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Jyskyjarvi oli toiseksi vanhin
seurakunta Kemin Karjalassa
Jyskyjarven kyla sijaitsee
kolmella saarella Tsirkka-Kemijoen vasemmalla rannalla
siina kohdassa, missa joki yhtyy Kuittijarvesta virtaavaan
Kemijokeen. Seurakunta rajoittuu idassa Voijarven ja Paanajarven seurakuntiin, etelassa
Kiimasjarven ja Rukajarven
seurakuntiin (Aunuksen kuvernementtia), lannessa Kontokin
ja pohjoisessa Uhtuan seurakuntaan.
Jyskyjarven seurakunta perustettiin v. 1849. Ennen aikaan
kaikki sen kylat kuuluivat
Paanajarven seurakuntaan, vahan myohemmin Vuokkiniemen seurakuntaan. Kylista'Kiimasjarvi ja Nokeus ovat aivan
Aunuksen kuvernementin rajalla. Naita kylia vastapaata on
Aunuksen puolella samannimiset kylat. Aunuksenpuoleisessa Kiimasjarvessa on kirkko ja
pappi, joka suorittaa kirkollisia
palveluksia myb's Jyskyjarven
puoleisissa kylissa.
Kulkuyhteydet seurakunnan
alueella ovat kehnot kuten muuallakin Karjalassa; on vain polkuja, makia ja soita, kesalla
vesitie. Kevain ja syksyin rospuutto kestaa 1-2 kuukautta
saista riippuen. Silloin liikkuminen kylien valilla on la'hes
mahdotonta.
Muutamia vuosia sitten oli
julkisuudessa esilla suunnitelma yhdistaa Uhtua Kemin kaupunkiin rakentamalla sinne tie
Jyskyjarven kautta. Tien suunta oli jo tutkittu ja raivattu metsaan sen linja Jyskyjarven ja
Suopassalmen valille. Samanlainen linja oli raivattu myos
Paanajarvelle; talta osuudelta
oli raivattu jo kivet ja kannotkin. Nyt kuitenkin nayttaa silta,
etta hanke on rauennut ja tehdyt tyot menevat hukkaan. Tieta ei tule ja karjalaiset saavat
edelleen raahata jauhopuutansa metsien la'pi hiesta markana.
Jyskyjarven seurakuntalaisten tarkeimmat elinkeinot ovat
viimeisten parinkymmenen
vuoden aikana olleet metsatyot
ja puun uitto Kemin sahoille.
Syksyisin monet miehet la'htevat Suomeen laukkukaupalle.
Se tuottaakin paljon paremmin
kuin raskas ja huonosti palkattu metsatyo, jota karjalaiset tekevat melkein ruokapalkalla
saamatta mitaan saastoon.
Kalastusta harjoitetaan etu-
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paasssa omiksi tarpeiksi. Vain
harvat pyytavat kalaa myytavaksi. Suomeen viedaan jonkin
verran suolattua ja kuivattua
haukea seka tuoretta siikaa.
Kalan hinta vaihtelee 15-16
kop. naulalta. Melkein joka talossa on pyssy, piilukko -tai
makasiinikivaari, muttametsa'stysta harjoitetaan melko vahan.
Maanviljelys on keskinkertaista. Tavallisesti kylvetaan
ohraa ja ruista; jotkut kasvattavat hamppua. Maapera on hiekkapitoista, joten kasvun parantamiseksi tarvitaan kunnon lannoitus. Takalaiset pellot ovat
tasaisia ja kivettomia ja niinpa
monissa taloissa on Suomesta
tuodut aurat ja rautaiset akeet.
Oma sato riittaa vain muutamaksi kuukaudeksi. Perunan
lisaksi kasvatetaan naurista ja
retikkaa, vahan myos sipulia,
joka on 'harvinainenhedelma'.
Nautakarjaonpienikokoista.
Kun lehma teurastetaan, siina ei
ole rasvaa juuri ollenkaan. Karjanruokaan lisataan lehtia, sammalta ja olkia. Kun ravinto on
nain huonoa, lehmat lypsavat
vahan. Myos lampaat ovat huonotuottoisia, hevoset sensijaan
hyvia. Niita tuodaan Suomesta

ja siella hinta on 100-200 rpl.
Kaikki kylat sijaitsevat ja'rvien ja jokien rannoilla talot
yhdessa rivissa. Suopasvaaraja
Kellovaara tekevat poikkeuksen. Jyskyjarvella ja Suopassalmella talot on rakennettu
hajalleen ja kullakin taloryhmalla on oma nimensa. Talojen

lahistolla on sauna, aitta ja laava. Ne ovat vahan etaampana
pirtista, mutta siten, etta ne voi
nahda ikkunoista.
Karjalaisen ruokavalioon
kuuluvat suolakala, erityisesti
haisevakevatkala, maito, voija
perunat. Lihaa poy dassa on harvoin. Kala -tai lihakeitto suu-

Taulukko 1. Seurakunnan kylat ja huuttorit:
Kyla/huuttori
Jvskviarvi
Suopassalmi
Suopasvaara
Lukanniemi
Posa (hi
Maamajarvi (h)
Piismalahti
Pa'akonniemi
Nokeus
Nokeus (h)
Kiimasjarvi
Tsirkka-Kemi
Hiisjarvi
Kellovaara

matka
kirkolle
„
12
24
4
15
20
35
55
67
73
79
85
92
92

taloja
103
58
11
5
2
1
20
8
11
3
10
5
5
11

asukkaita
miehia
naisia
324
333
207
225
26
33
15
16
11
18
7
8
96
91
42
49
37
43
15
13
45
36
16
19
16
16
38
42

Yht.
252
942
911
Asukkaita yhteensa 1 853, kaikki karjalaisia.
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rustetaan jauhoilla, jolloin sita
sanotaan rokaksi. Karjalaiset
syovat kolme kertaa pa'iva'ssa,
paivallinen, puavosna ja illallinen. Tsa'ijya juodaan aamullaja
illalla. Sen kera nautitaan herkkuna vesirinkelia. Varakkaammat juovat kahvia suolan kera.
Jauhot maksoi vat tana vuonna kaupoissa 8 rpl. ja ylikin
sakilta. Talvella hinta oli 6,50
rpl. Muutamat ostavat jauhoja
paitsi Kemista myos Suomesta. Suomesta tuotu jauho on
hinnaltaan edullisempaa. Kauppoja Jyskyjarvella on vain yksi.
Kesalla siina ei ole juuri mita'an
myytavaa, kun talvivarastot on
syb'ty jamyyty.
Vuonna 1901 paikkakunnalla oli tulirokkoepidemia; se
na'kyy kuolleiden sarakkeessa
ja 1909 isorokko; siksi kuolleita on tavallista enemman.
Yleisirnmat taudit ovat vatsakatarri, jota potee melkein
jokainen aikuisikaan ehtinyt.
Lisaksi on kuppaa eri muodoissa seka erilaisia ekseemat, jotka ovat tulleet Suomesta.
Terveydenhoito on paikkakunnalla viime vuosina kohentunut. Ennen Jyskyjarven volosti kuului Uhtuan valskaripiiriin. Tana vuonna (1911)
kylassa avattiin Karjalan veljeskunnan apteekki ja heinakuussa otettiin suuri edistysaskel, kun kylassa aloitti toimintansa va'lskarin ja katilon vastaanotto.
Posti kulkee postimiehen
mukana reittia Kemi-Jyskyjarvi-Uhtua kaksi kertaa viikossa.
Kelirikon aikana postia ei saada moneen viikkoon. Olisi
hyva, jos saataisiin aikaan postilinja Pietarista Suomeen ja
Karjalan puolella vastaavasti
Jyskyja'rvelta Piismalahden,
Nokeuksenja Jyskyjarven kautta Kuhmoniemen kirkolle.
Lukutaitoisia seurakunnassa on sangen va'ha'n siita huolimatta, etta ns. ministerikouluja, joita yllapiti Vena'jan kansanvalistusministerio, oli alueella nelja. Jyskyjarven koulu
oli perustettu v. 1855. Siina oli
yksi opettaja seka erikseen uskonnon opettaja ja viime vuonna oppilaita 20 poikaa ja 15
tyttoa. Suopassalmen koulu oli
avattu v. 1904. Oppilaita oli 18
poikaa. Piismalahti oli saanut
koulun v. 1910.Kiimasja'rven
koulun oli pannut alulle ja rakennuttanut sita varten komean 2-kerroksisen koulutalon v.
1882 paikkakuntalainen, kauppias Mihail Tarasseinpoika
Miinin. Oppilaita siina oli kuitenkin vahanlaisesti, viime
vuonna 32.
Rahvas puhuu keskenaan
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karjalan kielta. Venajaa kuulee
sangen harvoin, vaikka suurin
osa miesva'esta sita osaakin.
Kaikki seurakuntalaiset ovat
oikeauskoisia. Starovieroja on
hyvin va'ha'n. Suurina juhlapyhina kirkossa on paljon kansaa,
mutta muina aikoina esim. iltajumalanpalveluksessa on pelkastaan koululaisia.
Jyskyjarven kirkko -jarjestyksessa toinen - on pyhitetty
Vapahtajamme ka'sittatehdylle
ikonille ja rakennettu v. 1892.
Varat rakennustyohon antoi
kauppias Oskar Karlovits Engelman. Kirkossa on erikoinen
kellotorni. Sakasti ja kalusteet
ovat yksinkertaista tekoa. Kun
kirkko sijaitsee joen rannalla,
tulvavesi huuhtoo ja kuluttaa
keva'isin rantatermaa niin etta
la'hella olevat haudat ja itse kirkkorakennuskin ovat vaarassa
ajan kuluessa sortua jokeen.
Sentakia rantoja ja kirkon perustuksia pita'isi vahvistaa kolmelta puolelta.
Viime kesa'na (1911) vihittiin uusi kirkko Piismalahden
kylassa. Na'inollen sinne pita'isi
nytperustaa seurakunta. Siihen
voisivat kuulua seuraavat kyla't: Piismalahti, Pa'akonniemi,
Nokeus, Tsirkka-Kemi, Kellovaara, KiimasjarvijaHiisjarvi,
va'kiluvultaan yhteensa 305
miesta ja 309 naista.
Toim. huomautus. Piismalahden kylan entisten elajien
mukaan kirkon paikka etsittiin
siten, ettapantiin ikonipuulautalle ja katsottiin, minne tuuli
lautan kuljettaa. Siihen paikkaan kirikko rakennettiin. Rakennustoitajohtijyskyjarveldinen mestart.
Suopassalmen kylassa on
Jumalana'idin taivaaseenastumisen muistolle pyhitetty tsasouna. Se on tarkoitus muuttaa
kirkoksi rakentamalia siihen
mm. alttari.
Jyskyjarven kirkon aikakirjoissa, jotka alkavat vuodesta
1883, on era's mielenkiintoinen
kertomus. Elokuussa vuonna 1891 kirkko paloij a ka'sittatehty Kristus-ikoni oli vaarassa
tuhoutua. Talonpojat Timofei
Trofimoff ja Denis Tarasoff
syoksyiva't liekkien ja savun
vallassa olevaan kirkko ja koettivat pelastaa ikonostaasista
arvokkaan pyhainjaa'nnoskaapin (khiotis) ja siina olevan arvokkaan ikonin. Kaappi oli kuitenkin niin lujasti kiinnitetty,
etta he eiva't voineet saada sita
mitenkaa'n irti. Kaikki na'ytti
olevan hukassa. Tarasoff otti
lakin paa'staa'n, polvistui ja alkoi rukoilla Jumalalta apua.
Silloin tapahtui ihme. Raskas
kaappi laskeutui itsestaan alas
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Taulukko 2. Vaestonmuutokset
viime kymmenvuotiskautena
Vuosi

synt.

P

avioliitot

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

21
26
24
30
23
30
31
29
28
34

T
16
34
20
20
21
34
23
26
25
37

Yht.

276

214

ha'nen kasiinsa. Han kuljetti sen
ikkunan luo ja ojensi ulkona
odottaville. Ta'ma'n tapauksen
jalkeen tuota ikonia on seurakunnassa erityisesti kunnioitettu ja rakastettu. Uusi kirkko
pyhitettiin sen muistolle.
Arhangelskaja Eparhialnija Vedomosti 1912:5. Kirjoittanut seurakunnan pappi A.P.
Karjalan Heimolle lyhentaen
suomentanut Nina Lavonen. Edellisessanumerossajulkaistiin Kontokki, seuraavaan tulee Uhtua.

16
11
7
6
13
11
12
9
13
4

kuolleita
M
N
30
21
19
10
11
12
12
9
18
16
14
20
18
15
14
9
18
26
18
16

101
168
158
syntyneita 490, kuolleita 326

Lisays 1.
Pitkaika'inen ei Jyskyjarven
toinen kirkkokaan ollut. Maria VaselintytarLazareva, synt.
30.5.1930, muistaa aitinsa kuvailleen kylaniemen pohjoisosassa olleen kirkon paloa.
Tama Iro Makarintytar Tarasovaolisyntynyt 17.4.1905 ja
lienee ollut tuohon aikaan va'ha'n alle kymmenvuotias. Tulipalo oli toisin sanoen sattunut vuosien 1914-15 tienoilla.
Iron isa oli kuollut ja a'idin

LUOSTARIEN
JA KANAVIEN

NAVES!
Valamon ja Lintulan luostarit:
Valamon aarteita ja Venalaisten
ikonitaiteilijoiden nayttelyt heinakuussa
Varistaipaieen kanava-a!ue:
Sellisti Seppo Laamasen konsertti 5.7. klo 19
Nauti Heinaveden reitin maisemista:
Risteilyt Kuopiosta ja Savonlinnasta
Heinavedeile seka luostariristeilyt
Kermansaven tehtaanmyymala:
Edulliset ostokset ja kesataiteilijoiden nayttely
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