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Kiestingilla pitka historia
Kiestingin kylalla on pitka
historia. Sekuuluuluoteis-Karjalan vanhimpiin asutuksiin.
Sen alkuhistoriasta on kuitenkin sailynyt vain vahan asiakirjatietoa. 1500 -1600 -luvun
vaihteessaPohjois-Vienassaoli
seitseman lapinkylaa, joista
yksi oli Kiestinki. Osa naista
ky lista tuhoutui vuoden 1589
ruotsalaishyb'kkayksessa. Tsaari Mihail Romanovin kaskykirjeessa" vuodelta 1628 Kieretin
pitajaan kuulunut Topozeron
(Tuoppajarven rannalla sijaitseva) kyla. Tamannimista kylaa ei kuitenkaan enaa myohemmin esiinny asiakirjoissa.
Vuonna 1679 Kiestinki mainitaan uudiskylana, mikamerkinnee sita, etta v. 1628 mainittu
Topozero, joka ehka tarkoitti
juuri Kiestinkia, oli puolensataa vuotta autioina.
Lappalaiset, joita ennen eli
Tuoppajarvenkin seudulla,
vaistyivat uudisasukkaiden tielta pohjoiseen. Heista kertovat
nykya'an vain paikannimet kuten esim. Kiestingin kyla'n edustalla oleva Kotisaari, joka on
alkuaan ollut saamenkielisessa
muodossa Kotasaari, samoin
saamelaiseksi on tulkittava Vesaniemi ja jarven etelaosassa
Loparinsuaret.
1700-luku oli vaikeaa aikaa
sotien ja rajakahakoiden takia.

"Ruotsalaiset" tekivat tuon
tuostakin hyokkayksia rajan
takaa. Monia kylia, mm. Kiestinki tuhoutui jajai useiksi vuosikymmeniksi autioksi. Vasta
Suuren Pohjan sodan jalkeen
olot valia'n vakiintuivat ja loivat pohjaa suotuisalle taloudelliselle icehitykselle.
Lappalaisasutus oli 1700luvun puolivalissa havinnyt jo
niin vahiin, ettajaljellaoli enaa
kaksi Lapinkylaa, toinen Paajarvella ja toinen Tuntsajoella.
1900-luvulle tultaessa Kiestingin kunta (volosti) oli yksi
Kemin Karjalan suurimpia. Taloja oli 500 ja asukkaita 3 685.

Talojen lukumaarassa Vuokkiniemi oli tosin suurempi, mutta
asukaita siella oli vahemma'n
kuin Kiestingissa. Peltoa Kiestingissa oli asukasta kohti selvasti vahemman kuin kihlakunnan muissa kunnissa, vain 7,3
pros, pinta-alasta. Vastaavakeskimaarainen luku oli muualla
14,6 pros.
Satomaaria ja kotielainten
pa'alukua tarkasteltaessa huomio kiinnittyy siihen, etta Uhtualla heinaa korjattiin melkein
3,5 tonnia, mutta karjaa oli yli
puolta vahemman kuin Kiestingissa.
• Maatalous, vaikka sen tuot-

to alueen pohjoinen sijainti huomioon ottaen oli hyva, ei riittanyt elattamaan kiestinkilaisia.
Lisaansioita oli etsittava kotipiirin ulkopuolelta. Naista mainittakoon seuraavat:
- kaupankaynti Suomessa
(laukkukauppa). Sita harjoitti
200 miestaja sen tuotto v. 1908
oli 16 000 rpl. Kiestinki olikin
johtavia laukunkantokuntia.
- rahdinajoa hevosilla ja poroilla mm. Kierettiin harjoitti
50 ihmista; tuotto oli 175 rpl.
- kalastus tuotti yht. 5520
rpl, metsastys 1037 rpl jametsa
-jauittotyot4210rpl.

Satomaarat Kiestingissa v. 1904 (vertailukuntana Uhtua):
(hehtilitroissa a 100 litraa, heina kiloissa)

KIESTINKI
UHTUA

Vakiluku Kylvoala
3586
524 ha
3005
695 ha

Ruis
1680
622

Ohra
5250
3142

Kaura
25

Peruna Heina
10650 294 840
1487 3423420

Leipaa tuotettiin 6,1 puutaa (a 16 kg) henkea kohti, eniten koko kihlakunnassa, vaikka peltoa oli vahan.

Kotielainten lukumaara Kiestingissa v. 1905 (vertailukuntana Uhtua):

KIESTINKI
UHTUA

Sarvikarja Hevoset
1031
413
815
197

Lampaat
2273
1011

Porot
3567
18
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Kiestingin kyla I. K. Inhan Tuoppajarvelta valokuvaa
vuonna 1894. Asutus oli tuohon aikaan keskittynyt jarven!
rantaan. Vasemmalla nakyy Pyhan Tapanin kirkko. (kuva: f
SKS kuva-arkisto).
.:' - . ' - • ' . -

Kiestingin kunnassaoli tuohon aikaan 11 myllyaja 8 pajaa.
• Vuosisadan alkupuolella
ajankohtaisin kysymys Kiestingissa ja ja naapurikunnissa oli
tieverkoston kehittaminen.
Ympari vuoden ajokelpoisia
teita ei ollut laisinkaan. Tarkeimmaksi katsottiin maantien
rakentaminen KiestingistaKierettiinjaSuomen puolelle Kuusamoon. Suunnitelmia oli useita, mutta varojen puutteessa ne
jaivat suunnitelmiksi. Taustalla oli my 6s pelko siita, etta Suomen vaikutus kasvaa liian suureksi; tata pelkasi erityisesti oikeauskoinen kirkko.
Kiestingin talonpojat halusivat osoittaa, ettei tie Kieretista Kiestingin kautta Kuusamoon ole mikaan utopistinen
haave. He rakensivat omin varoin viertotien Lohivaarasta
Pinkasalmeen, 20 virstaa.
Millainen Kiestingin kyla oli
vuosisadan alkupuolella. Nain
sita kuvaa esim. Juri Vanin v.
1917: "Kiestinki on tavallinen
karjalainen kyla, missa 50-60
vanhaa taloa on kolmessa rivissa suuren Tuoppajarven rannalla. Asukkaita on noin 300. Kylan johtajana on lahes lukutaidoton starssina. Lisaksi on stuarosta, piissikka eli kirjuri,
uradniekka eli maalaispoliisi,
pappi, diakka ja 3-luokkainen
koulu, valskarin vastaanottopaikka, kauppa seka kirkko".

• Venajan vallankumouksen
jalkeen alkoivat Karjalassa levottomat, myrskyisat ajat: punaiset, valkoiset, legioonalaiset, englantilaiset ja bolshevikit taistelivat karjalaisten sieluista. Viimeisen vaiheen - loppuvuodesta 1921 alkaneen Karjalan kansannousun - viimeiset, ankarat taistelut kaytiin
helmikuussa 1922 Kiestingin
Kokkosalmessa ja Sohjananjoella. Moninkertaisen ylivoiman edessa metsasissien oli
kyla kylalta peraannyttava Suomen puolelle, ja neuvostovalta
alkoi vakiinnuttaa asemaansa.
Vanhakihlakuntajarjestelma
purettiin v. 1927 ja korvattiin
piirijaolla. Toukokuussajarjestettiin vaeston keskuudessakysely niissa kylissa, joita rajanmuutokset koskivat. Karjalan
toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa Gylling selosti
uuttapiirijakoa. Sen mukaisesti Karjalajaettiin 26 piiriin, joihin tuli yhteensa 192 kylaneuvostoaluetta. Vanhasta Uhtuan
kihlakunnasta muodostettiin
kaksi piiria: Kiestinki ja Uhtua.
Kiestingin piiriin tuli kaksi
kuntaa, Kiestinki ja Oulanka,
pinta-alaltaan yhteensa 15 300
neliokilometria. Kylaneuvostoalueita oli alkuvaiheessa kahdeksan eli seuraavat: Kiestinki,
Jelettijarvi, Lohivaara, Vaarakyla, Laitasalmi, Niska, Ruva
ja Oulanka. Kylia naissa oli
yhteensa 43, vakiluku 5 116 ja
talouksien lukumaara 885.

Vuonna 1930 hallinnollista jakoa jalleen muutettiin nahtavasti saatujen kokemusten pohjalta. Muutoksetkoskivatmyos
Kiestingin piiria.
Kiestingin piirin luoteisosa
(mm. Koutajarvenpaa) yhdistettiin Kantalahden piiriin, Kuorilahden kyla Louhen piirista
liitettiin Kiestinkiin (alunperin
se oli kuulunut Paanajarveen)
ja Suvannon kylaneuvostoalue
siirrettiin Uhtuan piirista Kiestingin piiriin (Uhtua sai osan
lakkautettua Kemijoen piiria,
m. Paanajarvi, Sompa, Kurjenkyla).
Kiestingin piiriin tuli muutosten jalkeen 11 kylaneuvostoaluetta ja piirin vakiluvuksi
5 642 henkea, joista karjalaisia
5545.
Kiestingin piirin jarjestelykomitean puheenjohtajaksi valittiinNikitinjajaseniksiPuonti ja Kemov. Tpk:n taloa ryhdyttiin remontoimaan ja suunnittelemaan budjettia. Sen loppusummaksi tuli 120 000 rpl.
• Maantie Kiestingista Louheen saatiin 1920-luvun puolivalissa. Sen rakensivat vangit
tyokaluinaan lapiot jakottikarrit. Vesiliikenteen kohentamiseksi hankittiin kaksi moottorivenetta, Kommunardi Tuoppajarvea varten ja Kivakka liikennoimaan Paajarvella. Rautatie Louhesta Kiestinkiin valmistui 1930-luvun viimeisina
vuosina. Kun suomalaisjoukot

tulivat Kiestinkiin elokuussa
1941, mm. asemalaitteet olivat
puolivalmiit ja radan sorastus
kesken 30 kilometrin matkalta.
Rautatie peruskorjattiin sodan
jaljilta vv. 1956-57. Paajarvelle saakkarataajatkettiin 1970luvullametsatyokeskuksen valmistuttua. Henkiloliikennetta
radalla ei ole ollut eraita tilapaisjarjestelyja lukuunottamatta.
Kiestingin osuuskauppa
aloitti toimintansa marraskuussa 1924. Maatalouden tehostamiseksi ja viljellyn pinta-alan
lisaamiseksi perustettiin suoviljelyosuuskuntia miltei jokaiseen kylaan. Mittavin hanke
talla sektorilla oli Kokkosalmen sovhoosin perustaminen
v. 1929. Alueen suuret suot,
pinta-alaltaan yli 5 000 hehtaaria, oli maara icuivata pelloksi.
Ennen merkittava elinkeino, poronhoito alkoi sensijaan taantua.
1920-luvulla - sen jalkeen
kun olot vakiintuivat - Kiestingissa alkoi vilkas rakennustoiminta. Tuolloin rakennettiin
sairaala, koulu, kulttuuritalo,
perustettiin metsatyokeskus
(1929), joka toimii vielakin.
Kylan keskus hallintorakennuksineen kasvoi sinne, missa
aikaisemmin kylakuvaa hallitsi Pyhan Tapanin kirkko. Kirkko likvidoitiin paasiaisena
1924. Siita tuli valistustalo ja
myohemmin siina toimi kylan
postitoimisto.

N:o9-10- 142

1997

KARJALAN HEIMO

KIESTINKI

1. KIESTINKI
2. UUDISKYLA (Piervii posolok)
3. GORKA
4. KIINANKYLA (Kitaisk gorod)
5. KYLA 63 (Posolok 63)
6. KOILLISPIA (Kolhosnaja)

• Ensimmainen radiovastaanotin tuli Kiestinkiin "lokakuun lahjana" 8.11.1926. Sen
kuntoonlaittaminen vie muutamiapaivia, kertoi Punaisen Karjalan kirjeenvaihtaja. Kylan
vaki odottaajannittyneena, milloin "se piessa alkaa puhua".
Piirilehti Punainen Kiestinki alkoi ilmestya 1.1.1934. Se
painettiin omassa kirjapainossa Kiestingissa. Sittemmin sen
seuraajaksi tuli Kommunist-niminen venajankielinen lehti,
joka sekin aikanaan havisi nayttamblta, kun piirijakoamuutettiin. NykyinenLouhessailmestyva piirilehti Pripoljarje on
viime tietojen mukaan melkoinen rasitus piirin paikallishallinnolle. Kylan sahkolaitos oli
valmistunut syksylla 1930 ja
"Iljitshin lamput" syttyivat sopivasti vallankumouksen juhIapaivana8.ll.
Televisio tuli Kiestinkiin
1960-luvun puolivalissa. Alussa siita nakyi "lumisateessa
hailyvia hahmoja" samaan tapaan kuin Suomessakin. Sita
mukaakun asema-jalinkkiverkosto taydentyi, kuvan laatu
parani.
Kulttuuri -ja valistus ^propaganda) palveluihin ja peruskoulutukseen kiinnitettiin myb's

paljon huomiota. Seuraava tilasto vuodelta 1931 koskee
koko piiria:
19 koulua, 21 opettajaa ja 726
koululaista, 16 punanurkkaa,
6 lukutupaa hoitajineen, 6 kirjastonhoitajaa, 2kinoteknikkoa,
2 radioteknikko, 1 lukutaidon
opettaja ja 878 lukutaidotonta
(naista koulutuksessa 534), 1
lukutaitokampanjan ohjaaja ja
1 valistustyon tarkastaja.
Kulttuuriarmeijalaisia oli 257,
joista 5 Nkp (b):n jasenia, 70
nuorisoliittolaisia, 31 ammattiliittolaisia, 42 pioneeriaja 109
puolueetonta.
Piirin asukasluku oli v. 1933
yhteensa 6 437 henkea, joista
karjalaisia 5 743, venalaisia
435, suomalaisia 234, vepsalaisia 6 ja muita 38. Vertailuja
nyky tilanteeseen on vaikea tenda, koska Kiestingin piiri yhdistettiin Louheen piiriin v.
1956. Luvut nayttaisivat joka
tapauksessa aivan toisenlaisilta, jos kohta Kiestingin keskuskylassa karjalaisten osuus on
vielakin yli 40 prosenttia.
• Kiestingin kylassa oli
1920-luvun jalkipuolella kolme osaa, varsinainen kyla, Niemela ja Ranta. Naista Niemela
sijaitsi saarella, jonka kapea
kannas yhdisti mantereeseen.

Rantaoli Niemelanjapaakylan
valissa Tuoppajarven rannalla.
Paakyla'ssaoli 29 talonpoikaistaloutta ja 14 muuta taloutta.
Asukkaista 139 oli karjalaisia,
17 suomalaisia, 11 venalaisia
seka yksi, jonka kansallisuutta
ei ollut merkitty. Rannan kylassa oli 8 talonpoikaistaloutta ja
4 muuta taloutta ja siella asui
yhteensa41 karjalaistajaSsuomalaista. Niemelassa oli 2 talonpoikaistaloutta ja niissa 15
karjalaista. - Sedan aikana Niemela ja Ranta tuhoutuivat eika
niihin enaa rakennettu taloja.
1930-luvun jalkipuoliskolla
virearakennustoimintajatkui;
rakennettiin paljon uutta j a vanhaa rakennuskantaa sailyi lahinna Tuoppajarven rannalla
Naberezhnajan varrella. Kylassa toimi teollisuuskombinaatti,
jolla oli saha, puusepanverstas
ja tiilitehdas Sohjankoskella.
• Jatkosodan aikana Kiestingin piiri joutui taistelutantereeksi. Kun Sohjananjoen puolustuslinja murtui, venalaiset
joukot peraantyivat Louhen
suunnallejapolttivat melkein
koko Kiestingin. Suomalaiset
ja saksalaiset joukot saapuivat
illalla 7. elokuuta kylaan, joka
oli savuavina raunioina. Suuren varuskunnan kaksikerrok-

siset kasarmit oli poltettu, samoin enin osakeskustan taloista, koulu ja kulttuuritalo seka
Rantakadun taloja. Kylan itaosan vanhat rakennukset olivat
koskematta, samoin esim. pyoreista hirsista rakennettu puolensataa metria pitka kolhoosin
talli Kotisuon takana ennen neljantien risteysta. Samoin pystyssa olivat entinen papin talo
ja ns. Antikaisen talo.
Suomalaiset kunnostivat
suuren osan taloista omiin tarpeisiinsa ja rakensivat monia
ky mmeni a parakkej a varastoiksi, asunnoiksi jne. Kenttasirkkeli ja parehoyla tekivat toita
melkein yota paivaa.
Miten sitten on selitettavissa, etta paikallisen vaestbn palatessa aikanaan evakosta kylassa oli pystyssa vain pari taloa? Kiestingin toiseen tuhoamiseen ovat syyllisia saksalaiset, joille Kiestingin lohkon rintamavastuu siirrettiin 1.7.1942.
Alueen evakuointi alkoi 4.9. ja
paattyi 8.9.1944.
Paaosa Kiestingin piirin
muistakin kylista tuhoutui sodan aikana; puna-armeija toteutti tehokkaasti "poltetun
maan taktiikkaa", Stalinin kaskya, ettei viholliselle saajattaa
mitaan suojaa. Kokkosalmen
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SOD AN TUHOT. Kun suomalaiset ja saksalaiset joukot saapuivat elokuun 7. pna 1941 Kiestinkiin, peraantyvat venalaiset olivat
polttaneet paaosan kylan keskustasta. Eniten ehjia rakennuksia oli itapaassa (kuva ylla), mutta nakymii Rantakadun yli
Tuoppajarvelle oli kovin masentava. (SA-kuvat).
kyla poltettiin jo 2.8.1941, Lohivaara ja Lohilahti pian elokuun puolivalin jalkeen. Paaosan Oulangan kylasta venalaiset polttivat 8.7.1941 vetaytyessaan Paajarven itapuolelle.
4.11 olivat vuorossa Niskan ja
Kuntijarven kylat ja seuraavana yona Soukelo ja Miikkulanlahti. Kiestingistapohjoiseensijaitsevat Heinajarven ja Lakkijarven kylat venalaispartiot
polttivat alkutalvesta 1942.
Tiiksjarven kylasta paloi 12 taloa 15.1.1942 jaloput, samoin
Jelettijarvi, mybhemmin taistelujen yhteydessa.
• Sotaa seuranneina vuosina
Kiestinki elpyi verrattain nopeasti. Aluksi elettiin maakuopissajakorsuissa, mutta samaan
aikaan jo rakennettiin uusia taloja. Kylaan laadittiin katuverkosto, jonka nimisto noudattaa
totuttua kaavaa silla poikkeuksella, etta Kiestingissa ole Lenininkatua eika liioin Leninin
patsasta.

a a a

1950-luvulla Kiestinki sai
ensimmaisen yleiskaavansa
(nykyinen on vuodelta 1975).
Keskustaan kohosi uusia yhteiskunnallisia rakennuksia kuten keskikoulu, internaatti, kulttuuritalo, kylaneuvosto ja kaupat. Rakentamisen painopiste
oli kylan luoteisosassa, teollisuusalue varattiin rautatien laheisyyteen. Kaavoituksen ongelmana on ollut se, etteivat
suuret laitokset ole suostuneet
sita noudattamaan.

Vaestomaara kasvoi sodanjalkeisina vuosina sivukylista
siirtyneiden seka etenkin Valko-Venajaltamuuttaneiden ansiosta. Kiestingin asukasluku
oli suurimmillaan v. 1967, runsaat 3 000 henkea. Silloin kaupunkimaisessakeskustaajamassa oli lahes 400 taloa, 3 koulua
ja 8 kauppaa.
Kyla jakaantuu kuuteen
osaan. Ensimmaisenaon vanha
keskusta hallintorakennuksineen ja kouluineen, siita itaan

on Koillispia tai Kolhoosinpia
(siella olivat kolhoosin niityt),
suon takana on Uudiskyla (sielta aloitettiin aikanaan Kiestingin jalleenrakentaminen), vasemmalle vie tie Gorkaan, oikealle kaannytaan Kiinankylaan (saanut nimensa kaiketi
syrjaisesta sijainnistaan) jakuudentena on Louheen menevan
tien varressa Kyla 63 (saanut
mielikuvituksellisen nimensa
Louheen matkaa osoittavan kilometripylvaan mukaan).

Vuonna 1955 Kiestingin piiri likvidoitiin. Se liitettiin ensin
Kemin piiriin, sitten Louhen
piiriin, johon se tanakin paivana kuuluu.
Viime vuosina Kiestingin
elinkeinoelama on kokenut kovia; kalanjalostus Sohjanankoskellaloppuijo toistakymmenta
vuotta sitten ja turkistarhaus
1990-luvun puolivalissa. Metsa antaa viela tybta kiestinkilaisille ainakin toistaiseksi. SV.

