekasorron aaltoihin. Heimotyöllä 

karjalaisten auttamiseksi oli kiire. 

Heimotunteen herättäminen oli Suomen puolella selvästi Kiannon mielestä tarpeen jo 

siksikin, että Vienaan matkatessaan oli Hyrynsalmella kyltti itään päin jossa luki ”Venä-

jälle” eli ”järjestysvalta piti siis Vienan Karjalaa yhä ryssäinmaana!”
208

 Tällaisesta ajat-

telusta heimoaktivistit halusivat päästä nimenomaan eroon ja iskostaa aivan tavallisten-

kin suomalaisten päähän, että Itä-Karjala on Suomen osa – ennemmin tai myöhemmin 

myös virallisesti – ja että karjalaiset eivät ole muuta kuin suomalaisia.
209

 

14.10.1920 allekirjoitettu Suomen ja Neuvosto-Venäjän välinen Tarton rauhansopi-

mus
210

 muutti itärajan luonteen täysin – nyt raja oli varmistettu kansainvälisesti päteväl-

lä sopimuksella, joka vahvisti Neuvosto-Venäjän herruuden Itä-Karjalassa.
211

 Rajan 

ulkomuoto on sopimuksen jälkeenkin julkaistuissa heimokirjallisuudessa kuvailtu vaa-

timattomaksi ja sijainniltaan luonnottomaksi, mutta sen ylittäminen ei enää käynyt yhtä 

helposti kuin Ilmari Kiannolla, Jussi Lukkarisella ja Ilmari Mannisella. Kun Lampén 

vierailee virallisella Tarton rauhansopimuksen asettamalla rajalla, hän ei pidä sitä ulko-

näön perusteella lehmiveräjää jalompana. Rajanylityspaikalla tosin olivat jo asianmu-

kaiset rajavartijat molemmin puoliin rajaa. Suomalaiset rajavartijat varoittivat Lampénia 

menemästä rajalinjalle, sillä 
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– – siellä ei elämä olisi minkään arvoinen, vaan punikki saattaisi siihen am-

pua eikä tästä nousisi edes metakkaa.
212

 

Lampénin havaintojen ja omien sanojen mukaan tällä rajalla, jossa rauhan näennäisesti 

vallitsi, ei ollut ainakaan ystävyydestä tietoakaan.
213

  

Etenkin aktiivisimmat heimoaatteenystävät pitivät Tarton rauhansopimusta vastenmieli-

senä ja jopa häpeärauhana ja sen mukanaan tuomaa itärajaa kestämättömänä. Tämä nä-

kökulma on ymmärrettävä, sillä kun Suomi ryhtyi rauhansopimusneuvotteluihin Neu-

vosto-Venäjän kanssa vuonna 1920, oli neuvottelujen vaikein ja siten kenties tärkein 

kysymys nimenomaan tuleva itärajan sijainti. Ja jotta asia ei olisi ollut riittävän vaikea 

Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä, Suomen hallituksenkin sisällä oli erimielisyyttä, 

millaista itärajan paikkaa neuvotteluissa tulisi lähteä ajamaan. Kaikki puolueet halusivat 

Petsamon liitettäväksi Suomeen, mutta Itä-Karjala sen sijaan jakoi puolueiden mielipi-

teitä
214

 Joka tapauksessa Suomen rauhanneuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtaja J. K. 

Paasikivi määritteli Suomen kannan Itä-Karjalaan rauhanneuvottelujen alussa Neuvos-

to-Venäjän virkaveljilleen seuraavasti 

»Suomen kansa ei voi olla välinpitämätön siitä, mikä kohtalo on oleva itära-

jan toisella puolella asuvalla Suomen heimokansalla, jonka merkitys suoma-

laiselle sivistykselle on aikoinaan ollut niin suuri. Sen vuoksi on tämä väes-

tön esiintuoma vaatimus saada itse päättää valtiollisten elinehtojensa tur-

vaamisesta tuleva käsittelyn alaiseksi nyt alkavissa neuvotteluissa.»
215

 

Neuvosto-Venäjä oli julistanut maailmalle tunnustavansa kansojen itsemääräämisoike-

utta, jonka nojalla Suomi toivoi Itä-Karjalassa voitavan järjestää kansanäänestys alueen 

tulevaisuudesta. Suomalaiset olettivat Neuvosto-Venäjän toimivan julistamiensa peri-

aatteiden mukaisesti – totuus oli toinen. Neuvosto-Venäjä ei Suomen esittämään järjes-

telyyn suostunut, vaan katsoi Itä-Karjalan – myös Repolan ja Porajärven
216

, jotka olivat 

ehtineet yksipuolisesti julistautua Suomeen kuuluviksi – kuuluvan erottamattomasti 
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Neuvosto-Venäjän yhteyteen.
217

 Epäilemättä venäläiset pelkäsivät, että kansanäänestyk-

sessä Itä-Karjalan asia voisi ratketa Suomen eduksi.
218

 

Rauhanneuvottelut olivat tätä myöten jumissa, eikä niiden etenemisestä ollut toiveita, 

ennen kuin Suomi myöntyisi Itä-Karjalasta luopumiseen. Tässä tilanteessa Petsamon 

maakaistale ja reitti Jäämerelle painoi Suomen hallitukselle enemmän kuin Itä-Karjala, 

joka kaiken lisäksi oli venäläisten sotavoimien hallussa, eikä suomalaisilla ollut todellis-

ta sotilaallista voimaa tähän puuttua. Suomen vaatimuksissa Itä-Karjalasta ei yksinker-

taisesti ollut riittävästi pontta.
219

 Kaikista Itä-Karjalaa koskevista ponnisteluistaan huo-

limatta lopullinen rauhansopimus oli etenkin Itä-Karjalan asukkaiden kannalta onneton: 

Suomi ei saanut pidettyä edes Repolaa ja Porajärveä, mikä etenkin raivostutti heimoak-

tivisteja, sillä  

Repolan ja Porajärven kunnat elivät onnellisesti ollessaan kaksi vuotta 

Suomen yhteydessä – – Noina vuosina tuntui Karjalan ystävästä rohkaise-

valta nähdä sitä ripeätä nousua ja yritteliäisyyttä, mitä noilla paikkakunnil-

la ehti viritä sivistyksellisen ja taloudellisen elämän aloilla.
220

 

Itä-Karjalassa ei myöskään järjestetty kansanäänestystä siitä, liittyisikö alue Suomeen, 

pysyisikö Neuvosto-Venäjän yhteydessä vai perustettaisiinko kenties oma erillinen Kar-

jalan valtio. Suomen hallitus ei siis saavuttanut Tarton rauhassa niitä tavoitteita, joiden 

kanssa se neuvottelupöytään lähti.
221

 

Saksaan lähteneiden jääkäreidenkin keskuudessa Itä-Karjalan kysymystä pohdittiin pal-

jon heidän ollessaan vielä Saksassa kuin myös Suomeen palattuansa. Tästä kertoo osal-

taan jääkäri Heikki Nurmion Saksassa kirjoittama ja Jean Sibeliuksen säveltämä suoma-

lainen sotilasmarssi, Jääkärimarssi, jonka alkuperäisen version viimeisen säkeistön 

aloitus pukee jääkärien haaveet sanoiksi: ”Viro, Aunus, Karjalan kaunis maa, / yks’ 

suuri on Suomen valta.” Viron sisällyttämistä Suur-Suomeen pidettiin jo aikalaisten 

mielestä kuitenkin liiallisena, joten Nurmio sai korjata runonsa lopulliseksi muodoksi 

”Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, / yks’ suuri on Suomen valta.”
222

 Korjatussa 

versiossakin tosin kurotellaan edelleen Suomen silloisten rajojen itäpuolelle Vienan 
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Karjalaan. Jo heimosotien aikana ymmärrettiin musiikin mahdollisuudet propagandan 

levittämisessä.
223

 

Osalla jääkäreistä saattoi olla heimoaatteellista sympatiaa karjalaisia kohtaan, mutta 

ennen muuta Itä-Karjala kiinnosti jääkäreitä siksi, että Suomen itäraja oli sotilaallisesta 

näkökulmasta strategisesti aivan onneton.
224

 Sotilaallisesta näkökulmasta helpommin 

puolustettava raja Karjalan suurten vesistöjen (Suomenlahti–Laatokka–Ääninen–

Vienanmeri) kannaksia mukaillen olisi ollut huomattavasti parempi – samalla karjalaiset 

heimoveljet olisivat päätyneet samalle puolelle rajaa suomalaisten kanssa. Akateemisen 

Karjala-Seuran
225

 vuonna 1923 julkaisema pamfletti Suursuomi on yhtä kuin isänmaa – 

joka toki on sävyltään arvattavissa erittäin kantaaottavaksi propagandaksi – kuvaili 

vuotta aiemmin allekirjoitetun Tarton rauhansopimuksen sanelemaa itärajaa:  

– – katsoessamme kartasta itärajaamme näemme siihen suurin slaavilaisin 

kirjaimin kirjoitetun: »Astukaa sisään!»
226

 

Esitettiin näkemys, jonka mukaan Suomelle epäedullinen pitkä maaraja johtaisi väistä-

mättä sotaan Neuvostoliiton kanssa, joka vahvistuessaan ja sopivan paikan tullen käyt-

täisi tätä Suomen kannalta epäedullista tilannetta häikäilemättä hyödykseen. Heimokir-

jallisuudelle on yleistä, että etenkin Neuvostoliitto kuvataan suunnittelevan jatkuvasti 

Suomen valtaamista.
227

 Akateeminen Karjala-Seura oli aktivistien järjestö, joten sen 

julkaisuissa suoranainen yllytys sotatoimiin itänaapuria vastaan oli yleistä.  

Meidän on käytävä sylipainiin slaavin kanssa, ja ikinä emme saa rauhaa, 

ellemme silloin siirrä Laatokan ja Jäämeren välistä rajaa käymään Laato-
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kasta Äänisjärven kautta Vienanmereen. Ja tätä varten on Karjala suoma-

laistutettava jo nyt, ja se työ on alettava täällä olevista pakolaisista.
228

 

Etenkään Akateemisen Karjala-Seuran jäsenten ei voida sanoa olleen tyytyväisiä Tarton 

rauhansopimukseen, joka virallisesti lopetti vihamielisyydet Suomen ja Neuvosto-

Venäjän välillä ja täten ratkaisi Itä-Karjalan kohtalon sillä erää – Itä-Karjala kuului 

edelleen vieraaseen slaavilaiseen sukulaisheimoa sortavaan bolsevikkivaltioon. Etenkin 

aktiivisimmat heimosoturit ottivatkin rauhansopimuksen ja sen mukanaan tuoman itära-

jan ennen kaikkea häpeällisinä.
229

 Akateeminen Karjala-Seura otti varsin tuoreeltaan 

kantaa myös pakolaiskysymykseen, kuten lainauksesta on nähtävissä. Itä-Karjalasta 

Suomeen paenneita karjalaisia oli väestömäärällisesti varsin huomattava lukumäärä. 

Kaiken kaikkiaan vuosien 1918–1922 heimosotien seurauksena Suomeen saapui noin 

35 000 pakolaista, joista noin 6000 jäi pysyvästi Suomeen.
230

 Itä-Karjalan pakolaiset 

sopeutuivat hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä 1920-luvun alussa Suomessa oli 

paljon työtä tarjolla etenkin sahoilla ja muissa metsätöissä.
231

 Itäkarjalaisten pakolaisten 

muodossa Itä-Karjalaa omalla tavallaan tosiaankin yhdistettiin Suomeen, joskaan ei 

tämä tapa ollut aivan sellainen, mitä heimoaktivistit Suomen ja Itä-Karjalan yhteisestä 

tulevaisuudesta puhuessaan tarkoittivat.
232

 Akateemisen Karjala-Seuran esittämä karja-

laisten suomalaistuttaminen onnistui siis ainakin pakolaisten osalta. Itä-Karjalan kanssa 

tilanne oli ymmärrettävästi jo haastavampi.  

Heimokirjallisuus ei anna kovin mairittelevaa kuvaa Tarton rauhansopimuksen jälkei-

sestä yhteistyöstä venäläisten kanssa. Akateeminen Karjala-Seura totesi yhteistyön ve-

näläisten kanssa olevan vastenmielistä, vaikka valtioiden välillä rauhanolot muodolli-

sesti vallitsivatkin. 

Karjalaisten viime talven aseellinen nousu sortajaryssää, – tosin virallisen 

Suomen kanssa ystävällisissä suhteissa olevaa naapuria – vastaan, oli epä-

toivoinen teko.
233

 

Se, miksi kansannousu oli Akateemisen Karjala-Seurankin mielestä epätoivoinen teko, 

johtui siitä, ettei Suomi virallisesti valtiotasolla voinut antaa sotilaallista apua heimovel-
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jilleen vaikka he sitä nimenomaan jopa pyysivät. Varsin tuore rauhansopimus painoi 

vaakakupissa sotilaalliseen seikkailupolitiikkaan ryhtymistä enemmän.
234

 Lisäksi karja-

laisia kismitti, että Suomi oli käynyt heillä suorastaan kauppaa Petsamosta. Tarton rau-

hanehtojen varmistumisen jälkeen Repolassa todettiin, että Suomella oli toki täysi oike-

us kieltäytyä ottamasta Repolaa valtakuntansa yhteyteen, mutta että se ei antanut sille 

oikeutta liittää sitä rauhansopimuksen kautta Neuvosto-Venäjään. Repola sanoutui irti 

sekä Suomesta että Venäjästä.
235

  

Vapaaehtoisina Itä-Karjalassa taistelleet suomalaiset heimosoturit olivat rauhansopi-

muksesta järkyttyneitä. Heistä tuntui, että Suomi oli epämääräisillä lupauksillaan hou-

kutellut karjalaiset huomaansa, ja lopulta kuitenkin vaihtanut koko Itä-Karjalan talou-

dellisesti merkittävämpään maasiivuun Jäämeren rannalta.
236

 Tähän yhteyteen liittyy 

myös monien jo koulussa kuulema tarina suomalaisesta ylioppilaasta ”Bobi” Sivénistä, 

jolle rauhanehdot olivat niin raskaat, että hän riisti itseltään hengen, päätyen heimosotu-

rien marttyyriksi ja suomalaisen kansallismielisen nuorison sankariksi.
237

 

Suomen valtion virallinen Itä-Karjalan politiikka oli jatkossa Tarton rauhansopimuksen 

suuntaviivojen sanelemaa – olihan se kansainvälisesti pitävä sopimus, jota ei nuoren 

itsenäisen valtion ollut syytä lähteä koettelemaan. Lisäksi suomalaisten tuoreessa muis-

tissa oli varmasti Itä-Karjalan yllättävän korkeaksi kohonnut maailmanpoliittinen mer-

kitys ensimmäisen maailmansodan lopussa. Tuolloin Itä-Karjalasta olivat kiinnostuneita 

suomalaiset, Itä-Karjalaan paenneet punaiset suomaiset, bolsevikit, valkoiset venäläiset, 

Saksa ja ympärysvallat, erityisesti Englanti – itseään karjalaisia unohtamatta. Suurso-

taansa sotivan Euroopan intressit ajautuivat siis hieman yllättäen ristitysten myös syrjäi-

sen Itä-Karjalan hongikoissa. 

 

2.2. Muurmannin junarata vie Itä-Karjalan maailmanpolitiikan pelinappulaksi 

Kiestingissä ukot eksyi engelsmannin perään.  

Milloinkohan Kiestingissä kansanhenki herää? 

Muurmannille polku kulkee kivinen ja kaita  

Mushikoilla Kiestingiss’ on päällä ryssän paita. 
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Suomalainen Retkikunta purjehtii ja laulaa –  

Kiestingissä sietäis panna kosto miesten kaulaan.
238

 

Puhuttaessa Suomen itsenäistymisen jälkeisestä maantieteellisestä muodostumiskehi-

tyksestä Itä-Karjalassa ei voida sivuttaa Muurmannin rautatietä ja sen alueelle tuomaa 

kansainvälistä merkitystä. Usein Muurmannin radan merkitystä ei ole historiallisissa 

esityksissä kenties oikein edes osattu ottaa riittävästi huomioon. Sen merkitys on Itä-

Karjalan kysymyksen eli Suomen itsenäistymisen jälkeisen itärajan muodostumisen 

kannalta mitä merkittävin. 

Muurmannin rata valmistui vuonna 1916 ja maksoi arviolta 180 miljoonaa silloista rup-

laa. Rautatie muodostui kansainvälisesti merkittäväksi yhdystieksi, jonka pääteasema 

pohjoisessa Jäämerellä oli aina jäistä vapaa satama.
239

 Mikäli Itä-Karjala olisi liitetty 

Suomeen, olisi tämä kansainvälisen kaupankäynnin kannalta merkittävä rata kokonaan 

tai ainakin osittain siirtynyt Suomen valtion alueelle. Suomelle rata olisi avannut aivan 

uudet huikeat kaupankäyntimahdollisuudet – Venäjä olisi ne menettänyt. Jo pelkästään 

tämä olisi riittänyt siihen, että radan tähden saatettaisiin julistaa sota. 

Itä-Karjalan valtiollinen tulevaisuus oli Suomen itsenäistymisen jälkeen osa Suomen 

virallista valtionpolitiikkaa sekä ulko- että sisäpoliittisesti ja yksi keskeisimmistä tuon 

ajan kysymyksistä Suomen tulevan valtiomuodon sopimisen lisäksi. Tasavaltalaiset 

halusivat Suomesta länsivaltoihin nojaavan tasavallan ja monarkistit Saksaan tukeutu-

van kuningaskunnan.
240

 Kautta poliittisen kentän oli yksi tavoite kuitenkin yhtenevä: 

Itä-Karjalan liittäminen Suomen osaksi. Heimoaktivistit yrittivät parhaansa mukaan 

pitää kysymyksen Itä-Karjalan tulevaisuudesta kummankin poliittisen leirin huomion 

kohteena. Ilmari Kiantoa ja muita Itä-Karjalassa konkreettista heimotyötä tekeviä koko 

riita tuntui lähinnä turhauttavan, sillä asioista puhuminen ei heidän mukaansa yksinker-

taisesti ollut riittävää toimintaa Itä-Karjalan hyväksi. 

Kuinka meitä, Vienan kävijöitä, tympäisikään kotimaan kuningasriita. Tältä 

ilmansuunnalta kun katsoi, se tuntui niin alhaiselta!
241
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Venäjän valtiollinen epävakaus ja bolsevikkien vallankaappaus näyttivät mahdollistavan 

Suomen aluelaajennukset.
242

 Maailmanpoliittinen tilanne kuitenkin muuttui nopeasti. 

Ensimmäistä maailmansotaa Saksaa vastaan käyvät ympärysvallat pelkäsivät aiheelli-

sesti bolsevikkien irrottavan luomansa Neuvosto-Venäjän ympärysvaltojen yhteisestä 

rintamasta Saksaa vastaan, johon siis myös tsaarin aikainen Venäjä vielä kuului. Ympä-

rysvallat Englannin johdolla päättivät tehdä sotilaallisen intervention Pohjois-Venäjälle 

Muurmannin radan suunnasta. Sieltä käsin ympärysvallat voisivat tukea bolsevikkeja 

vastustavia valkoisia venäläisiä vastavallankumouksellisia ja torjua samalla Saksan vai-

kutusvallan kasvun alueella.
243

 

Suomalaisten kannalta englantilaisten joukkojen saapuminen Muurmannin radalle ta-

pahtui erittäin huonoon aikaan. Suomen sisällissodassa Saksan antama sotilaallinen apu 

oli sinetöinyt Suomen ja Saksan aseveljeyden. Englantilaiset ilmoittivatkin Suomelle, 

että minkäänlainen sotilaallinen toiminta kohti Muurmannin rataa johtaisin Englannin 

sodanjulistukseen Suomelle – siihen ei Suomella edes Saksan mahdollisella avulla ollut 

varaa.
244

 Nimenomaan Suomen ja Saksan mahdollisesti syventyvä liitto huolestutti ym-

pärysvaltoja. Ympärysvaltojen kannalta katsottuna Saksan sekaantuminen Suomen si-

sällissotaan vaikutti lähinnä Saksan omien intressien ajamiselta Venäjän vastaisella rin-

tamalla. Englantilaiset pelkäsivät Saksan avaavan kokonaan uuden rintaman Pohjois-

Venäjälle ja tavoittelevan Muurmannin radan katkaisua tai sen kokonaista valtausta.
245

 

Tämä olisi luonnollisesti tehnyt englantilaisten ja Pohjois-Venäjällä sotivien valkoisten 

venäläisten yhteystyön mahdottomaksi.  

Suomen valtiolliset tavoitteet Itä-Karjalassa – Itä-Karjalan liittäminen Suomeen – olivat 

yleisesti tiedossa. Tämä aiheutti englantilaissa vahvoja epäluuloja suomalaisten osalli-

suudesta esimerkiksi Repolan ja Porajärven kansanäänestyksissä, joissa kuntien sanot-

tiin liittyneen omaehtoisesti Suomeen.
246

 Englantilaisten mielipiteisiin vaikutti varmasti 

yhteistyö valkoisten venäläisten kanssa, jotka tsaarin vallan kannattajina eivät Venäjän 

maantieteellisen pilkkomista voineet hyväksyä, vaan ajoivat jakamatonta Venäjän val-

takuntaa.
247

 Valkoisten venäläisten tulevaisuuden suunnitelmissa ei ollut pienintäkään 
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sijaa Suur-Suomelle – hyvä jos itsenäiselle Suomelle.
248

 Suomen Itä-Karjala-tavoitteet 

ajautuivat siis mitä suurimmassa määrin vastakkain kansainvälisen suurvaltapolitiikan 

kanssa. Itä-Karjala muuttui nopeasti maailmanpolitiikan pelinappulaksi, jota jokainen 

valtio – joita monimutkaisuuden takaamiseksi oli toimijoina useita – yritti liikuttaa itsel-

lensä suotuisaan suuntaan. Mikäli tilanne oli valtiollisella tasolla sekava, oli se sitä 

myös tavallisille karjalaisille, jotka yrittivät elää elämäänsä kaiken tämä sekamelskan 

keskellä. 

Vaikka suomalaisille heimoaktivisteille tulevaisuuden näkymät olivat selvät, näyttäytyi 

todellisuus itse karjalaisille paljon monimutkaisempana kokonaisuutena.
249

 Suomalaiset 

Itä-Karjalan matkamiehet kiersivät agitoimassa karjalaisia kääntymään Suomen puo-

leen, tai vaihtoehtoisesti ajamaan itsenäisyyttään, kunhan eivät jäisi Venäjän yhteyteen. 

Tätä julistettiin niin kotimaassa sanomalehdissä ja heimokirjallisuudessa.  

Rikkaan suurvallan Englannin ilmestyminen Itä-Karjalan korpiin muutti karjalaisten 

tilanteen erittäin kaksijakoiseksi. Suomen puoleen kääntyminen olisi ajanut karjalaiset 

vastatusten englantilaisten ja vastavallankumouksellisten kanssa ja heihin tukeutuminen 

olisi tarkoittanut oman heimokansan kanssa vastatusten asettautumista. Karjalaiset oli-

vatkin puun ja kuoren välissä ja suurin osa heistä tahtoi pysyä tässä monimutkaisessa 

tilanteessa mahdollisimman puolueettomana.
250

 

»A kumpi puoli on oikea. Me ollah puolettomia. Me ei tiijetä. Te sanotta 

näin, a hyö sanoo näin. Kumpi on oikeassa, ei myö tiijetä. A olkoon meillä 

isäntänä Venäjä, Englanti tai Suomi, kun myö vain saamma olla rauhas-

sa.»
251

 

Karjalaisten halu elää rauhassa liittyy osaltaan vasta päättymässä olleeseen maailmanso-

taan. Itä-Karjala oli ollut Venäjän keisarikunnan osa sodan syttyessä ilman Suomen au-

tonomia-aseman tuomaa turvaa, joten karjalaiset taistelukuntoiset miehet oli kerätty 

Venäjän armeijan palvelukseen sotimaan Saksaa vastaan.
252

 Naiset ja vanhukset olivat 

jo vuosia joutuneet hoitamaan kotitalouksien työt ja sota-ajalle tyypillinen puute kaikes-

ta tarpeellisesta vaivasi syrjäistä Itä-Karjalaa pahoin. Lisäksi, jotta karjalaisten häm-
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mennys olisi täydellinen, oli maailmanpoliittinen tilanne ajanut Suomen ja Saksan lä-

heisiin suhteisiin toistensa kanssa. Nyt heimokansa Suomi oli liitossa sen valtion kans-

sa, jota vastaan myös karjalaiset olivat verissä päin Venäjän armeijassa taistelleet vii-

meiset neljä vuotta.
253

 Ei pitäisi herättää kovin suurta ihmetystä, miksi karjalaiset eivät 

suomalaisten tuputtamaan heimohenkeen yksioikoisilla riemunkiljahduksilla vastanneet, 

kun suomalaisten taustalla tuntui liehuvan Saksan lippu. 

Muurmannin radalla operoivilla englantilaisilla oli suomalaisiin nähden lisäksi yksi erit-

täin merkittävä etu karjalaisten luottamusta ja liittolaisuutta tavoitellessaan: ruoka-apu. 

Englantilaiset saivat meriteitse ja Muurmannin radan kautta tuotua Itä-Karjalaan konk-

reettista ruoka-apua, jota karjalaiset todella tarvitsivat. Suomalaisilla oli tarjota karjalai-

sille lähinnä hengenravintoa heimotyön muodossa.
254

 Asettuessa karjalaisten hädänalai-

seen asemaan, jossa seuraavan viikon – jos kohta seuraavan päivänkään – ateriasta ei 

ollut varmuutta, on helppo ymmärtää miksi jauhosäkit kiinnostivat enemmän kuin puhe 

heimokansallisesta yhteistyöstä. Suomesta ei ruoka-apua Itä-Karjalaan saatu, sillä maa-

ilmansota aiheutti vastaitsenäistyneessä Suomessakin puutetta ruoasta. Hyvä että jos 

ruokaa riitti Suomen rajojen sisäpuolellakaan asuville.
255

 

Karjalaisten esittämä realismi omasta selviämisestään ei tuntunut aina miellyttävän Itä-

Karjalan-kävijöitä, esimerkiksi Kiantoa karjalaisten kallistuminen englantilaisten puo-

leen ennemmin kuin oman heimokansan puoleen kismitti suunnattomasti. Toisaalta 

matkakertomuksissa on usein kuvattu rehellisesti, mistä moinen johtuu. Näin on myös 

Kianto kirjannut ylös Kiestingin kyläkokouksen tuntemuksia: 

Katsokaas herrat suomalaiset! Selitti kokous kuorossa: me kiestinkiläiset 

olemme lähettäneet 20 000 ruplaa Muurmannin radalle ja odotamme joka 

hetki viljaa. Jos nyt englantilaiset saavat tietää että olemme suomalaisten 

agitaattorien toimesta työntäneet edusmiehen Saksaan päin, niin on varma 

että sillä miehellä ei ole palaamista Kiestinkiin. Viljamme takavarikoidaan 

ja hakijat, nuo neljä miestä vangitaan.
256

 

Tästä inhimilliseen tarpeeseen perustuvasta syystä ei rauhanneuvotteluihin matkannees-

sa valtuuskunnassa ollut kiestinkiläisiä edustajia. Kiannon mukaan Kiestingin oli val-
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lannut ”»engelskan tauti»”
257

, jota hän silminnähden paheksuu, sillä nyt Kiestinki ei 

ottaisi kantaa, kun Vienan kohtalo hänen mukaansa vihdoin ratkaistaan.  

Suurimmassa osassa lukemastani heimokirjallisuudesta englantilaisten läheisyys 

Muurmannilla on huomioitu ja Kiannolla se esittäytyy kaikkein negatiivisimmassa sä-

vyssä. Puolestaan Lukkarisen ja Sakari Pälsin
258

 havainnot ovat neutraalimpia. Vienan 

Karjalassa matkustava Lukkarinen kummeksuu kirjansa alussa venekyytiensä kustan-

nuksia, jotka saattoivat olla jopa 6–8 ruplaa tunnilta. Syy tähän löytyi englantilaisista. 

Tämä niissä oloissa aivan tavaton hinta johtuu siitä, että Muurmannin rata 

on levittänyt niille maille oikean ruplatulvan.
259

  

Myöhemmin kirjassaan Lukkarinen ihmettelee vielä ajoittain kestityksestä perittävän 

maksun suuruutta, sillä hyvinä aikoina karjalaiset eivät perineet siitä mitään, tai ottivat 

vastaan vain nimellisen korvauksen, sillä karjalaisille on kunnia-asia kestittää vieraita 

mahdollisimman hyvin.
260

 Englantilaiset siis ovat rahallisuudellaan sekoittaneet karja-

laisten tavalliset arkiset toimintatavat. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että karjalaiset 

eivät edes osaa hinnoitella tarjoamaansa ruokaa, vaan yleensä toteavat ”mitä ei sääli ole, 

se anna!”
261

 Yösijasta ei yhdeltäkään Itä-Karjalan-kävijältä kuitenkaan peritä minkään-

laista maksua, mikä kirjoittajia edelleen muistuttaa karjalaisten luontaisesta vieraanva-

raisuudesta, jota englantilaiset eivät ole täysin onnistuneet turmelemaan. Yösijasta mak-

sua tarjotessaan Manniselle vastattiin, että ”sitä varten on talo tehty, että ihmisten levä-

tä.”
262

 

Kiantoa englantilaisten läheisyys tuntuu ärsyttävän ennen muuta siksi, että se pilaa kar-

jalaisten muuten niin luonnonläheisen ja rikkumattoman perinteisiin nojaavan elämän-

tyylin. Tämä elämäntyyli kun oli nimenomaan yksi niistä romanttisista piirteistä, joiden 

perässä monet Itä-Karjalan-kävijät matkoilleen lähtivät – karkuun kaupunkien hälinää 
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alkuperäiseen suomalaiseen miljööseen, jossa aitoa kalevalaishenkistä suomalaisuutta 

karjalaisten piiristä oli vielä löydettävissä tavallisen kansan pirteistä. Kianto puki nämä 

tuntemuksensa myös sanoiksi: 

Syvällä surulla vaistosimme kaukaa, miten kaikki alkuperäinen aartehisto 

uuden ajan myllerryksen tullen oli häviävä…
263

 

Ennen muuta englantilaisten läheisyyden vaikutus lapsiin, jotka ovat helpommin johdet-

tavissa harhaan, tuntui arveluttavan Kiantoa. Tämä saattoi näkyä niinkin arkipäiväsessä 

asiassa kuin siinä, mitä rahaa lapset pitivät oikeana rahana: 

Muuan poika, puettuna ryssänpaitaan ja ryssänsotilaan päähineeseen koetti 

vaihtaa markan rahaa ruplan seteliin eikä mikään selitys näyttänyt häneen 

iskevän kansallistuntoa. Muurmannin radan läheisyys löyhkäsi!
264

 

Pälsin kuvauksissa englantilaisvastaisuus on käännetty ikään kuin karjalaisten itsensä 

esittämäksi. Englantilaiset yritetään esittää vaikkapa suomalaisia huonompina lääkärei-

nä, jonka karjalaiset kyllä huomaavat kunhan saavat riittävän kauan olla tekemisissä 

suomalaisten heimoveljiensä kanssa. Seuraava esimerkki on hyvä havainnollistus tällai-

sesta huomautuksesta, jossa valetaan vahvaa itsetuntoa suomalaisiin. Tällaisilla huo-

mautuksilla pyritään osoittamaan, kuinka karjalaiset ovat valmiita yhteistyöhön suoma-

laisten kanssa ja että suomalaiset ovat liki kaikissa toimissaan parempia kuin englanti-

laiset.  

Muuan mies tuli tarjomaan tohtorin pihteihin kipeätä hammastaan, jonka 

hän kerskasi kestäneen englantilaisen sotilaslääkärin irroittamisyritykset. 

Näihin hohtimiin se lähti, että helähti, ja karjalaiset päättelivät saaneensa 

hyvän kenttälääkärin.
265

 

Yleensä suomalaisten ylivertaisuutta millä tahansa elämänalalla verrattiin ennen muuta 

venäläisiin. Tämä heimokirjallisuudessa esiintyvä englantilaisvastaisuus on erikoinen 

oman aikansa juonne, jota tuona aikana kirjoitettu heimokirjallisuus osaltaan ilmentää. 

Englantilaisten vahva läsnäolo Muurmannin radalla ja sen mukanaan tuoma todellinen 

pelko sodanjulistuksen mahdollisuudesta rajoittivat Suomen valtiollisen tason toimintaa 

Itä-Karjalassa. Samalla useiden toimijoiden päällekkäisyys sekoitti karjalaisten mieliä, 
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eikä kaikki karjalaiset yhdistävää rintamaa muodostunut missään vaiheessa suuntaan 

eikä toiseen.
266

 Todellisuus oli ennen muuta karjalaisten kannalta epäedullinen: karjalai-

set taistelivat ajoittain toinen toisiaan vastaan, toiset suomalaisten puolella ja toiset eng-

lantilaisten puolella. Joskaan varsinaisesta Karjalan sisällissodasta ei koskaan ole tässä 

yhteydessä puhuttu, vaikka sellaisenkin tunnusmerkit ainakin osittain täyttyvät.
267

 Alue 

joutui joka tapauksessa sotakentäksi, ja väkivaltaisuuksia siviiliväestöä kohtaan esiintyi 

kaikkien osapuolten tekeminä, kun kukin etsi heidän keskuudesta vihollista auttaneita 

henkilöitä.
268

 

Suomen hallituksen kädet olivat varsin sidotut sallimaan suurempaa virallista sotilaallis-

ta toimintaa Itä-Karjalassa. Poliittiset pyrkimykset olivat törmänneet vastatusten suurpo-

liittisten toimijoiden intressien kanssa ja viimeistään Tarton rauhansopimus vähensi 

Suomen mahdollisuuden toimia Itä-Karjalassa sotilaallisesti käytännössä olemattomiin. 

Sotilaallisella toiminnalla ei Suomi saisi Itä-Karjalan kysymystä ratkaistua haluamal-

laan tavalla.
269

  

Koko heimosotien ajan Suomessa eli vahva eri kansanosat läpäisevä heimoaatteellinen 

innostus. Tämä tarkoitti, että vaikka Suomi ei kansallisella armeijallaan osallistunut Itä-

Karjalassa käytyihin erinäisiin sotatoimiin, saattoi se katsoa sormiensa lävitse ja hiljai-

sesti hyväksyä, mikäli yksityishenkilöt värväsivät joukko-osastoja sota- tai valistustoi-

miin Itä-Karjalaan.  

 

2.3. Suur-Suomen luominen yksityisyritteliäisyyden varassa  

Ja on käyvä niin, että auringon kierrosten mukana on aivan tarttuvina tun-

keutuva yhä runsaslukuisemman kansajoukon sydämiin tunnuslauseet: 

Suur-Suomi = Isänmaa. Työ tämän asian hyväksi – ajankohtaisin.
270

 

Muurmannin radan merkityksen kasvun myötä maailmanpoliittinen tilanne ei antanut 

Suomelle paljoakaan vaihtoehtoja ajaa Itä-Karjalan kysymyksen etenemistä muuten 

kuin diplomatian kautta. Suomi ei suoraan voinut marssittaa joukkojaan Itä-Karjalaan, 

sillä se olisi merkinnyt sotaa liittoutuneita vastaan. Myöskään Neuvosto-Venäjän kanssa 
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ei haluttu avoimiin sotatoimiin – tämä uhkakuva haluttiin sulkea erityisen tarkkaan pois 

etenkin Tarton rauhanneuvottelujen aikana kesästä 1920 saman vuoden syksyyn. Suo-

men hallitus halusi kuitenkin osoittaa tukeaan itäkarjalaisten ponnisteluille, mutta varsi-

nainen toiminta jäi täten yksinomaan vapaaehtoisten vastuulle. Virallisesti Suomi pyrki 

pitämään yllä kansainvälistä huomiota Itä-Karjalan asiaan tiedotuksen ja diplomatian 

voimin, jotta myöhemmin koittavat ensimmäisen maailmansodan jälkeiset rauhansopi-

mukset tai kansainvälinen mielipide Kansainliiton välityksellä lopulta kääntäisivät Itä-

Karjalan tulevaisuuden Suomelle edulliseksi.
271

 

Läpi heimosotien karjalaisten varsin nuiva suhtautuminen suomalaisten levittämää hei-

moaatetta kohtaan oli pettymys ennen muuta Itä-Karjalaan lähteneille vapaaehtoisille.
272

 

Eräillä venäläisiin positiivisesti suhtautuneilla alueilla suomalaisiin suhtauduttiin lähin-

nä välinpitämättömästi, joskus jopa suorastaan vihamielisesti.
273

 Jotkut karjalaiset kylät 

pyysivätkin venäläisiltä viranomaisilta sotilaallista apua suomalaisia maahantunkeutujia 

vastaan.
274

 Suomalaisten vapaaehtoisjoukkojen oli vaikea ymmärtää tällaista kohtelua. 

Suomalaiset pyrkivät propagandan valossa esittäytymään Itä-Karjalan vapauttajina, ei 

valtaajina, jollaisina ainakin osa karjalaista tuntui heitä kohtelevan.
275

 Lisäksi vaikka 

karjalaiset olivat kuinka suomenheimolaisia, ei suomalaisilla ja karjalaisilla ollut niin 

yhteinen kieli kuin esimerkiksi aktivistit Suomessa pyrkivät propagandassaan esittä-

mään.
276

 Etenkin Aunuksessa väestö osasi paremmin venäjää ja kyrillisiä kirjaimia kuin 

suomea. Tämä vaikeutti etenkin heimoaatepropagandan levittämistä Itä-Karjalaan, sillä 

painettu teksti olisi ollut omiaan lisäämään karjalaisten tietoutta joko mahdollisuudesta 

liittyä Suomeen tai ajaa kansanäänestystä ja tätä kautta mahdollista autonomiaa Venä-

jästä.
277

 

Heimokirjallisuudella oli osaltaan vapaaehtoisen värväämiseen tähtäävä tehtävä. Suo-

men valtio ei virallisesti voinut järjestää sotavoimien värväystä yhdellekään heimosota-

retkelle tai käyttää Suomen vakinaista armeijaa, sillä se olisi herättänyt liikaa kysymyk-

siä ja vastustusta sekä liittoutuneiden että venäläisten keskuudessa. Lisäksi Suomen 

hallitus asetti rajoituksen, jonka nojalla asevelvollisuusikäisiä, yli 20-vuotiaita, joilla 
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varusmiespalvelus oli suorittamatta, ei heimosotaretkille saanut värvätä.
278

 Kianto pe-

räänkuulutti oman heimosotakirjansa viimeisillä sivuilla suomalaisen nuorison tarpeelli-

suutta Itä-Karjalan vapauttamisessa ja asian puolesta tehtävän valistustyön tarpeellisuu-

desta suomalaisten nuorten keskuudessa kotimaassakin:  

Nuoret suomalaiset soturit, innostukaa kahdennellatoista hetkellä sotimaan 

Vienan Karjalan puolesta puhtahin asein, sillä meidän nuori valtakuntamme 

lankeaa häpeän varjoon, ellei jokainen poika, joka sinne menee, tiedä minkä 

pyhän puolesta Kauko-Karjalan sotaa käydään.
279

 

Kansainvälisten sopimusten mukaisesti hallitus ei antanut värvätä vapaaehtoisia myös-

kään julkisesti, eikä joukkoja saanut järjestää taistelukelpoisiksi Suomen puolella.
280

 

Kaikista rajoituksista huolimatta yksityisten henkilöiden rajanylitystä ei Suomen halli-

tus halunnut missään heimosotien vaiheessa estää.
281

 Lienee sanomattakin selvää, että 

virallinen Suomi liikkui näissä toimissa varsin harmaalla alueella. Etenkin ympärysval-

loista Englanti varoitteli Suomea jatkuvasti tällaisten aseistautuneiden joukkojen pääs-

tämisestä itärajansa yli vaarantavan Suomen mahdollisuudet saada Itä-Karjalasta mitään 

hyötyä itselleen, mikäli asia olisi ympärysvaltojen päätettävissä tulevissa maailmanso-

dan loppuselvittelyissä.
282

 

Suomalaisiin suhtauduttiin sitä epäluuloisemmin mitä pidemmälle itään Suomen ja 

Neuvosto-Venäjän välisestä rajasta siirryttiin.
283

 Harvoin Itä-Karjalan-kävijät suoranais-

ta venäläisten ihailijoita Itä-Karjalassa kohtasivat, tällaiset henkilöt olivat ymmärtäneet 

siirtyä suomalaisten heimosoturien tieltä venäläisemmille alueille. Rauhan toivomus oli 

karjalaisille kuitenkin tärkeämpi kuin suomalaisten rinnalle taistelemaan yhtyminen, 

joka olisi ainakin aluksi tarkoittanut lisää sotaa, kärsimystä ja puutetta jo valmiiksi ko-

via kokeneelle kansalle. Kiannosta ”oli tuskastuttavaa kerrankin ymmärtää mistä ihmi-

set elävät.”
284

 Karjalaisten maalliset tarpeet ajoivat heimoaatteen edelle. Suomalaisten 

oli helppoa luvata heimojenvälistä auvoista tulevaisuutta, mutta se ei täyttänyt karjalais-

ten nälkäisiä mahoja juuri siinä hetkessä. 
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Turhaa oli haukkua tätä laumaa akkamaisista mielipiteistä – Vienan kansa-

han taisteli olemassaolostaan, jonka ehdot se itse tiesi: leipää, suolaa ja 

rauhaa!
285

 

Heimokirjallisuudesta löytyy ajoittain myös kohtia, joissa karjalaistenkin yksityistä toi-

mintaa heimoaatteen eteen nostetaan esille ja arvostetaan kovasti. Heimokirjallisuuden 

mukaan karjalaiset eivät itse edes aina tunnu ymmärtävän, kuinka merkittävää heidän 

toimintansa kansallisesta näkökulmasta on, mutta sillä ei ole merkitystä. Tärkeintä tun-

tuu olevan, että karjalaiset lähentyvät suomalaisten ja länsimaisen kulttuurin kanssa, 

eivätkä muutu venäläisiksi slaavilaisen kulttuurin edustajiksi kaikesta Venäjän venäläis-

tämistyöstä huolimatta. Itä-Karjalan venäläistämistä oli harjoitettu jo 1800-luvun puo-

lelta asti ja se saavutti eräänlaisen huippunsa jo 1910-luvulla.
286

 Ensimmäinen maail-

mansota ja Venäjän sekava sisäinen tilanne oli venäläistämistoimia 1920-luvulle tulta-

essa hieman rauhoittanut.
287

 Pitkään jatkuneen venäläistämistyön vaikutuksia kommen-

toivat kaikki Itä-Karjalan-kävijät teoksissaan. Kirjoittajien asenteissa on havaittavissa 

hyvityksen hakemista sortovuosista – suomalaiset ja suomalaisuus olivat kestäneet sor-

totoimenpiteet ja nyt venäläiset saisivat maksaa kaikista Suomea kohtaan historiassa 

tekemistään vääryyksistä menettämällä Itä-Karjalan Suomelle. Vastaavasti karjalaisille 

haluttiin osoittaa, että vastustamalla venäläistämistoimia hekin voisivat kyllä selvitä, 

selvisihän Suomikin. Tämä selviytymiskamppailun avuksi suomalaisten heimoaktivis-

tien voi ajatella rientäneen. Venäläistämistoimet saavat paljon huomiota heimokirjoissa 

myös siitä syystä, että niistä voi löytää oivaa propagandamateriaalia venäläisiä vastaan. 

Karjalaisten puolelta harjoitetuksi heimotyöksi kelpasi esimerkiksi laukkukauppa. 

Laukkukauppaa kommentoitiin runsaasti jo autonomian ajan matkakirjoissa. Tämä jo 

vuosisatoja vanha perinne tuntui elävän edelleen karjalaisten keskuudessa. Laukku-

kauppa oli karjalaisten miesten Suomen puolelle suuntaamaa kaupustelua talvisaikaan, 

jolloin 

jos kohta, kuten on ilmeistä, talonmiehen poissaolosta kodin hoito kärsiikin, 

ei silti ole vähäiseksi arvattava sitä sivistysvoittoa, jonka maakunta on saa-

nut siten, että miehet ovat oleksineet valistuneemmilla tienoilla.
288
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Näillä valistuneimmilla tienoilla, Suomen puolella, karjalaisten miesten uskottiin näke-

vän sen merkittävän eron vauraudessa, joka suomalaiset kylät erotti karjalaisista. Toinen 

yleinen huomion kohde oli Itä-Karjalan tiettömyys. Venäläiset eivät olleet saaneet itäi-

seen Karjalaan aikaan edes maanteitä.
289

 Suomalaiset ajattelivat, että kun Karjalaiset 

miehet näkisivät, kuinka huonosti venäläinen hallinto Itä-Karjalan syrjäisiä seutuja oli 

kehittänyt ja tästä myös kotiseudulla toisille miehille sekä naisväelle kertoisivat, herät-

täisi se vahvaa venäläisen hallinnon arvostelua. Karjalaiset kääntyisivät tulevaisuudessa 

kehittyneemmän Suomen puoleen. Tämä karjalaisten itsensä kotiseudulleen välittämä 

ensikäden informaation uskottiin olevan parempaa heimokansallista valistusta kuin yh-

denkään karjalaisille entuudestaan tuntemattoman suomalaisen agitaattorin pitämät pu-

heet karjalaisten keskuudessa. Lukkarinen toteaakin, että tällainen laukkukauppiaiden 

mukana kulkeva kulttuurin vaihto ja välitön ensikäden heimotyö on 

vaikuttanut sekä Karjalan yleiseen sivistyselämään että myös heimositeiden 

lujittumiseen, ammoisen sukutunteen säilyttämiseen keinotekoisen valtiora-

jan kahdenpuolen.
290

 

Tarton rauhansopimuksessa toteutumaton mahdollisuus karjalaisille päättää tulevaisuu-

destaan kansanäänestyksellä, ei tyydyttänyt karjalaisia, jotka tunsivat Suomen pettäneen 

heidät kaikista lupauksistaan huolimatta. Valtuuskunnat, joita Itä-Karjalan kylistä ja 

kunnista jo Ilmari Kiannonkin panostuksella koottiin
291

, eivät nimittäin lopulta edes 

päässeet neuvottelemaan Neuvosto-Venäjän edustajien kanssa tulevasta rauhansopi-

muksesta ja Itä-Karjalan kuntien itsemääräämisoikeuden käytännöntoteutuksesta.
292

 

Toisaalta kohtasipa Kiantokin ainakin hänet itsensä yllättävää vastustusta karjalaisten 

taholta näillä kansanvalistusmatkoillaan jo ennen rauhansopimuksen allekirjoitusta. 

Kiannon heimokansallinen työ ei kantanut erityisen suurta hedelmää siis edes silloin, 

kun karjalaisten olisi voinut olettaa pyrkivän vaikuttamaan eniten tulevaan rauhansopi-

mukseen ja venäläisten alaisuudesta pois pääsemiseen.
293

  

Me emme enää luota venäläisiin herroihin vai kuinka, kaverit? – Hiljaisuus. 

Supatusta ovensuusta… Siis hiukan luotettiin.
294
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Tämän kaltaiset karjalaisista itsestään kumpuavat venäläisystävämieliset ajatukset var-

masti vaikuttivat omalta osaltaan useista heimokirjoista selkeästi paistavaan näkemyk-

seen, että Itä-Karjala ja karjalaisetkin olivat jo pahasti venäläistymässä. Toisin sanoen 

heimokansan eteen tehtävällä suomalaisella valistustyöllä oli kiire, sillä osa karjalaisista 

tuntui turvautuvan mieluummin venäläisten kuin heimokansansa apuun. 

Heimosotien yhtenäiseen linjaan tuo poikkeuksen niistä viimeinen, jota nimitetään Kar-

jalan kansannousuksi – tai näkökulmasta riippuen vaihtoehtoisesti Karjalan retkeksi, 

kapinaksi tai metsäsissisodaksi.
295

 Kansannousu tapahtui talvella 1921–1922 ja sen al-

kuverso on löydettävissä myös Repolan nimismiehen ”Bobi” Sivénin radikaalissa toi-

minnassa Tarton rauhansopimuksen jälkimainingeissa.
296

 Tämä viimeiseksi jäänyt hei-

mosota on erityinen sen vuoksi, että sen alku on puhtaasti karjalaisten itsensä aikaan 

saama. Toisin kuin muissa heimosodissa karjalaiset itse muodostivat taistelevien jouk-

kojen valtaosan sodan alusta loppuun saakka.
297

 

Karjalan kansannousu oli seurausta Venäjän laiminlyönneistä Itä-Karjalassa Tarton rau-

haa vastaan. Kansannoususta innostuneet suomalaiset vapaaehtoiset heimoaktivistit yrit-

tivät saada Suomen hallitusta avustamaan sotatoimia niin materiaalilla kuin ajamaan 

karjalaisten asiaa mahdollisimman näkyvästi kansainvälisessä politiikassa, ennen muuta 

Kansainliitossa. Suomen hallitus keikkui jälleen puolueettomuuden välimaastossa, sillä 

kotimaassa esitettiin vahvoja mielipiteitä siitä, että Suomen tulisi valvoa Tarton rauhan-

sopimuksen noudattamista Itä-Karjalassa jopa sotilaallisesti tarpeen niin vaatiessa.
298

  

Karjalaiset odottivatkin saavansa Suomesta konkreettista apua, mutta ainakaan viralli-

sesti sitä ei voitu antaa. Tämä jos mikä turhautti suomalaisia heimoaktivisteja, mutta 

karjalaisille tilanne oli tätäkin pahempi. Karjalan kansannousua sotakirjeenvaihtajana 

seurannut Sakari Pälsi kirjoitti, että juuri kun hän oli palaamassa taistelujen keskeltä 

Suomeen 

tuli sana Akonlahdesta, että kylässä oli useita perheitä nälkään nääntymäs-

sä. Sama oli laita monissa muissa syrjäkylissä, apu ei ollut vielä ehtinyt nii-

hin, eikä ehtinyt milloinkaan.
299
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Vuosia suomalaiset olivat lupailleet apuaan karjalaisille, mikäli he sitä vain itse yltyisi-

vät pyytämään ja ryhtyisivät taisteluun venäläisiä vastaan. Nyt kun apua ei pyynnöistä 

huolimatta saatu karjalaisille toimitettua, ei ole ihme jos karjalaisista tuntui, että suoma-

laiset olivat heidät tosi paikan tullen jättäneet oman onnensa nojaan. Kiannolle olivat 

karjalaiset esittäneet jo neljä vuotta aiemmin syyn varovaisuuteensa kääntyä Suomen 

puoleen seuraavasti:  

Ryssälle potku takapuoleen, engelsmannille samoin, mutta Jumala varjel-

koon meitä kumartamasta myös sellaiselle sukulaiselle, joka tähän asti ei 

ole meitä kannikallakaan auttanut.
300

 

Karjalaisten epäluulo Suomen mahdollisuuksiin auttaa heitä hädän hetkellä realisoitui 

valitettavaksi tosiasiaksi ja murensi pohjaa heimotyön uskottavuudelta. Suomen hallitus 

oli tietoinen, että kun karjalaisia ei voitukaan auttaa, katkeroittaa se karjalaisten mielet, 

ja Suomen tavoitteet Itä-Karjalassa kokevat vakavan kolauksen.
301

 Suomen hallituksen 

kädet kuitenkin olivat edelleen kansainvälisen tilanteen takia sidotut – se selitys ei toki 

hätää kärsiviä karjalaisia lämmittänyt, ei edes suomalasia heimoaktivisteja.  

Mitä Suomi ja suomalaiset heimoaktivisti sitten pystyivät tekemään, oli kansainvälisen 

huomion herättäminen ja jälleen yhden vapaaehtoisista kootun joukon lähettäminen 

rajan yli ilman Suomen hallituksen virallista lupaa. Tällä kertaa vapaaehtoisjoukko oli 

vahvuudeltaan 500 miestä ja Tarton rauhansopimuksen myötä muuttuneen tilanteen 

takia suurin osa heistä esiintyi salanimillä.
302

 Kansainvälisen huomion herättämistä oli 

esimerkiksi sotakirjeen vaihtajien lähettäminen seuraamaan Karjalan kansannousua. 

Näiden miesten tehtävä oli raportoida Itä-Karjalasta sanomalehdissä julkaistavin rapor-

tein. Yksi tällainen sotakirjeenvaihtaja oli kansatieteilijä Sakari Pälsi, joka myöhemmin 

kokosi lehtijuttuja varten tekemistään muistiinpanoista yhtenäisen kirjan Karjalan talvi-

teillä. 

Vuosi takaperin, vähää ennen joulua [1921], kuultiin itäisen rajan takaa jäl-

leen taistelun melskettä. Karjalaiset olivat nousseet sotajalalle, ja heidän 

toimensa kiinnittivät muun maailman huomion puoleensa keskitalven ajaksi. 
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Mielenkiinto kasvoi meillä vahvaksi, pannen liikkeelle monenmoista puuhaa 

ja avustustointa.
303

 

Helsingin Sanomat ja Suomen Kuvalehden toimitukset varustivat Pälsin retken, jonka 

tehtäväksi annettiin ”ottaa selko siitä, mitä oikeastaan tapahtui siellä korpien kätköis-

sä.”
304

 Pälsin retken järjestäminen oli yksi niistä monista ”puuhista”, joita heimoaktivis-

tit usein oman yhteiskunnallisen asemansa nojalla pystyivät organisoimaan ilman, että 

Suomi virallisesti, ainakaan hallitustasolla, otti osaa. Toisin sanoen ei ole epäilystäkään, 

ettei niin Helsingin Sanomissa kuin Suomen Kuvalehdessäkin ollut heimoaktivisteja tai 

heimoaatteelle myötämielisiä henkilöitä, jotka ovat nähneet tarpeelliseksi saada Karja-

lan kansannousulle mahdollisimman paljon huomiota tässä tapauksessa palstatilan 

muodossa. Lisäksi Suomi todella yritti tehdä Itä-Karjalan asiasta kansainvälisestikin 

merkittävän kysymyksen, mutta Kansainliiton ja ulkomaiden mielenkiinto asiaa kohtaan 

väheni samaa tahtia kuin karjalaiset metsäsissit ja suomalaiset vapaaehtoiset perääntyi-

vät ylivoimaisen puna-armeijan edessä.
305

 Myös Pälsillä oli omien sanojensa mukaan 

aikomus kirjoittaa pidempiä Itä-Karjalan tilannetta käsitteleviä artikkeleja, mutta ”tais-

telut loppuivat pian ja ne jäivät painamatta”, minkä lisäksi yleinen mielenkiinto kääntyi 

toisaalle ja ”vaivalla kyhätyt tekeleeni menivät hukkaan.”
306

 

Kansainliitossa ei siis saatu ratkaistua Itä-Karjalan asiaa suuntaan eikä toiseen. Osaltaan 

se johtui Neuvosto-Venäjän suhtautumisesta Karjalan kansannousuun sen sisäisenä 

asiana ja osaltaan Kansainliiton heikkoudesta puuttua suvereenin valtion sisäisiin asioi-

hin muuten kuin diplomatialla. Kansainliitto tyytyi lauselmaan jossa painotettiin Tarton 

rauhansopimuksen pätevyyttä. Ainut jatkotoimenpide asian suhteen oli päätös, jonka 

nojalla kaikki mahdollinen Itä-Karjalaa koskeva aineisto tuli ottaa talteen sen varalta, 

että asiaa tultaisiin vielä tulevaisuudessa käsittelemään tarkemmin.
307

 

Heimokirjallisuudessa on havaittavissa vahva vire tavallisiin ihmisiin vetoamisessa. 

Kirjoittajien pyrkimys vaikuttaa juuri yksityisiin ihmisiin johtuu nimenomaan valtioval-

lan hankalasta poliittisesta tilanteesta ja siitä johtuvasta kykenemättömyydestä toimia 

aktiivisesti Itä-Karjalan hyväksi. Heimokirjallisuus toimi yksityisen ja vapaaehtoisen 

karjalainnostuksen nostattajana kahdellakin tavalla. Ensinnäkin se kannusti etenkin nuo-
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ria liittymään vapaaehtoisiin sotajoukkoihin, joita Itä-Karjalaan lähti heimosotien aikana 

useita. Toisekseen kirjat pyrkivät olemaan yleistä heimoaatteellisen innostuksen herätte-

lyä ihan kaikille, jotka kirjan sattuvat lukemaan. Tätä kautta heimokirjallisuus pyrki 

taivuttamaan yleisen suomalaisen mielipiteen heimokansan auttamiselle myönteiseksi, 

jonka uskottiin riittävän suurekin kansanliikkeeksi paisuessaan vaikuttaman myös edus-

kunnan ja hallituksen edesottamuksiin.  

Kirjoille toivottiin varmasti myös karjalaisia lukijoita, mutta todellisuudessa Itä-

Karjalan heikko lukutaito ei mahdollistanut kovin suuren levikin laskemista Itä-

Karjalaan. Kirjojen pääasiallinen kohdeyleisö on siis suomalainen lukijakunta. Koska 

kirjoilla oli selkeä päämäärä – heimoaatteen lujittaminen ja halun herättäminen auttaa 

karjalaisia heimoveljiä – on ilmiselvää, että kirjat sisältävät propagandistista materiaalia 

ja näkökulmia. Toisissa kirjoissa propaganda on peittelemätöntä, kuten Akateemisen 

Karjala-Seuran julkaisuissa, mutta toisissa sitä ei ole nähtävissä juuri lainkaan. Tällaisia 

ovat yleisemmät esitykset karjalaisten elämästä ja elämänoloista. Lisäksi näiden kahden 

ääripään väliin mahtuu lukuisia monenlaisia ja tasoisiakin kirjoja, joiden pikainen tar-

kastelu ei aina paljasta, ovatko ne vilpitöntä heimoaatteen lujittamista vai tätä suurem-

paan kokonaisuuteen liittyvää kommunisminvastaisuutta. 

 

2.4. Heimoaatetta vai kommunisminvastaisuutta 

Ryssänviha oli se henki, joka vei jääkärit Saksaan, ryssänviha oli se voima, 

joka loi Suomen vapaaksi. Ryssänviha – jääkärihenki – on suomalainen 

henki. Sen hengen voimalla on tämä pieni kansa jaksanut läpi vuosituhan-

nen säilyttää itsensä jättiläissuuren slaavilaisen heimon yhtämittaisia hyök-

käysyrityksiä vastaan.
308

 

Heimokirjojen kirjoittajat ovat poikkeuksetta mielissään päästessään matkaamaan Itä-

Karjalaan ja samalla kertomaan muille suomalaisille näkemästään. Osaa matkalle vetää 

alkuperäisen suomalaisuuden asuinseuduille matkustamisen romanttinen ihannointi ja 

toiset haluavat vain hetken hengähdystauon modernilta sivistykseltä, joka kaupungeissa 

on alati läsnä. Osaa taas Itä-Karjala kiinnostaa kansatieteellisessä tai muinaistutkimus-

mielessä. Itä-Karjalaa luonnehditaan muun muassa ”tutkijain luvatuksi maaksi ja aar-
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reaitaksi”
309

, onhan kyseessä seutu, jolla Suomen kansalliseepos Kalevala on aikanaan 

syntynyt. 

Heimokirjoista paistaa edelleen läpi se sama matkaan lähtemisen innostus, joka ajoi jo 

Ervastin liikkeelle – sekä runonkerääjät ennen häntä – tutustumaan itärajan takaiseen 

heimokansaan. Autonomian aikana alkanut ja karelianismin huippuunsa nostattamasta 

Karjalan matkusteluromantiikasta on siis havaittavissa piirteitä vielä heimokirjallisuu-

dessakin.
310

 Ernst Lampénin matkainnostus liittyy osaltaan hänen nuorempana teke-

määnsä matkaan, joka on hänen mielissään keikkunut aina uuteen matkaansa asti. Li-

säksi hän kuvailee innostuneeseen sävyyn, kuinka hänen luonaan Helsingissä on vierail-

lut vanhoja runonlaulajaukkoja herättäen hänessä voimakkaan Karjalan kaipuun. Hel-

singissä runoukkojen laulut kuitenkin ovat vain onttoa kuminaa vieraassa ympäristössä 

– runot on kuultava Karjalan saloilla.
311

 Kiannonkin mukaan Vienaan kannatti matkus-

taa ”vaikka konttaamalla, vaikka naulan kärjillä kävelemällä.”
312

 

Vaikka useiden heimokirjojen ensimmäiset kappaleet ovat suorastaan Karjalaan matkus-

tamisen romanttista hurmosta, on useissa tämän ohella havaittavissa vahva heimovalis-

tusvivahde heti ensi sivuilta. Eräs kirjoittaja perusteli matkaansa pohjoisessa Vienassa 

peittelemättömänä heimotyönä, matkan hän tosin teki jo vuoden 1917 kesällä: 

– – koska rivi siellä toinen täällä saattaa lisätä Karjalan tuntemista ja täkäli 

lujittaa heimositeitä, joiden voimaa nyt niin vakavasti koetellaan.
313

 

Heimokirjallisuuden kirjoittajat pitävät itseään sekä muita Itä-Karjalan-kävijöitä ennen 

muuta puhtaan heimotyön tekijöinä. He korostavat nimenomaan sitä hengellistä ja ai-

neellista apua, jota suomalaiset karjalaisille antavat – ja voisivat antaa lisääkin. Vastaa-

vasti Karjala jo omalla historiallaan ja kalevalaisilla hengentuotteillaan velvoittaa suo-

malaisten auttavan heitä venäläisten puristuksessa. Lukemassani aineistossa ainoastaan 

Ilmari Kianto antaa suoranaista kritiikkiä, sitäkin yhden ainoan kappaleen verran, suo-

malaisten vapaaehtoisten toiminnalle Vienassa. Toisaalta se on tästä syystä sitäkin mie-

lenkiintoisempaa: 
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Sanottakoon suoraan mistä syystä näinä aikoina niin paljon vastatulleita 

vapaaehtoisia sotureita työnnettiin takaisin onnettomaan isänmaahan. Uh-

tuan lääkäri oli heidät tarkastanut ja huomannut heidän potevan tarttuvaa 

sukupuolitautia, jonka olivat tuoneet Suomesta. Hyvä Jumala, saattoiko aja-

tella pahempaa suursuomalaisuuden pilkkaa kuin se että nuoret syfiliksen 

saastuttamat vapaehtoiset keinottelivat itsensä Vienan Karjalaan, Suur-

Suomen puhtaimpaan sopukkaan! Häpeä myös kaikille välittäjille, jotka 

vastoin parempaa tietoansa värväsivät Uuteen Suomeen sikoja, silloin kun 

heidän sinne piti ohjata isänmaansa valioväkeä.
314

 

Lainaukseen tiivistyy hyvin idealistien romanttinen näkemys heimotyöstä. Ensiksikin 

Suur-Suomi on käsitteenä aivan tavanomainen, sitä käytetään sanan Suomi sijasta – ei 

ole epäilystäkään etteikö Suur-Suomi olisi ollut parhaillaan muotoutumassa kaikista 

vastoinkäymisistä huolimatta. Toisekseen Karjala nähtiin tulevan Suur-Suomen ”puh-

taimpana sopukkana”, jossa alkuperäinen suomalaisuus oli nähtävissä kuin ulkomuseos-

sa.
315

 Samalla kun tämä alkuperäinen heimokansa haluttiin liittää Suur-Suomen osaksi, 

pelättiin sen siinä sivussa jotenkin turmeltuvan sivistyksen pariin joutuessaan.
316

 Kai-

kesta huolimatta oli tämä parempi uhkakuva kuin joutua jäämään venäläisen kulttuuri-

piirin yhteyteen, mikä varmasti hävittäisi suomenheimon ja osan sen historiaa sekä hen-

gentuotteiden valossa yhden arvokkaimman suomalaisuuden kotiseudun. Kolmanneksi 

heimotyötä tekevät vapaaehtoiset, niin sotamiehet kuin muut agitaattorit – kuten Kianto 

itse – haluttiin nähdä isänmaan valioväkenä. Valioväkenä, joka on jo herännyt siihen 

todellisuuteen, että heimokansaa oli autettava nyt eikä epävarmassa tulevaisuudessa. 

Suurin osa suomalaisista kun vielä tuntui nukkuvan tämän heimoaktivisteille valjenneen 

tosiasian suhteen. 

Heimoaktivistit pelkäsivät huonon vapaaehtoisaineksen pilaavan koko heimotyön mai-

neen, ja eittämättä se veikin pohjan täysin puhtaalta heimotyöltä. Toisaalta ei liene ih-

me, että etenkin vapaaehtoisista kootut taisteluosastot aiheuttivat kuvatun kaltaista har-

mia. Vapaaehtoisten joukossa oli toki puhtaan heimoaatteen liikkeelle ajamia henkilöitä, 

mutta on selvää, että heimosotien kaltaiset seikkailut – joiksi niitä voinee hyvin kutsua – 

vetivät puoleensa myös muista lähtökohdista asiasta innostuneita henkilöitä. Kianto on 

sisällyttänyt kirjaansa jääkärikapteeni Toivo Kuisman hänelle kirjeitse lähettämän ar-
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vostelun suomalaisten vapaaehtoisten tasosta. Kuisma kertoo Vienan retken vapaaeh-

toisten ”miesten” olevan joko sairaita, huligaaneja, rikollisia, pelkureita tai muuten ky-

kenemättömiä hoitamaan sitä tehtävää, minkä takia heidät on Vienaan värvätty.
317

  

Kuisman mielestä on surullista, ettei Suomesta löydy 400 ali- tai yli-ikäistä rehellistä ja 

pelkäämätöntä miestä toteuttamaan Suur-suomen luontia, joiden sisäinen sielunääni 

sanoisi ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi!”
318

 

Jos rupeaisin karsimaan kaikki, jotka ovat itsensä häpäisseet, ei jäisi jäljelle 

juuri ketään. Jos edes ammuttaisiin kaikki ne, jotka sotalakien mukaan oli-

sivat ammuttava, olisi niiden määrä pelottavan suuri.
319

 

Ei ollut tavatonta, että määräaikaisilla sopimuksilla värvätyt sotilaat karkailivat ennen 

määräaikansa umpeutumista, tai eivät ainakaan uusineet palvelustaan, mikäli sen lop-

puun asti hoitivatkin.
320

 Vapaaehtoisten vaihtuvuus olikin heimosotaretkillä suurta, eikä 

ole ihme että värvätyn aineksen laatu vaihteli. Täytyy edelleen muistaa, että värväykset 

tehtiin Suomessa enemmän tai vähemmän salassa.
321

 Ainakaan niillä ei ollut minkään-

laista virallista statusta, sillä valtiovalta ei niihin osallistunut. Erityisen tarkalla seulalla 

vapaaehtoisia ei karsittu, ainoastaan valtiovallan asettama rajoitus miesten iälle oli 

huomioitava. 

1900-luvun alku oli rotuoppien sävyttämää aikaa, jota Euroopassa ruokkivat osaltaan 

vahvistuvat nationalistiset aatevirtaukset sekä ensimmäisessä maailmansodassa itsenäis-

tyneiden pienten kansojen kohonnut itsetunto.
322

 Suomalainen heimokirjallisuus ei tee 

tästä linjasta poikkeamaa, vaan rotukysymykset ovat esillä useissa teoksissa. Suur-

Suomi-aatteen oikeutus kävi luontevasti nimenomaan vetoamalla suomalaiseen rotuun, 

joka oli jakautunut ikävästi Suomen ja Neuvosto-Venäjän raja-alueelle. Kansojen itse-

määräämisoikeuden nojalla – jota bolsevikit olivat maailmalle julistaneet kannattavansa, 

mutta jota he tulkitsivat kovasti eritavoin kuin suomalaiset
323

 – tulisi suomalainen rotu 

saattaa Suomen valtion alaisuuteen.  

Erilaisia suomalaisia ja karjalaisia yhdistäviä rotuseikkoja vilisee heimokirjallisuudessa 

paljon. Autonomian ajan Itä-Karjala-kirjallisuudessa rotu sanaa käytettiin vielä paljon 

                                                 
317

 Kianto 1918, 223–224. 
318

 Kianto 1918, 225. 
319

 Kianto 1918, 224. 
320

 Niinistö 2005, 169–170, 171; Vahtola 1997, 361–365, 407–412. 
321

 Vahtola 1997, 49–50. 
322

 Hovi 1988, 687–689; Saarinen 2006, 888–890. 
323

 Jääskeläinen 1961, 67, 162, 290; Niinistö 2005, 217. 



 

 

80 

 

harvemmin. Heimosotakirjoissa sanaa ”rotu” käytetään ikään kuin todistusvoiman lisää-

jänä, kun halutaan perustella karjalasten kuulumista suomenheimolaisiin – siis suoma-

laiseen rotuun. Karjalaisen rodun katoamisesta olivat useat heimokirjallisuuden kirjoit-

tajat huolissaan, sillä se oli jo uhkaavasti ehtinyt sekoittua venäläiseen rotuun vuosi-

kymmenien ajan. Suomalaiseen rotuun karjalaisten rotu sai kaikin mokomin sekoittua, 

sillä tällainen sekoitus ainoastaan vahvistaisi sekä suomalaisuutta että karjalaisuutta. Itä-

Karjalan-kävijöitä hirvittääkin usein naimattomat ”rotupuhtaat” karjalaiset naiset, joilla 

ei ole syystä tai toisesta miestä eikä siksi lapsia. Esimerkiksi käy Ernst Lampénin Äglä-

järvellä tapaama Anni, joka oli ”täyteläinen olematta pullea, voimakas olematta kar-

keatekoinen.”
324

 

Onhan väärin sekä rakasta synnyinmaata että Raja-Karjalaa kohtaan, että 

tällainen nainen ei lisää ja vahvista seurakuntaa, vaan sen sijaan puolikyt-

tyrät akat synnyttävät 16 lasta. Sehän on vastoin korkeampaa maailmanjär-

jestystä.
325

 

Muita karjalaisia ja suomalaisia yhdistäviä rotuominaisuuksia saattoi löytää oikeastaan 

kaikesta tavallisestakin elämästä – kunhan se erosi venäläisyydestä. Tällaisia seikkoja 

ovat esimerkiksi saunominen ja hiihtäminen. Kumpaankin rotuopin kannalta erikoiseen 

piirteeseen on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi Sakari Pälsi, joka antaa – kenties pilke 

silmäkulmassaan – ymmärtää, että karjalainen sauna oli hänen kohdallaan heimoaatteen 

sytyttäjä: 

Tunnustan, että se onnellinen sattuma, joka saattoi minut ensimmäisenä il-

tana Karjalaan tullessani saunaan, myöskin käänsi mieleni myötätuntoiseksi 

maata ja sen asukkaita kohtaan.
326

 

Suomalaisesta hiihtorodusta Pälsi on erityisen ylpeä ja sanookin suomalaisten olevan 

ainoa hiihtävä ihmisrotu maailmassa, jonka kaikki jäsenet tulevat toimeen suksien pääl-

lä.
327

 Tämä jos mikä on omiaan lomittamaan karjalaiset suomalaisten yhteyteen, jotka 

myös omaavat tämän suomalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan taidon, sillä venäläi-

set eivät sitä Pälsin mukaan hallitse. Toki jotkut venäläisetkin osaavat hiihtää, mutta ero 
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on siinä, että suomalaisen hiihtorodun jäsenet osaavat sen kaikki ikään kuin luonnos-

taan. Suurimmalle osalle venäläisistä Pälsi kuvaa sukset vastenmielisenä vihollisina: 

Olen joskus huvin vuoksi narrannut herkkäuskoisen ryssän suksille. Mies 

kaatui ennen kuin oli alkuunkaan yrittänyt, nousi sitten pystyyn ja katsahti 

kauhistuen taakseen.
328

 

Heimokirjallisuudessa ei ole mitenkään erikoista, että kirjoittajat kertovat esimerkiksi 

matkakumppaneistaan nimenomaan rotujensa perusteella. Roduilla saatettiin tarkoittaa 

ihan vain hämäläistä, pohjalaista ja karjalaista, jotka kaikki ovat suomalaisenrodun 

osasia. Esimerkiksi Ernst Lampén esittelee matkatoverinsa 

ainoastaan rotujensa edustajina, en henkilöinä, enkä luonteina, sillä sehän 

olisi sekä nokkaviisasta että sopimatonta. Siis historian valossa.
329

 

Sopimatonta yksityishenkilöiden nimien levittely olisi saattanut olla siitä syystä, että 

joukossa saattoi hyvinkin olla henkilöitä, joiden ei ollut soveliasta puuhailla Itä-

Karjalassa. Virallisesti Suomi ei tukenut aseellisia joukkoja heimosodissa, mutta yksi-

tyishenkilöinä monenlaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä olevat saattoivat toimia hei-

moaatteen hyväksi. Suomen diplomatialle olisi ollut kansainvälisesti epämiellyttävä 

kolaus, mikäli olisi paljastunut esimerkiksi hallituksen jäsenten lähipiirin osallistuvan 

Itä-Karjalassa operaatioihin, joista Suomen hallitus nimenomaan pesi kätensä: 

Asia ei saa käydä värväyksen nimellä, eikä suojeluskunnan nimissä. Sano-

malehtien suu tukittava. Hallitus luvannut katsoa sormien lävitse. Kaikin 

puolin varottava, ettei hallitus kompromettoidu.
330

 

Vuosien 1918–1923 heimotyöstä ei voida puhua ilman mainintaa propagandasta.  Tii-

vistettynä tuon ajan suomalainen propaganda oli kaksijakoista. Ensinnäkin rummutettiin 

Itä-Karjalan ja karjalaisten suomalaisuutta, joka itsessään jo oikeutti Suur-Suomen luo-

misen. Toinen kantava propagandateema oli, että mikä Itä-Karjalassa oli huonosti, ei 

johtunut missään tapauksessa sukulaiskansan omasta kyvyttömyydestä vaan venäläisis-

tä, jotka olivat Itä-Karjalaa pitäneet hallussaan jo vuosisatoja. Propagandan elementit 

ovat siis hyvin pitkälti samat kuin autonomian ajan Itä-Karjala-kirjallisuudessa, mutta 

                                                 
328

 Pälsi 1922, 194. 
329

 Lampén 1922, 36. 
330

 Niinistö siteeraa suojeluskuntien piiripäälliköille annettua ohjeistusta, kuinka Karjalan kansannousuun 
voidaan värvätä vapaaehtoisia. Niinistö 2005, 246. 



 

 

82 

 

nyt tekstien propagandaa ei enää edes yritetä peitellä.
331

 Ehkä yleisin venäläisiin kohdis-

tuva kritiikki heimosotakirjoissa on karjalaisten koulutustason alhaisuus, joka ilmeni 

esimerkiksi huonona lukutaitona – tähän oli suomalaisten helppo tarttua, sillä ero suo-

men toimivaan koululaitokseen oli suuri. Suomessa toimivat Karjalan asiaa ajavat jär-

jestöt, kuten Vienan karjalaisten liitto, yrittivät ajoittain perustaa Itä-Karjalaan suomen-

kielisiä kouluja, mutta sen seurauksena venäläiset alkoivat vainota kaikkea Karjalassa 

liikkuvaa suomalaista kirjallisuutta.
332

 Samalla syntyi venäläisten keskuudessa tarve 

perustaa runsaasti uusia venäjänkielisiä kouluja ja tätä kautta vahvistaa venäjän kielen 

asemaa itäisessä Karjalassa entisestään.
333

 Venäläisiä kouluja alkoikin ilmestyä Itä-

Karjalaan siihen tahtiin, että suomalaisten silmin ”niitä sukeaa kuin taikavoimasta.”
334

 

Lukkarisen mukaan näiden venäläisten sivistyslaitosten merkitys jäi kuitenkin vähiin, 

sillä vaikka 

ryhtyi venäläinen virkavalta ponteviin toimenpiteisiin ja perusti Karjalaan 

melkoisen määrän alkeisoppilaitoksia. Mutta kun näissä kaikissa tapahtui 

opetus venäjäksi, on ilmeistä, että niiden työn tulokset sivistyksen kohottaji-

na supistuivat vähiin. Eivätkä ne sitä varten olleet perustettukaan. Suomen-

kielisistä kodeista lähteneillä lapsilla meni kouluvuodet vieraan kielen op-

pimiseen – jos siitäkään ennätti tolkkua tulla –. Siinä tulos lyhyesti sanoen 

näiden ”sivistyslaitosten” toiminnasta.
335

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös Lukkarisen havainto, että karjalaiset säilyttivät 

usein kiellettyä suomenkielistä kirjallisuutta saunassa.
336

 Venäläiset eivät siis näyttäneet 

ymmärtäneen, miten arvokas ja monitahoinen tämä kylpylaitos Pälsinkin mainitsemalle 

suomalaiselle saunarodulle lopulta oli, sillä sen käyttöön ei ole venäläisen virkavallan 

taholta puututtu. 

On toki muistettava, että venäläiset osasivat propagandatyön siinä missä suomalaisetkin. 

Vielä autonomian aikana venäläisten ei ainakaan suoraan matkakirjoissa kerrota kohdis-

taneen propagandaa itäkarjalaisille. Tilanne muuttui Suomen itsenäistymisen myötä. 

Bolsevikit pyrkivät karjalaisille suunnatussa propagandassaan esimerkiksi esittämään 
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Itä-Karjalaan saapuvat suomalaiset lähinnä saksalaisten aseveljiensä ohjailemina käty-

reinä.
337

 Tämän propagandan voi sanoa lähdeaineistoni antaman kuvan perusteella osu-

neen maaliinsa, kun muistamme, kuinka välinpitämättömästi karjalaiset suomalaisten 

heimoveljien tarjoamaan apuun suhtautuivat. Lukkarinen nostaa esiin seikan, jonka mu-

kaan venäläisten propaganda esitti karjalaiset venäläisinä, kun suomalaiset halusivat 

esittää heidät suomalaisina. Suomalaisten ja venäläisten esittämä propaganda Karjalassa 

oli siis varsin saman sisältöistä – joskin tietenkin täysin keskenään vastakkaista. 

Karjalan kansan oikeat sielunviholliset, venäläispeikot, ovat mielellään ni-

mittäneet karjalaisia ”puhtaiksi kreikkalaiskatolisiksi venäläisiksi”. Tätä 

höllempää puhetta on harvoin ilmoille laskettu. Sillä jokainen puolueeton 

katselija voi helposti huomata, että karjalaiset ovat yhtä epäpuhtaita kreik-

kalaiskatolisiksi kuin venäläisiksikin. Ja se on suuri onni se.
338

 

Venäläisten yhteys karjalaisiin oli varsin vahva, sillä erinäiset Itä-Karjalan hallinnolliset 

edustustot olivat venäläisillä alueilla ja työtä karjalaiset saivat kaupunkikeskittymistä, 

joissa oli reilu venäläinen väestöenemmistö. Tätä kautta venäläisten keskuudessa viriä-

vät aatteet vaikuttivat myös itäkarjalaisiin työikäisiin miehiin, jotka levittivät ajatuksia 

läpi Itä-Karjalan kotiseuduilla käydessään.
339

 Suomalaisten lähtökohta propagandatyö-

hön niin heimoaatteen puolesta kuin kommunisminvastaisuuden osalta oli haastava. 

Lisäksi suomalaisilta puuttui paras propaganda-ase, jolla karjalaisten mielten kääntämi-

nen suomimielisiksi olisi onnistunut parhaiten: leipä.
340

 

Venäläisten syyksi suomalaiset sysäsivät myös sen, että viljeleminen ei Itä-Karjalassa 

ollut tuottoisaa. Tämän osalta propaganda on samaa kuin autonomian aikana. Syy oli 

suomalaisten näkemyksen mukaan edelleen siinä, että Venäjän valtio oli ottanut karja-

laisten metsät haltuunsa ja kieltänyt niillä kaskeamisen. Tämän jälkeen ei karjalaisille 

ollut opetettu toisenlaista peltoviljelyä ja jokainen oli saanut yritellä itsekseen, arvaten-

kin huonolla menestyksellä.
341

 

Heimokirjallisuudessa on heimotyön lisäksi havaittavissa ajoittain vahvaa kommunis-

minvastaisuutta. Useimmiten nämä kaksi sekoittuvat propagandavyyhdiksi, josta on 

viime kädessä vaikea erotella kumpaa propagandan sävyä argumentit enemmän edusta-
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vat. Heimokirjallisuudesta ei voi kokonaisuutena sanoa, onko niissä enemmän heimoaa-

tetta vai kommunisminvastaisuutta.
342

 Oletettavaa on, että se riippui kirjoittajasta itses-

tään, hänen asenteestaan ja aatteellisista lähtökohdistaan, kumpaa hänen tuottamansa 

kirja lopulta edusti. Lisäksi heimokirjallisuudessa esiintyvää venäläisvastaisuutta on 

syytä pitää jonkinlaisena itsestäänselvyytenä – Suur-Suomea ja nuorta suomalaista kan-

sallisvaltioidentiteettiä rakennettiin venäläisten kustannuksella.
343

 Sitä mukaa, kun bol-

sevikit vahvistivat vallankumouksen jälkeen valtaansa, alkoi kommunistinen valtiomuo-

tokin saada enenevissä määrin propagandan sivalluksia suomalaiselta heimokirjallisuu-

delta. 

Heimosotien epäonnistuessa toinen toisensa perään ja bolsevikkien vahvistaessa val-

taansa Neuvostoliiton muodostumisen myötä alkoi yhä selvemmin näyttää siltä, ettei 

Itä-Karjalan liittäminen Suomeen sotilaallisesti tule onnistumaan. Tämä tuo heimokir-

jallisuuteen uuden propagandistisen ulottuvuuden, joka on luettava selkeäksi kommu-

nisminvastaisuudeksi. Alettiin nimittäin esittää näkemyksiä, joiden mukaan Neuvosto-

liitto on luonnoton valtiojärjestelmä, joka tulee murentumaan omaan suuruudenhulluu-

teensa ja bolsevikit kukistuvat samassa rytäkässä.
344

 Tässä vaiheessa heimokirjallisuus 

kääntyy selkeämmin kommunisminvastaiseen suuntaan, sillä Itä-Karjala ei enää näyt-

tänytkään pääsevän nopeasti irti venäläisistä isännistään. Nähtiin tarpeelliseksi aloittaa 

propagointi bolsevikkien ideologiaa ja kommunistien yhteiskuntajärjestelmää vas-

taan.
345

 

Liikkuessaan itärajan tuntumassa Lampén näkee venäläisten nostaneen Suomeen päin 

taulun, jossa on viisi kirjainta. Ne merkitsevät  

Venäjän sosiaalinen sovjet yhdystasavalta. Suomen puolella taas on kyltti 

V.S.T. joka merkinnee Valkoisen Suomen Tasavalta. Suomalaisessa taulussa 

siis huumori ja uhka kilpailevat etusijasta, venäläisessä taas uhka ja haltioi-

tunut innostus, ehkäpä lapsellisuuskin. Valtakunta, jonka nimessä on viisi 

eri yhdyssanaa, eiköhän se ole tuomittu hajoamaan tai häviämään?
346
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Pelkkä Neuvosto-Venäjän nimi siis riitti propagandan aiheeksi.
347

 Lampén vertaakin 

Neuvosto-Venäjää vanhaan sanontaan, mitä useampi kokki sen huonompi soppa, ”jos 

nyt tätä nykyä ollenkaan voi samassa yhteydessä puhua Venäjästä ja sopasta”
348

, sillä 

Venäjällä vallinnut ruoanpuute uhkasi muuttua suoranaiseksi nälänhädäksi – propagan-

dalle kelpaavaa aineistoa sekin. 

Sitä mukaa kun suomalaisille, siinä missä koko maailmalle, alkoi käydä selvemmäksi, 

että bolsevikit todella onnistuvat vallankaappauksessaan, täytyi suhtautumista näihin 

uusiin Itä-Karjalaa hallussaan pitäviin naapureihin tarkistaa. Vasta itsenäistyneelle 

Suomelle oli lopulta yhdentekevää kuka Venäjää tai Neuvosto-Venäjää tulisi hallitse-

maan. Venäläisiä nämä kaikissa tapauksissa olisivat ja se oli juuri se kansallisuus, josta 

suomalaiset halusivat ensimmäisenä erottautua. Jo autonomian ajan Itä-Karjala-

kirjallisuudessa oli havaittavissa selkeää suomalaisen identiteetin rakentamista luomalla 

me-muut-asettelua nimenomaan suomalaisten ja venäläisten välille. Tämä jatkuu ja 

voimistuu itsenäistymisen jälkeisinä vuosina ja saavuttaa jonkinlaisen siihenastisen la-

kipisteen heimosotien yhteydessä. Venäjästä, entisestä hallitsijasta, haluttiin erottautua 

kaikin mahdollisin tavoin. Tätä ei voi pitää mitenkään erityisen kummallisena, sillä 

luonnollisesti nuori kansallisvaltio rakentaa ”minuuttaan” muiden kustannuksella. Ai-

empina vuosina suomalaisia sortanut entinen isäntäkansa venäläiset olivat siis mitä 

luonnollisin toiseuden kohde, josta haluttiin erottautua. Itä-Karjala-kirjallisuuden mant-

telin perinyt heimosotakirjallisuus jatkoi tuttua suomalaisen identiteetin rakentamista 

käyttäen apunaan vain teräväsärmäisempiä palikoita kuin ennen. Propagandaa venäläi-

siä kohtaan ei enää verhottu mihinkään, kuten vielä 1900-luvun alussa, vaan se oli nä-

kyvää ja jälkikäteen luettuna ajoittain hyvin yliampuvaa. Sävystään huolimatta se on 

osa aikansa suomalaisen identiteetin rakentamista samalla tavalla kuin heimosodat oli-

vat osa itsenäisen Suomen rajanmuodostuskehitystä. 

 

2.5. Jälleen yksi menetetty suotuisa hetki 

Kolmena sotavuonna Karjalan erämaissa vuodatettu veri ei ole vuotanut 

hukkaan, sen edestä kärsityt kärsimykset eivät ole kärsityt suotta. Kansojen 

suuri Jumala katsoo suopeasti oikean asian edestä tehdyn uhrin puoleen. 
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Kun Karjalan vapaus toteutuu kerran, huomataan, että tuo veri on sittenkin 

ollut yksi niistä tekijöistä, joka on valmistanut runsaalta osalta sen vapau-

tusunelman täyttymistä.
349

 

Karjalan kansannousun epäonnistumisen myötä heimosodat lähestyivät loppuaan ja tä-

män vaikutus heimokirjallisuuden sanavalintoihin on ilmeinen. Sotilaallisen ratkaisun 

uskottiin edelleen olevan ainut keino, jolla Itä-Karjalan kohtalo voidaan pitävästi rat-

kaista – sen aika vain ei sittenkään kaikesta uskosta huolimatta ollut vielä. Katseet 

suunnattiin tulevaan sanavalinnoissa, jotka ennustivat tulevaisuudessa tapahtuvaa uutta 

sotilaallista yhteenottoa suomalaisten ja bolsevikkien välillä. Myös Pälsi suuntasi kat-

seen tulevaan puhuessaan hiihtotaidon merkityksestä suomalaisille sekä karjalaisille. 

Lapsena opittu hiihtotaito saattaa joskus olla aivan hengentärkeä. Karjalai-

set pitivät sillä puoliaan ylivoimaista vihollista vastaan – – Myöskin suoma-

laisilla saattaa olla tästä kansallisesta kyvystä monenlaista hyötyä. Voi sat-

tua, että meidänkin on hiihtäen hyökkäiltävä ja pakoiltava vihollisen ahdis-

tamina. Aseita ei ole lopullisesti ripustettu naulaan.
350

 

Pälsi ei suoraan sano, mikä tai kuka tämä vihollinen on, joka suomalaisia tulevaisuudes-

sa ahdistelee, mutta se tuskin jää enää tässä vaiheessa kenellekään epäselväksi. Sävy on 

vuotta myöhemmin 1923 julkaistussa Akateemisen Karjala-Seuran pamfletissa jo aivan 

toinen: 

Me tiedämme siis, että meillä on vielä ottelu ottelematta itäisen vihollisem-

me kanssa. Mutta miten olemme valmistautuneet?
351

 

Bolsevikkien vahvistuminen huolestutti erityisesti Suur-Suomi-aatteen kannattajia. Hei-

dän näkökulmastaan näytti vahvasti siltä, että Suomi joutuu ainoastaan odottamaan väis-

tämättömästi edessä olevaa Neuvostoliiton hyökkäystä ilman, että yhtäkään Itä-Karjalan 

kysymyksen piiriin liittyvää asiaa oli saatu Suomen itsenäistymisen jälkeen ratkaistua. 

Etenkin Akateemisen Karjala-Seuran kaltaisissa järjestöissä Suomen virallinen poliitti-

nen linja pyrkiä Neuvostoliiton kanssa ystävällisiin väleihin aiheutti närkästystä. Useat 

länsivallat, etenkin Englanti ja Ranska, olivat arvostelleet Suomen itsenäisyyden alku-

ajan Itä-Karjala-politiikkaa vaaralliseksi seikkailupolitiikaksi, joka laski liiaksi Venäjän 

heikkouden tilaan. Myöhemmin Neuvostoliitto voisi tarpeeksi vahvistuttuaan saattaa 
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koko Suomen lyhyen itsenäisyyden vaakalaudalle. Neuvostoliitto voisi käyttää Suomen 

Itä-Karjalan asioihin sekaantumista verukkeena sotatoimille Suomea vastaan.
352

 

Karjalaisen heimokansan auttaminen ja yritys hankkia puolustukselle edullista rajalinjaa 

Itä-Karjalassa oli lopulta altistanut Suomen juuri niille poliittisille ja sotilaallisille vaa-

roille, joita varten rajaa pyrittiin alun alkaen heimoaatteen avustamana siirtämään. Aka-

teemisen Karjala-Seuran julkaisun sävy hipoi profeetallisia piirteitä maalatessaan tule-

vaisuuden uhkaavia näkymiä vuonna 1923: 

Näin ollen seisoo suomalainen valkoinen Suomi yksin, ja me tiedämme, että 

meillä on vielä välit selvittämättä ryssän kanssa. Kansallisuuskysymys, t. s. 

Karjalan vapaus vie meidät vielä kerran taisteluun.
353

 

Jälkeenpäin on helppoa osoittaa niin Pälsin kuin Akateemisen Karjala-Seurankin sotain-

toilun osuneen oikeaan – joskin talvisodan syttymistä joutuivat innokkaimmat sodan 

puolestapuhujatkin odottamaan lähes kaksikymmentä vuotta. Talvisota ei kuitenkaan 

ollut se Itä-Karjalan valtaukseen johtava suotuisa hetki ja sotatoimi, jota esimerkiksi 

Akateemisen Karjala-Seuran piirissä odotettiin. Sellaiseksi näytti muodostuvan vuonna 

1941 alkanut jatkosota, jossa suomalaiset vihdoin valtasivat kansallisen armeijan voi-

min likimain koko Itä-Karjalan onnistuen pitämään sitä hallussaan muutaman vuoden. 

Vain, jotta se voitiin parin vuoden asemasotavaiheen jälkeen jälleen menettää venäläis-

ten hallittavaksi. 

Kiinnostus Itä-Karjalaa kohtaan väheni heimosotien loputtua, kun Suomi ei valtiona 

kyennyt tarjoamaan itäkarjalaisille sitä apua, jota etenkin aktivistit olivat itäkarjalaisille 

luvanneet. Tästä kertoo myös Itä-Karjalasta kertovan kirjallisuuden julkaisujen reipas 

vähentyminen vuoden 1923 jälkeen.
354

 Heimoaatteen kannattajat pyrkivät kuitenkin 

kääntämään epätoivoiselta näyttävän tilanteen uskoksi, että ei tilanne näin epäoikeu-

denmukaisena voisi loputtomiin jatkua. Kuten luvun aloittaneessa lainauksessa tuli esil-

le, vedottiin ajoittain jopa erikoisilta tuntuviin asioihin, kuten ”kansojen suureen juma-

laan”, joka kyllä myötämielisesti katsoo suomalaisten Itä-Karjalan kysymyksen eteen 

tekemiä ponnisteluja. Haluttiin uskotella, että suomalaisten puolella asiassa ovat myös 

yliluonnolliset voimat, niin oikeutetuksi suomalaisten toimet Itä-Karjalassa aktivistien 

piirissä koettiin. Akateeminen Karjala-Seura oli valmis aloittamaan jopa uuden kierrok-
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sen Itä-Karjalan kysymyksen kanssa aina Snellmanista asti ja valmis laivaamaan uudet 

jääkärit Saksaan, jotta Suur-Suomi saadaan luotua. 

Vielä yksi Snellman, vielä yksi kansallinen herätys ja vielä yksi Jääkäripa-

taljoona 27. Ja sitten? – Pohjolan kulttuurihegemonia on siirtynyt suoma-

lais-ugrilaiselle rodulle.
355

 

Kylmä tosiasia kuitenkin oli, että otollisin aika Itä-Karjalan Suomeen liittämiseen oli jo 

mennyt. Bolsevikit olivat vakiinnuttaneet valtansa Neuvostoliitossa, eikä Suomella ollut 

todellista sotilaallista voimaa Itä-Karjalan nopeaan valtaukseen. Vapaaehtoisvoimin 

tehtyjen sotaretkien aika oli niin ikään ohi. Suomi ei valtiona voinut enää katsoa lä-

pisormiensa ja virallisen ulkopoliittisen linjansa takana tukea tällaisia sotilaallisia seik-

kailuretkiä. Vaakakupissa näille uhkarohkeille yritelmille oli Suomen itsenäisyys, tästä 

olivat Suomea varoitelleet useat länsivallatkin.
356

 Vaikka heimoaatteella oli kannattajia 

Suomen poliittista johtoa myöten, he ymmärsivät rajan tulleen vastaan.
357

 Itä-Karjalan 

kysymyksen esillä pitäminen jäi yksin aktiivisimpien heimoaatteen kannattajien harti-

oille sekä heidän järjestöilleen, kuten Akateemiselle Karjala-Seuralle. Nämä tahot pyr-

kivät pitämään parhaansa mukaan Itä-Karjalan kysymystä esillä korostaen, että seuraava 

mittelö Itä-Karjalan kohtalosta on alkamassa aivan minä hetkenä hyvänsä ja siihen olisi 

alettava valmistautua mitä pikimmin. Seuraavaa suotuisaa hetkeä ei saisi hukata. 

Suomen itsenäistymisen jälkeisten vuosien ajan Itä-Karjalan kysymys ratsasti eräänlai-

sen suosionsa aallonharjalla. Suosio perustui ennen muuta kahteen toisiaan ruokkivaan 

seikkaan. Ensinnäkin suomalaiset luottivat jälkeenpäin katsottua kenties liikaa Neuvos-

to-Venäjän heikkouden tilaan sen mahdollisuuksissa puolustaa etujaan Itä-Karjalassa. 

Suomi oli kestänyt pitkät venäläisten Suomeen suuntaamat sortotoimet ja onnistunut 

ensimmäisen maailmansodan rytäkässä saamaan vielä itsenäisyydenkin. Suomalaiset 

kokivat, että Venäjän ollessa heikkouden tilassa sisällissotansa kuohunnan takia, olisi 

Suomella täysi oikeus käyttää hetkeä hyväkseen ja ikään kuin hakea kompensaatiota 

sortovuosiin. Kelpo kompensaatio olisi ollut Itä-Karjalan liittäminen Suomeen. 

Toinen, edelliseen oleellisesti limittyvä, seikka oli suomalaisen nationalismin jatkuva 

vahvistuminen. Nuori Suomi eli voimantuntonsa aikaa – sortotoimet oli kestetty, itse-

näisyys oli hankittu ja ulkovallat olivat alkaneet tunnustaa Suomen suvereeniksi valti-
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oksi. Tämä paisuva itsetunto etsi purkautumiskanavaa ja luonnollisin suunta oli itään. 

Itä-Karjala ja sen suomalainen heimokansa olivat kiinnostaneet suomalaisia jo satakunta 

vuotta, ja nyt jos koskaan näytti siltä, että Itä-Karjalan kohtalo oli lähinnä Suomen, ei 

kenenkään muun, käsissä. Heimosotakirjoista välittyy paitsi voitontahto myös voiton-

varmuus. Varsin pian suursuomalainen identiteetti ja Suur-Suomen valtiollinen muodos-

tumiskehitys törmäsivät vastatusten maailmanpolitiikan kanssa. Lisäksi bolsevikit osoit-

tautuivat taitavammiksi Venäjän olojen rauhoittajiksi kuin Suomessa oli osattu odottaa. 

Neuvostoliiton nopea nousu takaisin suurvallaksi hetkellisen notkahduksen jälkeen ko-

lautti pahoin nuoren Suomen laajentumispyrkimyksiä. 

Suur-Suomi-haaveet ja niiden toteuttamisyritykset itsenäistymistä seuranneina vuosina 

ovat mielenkiintoinen ja täysin omalaatuinen tapahtumakokonaisuus Suomen historias-

sa. Suomen käymistä sodista heimosodat ovat vähiten tutkittuja. Tämä on hieman yllät-

tävää ottaen huomioon, kuinka merkittävä osa niillä Suomen kehityksessä itsenäisen 

valtion ensi vuosina oli. Fyysisten valtionrajojen sijainnin hakemisen ohella itsenäisty-

misen jälkeiset vuodet olivat merkittävää suomalaisen kansallisen itsetunnon ja identi-

teetin rakennusaikaa. 
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LOPPULAUSE 

Itä-Karjala-kirjallisuutta ei voida ohittaa, kun tarkoituksena on tarkastella sitä, mitä 

suomalaisuus on ja mistä kaikesta se on vuosisatojen saatossa muodostunut. Kirjalliset 

tuotokset kertovat aina paitsi kirjoittajistaan myös omasta ajastaan. Itä-Karjala-

kirjallisuus kertoo oman osansa suomalaisuuden rakennusprosessista. Sen juuret ovat 

autonomian ajan alussa ja siitä alkaen rakentuu kokonaisuus, joka muuttuu 1800-luvun 

lopussa ohjelmallisesti muotoilluksi Itä-Karjalan kysymykseksi. Huippunsa tämä kysy-

mys ja alati voimistuva kansallistunne saavutti Suomen itsenäistymisessä ja sitä seuran-

neissa heimosodissa, joissa avoimesti haaveiltiin Itä-Karjalan liittämisestä muun Suo-

men yhteyteen. Itä-Karjalasta kertova kirjallisuus selventää aikansa näkemyksiä siitä, 

millä itärajan takaisten alueiden suomalaisuutta perusteltiin ja miksi silloinen itärajan 

sijainti oli suomalaisten mielestä epäoikeudenmukainen. Samalla se kertoo, miten aluet-

ta hallitseviin, entisiin Suomeakin hallinneisiin, venäläisiin suhtauduttiin. 

Jotta suomalaisen identiteetin rakentumista voidaan kokonaisuutena ymmärtää, siitä ei 

voi sivuuttaa aiheita, jotka nykynäkökulmasta voivat vaikuttaa silkalta suuruudenhul-

luudelta. Historiantutkijoille tuttu totuus: kansakunnan historia ei muutu, jos siitä tietoi-

sesti jätetään jotain kertomatta, sopii hyvin Itä-Karjalan kysymyksen ja Suur-Suomi-

aatteen käsittelyn ohjenuoraksi. Itä-Karjalan kysymyksen kaltaiset kokonaisuudet on 

parempi tutkia kaikkine mahdollisine ulottuvuuksineen, jotta niistä saadaan kattava kä-

sitys. Perusteellisen tutkimisen jälkeen menneisyyden päätökset ja toimintatavat eivät 

välttämättä vielä sittenkään tunnu järkeviltä, mutta selvitetyt syyt ja aatteet ja tapahtu-

mien taustalla antavat mahdollisuuden historian tapahtumien ymmärtämiselle. 

Itä-Karjalan kysymys ja siihen oleellisesti liittyvä Suur-Suomi-aate ja sen ilmenemis-

muodot ennen itsenäistymistä sekä sen jälkeen ovat nykynäkökulmasta vaikeasti ym-

märrettäviä. Itä-Karjalan kysymyksen ja Suur-Suomi-hankkeen paradoksina oli jo oma-

na aikanaan, että ne vaikuttivat sekä järkeviltä että järjettömiltä. Kansallisuuksien mu-

kaiset rajat ovat synnyttäneet sotia nationalismin ilmaantumisesta asti, joten sen osalta 

Itä-Karjalan tavoittelu oli perusteltua. Mutta kuinka voi olla, että pieni kansakunta kuten 

Suomi, tosissaan kuvitteli voivansa valloittaa maata Venäjän kaltaiselta suurvallalta? 

Miten tällainen jälkikäteen helposti harhaisena kuvitelmana näyttäytyvä ajatus on voinut 

edes saada alkunsa? Miten tällainen aate saavutti niin laajaa kannatusta? Näillä suoras-

taan todellisuudesta irtautuneilla kuvitelmilla oli oltava omat polttoaineensa. 
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Autonomian alun kiinnostus Itä-Karjalaa kohtaan oli puhtaasti tieteellistä. Se muuttui 

nopeasti muinaisen suomalaisen runouden tutkimukseksi Elias Lönnrotin kokoaman 

Suomen kansalliseepoksen Kalevalan innoittamana. Runonkeruun loputtua Itä-Karjala 

kiinnosti kansatieteilijöitä, rakennustutkijoita, historioitsijoita ja eritoten taiteilijoita. 

Monitahoinen kiinnostus Itä-Karjalaa ja sen kansaa kohtaan sai A. W. Ervastin matka-

kirjassa vuonna 1881 ensi kertaa poliittisen ohjelmanjulistuksen piirteitä: Itä-Karjala oli 

suomalainen maakunta ja sen asukkaat karjalaiset olivat suomalaisia. Ervastin matkakir-

ja vaikutti huomattavasti tämän jälkeen julkaistuun Itä-Karjala-kirjallisuuteen. Itä-

Karjalan kysymys oli ohjelmallistunut ja siitä tuli erottamaton osa suomalaisten kansal-

listunteen rakennusprosessia. Tämä perustelee myös käsillä olevan tutkielman tutki-

muksellisen arvon – Itä-Karjalan kysymyksen vaikutuksesta kirjoitettu kirjallisuus vas-

taa kysymykseen, mitä on suomalaisuus ja miten siihen suhteutuu Itä-Karjalassa venä-

läisten alaisuudessa asuva suomalainen heimokansa. 

Käsittelemäni ajanjakson loppua lähetessä Itä-Karjala-kirjallisuus muuttuu selkeämmin 

venäläisvastaiseksi. Ajanjakson alun matkakirjamaisuus vähenee ja aiempaa selkeämpi 

propagandamaisuus tulee sen tilalle. Pelkkä kiinnostus Itä-Karjalan luontoa ja sen asuk-

kaita kohtaan ei enää ollut Itä-Karjalasta kertovien kirjojen kirjoittamisen motivaationa. 

Entistä selkeämmin motivaatio oli Suur-Suomi-aate ja Itä-Karjalan kysymyksen esittely 

ratkaisuehdotuksineen. Ratkaisu oli yksinkertainen: Itä-Karjala tulee liittää Suomeen. 

Suur-Suomi-aatteen esiinmarssin yhteydessä suhtautuminen venäläisiin kovenee huo-

mattavasti. Entinen suuriruhtinaskunta halusi erottautua entisestä hallitsijavaltiostaan 

kaikin mahdollisin tavoin. 

Suur-Suomi-hankkeessa, jota Itä-Karjala-kirjallisuus etenkin itsenäistymisen jälkeen 

etupäässä käsittelee, on havaittavissa hyvityksen hakemista venäläisten historian saatos-

sa suomalaisille tekemille vääryyksille. Suomalaiset ja suomalaisuus olivat kestäneet 

sortovuosien venäläistämisen ja hakivat nyt jonkinlaista oikaisua kokemalleen. Hyvi-

tyksenhakemisnäkökulmasta huolimatta Suur-Suomi-hankkeen uhkarohkeus hipoi itse-

tuhoisuutta. Suomen itsenäisyys ei ollut niin vankalla pohjalla, että Suomella olisi ollut 

todellisia mahdollisuuksia lähteä sotavoimin valtaamaan Itä-Karjalaa ilman, että Venäjä 

siihen pystyisi ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan. Myös länsimaiden mielipiteet 

kääntyivät Suomen valloitushankkeita ja laajentumistoiveita vastaan ensimmäisen maa-

ilmansodan jälkeen – sotaa ja valloituksia oli nähty jo aivan tarpeeksi suursodassa. 
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Suur-Suomi-hanke oli kuitenkin jättänyt lähtemättömät jälkensä suomalaisuuteen, vaik-

ka sen toteutuminen näytti heimosotien loputtua epätodennäköiseltä. Hanke eli hil-

jaiseloa noin kymmenisen vuotta, jonka jälkeen uudet aktivistijärjestöt, kuten Isänmaal-

linen Kansanliike, olivat valmiita ratkaisemaan Itä-Karjalan kysymyksen ja jatkamaan 

Suur-Suomen puolesta puhumista ja toimimista. Jatkosodan sytyttyä suomalaiset lähti-

vät hakemaan Itä-Karjalan valtauksella hyvitystä paitsi talvisodasta myös kaikista muis-

ta venäläisten historian saatossa tekemistä epäoikeudenmukaisuuksista Suomea koh-

taan. Itä-Karjalan kysymys ja Suur-Suomi-aate ovat Suomen historiassa pitkiä ja moni-

vaiheisia kokonaisuuksia, eikä kaikkea niihin liittyvää ole vielä tutkittu. Esimerkiksi Itä-

Karjala-kirjallisuus ansaitsisi enemmän huomiota osakseen, sillä se paljastaa hyvin sen, 

miten Suur-Suomen luontia pohjustettiin pitkäjänteisellä työllä heimokansan parissa. 

Heimokansaa valistettiin suomalaisuuteen ja samalla tarkasteltiin kuinka suomalaisia 

nämä lopulta olivatkaan. Kaikesta tästä kerrottiin suomalaisissa sanomalehdissä ja mat-

kakirjoissa, joiden lukemisen kautta haluttiin suomalaisten alkavan ymmärtää Itä-

Karjala Suomen maakuntana. Tutkittavaa Itä-Karjala-kirjallisuudessa riittäisi propagan-

da-aineistonakin. 

Mielenkiintoista jatkotutkimusta käsillä olevalle aiheelle olisi tutustua jatkosodan yh-

teydessä kirjoitettuun Itä-Karjala-kirjallisuuteen. Tuolloin suomalaiset pitivät Itä-

Karjalaa hallussaan kansallisen armeijan voimin ja olivat varmoja, ettei sitä enää mene-

tetä. Suomalaiset muun muassa järjestivät alueelle toimivan siviilihallinnon kouluver-

kostoa myöten. Tuon ajan Itä-Karjalan oloista kertovia kirjoja vertailemalla aiempaan 

alueesta kertovaan kirjallisuuteen saisi mielenkiintoisen ja kattavan käsityksen ainakin 

siitä kuinka suomalaisten suhtautuminen karjalaisiin ja venäläisiin muuttui jatkosodan 

voitonvarmuuden hurmosaikoina. Olivatko karjalaiset edelleen apua kaipaavia heimo-

veljiä vai kenties vihollisen kanssa vehkeilleitä isänmaan pettureita? 

Jatkotutkimusta ansaitsisi osakseen myös se seikka, että monet suomalaisista sotilaista 

sodanjohtoa sekä poliittista johtoa unohtamatta olivat syntyneet autonomian ajan lopulla 

tai itsenäisen Suomen alkuvuosina. Heidät oli kasvatettu Suur-Suomi-aatteen ja Itä-

Karjalan kysymyksen vahvasti värittämänä aikana 1910- ja 1920-luvuilla. Mikä vaiku-

tus tällaisessa ympäristössä saadulla kasvatuksella ja koulutuksella on ollut näiden ih-

misten asenteisiin, jotka lopulta Itä-Karjalaan jatkosodassa hyökkäsivät. Ruokkiko niin 

sanotusti äidinmaidossa saatu Suur-Suomi-aate ja suomalaisessa yhteiskunnassa vallin-

nut yleinen kommunismin- ja venäläisvastainen henki kenties turhiakin luuloja tuolloin 
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jälleen ajankohtaistuneen Suur-Suomi-ideologian tulevaisuudesta? Olkoonkin, että 

suomalaisen identiteetin muotoutumista on tutkittu paljon, on silti aina jotain, millä tätä 

kansallista minäkuvan muotoutumista voidaan täydentää. Sota-aikojen kaltaiset kipeät 

muistot rakentavat suomalaisten ”minuutta” ja me-henkeä kenties kaikkein eniten. Ne 

on otettava tutkimukseen myös siltä osin, jolloin suomalaiset itse ovat toimineet kenties 

moraalisestikin arveluttavalla tavalla, kuten suurta Suomea rakentaessaan. 

  



 

 

94 

 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

I Lähdekirjallisuus 

Akateeminen Karjala-Seura 1923: Suursuomi on yhtä kuin isänmaa. AKS, Helsinki. 

Ervasti, August W. 1918: Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879. 2. 

kielen puolesta korjailtu painos. Otava, Helsinki. 

Forsström, Oskar 1984: Kuvia Raja-Karjalasta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hel-

sinki. 

Härkönen, Iivo 1914: Runojen ja metsäin Karjala: kylästä kylään käypä esitys nykyhet-

ken Raja-Karjalasta. Kansanvalistusseura, Helsinki. 

Härkönen, Iivo 1920: Itäinen vartio: lukuja vanhasta Karjalasta. Ahjo, Helsinki. 

Inha, Into K. 1911: Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa 

– kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta 

ja runoista itsestään. Kansanvalistusseura, Helsinki. 

Karttunen, Uuno 1912: Itä-Karjalan vaiheet / Nuorisolle kertonut Uuno Karttunen. 

WSOY, Porvoo. 

Kianto, Ilmari 1915: Vienan virroilta, Karjalan kankahilta, matkakuvauksia. Otava, 

Helsinki. 

Kianto, Ilmari 1918: Suomi suureksi - Viena vapaaksi: sotakesän näkemyksiä. Karisto, 

Hämeenlinna. 

Lampén, Ernst 1922: Pikakuvia Raja-Karjalasta. Otava, Helsinki. 

Lukkarinen, Jussi 1918: Vienan Karjalassa. Karisto, Hämeenlinna. 

Manninen, Ilmari 1919: Kansatieteellisiä kertomuksia Pohjois-Aunuksesta. WSOY, 

Porvoo. 

Paulaharju, Samuli 1981: Matkakuvia Karjalan kankailta 1907. Toimittanut Pekka 

Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Pälsi, Sakari 1922: Karjalan talviteillä. Otava, Helsinki. 

 

 



 

 

95 

 

II Tutkimuskirjallisuus 

Autio, Lasse 2014: Taistelua mielistä!: propagandaa 1918–1944. Omakustanne, Soini. 

Churchill, Stacy 1970: Itä-Karjalan kohtalo 1917–1922: Itä-Karjalan itsehallintokysy-

mys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917–1922. Englanninkie-

lisestä väitöskirjasta The East Karelian Autonomy Question in Finnish-Soviet 

Relations, 1917–1922 suomentanut Katariina Churchill. WSOY, Porvoo. 

Harjula, Mirko 2007: Venäjän Karjala ja Muurmanni 1914–1922: Maailmansota, val-

lankumous, ulkomaiden interventio ja sisällissota. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki. 

Hovi, Kalervo 1988: ”Wienin kongressista ensimmäiseen maailmansotaan”. Maailman 

historian pikkujättiläinen, s. 646–721. Päätoimittaja Seppo Zetterberg. 4. Painos. 

WSOY, Porvoo. 

Hyvämäki, Lauri 1960: ”Perustuslaillinen ideologia”. Venäläinen sortokausi Suomessa, 

s. 75–92. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. Muistelmia. Toimittaja 

Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Immonen, Kari 1987: Ryssästä saa puhua… Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa 

ja kirjat julkisuuden muotona 1918–39. Otava, Helsinki. 

Juva, Einar W. 1960: ”Laiton asevelvollisuuslaki, kutsuntalakko ja virkamiestenerotta-

miset”. Venäläinen sortokausi Suomessa, s. 63–74. Historian Aitta XIV. Tut-

kielmia. Kuvauksia. Muistelmia. Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Juva, Mikko 1966: Suomen kansan historia IV. Kansallinen herääminen. Otava, Hel-

sinki. 

Jääskeläinen, Mauno 1961: Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyri-

tykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. WSOY, Porvoo. 

Kirves, Jenni 2014: ”Pyhä ja kirottu sota: Suur-Suomi-aatteen uho ja tuho aikalaisten 

kokemana”. Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus, s. 321–379. Toimit-

tajat Sari Näre & Jenni Kirves. Johnny Kniga, Helsinki. 

Leinonen, Kullervo 2013: Isänmaa vaarassa: AKS:n maanpuolustustyö 1922–1939. 

Studia Historica Septentrionalia 68. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 

Rovaniemi & Oulu. 



 

 

96 

 

Martikainen, Unto 2009: Särkyneiden toiveiden maa: Itä-Karjalan ja Petsamon mennei-

syyttä. Karjalan Kirjapaino, Lappeenranta. 

Minkkinen, Petri 2012: Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Tiede- ja tai-

deyhdistys KAKTUS ry:n julkaisusarja. Pro Karelia, Lappeenranta. 

Niinistö, Jussi 2005: Heimosotien historia 1918–1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

ra, Helsinki. 

Näre, Sari 2014: ”Taistelukenttänä Suomen nuorison sielu: Suur-Suomi-hengen nosta-

tusta, hengellä pelaamista ja vastarintaa”. Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja 

unohdus, s. 189–257. Toimittajat Sari Näre & Jenni Kirves. Johnny Kniga, Hel-

sinki. 

Paasi, Anssi 1995: Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing Geogra-

phies of the Finnish-Russian Border. John Wiley & Sons, Chichester. 

Polvinen, Tuomo 1960: ”Venäjän sotilaalliset tavoitteet Suomessa”. Venäläinen sorto-

kausi Suomessa, s. 35–50. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. Muis-

telmia. Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Polvinen, Tuomo 1960: ”Maailmansodan vaikutus Suomen asemaan”. Venäläinen sor-

tokausi Suomessa, s. 203–213. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. 

Muistelmia. Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Pulma, Panu 1987: ”Kansallisromantiikasta kansakunta-ajatteluun”. Suomen historian 

pikkujättiläinen, s. 454–471. Päätoimittaja Seppo Zetterberg. 5. Painos. WSOY, 

Porvoo. 

Puntila, Lauri A. 1960: ”Kiista Suomen asemasta Venäjän valtakunnassa”. Venäläinen 

sortokausi Suomessa, s. 9–18. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. 

Muistelmia. Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Rommi, Pirkko 1960: ”Myöntyväisyyssuuntauksen ideologia”. Venäläinen sortokausi 

Suomessa, s. 93–117. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. Muistelmia. 

Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Saarinen, Hannes 2006: ”Demokratian kriisi ja toinen maailmansota”. Maailman histo-

rian pikkujättiläinen, s. 872–951. Päätoimittaja Seppo Zetterberg. WSOY, Por-

voo. 



 

 

97 

 

 

Seitkari, O. 1960: ”Venäjän poliittiset tavoitteet Suomessa”. Venäläinen sortokausi 

 Suomessa, s. 19–33. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. Muistelmia. 

 Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo. 

Sihvo, Hannes 2003: Karjalan kuva – Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian 

 aikana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Taylor, Philip 2003: Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient 

 World to the Present Era. Third edition. Manchester University Press, Manches-

ter. 

Tepora, Tuomas 2014: ”Heimoveljiä, valkobandiitteja ja punikin perkeleitä: Valkoisen 

ja punaisen Suur-Suomen aate- ja tunnehistoriaa ennen toista maailmansotaa”. 

Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus, s. 69–129. Toimittajat Sari Näre 

& Jenni Kirves. Johnny Kniga, Helsinki. 

Tuomi, Jouni & Saarijärvi, Anneli 2009: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. 

painos. Tammi, Helsinki. 

Vahtola, Jouko 1988: "Suomi suureksi - Viena vapaaksi": valkoisen Suomen pyrkimyk-

set Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Pohjois-Suomen Historiallinen Yh-

distys, Rovaniemi & Oulu. 

Vahtola, Jouko 1997: Nuorukaisten sota: Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Otava, 

Helsinki. 

Vahtola, Jouko 2003: Suomen historia: jääkaudesta Euroopan unioniin. Suuri Suoma-

lainen Kirjakerho, Helsinki. 

 

III Hakuteokset 

Autio, Veli-Matti 2003: ”Ervast (1700–) sukuja”. Suomen kansallisbiografia 2. Bruhn–

Fordell, s. 650–652. Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki. 

Huurre, Matti 2006: ”Pälsi, Sakari (1882–1965) kansatieteilijä, arkeologi, kirjailija”. 

Suomen kansallisbiografia 7. Negri–Pöysti, s. 845–846. Päätoimittaja Matti 

Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 



 

 

98 

 

Kostiainen, Auvo 2005: ”Lampén, Ernst (1865–1938) matkailun edistäjä, kirjailija, leh-

tori”. Suomen kansallisbiografia 5. Karl–Lehtokoski, s. 714. Päätoimittaja Matti 

Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Nevala, Maria-Liisa 2005: ”Kianto, Ilmari (1874–1970) kirjailija”. Suomen kansallis-

biografia 5. Karl–Lehtokoski, s. 129–131. Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Sihvo, Hannes 2004: ”Härkönen, Iivo (1882–1941) kirjailija”. Suomen kansallisbiogra-

fia 4. Hirviluoto–Karjalainen, s. 225–226. Päätoimittaja Matti Klinge. Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Syrjö, Veli-Matti 2006: ”Paulaharju, Samuli (1875–1944) kirjailija, kansanperinteen 

kerääjä, kuuromykkäinkoulun veiston ja piirustuksen opettaja, professori”. Suo-

men kansallisbiografia 7. Negri–Pöysti, s. 566–567. Päätoimittaja Matti Klinge. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Vuorenmaa, Tuomo-Juhani 2004: ”Inha, Into Konrad (1865–1930) valokuvaaja, toimit-

taja, kirjailija”. Suomen kansallisbiografia 4. Hirviluoto–Karjalainen, s. 334–

336. Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

Väisänen, Maija 2005: ”Karttunen, Liisi (1880–1957) filosofian tohtori, historiantutkija, 

lähetystövirkailija”. Suomen kansallisbiografia 5. Karl–Lehtokoski, s. 20–22. 

Päätoimittaja Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

 

IV Sanomalehdet 

Kaleva 15.11.2015, ”Itäkarjalaiset asettuivat Ouluun”. 

 

V Elektroniset lähteet 

Karjalan kartta, liite 1. Pro Karelia Ry:n kotisivut. ”Karjalan käsite on monimuotoinen”. 

http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1899&author=10 (Muokattu 26.1.2010). 

Repola ja Porajärvi, liite 3. Yle Uutiset Kotimaa. ”Tarton rauhasta 90 vuotta”. 

http://yle.fi/uutiset/tarton_rauhasta_90_vuotta/5650628 (Muokattu 5.6.2012 klo 9:51). 

  



 

 

99 

 

LIITTEET 

Liite 1. Karjalan kartta.  

Karjalasta on erotettavissa ainakin seitsemän eri osaa, jotka on esitetty oheisessa kartas-

sa. Puhuttaessa Karjalasta on tarpeen ymmärtää käsitteen monimuotoisuus. Vanhemman 

polven suomalaisille Karjala tarkoittaa useimmiten Karjalan Kannasta ja Laatokan Kar-

jalaa. Venäläisille Karjala on lähinnä Karjalan tasavalta. Laajemmin Karjala voidaan 

käsittää ikivanhaksi itämerensuomalaiseksi asutusvyöhykkeeksi, joka ulottuu Suomen-

lahdelta Laatokan ja Äänisen kautta Vienanmerelle. 

 

1. Karjalan Kannas: Suomi luovutti Neuvostoliitolle vuonna 1944, nyt osa Venäjää 

2. Laatokan Karjala: Suomi luovutti Neuvostoliitolle vuonna 1944, nyt osa Venäjää 

3. Etelä-Karjala: osa Suomea 

4. Pohjois-Karjala: osa Suomea 

5. Aunuksen Karjala: osa Venäjää 

6. Vienan Karjala: osa Venäjää 

7. Tverin Karjala: osa Venäjää 

http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1899&author=10. 
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Liite 2. Muurmannin junarata Itä-Karjalassa ja Kuolan niemimaalla. 

 

Harjula 2007, 185. 
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Liite 3. Repola ja Porajärvi. 

 

http://yle.fi/uutiset/tarton_rauhasta_90_vuotta/5650628. 


