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Uskelan suuressa kylassa
elettiin eramaan keskella
Uskela on syrjaisen Tunkuan piirin syrjaisimpia kulmakuntia, laajojen selkosten, korpijarvien ja loputtomien suorameikkojen taakse hautautunut eramaakyla.
Se on ollut aina etaalla ja
eristyksissa muusta maailmasta; sinne ei ole koskaan
ollut tieta - eika tulekaan,
silla nyt kyla on kaytannossa jo sammunut.
Uskelan (ven Uskovo) alkuhistoriasta ei ole kaytettavissa
kovinkaan paljon tietoja. 1600luvulta ja etenkin sita varhemmalta ajalta on sailynyt vain
harvoja dokumentteja. Yksi
vanhimmista tunnetuista asiakirjoista, jossa Uskela mainitaan, on Usmanan volostin
(kunnan) heinaveroa maksavien isantien luettelo vuodelta
1676. Sita sailytetaan Moskovassa Venajan vanhojen asiakirjojen arkistossa (Matti PolIan tiedonanto). Siina mainitaan seuraavat kylat: Uskela 7
taloa, Ohvonniemi 12 taloa,
Voijarvi 26 taloa, Lesola 5 taloa, Piepjarvi 14 taloa.
Kuitenkin alueella oli asutusta jo paljon aikaisemmin.
Vienan Kemin pitajaan kuuluneet kylat Usmana, Piepjarvi,
Voijarvi j a Muujarvi olivat syntyneetjo 1500-luvun puolella.
Niista mielenkiintoinen on
Muujarven kyla, jonka tarkkaa
sijaintia ei tunneta. Sen on kuitenkin taytynyt olla samannimisen jarven rannalla (Muujarvi). Esim. Matti Polla kytkee
kylan kehitysvaiheet ja Muujarven saaressatoimineenerakkoluostarin toisiinsa, mutta
nayttaisi sijoittavan Muujarven
kylan lahemmaksi Piepjarvea.
Ongelmalliseksi asian tekee
se, etta Muuj arven ky laa ei enaa
mainita esim. vuoden 1723 vaestonlaskennassaeikailmeisesti myoskaan asken mainitussa
Usmanan volostin dokumentissa. Tuohon vuoteen (1723)
mennessa - itse asiassa jo noin
puoli vuosisataa aikaisemmin Muujarven rannalle oli sen sijaan syntynyt kaksi uutta kylaa, Uskela ja Ahvonniemi.
Kolmantena uutena kylana oli
kauempana koillisessa Piepjarven lahella syntynyt Lesola.
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Uskelan kyla oli 1970-luvun puolivalissa vain varjo entisestaan; paljon rahvasta oli jo muuttanut
pois (kuva: Jouko Suurhasko 1975).

Tieton kyla
eramaassa
Uskelassaoli viela 1930-luvulla la'hes 50 taloa, monet niista
kaksikerroksisia, julkisivut
maalatut ja puuleikkauksin koristetut. Asukkaita oli runsaat
200. Se oli samannimisen kylaneuvostoalueen paapaikka, jonka alaisuuteen kuuluivat seuraavat kylat ja huuttorit:
Afonanniemi, Brallinvaara,
Derevna, Puusti, Tarkonjarvi,
Troitsa, KristananvaarajaMustavaara. Talouksien yhteismaara oli silti vain 84, silla esim.
Troitsa, Puusti, Derevna kasittivat kukin vain 1 -3 taloa. Monet niista havisivat jo ennen
sotia. Niin kavi aikanaan suurelle Uskelallekin. Viime talvena kylassa oli vakituisia asukkaita vain kolme henkea, kahdessa talossa. Kesalla asukkaita on enemman.
Uskelan kylaan ei edes sen
parhaaseen kukoistusaikaan
ollut minkaanlaista tieta. Tavarat kuljetettiin talvella hevosilla Lehdon kautta, kesalla veneella Ohtajokea myoten soutamalla Kevattamaj arven suunnasta. Matkaa tuli edestakaisin
puolensataakilometria. Paivas-

sa siita ei selvinnyt, vaikka paluumatkalla olikin jonkinlainen
myotavirta. Myohemmin, vasta sotien jalkeen, rakennettiin
metsahakkuita varten tie jarven
toiseen paahan, rantaan saakka. Siina on ehatyspaikka. Kylaan on kuitenkin viela vesitse
melkein yhdeksan kilometria.
Tiettomyydesta oli kylalaisille tietenkin paljon haittaa.
Kelirikkoajaksi syksylla ja kevaalla piti taydentaa varastot
ajoissa. Kerran (1937) sattui
niin, etta kylassa toiminut kauppa sulki ovensa toukokuussa,
kun kooperatiivin johto ei ollut
varannut kauppaan tarpeeksi
tavaroita. Tasta tuli kylalaisille
kiireisten kevattoiden keskella
monenlaista harmia. Tavarat oli
haettavajalansyten Kevattamajarven kaupasta.
Ljuba Lazarenko, nykyinen
posolkan elaja, toimi aikanaan
postinkantajana Uskelan ja
Kevattamaj arven valilla. Joka
paiva han kulki 30 km edestakaisin astumalla, hiihtamalla
jne. Joskus reppu oli hyvinkin
painava, oli kirjoja kirjastoon,
milloin mitakin. Kerran joku
oli tilannut haitarinkin, jonka
kanssaLjubatuiskahtilumihankeen niin, etta vaivoin paasi

sieltajalkeille.

Kansanvalistus
ja kouluolot
Neuvostovallan pyrkimyksena oli luku -ja kirjoitustaidon
opettaminen kaikille kansalaisille.Lukutaitoa opetettiin mm.
iltakursseillajarjestettiinkampanjoita jne. Vahalukutaitoisia
varten ilmestyi oma lehtikin
"Karjalan Kultarmeijalainen",
joka kaytti kirjoituksissaan
Karjalan eri murteita, kun esim.
Punainen Karjala painettiin
suomen kielella. Tunkuan piiriin tata lehtea tilattiin 237 vuosikertaa (1932), enemman kuin
mihinkaan muuhun piiriin ja
melkein puolta enemman kuin
Punaista Karjalaa.
Uskelan kylaneuvostoalueella oli virallisen tiedon mukaan vuonna 1931 lay sin lukutaidottomia ihmisia 50. Naista
oli lukutaitopunkteihin saatu
vasta 22. Tallaisia punkteja ei
kuitenkaan ollut laheskaan kaikissa kylissa, oli vain UskelassajaAfonanniemessa. Esimerkiksi Kristananvaarassa, missa
oli hyvin paljon lukutaidottomia, opetusta ei ollut tarjolla
lainkaan.
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Uskelanjarven saaret: 1) Tiitanlahdensaari, 2) Pitkasaari, 3) Lyhytsaari, 4) Vazansaari, 5) Troitsansaari 6) Lammassaari 7)
Hipansaar, 8) Artjonsaan, 9) Varpasaari, 10) Sittasaari, 11) Hautaluodot, 12) Mulutsoin aari, 13) Kann^Issaari U) NTskasaari
15) Ranta-ahonsaan. - Kartassa yksi ruutu vastaa maastossa neljaa kilometria
iskasaan,
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Uskelan kylanrantaa, oik. Pitkasaari, siita vasemmalle Lyhytsaari. (Kuva: Jouko Suurhasko 1975).
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Punaisen Karjalan mukaan
nama epakohdat riippuivat kylaneuvoston aktiivisuudesta.
Lehti kirjoitti 9.12.1931: "Jopa
Uskelan kylaneuvoston puheenjohtajakin (Samsonov?)
suhtautuu valinpitamattomasti
lukutaitokysymykseen eika itsekaan osallistu suomen kielen
opiskeluun, vaikka Tunkuan
piirin paatoksen n:o 169
(22.11.1931) perusteella piirin
virastojen ja kylaneuvostojen
on toimittava taydellisesti suomen kielella".
Uskelan koulussa, joka sijaitsi keskella kylaa maen paalla, aloitti 53 oppilasta oppivuoden syksylla 1931. Opetus tapahtui kokonaan suomen kielella. Oppivelvollisia lapsia oli
jaanyt tulematta 23. Syyna tahan oli usein vanhempien kielteinen asenne; tyota osaa tehda
ilman koulujakin, arveltiin.
Uusi oppivuosi ei laheskaan
aina alkanut ilman ongelmia;
koulujenremontittahtoivatjaada syksyyn. Nain oli kayda
Uskelassakin ainakin yhden
kerran. Kylaneuvostonpuheenjohtaja Melgin oli ilmoittanut
vastauksena piirin kansanvalistusosaston tiedusteluun heinakuun lopulla 1937, etta kaikki
valmistelutonhoidettu. Tarkastuksessa kuitenkin kavi ilmi,
ettei koulun remonttia ollut viela aloitettukaan ja lisaksi kylaneuvosto aikoi ottaa omiin tarpeisiinsa internaattirakennuksen, jonka koulu oli ostanut
nelja vuotta aiemmin.

Ohtajoen
uitoissa
Jokiuitot olivat tarkea osa
kylan elamaa sulan veden aikaan. Uskelanjarvi kului Kevattamajarven uittoalueeseen,
jonka keskeisena osana oli 180
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Uskelan rahvasta 1970-luvun alussa, vas. Anna Zaikova, Anna Abramova, Misa Abramov, Vasili
Artemjev. (kuva: Tamara Lutoskinan kok).
kilometria pitka Ohtajoki. Se
saa alkunsa Kevattamajarvesta, vahan matkaa kylan luoteispuolelta ja virtaa mutkitellen
15 jarven - mm. Uskelanjarven, Alajarven, Ylajarven ja
Lesolanjarven kautta - Kemijokeen, johon se yhtyy Usmanan kohdalla.
Ohtajoen uittoa pidettiin
Tunkuan alueen vaikeimpana
monistakin syista. Joki oli pitka ja runsaskoskinen, kevaisen
tulvaveden laskettua vahavetinen ja virtaamaltaan niin pieni,
etta puutavara oli kuljetettava
eteenpain pienina lauttoina
monien vedennostotammien
avulla. Veden vahyys ja kovat
tuulet olivat uiton pahimmat
viholliset.

Uskelanjarvi on ollut sen rantamilla elajien kale
kuivumassa Zarubinin talon seinustalla.

Usein kavikin niin, etta
bolsevistisista lupauksista ja
toihin komennetuista stahanovilaisista iskureista huolimatta
uitto meni pitkaksi. Esim. vuonna 1932 Kevattamajarven alueen tukit saatiin Usmanalle vasta joulukuussa, kun laskettu
ajankohta oli heinakuu. Tasta
otettiin opiksi ja ryhdyttiin rakentamaan lisaa patoja seka
puolen kilometrin mittaista kanavaa helpottamaan uittoa Yla
-ja Alajarven valisessa Ohtajoessa. Kanava ei valmistunut
ajoissa, padot rakennettiin huonosti ja niinpa kesakuussa 45
000 kiintokuutiometria puutavaraajuuttuiYlajarveen.Tilanne selvisi vasta myohaan loppusyksysta.

Vuosi 1937 oli jalleen huono vuosi. Latvavesien puut saatiin Kevattamajarveen joen
suulle 25. 5 mennessa. Uittotyolaisten kollektiivi antoi sitoumuksen uittaa puut, yhteensa 50 000 kiintokuutiota, Uskelanjarveen kesakuun puolivaliin mennessa, mutta toisin kavi.
Punainen Karjala kertoi uutisessaan 20.7 , etta "tilanne Ohtajoen uitossa on halyttava".
Uiton alkupaa oli pysahtynyt
12.7 Uskelanjarven ja Ylajarven valiselle vesistoalueella ja
hanta oli Uskelan takana. Suurin piirtein tallaisena tilanne
pysyi toista kuukautta. Urakkasopimukset menivat uusiksi
j a uiton takarajaa siirrettiin kohti syksya.

i jo vuosisatoja. Nyt se antaa sarvinta kesaasukkaille. Kuvassa oikealla kalaa
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Uittotyot Uskelassa alkoi vat
varsinaisesti jokien ja jarvien
vapauduttuajaista. Tama tapahtui yleensa toukokuun jalkipuoliskolla, joskus aikaisemmin,
joskus myohemmin. Niinpa
vuonna 1933jaatlahtivatuitolle tarkeasta Kukkomajarvesta
toukokuun lopussa ja Uskelanjarvesta vasta 19.6. Uittoon oli
varvatty 360 henkea, joista Uskelan kylaneuvostoalueelta 63,
Kevattamajarvesta 66 henkea,
loput muualta.
Tukit laskettiin Valijarven
tammesta kolmen kosken kautta Uskelanjarveen, ja hinattiin
lauttoina joen suulle. Jarven
poikki puut veti pieni hinaaja.
Monesti kavi niin, etta kova
tuuli repi kosselit (puomit) rikki ja tukit hajosivat ympa'ri jarvea, muistelee Ljuba, joka itsekin oli monena kesana mukana
uitossa viikkokausia Alajarvelle saakka.
Uiton myohastyminen oli
ainapahajuttu. Kylaneuvoston
virkamiehetkin saivat siitaharmaitahiuksia. Viimeistaan heinakuun puolivalissa Oman kylan vaki tarvittiin pois uitoista
heinatoihin ja mitas sitten?
Jarvi antoi
elantoa
Kalastus oli Uskelan asukkaille vanhastaan tarkea elinkeino, kun suuren jarven rannalla elettiin. Pyydyksina olivat verkot, rysat ja nuotat. Paitsi kotijarvesta, Muujarvesta eli
Uskelanjarvesta kalaa pyydettiin monista lahiseudun pienista jarvista kuten Apajalampi,
Tsirkkalampi, Sysmajarvi ja
Vaarantakasenlampi. Nama
kaikki olivat lahella kylaa, vain
2-7 virstan paassa1, joten pyyntimatkoilla kaytiin paivaseltaan.
Lahnajarvi, missa kavivat
kevattamassa Antriferovit, oli
loitompana, 20 virstan paassa
kylasta. Antriferovin veljeksilla ja heidan pojillaan oli siella
kalapirttijakala-aitta. Oli tapana viipya pyyntimatkalla viikko, toisinaan kaksikin. Antriferovien taloilla oli Lahnajarvella myos niittyja samoinkuin
ansapolkujajarven ymparistossa ja sielta kylaan pain.
Kylalaisilla oli kotijarvessa
vakituiset madepatopaikat.
Esim. Lari Antriferovilla oli
kolme madepatoa Pitkasaaren
ymparilla. Samanlaisia patoja
oli myos Lyhytsaaren ja Vasansaaren luona. Padot olivat
talokohtaisia ja jos joku muutti
muualle tai hylkasi patopaikkansa, siita piti ilmoittaa kylakokouksessa.
Muikkua pyydettiin syksyisin seka verkoilla etta nuotalla.
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Hyvaksi tunnettu apajapaikka
oli 2,5 virstan paassa kylasta
sijaitsevaKannuksenhauta. Sen
liepeilla saattoi olla yht'aikaa
viisikin nuottakuntaa. Vain harvoilla oli koko nuotta omistuksessaan. 50 sylen mittaisessa
muikkunuotassa saattoi olla 2 4 osakasta.
Hy vin mujetta sai myos Niskalahdesta, nelja'n virstan paassa kylasta. Siella pyydettiin
verkoilla syyskuun puolivalista jaiden tuloon saakka. Talvisin pidettiin siikaverkkoja paaasiassaTroitsansaaren ymparilla. Tapana oli, etta kullakin oli
koko kevattalven pyyntioikeus
silla paikalla, mihin oli alunperin verkonlaskuavantonsa jyystanyt (kalastuksen osalta enimmat tiedot E. A. Virtasen vaitoskirjasta Itakarjalaisten kalastusoikeudesta ja - yhtioista
1950).
Neuvostoaikana Tunkuan
piiri oli jaettu neljaan kalastusalueeseen: Kesajoki, Kevattamajarvi, Uskela ja Tunkua.
Kullekin kylaneuvostolle maarattiin vuosittain kalastusvelvoite;esim. 1930 Uskelassa piti
pyytaa 3 500 ja Afonanniemessa 1 950 kiloa kalaa. Nuottavaaran ja Lehdon kylaneuvoille oli pantu myos merikalastusvelvoite, 100 tonnia kummallekin.

ta on tehty Tunkuan piirissa ja
sen etenkin syrjakylissa.
(19.11.1929).

Politiikkaa,
uudistuksia
TKA- yhdistys (talonpoikain keskinainen avustusyhdistys) perustettiin Uskelan kylapiiriin syksylla 1925. Alkuvaiheessa jasenina oli 60 taloutta.
Kylassa toimi tietysti punanurkka, Moprin osasto, nuorisoliitto, osoaviahim ja kaikki kommunistijarjestelman poliittisen
valistustyon valineet. 1930-luvun taitteessa kylaan perustettiin kolhoosi, jonka nimi oli
Antikainen.
1931 kylaan valmistui vesivoimalla kayva mylly ja parehoyla. Mylly eli mellitsa sijaitsi jarveen laskevassa Ohtajoessa.
Tunkuan piirin tpk:n ehdotuksesta kolmeen kylaan - Uskela, Koivuniemi ja Tunkua avattiin vuonna 1929 saastokassat. Asia jai kuitenkin puolitiehen, silla PK:n kirjeenvaih-
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tajan mukaan saastokassat olivat toimettomina, kun tpk ei
ole vienyt 28.12. 1929 tekemaansa paatostaan loppuun
saakka.

Kylan loppu
1960-luvulle tultaessa elama Uskelassa alkoi hiljeta.
Monet muuttivat pois tiettomasta kylasta ihmisten ilmoille.
Viimeinen isku oli vallanpitajien tuhoisa idea keskittaa ihmiset suuriin keskuksiin; kylakolhoosit lopetettiin, palveluja
karsittiin ja kylat autioituivat.
Suureen Uskelan kylaan jai
vain muutamia ymparivuotisia
asukkaita. Viime talven siella
eramaan keskella elelivat Niida (Leonid) Abramov ja hanen
vaimonsa Vasilisa Danilovna
kahdestaan satavuotiaassa pirtissaan. Vassin teki kuulemma
kovasti mieli posolkalle, Uuteen Maasjarveen, mutta minkas teet, kun mies viihtyy viela
kotikylassaan.
SAKARI VUORISTO

Uskelan iso
pruasniekka
Uskelan pruasniekka oli
Stroitsa. Silloin kyla oli taynna
va'kea. Pruasniekkarah vasta tuli
paljon, tuli Voijarvesta, Lehosta, Sorokasta, Koivuniemesta,
Tunkualta, Markkisenvaarasta
ja monista muistakylista. Kymmenilla veneilla soudettiin pyhaan saareen. Kirkonkellot soivat. Kaytiin kalmoilla ja ristimassa silmat kirkossa ja tsasounassa. Ikonit olivat viela siihen aikaan, ennen sotavuosia,
kaikki paikoillaan. Pruasniekkavieraidenjoukossa oli paljon
sellaisia, jotka tulivat kaukaakin hakemaan parannusta vaivoihinsa. Muuan nainen, joka
ei voinut kunnolla kavellakaan,
tuli Uskelaan saakka paljain
jaloin ja lahti heti, syomatta ja
lepaama'tta, kirkkoon apua etsimaan.
Kun rahvas oli palannut
Troitsansaaresta, juhlaa jatkettiin kylassa. Kaikki Jumalan
pruasniekat hyvin pruasnoitiin
Uskelassa, muistelee Ljuba.
Stroitsa oli kuitenkin Uskelan
rahvaan suurin pruasniekka.
Lokakuun juhlia Uskelassa
vietettiin vasta toisen kerran
vuonna 1929. Tama osoitti PK:n
kirjoituksen mukaan, miten
heikosti poliittista valistustyo-

Vasilisa Danilova viettaa miehensa kera hiljaisia talvikuukausia Uskelassa. Mieli tekisi jo ihmisten ilmoille.

Tunkua mustalle taululle
Tunkuan piiri joutui heinakuussa 1933 ns. mustalle taululle.
Syyna oli heinankorjuusuunnitelman rikollisen huono tayttaminen, vain 33,5 pros. 10. pa'ivaa heinakuuta mennessa.
Mustaa taulua hoiti vat Punaisen Karj alan j a Krasnaj a Karelij an
toimitukset. Oli myos ns. punainen taulu, johon saivat nimensa ne,
jotka tyoskentelivat hyvin ja ylittivat norminsa.

