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Karjalan Sivistysseuran joulumyynti 
Joulukauppa avoinna 18.12. saakka  

Tilaa kotimaan paketit viimeistään 17.12. klo 12 

toimisto@karjalansivistysseura.fi 

www.karjalansivistysseura.fi/kauppa 

Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki  +35850 505 55 31 

Joulun kiinnostavimmat uutuudet 
 

Sandra Stepanova: Elämäni polku 

Kirja on läpileikkaus Karjalan historiasta yli sadan vuoden ajalta. 
Tämä historia on kerrottu tavallisten karjalaisten ihmisten 
näkökulmasta käsin. Vienankarjalankielinen kirja kertoo 
Šombajärven kylän historiasta, kylän taloista ja niiden eläjistä, 
Sandran omasta elämästä. Kirjan lopussa on esitetty lukuisia 
esimerkkejä Šombajärven suullisesta perinteestä. 

KSS:n julkaisut, 2020, s. 368. 20,00 

 

Pekka Vaara: Viena 1919–1922 – Kun neuvostovalta tuli Karjalaan 

Tarton rauha lokakuussa 1920 ratkaisi karjalaisten kohtalon. Ennen 
neuvostovallan vakiintumista Vienan Karjalassa kapinoitiin ja 
yritettiin pärjätä niin brittien, suomalaisten kuin punaisten ja 
valkoistenkin venäläisten puristuksessa. Pekka Vaaran uusi kirja 
kertoo noiden levottomien vuosien tapahtumista paikallisessa ja 
valtiollisessa politiikassa, maailmansodan jälkeisissä 
suurvaltastrategioissa ja Vienan salokylien elämässä. 

Docendo, v. 2020, s. 400.  25,00 

 

Pekka Vaara: Viena 1918 – Kun maailmansota tuli Karjalaan 

Pekka Vaara on koonnut kirjaansa Viena 1918 – kun maailmansota 
tuli Karjalaan tuon levottoman vuoden tapahtumat paikallisessa ja 
valtiollisessa politiikassa, maailmansodan loppuvaiheen 
suurvaltastrategioissa ja Vienan salokylien ihmisten mielissä. 

Docendo, 2018, s. 352.  20,00 
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Sielunpaloa ja toimintaa. Karjalan Heimo – sata vuosikertaa  

Tämä kirja kokoaa sadannen vuosikerran kunniaksi yhteen 
kirjoituksia ja kuvia Karjalan Heimon ja sen edeltäjien jokaiselta 
vuosikymmeneltä. Mukana on uutisia, politiikkaa, historiaa, taidetta ja 
muistitietoa – sekä mainoksia, ilmoituksia, kansia, pilakuvia ja muita 
paperille painettuja muuttuvien aikojen havainnollistajia.  

Karjalan Sivistysseura, 2020, s. 259. 25,00 

 

 

Ossi Kamppinen: Palkkana pelko ja kuolema 

1920- ja 30-luvuilla Neuvosto-Karjalassa oli kukoistava 
suomalaisyhteisö. Teos kertoo Neuvosto-Karjalan suomalaisen 
kultakauden vaiheista ja parempaa elämää etsimään lähteneistä 
ihmisistä ja heidän työstään: Karjalaan asettuneista punapakolaisista, 
amerikansuomalaisista ja rajan yli paenneista loikkareista.  

Docendo, 2019, s. 314.  30,00 

 

Aimo Ruusunen: Punakankaan suomalaiset 

Krasnyi bor sijaitsee Petroskoista Voznesenjeen vievän tien (P19) 
varrella muutama kilometri ennen Derevjannojen kylää. Krasnyi borin 
eli Punakankaan männikkö oli yksi vuosien 1937 ja 1938 
joukkoteloituspaikoista. Punakankaan tekee meille muistettavaksi 
erityisesti se, että siellä teloitettujen ja sinne haudattujen 
suomalaisten suhteellinen osuus oli kaikkein suurin. Punakankaalla 
ammuttiin lähes 1 200 ihmistä, suomalaisia heistä oli noin 580. 
Paikallisia karjalaisia siellä teloitettiin noin 430. 

Warelia, 2020, s. 144.  22,00 

 

Vuokkiniemen aapini 

Vuokkiniemen kylä vuotena 2020 täyttäy 400 vuotta. Kyläššä on mitä 
kaččuo luonnonkaunehukšista alkuan paikallisih eläjih – tovellisih 
karjalaisih šuaten. Tämä aapini starinoiččou Vuokkiniemen kyläštä, 
šen istorijašta, perintehistä ta ihmisistä. 

Karjalan Sivistysseura, 2020, s. 67. 15,00 
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Anna Usova: Sie, kus hengele hoivu 

Anna Usova on syntynyt Vitelessä, Aunuksen piirissä. Hän on 
pitkäaikainen Karjalan radion toimittaja, runoilija ja laulaja, joka on 
pitkään osallistunut Oma Pajo-kuoron toimintaan. Anna kirjoittaa 
runoja ja kertomuksia sekä kääntää livvinkarjalaksi tarinoita ja 
laulujen sanoja kuorolle. Annan ensimmäinen runoteos Lyhyt sana 
oza ilmestyi vuonna 2018. 

Karjalan Sivistysseura, 2020, s. 97. 15,00 

 

Joulutarjoukset 
 

Lasten kirjat karjalan kielellä 

 
Koirien Kalevala (vienaksi) 
 
Nyt 15,00 (norm. 20,00) 
 
 
 

 
Mössi Kontie (vienaksi) 
 
Nyt 5,00 (norm. 8,00) 
 
 
 

 
Peppi Pitkysukku (livviksi) 
 
Nyt 15,00 (norm. 20,00) 
 
 
 

 
Peppi Pitkysukku nouzou 
laivale  
Nyt 15,00 (norm. 20,00) 
 
 
 
 

 
Sanalipas (livviksi) 
 
Nyt 10,00 (norm. 15,00) 
 
 
 

 
Sanalipas (vienaksi)  
Nyt 10,00 (norm. 15,00) 
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Historia 

A. V. Ervasti: Suomalaiset Jäämeren rannalla 

A. V. Ervasti: Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa 
kesällä 1879 

A. V. Ervasti: Ahma 

Nyt 1 kpl 15,00 (norm. 28,00–30,00) 

Kirjapaketti 3 kpl yhteensä 40,00 
 

Ivan Olenev: Karjalan maa ja sen tulevaisuus Muurmannin radan 
rakentamisen yhteydessä 

Teoksen kantava ajatus on, että jokainen etninen kulttuuri on arvokas ja 
että ”tavallinen ihminen” kykenee rakentamaan siltoja eri kansojen ja 
toisistaan poikkeavien yksilöiden välille. 

Nyt 15,00 (norm. 25,00) 
 

Vallien sisällä, vallien ulkopuolella 

Teos kertoo elämästä suomalaisella pakolaisleirillä 1920–1930-luvulla. 
Pakolaisleirillä Kotkan Kyminlinnassa eläneen Timo Tervosen tarinat 
kuvaavat pakolaisuutta Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä. 

KSS, 2015, s. 454. 

Nyt 10,00 (norm. 30,00) 
 

Hevosia, autoja ja kauppaa: Muistoja Janne Haapalan elämän taipaleelta  

Janne Haapala syntyi vuonna 1910 Vienan Karjalassa, Uhtuan kylässä. 
Eläkeläisenä 70-luvun lopulla hän päätti kirjoittaa muistelmat nuoruutensa 
ajoilta. 

KSS, 2017, s. 235. 

Nyt 10,00 (norm. 20,00) 


