Itä-Karjala.
Lopuksi on meillä kolme kuvaa, jotka antavat aihetta puhumaan
laajasta, vähän tunnetusta rajaseudustamme, joka sekä luonnontutkijalle
että vielä enemmän kansan elämän tutkijalle ja myöskin metsämiehelle on
niin suotuisa ja kiitollinen alue, kiitollisimpia meidän maassamme. Jos
tähän alueeseen luemme enimmän osan Salmin kihlakuntaa ja Ilomantsin
pitäjän, niin on se luonnoltaan hiekka- ja suoperäistä. Etelä-osassa tätä piiriä
on seutu enimmäkseen tasaista, hiekkakankaat ja suuret suot vuorottelevat
keskenään. Pohjoisempi osa on aaltoilevaa. Harjanteet ovat hiekkaperäisiä,
laaksot soita. Järviä ja jokia tällä laajalla alalla on jotensakin runsaasti.
Vedet juoksevat siitä kolmeen eri suuntaan: eteläisessä osassa Laatokkaan
suorastaan, pohjoisessa Koitajokeen ja siitä Pielisenjokeen ja sen kautta
Saimaan vesistöön,vasta Vuoksen kautta Laatokkaan laskeakseen. Itäisestä
osasta taas laskevat vedet Äänisjärveen enimmäkseen Suojokea myöten.
Luonto on ylimalkaan yksitoikkoista, metsiä, loppumattomia metsiä,
hiekkakangasta ja suota. Onpa laajoja alueita, joilla ei ole ainoatakaan
kalliota, joista ei saven köntälettä löydä. Mutta erämaan viehätys tällä
luonnolla on sanan täydessä merkityksessä. — Asetuimmepa kerranmuutamat
toverit pariksi kolmeksi päiväksi erääseen salokylään. Aamulla aikaisin
läksimme, evästä kontissa, pyssyt olalla maita samoilemaan. Kylän viereiseen järveen laski joki, me läksimme joen vartta astumaan. Aluksi oli seutu
metsäistä, mutta pian alkoivat suot. Molemmin puolin jokea pehmeätä,
hyllyvää rahkasuota, toisin paikoin jalan kantamatonta hetettä, toisin paikoin
kovempaa, jossa siellä täällä törröttikuiva, musta petäjänkaranka. Välistä
suopurnu täytti ilman huumaavalla tuoksullaan,välistä heloitti maakeltanaan
muuramia, lakkoja, viehättäen ja virkistäen raittiilla maullaan ja tuoksullaan,
mutta kohta taas suo pehmeni hetteeksi. Viimein alkoi suo koveta, kangas
lähestyi joen vartta, mutta kulo oli kankaalta metsän polttanut. Se oli
mustaa, siellä täällä rehoitti korkea ruohotukku, jälelle jääneet puut olivat
enimmäkseen mustia,kuivuneita, ja ne harvat jotka eloon olivat jääneet,olivat
nekin hiiltyneitä. Välistä leveni joki lammiksi, joskus joku purontapainen,

joka kankaalta jokeen yhtyi, sai aikaan hiukan iloista pakinaa. Hiljaisuuden
rikkoi vaan siellä täällä suolla kaalaajien kaikatus, lentoon pyrähtävä riekko
kankaalla, lammikossa kuikan huuto ja siellä täällä kuuluva laululintujen
viserrys. Koko päivän me samoilimme kangasta, kaaloimme soita, emmekä
tavanneet ainoatakaan ihmistä. Tämä luonto oli karua, autiota ja samalla
suurta, loppumattoman suurta ja kesyttämätöntä.
Mutta ompa rehevämpiä,kauniimpiakin seutuja. Lähdemme Korpiselän
pitäjän Tolvajärvelle. Tolvajärvi on suurenlainen järvi, joka laskee vetensä
Koitajokeen. Järven rannalla ja eräässä järven saaressa on saman niminen
kylä. Maantie kulkee Tolvajärven eli oikeammin -järvien yli omituisia
kapeita hiekkaharjanteisia niemekkeitä ja saaria myöten. Nämä harjut ovat
verrattain korkeita, jotensakin jyrkkävietteisiä, havupuun peittämiä, joten
ne suuresti muistuttavat Punkaharjua. Toisin paikoin viettää metsäinen
rinne aivan jyrkästi veteen, muodostaen niin kapean harjun, että siitä
maantie töin tuskin mahtuu kulkemaan. Eräässä paikassa muodostaa kaksi
suurta honkaa niin kapean portin, että kummankin puun sisäreunaa on
täytynyt hiukan kirveellä kovertaa. Molemmin puolin tietä näkyy vettä,
saarien ja niemien jakamaa vettä ja metsää joka saarella ja niemellä,
hoitamatonta, tiheätä erämaan metsää. — Toinen kuvistamme on otettu
Tolvajärven harjun alkupäästä, toinen harjulta ulos järvelle päin.
Viimeinen kuvamme on oikea erämaan kuva. Korkean metsän läpi
kulkee maantie. Kylät ja vuoret eivät täällä ole pakoittaneet maantietä
mutkittelemaan, vaan suoraan se kulkee virstamääriä, silloin tällöin jonkun
suuremman suon vuoksi kääntyen suunnastaan. Metsä molemmin puolin
on korkeata petäjikköä, totista ja jylhää. Vastaantulijaa tällä tiellä harvoin
sattuu. Eipä sen sijaan ole harvinaista, että teiriparvi tieltä tai tienvierestä
lentoon pyrähtää ajajan edestä tai että sattuu näkemään kurkiparin juhlallisesti maantietä mittelevän. Ompa monikin saanut nähdä mesikämmenen
huolettomasti kuljeksivan maantien poikki.
*
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Yhdestä asiasta en ole vielä mitään puhunut, josta lukija varmaankin
on utelias jotain tietämään. Se on runojen säilymisestä ja taidosta nykyisessä
Karjalassa. Kun nyt olemme saapuneet vakinaisille runomaille, niin on
sopivaa ottaa asia puheeksi.
Se, joka on oppinut Kalevalaa ihailemaan ainoastaan painetusta
kirjastaan, joka on siitä kuullut lausuttavan useita kauneita, syvämietteisiä
ajatuksia kansan hengen suuruudesta, sen ikivoimasta, kansan tunteiden
syvyydestä ja hienoudesta, se varmaankin pettyy ensi kerran kansan laulajan
omasta suusta runoja kuullessaan. Tavallisesti saa hän nähdä vanhan miehen
tai naisen, kurttuisen, koukistuneen vanhuksen, joka vapisevalla äänellä
laulaa katkonaisia runonpätkiä. Usein on hän vielä aluksi haluton, vastailee
lyhyesti ja karttaen kysymyksiin. Mutta pettymykseen on syy enemmän
laulattajassa kuin laulajassa. Sydämmen jalous ja tunteiden hienous on
kätketty karkean, kovan kuoren alle. Kansanmies ei kohoa sinun kannallesi
sinulle sydäntään avaamaan japaljastamaan, vaan sinun täytyy osata asettua
hänen kannalleen, herättää hänen luottamustaan ja osata lukea hänen sydämmensä kätkettyä kirjaa. Toiseksi on kansanrunous kuin metsä, kesyttämätön
suuri metsä, jossa on paljon rumia puita, lahoja, kuivettuneita, on paljon
yksipuolisia, joilla oksat on vaan toisella puolella, on myös suuria,korkeita,
yli muiden kohoavia. Jos metsän puita rupeat yksitellen katselemaan, voit
niitä vastaan paljon muistuttaa, eivät ne ole kuin puiston ja puutarhan puut
säännöllisiä ja karsittuja. Mutta kokonaisuudessa on metsä kuitenkin kaunis,
raitis, lumoava kaikessa säännöttömyydessäänja uhkeudessaan. Semmoinen
on kansanrunouskin.
Se, joka kansanrunouteen ja kansan elämään osaa oikealla tavalla
tutustua, se viehättyy vanhan kurttuisen ukon laulusta. Vasta salokylän
savupirtissä, sen elämän ja luonnon ympäröimänä, joka runot on luonut,
muodostanut ja säilyttänyt, ne oikean värityksensä saavat, ne tulevat
eläväksi todellisuudeksi.
Kun Tolvajärveltä jatketaan matkaa, on seuraava kylä Ägläjärven
salokylä keskellä laajoja metsiä. Muutamia vuosia sitten kävin Ägläjärven kylässä ja pyydän lukijaa nyt lähtemään kanssani tätä matkaa
uudistamaan.

—

Oli talvi. Reellä ajaa hurautimme talon pihalle. Rakennuksen seinämällä oli pitkä rivi suksia, siitä jo näimme, mitä miehiä talossa asui. Talo
oli vanhaanVenäjänKarjalan malliin rakennettu. Kaikki rakennukset yhdessä
jaksossa. Tupa toisessa päässä, navetta ja sen päällä sarai" toisessa päässä
ja välillä sintsoi", porstua. Tupa on savupirtti. Suuresta kiviuunista tunkee
savu tupaan ja peittää yläosan siitä sakeaan savupilveen, jottei kattoa voi
nähdä. Katossa olevasta reiästä, räppänästä savu pääsee ulos onttoa hirttä
myöten, jota kutsutaan trubaksi" eli savun mäntäväksi". Savu kohoaa
tuvassa ylös kattoon ja jättää ala osan kirkkaaksi, aivan selvä silmin nähtävä
raja on savullisen ja savuttoman osan välillä. Seinillä on leveitä penkkiä,
valkeita puupöytiä. Alaosa seinistä, orsiin saakka on valkeata ja puhdasta,
yläosa kiiltävän mustaa.
Talon isäntä, seudun etevimpiä entisiä peuranampujia, ei ollut taloon
tullessani kotona, mutta asiata olikin minulla etusijassa emännälle, joka
oli syntyisin Vornasten kuuluisaa laulaja sukua. Olin talossa vanha tuttu
ja minut otettiin hyvästi vastaan. Minä tulin illalla taloon, jossa sattui
paraillaan olemaan illatsut". Illatsu merkitsee yleensä iltamaa, illanviettoa.
Talviiltoina näet kokoontuu kylän nuoriso yhteen iltaa viettämään. Joskus
niissä tanssitaankin, mutta tavallisesti on niissä vaan naisia ja he kehräävät
ja laulavat yhdessä koko yön. — Toistakymmentä naista oli kokoontunut
tupaan, enimmäkseen nuoria tyttöjä. Kaikilla oli heillä värttinät käsissä,
sillä rukkia ei täällä vielä käytetä. — Jos kehräämistä ainoastaan katsoo
esteetilliseltä kannalta, niin ei pitäisi koskaan heretä värttinällä kehräämästä,
sillä somalta todellakin näyttää, kun sieväliikkeinen nainen sitä käyttelee.
Hän istuu itse kuosalipuulla, vasemmalla kädellä hän vetää kuontalosta
säiettä ja oikealla pyörittää värttinää. Tuon tuostakin pyöräyttää hän
värttinän kiertäen luistamaan kauvaksi lattialle, kokoo sitten heti säikeen
sormiinsa ja kiertää sen värttinälle. Tämmöisen kehruukalun käyttämisestä
on vielä se etu, ettei synny minkäänlaista melua, joten laulu sen ohella
— Ketrinpuita ei viedä illatsuihin mukaan, vaan on niitä
hyvästi luonnistuu.
kussakin talossa suuret varastot valmiina,kuontalot kuosalipuihin sidottuina.
Heti kun vieras tulee, annetaan hänelle ketrinpuu käteen, arvokkaammille
ja vanhemmille ne, joissa hienoimmat ja vaikeimmat kuontalot ovat.
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Kun minä astuin tupaan, herkesivät tytöt hetkeksi laulamasta,
huijustelivat", ujostelivat, mutta pian hävisi ?,huigeus" ja he alkoivat taas
laulaa ja lauloivat melkein yhtä mittaa koko illan ja suuren osan yötä.
Se, joka osasi, se lauloi. Kun toinen herkesi, alkoi heti toinen, ja ne, jotka
saman laulun osasivat, yhtyivät heti. Ja niin yhä uutta. Muutamilla tytöistä
— He lauloivat enimmäkseen lyyrillisiä lauluja,
oli heleät, kirkkaat äänet.
kaikenlaisia rakkauslauluja kullasta ja hentusta. Ihme oli kuulla täällä
Karjalan saloilla samoja lauluja, joita nykyaikoina lauletaan Hämeessä,
Pohjanmaalla, yli koko maan. Mutta oli uusia kotoisiakin. Monet näyttivät
olevan reserviläisten tekemiä. Eräässä laulettiin:
Sortavala on pikku linna
Laatokan meren rannalla,

toisessa ylistettiin Suojärven kauneutta.
Laulettiin myös vanhoja lauluja. Kaikkein suotuisimpia ja tavallisimpia on:
Anni neiti, Turun neiti
Istuu Turun sillan päässä,
Vuottaa miestä mielellistä,
Sulhasta sulosanaista.
Kultamies merestä nousi,
Kultasuinen, kultapäinen,
Kultahattu hartioilla j. n. e.

Kaikki oli miehellä kultaa, mutta ei hänestä Anni huolinut. Sitten aletaan
alusta: Anni neiti Turun neiti j. n. e. Mutta nyt tulee hopeamies, sitten
vaski-, tina-, teräs-, rautamies, kaikki Anni hylkää, mutta viimein hän leipämiehen ottaa. Eihän tässä runossa paljon toimintaa ole, mutta kerrannot,
joita lukiessa ei koskaan viitsisi uudestaan lukea, tekevät sen hauskaksi,
sillä jo toisella kerralla saattavat kaikki nekin, jotka eivät sitä ennen ole
osanneet, yhtyä laulamaan. Tämmöisiä ballaadintapaisia kerrantolauluja
illatsuissa näy täänkin suosittavan.
Mutta saatiinpa kuulla eepillisiäkin runoja. Keskellä nuorten laulua
alkoi vanha emäntä vapisevalla äänellään laulaa:

Iri neito, impi neito
Kapo neito kaunokainen
Piti viikkoista pyhyyttä,
län kaiken impevyyttä.
Kirkui marjanen mäellä
Puolukkainen kankahalla j. n. e.

Runo on pitkänlainen ja siinä kerrotaan, kuinka Iri neito synnytti kolme
poikaa, Väinämöisen, Ilmollisen ja Jogamoisen, ja kuinka nämä veljekset
sitten yhdessä tekivät pitkän veneretken, taistelivat suuren hauin kanssa
— Muitakin eepillisiä runoja lauloi vanha
ja muita seikkailuja kokivat.
emäntä.
Keskellä laulamista sanoi hän äkkiä: Fedora (se oli hänen kymmenvuotinen pojanpoikansa) opi (rupea) kirjaa lukemaan". Ägläjärvessä näet
sinä talvena oli ensi kertaa pidetty kiertokoulua ja Fedora oli ensimmäinen
suvussaan, joka kirjaa pystyi lukemaan. Ja Fedora otti raamatunhistorian
ja luki saarnaavalla, laulavalla äänellä muutamia sivuja, kaikki kuuntelivat
ääneti, mutta eivät he oikeastaan sisällystä kuunnelleet, ihmettelivät vaan,
että heikäläinenkin pystyi kirjasta selkoa saamaan.
Vanha ja uusi aika yhtyivät.
Sitten ruvettiin taas laulamaan. Puoliyön aikana rupesimme kaikki
miehet makaamaan, mutta tytöt siirtyivät toiseen tupaan ja lauloivat ja
kehräsivät vielä useampia tuntia. — Semmoiset olivat Ägläjärven illatsut.
— Aamulla sitten huolellisesti vielä laulatin vanhaa emäntää, ja osasikin
hän koko joukon eepillisiä runoja ja myöskin loitsuja.
Moni, joka tuntee vain painetun Kalevalan, kysyy ehkä kuullessaan
puhuttavan kansan runolaulusta ja runolaulajista: Mitä nämä runolaulajat
laulavat? Laulavatko ne samalla tavalla kuin Kalevalassa? Ja laulaako
sama laulaja pitkälti yhtä mittaa?
Ensiksi mitä tulee runojen täydellisyyteen ja pituuteen, niin lauletaan
nykyiseen aikaan useinkin vaan katkelmia. Sillä se mikä lauletaan, on vaan
jätteitä, muistoja, kaikuja entisestä. Nykyiset laulajat eivät enää ole oikeita
laulajia, he eivät ole erittäin koittaneet muistissaan säilyttää runotaitoaan,
vaan se, minkä he osaavat, on ikäänkuin satunnaisesti muistiin painunut.
■

—

Usein laulaja nähtävästi sekottaa eri aineksia toisiinsa. Mutta paraimmatkaan
eivät ole pitkiä, niissä kerrotaan tavallisesti yksi ainoa tapahtuma.
Mitä sitten sisällykseen tulee, niin ovat aineet hyvin moninaisia.
On niissä paljon Kalevalan aineisia, mutta paljon on muutakin. Usein on
vaikea sanoa, mihin luokkaan runo on luettava. Joskus eepillinen runo on
muodostunut loitsuksi, niinkuin esim. Väinämöisen veneen veistäntä:

Passibo metsän kuningas,
Metsän kuldaine kuningas,
Metsän tytti, metsän poigu.
Metsän ehtoisa emändy.

Lyyrillisiä runoja lauletaan jotensakin runsaasti ja vielä laajalla alalla.
Häävirret ovat sen sijaan melkein unohduksiin joutuneet, muutamaa lukuun
ottamatta, jotka vielä ovat jotensakin yleisiä.
Itkuvirret ovat Salmin kihlakunnassa jotensakin yleisiä. Niitä käytetään useammissa eri tilaisuuksissa. Kun morsian kulkee ennen häitään
naapuritaloissa morsiusapua pyytämässä, on hänen seurassaan vanhempi
nainen, joka häntä itkettää. Luonnollisesti itketään myös kuolleelle. Taitava
itkijä muuten näkyy osaavan itkeä milloin ja kelle tahansa. Itkuvirret ovat
rytmillistä, itkunsekaista improvisatsioonia, joissa tietysti kuitenkin liikutaan totutuissa kaavoissa. Kieli on itkuvirsissä omituista, vanhaa, täynnä
kuvia, hyväilynimiä ja diminutiiviä. Ensi kerralla sitä tuskin ymmärtää,
vaikka murteen muuten tunteekin. Kansa kiittää itkuvirsiä kauniiksi ja
hyviksi. Omituista on nähdä sitä osanottoa, sitä hartautta, jolla itkua
seurataan, vaikkapa vaan leikin vuoksi, näytteeksi itketään. Joskus joku
naurahtaa, mutta käy samassa taas totiseksi.
Kerron tässä eräästä tilaisuudesta, jolloin kuulin itkettävän. Olin
Suistamon pitäjän Suurensaran kylässä ja kirjoittelin runoja sen kylän
laulajilta. Tupa oli täynnä väkeä. Silloin ehdotteli joku, että pitäisi näytteeksi myös itkeä. Sattui olemaan läsnä vanha itkettäjäakka ja tyttöjen
joukossa oli yksi morsian. Akka oli heti taipuvainen. Tyttö näytti heikolta
ja kalpealta, mutta alkoi heti hiljakseen itkeä, kun asiasta puhe tuli.
Molemmat vetivät huivinsa alas silmille, asettuivat minun eteeni ja alkoivat
kumarrella, akka piti kättään tytön pään päällä ja painoi sitä aina syvään
alas. Akka lauloi ja itki, tyttö itki ja nyyhki, nyyhki niin, että koko ruumis
tempoili; välistä hän yritti hänkin laulamaan, mutta ei saanut nyyhkytyksiltään ja itkultaan. Kun olivat herenneet, pyyhki akka kyyneleet silmistään
ja oli taas iloinen ja puhelias niinkuin ennenkin, mutta tyttö vetäytyi
nurkkaan, kyyneleet vielä kauvan virtailivat silmistä ja tuon tuostakin
nyyhkytykset vapisuttivat koko ruumista.

Veisti vuorella venettä,
Kalkutteli kalliolla j. n. e.

jota luetaan verenasetussanoina. Loitsuna luetaan myös yleisesti erästä
Paavo Korhosen runoa Väinämöisen veljenpojasta. Monet tapahtumat lauletaan toisella tavalla kuin Kalevalassa. Nimet myös vaihtelevat muodoltaankin, Ilmarinen ja Ilmollinen, Joukahainen ja Jogamoinen, Kullervo,
Killervo ja Kinnervo, j. n. e.
Kaikkein tavallisin runo on luullakseni Anni neiti Turun neiti",
yleisesti lauletaan myös wLuojan virttä" tai osia siitä. Samoin Iri neiti".
Tavallisia ovat vielä Joukahaisen ja Väinämöisen yhteen ajanti, Väinämöisen
laulu, Veljesten veneretki, Lemminkäisen monivastuksinen retki, Kullervolle
tuodaan viestiä vanhempain kuolemasta, Kullervo lähtee soitellen sotaan,
Hiien hirven ajo y. m. m.
Yleisimpiä ovat metsämiehen runot ja luvut. Metsämiehiähän enimmät
sikäläiset ovat ja huono se metsämies on, joka ei ainoata lukua osaa, edes
oravan lukua:
Läksimmä miehissä metsälle,
Urohissa ulkotöille
Kolmen, neljän koiran kanssa,

Viien, kuuen villahännän,
Seitsemän sepelikaglan j. n. e.
— Oravainen ollervainen
Kummun kukka, metsän kukka
Ylendäitse oksaselle
Alendaitse lehväselle
Poikamies on ampumassa
Pentukoira haukkumassa j. n. e.
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Pedri niminen ukko taitava loitsija ja Ägläjärvessä Mönttisenvanha emäntä.
— Suojärvellä
Samaa sukua on Suojärven Koivusien kylässä Hapon emäntä.
on Leppäniemen, Kaianjärven, Vegaruksen, Kivijärven kylissä useita hyviä
laulajia, ja on vielä muissakin kylissä. Ilomantsissa on myöskin vielä useita,
taitavin on vanha Juhana Puhakka Koitereen Liepalan kylässä. Hän on
taitavin ja hauskin kaikista runolaulajista, joita olen Karjalassa tavannut.
Hänen laulamansa runot ovat täydellisiä, kauneita ja kehittyneitä. Hänen
isältään Ahlqvist aikoinaan kokosikin paljon, joita Lönnrot käytti toista
—
Kalevalan painosta muodostaessaan. Ilomantsin Hattupäänkylässä osataan
vielä loitsuja koko runsaasti, häävirsiä osataan paraiten Ilomantsin etelä— Impilahdella on paras runolaulaja Paavo Hämäläinen Somerojan
osissa.
— Sortavalassa oli vielä muutamia vuosia sitten jotensakin taitava
kylässä.
runolaulaja Rautalahden kylässä, nimeltä Ontrei Vanninen, tavallisesti isän
mukaan kutsuttu Borissaksi. Nyt hän on jo kuollut eikä ole laulutaitoaan
— Taitavia itkijöitä on Sortavalassa vielä
lapsilleen perinnöksi jättänyt.
muutamia, yksi on Läskelän kylässä, toinen on Sammatsaaressa.

Satuja osataan yleisesti vielä ja aivan mahdottomat määrät, niitten
varasto alituisesti kasvaa ja vaihtuu. Taiviiltoina niin vanhat kuin nuoret
mielellään kokoontuvat sadunkertojan ympärille ja seuraavat ihmeteltävällä
osanotolla hänen kertomuksensa kulkua. — Sananlaskuja ja arvoituksia myös
osataan vielä hyvin paljon.
Vaikka siis runoja vielä osataan, on kieltämätön totuus, että runontaito on kansasta häviämäisillään, nuoret harvoin vanhemmilta oppivat.
Kun vanha laulaja tai tietäjä missä maahan kätketään, niin vie hän tavallisesti virtensä mukanaan. Mutta mikä on tähän syynä, kysynee joku.
Mikä ne nyt äkkiä on niin arvottomiksi tehnyt, kun ovat satoja vuosia
voineet polvesta polveen perintönä kulkea? Tarkemmin miettien on tämä
asiain kulku kuitenkin aivan luonnollinen. Meidän päivinämme ovat viimeinkin uudemman ajan pyrinnöt alkaneet vaikuttaa Karjalankin kaukaisille
saloille. Karjala on tullut likempään yhteyteen muun Suomen, sivistyneen
maailman kanssa. Valistus on alkanut sinnekin valoaan levittää. Ja hyvähän
se on, iloita meidän siitä pitää. Mutta samalla vanhat kulttuurimuodot
kadottavat arvonsa.
Kerran Suojärvellä pyysin erästä nuorta miestä, jonka sanottiin runoja
osaavan, laulamaan. Mies kyllä myönsi osaavansa, mutta ei sanonut ilkeä— Siinä on juuri selitys koko asialle. Kansa
vänsä laulaa, kun ei usko.
ei enää usko vanhoja muotoja, mutta ennen se on uskonut. Se ei enää
osaa katsella niitä samoilla silmillä kuin ennen, mutta ei vielä samoilla
kuin me, kuin sivistynyt ihminen, ja sen vuoksi ne ovat kadottaneet arvonsa
sen silmissä.
Sille ohjaukseksi, joka sattuu Itä-Karjalassa matkustamaan ja ehkä
haluaa tutustua viimeisiin runolaulajiin, mainitsen tienviittaukseksi muutamia. Suistamolla on vanha, taitava laulajasuku nimeltä Sotikainen. Sen
suvun jäsenissä on vielä nytkin muutamia erittäin taitavia laulajia:Loimolassa
on Fedota Sotikainen, Äimäjärvellä Palaga Sotikainen ja Suuressasarassa
livana Onesimova, jonka äiti oli Sotikainen. Jalonvaarassa Burushkan leski
osaa eepillisiä ja vanhat ukot hyviä lyyrillisiä runoja. Shemeikän kylässä
on vielä useita laulu- ja loitsutaitoisia Shemeikän kuuluisaa tietäjä- ja
metsästäjäsukua. Korpiselällä on Vornasten laulajasukua Kokkarin kylässä

*

*

*

Laulusta puhuen muutama sana kanteleensoitosta. Sekin on vähenemään päin, uudemmat soittokoneet, venäläinen balalaikka ja myös viulu
työntävät sen tieltään pois. Yleinen käsitys muussa Suomessa tuntuu
olevan se, että runolaulaja kanteleella säestää lauluaan. Ehkä niin on joskus
tehty, mutta ei ainakaan nyt missään sitä tapaa. Harvoin edes sama henkilö
osaa kanteletta soittaa ja runoja laulaa. Niissä tienoin Suomen ja Venäjän
Karjalaa, joissa minä olen liikkunut, olen huomannut kanteleensoiton tavallisimmaksi eteläisessä osassa Venäjän Karjalaa, jossa laulun taito juuri on
— Kun kanteleen soittajan tapaa ja pyytää häntä soittamaan,
vähäisin.
alkaa hän soittaa tanssia. Omituisen sujuvasti luistavat sormet, toisella
kädellä hän soittaa pääsäveltä, toisella säestää. Jos sitten pyydät häntä
soittamaan jotain muuta, vastaa hän tavallisesti, ettei hän osaa. Mutta
pari kertaa on minulle sattunut, että kun näin olen kanteleen soittajaa
vaatinut soittamaan kaikkea, mitä hän osaa, ja viimein heittänyt hänet
rauhaan,niin on hän omin päin alkanut soittaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan,

—
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omaa mahtia", niinkuin hän itse sanoo. Omituinen surumielinen viehätys

pojat olleet ruunun lampuotia eivätkä sen vuoksi muun muassa ole saaneet
ottaa osaa valtiopäivämiehen vaaliin. Valtiopäivämiehen Salmin kihlakunnasta ovat tähän saakka valinneet yksistään Impilahden ja Suistamon
pitäjät. Kun isojako lopullisesti on suoritettu, saavat tilalliset pitkien vuosien
kuluessa maksaa lunastusta maastaan.
Kansa on kreikanuskoista ja sen sivistys on jotensakin alhaisella
kannalla, ainakin tavallisella mittakaavalla mitattuna. Pappinsa on se
saanut Venäjältä. Tavallisesti eivät nämä maahan tullessaan ole osanneet
kansan kieltä, lisäksi toimitetaan jumalanpalvelus kirkkoslaavilaisella kielellä.
Kansan uskonnolliset käsitteet ovat sen vuoksi olleetkin hyvin alhaiset ja
hämärät. Kirkossa käyvät ainoastaan kirkonläheiset asukkaat, muut tuskin
muuten kuin vihillä tai sen tapaisissa erityisissä tilaisuuksissa. Jumalanpalvelus rajoittuu silmien ristimiseen nurkassa olevan Jumalan kuvan edessä
ja muutamien venäläisten rukousten toistamiseen, joiden merkitystä monikaan ei taida ymmärtää. Kaikenmoiset pyhimykset ovat monen käsityksessä
täysarvoisia jumalia. Uskonnollista tyydytystä tuottavat myöskin luostarinmatkat, joita useimmat jonkun kerran elämässään toimittavat Valamoon tai
Solovetsin luostariin. Etenkin jos pitkälliset taudit sattuvat ketä vaivaamaan,
pyritään luostariin, siellä rukous paremmin muka vaikuttaa. Luostariin
mennään tavallisesti suuriksi juhliksi. Kylästä kylään mennessä kasvaa
valamoiniekkojen" luku, kunnes tullaan Laatokan rannalle, josta suurilla,
reunojaan myöten täyteen ahdetuilla veneillä kuljetaan pyhään saareen.
Lukutaito on viime vuosiin saakka ollut melkein tuntematon taito.
Viime kymmenen vuoden kuluessa on kuitenkin rajapitäjiinkin perustettu
— Näin ollen on
kohta kaksikymmentä koulua ja useita kiertokouluja.
taikausko täällä vielä suuressa voimassa. Pakanallisia jumalia tosin ei
enää palvella, vaikka muisto muutamista vielä elää, ja muutamia temppuja
toimitetaan eritilaisuuksissa niitten lepyttämiseksi ja miellyttämiseksi, vaikka
tempun tekeminen saattaa monesti olla pääasia, sen tarkoitus unohtunut.
Loitsut ovat sen sijaan täydessä arvossaan.
Kerran kirjoitin minä loitsuja eräältä vanhalta naiselta. Alussa
oli hän vakuuttanut, ettei hän niitä usko eikä käytä enää. Mutta miten
olikaan, niin ei hän yhtä oikein hyvin muistanut. Silloin sanoi hän,

on silloin soitossa ollut. — Kanteleensoitto on häviämässä, sanoin, mutta
eiköhän sitä vielä voisi eleille elvyttää. Jos meidän sivistynyt nuoriso ottaisi
asian omakseen, itse rupeaisi tätä kansallista ja kaunista soittoa harjoittamaan, vaikkapa vaan taiteellisemman soiton rinnalla, kansanjuhlissaan
julistaisi kanteleensoitosta paraimmat palkintonsa, sanalla sanoen, rakkaudellaan ja kunnioituksellaan osoittaisi tämän taidon ansaitsevan säilyttämistä.
— Matkailijalle, joka kanteleen soittoa haluaa kuulla, voin neuvoa,
että
Sortavalan pitäjän Läskelän kylässä on kaksikin taitavaa soittajaa.
*

*

*

Samoin kuin vanhat runot ovat rajapitäjissä säilyneet, ovat siellä
vielä voimassa vanhat tavat ja myös ennakkoluulot, taikausko. Kaikki
elinkeinot ovat vielä alkuperäisellä kannalla. Kaskenpoltto on tärkeä maanviljelyksen muoto, vanhanaikainen oksahara ja aura ovat melkein ainoat
maaviljelyskalut. Käsikivellä vielä jauhetaan suuri osa viljaa. Kylät ovat
harvassa, talot kylissä ryhmissä. Savupirtit vielä jotensakin yleisiä. Useimmissa kylissä on oma hautausmaa. Se on tavallisesti kylän reunassa tai
jollakin pienellä saarella. Mahdottoman suurista puista sen tavallisesti
heti huomaa.
Enin osa Salmin kihlakuntaa on ollut yhtä lahjoitusmaata. Aikoinaan
omisti sen ruhtinas Orloff. Eräs ruhtinatar Orloff möikoko suuren lahjoitusmaan entiselle palvelijalleen Gromoffille. Tämä harjoitti suurenmoista
metsänhakkuuta, oli muuten yksinkertainen oppimaton mies, ei edes osannut
kirjoittaa. Gromoff möi taas maansa Venäjän valtiolle ja Venäjän valtio
Suomen. Mutta Venäjän valtio pidätti itselleen St. Annan eli, niinkuin
sitä myös kutsutaan, Karatsalmen rautaruukin Suojärvellä ja sen ympärillä
—
noin seitsemän peninkulmaa pitkän ja muutamia leveän metsäalueen.
Karatsalmen ruukissa valmistetaan takkirautaa, jonkun verran valutavaraa,
Takkirauta viedään Petroskoille, jossa Venäjän valtiolla on suuri kanunatehdas. — Suomen hallitus päästyään maan omistajaksi, on viimein ruvennut
panemaan isoajakoa toimeen ja on se nyt niin pitkälle edistynyt, että
lopullista palstoittamista paraillaan toimitetaan. Tähän saakka ovat talon53

Ei prissakka myöskään ole mikään tarkasti säännönmukainen tanssi, vaan
tanssija improviseeraa parhaan kykynsä mukaan. Kansanmies tanssiessaan
ei tanssi niinkuin meillä sivistyneet ainoastaan jaloillaan, vaan hän tanssii
koko ruumiillaan. Kiihkeän soiton mukaan liikuttelee hän käsiään, jalkojaan,
päätään, koko ruumistaan. Milloin heitellen jalkojaan eteenpäin, milloin
taaksepäin, kaikenmoisia vaikeita tanssiaskelia ottaen, milloin hyppien eteenpäin pienessä piirissä, lyöden kantapäitä vastakkain. Äkkiä heittäytyy hän
maahan ja polkee „venäläistä", sitten taas ylös ponnahtaen, heittää karrinpyörää, kääntelee käsiään, heiluttelee päätään, väliin polkee jalkaa, vuoroin
kiihtyy ja vuoroin talttuu. Jos sattuu hyvän prissakantanssijan näkemään,
niin ei voi kyllin ihmetellä hänen ketteryyttään, notkeuttaan ja myös
liikkeiden somuutta.
Toinen yleinen tanssi on maanitus". Siinä poika ja tyttö vuorotellen
„maanittelevat", viekottelevat toisiaan. Maanitusta tanssii neljä tai kahdeksan paria yhtaikaa. Poika kun maanittelee tyttöä, niin hän tanssii hänen
edessään, tehden paraita prissakka- temppujaan. Tyttö taas liitelee eteenpäin
pienillä tasaisilla askelilla, niin kevyesti kuin mahdollista. Hän liitää edestakaisin, ympäri huonetta, välistä hiukan notkistaa jalkojaan ja pyörähtää
—
ympäri ja taas liitää eteenpäin. Ristikontra on melkein samanlainen kuin
maanitus, nimensä on se saanut siitä, että parit alituisesti kulkevat ristiin.
Muita tanssia on vielä suuri joukko. Niitä on kaakkuria, kolmen hengen
engelskaa, Suistamon valssia, piilokissaa, melkutusta, lansiissia y. m.
Mainitsemista vielä ansaitsee pitkä kisa". Luultavasti se on kaikkein
vanhimpia ja, alkuperäisimpiä tanssia, jos sitä tanssiksi ollenkaan saattaa
kutsua. Tanssin alkaessa menee poika tyttöjen parveen ja ottaa sieltä
yhden, lyömällä häntä kaulahuivillaan. Sitten menevät he riviin toisten
parien kanssa seisomaan, tytöt toiselle puolelle ja pojat toiselle. Paikallaan
liikkuvat he vähän edestakaisin, puhelevat ja naureskelevat keskenään.
Ennen on tähän kisaan ollut erityisiä lauluja, mutta nyt ne ovat unohtuneet. Toisin paikoin on tähän tehty omituinen uudistus. Kun pari
on jonkun aikaa seissut rivissä, lähtevät he yhdessä astumaan tanssikentän poikki, metsikön reunaan, siihen istahtavat puhelemaan ja makeisia

unohtaen edellisen puheensa: wen ole tätä pitkään aikaan tarvinnut, jotta
on unohtunut".
Taikatemppujakäytetään monenmoisia jatietäjä on kansan keskuudessa
täydessä
vielä
arvossaan. Sairaan luo haetaan häntä kuin mitäkin lääkäriä.
Loitsuilla, taukakaluilla: ,?pyhäläntaltoilla", ukontaltoilla, päivännäkemättömillä" y. m. ja ehkä myös järkevillä neuvoilla koittaa hän sairastaan parantaa.
Voihan niin olla, että mielenliikutus ja sitä seuraava turvallisuuden ja rauhan
tunne monessa taudissa vaikuttavat terveellisesti.
Luonteeltaan on itäkarjalainen vilkkaampi kuin mikään muu suomalainen. Hänen puheensa on höystetty sukkeluuksilla ja leikkipuheilla ja
usein voi vanhassakin miehessä huomata melkein lapsellista iloisuutta.
Nämä luonteen ominaisuudet tulevat etenkin ilmi juhlatilaisuuksissa eli
praasniekoissa.
Kullakin kylällä on oma pyhimyksensä ja sen pyhimyksen nimipäivä
on kylän juhlapäivä. Silloin kokoontuu väkeä kylään kaikkialta ympäristöstä.
Ja kun kylien välit ovat pitkiä, niin saattaa olla vieraita monien peninkulmien takaa. Lähinnä tulevat tietysti ne, joilla on sukulaisia kylässä,
ja tanssin haluinen nuoriso. Suurempiin kyliin tulee myös pienen tavaran
kaupustelijoita, astiain, makeisten, kuvien y. m. s. Sen vuoksi kutsutaan
näitä juhlia myös jarmankaksi, markkinoiksi. Koko päivä kuljetaan sitten
vieraissa sukulaisten ja tuttavain luona, juodaan teetä ja piitteniä, syödään
piiraita, kiisseliä ja kaikenmoisia herkkuja. Puoli päivää ja koko seuraava
yö tanssitaan. Nuoret tytöt muuttavat monta kertaa päivässä pukua.
Puvut ovat enimmäkseen loistavan värisiä, kirjavaa venäläistä karttuunia,
jonka kautta kansanjoukko näyttää hyvin eloisalta ja kirjavalta. Talvella
tanssitaan tuvassa, mutta kesällä ulkona ja ovat etenkin sillat suosittuja
tanssipaikkoja. Musikkia toimitetaan balalaikalla, mutta myös jotensakin
yleisesti vielä kanteleella. Nuorison tanssiessa kuljeksivat vanhemmat edestakaisin, istuutuvat jollekin kivelle lehdon reunaan, laskevat vallatonta
leikkiä, nauravat, kunnes tanssinhalu sattuu vimmaamaan vanhemmankin
miehen ja hän heittäytyy huimaan prissakkaan.
Prissakka on Itä-Karjalan omituisimpia tanssia. Se on tavallaan
soolotanssi, sillä sen saattaa yhtä hyvin tanssia yksi mies kuin kaksi.

syömään.
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Häätavoissa on säilynyt paljon vanhaa, vaikka nekin uudistuvat,
minkä ennättävät. Tila ei tässä myönnä niistä laveammin puhumaan.
Mainitsen vaan muutamia seikkoja. Vanhoilla suomalaisilla lienee naisen
ryöstö ollut hyvinkin tavallinen. Rajapitäjissä se tapa oli säilynyt tälle
vuosisadalle, vielä sattui niitä muutama kymmenkunta vuotta sitten silloin
tällöin joku. Ryöstötapahtui usein toiselta puolen rajaa toiselle. Nykyiseen
aikaan ei ryöstäjän tarvinnut morsiamineen kuitenkaan paeta kauvemmaksi
kuin likimmän pappinsa luo, joka tavallisesti muitta mutkitta vihki nuoren
parin. Vihkimisen jälkeen ei tarvinnut peljätä takaa-ajajia, sillä vihittyä
paria eivät maalliset vallat voi erottaa. Yleiseen kerrotaan eräästä kuuluisasta naisen ryöstöstä Salmissa. Eräs Salmin mahtavimpia talonpoikaismagnaattia tahtoi naittaa tyttärensä jollekin toiselle mahtavalle. Mutta tyttö
oli rakastunut toiseen, köyhään mieheen eikä suostunut hänestä eroamaan.
Tyttärensä vastustuksista huolimatta pani isä komeat häät toimeen. Kun
vihkimään oli ryhdyttävä, oli morsian kadonnut,rakastajansa kanssa oli hän
karannut. Lähdettiin kyllä takaa-ajamaan, mutta kun karkulaiset viimein
— Kaikki tässä seiktavattiin Venäjän puolella rajaa, olivat he jo vihityt.
kailussa toimivat henkilöt elävät vielä.
Nykyiseenkin aikaan naidaan usein rajan takaa. Silloin saattaa naimiskaupat suorittaa hyvin pian jahelposti. Puhemiehineen ja saattojoukkoineen
lähtee sulhasmies morsianta tiedustelemaan. Jos tyttö suostuu, toimitetaan
kaikki tavan mukaiset temput ja sitten lähdetään sen enemmittä mutkitta
papin luo, joka vihkii heti, sillä Venäjän puolella ei tarvita kuuluutusta.
Suomessa saa sitten pappi kuuluuttaa perästäpäin. Näin on minulle ainakin
kerrottu.
*

*

suureen puuhun tai johonkin muuhun paikkaan tehdään metsämiehelle
lava, josta hän yöllä vahtii saaliilleen tulevaa karhua. Toisin kerroin keino
onnistuukin ja metsämies saa kalliin nahan ja hyvät tapporahat vaivastaan,
mutta vielä useimmin käy niin, ettei karhu anna narrata itseään. Karhu
on viisas ja varovainen eläin, sillä on tarkka vainu ja kun se jostain syystä
epäilee vaaraa, liikkuu se niin hiljaa, että on joskus sattunut, että se on
kiivennyt puuhun jaruvennut lavaa alas repimään, ennenkuin lavalla vahtiva
mies on huomannut. — Omituisen jännittävä on tämmöinen vahtiminen
kesäisenä yönä. Metsän raitis kosteus, salaperäinen hiljaisuus, jota vain
häiritsee jonkun lintusen viserrys tai joskus jokin muu ääni tai vihellys
tai kuherrus, jonka alkuperää emme varmaan tiedä, ja odotus ja jännitetty
tarkkaavaisuus puolihämärässä metsässä vaikuttavat kaikki omituisen kiihoittavasti. Jokainen risahdus panee ensikertalaisen sydämmen sykähtämään.
Ja kun se viimein tulee varovaisesti, hiipien, melkein äänettömästi, käy
saaliiseensa käsiksi, silloin on oikein tähdättävä, maltettava mieli siksi, kun
oikea hetki on käsissä.
Vakinaisesti harjoitetaan karhunpyyntiä talvella. Ensi lumen aikaan
syksyllä liikkuvat metsämiehet ahkeraan metsissä. Matkan tarkoituksena
voi olla oravan tai metsälintujen ammunta, mutta samalla on tarkasti
silmällä pidettävä karhun jälkiä. Kun karhun jäljet löydetään, ei niitä
lähdetä seuraamaan, vaan lähdetään puoliympyrässä kaartamaan eteenpäin.
Jos tullaan uudestaan jäljille, tehdään uusi kaarros, kunnes viimein saadaan
kierros umpeen ja päästään omille jäljille takaisin. Jälkiään käy metsämies sitten seuraavana päivänä katsomassa, kulkee niitä myöten kierroksen
umpeen. Jos karhu on kulkenut taas eteenpäin, jatkaa hän entiseen tapaan.
Jollei, tietää hän karhun jääneen talvitiloilleen. Ja nyt on karhu kiertäjän
laillinen omaisuus. Mutta ahkeraan käy hän kierrostaan uudistamassa,sillä
lämpimät ilmat ovat voineet karkoittaa karhun vielä liikkeelle, tai ehkä on
sille sattunut huono pesäpaikka ja on se lähtenyt parempaa valitsemaan.
Taitava metsästäjä seuraa nyt myöskin varovaisesti karhun jälkiä, ottaa
tarkan selon, minkälaiseen paikkaan karhu on ruvennut makaamaan. Tavallisesti karhu valitsee pesäkseen jonkun kankaaseen kaivamansa pienen luolan
tai laittaa se sen kaatuneen puun juurien väliin. Ja jos pesään pienosia

*

Itä-Karjalan laajat metsämaat tarjoovat luonnollisesti metsästäjälle
runsaasti riistaa. Jonka vuoksi täällä onkin paljon metsämiehiä. Suurin
ja arvokkain metsänotus on karhu, metsän kuningas. Kesällä kuuluu tuon
tuostakin viestit, että kontio on lehmän sortanut. Koko lehmää se tietysti
ei jaksa kerrallaan syödä, vaan kaivaa loput maahan ja tulee ensi yönä
ateriataan jatkamaan. Tätä käyttää metsämies hyväkseen. Johonkin läheiseen
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näet vuodet umpeensa vielä liikkuu metsäpeuralaumoja. Kun talvellametsämies sattuu peuranjälkiä huomaamaan, lähtee hän suksilla hiihtäen
seuraamaan niitä. Lähemmä tullessa on suurinta varovaisuutta noudatettava,
etteivät peurat ennen aikojaan huomaisi metsämiestä. Lähelle päästyään
ampuu metsämies lähintä, lähtee samalla hiihtämään pakenevien peurojen
takaa ja ampuu uudestaan. Mutta pian katoovat peurat tietymättömiin.
Taitava hiihtäjä ei kuitenkaan metsästystä siihen heitä, vaan lähtee hiihtäen
ajamaan takaa. Useita peninkulmia saa hän hiihtää, mutta silloin ovatkin
peurat väsyksissä ja hän voi toivoa saavansa ampua useampiakin. Ompa
— Ennen oli Korpiselällä
joskus kokonaisia peuralaumoja siten teurastettu.
siten tapettu yhtenä talvena montakin sataa peuraa. Nyt saavat Korpiselän
metsämiehet tyytyä muutamaan kymmenkuntaan talvessa.
Huomattava pyynti on vielä ilveksen-ajo. Sitä harjoittavat suuressa
määrässä etenkin Korpiselän miehet. Mutta eivät he rajoitu ainoastaan
oman pitäjän metsiin, vaan on heillä metsästysmaana suuri osa Suomea.
— Yhteen metsästyskuntaan liittyy kolme miestä. Parin koiran kanssa
lähdetään maita kiertelemään. Missä sitten ilveksen jäljet tavataan, lähdetään
takaa ajamaan. Ilves on hiihtämällä väsytettävä. Ensimmäisenä tietysti
kulkevat koirat, sitten paras hiihtäjä, jolla ei ole mitään kannettavaa,
joskus ei pyssyäkään. Toisella miehellä on pyssy, kolmannella vasta muut
tavarat. Vinhaa vauhtia kiidetään eteenpäin. Kun ensimmäinen hiihtäjä
alkaa lämmetä, heittää hän liiat vaatteensa pois ja nakkaa hangelle, josta
viimeinen mies ne kokoaa. Viimein hän alusvaatteisillaan yhä lennättää
eteenpäin,useinkin paukkuvassa pakkasessa. Mutta kun on pari peninkulmaa
näin kuumaa vauhtia menty, alkaa ilves väsyä. Joskus se väsyy niin,että
jää hangelle virumaan, josta sen takaa-ajajat saavat sauvallaan kuoliaaksi
nuijia. Toisinaan se kiipeää puuhun, josta se ammutaan alas. Koirat ovat
luonnollisesti apuna, viivyttävät ilvestä minkä voivat ja tekevät hänen
pakonsa entistä hankalammaksi. Joskus kätkeytyy ilves johonkin louhikkoon, ja silloin se terävillä kynsillään monestikin piirtää syviä naarmuja
sekä koiriin että miehiin, ennenkuin se suostuu sieltä pois tulemaan.
Ilveksenajo se luonnollisesti kysyy miestä. Ja jos itse ajo vaatii
voimia, niin täytyy ruumiin olla karaistun, kestääkseen märissä vaatteissa

odotetaan, vuoraa se sen useinkin havuilla yltyleensä. Mutta ei läheskään
aina karhu näin pesään rupea,vaan jää useinkin korjulle" talvea viettämään.
Se on: se menee johonkin rigiehen", tiheään näreikköön ja jää siihen maan
päälle makaamaan ja antaa lumen peittää itsensä, niin että joskus ei näy
muuta kuin keltaiseksi käynyt henkireikä lumessa.
Täyden talven tultua kaupittelee kiertäjä kierrostaan monestikin
muille metsästäjille, jotka, saadakseen ampua karhun, ostavat kierroksen
useinkin kalliista hinnasta. Kun kaikki asiat on sovittu ja selvitetty,
lähdetään metsään. Jylhän komea on usein tuo talvinen erämaa. Lunta
on kaikkialla, korkeat kuuset ovat kuin lumipylväitä, lumen täyttämät oksat
ovat painuneet pitkin sivuja, tiheät näreiköt ovat kuin lumiseiniä, äärettömiä lumimöhkäleitä. Alamme jo tulla lähelle pesää, olemme kierroksen
sisäpuolella. Pienet ärhäkät karhukoirat jätetään taemmaksi, etteivät ne
ennen aikojaan karhua säikyttäisi. Kun tullaan pesälle sattuu usein niinkin,
ettei karhu ensi hälytyksestä lähdekään pesästä. Monta kertaa kiertäjä
pesän suulta keihäällään tunnustaa karhua. Toisin ajoin päästetään koirat
karhua pesästä ärsyttämään. Mutta eipä karhu tavallisesti annakaan kovin
kauvan itseään ärsyttää, vimmastuneena syöksähtää se vastustajiaan vastaan,
kohoaa takajaloilleen, valmiina heittäytymään päälle, mutta silloin metsästäjän surmaava luoti siihen tunkeekin ja se kaatuu kuoliaana metsästäjän
— Vaikeampi on karhunammunta, jos karhu makaakin
jalkojen juureen.
korjulla. Makuupaikakseen on se silloin valinnut tiheän näreikön, joka
talvella täyttyy täyteen lunta. Herkempi se silloin on myöskin huomaamaan vihollisensa ja sattuu, että ennenkuin metsämiehet aavistavatkaan,
näreikkö yhtenä lumipilvenä tupruaa ja karhu katoaa metsään. Takaa-ajon
onnistuminen silloin riippuu lumen paljoudesta, metsästäjien taidosta ja
koirien tarkkuudesta. Jos ei karhua tavoteta, on se uudestaan kierrettävä.
Kun karhu on ammuttu, on ilo suuri, kilvan hiihdetään taloon, jossa
juhlimaan heti ruvetaan. Karhun peijaisia pidetään. Emäntä valmistaa monia
piiraitaan, oikeita herkkuja. Nuoriso pistää tanssiksi, polkee prissakkaa.
Ja vanhat miehet laulavat metsämiehen runoja.
Toinen suuri metsästys, jota täällä vielä harjoitetaan ja ennen on
paljoa runsaammin harjoitettu, on peuranajo. Rajapitäjien suurilla saloilla
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talvipakkasessa usein kaukaa salolta asutuille maille hiihtämistä. Tätä
metsämiehet itsekin vaikeimmaksi sanovat. — Suurimmassa määrässä tätä
ilveksenajoa harjoittavat muutamat Korpiselän metsästäjäsuvut, ja niistä
enin Vornaset. Joka talvi lähtevät he koirineen samoilemaan metsiä,
saaliikseen saaden ilveksiä, näätiä, kettuja, joskus jonkun karhun ja suden.
— Vanha Ignatei Vornanen, joka kuoli muutamia vuosia sitten, oli hiihtämällä näillä retkillään samoillut yli koko Suomen. Tornion kaupungin sanoi
olevan ainoan kaupungin Suomessa, jossa ei ollut koskaan käynyt. —
Väsymättömiä hiihtäjiä ovat nämä metsämiehet. Kerran Vornaset hiihtivät
yhtenä päivänä Viipurista Lappeenrantaan ja takaisin. Kerran taas yhtä
kyytiä aamulla heti ylösnoustua syömättä ja sanottavasti lepäämättä 7
peninkulmaa. Muuan Korpiselän mies löydettyään metsässä karhun ja
kierrettyään sen, hiihti suoraapäätä Sortavalaan, möi sen siellä ja lähti
—
heti hiihtämään takaisin kotiinsa. Suksia ei rajapitäjissä pidetä niin pitkiä
ja ohuita kuin Pohjanmaalla, vaan ovat ne vähän leveämpiä ja paksumpia.
Ne ovat metsäsuksia. Käytetään ainoastaan yhtä sauvaa, metsämies
pitää toisessa kädessään pyssyä. Karhunpyytäjällä on suksisauva samalla
karhunkeihäs.
Paitse suurta metsästystä, harjoitetaan rajapitäjien suurissa metsissä
luonnollisesti ahkeraan metsälinnun ja oravan pyyntiä. Metsälintuja pyydetään syksyllä koiran kanssa ampumalla. Koira karkoittaa linnun puuhun,
haukkuu ja hyppii puun alla, lintu puussa seuraa vaan koiran haukuntaa
ja liikkeitä, eikä huomaakaan metsästäjää, joka rauhassa saa ampua sitä.
Myös talvella pyydetään metsälintuja ampumalla. Etsitään teiriparvi ja
ajetaan sitä hiihtämällä takaa koko päivä ja koko seuraavakin päivä, jos
niin tarve vaatii, eikä anneta lintujen viivähtää syömään. Siten linnut
väsyvät ja ne saa vähitellen ammutuksi jokainoan koko parvesta. Suurimmassa määrässä lintuja pyydetään kuitenkin ansoilla. Vakinainen linnun
pyydystäjä lähtee syysmyöhällä salolle, missä paraiten tietää lintujen
asustavan. Asunnokseen ottaa hän jonkin metsäsaunan, metsäpirtin, jossa
on puuseinät ja katto, maa lattiana, kiviröykkiöuunina ja lehdet vuoteena.

Metsään virittää hän sitten tuhatmäärin ansojaan. Ne ovat linnun käymäpaikoille jännitettyjä vipuja, jotka helposti laukeavat ja lauetessaan tavallisesti
solmiavat linnun jaloistaan kiinni. Saatuaan vipunsa viritetyksi, alkaa hän
käydä niitä kokemassa, johon koko hänen aikansa kuluu. Lähellä pirttiään
on hänellä vakinainen lintuaitta, johon hän saaliinsa kokoaa.
Talvella käytetään vielä yhtä pyydystapaa. Metsään tehdään päreistä
omituinen korkean, alas päin suippenevan korin tapainen pyydys, jota
kutsutaan ?,kahaksi". — Linnut viedään enimmäkseen Venäjälle, ensi rekikelin tultua alkaa salokylissä liikkua linnun ostajia.
Oravia pyydetään ampumalla, koiran kanssa. — Näätiä ja muita harvinaisempia metsäeläimiä, niinkuin ahmaa, pyydetään ampumalla. Kettuja
myrkyllä. Jäniksiä ei juuri pyydetä, jonkun verran rihmasilla.
Vesilintuja ei pyydetä, niiden lihaa ei kansa syö, eikä niitä saata
etemmäksi kuljettaa kaupan. Metsähanhi on kuitenkin mieleinen. Tämä
harvinainen lintu pesii etäisissä metsälammissa. Mutta heti kun pojat pääsevät liikkeelle, alkaa se vetäytyä pieniä puroja myöten lammesta lampeen
yhä kauvemmaksi, pyrkien yhä enemmän piiloon, sillä nyt on sille tulossa
kaikkein vaarallisin aika, nimittäin sulkasato, jolloin se ei juuri kykene
lentämään. Tätä tilaisuutta käyttävät talonpojat hyväkseen ja etsivät niitä
piilopaikoistaan ja teurastavat samaan paikkaan koko lauman. Metsähanhen
liha on hyvänmakuista ja voimakasta.
Joutsen pesii myös rajapitäjien metsäjärvissä. Tietääkseni ei sitä
syötäväksi ammuta. Jos tämä kaunis lintu näyttää hauskalta puistojen
lammikoissa, on se vieläkin kauniimpi hiljaisessa metsäjärvessä.
*

*

*

Olen muutamin hajanaisin piirtein kuvannut rajapitäjiemme omituista
luontoa ja elämää. Aine on niin tavattoman rikas, että sen tyhjentämiseen
tarvittaisiin suuria teoksia. Olen tuonut esille semmoisia puolia, joiden
avulla olen luullut lukijan voivan muodostaa itselleen edes jonkun kuvan
näistä kaukaisista seuduista.
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