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Kiestingin seudun hallinnollinen
rakenne ja asutus w. 1590-1920
Tana kesana Kiestingissa
on juhlittu kylan 450-vuotispaivaa. Kylan varhaisimnian
maininnan asiakirjalahteissa
uskotaan palautuvan vuoteen
1552 ja Use Kiestingin asutuksen olevan sitakin vanhempi. Asia on sikali tarkea,
etta seuraavassa on syyta tarkastella sita yksityiskohtaisesti.
Laajan yleison tietoon tullut
kasitys kylan iasta perustuu
petroskoilaisten tutkijoiden
Valeri GuljajevinjaT. Netsajevan tulkintaan, joka sisaltyy
heidan vuonna 1993 julkaisemaansa Kiestinki -aiheiseen
kirjaan. Kirjurin vuodella 1591
pai vaama Vienan Kemin Lapin
valvontakirja on julkaistu kokonaisuudessaanjo 1940-luvulla. Siita lahtien asiakirjaa on
siteerattu lukuisissa tutkimuksissa eika sen ajoitus ole herattanyt tutkijoiden keskuudessa
erimielisyyksia. Guljajevin ja
Netsajevan mukaan valvontakirja olisi kuitenkin laadittu
vuonna 1552. Alkuperaisen
paivayksen lisaksi on kaksi
seikkaa, jotka puoltavat asiakirjan ajoittamista 1590-luvulle. Valvontakirjamainitaan laaditun tsaari Feodor I:n kaskysta. Valtaistuimella livana Julmaa seurannut Feodor hallitsi
Venajaa vuosina 1584 - 1598.
Valvontakirjakertoo, ettaTuoppajarven seudun asutus tuhoutui vahan ennen sen laatimisaikaa "nemtsien", ts. suomalaisten kanssa kaydyssa sodassa.
Vuosien 1555 -1557 rajasodan
aikana suomalaiset joukot eivat kuitenkaan kayneet Vienassa. Sita vastoin vuonna 1589
pohjalaisten sissipartiottekivat
Vienaan kaksi ha'vitysretkea,
joiden seurauksia vuoden 1591
valvontakirja kuvaa.
Kirjoitukseni tarkoituksena
on luoda kuva Kiestingin asutuksen kehityksesta ja seudun
hallinnollisesta rakenteesta
noin 330 vuoden aikana. Seuraavassa nimitetaan Kiestingin
seuduksi 1800-luvullaperustettua samannimista kuntaa ja sita
aiemmin vastannutta aluetta.
Tarkasteltava alue kattaa suuren Tuoppajarven rannat lukuunottamatta sen kaakkoispaan kylia seka jarvesta pohjoiseen sijaitsevan, aina Nuottajarvelle ulottuvan alueen.
1800-luvun jalkipuolella Kiestingin kuntaan kuului myo's

Kierettijarven pohjoispaassa
sijainnutPinkankyla. Senasukkaat olivat seka maantieteellisesti etta kulttuurisesti lahempana Vitsataipaleen kunnan
kylia ja niiden vaestoa kuin
muuta Kiestingin kuntaa. Nain
ollen Pinka ei kuulunut muuten
varsin yhtenaiseen Kiestingin
seutuun. Tuoppajarven kaakkoispohjukassasijainneetKuorilahti ja Suolapohja erosivat
Kiestingin seudusta seka kielensa etta kansankulttuurinsa
puolesta. Myos hallinnollisesti
nama kaksi kylaa kuuluivat
vanhastaan Paanajarven kuntaan, minka perusteella ne on
jatetty seuraavan esityksen ulkopuolelle.
Tassa yhteydessa pyydan
lupaa kiittaa Kuusamon kulttuuritoimenjohtajaaEeroLindvallia ja maisteri Timo Lainetta, jotka toimittivat kayttooni
kappaleen tasta monisteena ilmestyneesta teoksesta.

Vanhin asutus
ja eranautinta
Varhaisimmat tiedot myohemmin Vienana tunnetun alueen omistussuhteista palautuvat 1400-luvulle. Tuolloin seudullaasuneiden lappalaisten verotusoikeus kuului Laatokan
luoteisrannikolta kotoisin oleville karjalaissuvuille. Vuonna
1504 laaditussa suuriruhtinas
livana III:n testamentissa Metsa-Lapin todetaan kuuluneen
vanhastaan Kakisalmen laaniin.
Vahan ennen vuotta 1562 Vienan etelaosien kiintea karjalaisasutus itsenaistyi Paanajarven,
Suikujarven ja Vienan Kemin
pitajiksi. Vuonna 1591 jalkimmainen siirtyi Solovetskin luostarin omistukseen, minka yhteydessa kirjuri laati pitajan valvontakirjan. Asiakirjasta selviaa, etta suurin osa Tuoppajarvesta ja sita ymparoivasta alueesta kuului tuolloin Vienan
Kemin Lappiin. Tahan hallintoyksikkb'on kuului lisaksi
myohempien Ponkamanja Vitsataipaleen kuntien alue. Merenrannikolla sijainneen Kieretin kylan eramaat ulottuivat
Tuoppajarvelle vain yhdessa
kohtaa, Kiestinkijoen suun itapuolella. Tuoppajarven luoteisranta Kiestinkijoesta Sohjananjoelle kuului Paajarven ymparilla asuvien metsalappalaisten

nautinta-alueeseen.
Valvontakirjan mukaan Vienan Kemin Lapissa asui "kastettuja ja kastamattomia lappalaisia", joiden asumukset tuhoutuivat vuoden 1589 havitysretken aikana. Ennen sotaa seudulla oli kolme kylaa, Kiestinki, Kiisjoki jaTopozero, joista
jalkimmainen ei ole tarkemmin
paikannettavissa. Varhaisimmista asiakirjamaininnoista
paatellen Paajarven rantojen ja
Kuolan niemimaan saamelaisasutus oli jarjestaytynyt muutamaksi talviicylaksi, joita ymparoivat laajat eraalueet. Verrattain tiheasti asutusta Vienan
Kemin Lapista ei mainita vastaavanlaista hallinnollista keskusta, vaan sen vaestb asui 17
pienessa kylassa.
Ennen vuoden 1589 havitysta osa Vienan Kemin Lapin
asukkaista kaytti asumuksenaan kodan asemesta pirttia.
Nama asukkaat rinnastettiin
kuitenkin lappalaisiin. Taman
perusteella heidan voidaan olettaa elaneen pelkastaan pyyntielinkeinojen varassa ja olleen
saamelaisvaeston keskuuteen
asettuneita karjalaisia turkiselaintenmetsastajia. Mikalioletus pitaapaikkansa, Tuoppajarven seudun vanhimman, vihollisuuksissa tuhoutuneen kiintean asutuksen synty on vietava vuotta 1589 edeltavaan aikaan.

T\ioppajarven seudun
asuttaminen
-1600-luvulla
Vuonna 1611 laaditussa
Kuolan laanin verokirjassa
MetsS-Lapistamainitaan uudiskylana Jelettijarvi. Vienan Kemin Lapin vuonna 1624 laaditun asukasluettelon mukaan
seudullaoli tuolloin kaksi muuta kylaa, Kiisjoki ja Vaarakyla,
sekajossain Tuoppajarven rannalla sijainnut lappalaiskota.
Eraassa tsaari Mihail Romanovin kaskykirjeessa vuodelta
1628 mainitaan myohemmin
Kieretin pitajaan kuulunut,
Kiestingin kohdalle paikannettavaTopozeron kyla. Yhtakaan
naista kolmesta kylasta ei nimiteta uudisasutukseksi, minka perusteella niiden synty voidaan vieda aivan 1600-luvun
alkuun. Asutuksen painopiste
nayttaajo tuolloin vakiintuneen

Tuoppajarven lansi-japohjoisrannoille. Myohemmin autioituneen Kiestingin kylan asukasluvusta ei ole sailynyt tietoa. Jelettijarvella, Kiisjoellaja
Vaarakylassa oli yhteensa 12
taloa, joissa asui 29 verovelvollistajoiksi 1600-luvun alussa laskettiin avioliitossa olevat
aikuiset miehet. Lisaksi Tuoppajarven rannalla asui kodassaan kolme lappalaista. Ydinperheen koostuessa keskimaarin viidesta hengesta Kiestingin seudun vakiluvuksi vuoden
1620 paikkeilla saadaan vahintaan 160asukasta. Kylissaasuneen vaeston mainitaan harjoittaneen maanviljelya ja kalastusta.
Vuosina 1676 -1679 laadittujen verokirjojen mukaan
Kiestingin seudun kahdeksassa kylassa oli 27 taloa. Niissa
asui yhteensa 95 verovelvollista eli miespuolista henkiloa,
minka perusteella alueen kokonaisvakiluvuksi saadaan 190
asukasta. Jelettijarvea lukuunottamatta alueen kylat sijaitsivatjoko Tuoppajarven rannoilla tai siita lanteen avautuvassa
eramaassa. Runsaassa 50 vuodessa tapahtunut vaestonkasvu
oli sikali vahaista, ettei voida
puhua seudulle muualta suuntautuneesta vilkkaasta tulomuutosta. Myos luonnollinen vaestonlisays pysyi varsin hitaana.
Siita huolimattaetteijatkuvuutta 1620-luvulta 1670-luvulle
voida todeta yhdenkaan perheen kohdalla, Jelettijarven,
Kiisjoen ja Vaarakylan taloluvun vahainen lisays jahuomattava asukasluvun kasvu ovat
osoituksenavaestonjatkuuvuudesta lapi 1600-luvun. Todennakoisesti valtaosa seudulla
1670-luvulla asuneista suvuista on 1600-luvun alun asukkaiden jalkelaisia. Toisaalta Kananaisen, Kokkosalmen, SuviSuurenjarven ja Valasjoen uudiskylien 1670-luvun asukkaat
eivat olleet sukua seudun vanhimpien kylien asukkaille.
Nama pienet uudiskylat sel vastikin sai vat asutuksensa seudun
ulkopuolelta.
Kiestinki autioitui joskus
vuoden 1679 jalkeisena aikana, luultavasti 1690-luvun raskaina katovuosina. Tuoppajarven seudun viimeinen metsastyksen ja kalastuksen varassa
elanyt lappalaisperhe koyhtyi
ja muutti vahan ennen vuotta
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1710 Paajarven luoteisrannalla
sijaitsevaan samannimiseen lapinkylaan. Vuodelta 1710 loytyy varhaisin maininta Tiiksijarvella sijaitsevasta kodasta.
Vuosien 1719 ja 1722 valisena
aikana sen asukkaat rakensivat
pirtin ja ryhtyivat talonpojiksi,
ts. maanviljelijoiksi.
Vuoteen 1723 mennessa
Tuoppajarven koillisrannalle
syntyi kaksi uutta kylaa, Lampahainen ja Lohilahti. Vuosina
1723 - 1725 suoritetun vaestonlaskennan mukaan Kiestingin seudulla asui 106 verovelvollista, joten kokonaisvakiluku kasitti vahintaan 212 asukasta. Heista valtaosa asui
Tuoppajarven rantakylissa tai
10- 15km:npaassajarvenlansirannasta.

1861
Leipaniemi 1800

Tiiksijarvi 1722
Heinaiarvi 1755

Kiintean asutuksen
alkupera
Vuoden 1624 asukasluettelossa Tuoppajarven kylista ei
mainita sukunimia, joten vaeston tarkkaa lahtoseutua ei voida selvittaa aikaisempia vastineita muualta etsimalla. Kiisjoenkylan lOverovelvollisesta
yhden mainitaan olleen taloon
kotivavyksi tullut lappalainen.
Hanen appensa oli "kemilainen", ts. kotoisin Vienan Kemista. Nelja verovelvollista on
merkitty "nemtseiksi", mika
viittaa naiden henkilojen luterilaisuuteen. Taustaltaan lappalaiset suvut kattoivat 1620-luvulla 12,5 prosenttia Kiestingin seudun asukasluvusta.
Myos Suomen puolelta tulleet
siirtolaiset muodostivat 12,5
prosenttia seudun vaestosta.
Juuriltaan karjalaiset asukkaat
kattoivat kolme neljannesta
seudun vaestosta. Enemmisto
karjalaisista uudisasukkaista
lienee saapunut Vienan Kemin
pitajan rintamailta, sen keskuksena toimineesta samannimisesta kylasta, Usmanalta, Voijarvelta ja Piepajarvelta.
Vuosien 1676 ja 1677 asiakirjoissa esiintyy asukkkaiden
sukunimia. Kun lisaksi moni
seudulla 1670-luvulla asunut
perheonidentifioitavissa 1720luvun lahteista, todennakoisin
lahtoalue voidaan osoittaamyos
eraille alunperin sukunimettomina esiintyneille suvuille.
Kiisjoen suvuista Loskaset
(Loskinit) saapuivatpohjoiseen
Kakisalmen laanista, joskin he
nayttavat asuneen ennen kylaan
asettumistaan jonkin aikaa Vienan Kemissa. Savostalahtoisin
oleva Jukaraisen (Jugarovin)
suku lienee asunut kylassa jo
vuonna 1624. Kakaraiset (Gagarinit) muuttivat Kiisjoelle
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Ennen vuotta 1800 syntyneet Kiestingin kylat ja eri hallintoalueiden rajat 1591 ja 1861.
Kylannimen jalkeen esitetty vuosiluku tarkoittaa sen vanhinta mainintaa lahteissa. Vanhin
tunnettu Vienan Kemin Lapin luoteisraja on merkitty katkoviivalla. Kiestingin kunnan raja
vuosina 1861-1917 on merkitty yhtenaisella viivalla.
Vitsataipaleesta, mihin tamakakisalmelaislahtoinen suku saapui 1500-luvulla. Valasjoella
asuneet Pattoset (Pjatujevit)
olivat muuttaneet pohjoiseen
Kakisalmen Karjalasta 1600luvun alkupuolella. Jelettijarven suvuista Potaskinin nimelle loytyy 1610-luvun vastine
Kakisalmen laanista. Vuonna
1611 Kuolan linnakkeessa
esiintyva Mokrousevin suku
saapui kylaan asuttuaan jonkin
aikaa Vitsataipaleen seudulla.
Suvi-Suurijarven kantasuku,
Karvoseteli Karvarindinit, saapui Vienaan Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulta. Kuusamolaislahtoinen Kananaisen
suku antoi nimensa Tuoppajarven lansipuolelle perustamalleen kylalle. Kakisalmen laanista ja Kuolan niemimaalta
saapuneiden karjalaissukujen
lOjalkelaistapuolisoineen kattoivat 1670-luvulla vahintaan
10,5 prosenttia Kiestingin seu-

dun koko vaestosta. Suomalaislahtoinen vaesto, 12 verovelvollista perheineen, asuivat
Tuoppajarven rantakylissa ja
jarven lansipuolella. Juuriltaan
suomalaiset asukkaat muodostivat ainakin 15,6 prosenttia
Tuoppajarven ymparilla olevien kylien ja 12,5 prosenttia
Kiestingin seudun koko vaestosta.
Vahan ennen vuotta 1720
Komosen eli Kemovin lappalaissukuperusti Kiestingin kantatalon. Mita todennakoisimmin Kemovit ovat Tuoppajarven rannoilla 1600-luvulla ja
sitakin aikaisemmin asuneen
kantavaestonjalkelaisia. Uudisasutuksen tiheytyessa ja pyyntimahdollisuuksien huonontuessa Kemovit siirtyivat kiinteaan elamantapaan ja omaksuivat maanviljelyn.
Myos Tiiksjarven kantaasukkaat, Langujevit, olivat talonpojiksi ryhtyneita lappalai-

sia. Todennakoisesti 1600-luvulla saapuneisiin uudisasukkaisiin sulautui myos muita,
sukunimeltaan tuntemattomaksijaaneitapaikallisialappalaissukuja. Tallaista oletusta tukee
lukuisten saamelaisperaisten
elementtienesiintyminen Kiestingin seudun 1800 - 1900 luvun kansankulttuurissa.

Repolan ja Vienan
Kemin pitajien
takamaata
Esihistoriallisen ajan loppujaksoillakoko Kiestingin seutu
kuului Metsa-Lappiin. Viimeistaan 1580-luvullaTuoppajarvi
ymparistoineen liitetiin osaksi
Vienan Kemin pitajan nautintamaita. Vienan Kemin Lapin
ja Metsa-Lapin valinen raja
kulki tuolloin Tuoppajarven
luoteisrantaa pitkin. Tiiksjarvi
kuului Kieretin pitajan eraalu-
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eeseen. Vuonna 1597 Repolan
pitajaja Metsa'-Lappi siirtyivat
Kakisalmen maaherran alaisuudesta hiljattain muodostettuun
Kuolan laaniin. Kiestingin seudun nuori kiintea asutus luettiin vielii 1620-luvulla osaksi
niita ymparoivaa Lappia. Vuoteen 1676 mennessa' seudun
eteaosan kylat jarjestaytyivat
Vienan Kemin pitajan Tuoppajiirven veronkantopiiriksi. Jelettijarvi ja Kiestinki muodostivat 1670-luvulla Repolan pitajan pohjoisimman verokunnan. Vuosien 1707- 1710 valisena aikana Repolan pita'ja siirtyi Kuolan laanista osaksi Aunuksen laania. Vuonna 1708
Pietari Suuren toimesta toteutetun hallinnollisen uudistuksen mukaan Solovetskin luostari sille kuuluvine Vienan Kemin ja Kieretin pitajineen sekil
Kuolan laani tuli vat osaksi vastaperustettua Arkangelin kuvernementtia. Aunuksen laani liitettiin osaksi Pietarin kuvernementtia. Vuonna 1725 la'htien
Repolan pitajajakautui kolmanneksiin. Pohjoisimpaan eli Jelettijarvenkolmannekseenkuuluivat samannimisen pa'akyla'n
ohella Kiestinki ja viihan ennen
vuotta syntynyt Heinajarven
kyla.
Vuonna 1764 Katariina Suuren toimesta suoritetun kirkollisten maiden ja omaisuuden
maallistamisen myota Solovetskin luostari menetti Vienan
Kemin ja Kieretin pitajien hallintaoikeuden valtiolle. Vuonna 1780 Vienan Kemin pitaja
lakkautettiin ja siihen kuuluva
alue liitettiin osaksi Vologdan
kuvernementin alaisuuteen
kuuluvaa Onegan kihlakuntaa.
Kieretin pitaja siirtyi osaksi
samaan kuvernementtiin kuuluvaa Kuolan kihlakuntaa.
Vuonna 1784 Repolan pitaja
siirtyi osaksi Aunuksen laaniin
kuuluvaa Poventsan kihlakuntaa. Namamuutokseteivatkuitenkaan vaikuttaneet Kiestingin seutua 1500-luvun lopulta
lahtien kahtiajakaneen, laa'ninrajasta kihlakuntien valiseksi
rajaksi muuttuneen rajan kulkuun. Vuonna 1785 Poventsan
ja Onegan kihlakuntien pohjoisosista muodostettiin Vienan
Kemin kihlakunta. Entista Vienan Kemin pitajaa vastannut
hallintoyksikko kuului nyt Aunuksen laaniin. Heinajarven, Jelettija'rven, Kiestingin ja Tiiksija'rven liityttya ta'ma'n aluejaon myota Vienan Kemiin vanhastaan kuuluvien kylien joukkoon koko Kiestingin seutu saavutti yhtenaisyyden osana samaa hallintoyksikkoa.
Vuonna 1795 Vienan Kemin
kihlakunta jakautui pitajiin.
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Kiestingin seutu muodosti Kesajoen pitajan lantisimman
osan. Vuonna 1797 kihlakunta
siirtyi Aunuksen laanista Arkangelin kuvernementin alaisuuteen. Vuonna 1803 Kesajoen pitajan lansiosan asutus jarjesta'ytyi Jelettijarven kolmannekseksi, joka kuitenkin lakkautettiin vuonna1838.

Vaestonkasvu ja
vaestoongelma
Oheisesta taulukosta na'kee,
etta Kiestingin seudun va'kiluku kasvoi melko tasaisesti
1670-luvulta aina 1800-luvun
jalkipuolelle. Vaestonkasvun
tarkeimpa'na syyna voidaan kaiketi pita'a korkeana pysynytta
luonnolista vaestonlisaysta.
Taloluvun supistuminen vuosien 1676 -1723 valisena aikana
johtui kokonaisten perheiden
pitkaaikaisestapoissaolostakotiseudultaan. Vuonna 1707 Vienan Kemin pitajan asukkaat
ma'ara'ttiin juuri perustetun Aunuksen vuorikunnan komentoon. Talonpojat oli vel voitettu
tekemaantyotajoskusjopa 1215 vuotta Uikujarven ammustehtaalla, joka palveli Venajan
armeijantarpeitasuuressaPohjansodassa. Sen paatyttya Kiestingin seudun talonpojat saivat
luvan palata koteihinsa. Vuoden 1723 asukasluettelosta selviaa kuitenkin, etta sotavuosina tehtailla tyoskennelleet talonpojat ja heida'n perheensa
muodostivat 70 prosenttia kirjureiden tavoittamasta seudun
vaestosta.
Vakilu vun kolminkertaistuminen vuosien 1745 - 1788 valisena aikana johtuu ainakin
osittain siita, etta 1720-ja 1740
-luvuilla seudulla liikkuneet
venalaiset kirjurit eivat tavoittaneet laheskaan kaikkia seudun asukkaita. Vaestonlaskennan aikana asukasluettelon ulkopuolelle jaaneet henkilb't ja
kokonaiset perheet valttyivat
verotukseltaja sotavakeenotoilta.
Aikavalilla 1800 - 1859
Kiestingin seudun vakiluku
kasvoi yli kolminkertaisesti.
Nopean vaestonkasvun taustalla on vaeston elintason kasvu,
joka ainakin seudun lantisimmissa ja pohjoisimmissa kylissa oletettavasti saavutettiin
omaksumalla 1800-luvun alkupuolella Oulangan kunnan
asukkailta uusi elinkeino, poronhoito.
1700-luvullaja 1800-luvun
alkupuolella Tuoppajarvesta
pohjoiseen sijaitsevaan eramaahan syntyneet uudet kylat olivat paaasiallisesti seudun sisai-
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Kiestingin seudun kyla-, talo ja asukasluku 1617-1905 (vuoteen
1800 vain miespuoliset asukkaat).
sen vaestonliikkuvuuden tulos.
Vaha'n ennen vuotta 1755 syntyneen Heinajarven perusti
Kuusamosta saapunut Jokilaisen suku. Vuonna 1800 ensimma'ista kertaa rippikirjoissa
esiintyvan Kapalin samanniminen kantasuku oli niin ikaa'n
lahtoisin Kuusamosta. Jonkin
verran uudisasukkaita saapui
myos Vienan etelaosista. Nain
Ahvenlahteen, Kananaiseen,
Kokkosalmeen ja Kapaliin siirtyi vakea Kuittijarvien seudulta.
Kiestinkilaisten vanhastaan
harjoittamatkaskiviljelyjaeratalous seka uutuutena omaksuttu poronhoito tarjosivat toimeentulon vain suhteellisen
harvaan asutulla seudulla. Kaskeamisen kielto metsavaroja
tuhoavana elinkeinona vuonna
1858, sen salliminen valiaikaisena toimeentulolahteena katovuosien 1867 - 1868 ja'lkeen
ja 1873 seurannut uusi kielto
karjisti 1800-luvun puolivaliin
mennessa muutenkin mittavaksi ongelmaksi muodostunutta
liiallista vaestb'ntiheytta. Peltoviljelyyn soveltuvien maiden
vahyydestajakarustailmastosta johtuen maanviljely ei tarjonnut vaestolle toimeentuloa
kuin muutamaksi kuukaudeksi. Vaestopaine paasi purkautumaan vasta 1860-luvun ja'lkeen, jolloin Pohjois-Vienan
talonpojat saivat luvan asettua
Arkangelin kuvernementin
muihin kuntiin, raivata niissa
itselleen uusia peltojaja siirtya
kokonaan muihin elinkeinoihin.
Vuosien 1865 - 1885 valisena
aikana tapahtuneen vaestokadon aiheutti Kiestingin eri kylista Vienanmeren rannikkokuntiin, Kantalahteen, Kierettiin, Koutaan ja Ponkamaan
suuntautunut joukkomuutto.
Maattoman vaeston pysyva
muutto Kiestingista merenrannikolle jatkui vahaisena koko
1800-luvun jalkipuolen. Muurmannin radan valmistuttua

vuonna 1916 kiestinkilaisiaalkoimuuttaamyosradanvarteen
perusttuihin taajaamiin, ennen
muuta Louheen.
Vienan itsenaisyyspyrkimysten osoittauduttua vuosina
1917 - 1922 tuloksettomiksi
Kiestingin seudultamuutti Suomeen poliittisina pakolaisina
ainakin 209 henkea. Vuonna
1910 Kiestingin vakiluku kasitti 3 586 asukasta. Suomeen
paenneet kiestinkilaiset muodostivat nain ollen 5,8 prosenttiakunnansilloisestavaestosta.

Hallintouudistus
antoi kasvuvauhtia
Aleksanteri II:n toimesta
toimeenpantu paikallishallinnon uudistus mahdollisti Kiestingin seudun itsenaistymisen
Vienan pinta-alaltaan suurimmaksi ja asukasluvultaan toiseksi suurimmaksi (Vuokkiniemen ja'lkeen) hallintoyksikoksi. Vuonna 1861 perustettu
Kiestingin kunta kasitti Tuoppajarvea ymparoivan alueen
jarven kaakkoispohjukkaa lukuunottamatta ja ulottui pohjoisessa Nuottaja'rvelle. Kunta
luettiin Vienan Kemin kihlakunnanUsmananpoliisipiiriin.
Usmanassa toimi myos sotavakeen kutsunnoista vastaava viranomainen. Vuonna 1866
Kiestinki siirtyi saman kihlakunnan Kieretin poliisipiiriin,
silla kunnan kaikista kylista oli
verrattomasti paremmatliikenneyhteydet Kierettiin kuin Usmanaan.
Vuonna 1885 Kiestinginkunnan paikallishallintoa tehostettiinjakamallasenkylat Kiestingin, Vaarakylan ja Heinajarven
kylakuntiin. 1800-luvun jalkipuolelta asti Kiestingin seudun
hallinnollinen kuuluvuus pysyi
muuttumattomanaaina vuoteen
1919, jolloin Kiestinki liittyi
Uhtuan va'liaikaisen toimikunnan valvomaan alueeseen.
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VenajanVanhojenAsiakirjojen Keskusarkisto (RGADA),
Moskova, fond 1201, opis 1 ,delo
438 (Vienan Kemin Lapin asukasluettelovuodelta 1624);fond
1201,opis l,delo700(Vienan
Keminpitajanverokirjavuodelta!676). ' MATTIPOLLA
fil.tohtori
ArtikkelinkirjoittajaMattiPollavaittelitohtoriksivuonnal995Helsingin
Yliopistossa. Vditiiskirjan aiheena
olivatVienan-Karjalanetnisenkiiostumuksen muutokset 1600-1800 -luvulla sekii alueen asutuksen ikaja alkuperii, toisinsanoen Vienaanmuodostuneenyhteisiinsyntypmsessi.

Kiestingin kirkon
vaiheita
Kiestingin Pyhan Tapanin
kirkko rakennettiin v. 1872 pietarilaisen kauppiaan Krundishevin lahjavaroin. Pian vallankumouksen jalkeen, paasiaisena v. 1924, kirkko muutettiin valistustaloksi. Tassa tehtavassa se oli kuutisen vuotta.
Paatos uuden valistustalon
rakentamisesta tehtiin v. 1930
ja sen piti valmistua seuraavana vuonna Lokakuun juhlille.
Entisessa kirkossa toimi mm.
Kiestingin postitoimisto (viela
vuonna 1936). Lopullisesti
kirkkorakennus lienee tuhoutunut sotavuosina. -Nykyaan
sen paikalla on kyla'n hallintorakennus.

Pikku-uutisia Kiestingin
kylista 1930-luvulta
Poliittinen kiertokoulu
Kiestingin rajoonin poliittinen kiertokoulu on kevatkauden 1929
tyoskennellyt Kiisjoen kylassa. Koulussa on ollut 45 oppilasta.
Opetusmenetelmina on kaytetty luentoja, alustuksia, ainekirjoitusta ja keskusteluja. Samalla on kiinnitetty huomiota lukutaidottomuuden likvidoimiseen.
Hy valla menestyksella'kokeiltiinuuttaopetusmenetelma'asiten,
etta oppilaat saivat itse valita keskustelun aiheen. Ta'ten on esille
otettu mm. kylan yhteisten paikkojen, kuten pihojen puhdistaminen seka taistelu juoppoutta vastaan. (PK 22.5.1929)

Huonoa postinkulkua
Missa vika, kun Kiestingin ja Jelettijarven valinen postinkulku
on erittain hidasta. Kunesim. piirin tpk:ssaoli kirje paivatty 14.2,
niin Jelettijarvellese saapui vasta25.2.Toisessa tapauksessatpkoli
paivannyt 13.2 kirjelman, jossa pyydettiin kylaneuvostoja antamaan tilastot poliitisestakamppailusta20.2 mennessa. Kirje saapui
esim. Jelettijarvelle vasta 22.2 eika tilastoja nain ollen voitu aikanaan lahettaa. (PK 15.3.1931)

Kiestingin mallikoulu
Kiestingin vajaakeskikoulu on saavuttanut tuloksia. Tana oppikautena (1934-35) oppilaiden edistys saavuttaa 96,34 prosenttia
ollen edellisena oppivuonna 92,10 prosenttia.
Kaikkien, erityisesti ensimmaisenjanelja'nnen luokan, oppilaiden vihkot ovat huomattavasti puhtaampia. Koululla tyoskentelee
dramaattinen piiri ja kuoro. Myos pioneerityo on voimistunut.
Oppilaat osallistuvataktiivisesti kylan yhteiskunnalliseenelamaan.
(PK 6.4.1935).
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