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Kiestingin seurakunta ja rahvaan
elinolot vuosisadan alkupuolella
Arhankelskija Eparhialnija Vedomosti (Arkangelin
Hiippakunnan Tiedonantoja) julkaisi vuosina 19081912 laajan artikkelisarjan, jossa selostettiin monipuolisesti hiippakunnan karjalaisten seurakuntien oloja
jaelamaa. Oheisenkirjoituksen, jossa kasitellaan Kiestingin seurakuntaa (Kestengskij prihod), on Karjalan
Heimolle lyhentaen suomentanut Nina Lavonen.
Kiestingin seurakunta, joka
on perustettu v. 1872, on alueeltaan ja vaestomaaraltaan
suurimpia Kemin Karjalassa.
Nimensa se on saanut samannimisen kirkonkylan mukaan,
jossa 56 taloa on rakennettu
suoraan riviin suuren Tuoppajarven rannalle.
Yhdella Tuoppajarven saarista oli entisaikaan kuuluisa
vanhauskoisten luostari. Sen
vaikutus tuntuu viela nykyaankin, ja lahes puolet Kiestingin
seurakunnan rahvaastanoudattaa yha vanhauskoisten tapoja.
Kiestingin seurakuntaan
kuuluu 22 kylaa, jotka ovat hajallaan Tuoppajarven rannoilla

ja siita pohjoiseen.
Matkustaminen kirkonkylasta toisiin kyliin ja niiden valilla on sangen vaikeaa, silla
vahat tiet ovat ajokelpoisia ainoastaan talvella. Niinpa seurakunnan papin on kiertaessaan
eri kylissa varattava runsaasti
aikaa.
Otamme esimerkiksi virkamatkan Kiestingista Kokkosalmeen. Jos saa on hyva, pappi
kulkee ensi veneella 15 virstaa
Tuoppajarvea. Jos saa on huono, han menee 3 virstaa veneella, sitten metsapolkuja ja soita
10 virstaa ja lopuksi viela 2
virstaa veneella. Takaisin palatessa on sama matka. Etaisim-

I ryhma, kylat Kiestingista lounaaseen:
kyla
etaisyys
taloja
1) Kokkosalmi
15
25
II ryhma, kylat Kiestingista kaakkoon:
kyla
etaisyys
taloja
l)Tsolma
9
3
2) Salmivaara
13
4
3) Liinamua
12
3
4) Lampahainen
17
15
5) Nilmilaksi
35
8
6) Lohilaksi
15
18
III ryhma, kylat Kiestingista itaan:
kyla
etaisyys
taloja
l)Lohivaara
20
19
2) Pinkosalmi
35
20
3) Suurijarvi
50
12

vakiluku M / N
91
93

vakiluku M / N
13
14
44
22
50

vakiluku
89
66
49

12
17
40
19
70

M/N
84
62
46

IV ryhma, kylat Kiestingista pohjoiseen:
kyla
etaisyys
taloja
vakiluku M / N
15
1) Ahvenlahti
23
66
62
2) Jelettijarvi
33
38
169 212
3) Tiiksjarvi
45
17
65 112
4
4) Lomakkavaara
52
15
21
5) Nuottajarvi
82
4
20
25
6) Kuukasjarvi
107
14
55
58
2
7) Pritsa
60
19
13
6
20
8) Leipaniemi
57
18
9) Lakkijarvi
45
16
69
57
10)Heinajarvi
43
35
115 115
ll)Kyyrola
100
4
6
(matkat virstoissa; yksi virsta on runsas kilometri)

piin kyliin kuljettaessa taytyy
valillayopyametsakampissatai
veneen alia.
Joskus sattuu niin, ettei kylanvaki olekaan kotona, esim.
ovat kesalla heinankorjuussa,
talvisaikaan metsatb'issa kaukana kotoaan, kevaalla uittohommissa jne. Silloin papin
pitaa odotella paivakausia saadakseen kyydin ja oppaan
eteenpain seuraavaan kylaan tai
paluumatkalletakaisin Kiestinkiin.
Kun pappi kay kaikissa seurakuntansa kylissa, ban joutuu
kulkemaan 163 virstaa venekyydissa ja astumaan metsapolkuja 165-183 virstaa eli yhteensa 328-346 virstaa. Tama
on tietysti likimaarainen arvio
ja sanotaankin, ettei Karjalan
virstoja ole kukaan mitannut.
Jos pappi saapuu johonkin
kylaan etukateen ilmoittamatta, hanen pitaa etsia 2-3 henkea
saattomiehiksi. Tahan tehtavaan ei juuri kukaan ole halukas vallankaan kiireisina aikoina ryhtymaan. Tehtava koetetaan tyontaa toisille ja pitkaan
pappi saa kuunnella kiistelya
siita, kenen vuoro on ja kuka
kulloinkin lahtee. Naita kysymyksia saatetaan pohtia paivakausia.
Papiston tyotaakan takia
Kiestingin seurakunta pitaisikin jakaa kahtia ja erottaa pohjoinen osa omaksi seurakunnakseen. Siihen voisi liittaa seuraavat kylat: Jelettijarvi (jonne
olisi sopiva rakentaa kirkko),
Ahvenlahti, Heinajarvi, Lakkijarvi, Tiiksjarvi ja Suurijarvi,
toisin sanoen IV ryhman kylat.
Nain muodostettavan seurakunhan vaestomaara olisi 1 323
henkea, joista 597 miesta ja 726
naista. Uudistuksen myota
myos kirkollinen tyo tehostuisi, mika olisikin tarkeaa, kun
lahes puolet seurakuntalaisista
lukeutuu vanhauskoisten papittomaan ryhmaan.
Kaiken kaikkiaan tiekysymys on mita pikimmin ratkaistava, silla Kiestingin seurakunnassa on tata nykya vain yksi
tiepahanen Valkean meren rannikolle, tarkemmin sanottuna
Kierettiin. Sitakin voi ajaa ainoastaan neljana talvikuukautenajajos sattuu varhainen kevat tai pitka, lammin syksy, niin
kelirikko estaa liikenteen paljon pitemmaksi aikaa.

Tallainen tilanne vaikeuttaa
suuresti paikallisten karjalaisten elamaa. Sanotaankin, etta
suolainen (hikinen) on karjalaisen leipa. Sita se onkin, kun
joutuu kuljettamaan kaikki tavarat selassaan Kieretista saakka upottavia soita tarpoen ja
vaaranrinteita ponnistellen.
Aluksi olisi saatavakunnollinen tie Kiestingista Kierettiin.
Sen linjaus tulisi tehda seuraavasti: Kieretista Uuteenkylaan
(40 virstaa), sitten Uudestakylasta Suurijarveen (20 virstaa)
jaedelleen Kiestinkiin (30 virstaa). Sielta tieta tulisi jatkaa
Kokkosalmeen, Kananaisiin,
Katoslamille ja edelleen Kuusamon kirkolle. Talla tiella olisi suuri taloudellinen merkitys
paitsi Kiestingille myos OulanganjaPistojarvenkunnille. Pistojarvelta pitaisi lisaksi rakentaa tie etelaan Uhtualle.
Se, ettei teitaole, tekee tavarat ja kaiken elinkeinojen harjoittamisen kalliiksi. Kaikesta
ostotavarasta joutuu maksamaan ylihintaa Kiestingin paikallisille kauppiaille. Nama
hankkivat tavarat Arkangelista, kuljettavat laivoilla ensin
Kierettiin, minne ne varastoidaan marraskuun alkupuolelle
saakka. Sitten ne rekikelien tultua rahdataan Kiestinkiin. Hinta nousee talla valin melkein
kaksinkertaiseksi.
Esimerkkina ovat seuraavat
hintanaytteet Kiestingista: sokeri maksaa 25-30 kop. naula
(400 gr), vesirinkelit 11 -12 kop.
naula, korput 25 kop. naula,
ruisjauhot 9 rpl sakki tai 4,5 rpl
puuta (16 kiloa), suurimot 16
rpl sakki, siemenvoi 32 kop.
naula, tavallinen voi 50 kop.
naulajasiika 15 kop. naulajne.
Usein kay viela niin, etta talveksi ja seuraavaksi kesaksi
varatut tavarat ei vat riitta. Tana
vuonna (siis 1908) kavi niin,
ettei Kiestingin kaupoissaollut
enaa ryyneja: kaikki oli lopussa eika uutta saatu mistaan.
Vuonna 1907 suola, ruisjauhot
japalooljy loppuivatjo kesalla.
Entinen Arkangelin laanin
kuvernoori Engelhardt kirjoitti
teoksessaanRusskij Sever (Venajan Pohjola) v. 1897 karjalaisista, ettei heidan taloudellinen
tilansa ole kehuttava. Viime aikoina se on entisestaan heikentynyt. Tama nakyy selvasti
myos Kiestingissa. Esim. maan-
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viljelyksella ei taalla ole suurtakaan merkitysta. Viljeltya
maata on vahan ja karjatalous
heikosti kehittynytta. Karjalle
ei riitii rehua kuin vain osaksi
vuotta.
Taulukosta ilmenee, etta
335: sta talosta 42:lla ei ole
hevosta. Jokaiseen talouteen tulee keskimaarin 2 lehmaa, viisi
lammasta ja kahdeksan poroa.
Paikallisten karjalaisten tarkein toimeentulon antaja on
metsatalous (metsatyot ja uitto). Mies ja hevonen tienaavat
keskimaarin 400 ruplaa, mutta
elinkustannukset ovat niin korkeat, etta rahoista ei riita esim.
saastamiseen.
Vaikka maanviljelysta harjoitetaan vahan, karjalaisetkasvattavat kuitenkin omiin tarpeisiinsa riittavasti perunaaja naurista. Kalaa(siika, lohijamuikku) he pyydystavat syksyisin
talven varalle. Muista elinkeinoista voi mainita viela kaupankaynnin Suomeen pain seka
vaihtokaupan Valkean Meren
rannikolla.
Viela on Kiestingin seurakunnan asukkaista sanottava
papin kertoman mukaan, etta
juopottelua esiintyy vain vahan, eniten Jelettijarven kylassa. Paikallisten karjalaisten erikoisuus lisaksi on se, etta he
polttavat hyvin vahan tupakkaa: miehista tupakoi ainoastaan 20 prosenttia.
Vaeston heikosta taloudellisesta tilanteesta kerto vat osaltaan myos talonpoikien asunnot. Karjalaiset pirtit ovat kaksiosaisia(keittiojatakahuone).
Jalkimmaisessa sailytetaan
vaatteitaja otetaan vastaan vieraat. Siella eletaan silloin, kun
ensimmaisesta huoneesta kylmatetaan torakoita. Muutamat
varakkaammat talonpojat ovat
Kiestingissa ryhtyneet rakentamaan viisiseinaisia taloja ja
vuoraamaan ne laudoilla. Naita
on kuitenkin verrattain vahan.
Kiestingin karjalaiset miehet kayttavat talvella vuorillista verkatakkia. Varakkaammilla saattaa olla lammasturkki.
Naisillaei ole mitaan heille tyypillista vaatepartta. Talvella he
usein kayttavat miesten paallystakkia. Juhlapyhina miehilla on yllaan verka -tai trikoopuku, suomalaista kuosia seka
hattu, kengat ja kalossit.
Ruokataloudessa ei ole suurtakaan eroa koyhien ja varakkaiden valilla. Kaikkien mieliruoka on rokka. Suolakala on
ruokapoydassa keskeisessa asemassa. Siihen liittyy usein voimakas haju, joka kertoo, etta
kala on osittain madantynytta.
Karjalaiset syovat 3-4 kertaa
paivassa.
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Tietoja eri kotielainten maarasta Kiestingin kunnassa:
Kyla
talouksia
hevosia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Kiestinki
Kokkosalmi
Lampahainen
Liinamua
Tsolma
Salmivaara
Lohilahti
Lohivaara
Nilmilaksi
Pinkasalmi
Suurijarvi
Jelettijarvi
Kuukasjarvi
Nuottajarvi
Ahvenlahti
Heinajarvi
Tiiksjarvi
Pritsa
Lomakkavaara
Leipaniemi
Lakkijarvi
Kyyrola

Yhteensa

Naisvaki paistaa joka paiva
kalakukkoja, nakriskukkoja,
potakkakukkoja seka sankeja.
Paastopaivina tehdaan erilaisia
marjapiirakoita. Teen juonti on
yleista. Samovaari ja tsainikka
ovat joka taloudessa. Kiestingissaontapana, ettamiehetlammittavat samovaarin ja valavat
tsaijyn. Karjalaiset naiset eivat
kaikki juo teeta, ja jos juovatkin, heidan vuoronsa on erikseen miesten jalkeen. Sokeria
kaytetaan saasteliaasti oikein
pienina palasina. Palanen pannaan suuhun, ja jos siita viela
jaa jotakin jaljelle, loppu pannaan talteen seuraavaa kertaa
varten.
Kiestingin seurakuntaperustettiin v. 1872. Samana vuonna
valmistui nykyinen Pyhan Tapanin kirkko. Varat rakennusta
varten lahjoitti pietarilainen
kauppias Krundishev. Myohemmin kauppiaan vaimo nyttemmin han on jo kuollut lahjoitti v. 1889 kirkolle ja papistolle varoja 3 000 ruplaa kirkon kunnostamiseksi ja seurakunnan tarpeiksi.
Vaikka kirkko on lahella,
kiestinkilaiset kayvat sangen
vahan jumalanpalveluksissa.
Juhlapyhina rahvasta on enemman. Etaisissa kylissa asuvat
kayvat kirkossa vain silloin, kun
he sattuvat olemaan kirkonkylassa muilla asioillaan, mita tapahtuu harvoin. Monistakylista ihmiset tulevat kirkkoon vain
paasiaisena ja jouluna. Ripilla
ja ehtoollisella kiestinkilaiset

lehmia

lampaita

poroja

56
25
15
3
3
4
18
19
8
20
12
38
14
4
15
35
17
2
4
6
16
1

41
28
17
3
1
1
21
18
5
17
10
38
11
4
15
30
15
1
2
4
10
1

105
57
37
9
2
5
28
45
15
59
25
85
26
11
40
64
38
6
6
8
22
2

225
122
90
12
8
8
80
106
53
129
69
195
80
38
93
182
92
26
12
38
53
3

110
211
30
140
104
4
268
88
300
473
92
189
180
223
57
70
31
110
-

335

293

695

1 711

2680

kayvat hyvin harvoin, 200-250
miesta ja 100-150 naista vuodessa. Tassa nakyy sel vasti vanhauskoisuuden vaikutus ja tietenkin asiaan vaikuttavat myos

pitkat, vaikeat matkat kaukaisistakorpikylista kirkolle. Seurakunnan pappi ei hankaan ehdi
kaydariittavan usein seurakuntalaisten luona.

Li p p u my y mala
puh. (09) 1733 1331
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Rukouksia seurakuntalaiset
osaavat vain vahan ja papin
kertoman mukaan suhtautuvat
melko valinpitamattomasti kirkonmenoihin ja rituaaleihin.
Pappi on pannut merkille, etta
seurakunnassa elaa paljon pariskuntia, joita ei ole kirkossa
vihitty ja jotka eivat edes pida
tallaasiallakiirettakaan. Usein
kay niin, etta nama vihkimattomat parit muutaman vuoden
paasta eroavat. Nuoret rikkovat usein seitsematta kaskya
(toim. huomautus: vai kuudetta?) ja erityisesti silloin, kun
ovat Suomessa.
Vanhauskoisuus seurakunnassa vahenee sita mukaa kun
vanhat ukot ja akat siirtyvat
tuonilmaisiin. Heidan varassaan vanha usko paljolti nykyaan on. Seurakunnan papin
mukaan paikalliset karjalaiset
ovat hyvaluontoisia ja tulevat
papin kanssamainiostitoimeen.
Oikeauskoisen kirkon kannalta vaarallisena pappi pitaa
sita, jos vanhauskoisetjalleenrakentavat vuosia sitten havitetyt erakkolansajajos he saavat
pate via opettajiauskoaanlevitta'maan. Nykyisin vanhauskoisuutta saarnaavat melkein lukutaidottomat vanhat akat. Viela on aikaa kasvattaa karjalaisia oikeaan uskoon, jatkaa Kiestingin pappi Jakorostaauuden
seurakunnan perustamisen tarkeytta.
Sairaiden hoito on Kiestingin kirkonkylassa jarjestetty
hyvin. Kylassa on valskarin
vastaanotto seka myos katilo.
Ymparistokylien elajia valskari voisi muuten auttaa, mutta ei
ole laakkeita. Etaisiin kyliin
valskari ei mitenkaan ennata.
Onneksi paikallisen rahvaan
yleinen terveydentila on melko
hyva, mika osaltaan johtunee
siita, etta karjalaiset kylat sijaitsevat puhdasvetisten jarvien tai jokien rannoilla metsien
keskella. Nain ilmakin on puhdastaja terveellista.
Tarttuvia tauteja on kansan
keskuudessa vahan, jajos niita,
esim. vaikka syfilista esiintyy,
ne kulkeutuvat tanne muualta.
Posti kulkee vain kirkonkylaan. Volostin (kunnan) paikallisessa virastossa otetaan vastaan kirjeita. Valtion posti tuodaan Kieretista vain kerran kahdessa viikossa. Jos on rospuuttoaika, posti tuodaan harvemmin; se saattaa kestaa kuukausiakin.
Kouluja on Kiestingin alueella vahan. Arkangelin hiippakunta ryhtyi v. 1899 jarjestamaan Kiestingin kirkonkylaan
kouluaja vuodesta 1900 se jo
toimi yksiluokkaisena. Oman
rakennuksen koulu sai vuonna
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Taulukko (syntyneet, vihityt ja kuolleet)
Vuosi
syntyneita
avioliitot
poikia
tyttqja
11
1898
29
38
36
31
12
1899
31
36
1900
9
33
43
1901
17
22
1902
43
37
38
40
2
1903
1904
47
49
32
6
1905
38
45
36
40
1906
13
1907
48
51
24
379
410
Yht.
1902. Seurakunnan laajuuden
ja hajanaisuuden takia kouluja
pitaisi olla useampia. On ehdotettu perustettavaksi kaksi uutta koulua, toinen Jelettijarven
kylaan ja toinen Tiiksjarven
kylaan. Tarvetta olisi lisaksi
Kananaisissa, Kokkosalmessa
ja Lohilahdessa. Kaukaisten
kylien lapsia varten olisi perustettava kiertokoulu.
Opettajien palkkausta pitaisi kohentaa. Nykyinen palkka,
noin 300 ruplaa vuodessa, on
vahan ja silla on vaikea tulla
toimeen Kiestingissa. Koulutaloa pitaisi remontoida, mm.
uusia uunit ja seinien vuoraus.
Seurakunnan pappi ilmoitti
joulukuussa 1907Karjalanvel-

1997

kuolleet
N
2
3
1
7
1
3
1
6
10

M
2
6
3
7
2
3
5
2
4
13

34
148
47
jeskunnan Kemin osastolle, etta
hanen tekemiensa havaintojen
mukaan Kiestingin rahvas ei
ole kiinnostunut luterilaisuudesta, vaan paremminkin vanhauskoisuudesta. Tata tietoa
voisi kayttaa hy vaksi ohjatessa
paikallista rahvasta siten, ettei
se innostuisi liikaakansallisista pyrkimyksista.
Naiden rivien kirjoittaja seurasi kerran jumalanpalvelusta
Kiestingin kirkossa. Pappi lauloialttarillakansalletutullakielella rukouksiaj a uskontunnustusta. Heti huomasi, miten vahalukuinen kirkkokansa osoitti
selvaa mielenkiintoa. Kiestingin seurakunnan pappi Ilja Zaostrovskij osaakin hyvin pai-

kallista karjalan kielen murretta ja saarnaa kansan kielella.
Jos pyrkimyksena on venalaistaS karjalaiset ja lahentaa
heita venalaisiin, siina tapauksessa pitaisi perustaa enemman
kouluja ja rakentaa tie sisamaasta meren rannikolle venalaiskyliin. Jos taas jumalanpalvelukset pidetaan karjalan kielella, niin silloin pakostakin taytyy sallia suomen kielikin ja
suomenkielinen kirjallisuus
seka kouluissa tutustua tahan
kieleen. Niita, jotka sita kayttavat, ei sovi vainota.
Kiestingin papin palkka on
400 ruplaa vuodessa ja psalmienveisaaja (loan Novikov)
saa 200 rpl. Tallaiset palkat eivat voi mitenkaan korvata sita
raskasta tyota, mita he tekevat
eika se riita kunnolla elamiseenkaan. Paitsi valtion palkkaa pappi saa vuodessa 75 rpl,
prosentit edellamainitusta lahjoituspaaomasta seka harvoina
vuosina 27-80 rpl seurakunnan
tuloista.
Kiestingin nykyinen pappila on rakennettu samana vuonna kuin kirkko, siis 1872, ja on
ahdas, ransistynyt ja talvisaikaan kylma. Uuden pappilan
rakentamista varten seurakuntalaiset ovat varanneet hirret. N

Huomioita Kiestingin
alueen luonnonoloista
Kiestingin maiseman keskeisia tekijoita ovat havumetsa
ja turvesuo. Jarvia on runsaasti
ja niista suurimpia ovat Tuoppajarven ja Paajarven ohella
Tiiksjarvi, Heinajarvi ja Jelettijarvi. Jarvien maksimisyvyys
on 54-58 metria, keskisyvyys
10-30 metria ja pohjan laatu
hiekkaa tai mutaa. Jarvien rannat ovat paikoin jyrkat ja usein
kiviset. Pikkujarvet ovat lahes
aina suorantaisia ja mutapohjaisia. Niiden syvyys vaihtelee
metrista enimmillaan kahdeksaan metriin. Alueella on runsaasti erityyppisia soita. Turvekerroksen paksuus vaihtelee
metrista
pariinkymmeneen
senttiin.
Joet - niista mainittakoon
Kiisjoki, Pontselenjoki, Sohjananjoki, Valasjoki ja Vaarakylanjoki - ovat etupaassa lyhyita
jakoskisia. Joet j a enimmat jarvet jaaty vat marraskuun puolivalissa, virtapaikat joulu-tammikuussa. Jaan paksuus jarvissa on huhtikuun alussa 60-80
senttia. Jaat lahtevat joista tou-

kokuun alussa; jarvet vapautuvatjaakuorestaan runsaat kaksi
viikkoa myohemmin kaikkien
suurimpia lukuunottamatta.

Q

a

Talvi (marraskuustamaaliskuun lopulle) on normaalisti
hyvin kylma. Lampotilaon paivalla keskimaarin miinus 5-11,
yolla yli miinus 10 astetta ja
minimilampotila on kireina
pakkastalvina jopa miinus 46
astetta.
Roudan paksuus on keskimaarin 50 senttia ja maksimissaan 1,6 metria. Lumipeitteen
paksuus talven lopulla on 5080 senttia. Pimean ajan pituus
vuorokaudessa on 9-17 tuntia.

Q

Q

Kevaan (huhti-toukokuu)
saa on usein viilea ja pilvinen,
mutta toukokuussa paivalampotila alkaa nousta. Yot ovat
edelleen kylmia ja hallaa esiintyy usein. Lumi alkaa sulaa
huhtikuun lopullajahaviaatoukokuun puolivaliin tultaessa.

Rospuutto jatkuu kesakuun
puolivaliin saakka.

a

a

Kesa (kesa-elokuu) on lyhy t eika y leensa kovin lammin.
Saa on usein epavakainen ja
sadepai vien maara voi olla jopa
54. Lampotilaon + 13-15 astetta; maksimi on + 32 astetta ja
yot selvasti paivaa viileammat.
Hallaoita voi esiintya melkein
mihin aikaan kesasta tahansa.
Vaikea yot jatkuvat 8. paivasta
kesakuuta elokuun 5. paivaan
saakka. Silloin aurinko ei laske. Rakkaaika alkaa kesakuun
alkupuolella saista riippuen.

a

a

Syksyn (syys-lokakuu) saa
on usein pilvinen ja sumuinen.
Silloin pai valampotila on + 2-7
astetta; maksimi + 24 astetta.
Yopakkasia esiintyy runsaasti.
Tuulet ovat syksylla ja talvella
lounaisia, keskimaarin 5-6 m/
sek., kesalla tuulen suunta on
usein pohjoinen ja koillinen ja
nopeus 4-7 m/sek.

