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Tämä kirja muodostuu neljästä osiosta. Ensimmäisen osion lähteinä ovat olleet O. A. 

Forströmin ja Matti J. Huhtisen lehtikirjoitukset sekä Elna Pelkosen, Ingwald Souranderin 

ja J. R. Danielson-Kalmarin kirjat. Tässä osiossa kuvataan Salmia 1500-,1600- ja 

1700luvuilla. 

Toiseen osioon on koottu Kansallisarkiston digitoimista sanomalehdistä salmilaisia  

uutisia. Uutiset ajoittuvat pääasiassa 1800-luvun lopulle ja kuvaavat silloista elämää 

Salmissa ja lähialueilla. Näiden uutisten kirjoittajana on useimmiten ollut lännestä tullut 

suomalainen, jota salmilaiset kutsuivat ”ruotsiksi”. Tämä antaa monille uutiskertomuksille 

oman värinsä. 

Kolmas osio käsittelee itsenäistymisen aikaa ja siinä on myös lainaus Mauri Terhon 

muistikirjasta Aunuksen retken ajalta huhti-kesäkuussa 1919.  

Viimeisessä osiossa Salmin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Matti J. Huhtinen 

muistelee Salmia. Muistelukertomukset kohdistuvat 1930-lukuun ja ne on julkaistu 

savonlinnalaisessa Savonmaa-lehdessä 1960-luvun puolivälissä. 

Mieluisia lukuelämyksiä! 

Kari Terho 
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Huom: Uutisissa on noudatettu alkuperäistä kirjoitustapaa 

Kansikuva: 16.5.1936 Tulemalla Salmissa 

Ensimmäinen osa 

Raja-Karjala 

1500-luvun alussa liikkui Aunuksen Karjalassa, Miinalassa, Kirkkojoella ja Orusjärwellä 

munkkeja, jotka nyt tunnemme Karjalan valistajina. Heitä olivat mm. Adrian  

Ondrusovalainen, Nikifor Vasojärveläinen ja Afanasi Säntämäläläinen. He perustivat 

alueelle omaa nimeään kantaneet luostarit. Tämän lähetystyön käynnisti Aleksanteri 

Syväriläisen luostari Syvärin pohjoisrannalta ja taustatukea antoi Novgorodin piispa 

Makari. Tätä ennen kerrotaan Ilja-munkin toimineen lähetystyössä Karjalassa. Työ ei 

kuitenkaan ollut kantanut pysyviä hedelmiä, vaikka hän neuvoi, torui, kastoi sekä hakkasi 

maahan karsikkopuita. Vähän toistakymmentä vuotta hänen käyntinsä jälkeen mainitaan 

karjalaisten taas palvelevan vanhoja haltioitaan.  

Luostareita kuitenkin oli syntynyt Raja-Karjalaan. Vanhimmat olivat Walamon ja  

Konevitsan luostarit. Näiden lisäksi oli syntynyt Orusjärwen eli Oulusjärven luostari 

Salmissa, Wainilan eli Waivilan luostari Sortavalassa, Kuhasalon luostari Liperissä ja 

Kanansaaren sekä Heinäsiinmaan luostarit Kurkijoella.  

Kun sitten tullaan 1500-luvun lopulle, joudutaan sotaan ja hävityksiin. Vuonna 1572 oli 

Juhana III määrännyt Suomen sotaväen päälliköksi Herman Flemingin. Flemingille oli 

annettu käsky hävittää venäläistä aluetta eli Venäjän puoleista Karjalaa sen minkä vaan 

ennätti. Vuonna 1573 Fleming lähtikin suurelle hävitysretkelle 3000 ratsumiestä 

komennossaan. Liikkeelle lähdettiin Wiipurista, Ruotsin Karjalan vanhasta rajalinnasta. 

Käkisalmen esikaupungit poltettiin. Itse linnaa ei voitu valloittaa tykistön puuttuessa. 

Käkisalmesta retkikunta samoili Kurkijoelle, jossa se poltti kirkon ja kaksi luostaria ja 

vuonna 1578 helmikuussa hyökättiin Walamon luostariin ja paljon munkkeja tapettiin. 

Kesällä 1579 lähti Savonlinnasta noin 1000 miestä Savon talonpoikia Laatokan 

luoteisrantoja ryöstämään. Savolainen retkikunta kuljetti muassaan 25 venettä, joilla 

soudettiin Laatokan saariin. Suurin osa asukkaista otettiin vangiksi tai surmattiin. Kaikki 

tavarat ryöstettiin ja lastattiin nyt 500 veneeseen paluumatkaa varten. 

Kun ryöstöretkestä tuli sanoma Käkisalmen linnaan, lähti liikkeelle 600 venäläistä 

ratsumiestä. Venäläinen ratsujoukko saavutti savolaiset ryöstäjät, mutta joutui silloin 

syntyneessä taistelussa tappiolle ja savolaiset pääsivät eheinä kotiin. 

Vuonna 1580 määrättiin Suomen sotapäälliköksi Pontus de la Gardie. Pontus oli taitava 

sotapäällikkö ja päätti heti ensi toimekseen ryhtyä Käkisalmen valloitukseen.  

Käkisalmelaiset luottivat linnansa vahvaan, luonnolliseen asemaan, eivätkä pelänneet 

Pontus herran piiritysarmeijaa. Mutta kun piirittäjät tulisilla pommeilla sytyttivät sekä 

kaupungin että itse linnan puiset etuvarustukset palamaan, niin täytyi linnanväen antautua.  

Silloin joutui Käkisalmi, tuo Wenäjän Karjalan vanha rajalinna, ruotsalaisten käsiin. 

Käkisalmen läänin asukkaiden tuli nyt maksaa veroa Ruotsin kruunulle eli koko silloinen 

Suomen Itä-Karjala oli joutunut Ruotsin vallan alaiseksi.  
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Osa näin valloitetun maan väestöstä ei kuitenkaan tahtonut taipua asioiden tilaan, vaan he 

tekivät ruotsalaisille vastarintaa. Etenkin Laatokan pohjoisrannalla käytiin lakkaamatta 

sissisotaa uusia tulokkaita vastaan. 

Venäläisten sissipäälliköiden joukossa mainitaan mm. Rogosina eli Roponitsa niminen 

mies. Hän teki partioretkiä sekä maalla että merellä ja häiritsi leppymättömästi 

ruotsalaisia. Rogosinan kukistamista varten täytyi olla laivasto ja tätä varten ruotsalaiset 

tekivät sotaretken Salmin pitäjään, jossa asukkaat olivat ahkeria merimiehiä. Tiedettiin, 

että Salmissa oli suuri joukko laivoja talvehtimassa. Ryöstöretki tehtiin ja salmilaisten 

laivat otettiin takavarikkoon. Tällä laivastolla tehtiin sitten ryöstöretki Aunuksen maahan, 

jossa kolme luostaria poltettiin sekä hävitettiin kyliä seitsemässä pogostassa. Saavuttiin 

viimein Sermaksin satamaan, jossa sotasaaliiksi saatiin noin 1700 tynnyrillistä suoloja. 

Samana kesänä – 1581 -  tehtiin taas ryöstöretki Valamon saarelle, jossa puinen luostari 

hävitettiin tantereen tasalle. Näiden jatkuvien sotaretkien ja ryöstelyjen takia vuonna 1589 

kaikki Salmin pogostan 426 taloa olivat autioina! 

Orusjärvellä oli luostari toiminnassa vielä1500-luvun lopulla. Luostarin paikka on korkealla 

mäellä Ponkkolanjärven rannalla. Se joutui kuitenkin monesti kokemaan sodan hävitykset 

ja jo 1600-luvun alussa sen toiminta lakkasi.  Vielä 19.10.1612 luovutti Ivan Laurentinpoika 

luostarista kuitenkin 6 tynnyriä ruista ruotsalaisille. Stolbovan rauhan rajaa vedettäessä, 

jouduttiin Orusjärven luostarin munkkia kuulemaan rajankäynnissä v.1617, koska 

Kaunoselän kuulumisesta Suomeen oli ollut epäselvyyttä. Hans Munk oli kutsunut paikalle 

Salmin "staarostan", muutamia talonpoikia ja munkin Orusjärven luostarista. Munkin 

tiedoilla oli ratkaiseva merkitys rajan kulkuun, koska hän kertoi isänsä asuneen Orusjärven 

luostarissa 120 vuotta ja hän itse oli asunut siellä 60 vuotta. Hän vahvisti sen minkä muut 

todistajat olivat jo kertoneet; Kaunoselän asukkaat olivat "aina" kuuluneet Salmin 

pogostan veroyksikköön 

Salmin kaupunki 

Aikanaan tehtiin sitten rauha. Kun rauhanteossa 1617 Ruotsin raja oli siirtynyt  

Pähkinäsaaren rauhan (v. 1323) rajasta kauas itään – Laatokan- eli Raja-Karjalassa aina  

Laatokan Variskiveen ja Virtelän maakiveen saakka – muodostettiin Käkisalmen läänin 

Pohjois-Laatokan puoleisista osista ns. Salmin kihlakunta, johon Salmin pitäjän (pogostan) 

lisäksi tulivat kuulumaan Soanlahden, Suistamon, Korpiselän ja Impilahden pitäjät. Koko 

tämä alue annettiin kreivi Kaarle Kustaa Wrangelin haltuun. Venäläinen vaikutus oli 

alueella luonnollisesti voimakas. Suurin osa asukkaista oli kreikkalaiskatolisia ja 

asumukset rakennettiin vanhaan novgorodilaiseen tapaan.  

Uusia teitä rakennettiin, esimerkiksi tie Sortavalasta Aunukseen oli ollut vain ratsupolku.  

Uusia evankelisluterilaisia seurakuntia perustettiin ja autiosavuille siirtyi paljon asukkaita 

Suomesta päin. Heistä voi mainita esim. Juvoset, Haukiset, Lajuset, Lujaset, Monoset, 

Kauppiset, Nissiset, Pesoset, Partaset ja monet muut.   
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Vanhempi karjalainen väestö käytti usein eläinten nimiä kuten Kuikka, Joutsen, Korppi, 

Karhu, Lammas tai sellaisia kuin Karhatsu, Onatsu, Ihatsu, Satuli, Petjoi, Kokoi; ja 

ruotsalaisia ja venäläisiä nimiä, vaikkakin vähemmän, kuten Berg, Borg, Rantsi tai 

Romanoff, Sokoloff, Sidoroff ja Bogdanoff.  

Uudelle valtakunnan alueelle perustettiin myös kolme uutta kaupunkia. Nämä olivat Salmi,  

Sortavala ja Brahea.  Rajatarkastaja Henrik Blankenhagen sai tehtäväkseen toimia Salmin 
pormestarina. Salmille laadittiin asemakaava Miinalan joen suulle. Paitsi pormestarin 
tehtäviä piti Blankenhagenin olla rajavartioston ja tullin päällikkönä. Miinalan joen suulle 
rakennettiin pieni puulinnoitus, hallintorakennus ja laiturit. Salmin kaupunki sai suojan 
Laatokan myrskyiltä, sillä sen edessä olivat Lunkulan ja Mantsin suuret saaret. Saarten 
mantereen puolelle jäi suojaisia salmialueita, mistä paikkakunnan nimityskin – Salmi – on 
johdettava. Ns. Perämoin ja Pöllän salmet olivat hyvin puolustettavissa ja Salmin selkä taas 
oli riittävän syvä ja avara hyvällekin Laatokan laivastolle. Suuret joet, kuten Tulemajoki, 
Miinalanjoki, Uuksujoki ja Kirkkojoki olivat kalaisia ja liikenneväylinäkin huomattavia. 

Vanhin kreikkalaiskatolinen vaikutus on peräisin Valamon ja Aunuksen puolen luostareista 

ja Salmin kreikkalaiskatolinen pogosta mainitaan Kirkkojoen oikealla rannalla sijaitsevine 

kirkkoineen jo vuoden 1580 tienoilla.  

Salmin kaupunki oli Miinalanjoen rannalla aivan lähellä Laatokan rantaa. Vuonna 1622 oli 

Ruotsin kuningas määrännyt, että Jumalan sanaa oli saarnattava kansan äidinkielellä 

koko  

valtakunnassa ja koska luterilaisuus oli valtakunnan virallinen uskonto, pidettiin 

luterilaisten uudisasukkaiden sielunhoidosta hyvää huolta. Miinalanjoen suulle oli 

rakennettu puulinnoituksen ja hallintorakennuksen lisäksi luterilainen kirkko, sekin puusta 

sen ajan ristikirkkotyyliin. Tälle kirkolle lahjoitti Kristiina-kuningatar vuonna 1646 kaksi 

kirkonkelloa ja vuonna 1642 painetun suomenkielisen Raamatun, messupuvun sekä 

vuosittain neljä tynnyriä viljaa.  

Varhaisin maininta Salmin luterilaisesta pappilasta on Jaakko de la Gardien ajoilta v:lta 

1622. Salmin papin Laurentius Ulvichiuksen leskelle määrättiin silloin maksettavaksi 

eläkettä. Salmin luterilainen seurakunta mainitaan perustetun uudelleen vuosien 1638 -

1639 tienoilla, jolloin nimitettiin kirkkoherraksi Gregorius Johannis; 1600-luvun muista 

kirkkoherroista mainittakoon Gregorius Mathie, Johannes Canuti ja Petrus Joh. Ischanius.  

Moneen Pietari Brahen perustamaan kaupunkiin järjestettiin pedagogiokouluja. Brahea, 

Savonlinna ja Sortavala olivat onnellisia oppilaitoksen saajia, mutta ei Salmi sellaista 

saanut ja niinpä esim. pormestari Blankenhagenin kaksi poikaa samoin kuin kirkkoherra 

Gregorius Johanniksen pojat – muuten myöhemmin ottivat sukunimekseen Salmenius – 

jatko-opiskelivat Viipurissa ja sittemmin Turun akatemiassa. 

Pormestari ja rajatarkastaja Blankenhagenin työ oli vaikeaa, mutta helppoa ei ollut noilla 

1600-luvun kirkkoherroillakaan Salmissa. Heidän piti opettaa kansaa aivan uusiin 

elämäntapoihin. Lutherin Vähä Katekismus oli tässä suhteessa oivallinen oppikirja. 

Lukutaidottomuus uhkasi tyrehdyttää kristillisyyden neuvonnan alkuunsa. Julkaistiinpa 

näinä aikoina suomalainen Vähä Katekismus kirkkoslavonian kirjaimilla painettunakin, 

mutta ani harvat osasivat sitäkään lukea; tuskinpa muut kuin ortodoksipapit. Näin ollen ei 

ole ihmettelemistä, että kansan tavat pysyivät kauan erittäin raakoina, juopoteltiin ja 

tapeltiin. Rajaseuduille oli muuttanut myös paljon sosiaalisesti heikkoa ainesta; rikollisia, 

sotilaskarkureita ja sekavissa aviosuhteissa olevia. Vaikka verohelpotuksinkin yritettiin 

saada autiosavuille asujaimia, niin aina määräsi Ruotsin valtio virkamiehensä kiskomaan 

ankaria veroja.  
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Rajaseutujen kiroina ovat aina olleet sodat. 1600-luvun jälkipuoliskon kahinavuosina on 

erityisesti mainittava vuodet 1656 - 1661. Silloin mainitaan Salmin ja Suistamon tienoot 

täysin hävitetyiksi. Asukkaat pakenivat rajalta kauemmaksi ja aina Tveriin asti. Näihin 

aikoihin mainitaan Salmin kreivinä Kustaa Wrangel, joka antoi v. 1660 Salmin 

kreivikunnan inspehtori Maunu Arnanderin hoitoon. Tämä sai toimia myös 

rajatarkastajana. Marsalkka Wrangelin mainitaan sittemmin saaneen Salmin sijasta 

Sölvesborgin kreivikunnan Ruotsista.  

Käräjillä vuonna 1682 pehtori Christofer Hansson ilmoitti, että Käsnäskylässä Salmin 

pogostassa oleskeli 18 irtolaista ja murhamiestä. Näistä hän mainitsi Pekka Hakkaraisen, 

joka oli muuttanut nimensä Multaiseksi ja joka oli tehnyt tapon Liperissä. Safur Savolaisen, 

myös Liperistä, joka jo 15 vuoden aikana oli harjoittanut ilkitöitä. Lisäksi mainitsi Lauri 

Könöisen, joka kaksi vuotta sitten oli tehnyt tapon Liperin pitäjässä, Kaavin kylässä. Sekä 

Pekka Kuokkaisen, joka oli kaksi vuotta aikaisemmin tappanut nimismies Klement 

Täkölän.  

Käsnäskylässä asuva talollinen Rygo Plattoin kertoi, että Erik Pulliain oli siirtynyt 

paikkakunnalle tehtyään murhan Liperissä. Jaakko Väyryin tuli 5 vuotta sitten ja hän oli 

karannut sotamies Kajaanista. Johan Waris muutti tänne Kainuusta 7 vuotta sitten ja toi 

mukanaan Matti Kukkoisen tyttären. Anders Kämäräin tuli Savosta 5 vuotta sitten ja jätti 

vaimonsa sinne, mutta eli nyt vaimonsa sisaren kanssa. Johan Pakarinen tuli 4 vuotta 

sitten. Hän oli karannut sotamies Säämingistä ja murhasi viime pyhäinpäivänä Anders 

Jääskeläisen Käsnäskylästä. 

Nimismies Setki Minoff mainitsi vielä 5 pahantekijää: Pekka Mieloin (Mielonen), kotoisin  

Pälkjärven Leppälahden kylästä. Hän tunnustaa tehneensä murhan.  Pekka Monoin 

(Mononen), joka on sotilaskarkuri samasta kylästä. Peter Ahoin (Ahonen) on 2 vuotta 

sitten Liperistä muuttanut murhamies ja nyt toimii irtolaisjoukon johtajana.  Johan Piirain 

(Piirainen), joka on tullut 4 vuotta sitten Kiteen Haarajoen kylästä, jossa oli murhannut 

erään talonpojan vaimon sekä Joona Pietarinpoika Ikonen Pälkjärven kylästä, jossa 

murhasi talollinen Härkösen pojan 2 vuotta sitten. Tätä sakkia on vaikea saada kiinni, kun 

he aina karkaavat rajan toiselle puolelle.  

Salmin väkiluku oli alimmillaan vuonna 1643, jolloin siellä asui vain 60 perhettä. Vuonna 

1681 oli asuttujen talojen määrä jo 115 ja näistä 6 oli Käsnäselässä. Nuo yllä mainitut 

irtolaiset eivät kuuluneet tähän talollisten lukuun, vaan he asuivat syrjemmällä metsän 

peitossa ja valmiina pakenemaan rajan yli aina tarvittaessa. Käräjäjutuista ilmenee, että 

”alkuperäisten salmilaisten” ja ”uusien tulokkaiden” välit olivat Salmissa tuohon aikaan 

hyvin kireät.   

Olosuhteet kuitenkin kohentuivat vähitellen Salmissa, mutta vuonna 1690 tuli ankara 

katovuosi, jonka jälkeen alkoivat nousta jo suuren Pohjan sodan mustat pilvet. Venäjä oli 

liittoutunut Puolan ja Tanskan kanssa Ruotsia vastaan. Venäjällä oli voimakas tsaari 

Pietari I ja Ruotsissa kuninkaana Kaarle XII. V. 1700 loppukesällä venäläiset alkoivat 

piirittää Narvan rajalinnaa, vuonna 1704 he valloittivat Sortavalan, vuonna 1710 Viipurin ja 

vuonna 1714 joutui Savonlinna heidän käsiinsä. Maamme puolustus oli erittäin heikkoa, 

olihan Ruotsi-Suomen armeija kaukana Sisä-Venäjällä Kaarle XII:n kanssa. 

Sotatoimet Salmin suunnalla alkoivat vuosina 1700 - 1701. Onnettomien rajaseutuolojen 

takia liittyivät monet kreikkalaiskatoliset asukkaat venäläisiin hyökkääjiin. Niinpä mainitaan 

myös Salmin kreikkalaiskatolisen kirkkoherran Ivan Hodarioffin ilmiantaneen rajavartioston 

kapteenin Leformon joukkoineen viholliselle. Tästä syystä Salmin Miinalassa olevan 
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varusväki joutui vangiksi omassa linnoituksessaan. Kansan suussa kerrottiin vielä 

1930luvulla, että savolainen varusväki oli silloin huutanut:  

” Elekee ampuko, elekee ampuko, antauvuttaan, antauvuttaan!” 

Kahden komppanian vahvuinen vihollisjoukko ryntäsi Miinalan kirkon pääovelle, pani sen 

vierelle sotalippunsa ja surmasi useita kirkossa olleita. Kappalainen Siggo Frondelius 

pääsi pakoon sivuovesta. Venäläiset sotilaat huomasivat kuitenkin hänet ja ryhtyivät 

huutaen ja ampuen takaa-ajoon. Nopeasti juosten kappalainen pääsi rantaan ja lähti 

jatkamaan matkaansa ryömien yön vanhaa jäätä pitkin Lunkulan saarelle ja sieltä edelleen 

pakoon. Sotilaat eivät uskaltaneet seurata häntä heikoille jäille. Pastori Frondeliuksen 

omaisuus joutui venäläisten käsiin ja hänen talonsa kirjoineen poltettiin, mutta hänen 

vaimonsa ja lapsensa pelastuivat. Kirkkoherra Ischanius oli venäläisten hyökkäyksen 

sattuessa saarnaamassa Lunkulansaaressa. Sieltä hän pääsi pienellä veneellä pakoon 

Sortavalaan saaden myös perheensä mukaan. Sitä vastoin vihollispartio otti kiinni 

arendaattorin, kapteeni Salon ja arendaattori Maunu Gökmanin. 

Aleksanteri Newskin lavra ja alusmaa Salmi 

Kun Pietarin kaupunkia alettiin rakentaa 1700-luvun alkupuolella, Salmin pogosta oli 

annettu läänitykseksi Aleksanteri Nevskin luostarille. Luostarin rakentaminen alkoi vuonna  

1710. Lavralla oli verotusoikeus Salmin ja Suistamon pogostoissa ja yksinoikeus 

lohenkalastukseen Wuoksessa Imatrankoskella. 

Luostari tarvitsi varoja ja verotus Salmissa oli kovaa. Pahamaineisin luostarin verovouti oli 

Letti-Iivana. Hänen ryhmysauvaansa oli renkailla merkitty, kuinka monta perhettä, 

pariskuntaa tai yksittäistä orjaa päällikön hallussa oli ollut. Letti Iivana eli Ivan Klimpujev 

toimi Aleksanteri Nevskin luostarin ylivoutina keisarinna Elisabetin hallituskaudella (1741- 

62) Salmissa.  

Viranomaiset olivat neuvottomia verovoudin suhteen. Viipurin lääninhallitus oli määrännyt 

nimismiehen ja valtionpalvelijan turvaamaan talonpoikien oikeuksia, mutta Klimpujev esti 

heidän pääsynsä luostarin tiloille. Vuonna 1749 Pietarissa asetettiin toimikunta tutkimaan 

Klimpujevin rikoksia. Ylivouti oli kuitenkin taitava käyttämään hyväkseen asemaansa 

kirkon palveluksessa ja salaiseksi määrätty asian käsittely siirrettiin Pietarissa toimineen 

kirkon inkvisiokanslian päätettäväksi.  

Tuomio langetettiin Klimpujevin sijasta hänen syyttäjinään toimineille virkamiehille, jotka 

tuomittiin menettämään virkansa. Klimpujevia vastaan kerättiin todisteita vielä useiden 

vuosien ajan, mutta edesvastuuseen häntä ei koskaan saatu. Paikallisille talonpojille edes 

voudin vaihtuminen ei aikanaan tuonut helpotusta. Klimpujevin seuraaja tuomittiin nimittäin 

vuonna 1765 rikoksistaan kuolemaan – ja armahdettiin. 

Salmista ilmoitetaan, että vuoden 1764 veroluetteloon saatiin merkityksi 

miehiä 577, naisia 519, poikia 556, tyttöjä 600 ja verosta vapautettuja ja vanhuksia 257 eli 

yhteensä 2509 henkeä.  
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1800-luku ja Keisari Aleksanteri I Salmissa  

Venäjän vallan aikana Suomen suurruhtinaskunnan itäraja säilyi entisellään. Salmin ja  

Aunuksen entinen raja toimi sekä tulli- että lainkäyttörajana Suomen ja Venäjän välillä.  

Salmin talvikäräjille haastettiin vuonna 1818 useita aunukselaisia vastaamaan syytteisiin 

Salmin alueella tehdyistä laittomuuksista. Haastettuna oli 20 talopoikaa luvatttomasta 

kaskeamisesta, 15 talonpoikaa luvattomasta hirsien hakkuusta ja kaksi sahanhoitajaa 

luvattomasti kaadettujen puiden ostosta. Vastaajat eivät kuitenkaan tulleet käräjille, koska 

vuoden 1786 ukaasi esti haasteen toimittamisen perille. Kun asiaan yritettiin saada 

muutos ylemmältä taholta, löytyi taaskin este syytettyjen haastamiselle. Aunuksen 

kuvernementin hallintosäännöksen pykälä 232 § nimittäin toteaa, että kun jutussa on suuri 

määrä ihmisiä tutkittavana, niin heitä ei saa kuljettaa pois kotiseudulta. Näin aunuslaisten 

Salmissa tekemiin laittomuuksiin ei saatu vastaamaan ketään.  

Elokuun 20. päivä 1819 nähtiin Salmissa maan hallitsija. Keisari Aleksanteri I oli tulossa 

Suomeen ja hänen tiensä kulki karjalaisten asuinsijojen kautta. Matka Aunuksesta Salmiin 

oli retkeilyä, joka suuresti miellytti tsaaria. Seurue eteni Laatokan rantaa myötäilevää 

huonoa maantietä, mutta itse Keisari läheisen ystävänsä ruhtinas Volkonskin kanssa 

matkasi venekyydillä Viteleeseen. 

Alavoisen suistoon saavuttuaan tsaari ja ruhtinas Volkonski menivät jalkaisin Ondrusovan 

luostarialueen kirkkoniemeen. Luostari oli ollut suljettuna liki sata vuotta, koska munkkien 

keskuuteen oli pesiytynyt vanhauskoisuus, jota valtionkirkko ankarasti vainosi. Aleksanteri 

oli kuitenkin vapauttanut luostarin toimintakiellosta ja asettanut muutamia pappismunkkeja 

sen johtoon. 

Kun korkeat vieraat astuivat luostarin portista pihaan, he näkivät kirkon avoimista ovista 

veljeskunnan kokoontuneena pieneen ehtoopalvelukseen. Tieto tsaarin saapumisesta oli 

jo ehtinyt perille, jumalanpalvelus oli keskeytetty ja sen tavanomainen kulku vaihtui nyt 

hallitsijan vastaanottorituaaliin. Kuoron aloitettua tervehdyksensä keisari astui kirkkoon, 

polvistui ovella tehden ristinmerkin, kulki sitten keskelle pyhättöä, suuteli igumeenin 

hänelle ojentamaa ristiä ja polvistui uudelleen. Igumeeni lausui siunauksen ja kuoro aloitti: 

  ”Taivaallinen kuningas, Lohduttaja, totuuden henki, joka paikassa oleva ja 

kaikki täyttävä”. 

Mutta matka jatkui, meri ja taivas sulautuivat samaan himmeään sineen ja kultaan, 

näköpiirin täytti tyvenen veden kimallus. Tässä Laatokan sadunomaisessa loistossa 

keisari halusi matkata vielä edelleen. Soutajat vain vaihtuivat. Ondrusovan munkit jäivät 

kaihoten viittoilemaan rakastetulle tsaari-isälleen, jota olisivat tahtoneet saatella Suomeen 

asti. 

Viteleestä keisari seurueineen jatkoi matkaa maanteitse. Viidentoista kilometrin päässä oli 

Suomen raja ja siinä hevoset pysäytettiin. Keisari astui rajakiven ääreen lukeakseen 

Kustaa II Aadolfin hakkauttaman, kolmella kruunulla vahvistetun tekstin:  

”Tähän asetti Kustaa Aadolf, ruotsalaisten kuningas, valtakunnan rajan; 

Jumalan avulla pysyköön tämä työ”. 
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Seuraava pysähdys oli viereisessä Manssilan kylässä, jonka harmaa tsasouna houkutteli 

Aleksanterin ylös kummulleen. Koko Karjalan-matkansa aikana hallitsija ei ollut sivuuttanut 

ainoatakaan luostaria tai kyläkappelia. Sitten Aleksanteri työnsi auki matalan lukottoman 

oven ja kumartui astumaan sisälle hämärään pyhättöön, johon pieni ikkunaruutu soi 

niukasti valoa. Halvat mustuneet ikonit kuvalaudallaan nojasivat peräseinään. Ison 

keskusristin edessä riippui pieni puuöljylamppu, lampatku, ja ikonien väleissä oli puoleksi 

palaneita kynttilöitä, tuohuksia. Tsasounassa leijui suitsukkeen tuoksu.  

Keisaria odotettiin. Salmin Ylösnousemuspogosta oli köynnöksin koristettu. 

Ylösnousemuskirkon eteen oli pystytetty salko valtakunnan lippua varten ja monia 

kymmeniä paperilyhtyjä oli kiinnitetty puihin sekä niiden välisiin köysiin. Samoin oli 

Tulemajoen yli vievä siltakin lyhdyin valaistu. Kenraalikuvernööri Steinheil ja Viipurin 

läänin maaherra Walleen, koko lähiseudun virkamieskunta ja säätyjen edustajat olivat 

saapuneet vastaanottamaan armollista hallitsijaansa, ensin mainitutkin jo useita päiviä 

aikaisemmin.  

Keisarin nimenomainen kielto, ettei hän vastaanota suomalaisia virkamiehiä ennen 

Sortavalaa, ei ollut heidän tiedossaan. Pogostalla, Kirkkojoella, oli ollut huutoa ja touhua, 

kun valmistauduttiin keisaria kumartamaan. Impilahden nimismies pieksätti jo ennakolta 

eräitä jäykkäniskaisilta tuntuvia talonpoikia, jotteivät Salmin miehet uskaltaisi esittää enää 

uusia valitteluja keisarin vierailun aikana. 

Kello 11 illalla kuultiin ratsastajan lähenevän. Keisarin sotilasvartiona saapui ainoastaan 

kasakkaupseeri Ovtsarov. Nyt he tiesivät tsaarin pian saapuvan. Tulemajoen sillalla 

ratsastaja pysähtyi. Kun keisari saapui hänelle varatun karjalaisen uudistalon eteen 

Ylösnousemuspogostalla, hän menetti mielenmalttinsa, koska vastaanottaja oli 

kenraalikuvernööri Steinheil. Hänet nähdessään Aleksanteri suuttui silmittömästi. 

Päästyään ensimmäiseen huoneeseen hän kysyi suuresti harmistuneena, kuinka 

kenraalikuvernööri oli rohjennut toimia vastoin hänen tahtoaan. Hän oli nimenomaan 

halunnut puhutella kansaa ilman virkamiehistön läsnäoloa. Näitä määräyksiä Suomessa ei 

kuitenkaan tunnettu. Sen sijaan paikalliset virkamiehet nimismies Gustaf Neiglick ja 

verokirjuri Georg Neiglick pysyttelivät kyllä visusti asunnossaan Orlovin vanhassa hovissa 

Tulemajoen toisella puolella. 

Seuraavana aamuna täsmälleen kello 9 alkoi kansan puhuttelu. Tsaarin määräyksestä 

kansan piti istua maassa. Vain sen, joka halusi puhutella Hänen Majesteettiaan tai vastata 

tehtyihin valituksiin, oli noustava seisomaan ja kuljettava vuorollaan hallitsijan luokse. 

Tsaari ja hänen tulkkinsa istuivat pöydän ääressä lähekkäin, kolmantena oli kirjuri. Ennen 

puhuttelun alkamista keisari silmäili paperia, jossa oli merkintöjä Salmin ja sen lähipitäjien 

lahjoitusmaaoloista, kapinoimisesta ja valituksista. Sitten hän laski paperin kirjurin eteen 

pöydälle, nousi ja käveli kansan edessä tutkivan ja miettivän näköisenä. 

On vain osittain tiedossa, mitä Salmin talonpojat keisarille puhuivat. Kolmen tunnin aikana 

moni lampuoti ehti tuoda julki mieltänsä painavia asioita. Ensimmäiseksi kerrottiin, että 

nimismies Lindeberg oli muutamia päiviä aikaisemmin järjestänyt pieksäjäiset.  

Kruununvoutia ja Salmin nimismiestä syytettiin edellisten vuosien monista ulosmittauksista 

ja häädöistä. Kun he eivät pystyneet suorittamaan raskaita veroja, lyötiin heidän 

asumustensa oveen ja ikkunoihin laudat, heidän kotinsa lakkasivat silloin olemasta taloja, 

savuja, ja heillä oli edessään loisen osa jonkun armeliaan naapurin ovensuussa. Kirjaimia 

ja numeroita tuntematon Salmin mies ei saanut koskaan kuittia suorituksistaan.  
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Salmin lahjoitusmaan omistajan kreivitär Anna Orlovan talonpojat sen sijaan olivat 

oppineet tuntemaan armeliaaksi ihmiseksi, joka jätti perimättä köyhien rästit ja antoi heille 

armahduskirjan. Väärinkäytökset eivät suinkaan olleet kreivittären tiedossa, siitä talonpojat 

olivat varmoja. Kreivittären Sortavalassa asuvaa edustajaa, kauppias Makovkinia he eivät 

syyttäneet mistään. Tämä olikin ollut kyllin viisas pysyttäytyäkseen syrjästäkatsojana. Hän 

oli antanut verovaatimukset ja rästit vihattujen voutien tai tuomioistuinten hoidettavaksi. 

Mutta mantsinsaarelaisilla, oman saarivaltakuntansa vapailla miehillä, ei ollut mitään 

tekemistä voutien eikä kreivien kanssa. Saari oli heidän ja heillä oli oikeus omistaa isiltä 

perityt, samojen sukujen vuosisatoja kaskeamat, kyntämät ja viljelemät maat. Kerran 

toisensa jälkeen he olivat kieltäytyneet maksamasta veroja muille kuin itselleen 

kruunupäiselle keisarille.  

Keisari antoi isällisen hyväsydämisesti salmilaisille monenlaisia vakuutuksia ja lupauksia. 

Sanoipa hän itse ostavansa kreivitär Orlovilta Salmin pitäjän lahjoitusmaat voidakseen 

antaa ne vapaina ja verottomina sikäläisille talonpojille. 



- 10 - 

Salmilaisten mieliala nousi nyt suuresti ja he saivat varmuutta ja itsetuntoa. Tsaari oli 

vastedes oleva heidän ainoa isäntänsä. Asioissa käännyttäisiin suoraan hänen puoleensa, 

eikä virkamiehillä olisi enää mitään merkitystä. Heti kansan puhuttelutilaisuuden jälkeen 

karjalaisten »ylen korgie vieras» jatkoi matkaansa Sortavalaan ja sieltä Valamoon.  

Pian tämän jälkeen maaherra Walleen huolestui ja kirjoitti Rehbinderille, että Salmin 

talonpoikien keskuudessa on meteliä. He ovat näet nyt ilmoittaneet, että vastedes 

tottelevat vain keisaria ja aikovat aina karkottaa luotaan kaikki kruununpalvelijat. 

Talonpojat eivät nimittäin viime vuonna maksaneet veroja kreivitär Orlov-Tsemenskijlle, 

vaan suorittamatta jäi 11058 ruplaa. Tällöin määräsin kruununvoudin Juhana Hallonbladin 

antamaan apua verojen ulosmittaamisessa. Hän puolestaan siirsi asian verokirjuri Yrjö 

Neiglickille, joka sai kokoon 5267 ruplaa. Loput jäivät keräämättä, koska Karkussa, 

Mantsinsaarella, Oritselässä ym asukkaat tekivät vastarintaa.  

Kun talonpojat haastettiin talvikäräjiin asian johdosta, vastasivat he, että tuomioistuin ei ole 

pätevä ja lähtivät kotiinsa. Äsken Hallondlad vaati talonpoikia 29. huhtikuuta saapumaan 

Salmin hoviin, mutta kukaan ei tullut ja niin Salmiin pyydettiin avuksi pataljoona sotaväkeä 

avustamaan ulosotoissa. 

Kuultuaan taas Salmin tapahtumista keisari Aleksanteri I puuttuu itse asiaan ja kirjoittaa 

kenraalikuvernööri Steinheilille.  

”Tällaista voin hyvin odottaa tutustuttuani viime vuonna Salmin talonpoikiin. 

Edellytin jo viime vuonna, että olisitte itse perehtynyt Salmin talonpoikain 

vaikeuksiin”.   

Pitkässä kirjeessään keisari painostaa Steinheiliä pikaisesti lähtemään Salmiin ja 

selvittämään asiat. Kenraalikuvernööri Steinheil saapuikin jo viikon päästä Salmiin 6. 

päivänä toukokuuta. Steinheil tutkii asiaa toukokuun 9. päivänä, jolloin talonpojat ovat 

hänen puheillaan ja samalla hän tarkastuttaa laamanni Hisingin tilejä kartanossa.  

Steinheilin vastaus keisarille lähti takaisin jo 19. päivä toukokuuta. Siinä hän kertoo, että 

Salmin talonpojat ovat useina vuosina, kuten vuonna 1775, 1810 ja 1816 vastustaneet 

kruununpalvelijoita ulosottotoimituksissa. Syyskuussa vuonna 1811 oli Mantsinsaareen 

komennettu sotaväkikin joutunut kahakkaan. Saaren asukkaat olivat ampuneet pyssyllä ja 

heitelleet kiviä rantavedessä. Rakuunaupseeri, komissaari, 3 sotamiestä ja 3 soutajaa 

olivat haavoittuneet. Tämän johdosta oli sotaväki ampunut täysillä patruunoilla ja nyt 6 

talonpoikaa puolestaan haavoittui ja yksi heistä kuoli. 

Vastustuksen syy oli jo silloin sama kuin nyt. Myös kiihottajina olivat samat henkilöt kuin 

silloin, mm. Stepan Saharow Sangijew ja Pantelei Semenow Koslow. Nyt nämä kokosivat  

taas talonpojilta rahaa ja olivat lähdössä oleilemaan Pietariin ulosottoasioita 

selvittääkseen. Talonpojille oli edelleen ollut epäselvää ovatko he kruunun vai kreivitär 

Orlovan alamaisia.  

Lopuksi Steinheil kertoo selvittäneensä tämänkin asian oikean laidan. Steinheil suositti, 

että vastedes kihlakunnanoikeus tutkisi ja määräisi talonpojille rästiverojen suuruuden. 

Tällöin lahjoitusmaaisäntä voisi sopivasti antaa tilaisuutta talonpojalle rästien  

maksamiseen päivätöinä ja jokaisesta päivästä pitää antaa kuitti. Lisäksi hän suositti, että 

kruunun virkamiehet kantaisivat kreivittärellekin kuuluvat verot.  

Toinen osa 
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Sanomalehtien uutisia Salmista 

Wähän enemmän kuin 10 ajastaikaa sitten saatiin Salmin pitäjässä, siitä Laadogaksi 

mainitusta merisestä järwestä, isolla Wenäjän nuotalla neljä-kaplaisen reslareen pituinen 

sampikala. Muutamat kauppamiehet maksoiwat siitä Sortawalan talwimarkkinoilla toista 

sataa ruplaa paperirahaa ja lahjoittiwat sen kokonansa Wiipurin läänin senaikaiselle 

Maaherralle, Iwan Bucharinille. Se jalo Wenäjän Keisari, Pietari Ensimmäinen, on näien 

kaloin sikiöt tuottanut Laadogaan Mustasta Merestä, joka on Turkin maan rajoilla Wenäjän 

waltakunnan eteläpäässä. Sen perästä ei ole suurempia kuin kaheksan ja kymmenen 

leiwiskän painawia sampia Laadogasta saatu. 

Kreiwitär Anna Orlowan kerrotaan myöneen wuonna 1825 Salmin ja Suistamon 

pogostojen maatiluksensa, yhteensä 6600 neliökilometriä, weljeksille Feodor ja Sergei 

Gromow.  

Marraskuun 26. päivänä on tullut woimaan uusi lahjoitusmaa-asetus. Sen odotetaan 

muodostuwan kowin tuhoisaksi Salminkin talonpojille.  

Vuonna 1831 syyskuun alussa Salmista ilmoitetaan, että joukko talonpoikia 

on hyökännyt Grosnoissa ja Lehonenässä olevien karanteerilaitosten 

kimppuun. Kruunu on perustanut nämä karanteenilaitokset estääkseen 

koleran leviämisen Wenäjältä Suomeen. Hyökkäysjoukon johtajana on ollut 

talonpoika Andrei Asanasiew Miinalasta. Pitämässään kokouksessa 

talonpojat päättivät lähettää lähetystön Pietariin selvittämään keisarille tätä 

asiaa ja kohtaamiaan epäoikeudenmukaisuuksia. 

Tarkemmat tiedot kertovat, että talonpojat ovat polttaen murhanneet 

nimismies Yrjö Neiglickin Lehonenässä. Myös muita kruunun virkamiehiä on 

pidelty pahoin. Talonpojat ovat myös muodostaneet tiesulkuja ja nyt 

kasakkoja kuulutaan kutsutun apuun. 

Turun Hovioikeus on 12. päivänä lokakuuta 1832 antanut päätöksensä  

Neiglickin murhasta syytteessä oleville Salmin talonpojille. Päätöksen mukaan 

90 henkeä on ehdottomasti mestattava tai otettava ainakin arpaan. Lopullinen 

tuomio on kuitenkin alistettu itse keisarin päätettäväksi. 

Mikkelin Sanomat No 93, 95 ja 98 vuonna 1888:   

Wiipurin kuvernöörin kuuloitus wuodelta 1833 

Koska se hirmuinen tauti Cholera kesä aikana vuonna 1831 poistemmaisi monda tuhatta 

hengeä meidän ympäristöstämme, niin Hänen Majesteettinsa Keisari isällisestä 

rakkaudesta da huolenpidosta annoi käskyn, stobi (että) karanteria da wahtia asetettaisi, 

ettei tauti pääsisi tähän maahan.  
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Mutta Salmin Pogostassa, jossa itschepäinen da wallatoin miero jo muulloinkin aikoin 

muutaman kerran oldih wastoin Keisarin da lain käskyn, ylönkatsoi tuhma da ura kansa 

nämät tarpeelliset asetukset. Dumoiden miero, sto tämä muutoin hywä asetus, oli tehty 

heitä lopettaman da oldih muga ilgiät da pahantegiät lewitettin molletikarantierit Lehonenä 

da Grosnois iären (pois).  Ottivat hyö tekorstwat (lääkkeet), da muu kasennoi (kruunun) 

tawara iären, ajoit mahdit i wielä päälle täs buntas (kapinassa), wiel äijält mutschit 

(rääkkäsivät) karantieri herroi.  Da tuleh pani karantierin huonukset da yhten sydämes 

eläwält poltit lensmannin Jegor Ivanowitschan Neilikin, kudama ennen polttua monda 

tschassaa ulenäijält mutschittin da lyötiin hoppu aikana 31 päiwän Augusti kuussa 1831, 

kudama päiwy olit niin onnetoin Salmin Pogostalle.  

Nämät suuril pahanteoil piti tulla mogoma loppu. Tämän jällest tuotin Salmin Pogostan 

suuri woista (sotaväkeä) da rautoin pantiin 175 miestä, kudamat kohta sen jällest annettih 

suudon (tuomion) alle, da waikka nämist 28 pääsit wallolle, da 8 kuollut wangeudessa, 

ovat muut tullet kowan retschinnon (tuomion) alle, jonka kautta suurin osa pideti ottaa 

henget iäre (pois), mutta armollinen Keisari on prostinut (antanut anteeksi) henget da 

duominnut dielan (työn) muga kuin tääl nygöi (alla) sanodan. 

Andrei Affanasjeff Miinalasta joka hopun ensimmäinen sawodi (alkaja), Harlam Pauloff,  

Michail Kondratjeff, Ipa Petroff, Andrei Grigorjeff, Osip Iwanoff Kutchoi da Nikit Saveljeff 

Humbarskoi Miinalasta,  

Nikifor Saharjeff Lunkulasta,  

Michail Wolkoff Peramosta, Nikita Loginoff Warpaisista,  

Sila Saweljeff Mäkipäält,  

Feodor Michailoff Pantschukoff Ulahtosta da  

Iwan Wasiljeff Kirkkojowesta,  

niin kuin suurimmat pahantekiät da kudamat tapoit Jegor Iwanowitschan da poltit 

karantierin Lehonenäs, ovat armollisela Keisarilta duomitut saamaan 40 paaraa witschoi 

kolme raasaa (lyöntiä) paarall i sen jällest tuottawaksi Sibirian ikuisen työhön wuoriloihin 

da ilman sieltä kärsi siel pokosanie (sovintoa). 

Kaksikymmentäviisi miestä Pavel Semenoff Östring, Ivan Larionoff, Artemei Wasiljeff ,  

Semen Ivanoff, Terentei Ivanoff,  Potap Kondratjeff, Kondratei Jakowleff, Foma Jegoroff,  

Laurentei Bogdanoff, Nikifor eli Nikita Saveljeff, Pawel Feodoroff da Nikolai Petroff Hassi 

Miinalasta,  

Mattwei Jakowleff, Semen Jakowleff, Miron Iwanoff, Gmeljan Iwanoff, Jakow Andrejeff,  

Petter Iwanoff da Jakow Feodoroff  Kirkkojoesta,  

Dmitrei Semenoff Warpaisista,  

Ignatei Trofimoff Kasesniemestä,  

Feodor Anikejeff Mäkipäästä,  

Wasilei Iwanof Wesa Lunkulasta,  

Grigorei Iwanoff Tiialasta da Jegor 

Jakowleff Peldoisista,  

kudamat muga oldih Lehonenäs i muiten kansa paratein (ensi) miehin mutschit  Jegor 

Iwanowitcha da poltit karantierin, duomittiin muga saamaan 40 paaraa witschoi da ikuisen 

wangeuden Kronstatin linnan, jossa he myös kärsiwät pokosanie.  

Abraham Nikitin Miinalasta, Kiril Pettroff Peramosta, Nikita Jestafejeff Warpaisista da Iwan  

Nasaroff Pöllästä olis pitänyt saaha mogoma rangaistuksen kuin ne 25 miestä, mutta  
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Keisari armahti heidä wielä enemmält da duomitsi heien saamaan 40 paaraa witschoi i sen 
jällest raata ( tehdä työtä) 10 vuotta Kronstatin linnassa, kudamas heiän pidä kärsi 
pokosanie. 

Näihin jällest  on armolline Keisari katschona määritä seuraawaiset 33 miestä Jegor  

Kuismin, Fedot Feodoroff, Aleksei Jegoroff, Jegor Ananjeff, Sebastian Iwanoff, Tímofei  

Pettroff, Amos Titoff da Kondratei Pettroff Miinalasta,  

Ignatei Panteljeff, Osip Iwanoff Gordejeff, Ilja Stepanoff, Konon Iwanoff Manschilasta,  

Anton Grigorjeff, Grigorei Pettroff, Michail Jakowleff, Luka Jakowleff, Rodion Anusrejeff,  

Iwan Anusrejeff, Jakow Iwanoff, Andrei Aleksejeff, Iwan Jakovleff, Aleksei Iwanoff, Wasilei  

Michailoff da Wasilei Feodoroff Warpaisista,  

Dmitrei Fomin da Semen Aksentjeff Räimälä,  

Nikifor Semenoff  Grosnoista,  

Petter Grigorjeff Wirdilästä,  

Grigorei Rigonen Kaunoselästä,  

Jefim Jegoroff Miinalasta,  

Saharei Ananjeff da Michail Sidoroff Warpaselästä da  

Wasilei Ignatjeff  Manschilasta ,  

kudamat muga oltin buntas karantierin kiwittämises da esinpanemises duomittiin 
kärsimään 40 paaraa witschoi da raataman Kronstatin linnas yksi wuosi, maksaman 
herroin kiini panemisesta 48 rupla hopias, mutta kudamil ei ole denga, pitä päälle wuoden 
raata  neljä kuukautta.  
Kuitengin pitää pälle näist rangastuksista Jefim Jegorowan, Sahar Ananjevan da Michail 

Sidorowan kudamat aiettiin mierua keramukseen, raata kuusi wuotta Kronstatin linnassa, 

mutta Wasilei Ignatjewan, kudaman Keisari katschoi ylön nuoreksi, on suuremman armon 

saanut, sto hän pääsee kotin jällest witschoi Salmissa.  Kaikki näihin pitää kärsi pokosania 

Kronstatas, mutta Wasilei Ignajeff Salmissa. 

Seuraavaiset 15 miestä  

Semen Pauloff, Iwan Jegoroff da Fedot Michejeff Miinalasta,  

Jakov Wasilijeff Mäkipääst,  

Iwan Jegoroff Gordejeff, Grigorei Jestafejeff, Wasilei Grigorjeff da Ilja Aleksejeff  

Warpaselästä, Jakow Semenoff, Jefim Nikolajeff, Foma Iwanoff, Prokofei Filipoff da Iwan 

Aleksejeff Räimälästä, Grigorei Feodoroff  Kinnu Manschilasta da Iwan Pettroff Miinalasta, 

kudamat ovat myös ottaneet osan karantelijöihin kiwittämisessä da muga ollet wastoin 

Korkian Esiwallan asetuksia ovat duomitut kärsimän 40 paara witschoi i pokosanie 

Salmissa, da sen jällest päästä irralle, mutta Iwan Jegoroff  kudama keräi rahwasta 

kokoukseen pitää raata kuusi wuotta Kronstatin linnas da siellä kärsi pokasanie. Kiril 

Pettroff  Uuwesta kylästä kärsi 30 paara witschoi da pääse irralle. 

Nämät 18 miestä  

Michail Jakowleff, Feodor Bogdanoff Miinalast,  

Iwan Pettroff Peramost,  

Petter Iwanoff Karkust,  

Iwan Wasiljeff da Michail Stepanoff Ulahtosta,  

Sawelei Nikitin da Jakow Timofejeff Tijalasta,  

Dmitrofan Iwanoff, Aleksei Nikitin, Kiril Pettroff, Petter Stepanoff da Wasilei Arhipoff 

Kirkkojoesta,  

Nikifor Isakoff da Wasili Iwanoff Fadukoff Mäkipäästä,  

Jakow Nikiforoff da Petter Jakowleff Peldoisista  i Semen Stafejeff Manschilasta 

kärsiwät Salmissa 20 paara witschoi da pääsevät kotiloihin. 
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Grigorei Feodoroff Warpaseläst da Tifa Jakowleff Rajaselästä ovat duomitut kuudentoista 

kymmen päivän wedellä ja leiwällä i sen jälles raata Sweaborin Jästingissä yksi vuosi da 

maksa sakkoa 48 ruplaa hopiassa, eli kuin ei denga ole, raata neljä kuukautta pälle 

wuodesta. 

Nämät 13 miestä  

Michail Jakowleff da Aleksei Jewdokimoff Rajaseläst,  

Iwan Antonoff, Filip Stepanoff da Iwan Artemjeff Miinalast,  

Jegor Iwanoff Peramost,  

Iwan Iwanoff, Iwan Jakowleff da Iwan Stepanoff Pöllästä,  

Semen Filipoff Tijalasta,  

Michail  Aleksejeff  Mäkipäästä,  

Iwan Kondratjeff Peldoista da  

Iwan Larionoff Wirdilästä ovat duomitut kärsimän 16 päivä wangeutta wedellä ja leivällä. 

Feodor Iwanoff Warpaselästä on duomitut istuman wangina wedellä ja leiwällä kahteksat 

tschutkat (vuorokautta) .  

Jegor Minin, Karp Jakowleff da Pantelei Kosloff, kudamat mutschivat ammattimiehiä da 

oliwat buntassa, duomittiin kärsimän 30 paara witschoi i sen jälles raataman wuosi 

Sweaborin Krepostissa da maksaman sakkoa 48 rupla hopia eli kudamat denga ei ole 

raataman neljä kuukautta päälle wuodesta. 

Petter Kiriloff Ylä-Uuksusta, Leontei Iwanoff Uuwesta kylästä, Nikolai Saweljeff  

Uuksalonpäästä, Jakow Leontjeff  Peldoisista, Iwan Fomin Rajaselästä, Fedot Pettroff 

Räimälästä, Luka Jakowleff Tijalasta da Wasilei Grigorjeff Kirkkojoesta kudamat myös 

mieru kutschuttiin hoppu keramukseen ovat duomitut kärsimän  40 paara witschoi da 

raataman kuusi wuotta Sweaborin Linnassa. 

Harlam Romanoff Miinalasta, Iwan Iwanoff Rantsi da Andrei Stepanoff Karkust i Feodor 

Aksentjeff Warpaselästä kudamat olit osalliset hopus herroja wastan, ovat duomitut 

wuoten wangeuden Sweaborissa da pällen sen raata neljä kuukautta, kudamal dengaa ei 

ole maksa sakkoa 48 ruplaa hopias. 

   

Ylipäitse on 120 miestä pahantekiöi eli buntoischikkoi (kapinoitsijaa) duomittu witschoin 

alle mutta yksi näistä Iwan Wasiljeff Ulahtosta on kuollut vangeudessa ennen kuin hän 

witschoitettiin da yksitoista ovat tekarin (lääkärin) katsumuksessa löywetty niin karut 

(huonot) da wanhat libo (eli) kibihiset (kipeät), sto witschat Korkia Esivalta muutta muuksi 

rangaistukseksi. 

Nämät ovat Feodor Michailoff Pantschukoff da Miron Iwanoff, kudamat sen jälles työtään 

ikuiseen raadon Pantschukova Sibirian  da Miron Ivanoff Kronstatan, Amos Titoff, Andrei 

Aleksejeff, Konon Iwanoff, Jegor Minin da Wasilei Grigorjeff, kudamat sen jälles 

lähetetään työhön Kronstatin linnan ne neljä ensimmäistä yhteks da neljäks kuukaudeks, 

da Wasilei Grigorjeff kuudeks vuodeks, Foma Iwanoff, Prokofei Filipoff da Aleksei Iwanoff, 

kudamat päästetään kotiin jälles rangaistuksen ja alaikäinen Iwan Fomin, jonka pitää 

tuleman uuten retschinan alle. 

Kaikist näist pahatekijöist ovat 78 miestä witschoilla rangaistut Wiipurissa itschelle 

ansaituks kiwuks da muille varoitukseksi, tulewat sen jälles kuin he parataan eli terweeks 

tullan sen kowan rangaistuksen jälkeen työttämäksi ennen nimitetyin työpaikkoin, joista 

moniat pääsewät kotin sen määrätyn ajan perästä, mutta 38 ei koskaan pääse kotimalle 

näkemän lapsia, mutschoi da muita rodnia (sukulaisia), waan tule kuoleman wieralle maal 

juur edähän syndymä paikoist, kowassa Jäsningin työssä eli wuorenkuopissa Siberian 

maassa. 
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Salmissa ovat rangaistu witschoilla 30 miestä, jotka ynnä näiden kaikkien da 

wangeudessa kuolehen Mattfei Jakowlevan, Jakow Andrejevan, Gauril Artemjewan, 

Nikifor Maksimowan, Wasili Rodionowan, Roman Iwanovan da Iwan Wasiljewan perillisten 

kansa pitä maksa Korkian Esiwallan da ammattimiesten wahingon ylipäitse 5788 ruplaa 

18 kop paperi raha. 

Mutta Andrei Affanasjewan kai tawara mene Korkialle Kruunulle. 

Salmin miero! Muga kowa kurjus on tapahtunut teiän kansaweljenne pahateost hoppu 

päiwänä 31 August 1831. Suuri Keisari on armosta äijält huuentanut buntoischikkoin 

rangaistust, mutta katschoi tarpeelliseksi panna heidän päällensä sen kurin kuin tässä 

nimitän. Olkoon heidän onnettomuudensa muisto eläwä teisä waroituksena wanhemmille 

että wälttää mogomaa pahaa raadu da lapsille neuwoksi pelkämän Jumala, waraamaan 

pahantekoa da kuulemaan Esiwaltaa, lakia da niitä wirkamiehiä kudamat on pandu 

Esiwallan Käskyläiseksi. 

Annettu Wiipurin maan kanselissa 25 päiwänä Februari kuuta wuonna 1833. 

Gustaf Ramsai 

B. A. Tamelander                

Anna Orlowan rakennuttama Nikolain kirkko valmistui vuonna 1834. Samaan 

aikaan Salmissa oli menossa noususuhdanne. Kauppias Gromow oli 

käynnistänyt sahaustoiminnan mm Uuksussa ja Tulemalla ja hirsiä tarvittiin 

sahoilla paljon. Sahatavaraa ja halkoja vietiin Pietariin. Metsien hakkuu oli niin 

voimakasta, että 1843 jouduttiin kieltämään metsien hillitön käyttö. Myös työ- 

ja rahtipalkat olivat nousseet niin korkeiksi, että jokainen töihin pystyvä teki 

vain Gromowille töitä. Näin maanviljelys jäi ja pellot kasvoivat pajukkoa. Vasta 

1850-luvulla paikkakunta pääsi taas normaaliin elämään.  
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Salmi Tuleman Hovi 

Oulun Wiikko-Sanomat 9. kesäkuuta 1832 

Yksi wanha, mykkä kerjääwä mies, oli muutaman oudon miehen seurassa 26. päiwänä 

helmikuuta tullut talonpojan Tapani Wlasoffin taloon, Uudenkylän kylään, Sallmisten 

pitäjässä ja towerinsa pois lähdettyä oli kuollut yöllä sen jälkeen; eikä arwata syytä hänen 

kuolemaansa.  

Talonpoika Anafei Prokofjeff Uksalonpään kylästä, Sallmisten pitäjässä, on  

matkustaissaan Jakimwaaran seurakuntaan, äkillisesti kuollut 3. päiwänä mainittua kuuta 
talonpojan Pusujeffin taloon, Obois nimiseen kylään, Sordawalan pitäjässä; eikä tiedetä 
syytä hänen kuolemaansa. 

Oulun Wiikko-Sanomat  21. heinäkuuta1832 

Huonemies Anton Aleksejeff Moloboff, Suwanlahden kylästä Ruskialan pitäjässä on monta 

wiikkoa talonpojan Bengt Immoin seurueessa (Suistamon pitäjästä) oltuansa, Manschilan 

kylässä Salmisten pitäjässä yöllä 11. päiwää wasten maaliskuuta yhtäkkiä kuollut 

talonpojan Jeffim Michailoffin talossa, wiimeksi mainitussa kylässä; eikä mitään ulkonaista 

haittaa taikka muuta wäkivaltaa hänelle tehyn. Samassa tilassa löydettiin Bengt  

Immoiselta päällänsä olewiin waatteisiin tarkasti kätkettynä walkiata ainetta, jonka lääkärit 

owat sanoneet olewan arseniikki-myrkkyä. 

Oulun Wiikko-Sanomat 4. elokuuta 1832 

Talonpojan poika Sofran Iwanoff, Ulahtan kylästä, Sallmisten pitäjästä, putosi 

tapaturmaisesti, Walpurin päivänä, Kiwiojan jokeen, tukkia siinä lastiissa, muitten 

seurueessa. Kohta wei wirta hänet tukkein alle. Wasta tiiman perästä saatiin hänet ylös; 

mutta ei wironnut enää, waikka häntä kaikella tawalla ja huolella koittiin elämään 

peruuttaa.  
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Huonemiestä, Karp Jermolajeff nimeltään, Ruokalan kylästä, Sallmisten pitäjässä, joka 

mainittuna päiwänä, muitten miesten kansa, hakkasi kaskia, 8 wirstaa likimmäisestä 

kylästä, sattu kaatuwa puu niin kowasti päähän, että hän kohta kuoli paikalle.  

Suometar  1. syyskuuta 1854 

Ukkosen nuoli on tappanut työmiehen waimon Marfa Wasiljevan Orusjärwen kylässä 

Salmissa. Hän oli ukonilman alla istunut awonaisen akkunan luona. 

Wiborg  4. joulukuuta 1855 

Wiime lokakuun 16. päiwänä syttyi tulipalo Palojärwi No 3 rälssitalossa Salmissa ja koko 

talo asuin – ja nawettarakennuksinneen paloi sekä Iwan Fedoroffin ja muiden irtain 

omaisuus tuhoutui. Palon wahingoksi lasketaan 150 rublaa. 

Salmin pitäjässä on asukkaita yhteensä 7514, joista Lutherin uskossa 200.  

Sanan Lennätin 25. lokakuuta 1856 

Korkeasti Kunnioitetun wenäjän Keisarin ja Hänen Korkean Puolisonsa kruunaus – ja 

nimipäiwät wietettiin täälläki tuliwalolla, joka ei ollut aiwan jalo, mutta kyllä kaiketi toki 

semmoinen kuin pienimmissä kaupunkiloissa tawallisesti nähdään. Rahat tähän kerättiin 

pitäjän herraswäeltä ja sahaisänniltä. Kun wähän tätä ennen pitäjään huuto oli muista 

asioista ja pitäjämiehiltä kysyttiin, jos tulikoreuksia halajaisiwat ja kuinka paljo tahtowat 

antaa siihen rahaa; wastattiin yhdellä suulla:  

”Miten paljo waan tarwitaan”.  

Olisi siis ollut tilaisuutta poltella waikka millaisia leimuja, mutta kapineita ja ainetta ei saatu 

kauniimmille tulille. Kansaa oli sitte wahwasti koolla tulia katselemassa ja nämä juhlalliset 

illat wietettiin kulkemalla kauniin kirkkomme ja sitä lähellä olewan pitäjämme herran 

komean kartanon wäliä ja riemullisilla lauluilla, joita pitäjämme rahwas lauleskeli. 

Harwoin on niin hywää wuodentuloa odotettu, kuin täällä juhannusaikana odotettiin, etenki 

metsätyösijoissä oli laiho kaunista, waan sateet ja rajuilmat löiwät wiljat maahan ja 

sittemmin pani halla jywät useimmista paikoin, niin että leikkuuaika myöhästyi ja tuli 

sangen huono. Mutta huoletta owat kuitenkin ihmiset, kun Wenäen jauhot markkinoilla 

maksoiwat 5 ruplaa kuli ( kuli=147,42 kg), paremmat, 4 ruplaa 80 kop huonommat ja 

warotaan hinta wielä talweksi huojentuwan; siemenkauroista ainoastaan pelätään puutos 

tulewan. Ei heiniäkään ylen paljo saatu, waan kuitenki kotitarpeeksi asti. Elokuussa rasitti 

punatauti täällä wähän ihmisiä ja wimmatauti eläimiä; hewoisia kuoli kolme ja lehmiä 

yhdeksäntoista. 

Wiimeksi olkoon mainittu, että pitäjäämme, joka wiime talwena waihtoi isäntiä, nykyään sai 

uuden pehtorinsa tänne. Hän tuli wahwistamaan mitä jo kauan ollaan kuultu sekä 

maanwiljelyksemme parantamisesta että myös lampuotien eli talonpoikien tulewasta 

paremmasta tilasta. Ettei tämä ole paljaita tyhjiä lupauksia, waan herramme kiitettäwä ja 

ihan totinen tarkoitus, sitä jo todistaa moniki hywä ja edullinen muutos.  

Hämäläinen 11. marraskuuta 1859 

Salmin pitäjästä on tullut kirjoitus Wiipurin maanwiljelysseuralle. Salmin rälssihowin hoitaja 

pyytää nimittäin siinä seuran apua saadaksensa toimeen kehru- ja työkoulun 

waimowäelle. Tässä kirjoituksessa on walaisewaa tämän paikkakunnan tiloista; niin 
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mainitaan, ettei yksikään waimoihminen kokopitäjässä taida lukea ja talonpoikainen kansa 

on warsin taitamaton puutöissä. Tämä pitäjä on wiimeinen Suomesta itään päin Wenäjän 

rajalla ja wäki on Wenäjän grekalaista uskoa. 

11.6.1860 putosi 5-wuotias talollisentytär Agatia Feodorowna Miinalassa, Salmin 

pitäjässä, hewosen kärriltä loukkaantuen pahasti ja kuoli. 

Wiipurin Sanomat 26. marraskuuta 1860 

Wiime wiikon lopulla palasiwat mantsinsaarelaiset kolme wiikkoa kestäneeltä  

kalaretkeltään, jolla aikaa he oliwat saaneet siikoja 3800 ruplan edestä, waikka oli täytynyt 

myydä polkuhinnalla ostajien harwalukuisuuden tähden. Muuan nuottakunta oli yhtenä 

ainoana yönä saanut 1200 siikaa. Kalastajat sanoiwat, ettei kahteenkymmeneen wuoteen 

ole ollut niin runsasta kalansaalista. Pyydyksinä käytettiin ns. kierrenuottaa. 

Otawa 24. huhtikuuta 1863 

Kansa on tottunut aina kantamaan asianhaarain kowaa pakkoa näillä seuduin äänettä ja 

malttawasti kärsinyt niitä uusia esteitä ja sekaannuksia, joita muutamia wuosia sitten 

tänne asetettu rajatullin wartioiminen on matkaan saattanut; sen osittain alamaisempien 

wirkamiesten innokkaiden tekosien kautta kietoa matkalaisia ansaan. Se hywä kärsimys 

on jo antanut sijaa yleiselle katkeroitumiselle mielissä.  

Se on tunnettu, että wiime kesäiset hallat myös täälläkin tekiwät tuhoa ja siis wiljan 

puutosta suuressa määrässä maamiehille, jotka nyt owat wajaassa sekä leipäainetta että 

siementä kewätkylwöiksi ja joita kaikkia pitää ostaa Wenäen puolelta. Tätä toimitettaessa 

tarjoaa nyt jo lumesta wapaa Ladogan jää helppoa kuletustilaisuutta Wenäen puoleisilla 

ranteilla olewien kauppapaikkojen wälillä. Tämän suhteen kansa näinä wiimeisinä 

wiikkoina on ahkerasti käyttänyt hywäksensä tätä oikotietä, kotiin kulettaessaan Wenäen 

puolelta sitä wiljaa, mitä owat sieltä ostaneet.  

Mutta mitäs nyt tekee meidän rajawartio? Senpä saa lukija heti kuulla! 

Asetuksellinen tästä määrää matkalaisille, jotka maisin kulettawat tawaroita Wenäeltä 

tänne, ettei saa tulla yli rajan muista paikoista kuin Wirtelän wartiopaikasta Salmin 

piirikunnassa. Ja kuin tämä on kaksi wirstaa Ladogan rannasta, owat matkalaiset jään yli 

kulettuansa seisattaneet kuormansa Suomen ranteella lähimpänä Wirtelää ja siitä sitten 

lähteneet etsimään wartiopaikkaa, saadaksensa kirjoitusta passiinsa. 

  

Wiisaasti on rajawartio wälttänyt panna mitään merkkiä rannalle, mikä näyttäisi rajakohdan 

eli paikan, mistä tie lähtee wartiotaloon. Sitä wastaan on keksitty paljon edullisempi keino 

päästä rajawartion tarkoitusten perille, sillä tawoin, että muutamat rajawartijat piilottawat 

itsensä soweliaan matkan päähän siitä näkymättömästä rajasta.  Ja niin kohta kun 

rahtimies on hairahtunut siitä yli, ennen kuin on onnistunut löytämään tien wartiotaloon, 

owat nämä wartiomiehet kyllä kohteliaat heti joutumaan matkalaisen luo ja tarjoitsemaan 

itsensä luotsaamaan häntä wartiotaloon  — mutta waiwoistaan pitäwät he hänen koko 

kuormansa.  

Niin tapahtui muutama päiwä sitten, että nämä uutterat rajawartijat samanlaisella tawalla 

anastiwat kahdeksan kuormaa Sermakiin kaupungista tulolla olewia siemen kauroja ja 

ottiwat pois omistajilta, jotka sen kautta kadottiwat mahdollisuuden saada nyt lähestywänä 

kesänä kylwää peltojansa. – Kuin matkalainen myös wasten tahtoansakin joudutetaan 



- 19 - 

siihen tilaan, että hänen kanssa woidaan menetellä samalla tawalla kuin oikian 

salatawaran kulettajan kanssa, niin kauhistuttaa todella se wääryys, mikä tekee tällaisen 

keljuuden mahdolliseksi. 

Kuin kelirikko on sulkenut määrätyn tullitien Wirtelän kautta ja täytymys on johdattanut 

matkalaiset alas jäälle, niin ei ainakaan mikään olisi luonnollisempaa, kuin että 

pystytettäisiin joko jonkinlainen wiiri eli muu näkywä merkki siihen kohtaan ranteelle 

Wirtelässä, missä rajapaikka on eli mistä tie lähtee ylös wartiotaloon.  Ilman ettei, niin kuin 

walitettawasti nyt on laita, matkalaisten arwaamiswoimaa pantaisi koetuksen alaiseksi. 

Ja kuin tämän lisäksi tulee, että asianomainen rajawartija warta wasten wäijyy matkalaisia, 

jotka etsiwät tietä wartiopaikkaan ja jäällä hairahtuwat yli rajan, niin on tuollainen tapa, 

saada heidän matkatawaransa, aiwan inhottawa sekä kauhistuttawa ja hallituksen hywien 

tarkoitusten wäärin käyttäminen. 

       
Finlands Allmänna Tidning 28. tammikuuta 1863 

Marraskuun 30. päiwänä hukkuiwat talollisen pojat Wasilij Andrejeff Miinalasta ja Jelisej 

Iwanoff Mantsinsaaresta mentyään heikoille jäille. 

Suometar 25. kesäkuuta 1866 

Salmista 11. päiwä kesäkuuta kirjoittaa meille O. J. , että siellä uutterasti käydään 

kauppaa Wenäjän jauhon ja muun ruokatawaran tähden. Moni, jolla waan on waroja parin 

kolmen kulin hinta, on pian walmis lähtemään jauhon tuontiin. Se onkin kadottanut 

enemmät Suomen markat ja on saattanut tänä kesänä suuren markkapulan. Monenkin on 

täytynyt tehdä matkoja yli rajan Wenäjälle, saadakseen Wenäjän wanhaa hopeaa, moni 

taas Suomen markkoja saadakseen maksaa kurssia, minkä waan waihtaja tahtoi ja 

omatunto antoi ottaa wastaan. Että moni rikas saasta nyhtää köyhää siinä asiassa, kuin 

kahdesta markasta neljästäkymmenestä pennistä ottiwat Wenäjän ruplan.  

Kerjäläistulwat owat tätä nykyä wähenneet, usea on tullut takaisin omaan maahan päin 

wenäjältä. Terweyden tila on jokseenkin hywän puoleista.  

Suomen Wirallinen Lehti 18. toukokuuta1869 

Ehdotettiinpa meidän salmilaisille kyntöopetustakin sekä woin walmistusta parempaan 

tapaan, mutta saatiin wastaukseksi että kyntöopetusta emme tarwitse, (katsohan kun 

ollaan niin taitawia maanwiljelijöitä!). Kuin myös woin walmistusta parempaan tapaan ei 

tarwita, sanottiin: minkä me woita lehmistämme saamme, sen me myös itse syömmekin. 

Kyllä se asia niin onkin, karjan näin wähin ollessa ja salmilainen näet tarwitsee paljon 

woita niihin monisorttisiin piiroisihinsa. 

Köyhyys, kuolewaisuus owat tuttawia wieraita seuduillamme, etenkin nuorta kansaa on 

kuolema temmannut tupihinsa. 

Työnansiot oliwat hywät tänä wiime talwena hewoismiehille, niinpä saatiin jotensakin 

maksetuksi kruununulostekoja. Hewoiset owat nousseet joltiseenkin hintaan, joten 

tawallisista työhewoisista on maksettu; 30- 35 tai 40:täkin ruplaa, niin on lehmätkin, niitä 

on myyty kilwan. Niin hewoisia kuin lehmiä owat joutuneet itse ulkopitäjistä ostamaan ja 

taas hywistä hinnoista myywät aunukselaisille. 

En saata olla mainitsematta muun muassa tuota mokomata tapaa, kuten nuo Aunuksen 

rajakyläläiset kuuluiwat käyttäywän meidän maamme kerjäläisiä ja huonoja kohtaan. 
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Aunuksen piirikunnan wirasto lähettää ehtimiseen kirjattomia kerjäläisiä kotimaalleen, sitä 

ilman on talonpoikainen kansakin ryhtynyt siihen toimeen, että wasta sitte kun kerjäläiset 

eiwät woi omin woimin päästä, kuljettawat he miehissä yli rajan heittäin paljaalle 

tantereelle. 

Äsköttäin tuotiin mies huonona heittäin yli rajasta; kuuta kolme aikaa, tuotiin waimo 

huonona kuoleman kielissä heittäin lumelle maantielle. Elleiwät sääliwät ihmiset olisi 

ottaneet suojaansa, niin olisi siihen heittänyt henkensä, ehkäpä se kurja ei ole elänytkään 

kuin paria kolmea hetkeä tultuaan. 

Ei monta wuotta aikaa kun löydettiin mies liki rajan metsästä kuolleena. Liekkö semmoiset 

näytelmät hywin hupaista katsoa, eli woineeko semmoinen tapa pysyä kauwan 

toimessaan. Kyllä kai meidän herra wallesmanni, eli nyt jo määrätty kruununwoudiksi 

Kurkijoen kihlakuntaan, on ottanut sen asian parantaakseen, jos hänellä waltaa siihen lie. 

Huwudstadsbladet  20. elokuuta1869 

Maria Timofejewna Purtsa Kirkkojoelta Salmin pitäjää on 16. päiwänä toukokuuta tawattu 

kuolleena Orusjärwellä. Eikä ole löydetty syytä wäkiwallasta. 

Loinen Arhip Iwanoff Salmin Kesantoselästä on 4. toukokuuta 1869 kuollut tapaturmaisesti 

tukinuitossa. 

Suomen Wirallinen Lehti 31. maaliskuuta 1870 

Me elämme täällä Itä-Karjalassa niin kuin sukkapellit muinoinkin, ettemme saa edes 

muiden mukaan sanomalehtiäkään, jos ei täällä ole kuin joku niitten lukijoitakaan, niin 

totisesti olemme juuri kuin hölmöläisiä. Nyt olemme jo ikäwällä odotelleet kuin ollaan 

puoliwälissä maaliskuuta emmekä wieläkään saaneet Pietarin Sanomia kuin myös 

Wiipurin Ilmarista; ehkä kyllä niiden tilaus tapahtui jo puoliwälissä joulukuuta Salmin 

postikonttorin kautta. 

Muutoin on pitäjässämme hewoiskapi ja toinen rutonlaatuinen tauti liikkunut ja muutamilta 

kuollutkin ainoa rahtiweturinsa. Kalanpyyntöön on salmilainen ahkera, sillä Laatokan 

järwen siioista, maksawat talwiaikaan Pietariin wetäjät melkoisen hinnan, 6 ruplaa 25 

kopekkaa puudalta (puuta=16,38 kg), jolla rantakyläläiset tienaawat hywät rahat; nuotat 

owat heillä suuret ja korkiat. Tarwitaan 12 miestä nuottaan ja pyyntöapajat owat 

tawallisesti 10 ja 15 wirstaa rannasta järwen selällen, 30 ja 40:nen sylen sywyydessä on 

heidän tawallinen apajawetensä. 

Mitä salmilaiseen tulee, on hän siwistyksessä, karjan ja maan hoidossa walitettawasti 

huonommalla kannalla, eikä parannuksen toiwoakaan ole, kun nykyisen nuorison parhaat 

oppipaikat owat niin kutsutut beschsodat (iltaleikit), joissa harjoitellaan tawallisesti sitä 

raaimpata elämätä kuin willi-ihmiset.  

Suomalainen seurakuntamme on Salmissa tosin pieni, sillä pitäjäläiset owat 

wenäjänuskoisia. Meille ruotsiloille, niin kuin salmilaiset meitä nimittäwät, on korkialta 

hallitukselta määrätty pappi, joka neljä kertaa wuodessa tulee pitämään 

jumalanpalwelusta, josta on meidän syy kiittää, että siitä edes olemme onnelliset. 

Semminkin kun pappimme asui paria wuotta ennen omassa pitäjässämme, niin köyhä 

ruotsikin sai pappia suurimpaan tarpeeseensa. Waan jo pari wuotta olemme siitä olleet 

suuressa puutteessa, kun pappimme kuuluu asuwan Sortawalassa wai Käkisalmessako 

lienee, siis likemmäksi puolentoista sadan wirstan päässä. – Paljon olisi meillä salmilaisilla 

sanomista, waan jätän sen toiseen kertaan. 
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Suomalainen Wirallinen Lehti 11. elokuuta 1870 

Eletäänhän täälläkin kuin muualla Suomessa, köyhyyttä ei näy olewan likimaillakaan. 

Menneentalwinen kalansaalis auttoi jokseenkin runsaasti rantalaisia; siikoja saatiin hywin 

ja myytiin hywistä hinnoista. Niinpä nyt nähdään naimiskauppojakin hierottawan entistä 

enemmän. Muuten tämän maan naimisasiat eiwät siewältä kuulu, käytetään näet kumman 

raakaa tapaa. 

Neitoset menewät miehelään karulla eli hypyllä, joksi sitä salmilainen nimittää. Tämä tapa 

on tawallinen niin rikkailla kuin köyhilläkin. Useasti tapahtuu, että kosijat owat talossa, 

kihlataan morsian, kaupat tehdään paraan jälkeen, kuuloitetaan, waan kummako, morsian 

katoaa tietymättömiin. Saadaan kuulla, että se meni siihen kylään, sen ja sen talon pojalle. 

Tapahtuu niinkin että neitonen, nähtyään erhetyksen, karkaa taas toiselle jonkun aikaa 

oltuaan siinä liitossa. 

Otan tähän kertoakseni äsköin tapahtuneet seikat.  Tuli näet sulhaiset erääseen neitolaan: 

kihlajaiset pidettiin, kuuloitettiin; tulipa toinen kosija,  tyttö perään, ajattelematta oliko se 

kala wai lintu, menikin karulla tälle jälkimmäiselle. Waan kun näki kowin pettyneensä, 

karkasi muutaman wuorokauden oltuaan, sille, jonka kanssa oli kuuloitettu ja sitte siitä 

syntyi oikea pari. Muuan kuukausi takaisin neitonen koki olla kahdella miehellä, ennen 

kuin saatiin kruununmiesten awulla ensimmäiselle kosijalleen. 

No nyt on Iiwananpäiwä eli juhannus ohitse mennyt. Salmilainenkin pelkäämättä ottaa 

wiikatteensa käteen. Ennen Iiwananpäiwää hän ei niitä missään tilaisuudessa, ehkä 

juhdallensakin olgi tarwis, waan nyhtämistä käyttää. Jos hän niittäisi ennen 

Iiwananpäiwää, niin heinänteko ei mitenkään menestyisi. Iiwananpäiwä on muuten 

merkkipäiwä, silloin pannaan suoloja, myttyyn käärittynä, pellawas-,  liina- ja ohramaihin, 

jotka sitte Pietarinpäiwänä otetaan pois. Uhriksi näet, että ihmisten silmät pysyisiwät 

terweinä sen wuotta ja niistä kylistä, joissa tätä tapaa käytetään, onkin useampi 

huonosilmäinen ihminen. Tämä on esi-isiltä peritty tapa, ei sitä saa unohtaa. 

  

Ilmarinen 5. tammikuuta 1871 

Renki Filip Andrejeff Kirkkojoen kylästä Salmin pitäjää on marraskuun 8. pnä vahingossa 

langennut myllyn rattaaseen ja siinä rutistettuna kuollut. 

Finlands Allmänna Tidningar 22. kesäkuuta 1871 

Sahatyömies Andrei Grigorijeff Miinalasta on hukkunut 18. pnä toukokuuta Tulemajokeen. 

Suomen Wirallinen Lehti 18. heinäkuuta 1871 

Eihän kummaksi katsottane, jos sanasen täältäkin sanoisi. Tämän kewään ja kesän 

kylmyys on suurimpana kummana meilläkin; näet juhannusta wasten yölläkin sanowat 

kalamiehet weden airoissa jäätyneen. Niinpä kylmyys ja märkyys owat estäneet toukoja 

panemasta, että näihin päiwiin asti on kaurojakin kylwetty. 

Sitä ilosilmin katsele ei maamieskään ruispeltojaankaan, kun paikoin musta multa maan 

on näkywissä. Ne owat peräti huonoja, niin wanhalla siemenellä kylwetyt kuin uudellakin! 

Lohia näillä rannoilla saadaan runsaammin kuin edellisinä wuosina. Tätä lohensaantia 

sanowat salmilaiset nälkäwuoden merkiksi. Lohta on myyty 3 ruplaan 60 kopekkaan 

puuta, sanottawiksi kalliita eiwät ole olleet. 
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Mitä ympäri Suomeamme parastaan puuhataan, nimittäin kansakouluja, sitä meidän 

silmäimme auki ollessa ei tänne taida tulla puuhatuksi. Siitä me ruotsit, joiksi salmilaiset 

meitä nimittäwät, olemme iloisia, kun Impilahteen saatiin kansakoulu toimeen, että tokihan 

saanemme maksua wastaan sinne kouluun lapsemme, koska yhteen samaan Impilahden 

pastoraattiin mekin kuulumme.  

Pitäjässämme on kolme werokauppiasta, onpa kaksi wiinanmyymälääkin. Jo helmikuusta 

alkain owat pitäneet tointaan nämä myymälät ja saattaneet salawiinankuljetuksen 

taukoamaan päin, sillä Suomen ränniwiina on woimakkaampaa ja huokeampaa kuin se 

Wenäjän wesilöyrykki. 

Olisi mainittawa: Sopisihan meille kunnallishallituksen esimieheksi wastedes walita 

nykyinen postinhoitajamme? Hän kuin on ymmärtäwäinen ja tarkka mies, niin hänen 

monikin näkisi soweliaammaksi. Suomalaisia sanomalehtiä tänne tulee usiampia, joita 

kreikanuskoisetkin halukkaasti lukewat. – Terweys tietääkseni on hywä ja kuolewaisuus 

wähä. 

Suomen Wirallinen Lehti 12. syyskuuta 1872  
Wuosikaswut owat maamiesten mielestä keskinkertaiset. Pouta kuiwasi erittäin 

toukokasweja; wettä ei ole satanut paljo koko kesänä, josta syystä ruiskaswutkin owat 

wähälähtöiset; ei kuulu moni saawan kuin 20 kappaa sadosta lyhteeltä. Wiljelystapa täällä 

on wähemmässä määrässä kuin muussa Suomessa. Peltowiljelystä täällä monessa 

kohtaa ei saakkaan maanlaadun suhteen hywin suureen määrään. Kuitenkin kuulin erään 

wenäläistalon isännän kiittäwän peltonsa ruista tulleen kutakuinni ja sanoi;  

” Ois tullut enempi, waan poika brihatsut leikkoi isoo lyhettä, kuitenki seitsentä 

satoa wajoo tuhat suppeloo tuli.” 

Wapaana elatuskeinona täällä on ruukintyö sekä talonpojilla että joutowäellä. Siitä on 

saatawa oma elatuksensa sekä maksaa kruununulosteot kuin myös kunnallismaksut. Ja 

nepä onki ollut puuttumaton työ kruununnimismiehelle ja siltawoudille maakunnasta 

koottawaksi sekä aputoimikunnan rästeistä, niin kuin jo eräs Suomen runoilija sanoo: 

 ” Liekkö aputoimikunta ollut suuri turwa, siitä monen elämällen on nyt suuri surma”.  

Onpa niistä kanssa ollut kiirettä monella. Täällä on rahapuutteeksi ollut iso syy, kun täällä 

olewat ruukit seisatti työnantaja, waan on kuitenki niin kuin hywä uutinen tulossa, kun tuo 

Lupikon  rautaruukki Impilahden puolella alkaa taas entisiä työaloja woimassa pitää. 

Lisäksi täällä Suomen ja Wenäjän rajamaalla Wenäjän puolella, Tulemajärwellä, alkaa 

suuri työ, rautaruukin teko, josta toiwotaan runsasta työansioa. Ja siltä on tänä kesänä 

näyttänyt, waikka lie kuin sanoo sananlasku:  

” Alku työn lannistaa, lopussa kiitos seisoo.” 

Wiborgs Tidning 21 kesäkuuta 1873   
Sahatyöläinen Prohor Rodionoffin 2½-wuotias poika Wasili hukkui Tulemajokeen kotinsa 

lähelle 31. toukokuuta. 

Suomen Wirallinen Lehti 25.marraskuuta 1873 
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Kun otat katsellaksesi Suomen Wirallista Lehteä No 126, niin näet kertomuksia 

Suistamolta ja Impilahdesta, yhtä tietä saattaisi olla Salmistakin, waan et ole 

harmiksesikaan huomannut kertomisia ja kuulumisia monesti täältä, saat kenties suurella 

waiwalla tietääksesi jotain elämästä ja riennoista. Oisihan täällä nytkin, joka ansaitsisi 

yleisölle kuuluwiksi tulla, nimittäin relssin myynti, ehkäpä se on jo aikoja ollut 

sanomalehdissä, että Suomen waltio oli ostanut sen Petroskoin wuorihallitukselta, johon 

herranalueeseen kuului Salmi, Korpiselän kappeli, ynnä osa Ruskiealan pitäjästä. Olihan 

tuokin harwinainen uutinen salmilaisille, kun nyt wihdoin wiimein päästiin herran alta, jota 

pääsyä odotettiin suurella hartaudella jo ammoisista ajoista.  

Jo elokuun 11. päiwänä käwiwät täällä herrat senaattori Wolander ynnä läänin kuwernööri, 

jolloin oli myös saapuwilla maanmittarien ylipäällikkö. Herra kuwernöörimme selitti 

kokoontuneelle kansalle, mihin järjestykseen Salmi on edelleen jääpä ja miten maanjaot ja 

monta muuta asiaa oli järjestettäwä. Silloin myös tietää annettiin, että kihlakuntamme 

herra kruununwouti tulee hoitoa ohjaamaan wäliaikaisesti. Tämän kaiken päälle 

salmilaiset lausuiwat suuret kiitokset asian walwojille ja lopetettiin Hurraa-huudolla. 

Saattaisinpa wieläkin sanoa sanasen, mitä salmilaiset kaupan alla keskenään miettiwät. 

Näet he arweliwat, että jos entinen Gromow ostaisi relssin, niin sittenpä wasta entiset 

päiwät lähestyisiwät, raswakin liukkuisi lihawuudesta. Niinpä wieläkin muistelewat ukot, 

että työtä ja rahtia oli kyllä, maksettiin hywin, työpaikkoja oli joka haaralla minne käännit, 

welkaa annettiin mielin määrin, eikä niitä nähty sittenkään kysyttäneen, kun relssi tuli 

myyntiin Gromowilta.  Koska rästeillekin wedettiin risti päälle. 

Wiljat täälläkin kaswoiwat hywin wiime kesänä, toukowiljain kokoaminen paikoin käwi 

huonosti sawiperäisimmillä mailla, hiekkaperäisillä mailla ne walmistuiwat aikaisemmin, 

siis ennen niitä pitkiä sateita. Oraat ylimalkaan näyttäwät lupaawilta, maa on märkää, 

liijaksikin näiden alituisten sateiden alla.   

Onpa tuo Laatokkakin hirmuisesti pauhannut pitkäin myrskyjen aikana, ei sikäli kuitenkaan 

kuulunut useampia meriwahinkoja, kun yksi Sortawalasta, talollisen Raution, laiwa kaatui 

Pietarista tullessaan miehineen päiwineen jo syyskuun alkupäiwinä. Sanottiin olleen kolme 

miestä, yksi aluksen omistajista.  

Sanotaan tuulen tuoneen siitä onnettomasta Tsari - höyrylaiwasta pirstaleita Mantsin 

saarien rannoille ja mitä minnekin. Olisipa matkustawaisten lippaitakin ollut laiwakaluin 

mukana. 

Wiborgs Tidning 6. joulukuuta 1873 

Marraskuun 18. päiwänä hukkui Stepan Filipoff Miinalasta Miinalanjokeen. 

Suomenlehti 24. marraskuuta 1874 

Uusi rautatehdas on tekeillä tulla rakennetuksi Tulemajoen koskelle Salmin pitäjässä. 

Tämä koski ja sen ympärillä olewa tila on 27. päiwänä wiime helmikuuta annettu Suomen 

waltiolta 50 wuoden arennille, luettuna 1. päiwästä 1875, wenäläisille kauppiaille 

waltioneuwos B. Abasalle ja kapteeniluutnantti, kreiwi K. Lytkelle, jotka owat toimessa 

mainitulle koskelle rakentaa rautatehtaan osuuksilla, joita jo kuuluu olewan kokoon saatu 

1½ miljoonan hopearuplan arwosta. Suomen waltiolle tästä tehtaan paikasta ja tilasta 

maksetaan ensimmäisenä 10 wuonna 10 tuhatta ja sitten 40 wuoden kuluessa 12 tuhatta 

markkaa. 

Suomen Wirallinen Lehti 26. maaliskuuta 1874 
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Lampuoti Fedot Anikejew Mäkipään kylästä Salmissa putosi tämän kuun 2. päiwänä 

seinän ja rattaan wäliin myllyssä ja siinä rutistui niin pahasti, että kohta kuoli. 

Östra Finland 22. joulukuuta 1875 

Salmissa olewa Tuleman saha on palanut 11.12.1875. Saha kuului Gromoff-yhtiölle, 

Östra Finland 6. kesäkuuta 1877  

26. päiwänä toukokuuta on loinen Wasili Jegoroff Tulemajoen kylästä kuollut 

kohtuuttomasti wahwaa juomaa käytettyään. 

Finlands Allmänna Tidning 25.6 kesäkuuta 1877 

Iäkäs loinen Iwan Hermanoff Palojärweltä Salmin pitäjässä on 18. päiwänä wiime 

toukokuuta löydetty kuolleena Änäjoen rannalta samassa kylässä. 

Östra Finland 27. heinäkuuta 1877  

Heinäkuun 17. päiwänä loinen Alexander Dalinin 5-wuotias poika Nikolai Tulemajoen 

kylästä oli isänsä kanssa puun sahauksessa, mutta putosi Tulemajokeen ja hukkui ennen 

kuin apuun ehdittiin. 

Finlands Allmänna Tidningar 25. lokakuuta 1877  

Wanhempi loinen Iwan Bogdanoff Miinalasta, ylittäessään Tulemajokea, putosi weneestä 

ja hukkui. 

Sanomia Turusta 10. marraskuuta 1877 

Murhayritys tehtiin 24. pnä lokakuuta klo ½8 illalla Salmin pitäjän nimismiestä Sweatichiä 

wastaan, joka silloin istui illallispöydässä. Ulkoa kuultiin pyssyn laukaus, joka särki ikkunan 

ja pöydällä seisowan lampun, joiden sirpaleet sinkoiliwat  Sweatichin päälle ja ympäri. Hra 

S, joka aina waarallisen wirkatoimensa tähden on ampumakoneella warustettu, ampui heti 

ikkunasta ulos, kuulematta kuitenkaan sen enempää merkkiä pahantekijästä. On ennenkin 

tehty S:ää wastaan murhayrityksiä hänen ulosmittauksen takia matkoilla ollessansa.  

Ruokapöydässä istui 8 henkeä ja ihmeellistä oli, ettei kehenkään sattunut, waikka pyssy 

oli ollut ladattu sekä luodilla että hauleilla, jotka löydettiin wastapäisestä seinästä. 

Arwellaan syylliseksi erästä miestä, jolta S wähää ennen oli ottanut palowiinaa ja muuta 

tawaraa takawarikkoon. Salmin pitäjäläisten raju luonto on entuudestaan surullisessa 

muistossa, kun näet murhasiwat nimismies Neiglikin. 

Ilmarinen 19. joulukuuta 1877 

Senaatti on hywäksynyt Iwan Sidorowin pyynnön saada 200 markan wuokrasta hyyrätä 

kruunun omistaman Uuksun weromyllyn. 

Finlands Allmänna Tidning 20 joulukuuta 1878 

Loinen Trofim Fomin Miinalasta löydettiin kuolleena 17. lokakuuta talollisen Iwan 

Kopeliksen saunasta. 

Satakunta 25. tammikuuta 1879 

Salmin pitäjä on Laatokan järwen pohjoisella rannalla. Itäisenä rajana on Wenäjä eli 

Aunuksen lääni. Asukkaat owat greekkalais -wenäläisiä uskonnon, waan suomalaisia 

kielen puolesta. Kielimurre, jota asukkaat puhuwat on omituista Suomen ja Wenäjän 

sekoitusta. Elatuskeinona on maanwiljelys, kalastus, kauppa ja rahti tahi sahan ja ruukkien 

työt.  
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Purjehdusliikettä käytetään myös ja saariston asukkaat owatkin hywin rohkeita 

purjehtimaan huonoilla, Pietari I:sen aikuisten mallien mukaan rakennetuilla aluksillaan. 

Moni saariston asukas onkin purjehtimisella koonnut itselleen kauniit omaisuudet, joskin 

toisinaan on saanut huuhtoa pitkää, harmaata partaansa Laatokan läikkywissä laineissa. 

waan merimies joko saa ”kultaa kukkaroonsa tahi santaa sieraimiinsa”, sanoo wanha 

sananlasku.  

Ken lukija tahtoo enempi tutustua Salmin kihlakunnan asukasten oloihin ja tapoihin, niin 

pyydän häntä matkatowerikseni. Aloitamme matkamme mantereelta saaristoon ja 

tulemme ensin Pöllän saareen. Tässä saaressa owat ennen, 60-70 wuotta takaperin, nuo 

taikauskoiset Salmin ukot kauhealla surmalla murhanneet nimismiehensä, polttamalla 

hänet eläwänä. Koleratauti kuin niinä aikoina suuressa määrässä raiwosi maakunnassa, 

oli waltion kulungilla toimitettu lääkityksiä nimismiehen kautta niitä kansalle jaettawiksi.  

Waan Salmin ukot, jotka nimismiestänsä suuresti wihasiwat, luuliwat, että se jakoi heille 

myrkkyä.  Ja että hän myrkyttää kaiwot, joet ja wieläpä järwetkin ja että myrkytys on syynä 

heidän kowaan tautiinsa. – Tämä oli syy nimismiehen kauheaan loppuun. Wielä tänä 

päiwänä eräät harmaapartaiset ukot wäittäwät, että wesi oli myrkytetty.  – Nyt tässä 

saaressa kenties samassa paikkaa, on tulliwartijakartano; muuta erinomaista emme tässä 

saaressa näe. Paras on, että jatkamme matkaamme ja tulemme Mantsin saareen. 

Nyt on Iljanpäiwän jälkeinen sunnuntai, jolloin täällä pidetään suuri juhla eli niin kuin he 

sanowat, ”Praisnik”. Kas täälläpä wasta kuhina käy, ihmistä kuin muurahaista ja nepä 

wasta surwowat, kuin hyttyset kesäiltana, suuren tulella kiehuwan kattilan ympärillä. Kun 

olemme uteliaat saamaan tietoja tämän päiwän merkityksestä, täytyy meidän sitä kysyä 

joltakin harmaapäiseltä ukolta. Puhelias ukko alkaa meille selittää.  

”Katsokaat, tuossa on lampi. Ennen wanhaan tuohon lampiin kuoli joka wuosi suuri joukko 

kaikenlaista karjaa kesäaikana, jonka tähden tähän jollekin pyhälle rakennettiin tuo 

´Sossona´ ja luwattiin, että tänä päiwänä ja tässä paikassa aina joka wuosi syödään yksi 

tai usiampi härkä, sen muistoksi ja lepytykseksi, ettei lampi enää enempi ottaisi. Katsokaa 

tuossa tuo härkä nyt kiehuu, sitä saawat syödä kaikki, tekin, jos waan on teillä itsellänne 

lusikka, malja ja pala leipää. Katsokaat, tuolla nyletään toinenkin härkä. Sekin kohta 

keitetään. Eikös meillä olekin hywä Praisnik? ” lisäsi ukko. 

Waan me sanoimme, ettemme juuri pidä tällaisista kansan huimista leikeistä, emmekä 

tuon uhrihärän syönnistä ja että me luulemme sen olewan tapain jäännöksiä wanhoista 

pakanallisista ajoista. Ukko alkaa kiistää, että yhtenä wuotena ei saatu härkää, waikka 

kyllä olisi entistä tapaa noudatettu, silloin juoksi peura metsästä, seisahti tähän, se sitten 

tapettiin ja syötiin ja että sen oli warmaan joku pyhä heille lähettänyt.  

Yhtenä wuotena taas ei ollut härkää, eikä sitä tahdottukaan. Kas silloin wasta kummia 

kuultiin, kuin mentiin tuohon Sossonaan, sitten pyhät oprasat ( ikonit), kaikki putosiwat 

sossonan seinistä lattialle. Susi tuli saareen, repi, tappoi ja söi suuren osan karjaa saaren 

asukkailta. Sillä talolla ja sen karjalla ei milloinkaan ollut onnea, waan kuin hän kerran 

lahjoitti tänne praasniekka- härän, niin nyt on ollut hywä onni.  

Näin warmoja wakuutuksia kuulemme ukolta ja noita tarinoita olisi riittänyt koko päiwäksi, 

waan hänelle tuli kiire, kuin näki erään eukon maljassa jo härän lihan lientä. Noh nyt on 

liha kypsä, liemi syödään ensin; se on mies, ken ensiksi maljansa täyteen saa. Nyt tunkea, 

ääntä ja rähinää, jopa tuo ukko ja tämäkin eukko syöwät hotkiwat härän lihaa juuri kuin 

”koirat kuumaa makkaraa”. Jos malttaisimme wielä wiipyä, saisimme tarkemmin katsella 
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nuoren kansan tanssia, leikkejä, ”pitkää kisaa”, ym. ja kuinka nuo punaisiin, moniwärisiin 

karttuniin puetut neidon hempukat tanssiwat lemmittyjensä kanssa. Waan kuin sen 

wastakin woimme nähdä ja olemmehan tällä kertaa juuri kuin kyllästyneitä, niin jätämme 

heidät siihen ja jatkamme matkaamme eteenpäin. 

Tuossapa suuri rakennus, käykäämme tuohon. Taloon tultuamme ottaa meitä 

ystäwällisesti wastaan paksu, lihawa talon isäntä, wieden meidät suurenlaiseen, hywästi 

huonekaluilla kalustettuun suojaan. Suuret kullatut oprasat nurkissa näyttäwät meille, 

ettemme olekaan missään köyhässä paikassa. Kohta tuodaan kahwiakin, waan tuo paksu 

isäntä ilmoittaa meille, että nyt on paastopäiwä, eikä heidän talossa anneta maitoa kahwin 

kanssa, waikka kohta olettekin suomalaisia. Rawintoa ja kohteliasta kansaa talossa 

kuitenkin näyttää olewan. Tarjotaanpa yksi malja punssia toisen perästä, serryä ym. 

Kahwin tarjouksesta ei tahdo loppua tullakaan, jopa tuodaan teewettäkin.  

Kas niin, nyt johtui mieleeni! Kahwi- ja teekuppi pitää juotua kääntää alassuin sitten kun ei 

enempi tahdo juoda, muutoin tuodaan yhäti toista ja wäkisin pakotetaan juomaan. 

Karahwiinit pöydällä, lasit wieressä täytettyinä, kiirehtää isäntä meitä wähän wäliä, 

”Ottakkah, ottakkah ryyppy!” Kotwan puheltuamme kutsutaan meitä toiseen huoneeseen 

syömään päiwällistä. Pöytä on täynnä kaikenlaisia herkkuja. Monenlaisia piiraita ym. on 

walmistettuna meille. – Alamme syödä. Kuka woisi arwata miten hywältä nuo monilukuiset 

piirakaiset oikein maistuwatkaan.  

Waan nyt onkin paastopäiwä! Kaikkiin paistoksiin ja ruokiin onkin lehmän woin sijasta 

pantu siemenwoita (Liin – öljyä). Me olemme tottumattomat tätä herkkua syömään. Moni 

paraskin makupala pyöriin kyllä kauankin kielellämme, ennen kuin wihdoin, mennen lujan 

nielauksen mukana luikahtaen alas, waan antaa sieltä kylläkin takasin liin- öljyltä tuntuwia 

röyhtäyksiä.  

Moniaat herkut, erinomattain tuo karpalo- kiisseli, kylläkin miellyttää meitä, waan se olikin 
wiimeinen herkku. Monen muistutuksen perästä ” syötäh, syötäh” nousimme kuitenkin 
pöydästä rawittuina. 

Kiitettyämme isäntää kaikesta wieraanwaraisuudesta tahdomme lähteä, waan nyt emme 

tohdi kysyä, paljonko tämä hywä kesti maksaisi.  Koska kuulimme, että isäntä ottaisi sen 

pahaksi, jos sen tekisimme. Ainoastansa kiitokset, jolloin wastataan ” luatigua hywäks, 

tulgua wastakin”.    

Nyt olisi meille hupaista tietää kenen tykönä oikein olimme käyneet. Tämän saamme kohta 

tietää, että se oli mainion kuuluisa ja rikas kauppias, jota köyhinä aikoina ja weroin 

maksuissa y.m. on suurena apuna saaren köyhimmille eläjille. Saaren eläjät sekä muutkin 

sen ympäristöllä kunnioittawat häntä ”Mantsinsaaren kuwernööriksi”. – Käwimme siis 

kuwernöörin tykönä kestissä, sepä wasta oli jotain. – Saamme kuulla, ettei yksikään 

ihminen, ei köyhä eikä rikas, ei herra eikä kerjäläinen, pääse kuwernöörin talosta pois 

ruokailematta. Tämäpä juuri onkin lewittänyt hänen mainettansa. 

Joku wuosi takaperin tapahtui tässä kuwernöörin talossa erinomaisen kummallinen 

tapaus. Kuwernöörillä oli näet nuori tytär, jonka hän wastoin tytön tahtoa tahtoi naittaa. 

Sitä warten oli jo määrätty ”lujus-päiwä” (kihlaus- eli wahwistuspäiwä). Wieraita ajoi joka 

haaralta taloon. Höyryäwät samowaarit suitsuiwat ja suuri ”lujuspaali” oli alkanut. Waan 

illalla hämärässä häwisi äkkiä morsian, etsittiin sieltä, etsittiin täältä, etsittiin joka paikasta, 

waan kaikki oli turhaa. Wihdoin nähtiin reen jäljet menewän jään yli Wenäjälle päin, silloin 

arwattiin asia. Tytön lemmitty oli näet siellä ja asiasta tiedon saatuansa oli hän tullut ja 
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warastanut tytön. He meniwät Wenäjälle, wihittiin siellä ja tuliwat wasta jonkun ajan 

perästä tytön wanhempain luokse siunausta saamaan ja rikostansa anteeksi pyytämään. 

Ja tämä wihdoin heille myönnettiinkin.  

Tämmöisiä romanttisia kohtauksia tapahtuu täällä usein, eikä ainoastaan kuwernöörin 

tyttärille, waikka niin kuin siwumennen tästä ainoastansa mainittiin. – Eikä se kumma 

olekaan, kuin monta kertaa kuullaan isät keskenään määrääwän, että muka minun poikani 

ja sinun tyttäresi pannaan yhteen ja lasten on siihen myöntyminen, waikka wastoin heidän 

omaa tahtoansakin. Waan wähät näistä, jatkamme matkaamme pitkin saarta. Se on 

tiheään asuttu, waikka enimmiten huonoja rakennuksia näemme saaressa olewan, sinne 

tänne kallistuneita, maahan wajonneita hökkeleitä, joiden katolla ei nähdä korsteenia, 

waan sawu jonkun honttokannon näköisen torwen läpi sieltä ulos tupruaa. Arwattawasti on 

se ”sawutupa”, johon kuitenkaan tällä kertaa emme wiitsi mennä. Käydään waan 

katsomassa tuota Heinäluodon uutta majakkaa, joka tänä kesänä ensi kerran korkeasta 

tornistaan antoi kirkkaan loistawan walon. Se on kiitettäwä johtaja Laatokan wesillä 

kulkijoille. – Nyt kuin olemme juuri kuin matkasta wäsyneet, niin woipi olla paras, että 

tässä wähän lepäämme, sitten taas palataksemme mantereelle, josta tuo waiwaloinen 

matkamme alkoi. 

Satakunta15. helmikuuta 1879 

Olemme jo kotwan lewänneet Heinäluodon majakassa, siis jatkamme matkaamme ja 

tulemme ”Tuleman ”sahalle. Tämä jo wanhoista ajoista asti on ollut maamme suurimpia 

lautasahoja. Suuret korkeat sahajauhomäet todistawat, että miljoonittain tukkia on sanottu 

saha aikojen kuluessa tehnyt laudoiksi. Tuo pitkä silta yli joen, tuon lautain loiske ja 

töminä, nuo suuret kasarmit ja tapulit, sekä istutetut lehtipuut antawat paikalle jokseenkin 

ihanan näköalan. Tuo komia kreikkalainen kirkko korkeine torneineen seisoa törröttää 

korkeassa mäen töyräässä joen rannalla. Nyt on wasta kello kuusi aamulla ja moniääniset 

kirkon kellot alkawat kutsua kansaa kirkkoon, omituisella nuotilla muistuttaen päiwän 

juhlallisuuden merkitystä. Kansa rientää kirkkoon joka haaralta ja mekin seuraamme 

heidän esimerkkiänsä. 

Tultuamme kirkkoon näemme, että juhlallinen jumalanpalwelus on jo alkanut. Ikäwä waan,  

että kaikki toimitukset, saarna, messut, luwut, laulut ym. seremoniat toimitetaan 

wenäjänkielellä, jota emme me, eikä suuri osa Salmin asukkaista sanaakaan ymmärrä. 

Kuitenkin täytyy myöntää, että kaikki käy erinomaisen juhlallisesti. Kysyttyämme mitä juhla 

nyt oikeastansa on, saamme wastauksen: ”Wieristä” eli loppiainen. – Nooh nyt on se oikea 

Jordanin juhla, sillä tänä päiwänä saarnataan Kristuksen kasteesta Jordanissa. Senpä 

tähden onkin kreikkalaisen tawan mukaan hakattu lähellä kirkkoa olewalle joen jäälle suuri 

awanto. Noin 3-4 tuntia oltua kirkossa, jossa koko aika täytyy seisoa, sillä penkkejä ei ole, 

owat jalkamme jo niin rauenneet, että tuskin woimme seisoa.  

Waan kun olemme uteliaat näkemään kaikkia mitä tapahtuu, täytyy meidän kuitenkin 

seisoa ja katsoa, siksi kuin lähdetään kirkosta kaikki ulos. Papit täydessä juhlapuwussa 

sekä muut laulajat ja kirkon palwelijat edellä laulaen ja messuten, kantaen ristilöitä sekä 

pyhäin kuwia ja kirkollisia lippuja. Näin mennään nyt Jordanin wedelle. Papit pitäwät 

jumalanpalwelusta awannon reunalla, siunaawat awannossa weden, pirskottawat sitä 

pyhäin kuwille ja risteille, joita myöskin pistetään aikawälin awantoon. Sen perästä 

pirskotetaan wettä läsnäolijoille yhät wielä laulaen ja messuten. Nytpä rientäwät ihmiset 

tätä siunattua wettä juomaan, pesemään käsiänsä ja silmiänsä sillä.  

Tämä meistä ei ollut mitään ihmeellistä, waan wilun wäreet käwiwät ympäri ruumistamme, 

kun näimme useamman ihmisen riisuwan waatteensa, miehillä ainoastansa aluskaatiot ja 
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paita, naisilla alushame ja paita. Ja sitowan sitten nuorasen ympärillensä, jonka toisesta 

päästä joku lähin sukulainen, jota sanotaan risti- isäksi, piti kiinni. - Awannon laidalla 

tekewät he nyt siunaten ristinmerkkiä ja näin alastomina hyppääwät awantoon, josta 

sanottu rippi-isä heidät taas ylös tempaisee. Waan hän taas uudestaan hyppää awantoon, 

tehden näin kolme kertaa perätysten. Nämä kolme hyppäystä merkitsewät, nimeen Isän, 

Pojan ja Pyhän Hengen.  

Noustuaan awannosta, näin alasti ja paljain jaloin astuu hän muiden muassa kirkkoon, 

näemme kuinka jalkapohjista jääpi marraskettu (päällisin nahka) kirkon portaisiin 

kiinnitettyyn rautapeltiin. Kirkossa pukewat he entisiin waatteisiinsa, waan ne märät 

waatteet, jotka owat olleet awannossa käydessä, pidetään wielä kolme wuorokautta. 

Luullaksemme on tämä Jordanissa käynti terweydelle kowin wahingollista, emmekä me 

luule siitä olewan sielun autuuttakaan, waikka kreikanuskoiset kyllä niin totisesti uskowat. 

Neljä henkeä nyt waan käwi Jordanissa, waan sanotaan, että toisinaan on käynyt 

toistakymmentä henkeä tällaisessa saunassa. Tätä pyhää wettä wiedään sitten 

kirkkoonkin ja moni wiepi kotiinsa suuret sammiot, josta kaikki talon wäki sekä hewoset, 

lehmät, lampaat ja kenties kaikki kukot ja kanatkin saawat juoda. Jumalanpalwelus loppuu 

niin, että pappi seisoo risti kädessä, jota kaikki käywät suutelemassa ja toinen pappi 

wiskaa wispilällä wettä suutelijan silmille. 

Kirkonmenoin loputtua lähdemme kirkosta ja kestikiewarista syötyämme emännän 

piirakaisia, lähdemme tuohon kuuluisaan Kirkkojoen kylään, jossa lienee kenties 70-80 

taloa. Täällä on nyt suuri Praisnik, juuri kuin markkinat. Kaikki kirkkowäki on tänne 

kokoontunut sekä muitakin, erinomattain nuorta kansaa monesta pitäjästä asti. Kukin ajaa 

sukulaisensa tai tuttawansa luokse, jossa syöwät päiwälliseksi noita monenlaisia 

piirakoita. Juowat kahwia ja teetä, tarjotaanpa parahille wieraille ”wesselwettäkin” eli 

palowiinaa yltäkyllin, niin että tällaisessa kokouksessa useinkin nähdään, kuinka wanhat 

harmaapartaiset ukot taluttelewat toisiansa ja laulelewat iloisia laulujansa. 

Perästä puolen päiwän kokoontuu kansa jokijäälle, erinomaittain nuorta kansaa. Nytpä 

alkawat leikit.  

Ihmeellisintä meistä on tuo ”Pitky kisa” eli pitkä leikki. Pitkä kisa alkaa niin, että tytöt 

ottawat oikeaan käteensä nenäliinan, jolla kukin wiipottaa jotain poikaa luoksensa. 

Samassa astuukin poika tytön luokse, tarttuu toisella kädellä nenäliinaan ja toisella tytön 

wasempaan käteen, joten tulewat he seisomaan wastakkain. Sitten asettuwat kaikki parit 

yhteen riwiin, niin että kaikki pojat owat yhdellä ja kaikki tytöt toisella puolella. Näin 

muodostuu toisinaan hywinkin pitkä jono, juurikuin sotawäen paraati. – Nyt astuwat tytöt 

kaksi tai kolme askelta siwuittain oikealle tai wasemmalla puolelle. – Pojat seisowat 

jalkojansa liikuttamatta paikoillansa, ainoastansa kääntäwät ruumistansa aina wähän tytön 

liikkeen myötä oikealle tai wasemmalle. Tästä kisasta alkaa monille ennestään aiwan 

tuntemattomille ikuinen rakkaus, joka wasta kuolemassa sammuu. 

Illan hämärässä ruwetaan sitten ajelemaan kukin parhaalla hewosellaan. Nuoret 

sulhaspojat ottawat aina jonkun neidon rekeensä, arwattawasti sen, joka on hänen 

”mielessä pidettäwänsä”. Näemme heidän toisinaan ajawan luminietokseenkin ja 

seisottawansa hewosensa sinne, puhellen siinä lemmittynsä kanssa tulewista asioista. – 

Tässä praasniekassa, jota tawallisesti pidetään pari päiwää, lopulta kuulemme, kuinka 

yksi ja toinen ukko hakee tyttöjänsä, mainiten ” Hospoti, hospoti”! Kunne nygöi Marffu sai? 

- Wiimein saapikin ukko asiasta tiedon.  

Tyttö, joka pitkässä kisassa oli mielistynyt erääseen, ehkä wasta ensimmäisen kerran 

nähtyyn, walitsemaansa poikaan niin sydämestänsä sekä poika tyttöön rakastunut, 
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etteiwät enää woineetkaan toisistansa erota, waan päättiwät kuin päättiwätkin paikalla 

lähteä pojan kototaloon, waikkapa kohta viiden peninkulman päähän. Ja niin wei 

nuorukainen äkkiarwaamatta kotiinsa wanhemmilleen miniän. Ukko, jolta tyttö näin oli 

häwinnyt, siunailee waan:  

” Ooh hospoti, johan nygöi Marffu warastettiin”!  

Jonkun ajan perästä tulee poika tytön kanssa wanhempain kotiin, jolloin rikos anteeksi 

pyydetään ja wanhempain suostumuksesta mennään sitten papin luo kuulutuksiin 

panemaan. Tässä praasniekassa, jossa nyt olemme käyneet, warastettiin ainoastaan 

kaksi neitoa. – Me kuin jo olemme matkasta wäsyneet, lewähdämme tässä wähän ja 

menemme sitten häihin, jos kohtakin ”kuokkawieraiksi”.   

Satakunta 31. toukokuuta 1979 

Ajettuamme Kirkkojoelta kotwan tasaista salotietä alkaa näkyä tuo korkia Orusjärwen 

selänne, jolla woipi olla jopa 30 taloa. Orusjärwellä on keskellä kylää hirsiaidalla ympäröity 

hautausmaa ja sen sisällä pieni kirkko eli rukoushuone. Tiedusteltuamme kylän asukkailta 

kylän muinaisuutta saamme tietää, että kylässä on ennen wanhaa ollut monasteri eli 

luostari nykyisen rukoushuoneen asemalla. waan milloin se on ollut, ei woi kukaan 

selittää, ei edes kontrahti prowastikaan sanonut löytywän siitä mitään tarkempia tietoja 

kirkon wanhoista kirjoitakaan.  

Kylän asukkaat, niin kuin prowastikin, waan kertowat, että monasteri on ollut puusta 

rakennettu ja että joukko sissiä eli muuta säännötöntä sotawäkeä on hyökännyt 

monasteriin, ryöstänyt sen ja lähdettyänsä panneet sen tuleen. Waan samassa owat 

tulleet umpisokeiksi, niin etteiwät osanneetkaan enää oikeata tietä, waan astuiwat sokeina 

sinne tänne ja wihdoin suorastaan järween, jonne kaikki hukkuiwat. Näitten sissien 

orusoita (pyssyjä) on wielä näihin aikoihin asti löydetty Orusjärwen pohjasta. Tästä sai 

järwi ja kyläkin nimensä: Orusjärwi, se on Pyssyjärwi. Sanottiinpa, että olisi järwestä 

löydetty pieni kirkonkellokin, se olisi ollut monasterin kello. Miten se sinne oli tullut, ei 

tiedetty. 

Lähellä Orusjärweä on suuri silmälähde, josta jääkylmä wesi ylös kuohuaa. Tähän 

sanotaan munkkien wieneen piiloon monasterin rahat, joita olisi sinne wedetty hewosilla ja 

puurilla (ajopelit). Nykyisin wielä kaiwettaessa monasterin asemaa löytyy sieltä hiiltä 

toisinaan wielä kahden kyynärän sywyyteen asti. 

Prowasti sanoi, että samat sissit oliwat ryöstäneet ja polttaneet sen aikuisen Salmin 

kirkonkin, jossa paloiwat kaikki wanhat kirkonkirjat. 
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Salmi Tenhun kylä (Kuva  Mika-Sakari Komu) 

 

Salmi Orusjärvi 1940/50-luvulla 

Jätettyämme tuo muinaisajan monasterin ajamme samaa salotietä takaisin ja saawumme 

lopulta Wirtelän tulliasemalle. Siinä on Wenäjän raja ja kun wartija nostaa puomin niin 

olemme Wenäjän puolella. Rajalla on suuri tiilikiwistä tehty patsas, jossa toisella puolella 

on Wenäjän ja toisella puolella Suomen waakunat. Patsas on winossa ja jokseenkin 

kaatumaisillaan.  
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Rajakivi  Manssilassa 1617  (Kuva Terttu Autio) 

Olemme nyt Konnunkylässä. Kummallista on se, että silmätauti on tässä kylässä jo 

ammoisista ajoista pitänyt puolet kyläläisiä umpisokeina tai kuitenkin yksisilmäisinä. 

Runokin kertoo Konnun sokioista seuraawasti. 

Tuhma mahti konnun mahti 

Kuin neitoset kosissa käywät 

Miehet tuhmat, naiset laiskat 

Tyttäret kyläänkäwijät  

Pojat puolimielisiä 

Ukot umpisokioita 

Eiwät ukot ulos osaa 

Ilman naisten saattamatta 

Tyttären taluttamatta 

Owea etsiwät perästä 

Penkin alta akkunata 

Eihän owea perästä löywy 

Penkin alta akkunata! 

Asukkaat eläwät wielä nytkin, niinkuin woipi sanoa ”patriakkaallista” elämää. Talon ukot, 

waikkapa kohta umpisokioina, eläwät usein ihmeellisen wanhoiksi, monesti yli 90 wuoden. 

Tuo wanhus, joka ei ole enää harmaissaan, waan pellawan walkosissa hiwuksissaan ja 

parrassaan, on aina isäntä talossaan, kaikki pojat owat kotona ja tekewät yhteistä 

talontyötä ja eläwät jokseenkin hywässä sowinnossa. Isä naittaa aina poikansa, ottaa 

miniän kotiinsa ja antaa tyttärensä miehelle, waan ani harwoin tahi ei koskaan ota wäwyä 
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taloonsa. Wanhan ukon kuoltua eroawat pojat, jakawat keskenänsä irtonaisen 

omaisuuden sekä talonmaat. 

Keski – Suomi 4. kesäkuuta 1879 

Murha Salmissa. Kun leski wasili Bogdanow Käppi Salmin pitäjässä meni kokemaan 

kalanpyydyksiänsä, eikä häntä kuulunut kotia, lähti wihdoin hänen tyttärensä etsimään 

isäänsä. Eräältä talonpojan waimolta sai hän tietää, että isänsä jo edellä puolen päiwän oli 

palannut kotia päin kaloinensa; lähtiwätpä molemmat etsimään ja löysiwät hänet tien 

wierestä murhattuna ja pahoin runneltuna. Murhaajasta ei olla wielä saatu tietoa. 

Finlands Allmänna Tidning 30 kesäkuuta 1879 

Loinen Akim Iwanoffin 4½-wuotias poika hukkui Miinalanjokeen 23. toukokuuta. Hän 

putosi jokeen äitinsä ja isoäitinsä siiwotessa kalastustarpeita, eiwätkä he onnistuneet 

yrityksestä huolimatta poikaa pelastamaan.  

Karjalatar 8. elokuuta 1879 

Salmin pitäjän Mantsinsaarella kauan odotettu kirkko on tullut walmiiksi ja wiime pyhänä 

wihitty. Kansaa oli paljon harwinaista juhlaa wiettämässä, ilma oli kaunis ja  

jumalanpalweluksen piti pitäjän arwoisa prowasti, waan pappeja oli wähän, ainoastaan 4, 

joista 2 oli omia pitäjän pappia, yksi Kitilän ja yksi Suistamon. Yllämainitusta hommasta on 

pitäjäläisten kiittäminen talonisäntä Mensakoffia, joka työn hommasi. 

Salmin pitäjässä Miinalan kylässä wiime wiikon loppupäiwinä hakattiin lampuoti Afonasias 

Antreijeffin hewoseen kaksi kirween haawaa, joista toinen on jalkaan ja toinen lanteille, 

waan lanteilla olewa haawa on kauhean näköinen, ¼ kyynärää pitkä ja yli 6 tuumaa sywä. 

Olisi hywä jos woitaisiin saada toteen, kuka sen on tehnyt. 

Karhuja liikkuu Salmin pitäjässä ahkeraan. Pari wiikkoa takaperin oliwat repineet 

muutamissa kohden lehmiä ja tämän kuun 4. pnä tappaneet yhden lehmän lampuoti 

Afonasias Nikolajeffilta Miinalan kylässä. Olisi tarpeen, että ruunun miehet pitäisiwät 

jahdin karjamaille. 

Östra Finland 26. syyskuuta 1879 

Nikolai Bogdanoffin 6-wuotias poika Salmin Kirkkojoelta putosi Kirkkojoen ylitse 

menewältä kapealta puusillalta weteen ja hukkui, waikka hänet saatiin auttajien toimesta 

nopeasti ylös. 

Talolliset Michail Maximoff, Iwan Michailoff ja Iwan Larikka sekä loinen Nikifor Grigorjeff 

Salmin pitäjästä, 12. tätä kuuta kahdella soimallaan palasiwat wenäjältä Lunkulansaaren 

lahteen. Astuttuaan pieneen laiwajollaan, millä aikoiwat soutaa maihin, menetti Iwan 

Larikka tasapainonsa ja putosi weteen. Larikan yrittäessä takaisin jollaan joutuiwat kaikki 

neljä weden waraan, ja Iwan Maximoff ja Nikifor Grigorjeff, jotka eiwät onnistuneet 

pitämään jollasta kiinni, hukkuiwat ennen kuin apua saatiin.    

Satakunta 4. lokakuuta 1879  
Tämän syksyiset tuulet owat tehneet täällä Salmissa paljon wahinkoa saariston aluksille. 

Sanotaan jo puoli kymmentä pienempää ja suurempaa alusta tulleen hukkaan. Eräältä 

kauppiaalta sanottiin särkyneet kaksi alusta, jotka oliwat tulossa Wenäjältä ja lastatut 

jauhomatoilla sekä kaikenlaisella kauppatawaralla. Toinen niistä, kuunarin tapainen alus, 

oli jo pääsemäisillään kotorantaan, kuin raju tuuli ja myrsky ajoi sen karille ja särki 

palasiksi. Suuri osa lastista meni hukkaan. Jauhomatot saatiin kuitenkin melkein kaikki, 
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waan märkinä korjuuseen, kuin niitä täytyi joku osa keräillä saariston rannoilta tuulen 

ajelemina.  

Ihmisiä ei tietääkseni ole kuitenkaan mennyt hukkaan kuin kaksi miestä, jotka 

wiedessänsä alustansa johonkin saaren warjoon, oliwat lähteneet merta mittamaan, waan 

silloin tuuli kaatoi heidän weneensä ja niin joutuiwat miehet, joita oli neljä, aaltojen 

waltaan, oman onnensa nojaan. Kaksi heistä turwautui kaatuneeseen weneeseen, josta 

he kolmen tunnin kuluttua pelastettiin wähissä hengin. Waan ne kaksi miestä oliwat 

uponneet tietymättömiin ja luultawasti owat wieläkin siellä. 

Tämän kuun 15. päiwää wastaan mursiwat warkaat katon kautta kauppias Igor Prokofjeffin 

kauppapuotiin, joka on Tuleman sahalla noin 30- 40 syltä wesisahasta. Waikka saha oli 

käymässä koko yön, eiwät työmiehet yön pimeydessä sanoneet nähneensä mitään 

erinäistä liikettä puodinkaan ympäristössä. Roswot eiwät liene olleet niinkään rahan 

ahneita, koska pitiwät waskirahat ja wanhat Wenäjän ristiruplat niin halpoina, etteiwät 

wiitsineet ottaa niitä mukaansa. He keräsiwät waan Suomen ja Wenäjän hopearahat. 

Paperirahat oli kauppias samana iltana wienyt puodista pois roswoin suureksi harmiksi. 

Sen sijaan warastiwat he sormuksia, korwarenkaita rintaneuloja sekä ristejä, joita 

kreikkalaiset kantawat kaulassansa. Kenties ottiwat he wiimeksi mainittuja rukoillaksensa 

niillä, että ne wastakin auttaisiwat meitä samanlaisessa yrityksessä. 

Satakunta 18. lokakuuta 1879 

Wuoden tulo paikkakunnalle on ollut hywänpuolinen.  

Peruniin, joita täällä wiljellään tuiki wähän, on taas ilmaantunut tuo yleisesti tunnettu 

perunatauti. Kalansaalis on ollut niukanlainen. Purjehdusliike on tänä wuonna ollut 

myöskin wähemmän edullista.  

Karhut owat taas tänäkin wuonna tehneet paljon wahinkoa, arwion mukaan on niiden 

kautta tullut noin kymmenkunta lehmää hukkaan. Kaikkia niitä eiwät karhut kuitenkaan ole 

ennättäneet syödä, kun owat paimenien kautta tulleet siitä useinkin estetyksi, waan owat 

kuitenkin jonkun osan ruumista, enimmäkseen selän tahi säyn niin pahoin repineet, että 

eläin sen kautta jonkun ajan kärsittyään kowaa tuskaa on heittänyt henkensä. 

Monesti wahinko ei olisikaan kowin suuri, jos kohta kun nähdään, että haawat owat 

kuolettawat, lahdattaisiin eläin, niin saataisiin nahka ja suurin osa, melkeinpä kaikki 

lihatkin. Waan kun täällä kreikkalaisilla on taikausko, että jos he sellaisen eläimen 

lahtaisiwat tai siitä itsellensä wielä jotain hyötyä ottaisiwat, niin suuttuisi kenties 

silmittömästi itse metsän haltija tahi joku muu pyhä Jyrki. Ja sitten heidän karjansa olisikin 

wasta onnettomassa tilassa. 

Ja jos he wielä itse söisiwät sellaisen eläimen lihaa, niin ”hospoti”, mitä siitä seuraisikaan! 

Tämän kirjoittaja oli tänä päiwänä tilaisuudessa näkemään erään talonpojan lehmän, jolta 

karhu jo kolme wiikkoa takaperin oli wahingoittanut ainoastansa selkärangan, waan kaikki 

parannuskeinot oliwat nähtäwästi jo turhat. Nyt koetettiin kyllä kaikin tawoin kehottaa 

omistajaa lopettamaan tämän onnettoman luontokappaleen, joka tuskissansa pahalla 

äänellä huusi ja ölisi. Waan kaikki kehotukset oliwat turhat. 

Wielä tänäkin wuonna owat nuo kaksijalkaiset karhut näyttäneet jälkiänsä, sillä joku aika 

takaperin oli erään talonpojan hewonen mennyt toisen talon wainiolle, waan kun emäntä 

sen näki, otti hän kirween ja löi sillä kaksi kertaa naapurin hewosta selkään ja kerran 

reiteen. Parantaja on sitä sitten hoitanut ja owatkin haawat parantumaisillaan. Samaten on 

toisesta kylästä hakattu erään talonpojan hewosta wiikatteella. Haawat eiwät kuitenkaan 
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ole olleet kowin suuria. Joku wuosi sitten hakattiin eräältä talolliselta kolme lehmää 

wiikatteella; niistä yksi jonkun ajan mentyä menetti henkensä. 

Tällaista raakuutta tapahtuu täällä useasti ja paha waan, etteiwät semmoiset asiat ole 

tulleet paremmin walkeuteen ja oikeuden tutkintoon, jotta niiden tekijät saisiwat ansaitun 

palkkansa. 
 Satakunta 

25. lokakuuta1879 

Ensimmäiseksi aloitamme kertomuksen pyöreistä. 

Pyöreit walmistetaan niin, että happanemattomasta ruisjauhotahtaasta tehdään tawallisen 

ohuet, noin teewadit suuruiset kakkarat eli leiwät ja niiden keskus painellaan wähän 

kuopallensa. Tämä sitten täytetään sitä warten keitetyllä ryynipuurolla tahi perunawellillä. 

Nyt paistetaan pyöreit uunissa ja sieltä ulos otettua woidellaan ne sulatetulla woilla ja 

asetetaan johonkin tuohiwakkaan tahi seulaan ja peitetään moninkertaisilla waatteilla. Nyt 

kun pyöreit owat kotwan hautuneet, owat ne walmiit syötäwiksi. 

Piiras eli sipotniekka walmistetaan niin, että happanemattomasta ruisjauhotahtaasta 

ajetaan niin kutsutulla piiraswärttinällä samanlaisia kakkaroita kuin pyöreitäkin tehdessä, 

waan paljon ohuemmiksi, suuremmiksi ja wähän soikeiksi. Tällaisen kakkaran päälle 

lewitetään samanlaista puuroa kuin pyöreinkin. Wieläpä toisinaan talkkunajauhohuttuakin. 

Kakkaran laidat kahden puolen käännetään wastakkain, niin että ne molemmista päistä 

tulewat wastakkain, waan keskeltä jääpi laitain wäli auki. Kohta kun laidat owat käännetyt, 

näpistellään ne etusormen ja peukalon kanssa nyppyisiksi. Kuin nyt näin on tehty, 

muodostuu piiras soikeaksi ja päällyspuolella on sen seitsemänkymmentä nyppyä, ryppyä 

ja näppyä, jonka tähden kuulin erään suomalaisen, joka ensikerran katseli tätä 

sipotniekkaa, nimittäwän sitä muotonsa mukaan ryppynäppyseksi. Kun sitten näin on 

sowelias muoto walmistettu, paistetaan, woidellaan ja haudotaan piiras samalla tawalla 

kuin pyöreitkin. 

Sultsina walmistetaan niin, että hienoiksi sihdatuista ruisjauhoista tehdysta tahtaasta 

ajellaan piiraswärttinällä kakkarat niin ohuiksi kuin suinkin woidaan, tawallisesti noin 

paperin ohuiksi, eli niin, että päiwä läpi kuultaa. Nämät sultsinan kuoret paistetaan sitten 

hiilien päällä tai useinkin uunin lämmitessä lewitetään niitä päreen päälle ja paistetaan 

uunin edessä lieskan kuumuudessa. Kun ne owat paistetut, pannaan ne säilöön, 

tawallisesti seulaan, joka onkin niille hywin sopiwa; suuruutenskin puolesta täyttäwät ne 

tawallisesti seulan. Syömään ruwetessa otetaan nyt sultsinan kuoret ja woidellaan 

kumpikin puoli sulatulla woilla. Sen jälkeen lewitetään niille ohran ryyneistä keitettyä 

pehmeätä puuroa ja sen tehtyä kääritään sultsina usiampaan taitteeseen, niin että siitä 

muodostuu noin kahden tai kolmen tuuman lewyinen ja jalan pituinen käärös, jommoisena 

se on walmis syötäwäksi. 

Supukka walmistetaan niin, että hienoista kaurajauhoista tehdään wellin tapainen tahas ja 

se sitten lusikalla pannaan kuumennetulle paistinpannulle eli niin kuin sitä sanotaan 

”riehtilälle”, jota samassa wähän pyöräytetään, että tämä pehmeä tahas raswaisella 

pannulla tasan lewiää ylt`ympäri koko pannun. Näin muodostuu taas paperiohuita pyöreitä 

lewyjä. Näiden sisään pannaan kuten sultsinankin jotain kryynipuuroa, joka niin kuin 

muutkin puuron on keitetty rieskamaidosta ja woista. Supukka käännetään nyt 

kolmikolkkaiseksi, joten se muodostuu melkein leipäneljänneksen muotoiseksi. Tätä 

syödessä kastetaan sitä aina silloin tällöin sulattuun lehmän woihin. 

Keitin- ja paistinpiiraat, joita aina ensimmäiseksi walmistetaan sulhaisten taloon tullessa 

tehdään siten, että kuoret leiwotaan hywin ohuiksi ja sydämeksi pannaan kuiwiksi 
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keitettyjä kryynejä tai enimmitän talkkunajauhoja. Kuori käännetään sitten kaksinkerroin, 

että piiras walmiina on puolikuun muotoinen. Tämä piiras keitetään kypsäksi 

paistinpannulla woissa. 

Samalla tawalla walmistetaan myös paistinpiiras, waan sen kuori on paksumpi ja 

muutoinkin on siinä säästetty enemmän woiwaroja kuin keitinpiiraassa, joka kokonaan 

woissa keitetään. Paistinpiiraat paistetaan kyllä paistinpannulla waan useinkin liinaöljyssä. 

Watruskat walmistetaan wehnäjauhoista samalla tawalla kuin pyöreitkin, waan sydämeksi 

pannaan uunissa kowennetun piimämaidon ja kananmunan sekoitusta tahi 

mannakryynipuuroa. Ne paistetaan uunissa niin kuin piiraatkin. 

Sydänkukkoja löytyy monta monituista eri lajia. Ne owat umpikuoriset soikeat kukot, jotka 

saawat eri nimityksensä sen mukaan mitä sisältäwät, esim kalakukko, lanttukukko ja 

wipelikukko tai lihakukko ym. Näiden selittäminen on tarpeeton, koska joka paikassa 

Suomessa taitawat emännät näitä walmistaa.  

Karjalatar 24. joulukuuta 1879 

Aikaisemmin on lehdessä mainittu, että Mantsinsaaren kirkon rakentaja olisi ollut talollinen 

Mensakoff. Tässä kirjoittaja erehtyy. Kuten hywin on tiedetty, oli isomman rukoushuoneen 

asema tarjottu Peltosiin kylään saaren pohjoispäässä. Wasili Semenoff Sämäkkä on omin 

päin kerännyt rakennustarpeita kirkkoa warten. Noin 7 wuoden rakennusajan jälkeen on 

Sämäkkä onnistunut saamaan kirkon walmiiksi. Että Sämäkkä ansaitsee saarelaisten 

kaiken kiitoksen, sitä ei kieltäne kukaan. 

Satakunta 17. tammikuuta 1880 

Kiwikauppaa Laatokan rannoilla. Salmin pitäjässä on wiime suwena eräs maakauppias 

kerännyt sierakiwiä, joita sanotussa pitäjässä runsaasti löytyy, kaikkiaan 80000 leiwiskää. 

Kiwet wiedään ensi kewäänä Pietariin, jonne ne jo owat tilatut. Näistä sanotaan tehtäwän 

tulenkestäwiä tiiliä tahi kaakelia. Kiwien keräämisellä onkin moni muuhun työhön 

kykenemätön ansainnut leipänsä ja toiwotaan hänen ensi suwena keräyttäwän paljoa 

suuremman summan.  

Impilahden pitäjästä sanotaan erään kiwikauppiaan aikowan rakentaa tehtaan, jossa 

surwottaisiin ja hienoksi jauhettaisiin posliinikiwiä, - joita täältä suuret summat wuosittain 

wiedään Pietariin. Niin muodoin wietäisiin kiwet hienoina jauhoina Pietariin y.m. 

posliinitehtaisiin. Arwattawasti saataisiin tawarasta näin paljon parempi hinta kuin nyt. 

Kiwet tietysti tulisiwat poltettawiksi, waan polttaminen luultawasti täällä tulisi 

huokeammaksi, kuin muualla, kun kunnassa on hywät puumetsät. 

Tarttuwaa kupulatautia on taaskin ilmaantunut usiampaan hewoiseen Salmin 

kihlakuntaan, waan luullaan, ettei tauti kuitenkaan pääse niin suuressa määrässä 

lewiämään, kuin kahtena wiime wuotena, koska kansa on tullut jo paremmin 

ymmärtämään lääkeaineitten waikutuksen ja etsiwät jo paremmin lääkärien apua, eiwätkä 

enää luota niin paljoa noiden maankulkijain kuoharein taikatemppuihin kuin tähän asti.  

Östra Finland 3 syyskuuta 1880 

Punatauti raiwoaa Miinalassa ja useita henkilöitä on kuollut. 
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Laatokan kalastaja, kuva voisi  olla Perämaan pengertieltä 

Laatokka 13. huhtikuuta 1882 

Hywä kalansaalis. Salmin Mäkipään kylässä wetiwät miehet koko talwen nuottaa 

ulkowesissä, mutta tuiki huonolla menestyksellä. Nyt wiime wiikolla owat he koettaneet 

onneansa omassa lahdessa, ihan ikkunainsa alla. Sepä onnistuikin niin, että he aina 

päiwittäin saiwat 6-7 puutaa, siikoja ja kuhia sekaisin, wieläpä wähin lohiakin, joista suurin 

lohi painoi 14 naulaa. Pääsiäispyhäin tähden eiwät miehet woineet wetää nuottaa kuin 3 

päiwää, mutta nyt pyhäin mentyä he taas jatkawat toimintaansa. Jos saalis on yhtä hywä 

kuin enenki, niin patkitsee se kohta runsaasti miesten kokotalwiset waiwat.  

”Kaukaa ehtii, likeltä löytää”.  

Östra Finland 17. marraskuuta 1882 

Iwan Wasilijeff Tulemajoen kylästä putosi Laatokalla laiwan kannelta. Laiwa kuului N.  

Jegaroffille. Paluumatkalla Pietarista oliwat mukana waimo ja lapsi. 

Wiborgsbladet  5. tammikuuta 1883 

Salmin kuntakokouksen puheenjohtajaksi ja warapuheenjohtajaksi owat walitut 

maanwiljelijät Iwan Andrejeff Setkänen ja Aleksi Michailoff  Burtsoff. 

Laatokka 16. tammikuuta 1883 

Wiime tiistaina tammikuun 2. päiwänä oli eräs Salmin mies myynyt kaksi kuormaa woita 

jollekin Pietarin pikkukauppiaalle. Tämä oli antanut käsirahan 10 ruplaa ja pyytänyt miestä 

lähellä olewaan kapakkaan, jossa hinta kokonaisuudessaan maksettaisiin. Ulkona oli näet 

waikea laskea rahoja. Salmilainen seurasikin, mutta wähän ajan juomingin perästä katosi 

ostaja eikä palannutkaan. Salmilainen hätääntyneenä lähti woikuormaansa katsomaan, 

mutta nämä oliwatkin häwinneet hewosineen päiwineen. 

  

Uusi Suometar 20. tammikuuta 1883 

Täällä wietimme joulujuhlat hiljaisesti Jumalan sanaa kuulematta, sillä jouluksi ei pappia 

tänne tullutkaan, waikka kyllä odotimme. On oikein ikäwä, kun saat papin maksut maksaa 

useammalle papille, waikka ei edes jouluna saa kuulla Jumalan sanaa; saat elää kuin 
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Röhölässä. Mutta luuloni mukaan on joku arwoisa henkilö tehnyt pyynnön konsistoriumiin, 

että pappi welwoitettaisiin asumaan piirimme sisässä eikä Sortawalan kaupungissa ja 

konsistorium kuuluu määränneen, että papin pitää asuman täällä, Suojärwellä tai 

Korpiselässä. 

Suotawa olisi, että arwoisa sielunpaimenemme asettuisi tänne Salmiin, kun täällä asuu 

enin osa sanankuulijoista, arwiolta päälle wiidenkymmenen.  Täällä rajalla asuu paljo 

tullipalwelijoita ynnä monenlaista muuta kansaa ja onpa täällä monta muutakin korkiaa 

kruunun laitosta, sillä noin neljä wuotta takaperin laittoi kruunu Laatokan rannassa 

olewaan Heinäluotoon komean majakan, joka ilahuttaa ja ohjaa jo monen peninkulman 

päästä monta merimiestä kesän ajalla ja jossa majakassa on monta palwelijaa 

perheineen.  

Majakan palwelijat walittawat sen ikäwän kohdan olewan heillä haittana, että eiwät saa 

heille tulewaa kolmen kuukauden palkkaa määräajalla, waan toisinaan sattuu, että saawat 

odottaa puolitoista jopa kaksi kuukautta yli määrän.  Waikka täällä heillä on kewäin ja 

syksyin hywin waiwaloinen toimeentulo, kun pahan ilman wuoksi eiwät pääse liikkeelle 

eikä likeltä löydy kuin kiwiä ja kolmen kuukauden määräpalkkaa täytyy odottaa niin kauan. 

Mintätähden majakkalaisten ylihallitus ei woi laittaa määrätyllä ajalla heille tulewia 

palkkarahoja? 

Laatokka 6. maaliskuuta 1883 

Kun wangin wartija Ontrei Wasilijew Salmissa Alhon kylässä eräänä päiwänä tuli 

läheisestä kylästä kotiin, riisui hän takin päältänsä ja aikoi panna sen seinällä olewaan 

naulaan, waan yht äkkiä kaatui ukko lattialle, jossa tuokiossa heitti henkensä. 

Ilmarinen 20. maaliskuuta 1883 

Salmin pitäjän ja Wenäjän rajan läheisyydessä, kumminkin Wenäjän puolella olemme 

saaneet wastaanottaa seuraawan kertomuksen. 

Wiime helmikuun 3. pnä warhain aamulla herätti minut palweluspiikani, huutaen owesta 

huoneeseeni: ”karhunkiertäjä on kyökissä”. Paikalla hyppäsin wuoteestani, puin päälle 

hetimiten ja kiiruhdin miehen luo, joka kertoi edellisenä päiwinä erittäin, muitten kanssa  

löytäneensä Wenäjän puolella rajaa karhun pesässään ja kehotti minua heti 

walmistautumaan matkalle, sillä aika kiiruhti. Koirat oliwat näet edellisenä päiwänä 

häirinneet otsoa, joka kumminkin oli wielä jäänyt peräänsä, waan pelkääminen oli , että se 

lähtisi käpälämäkeen. Luwaten parissa tunnissa olla walmis lähtemään, pyysin miestä 

murkinalle ja lewähtämään matkastaan, jonka hän oli tehnyt osaksi suksilla, osaksi 

hewosella.  

Edellisenä päiwänä oli pari tuttawaa naapuripitäjästä saapunut luokseni. Pyysin heitä 

ottamaan osaa metsäretkeeni, waan ei kumpaistakaan haluttanut tekemään likempää 

tuttawuutta mesikämmenen kanssa, jonka tähden lähdin matkalle seurassani ainoastaan 

karhunkiertäjä, joka oli pieni heikkowartaloinen mies, nimeltään Peschi (Pekka) sekä 

hänen kyytimiehensä. 

Minä ajoin omalla hewosellani karhukoirani Wikki wieressäni. Oli satanut ja tuiskunnut 

lunta wiimeisinä päiwinä niin, että tiet oliwat huonot. Wenäjän rajalle asti joutui matka 

wielä kutakuinkin, sillä sinne asti lanataan tie, waan sieltä edelleen ja warsinkin wiimeiset 

wirstat oli tie mitä hurjinta laatua. Ei tuntunut wähintäkään jälkeä, jonka takia hewoset 
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saiwat kahlata watsaa myöten lumihangessa. Edespäin mentiin kumminkin ja noin kello 3 

j. pp.  

huusi minulle Peschi,  

”Herru, kuusen juurelta oikealle kädelle lähtee latu metschään, sih seisahdu”.  

Ja aiwan oikein, eräitten askelin perästä huomasin niin olewan kuin Peschi oli ilmoittanut. 

Seisahdutimme hewosemme, asetimme ne tuuheain kuusten suojaan, loimet selkään ja 

heinää eteen. Pyssyt ja sukset otettiin esille. Minulla oli kaksi, tawallinen perästä ladattawa 

kaksipiippuinen metsästyspyssyni ja karhutussari, myös kaksipiippuinen, waan suusta 

ladattawa.   

Hewoset jätettiin kyytimiehen haltuun. Peschi ja minä nousimme suksille, wiskasimme 

pyssymme olkapäälle ja niin aloimme hiihtää hywää wauhtia lumipuwussa seisowan 

metsän halki wanhaa kowaa latua myöten, jota seuraten Wikkikin tepasteli siewästi ja 

näppärästi korwat pystyssä, tarkoin huomaten kaikki, mitä wain metsästä kuului tai näkyi. 

Hiihdettyämme noin puoli wirstaa, saawuimme matalalle metsämajalle, josta meidän 

lähemmäksi tultuamme, kömpi ulos kolme parrakasta rotewaa urosta ja heidän jälkeensä 

kuusi tuuheakarwaista koiraa. Noista miehistä warsinkin kaksi oli todella komeat näöltään, 

iältään noin 35 wuotta, kauniilla, säännöllisillä kaswojen piirteillä ja metsästyshalusta 

loistawilla silmillä. Minun terwehdykseeni wastattiin wilkkaasti: ”Tule terweenä herru, tule 

terweenä herru”. Miehet ilmoittiwat saman päiwän aamuna käyneensä kierroksen 

pesäpaikan ympäri ja eikä huomanneensa sieltä poismenewiä jälkiä. Karhu oli siis wielä 

pesässään. 

Miesten laitettua pyssynsä kuntoon ja minun ladattua karhutussarini, jonka annoin yhdelle 

miehistä, jatkoimme matkaamme pesälle, jonka sanottiin olewan noin 2½ wirstan päässä. 

Koirat nyt seitsemän luwultaan juoksiwat wapaina. Kuljettuamme osaksi laajojen rämeiden 

poikki, osaksi tiheiden kuusikkojen läwitse, wähän yli parin wirstan, rupesiwat koirat, jotka 

oliwat juosseet meidän edellä, haukkumaan, mikä seurueeni ilmoituksen mukaan tarkoitti 

karhua, joka siis ei ollut kaukana meistä. 

Minä wedin pyssyni huotrastaan, jonka ynnä rukkaseni panin mättähälle, otin kotelosta 

esille neljä patruunaa, joista pistin kaksi pyssyyni ja kaksi waroille nutuntaskuuni, jonka 

jälkeen me hiihdimme hiljakseen edespäin. Kohta olimme perillä ja huomasimme karhun 

laittaneen pesänsä mäenrinteeseen harwalla metsällä peitetyn suon reunaan. Pesää 

ylempänä alkoi tuuhea kuusikko.  

Kolme koiraa, joista yksi oli Wikkini ja toinen wasta puoliwuotias, hyppiwät aiwan pesän 

ympärillä koettaen päästä mesikämmenen kimppuun. Muut koirat pysyiwät suurempaa 

kunnioitusta osoittawan matkan päässä, mutta muistuttiwat läsnäolostaan niin innokkaalla 

haukunnalla, että tuskin woi kuulla karhun tyytymätöntä murinaa rauhanhäiritsijöittensä 

julkeasta käytöksestä. Karhusta emme woineet nähdä muuta kuin kämmenensä, joilla se 

huiski koiria wasten ikään kuin olisiwat olleet hyttysiä. Sittemmin huomasimme, että koko 

pesä oli waan maahan kaiwettu matala kuoppa, johon karhu oli käynyt lewolle antaen 

lumen tuiskun hänet peittää. 

Mietittyämme kotwasen miten meidän oli asettuminen, parhaiten saawuttaaksemme 

karhun, käwiwät kumppalini wierekkäin rinteelle parinkymmenen askeleen päähän 

pesästä, yhtä korkealle kuin sekin. Minä sitä wastoin nousin pesästä suoraan alaspäin 
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olewalle noin parin kyynärän korkuiselle pienelle kummulle, jossa hihnat irrotettuna seisoin 

suksillani, walmis laukaisemaan niin kohta kuin otso astuisi näkywiin.  

Seisoskellessani noin katsellessani koirain hauskaa häärinää, laukaisi eräs noista 15 

askeleen päässä minusta wasemmalla seisowista towereistani pyssynsä.  

Silmänräpäyksessä oli karhu jaloillaan, waan kulki minuun päin. En woinut kumminkaan 

heti ampua, pari pientä kuusta oli tiellä, waan otettuaan eräitä askelia kääntyi otso winoon 

minuun päin ja silloin oli pyssynikin heti silmällä, tähtäsin wasemman olkapään etupuoleen 

ja laukaisin seurauksella että otso riippuwin päin waipui takapuoleen.  

Hetimiten tarkastettuani ensimmäisen laukauksen waikutusta tähtäsin uudestaan karhun 

otsaan ja lähetin toisen kuulan otsaluun läpi, jolloin mesikämmen laskeutui maahan, ei 

ikinä enää noustaksensa. Sitten ampuiwat towerini wielä pari laukausta, jonka tähden 

huudahdin heille, jotteiwät enää pilaisi nahkaa. Pesästä tapasimme kaksi parin wiikon 

wanhaa poikaa, jotka otin sieltä ja jätin yhdelle seuralaisistani suojeltawiksi koirilta, jotka 

kaikella lailla koettiwat päästä näitten kimppuun. Aikomukseni oli wiedä otso, joka oli 

jotensakin suuri emäkarhu, kokonaisena kotiin, mutta sywän lumen tähden nahka nyljettiin 

pois ja koirat saiwat herkuilla lihaa, joka näytti heille maistuwan hywältä.  

Ensimmäinen kuulani oli kaulan ja lapaluun wälistä tunkeutunut rintaan ja toinen kuulani oli 

mennyt sisään yläpuolelta oikeata silmään ja pysähtynyt kaariluuta wastaan. Molemmat 

laukaukseni oliwat olleet siis kuolettawaiset. Ensimmäisen laukauksen oli laskenut mies, 

jolla oli minun tussarini, joka laukaus ei kumminkaan sattunut karhuun, se kun wielä silloin 

oli sywän lumen alla pesässään. Karhun noustessa oli sama mies koettanut ampua 

toisella piipulla, waan tottumaton kuin olikin kaksipiippuiseen pyssyyn, oli painanut 

wäärälle liipasimelle eikä siis saanut pyssyä laukeamaan ennen kuin minä olin jo kerennyt 

tehdä molemmat laukaukseni. Toisen miehen pyssy ei ollut ottanut tulta, kolmas oli liian 

hidas ja neljännellä oli ainoastaan keihäs aseena. 

Karhun kaadettuamme oli päiwäkin jo loppumaisillaan ja pimeä tulossa, jonka tähden minä 

ja yksi seuralaisistani lähdimme paluumatkalle, kumpaisellakin karhunpenikka powessa, 

jossa nämä pitiwät surkeaa ääntä ja käyttiwät woimiensa mukaan kynsiänsä. Muut kolme 

miestä jäi jälkeemme metsään karhun nylkemistä lopettamaan. Ennen hewoistemme luo 

ehtimistämme oli ilta jo pimentynyt niin että töintuskin pääsimme tiheäin metsikköjen läpi 

perille. Lähimpään kylään Wenäjän puolella oli siitä paikasta missä hewosemme 

seisoiwat, waan kolme wirstaa ja nämä kuluiwat sukkelasti, sillä hewoseni, jota pienet 

parkujat reessä näyttiwät sangen waiwaawan, teki parastaan, saadaksensa matkan niin 

pian kuin suinkin loppumaan.  

Myöhemmin iltasella saapuiwat meidän majapaikkaamme jäljestämme metsään jääneet 

kolme miestä, jolloin koko seurue sai muassani olewasta taskumatista aika kulauksen 

konjakkia. Syötyämme illallisen, jota tarinat päiwän tapahtumista höystyttiwät, annoin 

tuoda olkia tupaan, lewitin taljan reestäni olkien päälle, käwin siihen lewolle, 

kalmukkilammasnahkaturkkini peitteenäni ja nukuin yöni makeammin kuin jos olisin 

lewännyt höyhenwolsterilla lakanoineen ym. Warhain tulewana aamuna lähdin 

kotimatkalle, wieden muassani karhunpenikat, jotka nyt terweinä ja iloisina leikkiwät 

huoneessani.       

Laatokka 3. huhtikuuta 1883 

Onnistumaton warkaus. Wiime pääsiäistä wasten yöllä oli Salmin Uuksun kylässä waras 

mennyt akkunan kautta kauppias J. Jaatisen myllyyn, josta kantanut jo pari säkkiä jauhoja 
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kelkkaansa. Tähän ei mies kuitenkaan ollut tyytywäinen, waan meni ottamaan 

kolmannenkin säkin. Silloin mylläri sattui menemään myllyyn. Tuntematon myllymies oli 

silloin tuossa tuokiossa pötkinyt käpälämäkeen jättäen myllärille kelkankin.  

Laatokka 21. elokuuta 1883 

Karhut owat taas menneellä wiikolla tehneet tuhojaan. Kirkkojoen kylästä ne owat repineet 
yhden hewosen pahanpäiwäisesti sekä Uuksun kylässä syöneet suuhunsa erään härän ja 
Uudessakylässä yhden lehmän. 

Laatokka 28. elokuuta 1883 

Weteen hukkunut on talollisen poika Pietari Wasiljew  Salmin pitäjän Härkämäen kylästä 

25 wuoden iässä. 

Ilmarinen 30. lokakuuta 1883. 

Olemme Salmin pitäjässä, Miinalan kylässä, matkalla Wenäjän - Karjalaan ja Aunukseen. 

Miinalan kylä on rakennettu kahden puolen joen rantaa ja on noin puoltatoista wirstaa 

pitkä. Siinä sanottiinkin olewan toista sataa taloa. Me astumme sisään erääseen suureen 

taloon, joka oli laudoitettu ja maalattu. Perheen tupaan astuissamme pisti ensiksi silmään 

wanha, harmaa ja laiha ukko, joka liinahousut jalassa, wanha rikkinäinen paita punasen 

kirjawasta karttuunista housujen päällä, niin kuin kreikanuskoisilla karjalaisilla on tapana 

pitää, istui rahilla uunin pankon ääressä ja söi leipäpalastansa suolattuin sienien kanssa, 

joita hänellä oli edessänsä ja jotka näkyiwät olewan wahwasti höystetyt siemen öljyllä. 

Me ensi silmäyksestä luulimme häntä talon ruotiukoksi, waan siinä suuresti hairahduimme. 

Ukko, meidät nähtyään kawahti seisoalle ja tuli meitä terwehtimään ja kättelemään 

juurikuin olisimme olleet hänen wanhat tuttawansa. Samassa wei ukko meidät pienemmän 

kamarin kautta (joka näytti olewan kauppakirjain konttoorin tapainen), suurempaan 

hywästi sisustettuun wierashuoneeseen. Ei aikaakaan niin tuli talon emäntäkin sisään 

sekä pari talon poikaa, jotka oliwat jo aikamiehiä, toinen oli jo nainutkin. Pojat, eli 

oikeammin sanoen nuoret isännät, oliwat waatetetut enemmän herrastapaan ja koko talon 

perhe, paitsi itse isäntäukko, oli puhtaissa waatteissa. Ukkoisäntä oli wielä wanhanakin 

isäntä talossa. Hän oli pitäjän rikkain kauppias, joita Salmissa sanotaan olewan 14 eli 15. - 

Ukko ei ylpeillyt waattehillansa enempää pyhänä kuin arkenakaan.  

Sunnuntaiaamuna astui ukko jalkasin kirkolle, jalassa ruskeat, kotona parkitusta nahasta 

tehdyt saappaat, joiden warret oliwat housujen lahkeiden päällä. Samoin sukan warretkin, 

jotka oliwat korttelin werran pitemmät saappaan warsia. Wanha, harmaa kotona kudottu 

sarka kauhtana eli ”ärmäkkä” oli ukolla päällä, joka karwaltaan oli yhtä kirjawa kuin talon 

lammaslaumakin. Eli paikka paikoin waate oli kudottu mustemmasta ja taas paikka paikoin 

waaleammasta kuteesta. – Toinen hiha ärmäkästä oli melkein musta, toinen taas waalea. 

Nuoret isännät eiwät enää kaikissa noudattaneetkaan tarkan isänsä esimerkkiä. He 

ajoiwat kirkolle uhkeilla oriilla, kiiltäwissä ja wälkkywissä ajokaluissa. Sananlasku 

sanookin: Pojasta polwi muuttuu. 

Katselimme kotwan wielä tuota suurta Miinalan kylää, jommoista Etelä- ja Länsi 

Suomessa harwassa löytyy. Käwimme wielä kahden kauppiaan ja erään lautamiehen 

luona, joka yksinään haastaa enemmän kuin puolet pitäjän asioista oikeuteen. Ukko ei 

osaa kirjoittaa eikä pane mitään asiaa millään tawalla muistiin, waan yhtä kaikki muistaa 

hän kaikki asiat aisat tarkoin. Kylässä on pieni rukoushuone eli Sassona. 
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Sisäkuva Pyhän Nikolaoksen kirkosta  (Kuva Leo Mirala) 

Kun nyt oli pyhäpäiwä ja ihmiset kiirehtiwät kirkkoon, niin mekin, saatuamme kuulla, että 

jumalanpalwelus tänä päiwänä pidettäisiin suomenkielellä, jätimme kiireellä Miinalan kylän 

ja lähdimme kirkolle, jonne on Miinalasta lähes parin Wenäjän wirstaa. Kirkko on korkean 

mäen päällä Tulemajoen warrella, tehty tiilistä, wähän Suomen kirkkojen mallin mukainen 

ulkonäöltään, waan sisustettu Wenäjän kirkkojen mukaan ja niin kuin woipi arwata, ilman 

penkkejä. Kohta kuin olimme kirkkoon astuneet, alkoi jumalanpalwelus, jonka diakkona 

aloitti, kun kaikki kirkon palwelijat oliwat paikoilleensa asettuneet. 

Diakkona: Siunaa Herra (puoli messuen basso äänellä) 

Pappi: Siunattu on Isä, Poika ja Pyhähengen waltakunta nyt aina ja iänkaikkisesti. 

Laulajat: Amen. (weisaamalla 4-äänisesti. Laulajia oli aluksi 6) 

Diakkona: Rukoilkaamme rauhassa Herraa 

Laulajat: Herra armahda. (wiimeinen sana lauletaan hywin korkealla äänellä ja pitkään) 

D: Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudessa ja meidän sielujemme pelastusta. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille hywää 

tilaa ja kaikkien yhteyttä. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herralta tämän pyhän huoneen edestä ja uskolla, hartaudella ja 

Jumalan pelwolla täällä käwijäin edestä. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme pyhimmän hallitsewan Synootin, Metropoliitin, kunniallisien pappien 

Kristuksessa, Diakkojen ja kaikkien kirkon palwelijain ja kansan edestä. 

L: Herra armahda 
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D: Rukoilkaamme Herraa hurskahimman itsewaltiaan, suuren hallitsijamme, koko 

Wenäjän Keisarin, Aleksander Aleksandrowitsin ja hänen puolisonsa, hurskahimman 

hallitsijattaren, Keisarinnan Maria Feodorownan edestä. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herraa hänen perillisensä, hywäuskoisen hallitsijan, Gesarewitsin ja 

Suuriruhtinaan, Nikolai Aleksandrowitsin, kaiken hallitsewaisen huoneen, kaikkien 

heidän hallituslaitostensa ja sotajoukkojensa edestä. L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herraa että hän auttaisi että walloittaisi heidän jalkojensa alle jok´ainoan 

wihollisen ja wastustajan 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herraa tämän seurakunnan ja kaikkien seurakuntain sekä niitten 

uskowaisten asukasten edestä. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herralta terweellistä ilmaa, runsaita maan hedelmiä ja rauhallista aikaa. 

L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herralta purjehtiwaisten, matkustawaisten, sairasten, kärsiwäisten, 

sodassa wangittujen edestä, että Herra pelastaisi heitä. L: Herra armahda 

D: Rukoilkaamme Herraa päästämään meitä kaikenlaisesta surusta, wihasta ja puutteesta. 

L: Herra armahda 

D: Puolusta, pelasta, warjele ja armahda Jumala meitä sinun armollasi. 

L: Herra armahda 

D: Muisteltuamme pyhitä, puhdista, siunattua, kunniallista waltiatartamme, jumalan 

synnyttäjää ja alituista neitsyttä Mariaa, sekä kaikkia pyhiä ihmisiä. Antakaamme 

itse itsemme sekä toinen toisemme, ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. 

L: Sinun haltuusi Herra 

Lukemalla toisella äänellä 

D: Sinulle Isä, Poika ja Pyhähenki sopii kaikenlainen kiitos, kunnia ja palwelus, nyt aina 

ja ainkaikkisesti. L: Amen 

Laulajat alkawat weisata ensimmäistä niin kutsuttua Antifonion Psalmia. 

Pappi: Lukee Antifonion rukouksen 

Diakona: Tekee ristin merkin, kumartaa eli noikkaa ja lähtee pois paikaltansa. Seisahtuu 

Jumalan kuwan eteen, pitäen oikean kätensä kolmella sormella kiinni orariasta.  

Ensimmäinen Antifonion rukous alkoi näin: 

Pappi: Herra Jumala, jonka walta on werraton ja kunnia käsittämätön, jonka armo on 

rajaton, ja ihmisrakkaus sanomaton. Sinä itse Herra katsot laupeudestasi meidän ja tämän 

pyhän huoneen puoleen jne… 

Kuin tämä rukous on loppunut ja laulajatkin oliwat weisanneet wirtensä loppuun, alkoi taas 

diakona wuorostansa. – Ja niin sitä pitkitettiin wuoron perään, luettiin puolimessuamalla, 

laulettiin 4-äänisesti kauniita psalmeja ja oikein juhlalliselta kuuluikin, kun laulajia karttui 

wihdoin koko joukko, jotka muutamat eiwät suinkaan olleet iältään 10 wuotta wanhempia, 

waan kumminkin osasiwat somasti kuin naisten äänellä laulaa. Wenäläiset näkywät 

huomanneen sen, että mitä enemmän laulukuorossa on eri ääniä, sen paremmin saawat 

he laulunsa sointumaan. Huomattawaa on, ettei Wenäjän kirkosta laula kukaan muu kuin 

walitut laulajat. Kelloja soitettiin wähän wäliä ja niiden walitessa oli noudatettu samaa 
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järjestystä kuin laulajainkin. Kelloja olikin kenties kymmenkunta, suurin painoi satoja 

leiwisköitä, pienine eräitä nauloja. 

Kirkossa messuttiin, luettiin ja laulettiin, ristittiin silmiä, kumarrettiin maahan asti niin että 

otsa koski lattiaa. Pyhää sawua tuprutettiin kirkko täpötäyteen, joka katku rupesi niin 

päätämme kiwistämään, että meidän täytyi lähteä puolipökerryksissä kirkosta pois. 

Selitykset sanomalehden palstan alareunassa: 

Diakkona: on apupappi, joka ei ilman pääpappia saa pitää kirkon menoa 

”Herra armahda” - laulettaessa kansa tekee ristinmerkin ja kumartaa eli noikkaa sywään 

”Pyhä Synooti” on Wenäjän kirkon korkein hallituskunta 

”Metropoliitti” on arkkipiispa 

”Diakat” owat laulajat eli lukkarit 

”Oraria” on kolmea eli 4 sormea leweä pitkä wyö, joka kuuluu Diakonan messuhakaan,  – 

josta hän melkein aina pitää wiidellä sormellansa kiinni, tehden samalla kädellä ristin 

merkkejä eli niin kuin sanotaan ristii silmiänsä. 

 

Pyhän Nikolaoksen kirkko Tulemalla 

Ilmarinen 29. marraskuuta 1884 

Kauheasta Sokolowin murhasta on Laatokka tilaisuudessa antamaan seuraawia tietoja. 

Sokolow oli weljensä kanssa yhdellä hewosella ja työkärryillä käynyt Aunuksessa. Sieltä 

takaisin tullessaan oliwat he syöttäneet hewostansa Widelän kylässä, josta toisen wiikon 

keskiwiikon iltapuolella kello 3 aikaan lähtiwät kotiansa päin. 

Kumminkaan he eiwät tulleet wallan maantietä suorastaan Wirtelän tullin kautta Suomen 

puolelle, waan erästä huonoa kylätietä Kaukoi- järwen kylää kohden, josta heidän 

aikomuksensa oli tuoda tawaransa Suomen puolelle. Kylästä lähtiessä oli S. istunut 

kuorman päällä ja weli hewosen selässä, josta hän oli sitä ohjannut.  

Mutta kun tie oli tuiki huonoa, oli S. noussut astumaan. Jonkun matkan astuttuaan oli hän 

jäänyt weljestään noin 15 sylen päähän, jolloin – weljen kertomuksen mukaan – yhtäkkiä 

kaksi harmaisiin kauhtanoihin puettua miestä karkasi S:n päälle ja antoiwat päätä 
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tawoittaen ensin hänelle kirween iskun niskaan, josta iskusta S. kaatui pyörtyneenä 

maahan, huutaen ” Oi, minua tapetaan”. Sitten löiwät roswon kirweellä terällä kaksi suurta 

haawaa S:n otsaan ja yhden alemmaksi, niin että nenäkin oli mennyt poikki. Weli ensin oli 

aikonut rientää awuksi, mutta nähtyään awun mahdottomaksi, pakeni hän ja ajoi 

hätääntyneenä muutamain wähän matkaa tiestä olewain talojen siwuitse Kaukoi- järwen 

kylään, jossa heti ilmoitti asian kyläläisille.  

Täältä lähti wiisi aseilla warustettua miestä, mutta kun ilta pimeni, eiwät he löytäneet 

mitään. Wasta seuraawana aamuna hämärässä löydettiin S:n ruumis, joka oli wietynä 

tiestä wähän matkan päähän. Hänen waatteensa eiwät olleet rewityt, waan awatut ja rahat 

wiedyt. Kello ja 6 piirongin awainta löydettiin wainajan taskuista. Ruumista pantiin 

wartioimaan kaksi aseellista miestä ja asiasta annettiin heti tieto S:n sukulaisille ja 

asianomaiselle korkeammalle poliisiwiranomaiselle.  

Poliisitutkinto ja lääkärin katselmus pidettiin murhapaikalla. S:n weli wangittiin, eli toisin 

sanoen otettiin takawarikkoon. Poliisitutkinnoita eli pienempiä oikeuksia istuttiin useampia 

Widelässä, Rajakonnussa, Kaukoi- järwellä ja Aunuksessa.  

Pari miestä Salmistakin, toinen Miinalasta, toinen Rajaselästä, jotka wiime talwena 

kuljettaessaan S:n tawaroita menettiwät hewosensa, wieläpä saiwat kotwasen istua 

Wiipurissakin, oli epäluulon alaisina kutsuttu tutkintoihin, mutta kun näyttiwät sinä yönä 

olleensa kotonaan, wapautettiin heidät. S:n welikin päästettiin takauksia wastaan irti. Hän 

oli tutkinnoissa sanonut, ettei heillä murhan tapahtuessa ollut mitään kuormaa. Mutta nyt 

on saatu tarkka tieto, että heillä silloin oli sokeria, teelehtiä ja tupakkaa sisältäwä kuorma 

ja tämän johdosta lähetti Aunuksen poliisiwirasto ”sotzkoin” (meidän siltawoutia wastaawa 

wirkamies) Salmiin waatimaan paikkakunnan nimismiehen wälityksen kautta S:n weljeä 

Aunukseen uuteen tutkintoon, jossa pääasiallisesti kysytään hänen kieltämäänsä 

tawarakuormaa. S:n ruumis on nyt tawallisuuden mukaan haudattu Widelän 

hautausmaahan.    

Wiipurin Sanomat 21. lokakuuta 1885 

Wiime kuun 28. päiwänä awattiin Salmissa yksityisten harrastuksesta koulu ensimmäistä 

opetusta warten. Tämän koulun opettajattarena on Kymölän seminaarin läpikäynyt 

opettajatar neiti K. Schatalow. Yritystä on auttanut warsinkin Salmin pitäjän pastori 

Bartolomejew antamalla kouluhuoneen ja ylöspidon opettajattarelle. Tämä kouluhanke on 

ilahduttawa, warsinkin koska woipi toiwoa, että tämä nykyään yksityisillä waroilla 

kannatettu wastaisuudessa woidaan muodostaa tawalliseksi ylhäisemmäksi 

kansakouluksi. 

Laatokka 12. tammikuuta 1886 

Kolme kuukautta sitten perustetussa Salmin yksityisessä koulussa pidettiin tutkinto 

joulukuun 28. päiwänä. Kansaa oli tähän tilaisuuteen kokoontunut jotensakin paljon, joka 

yhdessä sen kanssa, että oppilaita oli siinä jo yli 30, kyllin todistiwat, että Salmistakin 

löytyy tiedon ja siwistyksen harrastajia. 

Katsoen siihen, että oppilaat kouluun tullessansa oliwat aiwan wasta-alkajia ja suurin osa 

kirjaintakaan tuntemattomia, ynnä siihen, että oppilaitos oli niin wähän aikaa kuin 3 

kuukautta waikuttanut, oliwat opetuksen tulokset opettajattaren taidon ja ahkeruuden 

tähden paremmat ja suuremmat kuin kukaan woi aawistaakaan. 

Itse kunkin koulussa luetun aineen tutkittua ja lukukausitodistusten jaettua, johdettiin 

lapsien pikaista oppimista sekä selwiä wastauksia ihmettelewä yleisö opetussalin 
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wiereiseen huoneeseen, jonka seinät oliwat koristeltuja hawuseppeleillä ja lasten 

käsiteoksilla. Nytpä wasta wanhempain silmät aukeniwat, nähdessään noita kauniita ja 

taidolla tehtyjä käsitöitä, joita heidän lapsensa opettajattaren johdolla oliwat walmistaneet. 

Eipä moni isä ja äiti uskonutkaan, kun sanottiin tuo wyö ja nuo ohjakset tahi tämä kehrätty 

lankawyyhti ja sukkapari juuri hänen lapsensa tekemäksi. Sitten myytiin käsiteokset 

huutokaupalla ja innokkaasti lisäilikin kansa milloin 5 milloin 10 kopekkaa, niin että tulos 

noista wähän ajan töistä nousi 33 ruplaan, joka tietysti tulee käytettäwäksi oppilaitoksen 

hywäksi. 

Toiwottawaa olisi, että salmilaisetkin alkaisiwat jo huomata, kuinka hyödyllinen ja 

tarpeellinen heidänkin lapsillensa tulisi aina olemaan tuollainen oppilaitos ja rupeaisiwat 

puuhaamaan sitä täydelliseksi kansakouluksi.  

Waan sepä se juuri on, eiwät ne salmilaiset näy paljon rakastawan kansakoulua; lieneekö 

siihen syynä suomalaisten hidasluontoisuus ja halu wanhoillaan olemiseen tahi ehkäpä he  

pelkääwät lapsistansa tehtäwän herroja, joita he eiwät woi katsella suosiollisilla 

silmäyksillä syystä siitä, että niin sanottujen herrojen sortoa ja yliwaltaa owat he saaneet 

ennen wanhaan kärsiä. 

Arwokasta kiitosta ansaitsewat ne henkilöt, jotka alkuun paniwat Salmissa tämän 

koululaitoksen ja sittemmin owat auttaneet sitä. Suokoon Jumala, että he saawuttaisiwat 

tarkoituksensa ja esimerkillänsä woiwat taiwuttaa muitakin täkäläisiä kansalaisia tämän 

tärkeän asian harrastamiseen.     

Ilmarinen 23. maaliskuuta 1886 

Siperian rutto on alkanut raiwota rajalla. Siten on usiampia eläimiä Manssilan,  

Warpaselän, Tulemajoen ja Kirkkojoen kylissä kaatunut ja samanlaista kuuluu tapahtuwan 

joka ainoa päiwä Wenäjän puolella. 

Karjalatar 30. lokakuuta 1886 

Itä-Karjalan oloja on Sortawalan seminaarin lehtori O.A. Forström jo monessa numerossa 

Walwojaa kuwaillut, waan wiime numerossa, jossa hän siirtyy Korpiselän, Suojärwen ja 

Salmin puhtaasti kreikanuskoisiin pitäjiin, teemme muutamat näitä oloja walaisewat otteet. 

Omituinen kohta owat näillä seuduin lynch-tuomiot (oman käden oikeudella toimeenpantu 

rangaistus). Eritenkin Salmissa on tämmöisiä aika ajoin pantu toimeen. Pari tällaista 

kohtausta mainitaan sitten. 

Noin seitsemän wuotta takaperin asui Orusjärwen kylässä Salmiin pitäjää heittiöjoukko, isä 

poikineen, jotka oliwat saattaneet koko kylän täydellisen rauhattomuuden waltaan. He 

warasteliwat ja teurastiwat kyläläisten elukoita sekä harjoittiwat kaikenlaista muuta 

ilkiwaltaisuutta. Sattuipa kerran pojat olemaan poissa, oliwatko Wiipurin linnassa jotain 

pahantekoa sowittamassa waiko muilla matkoilla. Olipa miten oli; isä jäi yksin kotiin. 

Tätä tilaisuutta katsottiin erittäin sopiwaksi yhteiselle lynch-tuomiolle. Tuumasta toimeen. 

Eräänä aamuna tawattiin isä hengettöinnä julmasti raadeltuna, jalat, kädet katkottuina. 

Tämä tapahtui keskellä kylää ja kumminkin wäittiwät ja wäittäwät kyläläiset wieläkin ei 

asiasta mitään tietäneensä. Siitä on monet käräjät käyty, monta tutkimusta pidetty, mutta 

wielä tänä päiwänä on asian laita yhä hämärässä. Tämän kertoja on itse kerran wieraillut 

yllämainitussa Orusjärwen kylässä ja sanoo saaneensa siellä kokea hywin ystäwällistä 

kohtelua ja herttaista wieraanwaraisuutta. 
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Tapio 17. marraskuuta  1886 

Salmin pitäjän Käsnäselän kylässä elää nykyään wielä eräs Wolo ( Dolo) niminen 

kruununmetsän torppari, joka on 104 wuoden ikäinen. Ukko wielä harjoittaa metsästystä, 

joka on ollut nuorempanakin hänen mielitoimiaan ja wiime talwenakin hän wielä jaksoi 

hiihtää 20 wirstaa. 

Wiipurin Sanomat 28. tammikuuta 1887  
Yöllä tämän kuun 13. päiwänä houkutteliwat kunnalliskirjuri Feodor Kulin, loiset Feodor 

Titoff ja Stepan  Wasilijeff loisen Wasili Feodoroffin Kulinin asuntoon Miinalan kylässä. 

Feodoroffin sinne tultua, hyökkäsiwät kolme ensin mainittua häneen käsin. Halolla päähän 

lyötynä, kaatui hän tuwan laattialle, jossa häntä edelleen piestiin. Päästyänsä wihdoin 

päällekarkaajiensa käsistä, hyppäsi Feodoroff ikkunasta ulos. Toiset seurasiwat häntä 

jälestä ja saiwat uudelleen lyödä, seurauksella, että Feodoroff kaatui joen jäälle 

tunnottomana. Tästä laahattiin hän Kulinin pihalle ja niin kuin weren jäljet näyttäwät, 

jätettiin lääwän taakse lumeen. 

Sittemmin kuljetettiin Feodoroff warmaankin hewosella toiselle puolelle asuntoansa, joka 

on noin 1½ wirstaa Kulinin talosta. Täältä löydettiin hän eräältä naapuriltaan, joka warhain 

aamulla oli käynyt awannolla hewostansa juottamassa. Tämä naapuri wei miesparan 

kotiinsa, jossa hän nyt sairastaa aiwan heikkona.  

Rikolliset owat kiinni otetut ja lähetetyt Wiipuriin odottamaan laillista tutkintoa asiassa. 

Syynä tähän tekoon luullaan olewan sen, että Kulin ja toiset pahantekijät otaksuiwat 

Feodoroffin ilmiantaneen erään salakapakan, josta wiinat Wenäjän joulua wasten pois 

otettiin ja joitten omistaja oli sukua Kulinille. 

Laatokka 21. heinäkuuta 1888 

Uusi majakka Laatokalla on äskettäin rakennettu Sirnitsän saarelle kulkuwäylässä 

Mantsinsaaren ja Lunkulansaaren wälillä Salmin pitäjässä. Majakka, jonka rakentamista 

on johtanut Laatokan luotsipiirin päällikkö merikapteeni D. Rönnberg, on niin sanottu 

kaasu-öljymajakka ja johtaa ankkuripaikkaan Sirnitsän saaren suojassa. Se sytytetään 

tulewan elokuun 1. päiwänä. 

Laatokka 15. syyskuuta 1888 

Uusia hankkeita teollisuuden alalla. Muuan saksalainen yhtiö Pietarista on aikeissa 

perustaa puuhiomotehtaan Laatokan itärannalle ja sitä warten on suomalainen insinööri 

Aalberg äskettäin käynyt tutkimassa tehdaspaikkoja. Herra A on tullut siihen päätökseen, 

että Uuksun- Koirinojan- ja Tulemanjoissa on hywin paljon woimakkaita koskia ja 

ympäristössä raaka-ainetta saatawana suunnattomassa määrin ja helpolla.   

Wiipurin Sanomat 16. lokakuuta 1888 

Kun talokas Iwan Stepanoff, leskimies Iwan Semenoff ja leski Paraskewa Stepanowa 

lähtiwät tämän kuun 7. päiwänä kotoansa Salmin Karkun kylästä Laatokalle kalastamaan, 

kaatui heidän weneensä  kowassa myrskyssä. Kaksi wiimeksi mainittua joutui aaltoihin ja 

hukkuiwat he kohta. Sitä wasten ensin mainittu piteli kiinni weneestä kunnes tuuli wei sen 

rannikolle ja pelastui siten. 

Wiipurin Sanomat 26. lokakuuta 1888 
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Kunnalliskokouksessa Salmissa 16. pnä lokakuuta walittiin kokouksen puheenjohtajaksi, 

sitten kuin kokouksen nykyinen esimies Petter Iwanow Smirnoff oli kieltäytynyt uudestaan 

walitsemisesta, maakauppias Iwan Lasareff Miinalasta ja waraesimieheksi lampuoti Jegor 

Semenoff Lintu. Kunnallislautakunnan esimieheksi walittiin – kuten Laat. kertoo – entinen 

esimies Aleksis Setkänen ja waraesimieheksi lampuoti Ilja Iwanow Kuikka. 

Wiipurin Sanomat  27. marraskuuta 1888 

Lapsi palanut. Tämän kuun 13. pnä oli talokas Mikko Maksimoffin 4-wuotias poika lähtenyt 

palawa päre kädessään paitasillaan pihalle, jossa tuuli lennätti liekin paitaan seurauksella, 

että poikaparka sai niin pahoja palowammoja ennen kuin apuun ehdittiin, että seuraawana 

päiwänä kuoli. 

Laatokka 20. joulukuuta 1888 

Wiime tiistaina eli joulupäiwänä paloi poroksi Salmissa Uuksun wesimylly, jossa oli 2 paria 

kiwiä ja 9 surwoma - paahmasta. Tuli oli syttynyt alakerrasta, jossa oli tulisija ja jota oli 

edellisenä iltana lämmitetty. Samassa paloi toista kymmentä tynnyriä wiljaakin ja 

waarassa oli Uuksun siltakin, waan se saatiin kumminkin waiwalla warjelluksi. Wahinkoa 

lienee tullut lähes pari tuhatta ruplaa. Mylly on kruunun oma ja oli tietysti wakuutettu.  

Menneellä wiikolla paloi samoin Uuksun kylässä erään talonpojan karjakartano ja tulen 

uhriksi joutui 1 härkä, 1 lehmä, 3 sikaa ja 4 lammasta. 6 lehmää ja hewonen warsoineen 

saatiin pelastetuksi. Karjan ruoka -, ajo- ja muita kaluja paloi samassa. 

Lappeenrannan uutiset 8. tammikuuta 1889 

Maakauppias Filip Jeremejeff Sakuloff on saanut asianomaisen luwan tilalle No 5 Salmin 

pitäjän Kirkkojoella myydä ruutia, kuin sitä tarkoin noudattamalla, mitä asetukset 

tällaisesta kaupasta määrääwät. 

Uusi Suometar  6. maaliskuuta 1889 

Koska Uuksujoen suussa olewa kruunun Uuksun mylly on palanut maahan, on senaatti 

päättänyt, että tätä myllyä ei uudestaan rakenneta, ellei arentimies itse, saaden nostaa 

palowakuutussumman ja nauttia soweliasta arentiajan pidennystä, ota sitä rakentaakseen. 

Laatokka 18. toukokuuta 1889 

Hautausapua 800 markkaa on saanut edesmenneen Salmin piirin kruununnimismiehen J. 

W. Stenfeltin leski, Anna Laura Stenfelt. 

Kewättulwat Salmissa owat tänä wuonna tehneet suurta wahinkoa. Perjantaina 10. pnä 

tätä kuuta iltapäiwällä tulwa wei muassaan maantiesillan Tulemajoen ylitse. Tuleman 

sahakin oli suuressa waarassa, warsinkin kun tarpeelliset warokeinot mainitun sillan 

säilyttämiseksi oliwat kokonaan laiminlyödyt. Ei oltu näet warattu nuoria puomia ym. Sama 

kowa kohtalo uhkasi myös Uuksun siltaa, mutta se kumminkin saatiin pelastetuksi entisen 

rälssimetsänwartijan Olof Kammosen toimenpiteiden kautta. Tuleman sillan rakensi w. 

1883 kruunu noin 8000 markan kustannuksella ja tämän ynnä Uuksun sillan ylläpitäminen 

kuuluu Tuleman kruununtalon arentilaisille.   

Laatokka 5. kesäkuuta 1889  

Kunnioitettu  Herra toimittaja 
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Teidän armoisan lehtenne Nro:ssa 40 toukokuun 18. päiwältä löytyy uutinen kewättulwan 

häwityksistä Tuleman ja Uuksun jokien suilla, joka uutinen on siinä suhteessa wäärä, että 

arentimies todellisuudessa antoi toimeen panna kaikki waruskeinot, jotka hänen 

welwollisuutenaan owat sulku- ja siltalaitosten turwaamiseksi mainituiden jokien suilla, 

josta herra Kuwernöörille menneet tiedonannot, perustuen asianomaisten paikalla pitämiin 

tarkastuksiin niin hywin ennen kun jälkeen sulkujen ja sillan poishuutomusta, antawat 

tarkemmat selwitykset  –  ja niin muodoin ei, uutisen mukaan, siinä suhteessa ole minkään 

puolesta welwollisuuksiaan laiminlyönyt. 

Mitä taas tulee Olof Kammosen uutisessa mainittuihin onnistuneisiin toimenpiteisiin 

waurion estämiseksi Uuksun sillalle, niin on se tieto täydellinen satu, sillä Kammonen ei 

ole, minkä sekä wahti että lähimmät naapurit todistawat, sen jälkeen kun hänet erotettiin 

metsäwahdin wirasta ja häädettiin Kruunun asunnosta Uuksussa, ryhtynyt mihinkään 

toimenpiteisiin Uuksun sillan turwaamiseksi kewättulwaa wastaan, mutta kyllä omaksi 

hyödykseen myönyt sillan turwaamiseksi kuuluwat trossit ja puomit, kuten 

poliisitutkinnossa hawaittiin. 

Tiedot, johon kysymyksessä olewa uutinen perustuu, näyttäwät perustuwan syyttömään 

nurjamielisyyteen arentilaista kohtaan ja saan minä nöyrimmästi pyytää, että tämä oikaisu 

ensi tilassa julkaistaan sekä Teidän armoisassa lehdessänne että muissa 

sanomalehdissä, jotka owat mainitun uutisen julkaisseet. 

Parasta aikaa tehtäwä insinööritarkastus wahingosta Tuleman sillalla ja sululla selwittää 

warmasti oikean syyn mainittuihin wahinkoihin ja etteiwät ne riippuneet arentilaisesta, 

waan siitä, joka erehdyttäwien tiedonantojen kautta – samaa laatua ja luultawasti samasta 

lähteestä kun Teidän kysymyksessä olewa uutisenne ym., on wastustanut ja onnistunut 

estämään asiantuntijan wakuuttamat waruskeinot, joita ilman wälttämätön on nyt 

tapahtunut waurio Tulemassa. 

Salmissa toukokuun 24 pnä 1889 Kunnioituksella 

S.A. Rosell.   

Näytettyämme yllä olewan oikaisun muutamille sikäläisille asiata ymmärtäwille miehille, 

olemme saaneet wastaan ottaa täysin luotettawalta taholta kirjeen, josta julkaisemme 

tässä asiaan kuuluwat kohdat, lyhentämällä kirjettä, meille annetulla luwalla. 

Saan antaa muutamia ilmoituksia, siinä toiwossa, että Laatokan toimitus ottaisi lehteen 

mitä hywäksi näkee. Muuta todistusta herra Rosell ei ole tuonutkaan esiin kuin että eräs 

wirallinen ilmoitus olisi tullut lääninhallitukseen siitä, että hän (Rosell) on käyttänyt kaikkia 

warokeinoja sillan ja sulkulaitoksen suojelemiseksi.  

Tosin olen saanut tietää, että kruununnimismies B on antanut lyhyen ja pintapuolisen 

kertomuksen lääninhallitukseen tästä asiasta, mutta kun B. juuri samana päiwänä, jolloin 

silta häwisi, wastaanotti wirkansa eikä siis tuntenut Salmin oloja, niin luulen, että hänen 

ilmoitukselleen ei woitawan panna mitään arwoa. Pääasia on nyt se, että arentilainen Alm, 

joka osaksi käyttää herra Rosellia sahanhoitajana, on welwollinen arentiajan loputtua 

marraskuun 1. päiwänä 1895 heittämään kruunulle sahan, sulkulaitoksen ynnä kaikki muut 

rakennukset samassa kunnossa, kuin hän ne wastaanotti marraskuun 1. päiwänä 1885, 

mutta että nämä rakennukset ennen sillan ja sulkulaitoksen häwiämistä oliwat paljon 

huonommassa kunnossa kuin wastaanotossa. 
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Entinen arentilainen kauppahuone Gromoff ja kumpp. maksoi wuotuista arentia 6000 -

8000 markkaa, mutta kun sulkulaitos ennen arennin ulosantoa oli niin huono, etteiwät 

katselmusmiehet woineet arwostella sitä kalliimmaksi kuin 12 000 markkaa ja korjauksen 

arwioitiin nousewan 20 000 markkaan, niin antoi Keisarillinen Senaatti tämän paikan 

Almille 1500 markan wuotuista arentisummaa wastaan. Tämä wälipuhe ei kuitenkaan 

estänyt herra Almia kaksi eri kertaa pyytämästä Senaatilta, että ruunun waroilla tehtäisiin 

uusi sulkulaitos, mutta molemmat kerrat hylättiin. Tästä näette selwästi, että mistä syystä 

lauseet kutsutaan ” wilseledande uppgifter” ja ” hänsynslös owilja mot arrendatorn” 

(erehdyttäwät ilmoitukset ja syytön nurjamielisyys arentilaista kohtaan), sillä uusi silta ja 

sulkulaitos kuuluu tulewan maksamaan noin 100 000 markkaa, jonka tähden he kaikin 

tawoin koettiwat työntää tämän rakentamisen kruunun niskoille ja woittaakseen 

tarkoituksensa eiwät kammoksu walhettaan. 

Mitä tulee heidän käyttämiinsä warokeinoihin sillan suojelemiseksi, niin olen aiwan warma, 

ettei heillä ollut ollenkaan rossitouwia, jolla siltaa olisi maahan kiinnitetty, niin kuin aina 

entiset arentilaiset tällaisissa tapauksissa owat tehneet, ja wasta sen jäljestä kun yksi 

arkku oli jo kallellaan eli 5 päiwää ennen sillan poislähtöä, wedettiin ainoastaan wähäsen 

kiwiä arkkujen päälle ja ettei tänä wuonna siltaa erotettu jäästä wesirännin kautta, kuten 

joka wuosi ennen on tehty. Waikea on asiaa tuntemattoman päättää, josko silta kaikissa 

tapauksissa olisi mennyt, mutta ainakin on selwää, ettei arentilainen tehnyt tehtäwäänsä, 

joka kyllä selwiää mahdollisesti tapahtuwassa oikeusistunnossa, jos kaikki löytywät 

selwitykset esiintuodaan. 

Mitä tulee Uuksun sillan pelastukseen entisen metsänwahdin Olof Kammosen kautta, niin 

en tiedä muuta, kuin että Almin ja Rosellin puomipuut, mitkä oliwat wedetyt joen poikki 

estämään puiden ja jäiden kulkua, meniwät poikki ja että Kammonen pani omat, 

kauppahuone Gromoffilta ennen saadut rossitouwit joen poikki, jonka kautta silta 

arwattawasti pelastui. Ihme on, että Kammosta syytetään itselleen omistaneen sillan 

rossitouwit ja puomit, sillä tällaiset tarpeet eiwät ollenkaan kuulu siltaan, waan owat olleet 

arentilaisten hankittawat ja rossitouweja ei ole ollut ruunulla eikä nykyisillä arentilaisilla.  

Poliisitutkintoa näistä asioista en tiedä tapahtuneen, mutta Rosell lähetti  

kruununnimismiehen näitä touweja Kammoselta pois ottamaan, sillä seurauksella, että 

rossit jäiwät Kammosen omaisuudeksi. Tämä metsäwahti piti hywin huolta wirastaan, 

mutta kun hän ei säästänyt herrojaan, niin walheiden ja kielimisien kautta pani 

kuwernöörinoikeus hänet wirasta pois; sen tähden ei ole ihme, että herra Rosell soimaa 

Kammosta. Paljon olisi näistä asioista puhuttawaa, mutta pelkään wäsyttäwäni yleisöä 

pitkällä kirjeelläni. 

…….ettei Tulemajoen siltaa ole hoidettu, niin kuin arentilaisen welwollisuus on ja wuonna 

1888 ei tehty mitään sillan säilyttämiseksi, waikka Salmin entinen nimismies Lundgren 

ilmoittaa Wiborgsbladissa, että silta jo wiime wuonna olisi mennyt, jos ei arentilainen olisi 

ryhtynyt tehokkaisiin toimiin. Minun luuloni on, että jos sahaa ei olisi annettu wiimeiselle 

arentilaiselle, waan ruunu olisi sen itse pitänyt, niin seisoisi silta wieläkin paikoillaan.  Sillä 

arentilaisen panemat luukut owat kowasti rasittaneet sitä.    

Laatokka 3. heinäkuuta 1889  

Wiime sunnuntaina oliwat muutamat tukinuittajat Mantsinsaaressa ryypiskelleet ja sitte 

lähti eräs joukosta, Iwan Nikiforow, yksinään soutamaan jokea ylöspäin. Rannalle jääneet 

alkoiwat pyrkiä weneeseen, mutta soutaja ei luwannut ottaa, waan uhkasi tappaa jokaisen, 

ken waan uskaltaisi wenettä lähestyä. Eräs rannalla olewista ei uhkauksesta huolinut, 

waan meni jokeen päästäkseen weneeseen, mutta Nikiforow löydä kajauttikin häntä 
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puoshaalla päähän sillä seurauksella, että mies meni weden alle. Kun hän jonkun ajan 

kuluttua nousi ylös, sai hän toisen lyönnin päähänsä eikä enää noussutkaan näkywiin. 

Nikoforow lähti käpälämäkeen ja koetti paeta, mutta saatiin kiinni ja passitettiin 

lääninwankilaan odottamaan palkkaa wiinapäissä tehdystä työstään. 

Eläinrutto liikkuu Salmin pitäjän itäisimmissä kylissä. Manssilassa on muun muassa kuollut 

20 lehmää ja 15 hewosta. Eläinlääkäri on kutsuttu tautia tutkimaan, mutta ei ole saatu 

selwille mitä tautia se oikeastaan on. Arwellaan sen olewan jonkunmoista myrkytystä, joka 

on syntynyt yhä jatkuwan kuiwuuden kautta. Ihmisiäkin on sairastunut ja kuollutkin 

tawallista enemmän. He saawat ensin paiseen johonkin paikkaan ruumiiseensa ja siitä 

tauti lewiää ympäriinsä, niin että henki on waarassa. – Ylimääräistä lääkäriä on pyydetty 

paikkakunnalle taudin laatua tutkimaan.  

Wiipurin Sanomat 10. elokuuta 1889 

Höyrywene Tulema joutui karille t. k. 1. pnä Saukkosen kylän kohdalla matkalla Pöllän 

tulliasemalta Mantsinsaareen. Kari kuuluu olewan yleisesti kuljetulla kulkuwäylällä Pöllän 

tulliasemalta Pietariin mennessä. Suotawaa olisikin, että kari merkittäisiin, sanoo Laatokan 

kirjeenwaihtaja. 

Eläinrutto on nähtäwästi loppumaan päin. Wiimeisten kahden wiikon aikana ei ole enää 

ainoatakaan uutta tautitapausta ilmaantunut. Eläinrutto tappoi Manssilan kylässä 60 

elukkaa, joista 40 lehmää ja 20 hewosta. Aimo wahinko niin pienelle kyläkunnalle. 

Laatokka 4. syyskuuta 1889 

Tämän kuun 23. pnä oli Salmin Kirkkojoen kylässä lampuoti Ignati Karpoffin pojan 

3½wuotias poika Iwan mennyt toisen 1½-wuotiaan pojan kanssa joen rannalle sanotussa 

kylässä ja wahingossa pudonneet jokeen, johon hukkuiwat.  

Laatokka 22. maaliskuuta 1890 

Murtowarkaus tapahtui Salmin pitäjän Tulemajoen kylässä tämän kuun 13. päiwää wasten 

yöllä. Eräs wesirinkelin wetäjä Manssilasta meni yötään wiettämään lautamies Nokan 

luokse jättäen kuormansa talon lukittuun kuuriin. Yöllä oli woro wiilannut lukon rikki ja 

wienyt muassaan rinkeliä ym. Aamulla, kun kuorman kuljettaja aikoi jatkaa matkaansa, 

niin huomasikin kuormansa olewan osaksi tyhjenneen. Paikalla ilmoitti hän lautamies 

Nokalle tapahtuneesta warkaudesta ja lähtiwät sitten woroa etsimään. Seurattuaan 

suksien jälkiä pääsiwätkin kohta woron perille, joka tunnusti heille rikoksensa. - Warastetut 

tawarat oli saatu takaisin ja asiasta kuuluu pidettäwän poliisitutkintaa.   

Wiipurin Sanomat 24. maaliskuuta 1890   

Wiime kirjeessäni mainitsin raittiusseuran tarpeellisuudesta tännekin paikkakunnalle, waan 

mihinkään toimiin ei ole wielä ryhdytty, sen jalon harrastuksen eduksi. Kenties se taitaa 

olla esteenä, kun kansa on wielä hywin yksinkertaista ja kykenemätöntä mihinkään 

yhteishyödyllisiin pyrintöihin, waan tahtowat säilyttää iänikuiset wanhat tapansa, 

ryhtymättä mihinkään uusiin yrityksiin. 

Monta wuotta wastustiwat pitäjäläisetkin kansakoulun perustamista, waan wihdoin wiimein 

saatiin ukot taipumaan siihen. Tosin löytyy wielä paljon niitäkin, jotka eiwät lähetä 

lapsiansa kouluun, waan wähitellen kuitenkin alkaa jo yksi ja toinenkin käsittää koulun 
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tarpeellisuuden ja sen tähden on ainakin wastaisuudessa parempia hedelmiä siltä alalta 

odotettawissa. 

Nyt ruwetaankin jo täällä rakentamaan uutta kansakoulua, johon tarkoitukseen parhaillaan 

wedetään hirsiä, joten siis työkansa saapi itselleen joksikin ajaksi työansiota. Kiwet 

kiwijalkaa warten owat jo olleet jonkin aikaa wedettynä ja ladottuna yhteen läjään, waan 

wihdoin wiimeinkin on ruwettu uutta koulurakennusta rakentamaan. Tänä kewäänä 

alotetaankin pystyttää kiwijalkaa ja sikäli westetään hirsiä ja sahataan lankuiksi ja 

laudoiksi, jotta kiwijalan walmistuessa paikalla woidaan ryhtyä seiniä pystyttämään. Se 

olikin wälttämätöntä, että pitäjäläiset wiimein ryhtyiwät siihen hommaan, sillä tätä nykyä 

owat kouluhuoneet kaikin puolin sopimattomat, mataluutensa ja ahtautensa tähden, sillä 

ilma luonnollisesti tulee tässä tapauksessa terweydelle wahingolliseksi. Waan täytyy 

odottaa niin kauan kuin parempi koulurakennus walmistuu. 

Parhaillaan on walmistumassa uusi rukoushuone. Tähän asti on ollut jokseenkin hankalaa 

jumalanpalwelusten suhteen, kun ei ole ollut warsinaista rukoushuonetta, paitsi eräs 

wanhanpuoleinen rakennus, jossa on pidetty hywin harwoin jumalanpalwelusta – noin 4 

kertaa wuodessa. Tämä on hywin kummallista, kuin täältä kumminkin löytyy Lutherin 

uskowaisia noin 300 hengen paikkeille ja walitettawasti kuitenkin niin harwoin on pidetty 

jumalanpalwelusta. Tosin täällä ei asu lutherilaista pappia, waan sitä wastoin Impilahdella, 

joka on noin 60 wirstan etäisyydellä täältä, waan eihän sekään estäisi, useammasti 

pitämästä täällä raamatun selityksiä, joten Salmin lutherilainen wäestö on saanut tyytyä 

kohtaloonsa. Mutta toiwottawasti kuitenkin ensi kesästä rupeawat he pitämään useammin 

raamatun selityksiä, kuin uusi rukoushuone walmistuu. 

Wälttämättömästi pitäisi kohta ruweta rakentamaan Tulemanjoen siltaakin, jonka wiime 

kewättulwa wei mennessään, sillä muuten on hywin hankala, niin matkustawaisille kuin 

pitäjäläisillekin ja erinomaittain postinkululle, warsinkin kewäällä, kuin jäät alkawat tulwia 

joesta Laatokkaan. Silloin ei tahdo päästä millään ehdoilla yli, kuin on waan pieni lautta, 

jolla ylikäydään ja tämä hankaluus wiiwyttää warsinkin postinkulkua. Wälttämättömänä 

tarpeena ollen pitäisi silta ensitilaisuudessa laitettaman kuntoon, sillä muutoin on ylen 

haitallista matkustawaisille, kun aina kiertää maantietä noin wirstan werran syrjään, 

päästäksensä lautalla yli, toiselle puolelle jokea. Sitä parempi mitä wälemmin saataisiin se 

hankaluus poistetuksi. 

Ilmat owat olleet täällä hywin kosteat ja lämpimät, joka päiwä puolen päiwän aikana wiime 

wiikosta asti on lämpömittari näyttänyt +4 Reaumuria. Lumi on sulanut hywin wähiin ja 

wettäkin on satanut niin, että on aiwan täydellinen kelirikko ja aukeat paikat owat 

muutamista kohdin aiwan paljaat lumesta. Jos tällaisia ilmoja wielä kestää joku aika, niin 

pian owat jäät Laatokalle liikkeessä ja paikka paikoin on jo suuria aukkoja jäässä, joten 

saa olla hywin warowainen liikkuessaan tästä puoleen Laatokan jäillä 

Päiwälehti 19. heinäkuuta 1890 

Ylen tuttu on meille Pitkärannan tehdas, sen sywät kuparikaiwokset ja tuhansiin nousewat 

työläisjoukot. Sinnehän mukawilla laiwoilla ajetaan ja tuon tuostakin sinne sattuu asiata. 

Laiwakulku on olemassa siitä wielä itäänkin päin, oikea matkustuslinja. Siitä wain on 

omituinen se pieni masiina, Tulema, joka Salmin ja ruukin wäliä retkeilee, että se tulee 

milloin sille itselle sopii ja hywästi näkyy, wuorostaan wälittämättä. Milloin sen pitäisi olla 

Pitkärannassa ja lähteä sieltä, on se jossakin muualla ja päinwastoin. Me saamme siis 

hewoskyydillä lähteä sujauttamaan maantietä, pitkin Laatokan koilista kuwetta. 
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Karjalan wuoriset, mäkiset jyrkänteet alkawat tasaantumaan ja kuta kauemmas rannikkoa 

kierretään, sitä laajempi on alanko. Kun on ajettu Uuksun joen yli, jossa waltiolla on 

yksityistä omaisuutta, palaneet sahan rauniot ja kelwoton mylly, ei tarwitse enää mäkilöitä 

liikkua ylös ja alas, solahuttaa wain menonsa sileätä tasankoa, mainion hywää maantietä, 

jossa esim. polkupyöräilijälle olisi mitä kiitollisin ala nopeuttaan koetella.  

Rannan puolella maantietä laskeuwi pitkin matkaa jyrkähkö törmä, jonka alainen wirstan 

parin lewyinen aro ilmeisesti ennen wanhaan on ollut laajennetun Laatokan pohjaa, niin 

kuin näkyy siellä täällä poukamista ja kiwien uurteista. Metsälaiteilla on enimmäkseen 

sakeata näreikköä, ennen kuin taas saawut laaja-alaiseen, tiheästi rakennettuun kylään. 

Sitä älä kummeksu, että owat kylät noin kookkaat ja talot siellä yhdessä tukussa kuin siat 

ahtaassa pahnassa (siiwouteenkin nähden sopii wertaus). Eihän ole siellä wielä näet 

talonpojalla yksityistä omaa maapalaistaan, peltoa, niittyä eikä metsäpalstaansa, jota 

talonsa ympärillä wiljelisi, kaikki on yhteistä, ei mitään rajaa ole, josta hän woisi sanoa:  

”Tämä tähän asti on minun omaa”. 

Sinä muistat, että ollaan wanhoilla lahjoitusmailla, josta ei wielä isojakotoimet ole loppuun 

suoritettu, eikä taloja toisistaan eroitettu. Wanhastaan owat kylät koossa, yhteiset 

wiljamaat ympärillään, niin kuin tapa on wenäjällä; ja niin owat olot wielä kaikki, kun oliwat 

silloin kun Suomen waltio lunasti täkäläiset lahjoitusmaat wuonna 1873. Mutta nyt juuri 

ollaan täällä siinä suhteessa lähellä käännekohtaa. Nyt owat jo maat mitatut, arwioitut, 

jywitetyt, eikä kulune enää kuin kotwanen aikaa, ennen kuin aletaan tiloja toisistaan 

eroittamaan ja luowuttamaan talonpojille yksityiseksi omaisuudeksi. 

Tämä onkin päiwän polttawana kysymyksenä salmilaisilla. Paljonko metsämaata, montako 

tshowpaa kukin tulee saamaan ja millaista hän tulee saamaan ja mistä, ne owat 

kysymyksiä, jotka jännittäwät ja huolestuttawat talonpoikia. Kukahan määrätään 

siirrettäwäksi kylän piiristä pois ja millä ehdoilla, miten käypi niitten suomaitten, jotka tässä 

äsken owat pelloksi peratut, saapiko niistä korwausta ja minkä werta ja mitenkä nuo kaikki 

metsämaat ja kalawedet saadaan jaossa suoriutumaan? Ei tiedä wielä. Kohtahan 

nähdään, kun ensi kesänä ne työt jo aletaan tekemään, ehkä jo tänä syksynä, mutta wielä 

ei tiedä mitään. 

Kujoset lähtewät maantietä ja likanen kapea kylätie kiertelee siitä taloriwien keskitse. 

Nurkka on nurkan wieressä, nimittäin eri talojen, sillä samasta talosta ei ole solaakaan, 

kaikki huoneet, asunnot, nawetat, tallit, aitat, sikoläätit, tunkiot, kaikki saman katon alla. 

Kun pääsisi tuli irti toisesta päästä kylää, eipä pääsisi mielellään palamatta toinenkaan 

pää. Puoli sataa ja enemmän taloja hurahtaisi yhteen liekkiin. Niin yhtä jatkoa on taloraito.  

Syttyisihän siinä hywäinen hätä, kun pääsisi tuli irti siihen sokkeloon, jossa kaikki eläwät 

yhdessä tukussa, elukat ja ihmiset, mutta eipä ole kuulunut semmoista paloa pitkään 

aikaan. Wahinko kun milloin lie sattuakseen, niin sattuuhan se, olipa nuo saunat ja kodat 

yhdessä tai erillään. Ja miksikä pitää nawettain ja tunkioin olla juuri asuintupien alla tai 

porstuan toisella puolella? Ka, eikö lie terweellistä ja eikö lie siiwollista, niinhän nuo täällä 

aina on olleet ja siinähän sitten owat siiwatutkin ääressä. 

Eipä sowi muutenkaan ihmetellä, että täällä on terweydellisessä suhteessa ruttojen ja 

tautien sekä eläinten että ihmisten, iänkaikkinen pesäpaikka. Salmin pitäjän läpi laskee 

useampia jokia, kolme neljä kappaletta ja melkein kaikki ne owat mataloita ja 

wähäwirtaawia. Hapanneista soista ne juoksewat ja niiden rannoilla kaikki kylät 

sijaitsewat. Niihin juoksee kaikki pihojen ja takapihojen törky ja kaikki mitä lie likaa ja 
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nestettä pelloilla ja kyläteillä, jotka muuten kesäaikanakin siltojen puutteesta useassa 

kohdassa tulewat jokien yli siten, että hewosia kahluutetaan ja kärrejä uitetaan. Siellä 

tarpowat siat, siellä mätänewät murrokset.  

Jokisuut owat mataloita, meri ajaa niihin hiekkaa ja tuimaan aikaan on siis joissa melkein 

seisowa wesi, mustankellerwa, mutainen wuolikkowesi. Sitä wettä juowat ihmiset ja 

eläimet – kaiwoja ei näe missään – enkä siis muun siiwottomuuden apuna ollessa tiedä, 

mikä olisi owelampi tautia siittämään kuin nuo joet. Tunnettua on miten salmilaiset 

puolisataa wuotta sitten erään ruton raiwotessa polttiwat eläwältä nimismiehensä, kun 

taikuudessaan luuliwat tämän myrkyttäneen weden heidän joissaan. Heidän 

jokiwedessään on myrkkyä taikomattakin.   

Mutta wiljelys on niiden jokien warrella. Wälillä on kuiwaa kangasta, pari kolme 

peninkulmaa sisämaahan on laajoja soita ja newoja. Rannikko on aawaa ja matalaa, pitkät 

mereen ulottuwat hiekkasärkät alkawat jo Salmin puolella jatkuen rajan takana 

peninkulman lewyisiksi suojattomiksi hiekkamataloiksi, jotka owat merenkulkijan kauhuna 

myrskyn sattuessa. Tulemajoki on Salmin pitäjän keskustana, sen rannoilla owat kirkot, 

asuwat wirkamiehet ja sen suussa on wielä wanhan lahjoitusmaan howin rakennukset, 

jotka nykyään owat waltion omia.  

Sieltä isännöitsiwät entiset wenäläiset pajarit laajaa lääniään, nykyisin Salmin, Suojärwen,  

Suistamon ja Korpelan pitäjiä, joka lääni on alaltaan suurempi kuin moni Saksan 

ruhtinaskunta. Wiimeksi se oli erään ruhtinattaren Orloffin, tunnettu nimellä Erosina, 

perintönä ja tämä möi sen sitten täällä wielä hywin tunnetulle Gromowille, wenäläiselle 

liikemiehelle, joka harjoitti näillä seuduin laajaa puutawaraliikettä.  

Kuusi sahaa hänellä oli alituisesti käynnissä ja työtä oli kyllä. Sitten kun tämä oli myönyt 

tukit ja tärwännyt metsät, möi hän lääninsä, Wenäjän waltiolle, jolta Suomen waltio sen 

osti. Maat kaikki luowutettiin silloin talonpojille (siten, että he silloin tuliwat waltion 

lahjoitustalonpojiksi), mutta itse pääkartanot, myllyt ja sahat piti waltio, omituisesti itse, 

niitä kellekkään myömättä. 

Nyt kaikista noista suurenmoisista sahoista ja myllyistä ei liene yhtään enää woimassa. 

Pari wuotta sitten häwisiwät näet Tulemajoen mylly ja saha, kun nimittäin sillan (sekin 

ruunun yksityinen omaisuus), joka samassa oli sahoille ja myllyille tukeena, korjuun ja 

ylläpidon huonouden takia wei wesi. Suinit kyllä pidettiin wuosittain ja waadittiin kiireellistä 

perinpohjaista korjausta, kun waara oli ilmeinen, waan wesi ehti ennen kuin waltio. Kolme  

tai neljä syltä laskeusi joki, kun siltapato musertui, wyöryäpä oliwat kaikki talot ja 

rakennuksetkin rannalla siihen samaan kurakkoon ja kaiken entisen komeuden 

katoawaisena turwana ja muistomerkkinä seisoo nyt Tuleman kunnan koittawaa 

wastaisuutta warten aukinainen sillan pää, johon maantie päättyy ja rawistuneet sahan ja 

myllyn pyörät korkealla, kuiwalla törmällä. 

Jonkin werran lienee kansan luonteessa jälkiä entisestä riippuwaisesta asemastaan 

lahjoitustalonpoikina, muuten aiwan paljon sitä ei näe. wiime aikoina kun suuren 

puutawaraliikkeen ansiosta kansalla oli työansiota kyllä, oli se siksikin tyytywäinen oloonsa 

ja mieliipä nyt nureksia, että kaikki se on lopussa. Hilpeä on kansa ja wesselä; 

ystäwällinen ja sydämellinen sen kohtelu wierasta kohtaan, niin että elleiwät kaikki 

käsitykset puhtaudesta olisi sekaisin, woisi sen seurassa hywinkin wiihtyä. Mutta siinä on 

wika suuri.  



- 54 - 

Maidot esim. säilytetään asuintuwassa istuinpenkkien alla, astioita tuskin juhliksi kuulutaan 

pestäwän – puhumattakaan tupien monijalkaisista eläimistä ja pihoissa , portaissa ja 

eteisissä,  joissa ei ole hywä warsisaappaitta liikkua, warsinkin jos on sattunut sadeilma. 

Mutta samalla on huomattawa esim. puwusta, joka yleensä on wenäläiseen malliin ja 

rawinnosta jonkunmoinen komeilemisen ja ylellisyyden halu, joka muualla Suomessa on 

outoa. Teen juonti on aiwan yleinen ja harwoin pääsee päiwää särpämättä sitä 

toistakymmentä stakonaa wesirinkelin kanssa.  

Kielessä on niin kuin tunnettu, wenäläistä paljo ja saapipa olla jonkin aikaa 

tarkkaawaisena, ennen kuin oppii sitä sulawasti ymmärtämään. Länsi-Suomen mies ei 

älyäisi mitään. Wenäläisethän ne owat tawatkin suureksi osaksi, niin kuin yleensä Karjalan 

kreikanuskoisten seassa. Luteerilaisia ei olekaan kuin kolmisensataa henkeä koko 

pitäjässä, kolme talollista tukkunaan. Pieni luteerilainen kirkko on nyt walmistumaisillaan, 

ennen pidettiin jumalanpalwelusta eräässä tuwassa, jossa pappi pari kertaa wuodessa 

käwi saarnaa pitämässä. 

Irtonaista rahwasta on luteerilaisissa enemmälti, kun sahat oliwat käynnissä, waan 

sittemmin on työwäki taas muuttanut pois. Siwistys on kowin alhaisella kannalla. Ennen 

kuin nyt äsken tänne perustettiin kansakouluja (yksi Salmiin, toinen Mantchin saareen) ei 

ollut salmilaisilla tilaisuutta oppiakseen lukemaan muualla kuin eräässä wenäläisessä 

lukkarikoulussa, jossa rikkaampien ”kupetschi” pojat ja tytöt saiwat lukutaidon ensi alkeita, 

waan wiime wuosina on sekin koulu uinunut, kunnes se, suomalaisia tänne perustettua, 

heräsi kilpailemaan.  

Wiime wuonna oli lukkarikoulussa ollut 28 oppilasta ( edellisenä wuonna 80).  

Suomalaisessa korkeammassa kansakoulussa 58. Kiertokouluja, uusia, löytyy sitä paitsi 

wielä neljä, niistä yksi Hyrylän kylässä, tuossa Suojärweltä Aunukseen pistäwässä 

niemekkeessä, jonne Salmista matkatessa täytyy kulkea monta peninkulmaa Wenäjän 

kautta.  

Kirjoja ei näy kreikanuskoisissa taloissa nimeksikään, kummastukseni oli siis suuri, kun 

erään kupetschin pöydällä näin Erkon ”Tietäjän” ja Ahon ”Markkinamiehen”. Kumma ei 

olekaan kirjain puute, sillä mitä niillä tehtäisiin, kun ei osata lukea, wanhemmat eiwät 

warsinkaan. Pitäjän 9000 asukkaasta (siitä Mantchinsaarella 2000) tuskin sataista pari 

woipi lukea, monen monet eiwät tunne numeroitakaan. 

Siweellisyyttä yleensä ei woi moittia, se kuuluu Salmin tilastoista päättäen olewan 

paremmalla kannalla kuin useissa muissa Suomen pitäjissä. Juoppous on kumminkin 

jotenkin suuressa woimassa, tuhka tiheään näkee miehiä wesselässä (wesi selässä, 

hutikassa), eikä ainoastaan pyhinä ja kaikissa praasniekoissa ja bessotoissa, waan 

arkinakin aina milloin wain kaksi tai kolme yhteen tulewat.  

Enimmäkseen juodaan Wenäjän wiinaa, jota suuremmissa ja pienemmissä määrin tullin 

ohi kuljetetaan. Tarkasti kyllä rajalla walwotaan ja usein joutuu mies kiinni, waan kun 

Wenäjän puolella on niin helppo saada wiinaa, jokaisesta kylästä, kun näet siellä on 

parinkin kapakkaa, niin on wiettelys puikkelehtimaan nassakka kainalossa lehtojen halki 

liian suuri. Wiinaa ja sokeria tullin ohi enimmäkseen kuljetetaan, muuta tawaraa hywin 

wähän; tupakka ei tarwita, sitä kun ani harwat Salmissa wiljelewät. 

Omituisia kreikanuskoisten kesken ja etenkin Salmissa owat nuo tunnetut praasnikat eli 

kyläjuhlat, joiden wiettämiseen antawat aihetta sekä kreikkalaiset kirkkojuhlat että yleensä 
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huwittelemisen halu. Joka kylällä on erityiset wuotuiset praasniekkapäiwänsä, joita 

kussakin hiukan eri tawalla wietetään.  

Pakanallinen tapa on esim. Mantchinsaarella ollut uhrata härkä, Lunkulan kylässä isketään 

oinas, yksi tai useampia, aina sen mukaan, miten monta niitä on mainittua tarkoitusta 

warten wuoden kuluessa siihen lahjoitettu. Lihat syödään, syödään kolme neljä päiwää, 

jos riittää ja wuodat lahjoitetaan kirkkoon. Pidot pidetään osittain kylän yhteisellä, osittain 

kunkin talon yksityisellä kustannuksella. Koko pitäjästä kutsuu kukin talo niin paljon 

wieraita, sukulaisia ja tuttawia kun tahtoo ja katsoo kannattawan ja tawallisesti tulee 

olemaan puolisataa henkeä joka talossa, kestissä enemmänkin. Syödään, juodaan, 

tanssitaan, kisaillaan, kolme neljä päiwää peräkkäin. Niissä naimiskaupat solmitaan ja 

usein muutkin kaupat.  

Praasnikkojen yhteydessä pidetään aina myös ”jarmakat”, markkinat. Ruokaa ja juomaa 

pitää olla yltäkyllin ja siitä arwaa miten kalliiksi nuo lystit tulewat. Monikin isäntä ei sanoisi 

wälittäwänsä koko kesteistä, hywin kernaasti olisi hän niitä pitämättä, mutta wanhaa tapaa 

ei saa rikkoa, näet. Lain puolesta owat nuo praasnikat nykyjään jo kielletyt, sen 

kaupustelemisen ja pahan elämän takia, joka niissä useimmiten syntyy, waan silti ei niitä 

ole woitu tuomita kuolemaan. Mennä talwena esim. sakotettiin yhdessä kylässä 

kolmattakymmentä henkeä praasnikkain pitämisestä, waan siitä huolimatta niitä entiseen 

tapaan yhä pidetään, ne owat siksi sulautuneet kansan luonteeseen, käyneet tawasta 

tarpeiksi. 

Allekirjoittanut ei ollut tilaisuudessa itse olemaan läsnä tuollaisessa kyläjuhlassa, 

semmoista kun ei sattunut yhtään sen wiikon kuluessa, jonka Salmissa wietin, eikä niissä 

muutenkaan kuuluta muukalaista lempein silmin katseltawan. Bessotoissa, tawallisissa 

tanssiaisissa, siellä olin nähdäkseni lähellä heidän omituisia tanssihuwituksiaan. Kummia 

owat nuo liikkeet päällä, käsillä jaloilla, koko ruumiilla, omituista balalaikan yksitoikkoinen 

tahti ja sen wälillä kimakat pajatuslaulut; tansseja on monenlaisia ja nimisiä, mutta 

kaikissa owat liikkeet waikeita, joskus sulawia, joskus taas hywinkin törkeitä.  

Joka sunnuntai-ilta pidetään bessotoita kussakin kylässä, oli se iso tai pieni, waikkei olisi 

kuin pari kolme taloa. Nuorison täytyy saada huwitella ja ainoastaan suurella harjoituksella 

pienuudessa pitäen oppinewatkin jäsenet kiertelemään noita mutkikkaita pyöräytyksiä. 

Päiwällisen aikaan alettu tanssi kestää useinkin yhteen, kahteen yöllä. Tupa on pimeähkö 

ahdas ja kuuma, hiki waluu ja henki läähättää, mutta yhä pitää lähteä kiertelemään. Ei 

mitkään wakawammat uskonnolliset liikkeet sitä paheksu, ei määrää kunta tansseista 

sakkoa. Nuorison täytyy saada huwitella, sehän on luonnollista. 

Wuoksi 23. elokuuta 1890 

Mantsinsaari on kappeliseurakuntana erotettu Salmin emäpitäjästä. Sillä on oma kirkkonsa 

sekä kirkkoherransa. Rahwas elää parastaan kalastuksella sekä kotiseudullaan että 

Wenäjänmaalla kuin myös olemisella merimiehinä. Warakkaammat talonisännät taas 

kuljettawat weneellä jauhoja Sermaksesta koko kesän ajan Laatokan rannalla löytywiin 

Suomen kaupunkeihin sekä maaseutuihinkin.  

Mantsinsaarelaiset owat säilyttäneet ja pitäneet pyhinä esi-isiltä perityt praasniekat, joista 

he eiwät tahdo mistään hinnasta luopua. Ehkäpä arwoisia Wuoksen lukijoita huwittaa 

kuulla niiden praasniekkojen merkityksistä. Wiime heinäkuun 13. pnä pidettiin praasniekat 

Lungulan kylässä, johon oli kokoontunut rahwasta syömään bokkia eli pässiä, joita oli 

teurastettu usiampia. Jokainen sai tulla kattilan kanssa ottamaan lihaosansa, jonka hän 

itse keitti rannalla. Sattuipa toisinaan niinkin, ettei rahwas jaksa syödä kaikkia ruokia 
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kerrallaan, josta syystä lewähdetään wähän ja ”tsassounassa” ja sitten taas syödään, sillä 

ruokawarasto pitää lopettaa sinä päiwänä.  

Eläimien nahat myödään huutokaupalla ja rahat pannaan tsassounaan, johon tuodaan 

myöskin willoja siinä tarkoituksessa, että lampaat tulisiwat warjelluksi ruttotaudeilta ja 

muusta waarasta. Jokainen ken waan osaa, olipa waikka luterilainen, lukee sinä päiwänä 

lakkaamatta ”salmikirjaa”. 

Wiime elokuun 13. pnä pidettiin samanlainen praasniekka Työmpäisiin kylässä, jolloin oli 

teurastettu 3 härkää. Siinä syötiin taas kunnon lihakeitto, ken wain kehtasi. Rahwas on 

täällä hywäluontoista sekä wieraswaraista. Takawuosina ajettiin kilpaa hewosten 

selässä praasniekkapäiwinä, mutta sekin on nyt kielletty.  

Wuoden tulo oli seuduillemme warsin hywä, mutta eipä täällä halla harmaa parta ole 

miesmuistiin käynyt. Paljon olisi praasniekoissa hywääkin, jos ne muuttuisiwat kansan 

juhliksi, joissa pidettäisiin arpajaisia ja tulot käytettäisiin kansanopiston perustamiseksi niin 

kuin muuallakin Suomessa. Silloin kansan elämä niissä ehkä muuttuisi paremmaksi. Mutta 

kukas meille sen homman pitäisi, kyllä kernaasti salmilainen roponsa antaisi, jos waan 

hänelle selwään wiitataan, että se menee hywään tarkoitukseen.  

On meillä kansakoulukin, mutta se on niin sopimattomalla paikalla, että köyhät lapset, joita 

saaressa onkin kosolti, eiwät tule käyttämään sitä ensinkään. Tästä tahdon toisten kertoa 

pidemmälle. Moni odottaa tänne maanmittaria lohkaisemaan sitä wähäistä osaa mitä 

hänellä on toiwossa, sillä täällä on parastaan pieniarwioisia lampuotia. Kirjeeni taisi mennä  

niin pitkäksi, että wäsyttänee arwoisia Wuoksen lukijoita, jonka tähden piirrän toistaiseksi 

  

Wiipurin Sanomat 29. elokuuta 1890. 

Karhujen tuhotöistä Salmissa kirjoitetaan meille. Salmissa owat nuo metsän 

mesikämmenet tehneet suuria wahinkoja talonpoikain karjalle. Ne kun owat repineet ja 

raadelleet sekä pistelleet poskihinsa niin lehmiä kuin hewosiakin. Sanotaan niiden 

repineen parikymmentä lehmää ja 6-7 hewosta. – Olisipa täälläkin tarpeen jonkinnäköinen 

eläinsuojelusyhtiö, sillä täällä milloin nuo ruttotaudit, milloin taas nuo kowakouraiset kontiot 

wahingoittawat karjaa usein niinkin, että wähäwarainen maamies on sen kautta joutunut 

ihan poloiseksi.  
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Lunkulan tsasouna 

Mikkelin Sanomat 30. elokuuta 1890  
Kuten Wuokselle on kerrottu, löytyy Salmin pitäjästä, etenkin siihen kuuluwasta Mantsin 

saaresta, taikauskoisuutta ja wanhoja uhritemppuja wallalla enemmän kuin nykyään osaisi 

arwatakaan. 

Kun joku henkilö on kuollut, asetetaan ruumis kolmeksi wuorokaudeksi asuntotupaan.  

Naapurit ja sukulaiset kuolemasta tiedon saatuaan tuowat ”sultsinoita” (perunapiirakoita), 

”pyöröitä” (kakkaroita), ”sipatniekkoi”, ”keitin – ja paistinpiiraita” (lettuja) tuomisiksi 

”pokoniekalle”.  

Nämät ruokatawarat kaikki asetetaan ruumiin ympärille ja niiden ylitse wedetään walkea 

waate. Salmilaisten käsitystawan mukaan rawitsee ruumis niillä ruokatawaroilla itseään 

puolen yön aikaan. Kun ruumis saatetaan hautaan, wiedään sultsinat ja piirakat mukaan 

hautausmaalle. Ruumis lasketaan hautaan ja haudan täytyttyä kerääntyy ympärille 

köyhään rahwasta, joille tarjotaan ruumiin ympärillä olewia ruoan tähteitä. ”Hotsitko 

sultsinoita, keitinpiiraita, ka mitä himottaa”, kuullaan halullisilta kysyttäwän. Samalla kun 

köyhille ruokatawaroita näin jaellaan, kehotetaan heitä samalla pokoiniekan edestä 

rukoilemaan. 

Lapsen kuoltua waristetaan tuliseksi uunin koukku, jolla korwennetaan pokoiniekan jäljet, 

ettei muka surma samaan taloon piakkoin tulisi. 

Elokuun 1. pnä pidettäwänä Iljan juhlana eli praasniekkana, lahjoittawat rikkaat henkilöt 

jotakuita elukoita, tawallisesti härkiä, köyhien rawitsemiseksi, ettei muka metsän pedot 

kesän aikana lahjoittajien elukoita hätyyttäisi. Tätä juhlaa kutsutaan siitä syystä 

härkäjuhlaksi. 

Praasniekka-aamuna kokoontuu rahwasta kosolti rukoushuoneen ympärille, jossa härät 

teurastetaan, keitetään ja syödään. Jokaiselle, ken waan haluaa, annetaan mielin määrin 
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ruokaa. Jollei aamulla jakseta keittoa lopettaa, pannaan tähteet rukoushuoneen eteiseen 

ja illalla kokoonnutaan uudestaan rääppiäisille. 

Wuoksi 22. marraskuuta 1890 

Kowin on ollut myrskyinen tänä syksynä Laatokka. Se on tehnyt monelle laiwan isännälle 

tuntuwia wahinkoita. Alakuloisina palaawat Mantsinsaarenkin kalamiehet waiwaloiselta 

kalastusmatkaltaan Riinowasta ja Wosenoista. Kalansaalis oli peräti huono. Toiset saiwat 

25 ruplaa mieheen, toiset saiwat tyytyä 5-6 ruplaan. Nyt miehet walittelewat, että milläs se 

herran wero ja potusnoi tänä talwena maksetaan, kun kalansaalis ei antanut senkään 

wertaa, mitä ewäät kalastusajalta maksoiwat.  

Millähän miesraukat ostawat leipääkin talweksi perheelleen, kun kalastus näin huonosti 

onnistui ja konnut on pienet, 6 kapan arwio monellakin. Ei sen kaswuja riitä syötäwäksi 

jouluunkaan asti hädin tuskin. Ompahan wain nimi, että ollaan ruunun lampuotia ja oma 

mökki elettäwänä. Mutta sentään ruunun maksujen aikana kysytään monia kymmeniä 

markkoja joka talosta.  

Tässä kesällä löysiwät Salmin pitäjän Warpasuon kylästä asuwan erään talollisen 

pikkutytöt leikitellessään aarteen, jossa oli wanhoja kultakolikoita, puoli imperiaaleja. Isä 

wei rahat Pietariin nähtäwäksi ja museoon waihdettawaksi. 

Salon kylästä kaatoi karhu kesällä 8 hewoista. Suuren wahingon teki mesikämmen talolle. 

Mantsinsaarelaiset walittawat yleisesti, kun kansakoulu rakennetaan sopimattomalle 

paikalle. Kouluun on heidän lapsiensa kuljettawa wesisen suon poikki, jossa kewäin ja 

syksyin on wettä polwia myöten ja talwella lunta niin paljon, ettei monikaan lapsiraukka 

parhaalla tahdollakaan woi käydä noukkimassa niitä wähäisiä siwistyksen siemeniä, joita 

koulu tarjoo. Sitä on melkein jokainen wähäwarainenkin walittanut, mutta walitukset eiwät 

ole mitään auttaneet, owatpahan wain häwinneet kuin tina tuhkaan. 

Pari wuotta sitten oli yleisenä puheenaiheena, että waltio olisi myöntänyt wiisitoistatuhatta 

markkaa erään saarellamme sijaitsewan suuren suon kuiwattamiseen, mutta työtä ei ole  

wieläkään aloitettu, niin tarpeen waatima kun se olisikin. Ikäwällä tätä waltion 

toimenpidettä on monikin odottanut, saadakseen siitä työansiota ja palasen nurmea 

pienien heinämaiden lisäksi. 

Kansakouluun walmistawa lasten koulu on täällä waikuttamassa. Siinä lapsiraukat owat 

ahdetut hywin pikkuiseen suojaan ja käytetään lapsille siinä niin wanhanaikaista 

kuritustapaa, että syrjäisellekin käypi sääliksi sitä nähdä. Parannus siinäkin suhteessa olisi 

suotawa. 

Armas weli Putro kirjoittaa Suojärwellä olewan kansakoulukartanot walmistumaisillaan. 

Meillä ei niillä kiirettä ole, waikka hirret owatkin jo aikoja sitten hommatut. Ga buumie 

pitääh! 

Wuoksi 27. syyskuuta 1890 

Syksyn saapuessa näkywät wiljat kaikkialla olewan korjattuna ja perunat kaiwettuna. 

Hywää wuoden tuloa kaikista kasweista kehuu mantsinsaarelainenkin. Tähän aikaan 

wuodesta aletaan rientää pitkille kalastusmatkoille; kuka liki Walamoa olewille Wassenoin 
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wesille nieriäisen pyyntöön, ken taas Riinowalle Ruarisehoin majakalle siian pyyntöön. 

Mainitulla matkalla jotkut ”arttelit” (wenemiehistö) saawat toisinaan yli sata ruplaa mieheen 

kuuden wiikon ajalla.  

Wiime syksynä saatiin Riinowalla niin paljon siikoja, jottei wanhat ukotkaan muista niin 

kosolti ennen saaduksi. Kun näiltä kalastusmatkoilta tullaan kotiin, niin kerääntyy taas 

seitsenmiehinen joukko joka soimaan (weneeseen) ja mennään marraskuun lopussa 

uudestaan Walamon saarille siikoja pyytämään. Saadut kalat myödään ja litkat  

(harjakkaat) juodaan siellä sekä kotona. Näille kalastusmatkoille otetaan Porwoon mitalla 

ewästä. Joka miehellä on teurastettu lammas, talkkunajauhoa, kitsua (kuiwattua kuoretta) 

ja lehmän lihaa ewäänä. Waiwaloista on kalanpyynti aawalla Laatokalla, etenkin syksyllä, 

jolloin kylmät ja myrskyisät ilmat tuottawat kalastajille kaikenlaisia hankaluuksia ja 

waaroja. Moni pyyntimies on mennyt näillä kalastusmatkoilla ahtolan tuwille.  

Mutta rohkealla ja iloisella mielellä sitä sentään joka wuosi samoille paikoille riennetään. 

Rahan wähyys suuremmaksi osaksi waikuttaa tätä elinkeinoa, waikka waarallistakin, 

harjoittamaan. Joka talwi on ”polusnoi dai obrokku” maksettawa; mistäpä muualta rahaa 

saataisiin, kun rahdinwedossa täältä harwoin käydään. 

Naiswäellä on omat syyskiireensä. Päiwällä kokoontuwat he pellawia ja liinoja ”saroissa” 

loukuttamaan ja iltasilla ”kylyh” (saunaan) lipsuamaan ja harjaamaan. Jokainen neitonen 

tuopi muassaan talkkuna-, kaura- ja wehnäjauhoja sekä woita, jolloin paistetaan 

”tjuppoidu” tai ”blinua”. Wähitellen kerääntyy sinne myös kylän pojat tyttöjen paistoksia 

syömään. Mutta jos tytöt eiwät anna pojille mielin määrin hywiä paistoksia, niin silloin pojat 

terwaawat saunan ikkunat ja pöngittäwät owet. 

Arwoisa naapurimme ”Putro” Suojärweltä kirjoittaa, että me täällä waruamme karhuja ja 

sen tähden syömme härkiä Iljanpäiwänä. Härkiä Iljanpäiwinä tuodaan aina mantereen 

salokylistä asti, joissa karhut ja eläintaudit owat tehneet tuhojaan. Elukoita taudeista ja 

pedoista warjellakseen rukoillaan pyhää Iljaa. 

Meitä mantsilaisia kutsutaan ”astuwan ampujiksi”. Tämä nimitys on kai tullut eräästä 

karhunjahdista. Meni kerran suuri miesjoukko karhunjahtiin. Kun tultiin siihen paikkaan, 

jossa arweltiin karhun majailewan, sanoi eräs mies, Osippu Gauroil, tuostapa kontio 

lehdosta! Koko miesjoukko kontiota ampumaan, kunnes Gauroilta ruuti loppui. Kun 

Gauroilta ruuti loppui, niin lakkasiwat toisetkin ampumasta. Tuumailtuaan puikkiwat miehet 

sillä kertaa kotiin. Kun wiikkokauden päästä meniwät kontiota katsomaan, niin löysiwätkin 

wanhan astuwan, härän karhun asemasta. 

Kiitos Putro! Kun puolustit praasniekkojen wiettämistä, sillä eihän täällä muutakaan 

huwitusta ole. Wiime talwena meikäläiset pohatat käräjissä sakotettiin kukin 40 markalla 

hewosella ajelusta, mutta senaatti wapautti heidät sakoista. Paljonhan mekin hywää 

saisimme tällä aikaan, jos waan olisi meillä täällä ohjaajia. Mutta kun herrat eiwät 

parannuspuuhista wälitä, niin ei talonpojatkaan itsestään älyä. Toisten enemmän, jos 

eletään.   

Päiwälehti 20. marraskuuta 1890 

Onko se oikein että isonjaon aikana jako-osakkaille ulosannetaan yhteisestä metsästä 

muita metsätarpeita kuin kaikkein tärkeimmät talontarpeet ja onko samalla aikaa 

kaskeaminen siellä oikeutettu? 
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Olen kuullut mainittawan, ettei isonjaon aikana osakkaat saisi metsästä ottaa kuin kaikkein 

tärkeimmät puutarpeensa, niin kuin poltto ja aitapuut. Kun nyt kumminkin meillä tässä 

suhteessa eletään jotenkin päinwastoin, niin luulen minulla olewan syytä tehdä tämän 

kysymyksen. Täällä alkoi näet noin kolme wuotta tätä ennen isojakotyöt, jotka owat sikäli 

edistyneet, että kyläkuntain rajat owat jo määrätyt ja elämme siinä wahwassa toiwossa, 

että nämä työt lopullisesti päättywät wuoden, korkeintaan kahden kuluttua. Tämä aika ei 

nyt luullakseni ole niin kowin pitkä, että huoneenrakennukset joutuisiwat niin tuiki rappiolle, 

että uusia wälttämättömästi pitäisi rakentaa, tuskinpa monessa paikoin wanhoja 

korjatakaan. 

Kuitenkin on näinä wuosina metsistä otettu, en woi sanoa kuinka monia tuhansia saha- ja 

rakennushirsiä, joista toiset owat rakentaneet itselleen mitä mitäkin huoneita, waikka 

monella ei näytä olewan kiirettä niiden walmiiksi walmistamisesta, kun entisiä on kyllä. 

Toisilla taas on hirret wedetty pihaan läjiin, joissa ne waikka mädätköön, kunhan ei waan 

ole jätetty meidän metsiin seisomaan. 

Luulen huomanneeni että hirsien ottoraiwo oli wiime talwena wielä suuremmasta woimasta 

kuin muina wuosina ja minä suuresti pelkään, että tulewana talwena eletään samalla 

tawalla, sillä rahwas sanoo keskenään näin: 

”Nyt pitää ottaa, kun saa, jaosta ei tiedä kuin käy.”  

Ja tähän liittyy wielä eräs sangen tehokas syy. Kateus (joka näkyy erittäin woimakkaasti 

waltaawan kansaa täällä), että ehken naapuri jaosta saisi erään puun eli pari enemmän 

tahi paremman, niin en ole epäillyt wetää näitä näin julkisuuteen toiwosta, että ehkä 

tulewa talwi tulisi meille wähemmän turmiontuottawaksi puheena olewassa suhteessa. Ja 

että ne, joilla walta on, welwoittaisiwat meidät wilpittömästi waariinottamaan niitä sääntöjä, 

mitkä tässä asiaan kuuluwat. 

Toinen suuri epäkohta täällä on kaskeaminen. Sitä harjoitetaan nyt jaon aikana yhtä 

laajassa määrässä, miltei enemmän kuin muilla ajoilla. Tosin on peltowiljelys monessa 

kylässä täällä jotenkin huonolla kannalla ja sen tähden muka pitää kaskia wiljellä, jottei 

näitä hätyyttäisi. Minkä tähden asia on näin? Olemmeko kelwollisen peltomaan 

puutteessa? 

Pelloiksi sopiwaa maata on kyllä, waan ehkä meillä ei ole niittyjä, ettemme woi pitää karjaa 

ja emme siis saa woimaa pelloillemme? Ei sekään ole syynä. Päinwastoin on meidän 

kunnassa paljon ja hywiä niittyjä. Kun siis kaikki ehdot owat näin suopeat, niin woisi toiwoa 

maanwiljelyksen täällä olewan hywälläkin kannalla. 

Waan ei, meidän ukot eiwät rakasta tuota waiwaloista, raskasta maantyötä; paljon 

mukawampi on myydä heinät (meidän kunnasta myydään joka wuosi monta, monta 

tuhatta puutaa heiniä), antaa nuo lehmäkantturat purra pitkää olkea ja pidetään heiniä 

wain sen werran minkä rahtihewoset syöwät. Sillä rahtia, sitä pitää nyt käydä, se on 

pääasia! 

Toiwosta, että rahwas enemmän rupeaisi huolta pitämään maanwiljelyksestään, kielsiwät 

meidän hallitusmiehet heinän myynnin täältä (ja se olikin aiwan oikein se kielto, sillä me 

olemmekin - lahjoitusmaitten lampuotia), waan se oli kuin panna tupamme tuleen.  
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Nyt huudettiin: wääryyttä tehdään, kielletään elämästä, ym., mentiin walituskirjoilla 

hallitukseen ja saatiin todellakin, jos mieron puheessa totta lie, saatiin heinänmyyntilupa 

takaisin kuitenkin eri ehdoilla. 

Laatokka 13. joulukuuta 1890 

Täten tiedoksi annetaan, että Suomen maalaisten paloapuyhtiön johtokunta 28. päiwänä 

wiime kulunutta marraskuuta on päättänyt luwata kahden sadan (200) markan palkinnon 

sille, joka woi ilmiantaa sen henkilön, joka on saattanut aikaan sen tulipalon, joka 23. 

päiwänä wiime kulunutta syyskuuta häwitti herra Arentimies S. A. Rosellin Suomen 

maalaisten paloapuyhtiössä wakuuttaman riihen ja ladon Suomen kruunun tilalla No 10 

Tuleman kylässä salmin pitäjässä ja Kihlakunnassa. 

Sortawala 7. joulukuuta 1890 

Fredrik  Saukko 

Suomen maalaisten paloapuyhdistyksen asioitsija Sortawalan piirissä.   

Östra Finland 23. kesäkuuta 1891 

Loinen Wasili Afanasjeff Möhköi Tulemalta hukkui Tulemajokeen 10. kesäkuuta 

kalastaessaan. 

 

Tuleman hovin pihaa keväällä 

Wiipurin Sanomat  29. lokakuuta 1891 

Suuremmoinen palkkiojuttu, jossa Suomen waltio ja nykyinen rawintolan isäntä Imatran 

putouksella, herra Gust. Alm owat wuoroin kantajina sekä wastaajina oli 21. p. t.k. 

toistamiseen käsiteltäwänä Salmin käräjäkunnan kihlakunnan oikeudessa. Waltion 

määrättynä asiamiehenä oli Sortawalan piirin nimismies, tuomari Hallonblad ja herra Almin 

edestä raatimies Berg Helsingistä. Sitä paitse oliwat Gromowan lahjoitusmaiden eli rälssin 

entinen sekä nykyinen hoitaja, kruununwouti Tengen ja nimismies Welebejeff saapuwilla.  
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Asia oli seuraawa: Suomen kruunu oli kerran Almille wuokrannut omistamansa 

sahalaitoksen Salmin pitäjän Tulemajoessa ja kylässä ehdolla, että paitse wuotuista 

wuokraa, herra Almin on huolehdittawa sulkujen y.m. warokeinojen kunnossapidosta sekä 

wahwistamisesta. Kun tulwawesi nämä kaikki ynnä maantiesillan toukokuussa 1889 

kuitenkin turmiolle repi ja mukanansa wei, waati herra Alm waltiolta noin 86000 markan 

wahingon korwausta keskeytyneestä liikkeestään, wäittäen, etteiwät perustukset olleet 

pätewät. Sen johdosta antoi kruunu wastahaasteen, waatien noin 14000 markkaa siitä, 

että wuokraaja ei ollut kyllin tarkalla warowaisuudella koettanutkaan waaraa wälttää ja 

tuotti siten wahinkoa waltion laitoksille. Sittenkuin 18 todistajaa oli asiassa kuulusteltu ja 

molemmat riitapuolet anoneet lisänäytteiden esittämistä, lykättiin juttu tulewien 

talwikäräjien kolmanteen istuntopäiwään. 

Sawon wiikkolehti  14. elokuuta 1891 

Wiime wiikolla eräs Salmin talonpoika Kudja, Mantsinsaaresta, purjehti keskenkaswuisen 

poikansa kanssa jossakin Wenäjän rannalla aikeessa mennä Sermaksesta jauhoja 

ostamaan, joita hän sitte möisi Suomen puolella olewille kauppiaille. Hänellä oli 

pienenlainen jahti tahi niin sanottu jauhosoima, jota hän poikansa kanssa ohjasi. Eräänä 

yönä saawutti heidät purjeweneellään kaksi Suomen puolen miestä, jotka oliwat ”norpan 

ammunnassa”.  

Mutta norppien ampujatpa ampuiwatkin ukko Kudjan, joka silloin sattui olemaan soimalla 

peräsimessä. Kudja kaatui heti alas, jolloin roswot nousiwat hänen alukseensa ja 

wiskasiwat ruumiin mereen luullen hänet jo kuolleeksi. Sen tehtyä meniwät roistot 

kajuuttaan, jossa waatiwat hengen uhalla pojalta rahoja. Poika neuwoikin rahakassan, 

jonka wieraat anastiwat, mutta sen tehtyään he ampuiwat poikaparan kuoliaaksi ja 

nousiwat itse taas kannelle, jossa hämmästykseksensä huomasiwatkin, että ukko olikin 

järwestä wironnut, noussut heidän wenheeseensä ja anastanut sen sekä kaikki heidän 

tawaransa, muun muassa 8 ladattua pyssyä.- 

Roswot oliwat ottaneet soimaan noustessaan wain 1 pyssyn mukaansa, jolla äsken 

sanotun pojan kuoliaaksi ampuiwat ja kun ruuti ym. warasto oli jo ukko Kudjan hallussa, 

niin oliwat roswot  aiwan awuttomia. Ukko Kudja alkoi mitä kiireemmin weneellään 

purjehtia maata kohden ja roswot alussa perässä, waan kuin ukko alkoi heitä itseänsä 

hätyyttää heidän omilla pyssyillään, niin ei muuta kuin roswot pakenemaan. 

Ukon sanotaan sittemmin päässeen johonkin Wenäjän rannalla olewaan luostariin – ja  

asiasta on wirallisesti sähköitetty läänin kuwernöörin kautta Sortawalan piirin 

nimismiehelle, joka sen johdosta wangitsi Sortawalan pitäjästä kaksi miestä, jotka silloin 

oliwat olleet norpan ammuntamatkoilla ja palasiwat kotiinsa ilman wenettä, sanoen 

weneensä warastetuksi. 

”Laatokka ” tietää roswojen käsistä pelastuneen miehen nimen olewan Ontrei Wasilijew  

Kuterow. Kohta sen jälkeen kuin roswous oli tapahtunut, ilmestyi Sortawalan nimismies  

Hallonbladin luokse kaksi Sortawalan pitäjän miestä, nimittäin Pekka Heikkurinen ja 

Juhana Turunen, Pohjuksesta, ilmoittaen, että heiltä oli warastettu wenhe Salmin puolella, 

ja kertoen, että he oliwat eräänä iltana laskeneet wenheensä lähelle rantaa ja menneet 

itse maihin yöksi.  

Herra Hallonblad tiedusteli asianlaitaa sähkösanomalla Salmista ja sai tietää koko tuon 

kamalan murhajutun. Hän pani heti miehiä ottamaan yllämainittuja saarelaisia kiinni, mutta 

heitä ei saatu, waikka haeskeltiin kolmatta päiwää. Wihdoin wiime maanantai-aamuna 
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tuliwat samat miehet uudestaan nimismiehen luokse, tiedustellen, miksi muka heitä 

ahdistetaan. Heti kohta toimitettiin poliisitutkinto, jossa miehet myönsiwät, että wenheestä 

löydetty nimellä warustettu wirsikirja ja almanakka oliwat omansa. Miehet pantiin samassa 

epäluulon alaisina rautoihin. 

Pekka Heikkurinen ja Juhana Turunen kielsiwät kiwenkowaan olleensa osallisina 

murhassa; epäluulon alaisina on heidät kuitenkin lähetetty Aunuksen kuwernementtiin, 

missä lopullinen tutkinto pidetään. 

Saaristolaiset owat erittäin mielissään, päästyään tästä witsauksesta ja oliwat awuliaat  

roswojen hakemisessa. Etenkin kuuluu Turunen olewan pahamaineisena 

paikkakunnassaan tunnettu. Sama Turunen oli noin kymmenen wuotta sitten epäluulon 

alaisena isän murhasta wangittu ja raskauttawia syitä jo oli silloin tullut kyllä esille, mutta 

riittämättömien todistusten tähden ei häntä silloin woitu langettaa edeswastuuseen. 

Talollinen Ontrei Wasilijew Kuterow, jota roswot ampuiwat Laatokalla, on kuollut 

sairaalassa Aunuksen puolella.   

Wiipurin Sanomat  12. tammikuuta 1892 

Tuonoin kerroimme Aunuksen piirioikeuden pyytäneen naapurien lausuntoa talollisesta 

Heikkurisesta ja Turusesta, jotka owat syytöksien alaisina Laatokan merellä wiime kesänä 

tapahtuneesta murhasta. Näistä lausunnoista, jotka annettiin wiime maanantaina oikeuden 

edessä, käy muun muassa selwille, että Heikkurinen, merelle lähtiessään oli lausunut, että 

”nyt pitää saada rahaa waikka mistä” , sillä hänen piti piakkoin maksaa – wekseli tietysti.  

Tärkein lausunto lienee kumminkin se, jonka mukaan Heikkurinen olisi matkalla Aunuksen 

linnaan, eräälle tuttawalle tunnustanut yksinään ampuneensa Kuterowaa. Poika oli muka 

itse pudonnut weteen ja kun sitten Turunen, joka oli ruwennut katumaan rikosta, oli 

ehdottanut, että poika autettaisiin ylös, oli tämä jo waipunut pohjaan.  

Satakunta  21. heinäkuuta 1892 

Meriroswojen tuomio.  

Juuri wuosi sitten tapahtui Laatokalla kamala tapaus, joka herätti täällä kammoa ja 

kauhistusta kaikkialla. Silloin näet tuli talollinen Ontrei Wasilinpoika Kuterow ,  

Mantsinsaaresta pienen poikansa kanssa murhatuksi soimallaan Laatokalla lähellä  

Aunuksen rajaa. Tästä murhasta epäluulon alaisina panetti Sortawalan wireä nimismies A. 

Hallonblad kohta sen jälkeen kiinni kaksi Sortawalan talollista, nim. Pekka Heikkurisen ja 

Juhana Turusen, Pohjuksesta.  

Koska murha oli tapahtunut Wenäjän puolella, wietiin syytetyt Aunuksen linnaan ja asiata 

on tutkittu Aunuksen piirioikeudessa, jossa tuomio muutama wiikko sitten wiimeinkin on 

annettu. Sen mukaan on mainitut Pekka Heikkurinen ja Juhana Turunen tuomittu 

rikoksestansa 15 wuodeksi pakkotyöhön Siperian kaiwoksissa. 

Ontrei Kuterow, waikka oli saanutkin kaksi laukausta ruumiiseensa, jäi ihmeellisen 

sattuman kautta eloon.  

Lappeenrannan Uutiset 5. maaliskuuta 1892 

Matti Wertanen, eräs Kiteeltä kotoisin olewa työmies, oli wiime wiikon keskiwiikkona 

lähtenyt poikansa kanssa hewosella ajamaan Mantsinsaaresta Walamoon työn hakuun. 

Mutta kun pyry oli aamulla pannut tien umpeen, eiwät he löytäneetkään Walamooon, 

waan oliwat yötä jonkun saaren suojassa. Torstaina oli poika astunut pois reestä. Mutta 

miten lienewät menneet toistensa siwu, etteiwät löytäneetkään toisiansa. Tuli jo yö ja 

sinne jäi ukko lumihankeen. Perjantaina löysiwät impilahtelaiset kalastajat hänet sieltä 
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aiwan köhmettuneena ja weiwät hänet sekä hewosen kotiinsa, jossa sulatteliwat ja 

wirwoitteliwat häntä ja toiwat hänet Sortawalan lasareettiin, jossa hän nyt on, kädet ja jalat 

paleltuneina. Mihin poika on joutunut tahi miten hänen on käynyt, sitä ei tiedetä.  

Laatokka 25. kesäkuuta 1892 

Ikiliikkujan keksijä Salmissa. Lunkulassa asuwa lampuotilainen Nikolai Jewdokimow sanoo 

jo kymmenen päiwää koonneensa konetta, joka ei koskaan pysähdy käynnistään 

pysäyttämättä. Mutta wasta syksyllä walmistuu se Helsinkiin wietäwäksi, arwattawasti 

patentin saantia warten. Mies on niin warma keksinnöstään, että rohkiaa tarjota wetoon 

koko omaisuutensa ja ylikin sekä kummastelee ihmisten tyhmyyttä, kun eiwät ole ennen 

häntä woineet tuota walmistaa. Siitä pitäisi tulla 3-kyynäräinen kone kullekin siwulleen ja 

sisältää kaikkiaan kolmatta sataa eri jäsentä. – Onnistumisesta ei ole epäilemistä sillä, jo 

18 wuotta sitte sekä jälestäkin päin owat mustalaiset y. m. ennustajat hänelle powanneet 

äärettömiä rahatuloja ja mainetta.  

Laatokka 29. maaliskuuta 1893 

Kauppias Gustaf Almin Wiipurin kaupungista nostama waatimusjuttu Kruunua wastaan 

Salmin pitäjän käräjissä. Kuten lukijat ehkä muistawat, nosti kaupp. Alm Salmin pitäjän 

wälikäräjissä 12. päiwä syyskuuta 1891 kanteen kruunua wastaan siitä syystä, että 

Tuleman silta olisi kruunun laiminlyömäin korjaustöiden tähden kewättulwan aikaan 

toukokuussa 1890 sortunut ja wuokraaja Alm, joka kontrahdin mukaan arentimiehenä oli 

hallinnut siinä rakennettua sahalaitosta, waati tämän johdosta kruunulta palkintoa 70 

tuhatta 334 markkaa ja 14 penniä korkoineen.  

Paitsi edellä sanottua palkintoa, waati Alm samoiten 4835 markkaa 32 penniä korkoineen 

palkinnoksi siitä, että wuokraamansa Uuksun tullimylly oli palanut poroksi ja kruunu 

jättänyt sen uudelleen rakentamatta. Tämän johdosta waati kruunu wastamanuun nojalla 

maksamattomat arennit Tuleman sahalaitoksesta 3750 markkaa ja Uuksun tullimyllystä 

1600 markkaa sekä korwausta niistä suojuslaitoksista, joita kruunu oli rakentanut rannoille 

kewättulwaa wastaan, yhteensä 3563 markkaa 50 penniä.  

Tämä juttu on ollut esillä useimmissa sekä warsinaisissa että wälikäräjissä Salmin pitäjän 

käräjäkunnassa ja asiamiehinä on ollut Almin puolesta oikeusraatimies Edward Berg 

Helsingistä ja kruunun puolesta nimismies A. Hallonblad Sortawalasta. Päätös jutussa 

julistettiin 18. päiwä nykyistä maaliskuuta ja kumottiin Almin kanne kokonaisuudessaan 

sekä welwoitettiin Alm maksamaan kruunulle maksamattomat arentimaksut yhteensä 

5350 markkaa kuuden prosentin korolla maksupäiwästä lukien sekä suojuslaitoksesta 

3563 markkaa 50 penniä 5 prosentin korolla lukien syyskuun 12. päiwästä 1891. Kulungit 

kuitattiin asiallisten wälillä.  
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Salmi Perämaa näkymä Karkkuun päin 

Mikkeli 12. elokuuta 1893 

Hiukan salmilaisten sairaanhoidosta 

Että Salmissa ollaan muusta Suomesta – wieläpä muusta Karjalastakin wähän jäljessä, 

sen tiennee jokainen. Mutta miten paljon siellä ollaan jäljessä, sitä tuskin monikaan on 

tullut ajatelleeksi. Toiste teen selkoa muista; nyt kerron mitä omin silmin olen nähnyt 

sikäläisistä sairausoloista. Menin Miinalan kylään, joka on kaksi wirstaa Salmin kirkolta ja 

jossa on arwiolta lukien pari sataa taloa. Talot owat kahden puolen Miinalan jokea ja 

kahden puolen niitä kyläteitä, jotka kylän läpi tulewat pitkin jokiwartta. Joen rantamat noin 

parin wirstan alalla owat täyteen ahdetut lyhyisiä koiwu-, kuusi- ja petäjähalkoja, jotka siinä 

odottawat laiwoja Pietariin päästäkseen. 

Nuo laajat halkopinot owat syntyneet tukeista, jotka owat lionneet tiesi miten kauan joessa, 

jossa ne tietysti owat imeneet itseensä märkyyttä likaisesta jokiwedestä. Sellaisina ne on 

nostettu ylös wedestä ja sahattu sekä ladottu pinoihin, joista tuores outohajuinen löyhkä 

lewiää sieraimiin, kun niitä lähestyy. Pinojen keskellä, wälissä ja laitamissa owat sitte ne 

talot nekin niin ahtaassa ja yhteen sullottuina, että toisen talon seinä on aiwan kiinni toisen 

talon seinässä. 

Tawalliseen taloon kuuluu kaksi wastakkaista tupaa ja niiden wälissä on tuores etehinen 

eli porstua, jonka kahtena seinämänä owat tupien seinät ja kolmantena nawetta, josta osa 

on eteisen sillan allakin. Nawetan pitäwät elukat tarpeellisessa tuoreudessa ja – hajussa 

koko kesäkauen. Näyttää siltä kuin karjalainen talonpoika olisi tehnyt ikuisen ystäwyyden 

liiton hajun kanssa, sillä kuta inhottawampi löyhkä noista hänen laitoksistaan lemuaa, sitä 

tyytywäisemmältä hän näyttää. 
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Mutta liekö Luoja nyt salmilaisiin suuttunut, wai sekö uusijako lienee pilannut asiat siellä, 

wai mikä lie tullut, mutta ei se waan enää näy karjalaistakaan likaisuus suojelewan 

taudeilta. 

Parhaimman todistuksen tälle hawainnolleni antaa juuri Miinalan kylä. Siellä raiwoaa 

kuumetauti pelottawassa määrässä ja waikka onkin sairaita kylwetetty, waikka on niitä 

hierottu ja painettu ukontaltoilla, kiwikauwen työkaluilla ja waikka niille on tehty taikoja jos 

jonkinlaisia, niin sittenkin tauti waan yhä yltyy ja äityy. Monia se on jo Miinalasta wienyt 

manalan majoille ja yhä uusia uhreja se waatii lakkaamatta. Eikä sillä olekaan pitkää 

matkaa talojen wälilla kulettawana. Se iskee nuoriin ja wanhoihin, miehiin ja naisiin, 

aikuisiin ja lapsiin ja muuttaa ne maaksi, kun on ensin kyllin niitä kiduttanut. 

Menin muutamaan taloon joen pohjoisrannalla ja oikein selkäpiitäni karmii wielä se näkö, 

jonka siellä näin. Wiisi henkeä makasi wuoteessa siinä talossa. Neljällä heistä oli 

kuumetauti ja wiides ryki kauheasti ja walitti rintaansa koskewan. Wiimemainittu oli 

kuukautisen lapsen äiti. Istahdin penkille ja jäin kotwaksi aikaa sanattomaksi. Siwupenkillä 

owen suussa wirui tuo rintatautinen waimo, huoneen perällä makasi nuori mies, ijältään 

16-18 seuduissa. Lähestyin häntä, nostin likaista peitettä syrjälle ja koetin sairaan 

waltimoa;  sen tykytys oli kauhean nopea. Sammunut oli nuorukaisen katse ja 

puolitajuisilta näyttiwät ennen eloisat silmät.  

Toisella seinällä oli edellistä wähän nuorempi poika samoin wuoteessa. Hän oli wielä 

laihempi ja kalwistuneempi; lähenewä kuolema oli lyönyt peruuttamattoman leimansa 

häneen. Tämän päänpohjissa wirui wanha ikäloppu naisihminen, sekin samassa taudissa, 

ja lähellä häntä, huoneen peräseinällä, retkotti 8-9 wuotias tyttölapsi, jossa ei enää ollut 

muuta elon merkkiä jäljellä kuin epätasainen hengitys ryytäwästä rinnasta. 

Ilma oli huoneessa raskas ja pahalta löyhkääwä, joten kiitin kun pääsin sieltä ulos. Menin 

muutamaan Leotjewan taloon samassa kylässä, joen etelärannalla. Tupa oli pienempi kuin 

edellisessä talossa, waan siinä oli kymmenen henkeä wuoteessa. Kaikkiaan oli sairaita 

11, waan yksi wirui eteisen nurkassa. Siinä oli nuorta ja wanhaa, miestä ja naista 

sekaluutta.  

-Herra Isä – huudahdin. Johan tuo tauti kaataa kohta koko kylän asujamet. 

- Niin on, wello, meillä äijän läsijiä, huokasi siihen keski-ikäinen nainen, ainut terwe 

ihminen, jonka talossa näin.  

- No ettekä te hanki lääkäriä?  

- Ka käi tohtora tässä erähtän päiwän, waan eipä heän ni midä antanut. 

- Mitä sanoitte? Lääkärikö olisi täällä käynyt ja ei mitään antanut? Se ei ole totta! 

- Tos on, wello, - tos! Ei ni midähä antanut muuta kuin kirjoitti sellaisia paperilistoja ja 

käski ne wiemään apteekkiin.  

- No weittekö ne? 

- A, emmä wienyt. Niistä ei ni kukaan selkoa saanut, ni kuin niitä wiet minne? 

- Tuokaa tänne ne paperit! 
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Eukko nousi ja kaiwoi esille jostain rojuastiasta kaksi reseptiä, joissa näkyi olewan 

kirjoitettu kuumetaudille lääkkeitä. Reseptit oliwat olleet talossa jo useita wuorokausia 

ilman, että niillä olisi lääkkeitä haettu. 

- Mutta tehän tahallanne tapatte nämä sairaat tähän. 

- Kuin tapamme? Kai tiemme min woimma, mikään ei auta. 

- Mutta miksi ette ole hakeneet näitä lääkkeitä? 

- Ka, kun äijän taitaisi mennä rahaa ja kun kukana ei dolguitse mitä siihi on kirjoitettu. 

- No ennenkö annatte kuolla sitte koko joukon, ennen kuin uhraatte pari ruplaa 

lääkkeisiin? 

- A, kempä heiän antaisi kuolla? Ja emmehän myö tiijä minu maksawat. Kysyimme 

tohtoralta, waan hän ei ni midä sanonut. 

- Mitä kysyitte? 

- Ka, äijänk dengoa niistä männöw, kysyimmä.    

- Ja mitä tohtori sanoi? 

- Ka, ei ni midiä. Wiekäi – sanaa – kylänwanhimmalle nämä ja osoittakaa hänelle; heän 

antaw dengaa. 

- No mitenkä te? 

- Ka weimmä i osotimme hänelle ne paperit, waan hän ei ni midä loatinut. 

- Miksi? 

- Ka , sanoi, ei näistä soa ni midä selgoa; mitä lienöwät pumaakia ja mitä hän lienee siihi 

kirjoittanut, ei kukana dolguitse.  

- Missä on kylänwanhin? 

He neuwoiwat talon. Minä kehoitin wielä, miten parhaiten woin, heitä hankkimaan kokoon 

pari ruplaa ja läksin oitis kylänwanhimmalle. Hän ei ollut tietäwinään koko asiasta, ei edes 

tahtonut saada selkoa talosta, jossa sairaat poloiset oliwat.  

- Owatko he niin köyhiä? 

- Ka kempä täällä, wello, on nykyisin pohita? 

- Eiwätkö he kykenisi panemaan kokoon paria ruplaa saadakseen lääkkeitä?- Eipä heitä 

tiennee. 

- No jos ette tiedä, niin ne rahat pitää teidän koota ja hankkia niille lääkkeitä waikka millä 

keinoin. 

- A, kempä sie olet? 

- Se on nyt saman tekewä. Tauti on kylässä ylen waarallinen. Se woi kaataa kaiken 

rahwaan, jos ette hanki lääkkeitä. Ja teidän on siitä wastattawa. - A, mistäpä sie tulet? 

- Se ei kuulu asiaan. Sinä wastaat nyt siitä, tuleeko Leontjewan perheelle lääkkeitä wai ei. 

Miksi et niitä toimittanut jo silloin, kun ne toiwat sinulle sen lääkärin antaman paperin? 

Ukko katsahtaa silmiini ja sanoi: 
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- Kempä käski sinut tänne? 

- Sekin on saman tekewä. Tulin itsestäni, kun kuulin, että olet kylänwanhin.- Ka huomenna 

on meillä kokous. 

- Olkoon huomenna tai tänään. Pääasia on waan, että jos heille et laita lääkkeitä parin 

päiwän sisään, niin katso itseäsi! Minä kirjoitan waikka Helsinkiin ja jos sieltä tulee 

lääkäri, niin se woi maksaa kylälle kaksisataa ruplaa. 

- Ka mintään se tohtora ei antanut niitä rohtoja? 

- Ei hän ole mikään rohtojen kauppias. 

- Ka woispa heän tullessaan, kerahullehan, tuoda rohtoja. Myö koht maksaisimma hänelle! 

- Se ei ole tohtorin asia waan teidän se on, ja pitäkää nyt huoli asiassa siita, taikka woi 

tauti kaataa koko kylän rahwaan. Se woi tulla teillekin. 

Akat siunasiwat ja ristiwät silmiään. Kun tuo kylä olisi edes salokylä tai joku pieni kylä, niin 

wielähän sitä woisi käsittää, waan kun se on waan kaksi wirstaa Salmin kirkolta ja on wielä 

suuri kylä, niin jo on tuo tuollainen huolimattomuus käypi aiwan yli ymmärryksen. 

Ja taas on edessämme wakaa kehoitus; apua Karjalalle, apua se taikauskoisella kansalle! 

Terweydenhoitoa Salmissa rasittaa suuresti sekin, että lääkäri asuu Pitkärannassa, jonne 

on Salmista 40 wirstaa ja ainoastaan silloin tällöin joutaa hän näin etäälle. Tästähän 

syystä saawat taudit siellä niin rehennellä ja lewitä kauheasti. Että siellä nytkin on tauteja, 

sitä enää tuskin tarwinnee sanoa. Ainakin joka kolmannessa talossa on joku sairas, usein 

montakin. Kun lääkäri asuu niin kowin etäällä, on hänen, waikka kokisi miten tunnokkaasti 

toimittaa, hankala walwoa laajan piirinsä terweyttä.  

Samoin kuulin, että apteekki myös on Pitkärannassa tai – Pietarissa, joten lääkkeiden 

saanti on waikea. Kansa itse on wälinpitämätöntä ja ennakkoluuloista, ettei se usko edes 

tohtoran reseptiäkään, ellei kyläwanhin saa siitä selwää! Tämän lisäksi on karjalainen niin 

typerästi rahan ahne, että ennen antaa omaistensa kuolla kuin hennoo uhrata hänen 

puolestaan jonkun ruplan terweyden hinnaksi.  

Näin owat asiat Itä-Karjalassa samalla aikaa, kun muu Suomi uhraa satoja tuhansia tuon 

pelätyn – waan ei kumminkaan ilmestyneen kolerawaaran häätämiseksi. Sitähän olisi 

syytä korjata hiukan raukkojen rajamaiden oloja tässäkin suhteessa! – Itse he ennen 

kuolewat kuin älyäwät sitä korjata! 

Laatokka 17. helmikuuta 1894 

Matkamuistelmia Itä-Karjalasta. 

Käännyimme takaisin Suomen puolelle, yllä pelko joutua päiwänlaskun kautta kotimaahan, 

kun ei ollut matkapaperia mukana. Tulimme Manschilan kylään. Täällä tapasimme erään  

ukon, joka oli erittäin puhelias ja ystäwällinen. Ei siltä tarinaa puuttunut. Kertoeli 

kaikellaisista tapahtumista, joita oli pitkän elämänsä warrella kokenut. Mutta 

huwittawimmat ja meille tarpeellisimmat oliwat hänen satunsa ”Ukosta ja akasta”, ”Seppo 

Ilmarisesta” sekä Pyhästä Miikkulasta, Iljasta ynnä muista.  

Nämä wiimeksimainitut owat wenäläisiä kansansatuja; siis meille arwottomat. Kaikeksi 

ihmeeksi emme saaneet täällä nähdä ainoatakaan kiwikauden esinettä, joko lienee ne 

täältä ennen koottu, wai eikö raaskittu luopua wanhasta awun antajasta. 
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Manshilasta käwi kulkumme Rajaselkään päin. Noin neljän tuntia astuttuamme synkkää 

korpea, alkoi kuulua ääniä, josta päätimme kylän olewan lähellä. Yhtäkkiä aukesi 

eteemme tiheästi asuttu kylä. Kaikki kylän wanhempi wäki oli heinäniityllä, ainoastaan 

puolialastomia lapsia juoksenteli kilpaa pitkin kylän kujia pitäen hirmuista melua. Oli niin 

hermostuttawan kuuma puolen päiwän aikana. Oikeinpa tahtoi wäsyttää, jonka tähden 

päätimme lewähtää ja juoda lasillisen teetä wirkistykseksemme. Uteliaana seisahtui 

lapsilauma meidän ympärillemme ja joku rohkeni kysyä:  

”A mistäbä oletta, da kunnebo menettö?” 

Heidän kysymyksiinsä wastattuamme, kysyimme mistä talosta saisimme teetä. He 

sanoiwat, että ” nygöi eole nji ketä kois, pertjin ukset on kiin; netsie pellol on uusi taloi, siin 

on starikka kois, hänel hotj soanette tsoajuu.” 

Heidän neuwonsa mukaan menimmekin sinne, jossa wanha hopeahapsinen wanhus oli 

yksinään kotona. Terweydet tehtyä pyysimme heti ukolta teetä, jota hän sanoi löytywän 

yltäkyllin ja ryhtyi teen walmistamiseen. Sillä aikaa tarinoitiin yhtä ja toista paljon kokeneen 

wanhuksen kanssa. Hän kertoeli, että kylä, waikka on etäällä salon sopukassa, on  

”bohattu elos i djengas eikä ole rahtii käyty nji päiwiä.”  

Samana päiwänä tulimme Warpaselkään, jossa yön lewättyämme läksimme Orusjärwelle.  

Orusjärwi on Salmin pitäjän itäisin osa ja sitä salmilaiset nimittäwät takamaaksi. Tämä kylä 

sijaitsee korkealla selänteellä synkkäin salojen ympäröimänä. Tässä kylässä oli muinoin 

luostari, jonka asukkaiden kertomuksen mukaan ruotsalaiset owat häwittäneet. Luostarin 

sijalle on rakennettu rukoushuone ”tsassona”, jossa wuosittain käypi paljon pyhissä 

waeltajia. Tämä on ikään kuin jonkinlaisena muistona muinaisesta luostarista. 

Waikka maat on hedelmällisiä, niin ei monenkaan talon pellolla wiljaa kaswanut. On yksi 

talo siellä, jonka woi pitää mallina seudun muille asukkaille. Sitä todisti talon ympärillä 

olewat muhkeat wiljawainiotkin. Muutenkin wallitsi talossa hywä järjestys ja siisteys. 

Löytyipä siellä sanomalehtikin ”Laatokka”, jota tähän saakka emme tawanneet 

yhdestäkään Salmin talonpoikaisesta talosta. 

Orusjärweltä suuntasimme matkamme Tulemajärwen pogostalle, joka on Wenäjän 

puolella. Oli sunnuntaipäiwä. Aurinko paistoi niin hermostuttawan kuumasti, ettei tehnyt 

mieli liikkua paljon missään. Sen tähden päätimme wasta auringon laskettua lähteä tuolle 

kolmekymmentä wirstaa pitkälle taipaleelle. Mutta ilta tuli. Aurinko meni mailleen, eipä 

tehnytkään mieli lähteä yöksi niin pitkää matkaa jalan tallustelemaan. Sen wuoksi 

wuokrasimme hewosen. Matkamme sujui nyt hupaisasti, sillä kyytimiehemme oli reipas,  

puhelias mies. Hän kertoi monesta karhujahdista ja kuinka hän oli ollut usein 

hengenwaarassa painiskellessaan mesikämmenen kanssa. 

Puoliyön aikaan nousi synkät pilwet taiwaalle. Ukkonen jyrähteli, salamat leimahteli ja 

näytti siltä, että tulisi rankka sade. Kaikkein kaswot muuttuiwat wakawan näköisiksi. 

Kyytimiestämme näytti pelottawan enemmän, mutta rohkeni wihdoin pitkän waitiolon 

jälkeen lausua:  

” Nygöi Pyhä Ilja lytkii ukontalttoi taiwahas, kuhaa ei wai meih kohti ugotsis ukontalttu, 

silloin olemme mennehet.”  
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Me koitimme selittää, ettei ukontaltat ole taiwaasta pudonneet, waan ne owat muinaisen 

kansan keksimiä työaseita, mutta hän näytti pysywän lujasti kiinni omissa mielipiteissään. 

Siinä tarinoidessamme saawuimma aamupuoleen yötä taloon. Päästyämme katoksen alle 

tuli ankara raesade tuulen kanssa. 

Laatokka 21. elokuuta 1895 

Seuraawat Salmin pitäjän kosket, jotka julkisessa huutokaupassa 1. päiwänä tulewaa 

lokakuuta ulostarjotaan 25 wuoden arrentille. 

Uuksunkoski ynnä siihen kuuluwa 38,18 ha maata, arwattu 40 metrin leweäksi ja 1,75 

metrin korkeaksi sekä sen hinta 20,000 markaksi. 

Rannat owat wahwaa someromaata ja kosken putous on jyrkkä. Metsää löytyy 3½ km 

matkan päästä ja sisältää petäjäpuita, sekä hirsiäkin, polttopuita saapi ½ km matkan 

päästä. Tämä koski on waltamaantien warrella Sortawalan ja Aunuksen wälillä, noin 1 km 

päästä Laatokan järwestä. 

Yläsahankoski, ynnä siihen kuuluwa 8,88 ha maata, arwattu 50 metriä leweäksi ja 24 

metriä korkeaksi ja sen hinnaksi 6,000 markkaa. 

Kosken putous on jyrkkä. Rannat owat hywää somermaata ja kalliopohja. 

Tästä koskesta on 3 km metsään, josta mm. löytyy  petäjähirttä, ja polttopuita saapi ½ km 

matkan päästä. Tämä koski on ½ km Uuksun kosken yläpuolella ja wälttäwä kärritie on 

tänne. Tässä koskessa on ollut kaksi sahaa molemmilla puolilla jokea. Keskellä koskea, 

wähän yläpuolella on pieni kalliosaari. 

Kiwikulmankoski, ynnä 6,42 ha maata, arwattu 9 metriä leweäksi ja 1,75 metrin korkeaksi 

sekä sen hinta 4,000 markaksi. 

Tekee myöskin jyrkän putouksen, kosken seinät ja pohja owat kalliosta. Toinen puoli 

seinää on 3 metriä korkea ja toinen 1 ¾ m korkea. Petäjämetsikkö, tawallista laatua, on 

lähellä. Edellisestä Yläsahan koskesta on tänne 5 km matka ja on yhdistetty sen kanssa 

huononpuoleisella kärritiellä. Ylä-Uuksu on lähin kylä, 7 km matkan päässä. 

Sirnitsänkoski, ynnä 6,42 ha maata, arwattu 9 metrin leweäksi ja 3 metrin korkeaksi sekä 

sen hinta 4,000 markaksi. Putous jyrkkä;  3 m korkuiset kallioseinät, enimmäkseen 

petäjäpuuta. Kiwikulman koskesta on tänne 2 km. Tie jatkuu myöskin tänne. 

Jukakosket, ynnä 6,41 ha maata, arwattu 5,25-7 metriä leweäksi ja 3-2,4 metriä korkeaksi 

sekä hinta 8,000 markkaa. 

Jukakoski tekee kaksi putousta, ¼ km matkan päässä toisistansa.  

1:nen putous, Uuksusta päin luettuna, on 2 1/3 m lännessä ja 3 m idässä korkea; leweys 

on länsipuolella 5 ¼ m ja itäpuolella 7 m. Keskellä on yksi pieni kalliosaari. Seinät ja pohja 

owat kalliosta ja seinät owat 1 ¾ m korkuiset, pystysuorat.  

2:nen koski tekee 2 1/3 m korkean pystysuoran putouksen. Seinät owat 1 ½ m korkeat ja 

samoiten kun pohjakin kalliosta. 

Metsä on hywää sekametsää, löytyy wierestä, josta saapi ei ainoastaan rakennus, waan 

myöskin sahahirsiä. Lampuotien metsät alkawat jo Sirnitsän koskesta tännepäin ja owat 

erittäin hywää laatua. Polkutie jatkuu Sirnitsästä, 2 km matkaa tänne ja woi sen helposti 

tehdä ajotieksi, sillä maa on kowaa kangasmaata. Tästä on 9 km Uuksun sillalle ja 

maantielle kuin myöskin Ylä-Uuksun kylään. 
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Kaikilla näillä koskilla on hywät pohjat ja samoiten rannat, jotka eiwät konsaan petä. 

Rautatietä woi helposti asettaa Uuksun rantoja myöten Laatokkaan, sillä ylipäätänsä on 

maa tasainen ja kowa. 

Tulemajoen warrella on Dolgosenkoski, ynnä 5,87 ha maata, arwattu 250 metriä pitkäksi, 

50 metriä leweäksi ja 7 metriä korkeaksi sekä hinnaksi 6,000 markkaa. 

Koski on pitkä ja wiettäwä. Kiwiluontoinen pohja ja matalanpuoleiset kiwirannat; 

länsipuolella kallioranta. Lähimpään parempaan metsään, josta löytyy sekapuuta, 

enimmiten petäjää, on 5 km. Polttopuuta saadaan 1½ km päästä. Laatokasta on 2 km ja 

Tuleman entisestä sahasta 1 km. Koski on Tulemajoen kylässä. Tie löytyy kummallakin 

puolella. Kuiwimmalla wuoden ajalla on wettä ainoastaan 1 m sywyydeltä, mutta kuitenkin 

riittäwästi asti. Tässä on ennen ollut mylly. 

Pieni Jukakoski, ynnä 7,85 ha maata, arwattu 20 metrin leweäksi ja 7 metrin korkeaksi 

sekä hinta 25,000 markaksi. 

Pystysuora komea putous. Ranta länsipuolella kallio ja itäpuolella hywää kiwikkoa. Pohja 

hywä, luultawasti kalliota. Sywyys on niin suuri, että kun hirsiä’ lasketaan, niin ne wasta 

pitkän matkan päästä tulewat näkywiin. Erittäin sopiwa teollisuuslaitoksiin. Sijaitsee 4 km 

edellisestä Dolgosenkoskesta, 7 km Salmin kirkolta ja 2 km Koweron kylän tiestä. 

Sekametsää löytyy 1 km päästä, enimmiten petäjää, myöskin närettä. Tietä on helppo 

panna hywään kuntoon, sillä maa on tasaista ja kowaa kangamaata. Tietä löytyy myöskin 

itäpuolella koskea, mutta tämä on pitempi. 

Suuri Jukakoski, ynnä 7,05 ha maata, arwattu 7-14 metrin leweäksi ja 9 metrin korkeaksi 

sekä hinnaksi 20,000 markkaa. Kosken yläpuoli wiettäwä, mutta alapuoli pystysuora. 

Seinät owat kallioseinät. Pohja hywä, mutta kumminkin huonompi kuin edellisen Pienen 

Jukakosken pohja. Samanlainen metsä kuin edellisen kosken luona löytyy wierestä ja on 

keskilaatua, koska on likellä kylää, mutta jos saisi rauhassa kaswaa, niin tulisi hywäksikin. 

Kosken sywyys on samanlainen kuin edellisessäkin. koskessa. 

Yksi 15 metriä pitkä, kaita kallio löytyy kosken keskellä ja kosken leweys kallion 

länsipuolella 14 m ja kallion itäpuolella 7 m. Tämä koski on 2 km yläpuolella Pientä 

Jukakoskea, 180 m Koweron kylän tiehaarasta ja 8 km kirkosta, 3 km Koweron kylästä ja 

½ km entisen metsähoitajan Sten Adolfinpoika Rosellin Jukan tilalta Kirkkojoen kylästä 

sekä wesi että kylän tietä myöten. Lampuoti Michail Jegoroffin talo on myöskin Koweron 

kylästä muutettu tämän kosken ylä- ja itäpuolelle. Tie tulee kangasmaata myöten.  

Rompakon koski, ynnä 8,64 ha maata, arwattu 185 metriä pitkäksi, 50 metriä leweäksi ja 7 

metriä korkeaksi sekä hinta 4,000 markaksi. Koski on wiettäwä. Weden puutetta ei ole 

ollut milloinkaan. Ranta länsipuolella on hywää kangasmaata, joka milloinkaan ei ole 

lohjennut ja kallio itäpuolella, sekä pohja hywä. Maanlaatu on enimmiten kangasmaata 

sekä osaksi korpi- ja suomaata. Tämä koski on 18 km yläpuolella Suurta Jukakoskea, 

mutta sopimaton wenhekulkuun, koska koskia on wälillä. Maata myöten on 4 km 

Palojärwen kylään, 6 km Päällysjärwen osaan Orusjärwen kylästä, 7 km Orusjärwen 

kylään ja 6 km Wenäjän rajaan, sekä 28 km Salmin kirkkoon. Ajotie löytyy Palojärwen 

kylään ja Tulemajärwen pitäjään, joka on 4 km Palojärweltä, mutta tähän koskeen ei ole 

minkäänlaista tietä. Metsä ympäristössä on hywää, sekä antaa enimmiten petäjää ja 

parasta laatua hirsipuuta. Salmin ruunun puisto rajoittaa länsipuolella tätä koskea, josta on 

2 km Rätyn ruununtorpalle. 

Rautatietä woi ilman waikeuksitta rakentaa Laatokasta aiwan tähän Koskeen saakka, sillä 

ainoastaan wähäpätöisiä mäkiä löytyy tällä wälillä. 
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Varpaselän siltaa rakennetaan 

Laatokka 25. tammikuuta 1896 

Kirjeessä Sortawalan Tullikamarille on Wirtilän rajawiskaali L. R. Wikman ilmoittanut, että 

tulliwahtimestarit J. Stenius ja J. Korhonen kulkuwahtia käydessään joulukuun 29. 

päiwänä wiime kulunutta wuotta Alhon niityllä owat tawaneet lampuodin Wasili Grigorjeffin 

Kirkkojoen kylästä Salmin pitäjää sekä että häneltä löydettiin heinäkuormaan kätkettynä 

ankkuri sisältäen 34,5 litraa Wenäjän wiinaa. Tawara otettiin pois menettämisen 

waatimuksella ja asia tulee esille Sortawalan Raastuwanoikeudessa ensi tulewan 

helmikuun 10. päiwänä.  

Laatokka 31. heinäkuuta 1896 

Salakapakat owat Salmin pitäjän Miinalan ja Kirkkojoen kylissä oikeat paikkakunnan 

mätähaawat. Juopuneita näkee jo sunnuntaiaamusta warhain hoipertelemassa ja 

meluamassa. Näiden epäkohtien poistamiseksi olisi asianomaisten ryhdyttäwä ankariin 

toimenpiteisiin. 
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Manssila luutnantti Markkolan asunto ( Ohvon talon toinen pääty)  

Laatokka 25. elokuuta 1897 

Murha tehty Salmissa. 

Wiime Spoassan praasniekan aikana pisti talollinen Salmin Manshilan kylässä weljensä 

puukolla kuoliaaksi. Ensimmäinen pisto sattui niskaan, toinen sisälmyksiin ja silloin oli 

mies kuolleena waipunut maahan. Weljekset oliwat humalapäissään tapelleet koko 

matkan praasniekkapaikalta kotiin tullessaan. Wasta kotipihaan päästyä taukosi tappelu, 

kun toinen jo makasi kylmänä.  Paikalle saapunut seudun poliisi wangitsi murhaajan, joka 

itse tunnusti rikoksensa. 

Salmin Manshilasta kirjoitetaan meille: 

Taaskin jäi muistoja salmilaisten lemmityistä praasniekoista, muistoja, ikäwiä ja werisiäkin. 

Tänä praasniekkana, Spoassan päiwä, jota täällä nyt wietettiin salmilaisella  

juhlallisuudella, ei tosin warsinainen juhlakenttä sijainnut Suomen rajojen sisällä, sillä sitä 

wietettiin likellä rajaa Konnun kylässä Wenäjän puolella. Mutta praasnikajuhlan ohjelma 

näytti hywästi ulottuwan Suomen puolellekin ja onhan niitä täällä Salmissa samaisella 

ohjelmalla toimiwia juhlia joka kylässä. Ohjelma näissä praasniekoissa on seuraawa: 

Kauppiaat kokoontuwat myymään kaikenlaista rihkama- tawaraa ja tulewat aina 

Aunuksesta saakka. 

Monenwärisiin silmiä häikäisewiin karttuunawaatteisiin puetut nuoret naiset käwelewät 

riwitysten praasniekkapaikalla katselemassa prihoja, nuoria miehiä. Illan tullen aina joku 

pitkästä riwistä puolenee, kassapäiden karkelosta katoaa, menee hypyllä eli warastuksella 

jollekulle prihalle. Naisen warastukset täällä rajamailla owat ihan tawallisia. Jos olisin 
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minäkin naishenkilö, enpä rohkenisi myöhään iltasilla yksin liikkua.  Wanhat ämmät 

esiintywät selkä koukussa, muuten hywinkin uteliaan näköisinä, tarkastellen tokko hänen 

tytärtään ”tietostetaan”, hywäillään.  

Wanhat ja keski-ikäiset miehet tekewät tawallisesti kauppaa. Kaupan päällisiksi juodaan 

wälistä wiinaa niin paljon, että kadotetaan ostamansa tawarat sekä kokonaan ihmisjärki. 

Kulkiessa maantiellä näkee wähäwäliä kaatuneita miehen rötkäleitä loikowan kurjan 

näköisinä maantienrawissa. Nuoret ja keskikaswuiset mieshenkilöt huutawat, räyhääwät, 

soittawat ”jarmankkaa”, heittelewät itseänsä puoleen ja toiseen, lähettäwät ohikulkijoille 

kaikenlaisia riwoja sanoja.  

Mutta kun tulee ilta, silloinkos wasta alkaa juhlan wiimeinen numero, kiroillaan, tapellaan, 

huudetaan, kaikki yhdessä mellakassa siihen saakka, että useinkin on saatu joku hengiltä 

pois. Niinpä tälläkin praasniekalla haawoitettiin pahasti monta miestä Wenäjän puolella ja 

Suomen puolella yksi talollinen Manshilan kylässä pisti weljensä kuoliaaksi puukolla. 

Mikäpä tällaisiin töihin on syynä, ellei wiina ja nuo praasniekat. Eikö olisikin aika jo 

jokaisen ajattelewan ihmisen, jolla on terwe järki, sanoa: pois praasniekat sellaisina kuin 

niitä wietetään, pois wiinat, järjestysmiehiä enemmän, tarmo parempi! Mutta millä tawalla 

nämä poistetaan ja kuka poistaa, siinä kysymys.     

  Laatokka 6. heinäkuuta 

1898  

Aiemmin kesällä kaatoi karhu ja söi Salmin Rajaselässä täysikaswuisen hywän hewosen 

sekä sitten 16. päiwänä wiime kuuta wuoden wanhan warsan, mutta sai turkillaan nuo 

tuhonsa maksaa. Talollinen Grigorei Jeudorow ampui sen näet 18. päiwää wasten warsan 

haaskalta. Nälkäinen se mahtoi olla, koska heti palasi takaisin saalistaan repimään, 

waikka kaksi ensimmäistä laukausta epäonnistuneina karkoittiwatkin kontion pois korpeen. 

Sama Jeudorow on jo sitä ennen kaatanut 13 karhua sekä joukon ilweksiä ynnä pieniä 

petoja. 

Maanwiljelyskokous ja näyttely oli Salmissa 29. päiwänä kesäkuuta. Kun palkintotuomarit 

oliwat suorittaneet tehtäwänsä, awattiin näyttely kello 11 muulle yleisölle. Palkintoja saiwat 

seuraawat henkilöt: 

A. Suomenrotuisesta raawaskarjasta 

Weljekset Hosiainow, Miinala, lautakunnan esimies R. Hernberg, Kirkkojoki, rouwa 

Wedelejew, Tulema. Seuran kunniakirja jokaiselle lehmistä. 

Loismies Kalle Malinen, Tulema, lehmästä 15 markkaa; kiewari J. Silwennoinen lehmästä  

ja hiehosta, Kirkkojoki, Fiskars-aura; lukkari J. Bokrowski, Tulema, lehmästä 

maanwiljelyskaluja; kiewari A. Kuikka, Uuskylä, lehmästä ja hiehosta maanwiljelyskaluja; 

talollinen Stepanow, Uuskylä, hiehosta maanwiljelyskaluja. 

B. Sioista 

Weljekset Hosiainow, Miinala, kunniakirja; talollinen Samuli Kähkönen, Miinala, 6 markkaa 

ja talollinen Iwan Dorofejew, Peramo, porsaista maanwiljelykaluja. 

C. Lampaista 

Talollinen F. Prokowjew, Miinala ja talollinen I. Stepanow, Uuskylä molemmille 

maanwiljelyskaluja. 
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D. Kanoista  

Tuleman Howi ja rouwa Lappalainen, Manssila, molemmille kunniakirja ja emäntä 

Silwennoinen, Kirkkojoki, 2. palkinto 2 markkaa. 

Karjantuotteista: 

Meijeriwoista: 

1.palkinto rouwat Hosiainow, Miinala, kunniakirja sekä imelästä että uloswientiwoista. 

3. palkinto emäntä E. Pirskanen, Manssila ja Impilahden yhtiömeijeri. 

Talonpoikaiswoista 

I palkinto rouwa E. Roschier, Uuksu, kunniakirja;  

IIpalkinto rouwa A. Widman, Wirtelä, sekä emäntä P. Stschukin, Mantsinsaari; 

III palkinto emäntä P. Rowio, Orusjärwi ja emäntä K. Eskelinen, Kowero; Iw 

palkinto emäntä P. Kuikka Uuskylä ja K. Andrejew, Tulema. 

   

Juustosta 

II palkinto rouwa A. Widman, Wirtelä ja O. Sikiö, Impilahti 

Kananmunista 

I palkinto emäntä B. Stschukin, Mantsinsaari;  

IIpalkinto rouwa E. Roschier Uuksu ja emäntä B. Bokrowski, Kirkkojoki ja III 

palkinto rouwa A. Ratinen, Impilahti. 

Maanwiljelystuotteista 

Wehnästä 

1 palkinto talollinen F. Postareff, Miinala;  

2 palkinto talollinen A. Hosiainow, Miinala. 

Rukiista 

1 palkinto tulliwiskaali K. Gottleben, Miinala;  

2 palkinto kiewari I. Silwennoinen, Kirkkojoki;  

2 palkinto talollinen A. Iwanoff, Kirkkojoki; 

3 palkinto talollinen I. Kuikka, Uuskylä; 3 

palkinto A Menschikow, Lunkula. 

Ohrista 

1 palkinto talollinen A. Menschikow, Lunkula;  

2 palkinto talollinen I. Dorofejew, Peramo;  

2 palkinto talollinen K. Nikiforow, Uuskylä;  

3 palkinto talollinen B. Stschukin, Mantsinsaari; 

3 palkinto wiskaali K. Gottleben, Lunkula. 

Kauroista 
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1 palkinto wiskaali K. Gottleben, Lunkula;  

2 palkinto A. Menschikow, Lunkula;  

3 palkinto talollinen K. Hernberg, Kirkkojoki; 3 palkinto M. Artemjew, Mansssila. 

Herneistä 

1 palkinto metsänhoitaja A. Rischier, Uuksu. 

Pellawansiemenistä 

1 palkinto talollinen G. Ratinen, Impilahti;  

2 palkinto talollinen I. Silwennoinen, Kirkkojoki. 

Timoteistä 

2 palkinto talollinen A. Waittinen, Impilahti. 

Juurikasweista 

1 palkinto talollinen A. Kuikka, Uuskylä, perunoista;  

2 palkinto tulliwartija R. Stenius, Wirtelä, perunoista;  

3 palkinto kiewari I. Silwennoinen, kirkkojoki, perunoista;  

3 palkinto talollinen I. Prokowjew, Miinala, perunoista; 

3 palkinto talollinen I. Dorofejeff, Peramo, perunoista; 

4 palkinto talollinen I. Lasaroff, Miinala, perunoista.  

Punajuurista 

1 palkinto talollinen I. Lasaroff, Miinala, punajuurista;  

2 palkinto talollinen I. Prokowjeff, Miinala, punajuurista. 

Miesten käsitöistä 

1 palkinto Petri Romanow, Mantsinsaari, niininuorasta;  

1 palkinto juho Sawolainen, Rajaselkä, lämgistä;  

1 palkinto Tuleman kansakoulu, käsityöistä;  

2 palkinto A. Wanhanen, Uuksu, rautatöistä;  

2 palkinto M. Ahonen, Alho, puutöistä;  

2 palkinto Manssilan kansakoulu, käsitöistä;  

3 palkinto H. Pirskanen, Manssila, längistä;  

3 palkinto P. Ruschi, Wirtelä, harjatöistä;  

4 palkinto H. Pirskanen, Manssila, aatrasta;  

4 palkinto P. Pitkäparte, Tulema, peilistä;  

4 palkinto T. Petroff , Uuskylä, kärryistä;  

4 palkinto A. Karttunen, Kirkkojoki, pyöristä;  

4 palkinto I. Saweljew, Kesantoselkä, tuohitöistä; 4 

palkinto P. Romanow, Manssila, harawoista. 

Naisten käsitöistä 
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1 palkinto: Emäntä Rist. Silwennoinen, Jewdokia Prokowjeff, Anna Hökki sekä 

Mari Hernberg ja Mari Kina, molemmat kaksi, sekä Hilma Rowio. 

2 palkinto: Neiti E. Stenius, Mari Silwennoinen, Gustawa Salmelainen ja Mari 

Wanhanen kaksi palkintoa sekä Jewdokia Prokowjeff. 

3 palkinto: Jewdokia Prokowjeff ja Afanasjewin emäntä.4 palkinto: R. 

Silwennoinen ja Afanasjewin emäntä. 

Kyntö 

Kilpakyntöön ei ilmestynyt kuin muutamia osanottajia. Kynnössä sai 1 palkinnon Juhana 

Lamberg, Sortawala. 2 palkinnon sai Aleks Afanasjew, Kirkkojoki. 3 palkinnon sai Emil 

Kähkönen, Tulema. 

Ojitus 

Kilpaojitukseen ei myöskään ilmoittautunut kuin kolme henkilöä, joiden joukossa yksi 

nainen. Mutta sepä tekikin työtä kuin mies ja palkinnon otti myös. Se emäntä, Anastasia 

Roitto, Kirkkojoen kylästä, kuuluu muutenkin olewan oiwana esimerkkinä miehille, ainakin 

työnteossa ja taloudenhoidossa. Palkintoja ojituksesta saiwat: 

2 palkinto Lauri Turunen;  

3 palkinto Anastasia Roitto ja Matti Turunen. 

Sekatawarat 

2 palkinto: I. Salmelainen, Tulema, nahkatöistä. 

2 palkinto: Tuleman Howin puutarhuri keinotekoisesta kukasta 

3 palkinto: Jewdokia Prokowjeff, Miinala, willoista 

3 palkinto: R. Malinen, Tulema, saippuasta 

Sekä herrat P. Widemark, K. Borg, Pitkärannan tehtaan kauppa ynnä Sortawalan  

Rautakauppa saiwat kunniakirjat kukin esille asetetuista maanwiljelys- ja taloustarpeista. 

      

Laatokka 4. syyskuuta 1898  

Tuskallisen tunteen on salmilaisissa herättänyt uusi kalastusjärjestys, heiltäkin kun jo 

waaditaan sen noudattamista. Mutta ukotpa aikowat pitää oman päänsä: jos heitä sitte 

siitä sakoitetaan, kääntywät muka hallituksen puoleen moisten lakien ja asetusten 

kumoamiseksi.  Wai aikonewatko mieliin johdattaa Neiglickin juttua. Me neuwoisimme 

heitä päinwastoin koettamaan ensin hallitusta tuumiinsa taiwuttaa, jos siitäkään apua olisi. 

Ellei taas sekään auttane, lienee wiisainta taipua esiwallan tahtoon. 

Keski-Suomi 3. elokuuta 1899 

Muinaiskalujen keräilijät ahtaalla. Kansakoulun opettajakokelaat herrat Pantsu ja 

Kohonen, jotka owat olleet tänä kesänä Laatokan itärannalla muinaiskaluja kokoilemassa 

ja tiedustelemassa, owat usein joutuneet ahtaalle taikauskoisen rahwaan käsissä. Niinpä 

herra Kohonen sai Mantsinsaarella ja Lunkulassa nähdä nälkää ja kun warsinkin naiswäki 

älysi hänen tulewan taloon, niin salpasiwat he owet kiinni tai juoksiwat pakosalle toisiin 

taloihin. Ken sitte uskaltausi hänen puheilleen, räehkän (synnin) tekijäksi ym.  

Kirjoittaja kuuli muutaman kertowan hänesta mm. seuraawaa: 
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”Heän kuleksii ynnällään talosta toiseen, i reppu on kainalossa, i siinä sitä halierta ylen 

äijäl. Käessä hänellä on wiel sauwa sellainen, i siin on sitä. Kun kerran keikahuttaa, niin 

rahwas kaatuu tai i kuoloo. Ei se ole oikie musikku” jne. 

Mutta wielä ihmeellisempi on herra Pantsun laita. Hänet tunnetaan wanhastaan kaikkialla, 

missä liikkuu ja rahwas wanhana tuttuna tulee hänen pakinoilleen ja tarjoaa tsaijua ym. 

Mutta annas kun hän alkaa udella, ”eikö talossa olisi mitään wanhan rahwahan aikuista 

tawaraa, lipo ukontalttoja, lipo muuta mitään maasta löywettyä miessiä,” niin silloin tulee 

eteen toinen nuotti. Ystäwistä tulee epäilijöitä, harwapuheisia ja salamielisiä, kunnes 

aletaan miestä aiwan pakoon juosta tai ulos käskeä. Ei siinä kuulu auttawan selitykset, 

eikä muut neuwot. ”Kun kerran kerelöw niitä, niin se on! Kai wanhat miessit kulettaa 

Piitterin linnaan, i siellä luadin niistä sen halierin ja sillä kai sit surmoaw teän risttkansan.” 

jne. aletaan pagista. 

Päiwälehti 27. elokuuta 1899 

Wenäläinen hengellinen konsistori on walittanut, että kansakouluopettaja Kanerwa  

Mantshilassa ei ole antanut oppilailleen lupaa kreikkalaisen kirkon juhlapäiwinä, ei edes 

Maarian uhrijuhlanpäiwinä joulukuun 9. pnä. Kirjelmässä sanotaan wielä, että Kanerwa 

wirkaanastujaisensa jälkeen ei ole käynyt ehtoollisella, jonka wuoksi konsistori pitää häntä 

sopimattomana opettajaksi. Kenraalikuwernööri on lähettänyt ilmiannon kouluhallitukselle. 

Wiborgs Nyheter 11. marraskuuta 1901 

Keksijä, talollinen Nikolai Uljanoff Lunkulan kylästä Salmissa on juuri palannut Helsingistä. 

Jossa hän sai patentin laitteestä, jota käytetään hewosen ohjauksessa. Tällä laitteella 

woidaan ohjata hewosta hitaampaan tai nopeanpaan käyntiin ja samaan aikaan woidaan  

tehdä talon muita töitä. Edelleen on Uljanoffille annettu patentti automaattisen 

woitelukopan keksimisestä. Lisäksi asiamies J. Swanljung hakee patenttia piletinmyyjän 

walwontalaitteelle, jonka kerrotaan lyöwät kaikki wastaawat amerikkalaiset laitteet. Nyt 

Uljanoff työskentelee piletinleimauskoneen suunnitttelemiseksi. Tämä kone on tarkoitettu 

rautateiden konduktööreille. 

Laatokka 20. marraskuuta 1901 

Julkisella huutokaupalla, joka pidetään Salmin pitäjän Tuleman kylässä 22. ja 23. pnä 

marraskuuta myydään Tulemajärwen Rautatehtaan puolesta 24 kappaletta hewosia, josta 

halukkaille ostajille täten ilmoitetaan. 

Salmi 14 p. marraskuuta 1901   

Nikolai Maksimoff  

Laatokka 18. joulukuuta 1901 

Raittiusesitelmiä piti herra S. Kantola  Salmin Uuksun kansakoululla tämän kuun 8. ja 9. 

päiwänä. Wäkeä oli molempina kertoilla kertynyt luokkahuone ahdinkoon asti. Eläwästi ja 

sydämellisesti kuwaili esitelmän pitäjä alkohoolin aiheuttamia tuhoja sekä raittiuden hywiä 

puolia. Taikalyhdyllä näytetyt kuwat näyttiwät myös tekewän katsojiin hywän waikutuksen. 

Että esitelmät eiwät jääneet tehottomiksi, tuli selwille siitä, että kysymyksen nostettua 

raittiusseuran perustamisesta paikkakunnalle, wastattiin siihen siten, että 29 henkilöä heti 

kirjoitti nimensä raittiusseuran jäseniksi. Samantapaisia esitelmiä kuin Uuksulla on herra 

Kantola pitänyt seuraawissa Salmin kylissä: Kirkkojoella, Tulemalla, Miinalassa, 

Manssilassa, Orusjärwellä ja Uuksalonpäässä. 

Wiinat pois otti poliisikonstaapeli Leskinen Uuksun salakapakoitsija Mihail Fominilta tämän 

kuun alkupäiwinä. Se se onkin tepsiwin keino kapakoiden häwittämiseen, kun waan niiltä 

myytäwät tawarat pois ottaa. Pian ne silloin menewät konkurssiin, sillä täten heiltä loppuu 

sekä tawara että rahat.  
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Laatokka 1. helmikuuta 1902 

Taaskin wiinoja takawarikkoon. Salmin pitäjän Orusjärwenkylän mieheltä J. R. Juudinilta 

ottiwat Wirtelän tullimiehet tammikuun 26. päiwänä 33 litraa wenäjän wiinaa 

takawarikkoon.  

Laatokka 8. marraskuuta 1902 

Wiime elokuun 27. päiwänä wietettiin Salmin pitäjän Miinalan kylässä n.k. Emänpäiwän 

praasniekkaa. Samana iltana katosi talollisen tytär Maria Lajunen. Mitään rikosta ei 

kukaan osannut aawistaa, joten tyttöä waan odotettiin palawasti kotiinsa. Wasta noin 

wiikon perästä hirsien nostajat löysiwät ruumiin Tuleman-ojasta hirsien wälistä riisuttuna. 

Lääkäri on selittänyt ensin tapahtuneen raiskaamisen ja sitten murhan. Äskettäin on 

löydetty wainajan waatteet ja nenäliinan kolkasta kaksi sormusta, joista toisessa on 

murhasta epäillyn nikkari Olli Ahosen nimi. Ahonen on wangittuna. Murha tulee nyt 

parhaillaan istuwissa Salmin warsinaisissa syyskäräjissä tutkittawaksi. 

Katowuoden johdosta owat Salmin kunnan lahjoitusmaanlampuodit kunnan kokouksen 

kautta anoneet läänini kuwernööriltä lupaa myödä puita metsistään.  

Lokakuun 17. päiwänä aamulla hukkui koulusta kotia tullessaan Salmin Ulahdes 

kansakoulun oppilas Georgi Huskanen. Tässä on omituista se, että Huskanen lähti 

wanhempiensa luwalla kulkemaan kotinsa ja koulun wälillä olewan kapeanlaisen salmen 

yli. 

Laatokka 9. toukokuuta 1903 

Mantsinsaaren Peltoisten kylän asukkaana katson welwollisudekseni wastata 

”Työmpäisten kylän” , Laatokka 33 numerossa olleeseen oikkuun. Peltoisten kylän 

kansakoululla sijaitsee p o s t i p y s ä k k i, eikä asema. 

Syy tämän laitoksen perustamiseen pitäisi herroille kirjoittajille olla tietty, koska wiime 

talwena olitte tätä asiaan pohtimassa Peltoisten kansakoululla ja toiwoitte siinä waikka 

“postikirstua” tänne Mantsinsaarelle. Sen Te olette unohtaneet ja ette ole toisille kyläläisille 

kertoneet, niin syyttäkäät itseänne. Saatuanne tietää mielipiteenne hakiwat Peltoisten 

kyläläiset Postihallitukselta tänne postiasemaa, mutta myönnettiin wain postipysäkki. 

Nyt kun tuo kahdella kultatorwella warustettu taulu asetettiin Peltoisten kansakoulun 

seinälle, owat monet niin Työmpäistenkin, Oritselän, Peiposen ja wieläpä itse Peltoistenkin 

kyläläiset ruwenneet walituswirsiään weisaamaan. Eräät kadehtiwat sitä 50 markkaa, 

minkä hoitaja saa wuosipalkakseen, toiset sitä, kun saawat turhaan käwellä kaksi kertaa 

wiikossa kirjettä tiedustelemassa. Luonnollista on, että kuka saa ”Laatokan” tai jonkun 

kirjeen wuodessa, haluaisi sen walmiiksi tuoda kotiinsa. Näin tähän asti työmpääläisille 

tehtiinkin, mutta se oli mielestäni liikaa uhrausta Postihallituksen puolelta. Pohtikaapa te 

pohatat työmpäseläiset, missä on postipysäkki pysywä? 

Työmpäsille tuli tämän kuukauden alkuun 5 sanomalehteä, mutta tämän kuukauden alusta 

6, sillä postipysäkin perustettua k. opettajakin tilasi itselleen sanomalehden. Peltoisiin 

tulee sitäwastoin 13 sanomalehteä, joista 5 kansakoululle. Oritselälle tulee 4 

sanomalehteä. Kirjeiden suhde Työmpäsille on wieläkin pienempi. Peltoisten 

kansakoululta on Työmpäisten keskikylään 6 km, eikä 10, jonka werran on Heinäluodon 

majakkaan, joka sijaitsee luodolla aukealla merellä, 4-5 km Työmpäisten wiimeisestä 

talosta.  
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Oritselkä on Peltoisten ja Työmpäisten keskiwälillä. Peltoislaisilla ja oritselkäläisillä ei ole 

Työmpäisille muuta käymistä kuin kaksi kertaa wuodessa ”Jyrinpäiwälle”. Mutta Peltoisiin 

sitäwastoin on wälttämätöntä asiaa kaikilla toisien Mantsinsaaren kylien asukkailla. 

Peltoisissahan on Mantsinsaaren seurakunnan kirkko sekä pappila ja täällä on koko 

saaren ainoa satamapaikka, täällä on pitäjäntupa, täällä asuwat poliisi ja lautamies. 

Ketäs teitä työmpääläisiä on silloin postia hywäkseen käyttämässä, kun Laatokan laineet 

käywät loiskumaan? Ainoastaan majakkalaiset, joiden postin, niin kuin itse owat sanoneet, 

on welwollinen lähimpään postipaikkaan kuljettamaan Työmpäisillä asuwa luotsimies 

ilman eri palkkaa. Näiden tosiasiain perusteella pitäisi mielestäni olla sopiwin paikka 

Mantsin postipyysäkille Peltoisten kylä. 

Jäiden lähtö. 

Mantsinsaaren ja mantereen wälisistä salmista suli jää huhtikuun wiimeisinä päiwinä, joten 

jo 1. p:nä toukokuuta walkopurjeinen pursi kuljetti käräjäwäkeä salmin kirkolle. Saaren 

ulkopuolella wielä jää kuitenkin silmänkannon matkalla loikoo talwiteloillaan.  Pari wiikkoa 

owat ilmat olleet kerrassaan kesäisiä. Lämpö waihtelee 20-22 asteen wälillä. Ruoho alkaa 

wihertää, mutta rukiin laihot owat enimmäkseen mustia. Kalan saalis jäiden aikana oli 

täällä erittäin niukka. Mitä wähä saatiin, ne kalasatkat koppasiwat korkeasta hinnasta. 

  

Laatokka 11. heinäkuuta 1903 

Luterinuskoisen naisopettajattaren wirka Manssilan kansakoulussa Salmin kunnassa 

julistetaan haettawaksi 30 p:n kuluessa. Wirkaan on astuttawa 18. p:nä elokuuta 

wäliaikaisesti lukuwuoden ajaksi, mutta jos täyskelpoinen opettajatar saadaan ja hän niin 

haluaa, jääpi wirka hänelle 1. p:stä elokuuta 1904 edelleen kahdeksi koetuswuodeksi. 

Palkkaa 800 Smk, asunnon wuokraksi 100 Smk sekä wapaa walo. Koulu sijaitsee kauniilla 

paikalla Laatokan läheisyydessä Salmin Manssilassa. 

5 p:nä heinäkuuta 1903 

Johtokunta 

Osoite: Salmi & Manssila  

Laatokka 9. joulukuuta 1903 

Tulemajoen maatila. Sitten kun Suomen waltio armollisen käskykirjeen nojalla wiime 

huhtikuun 21. päiwältä on wiime kesäkuun 27. p:nä tehdyllä kauppakirjalla K. K 

Suuriruhtinas Pietari Nikolajewitschiltä ostanut Salmin pitäjässä olewan Tulemajoen 

maatilan, paitsi ½ bäsjätinan suuruista maapalstaa n:ro 2 sillä löytywine rakennuksineen, 

jotka H. Keis. Korkeutensa aikoi lahjoittaa Salmin kunnalle, on K. Senaatti käskenyt 

lääninkuwernöörin asianomaista ruununwoutia ja nimismiestä kuultuaan toimittamaan 

senaattiin esityksen ei ainoastaan siitä, mihin tarkoitukseen mainittu tila wastaisuudessa 

olisi käytettäwä, waan myös millä tawalla sen hoito tarkoituksen mukaisimmalla tawalla 

olisi järjestettäwä, siksi kunnes sanotun tilan kohtalosta lopullisesti päätetään. Ollen 

kuwernöörin sen ohella annettawa lausuntonsa siitä, eikö olisi tarpeen pidättää ruunulle 

joitakin metsäpalstoja sanotusta tilasta samaten kuin muutamia Tulemajoen alisen 

juoksun warrella olewia rantapalstoja, jotka sopisiwat yksityisille wuokrattawiksi 

warastopaikoiksi ja makasiinitonteiksi.  

Laatokka 17. helmikuuta 1904 

Wiipurin läänin kuwernöörin esityksen johdosta, että Salmin kansakouluissa puolet 

opetusaineistosta opetettaisiin wenäjänkielellä, on kunta äskettäin pitämässään 
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kokouksessa lausunut, että kaikki kansakoulut pitäjässä muutettaisiin wenäjänkielisiksi. 

Samassa kokouksessa suostui kunta myöskin asianomaisen kirkkoherran esitykseen, että 

lastenkoulu muutetaan wenäjänkielisiksi. Tämän päätöksen johdosta kuuluwat Salmin 

kansakouluopettajat pyytäneen kukin 1500 markan apurahan yleisistä waroista 

wenäjänkielen taitonsa täydentämistä warten. 

Laatokka 27. tammikuuta 1906 

Wiime wiikolla käwi Salmin Uuksussa Sortawalan työwäenyhdistyksen agitaattori herra 

Moilanen perustamassa tähänkin salon sopukkaan työwäenyhdistystä. Tätä tarkoitusta 

warten pidettiin kokous Konstantin Nikolajewin talossa ja kokouksessa oli läsnä noin 30 

henkeä. Herra Moilanen teki ensin selkoa työwäenyhdistyksen säännöistä, josta sitten 

hiukan keskusteltiin. Tämän jälkeen herra Moilanen puhui hywin siitä, mitä työwäen 

aseman parantamiseen tulee, mutta se puoli puheesta, jossa puhuja toi esiin epäilyksensä 

perustuslaillisen puolueen tarkoitusta wastaan, oli jo puoluekiihkoa ja toisen puolueen 

halwentamista ilman mitään todistetta. Puheen jälkeen wielä hiukan keskusteltiin puheen 

johdosta, kokouksessa kun oli läsnä muutamia perustuslaillisia, niin mielipiteet tietenkin 

kilkahteliwat wastakkain. 

Ryhdyttiin sen jälkeen wiralliseen puoleen, nimittäin walitsemaan seuralle johtokuntaa ja 

kirjoittamaan jäsenluetteloa. Toiwottawa on, että tämä Uuksun wastaperustettu 

työwäenyhdistys toimii niiden sääntöjen mukaisesti, jotka sosiaalidemokraattinen 

työwäenpuolue on ottanut ohjelmaansa eikä puskuisi uhkauksia ja wihaa perustuslaillista 

puoluetta wastaan eikä uskoisi mitä kiihkoilewat työwäen agitaattorit puhuwat lisätäkseen 

tätä puoluetta. Työwäenyhdistys saattaa olla myöskin perustuslaillinen so. pitää lakia 

pyhänä ja toiwottawa on, että Uuksun työwäenyhdistys tulee sellaiseksi. Silloin sen työllä 

on menestystä. 

Laatokka 13. heinäkuuta 1907 

Mantsinsaaren suuri suo wiljelyskuntoon. 

Mantsinsaari on osa Salmin pitäjää. Se on eristetty mannermaasta jokseenkin loitolle 

Laatokan laajalle ulapalle. Täällä Laatokan laineiden kuohuissa elää Karjalan kansalaisia, 

elinkeinonaan maanwiljelys ja kalastus sekä myöskin wähemmässä määrin karjanhoito. 

Wiime mainittu elinkeino on kuitenkin saaren asukkaille wähempiarwoinen, kun 

karjanhoidon laajemmalle ulottumiseen tarwittaisiin kunnollinen karjalaidun kesällä sekä 

hywät niitty- ja peltomaat, joita mukawuuksia moneltakin eläjältä täällä puuttuu asutuksen 

tiheyden takia. Asukkaita saarella on paljon, kun maa-ala on jokseenkin pieni, joten 

kotipalstat, joihin asukkaat owat sijoittaneet elämän, owat kutakuinkin ahtaat ja monessa 

suhteessa asukkaille epämukawat. Suuressa jaossa owat metsäpalstat tulleet heille 

mantereelle. Täältä heidän monenkin selän toiselta puolen täytyy haalia polttopuut sekä 

rakennuksiin kuluwat tarpeet. Maanlaatu saarella on kowapohjaista kiwikkomaata.  

Siellä täällä näkee alawan laakson wieläpä kangasluontoistakin maata , joissa petäjän 

käkkyrät wiihtywät, saattaen luonnon waihtelewaisemmaksi, lehtimetsän saarta wallitessa. 

Kaswillisuus kesäiseen aikaan on rehewää ja silmään pystywää. Waikka onkin 

kiwikkomaat on luonto sitä auliimpi palkitsemaan maamiehen waiwat, jos wain se on 

huolehtinut kuokkia peltotilkkunsa wälttäwään kuntoon. 

Lounais Häme  10. helmikuuta 1909 

Romanttinen naisen ryöstö Salmissa.  
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Tammikuun 25 p:n wastaisena yönä ryöstettiin eräästä talosta Salmin pitäjän Rajakonnun  

kylässä talon kaunis tytär Ioja. Ryöstäjä nimeltään Iwana oli tytön isältä pyytänyt 

kaunokaisen kättä, mutta saanut kieltäwän wastauksen. Hän päätti silloin wanhan tawan 

mukaan ryöstää tytön. Mainittuna yönä tuli hän ratsastaen komean orhinsa selässä, 

tunkeutui huoneeseen ja otti tytön, joka ei näyttänyt paljon wastustelewankaan, 

mukaansa. Tyttö säilytettiin isän rekeen, ori waljastettiin eteen ja se paineli minkä 

kawioista lähti Iwanan kotiin, missä awioliitto lopullisesti solmittiin. 

Seuraawana aamuna lähetti julmistunut isä poikansa noutamaan tytärtä takaisin kotiin. 

Iwana ei kuitenkaan antanut morsiamensa yksin matkustaa, waan seurasi appensa luo, 

missä selitti kaikki. Sowinto syntyi ja hääwarustelut alkoiwat.  

Laatokka 12. kesäkuuta 1909 

Wenäjältä waeltaa työwäkeä Salmiin. 

Salmiin on niin paljo tuppautunut Wenäjältä työwäkeä lastaus-ja uittotöihin, että alkaa 

Wenäjältä tullut työwäki olla woiton päällä. Paitsi wenäjää puhuwia umpiwenäläisiä, on 

myöskin wirolaisia ja puolalaisia. Työpaikoissa kuulee nyt Salmissa puhuttawan muitakin 

kieliä kuin suomea ja wenättä. Tätä muukalaista wäkeä owat wärwänneet Salmiin eräät 

wenäläiset metsäpomot, joilla on isonlaisia puuliikkeitä Salmissa.  

Näyttää, että työwäkeä Wenäjältä waluu nyt Salmiin enemmän kuin tarwitaankaan. On 

aina Salmiin waeltanut rajan takaisen Karjalan wäkeä, mutta se työwäki on ollut 

omakielistä ja niin kuin omia salmilaisia. Nyt muukalaistulwa panee ajattelemaan mitä 

perästä tulenee. Wiime wiikon aikana Salmiin tuli kolmatta sataa muukalaista työmiestä. 

Tällainen työwäen tulwa on waikuttanut omat työwäen palkkoihin. Palkat owat 

laskeutuneet, sillä muukalaiset tekewät työtä paljon halwemmalla. Tänä kewäänä palkat 

owat siitä syystä olleet paljon huonommat kuin ennen. Työwäen paljous on waikuttanut 

ruokatawaroiden hinnan nousuun. Salmissa koko wiime talwen maksoi kilo woita 3 mk ja 

se hinta on korkeampi kuin Helsingissä ja Pietarissa. Sanalla sanoen kaikki ruokatawara 

on hirweissä hinnoissa Salmissa. 

Laatokka 17. elokuuta 1909 

Obrasa-skandaali 

Kuten tässäkin lehdessä on aikoinaan kerrottu, tuotiin heinäkuun alkupäiwinä Salmiin 

suurilla juhlallisuuksilla Jumalanäidin kuwa aina Aatoswuorelta saakka, palkinnoksi 

salmilaisille siitä, kun salmilaiset waikeina aikoina pysyiwät oikeassa uskossa. Kuwalle 

annettiin nimeksi ”Karjalan Muamo”, kuten Kupriaano saarnassaan mainitsi. Nyt tämän 

tuodun kuwan muistoksi perustettiin Salmiin kirkkopraasniekka, jota papin kehotuksesta 

ensi kerran wietettiin tämän kuun 10. päiwänä, siis wiime tiistaina. Jo edellisenä 

sunnuntaina oli kirkossa tästä ilmoitettu sekä kansaa kehoitettu tiistaipäiwänä heittämään 

kaikki työnsä ja wiettämään päiwää praasniekkana.  

Tawanmukaiset praasniekkamenot kirkon palwelun jälkeen, monien kiistojen johdosta eri 

kyläkuntien wälillä, päätettiin wietettäwäksi Tuleman kylässä. Praasniekkaa oli tarjottu 

Miinalan kylään, mutta kyläläiset wastustiwat sillä, kun Miinalassa jo entisestään on kolme 

suurta praasniekkaa, ”Emänpäiwä, laskiainen, y.m. Samoin kirkkojokelaiset eiwät 

praasniekkaa huolineet, kun heilläkin on paikkakunnan suurimmat praasniekat 

Stroitsanpäiwy, Wieristä da Piätentsänpäiwä, siksi uusi praasniekka päätettiin jättää 

Tuleman kylälle. 
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Kuten mainittu, wietettiin tuota obrasa-juhlaa ensi kerran wiime tiistaina  

Jumalanpalweluksella kirkossa, mutta praasniekan wietosta ei wielä tullut mitään, kun ei 

edeltä käsin oltu sowittu missä kylässä  sitä pidettäisiin. Sen sijaan käwi papisto, kuten 

tawallista suurempina juhlina, eri taloissa toimittamassa jumalanpalwelusta eli kuten 

paikkakunnalla nimitetään ”alowimassa”. Nyt obrasa-juhlan kunniaksi kannettiin pyhiä 

kuwia talosta taloon niiden henkilöiden asuntoon, jotka oliwat pyytäneet tai muutoin oliwat 

tunnetut hartaiksi kirkon ystäwiksi tai etupäässä warakkaiksi. Näitä kuwia kannettaessa 

sattui seuraawa wälikohtaus, josta tietenkin on seurauksena raportit, kuulustelut ja 

oikeudenkäynnit. 

Tapahtumassa läsnä olleet kertoiwat seuraawaa: 

Tiistai-iltana noin 5-6 wälillä illalla tuli pappi Jakowlew ja diakooni Tolstohnow pyhiä kuwia 

kantaen ja pienen wäkijoukon seuratessa erään mökkiläisen Matti Smirnowin luo 

Kirkkojoen kylässä. Mökissä toimitettua hartaushetken kulkue jatkoi kauppias Petri 

Afanasjeffin taloon. Matkalla kulkue kohtasi tienpuolessa noin 5-7 henkisen työmiesjoukon 

ja näiden mukana oli mm. talollinen Wasili Sauhke, keskustellen työmiesten kanssa tien 

laidassa, puoleksi selin kulkueeseen.  

Kun pappi ja diakooni oliwat saapuneet miesjoukon kohdalle, huomasi diakooni 

Tolstohnow Sauhkeen seisowan hattu päässä wälinpitämättömänä kulkueeseen nähden, 

ikään kuin Sauhke ei olisi kulkuetta huomannuutkaan. Tämän wuoksi Tolstohnow, 

keskeyttäen wirren wisuunsa, kiihtyneenä hyökkäsi Sauhkeen eteen ja tiuskaten sanoi 

että:  

”Etkö häpeä sinä, joka olet oikeauskoinen da wenjalainen, kuitenkin seisot hattupiässä.” 

Tähän läsnäolijat sanoiwat Sauhkeen wastanneen:  

” a mitäpä sinull on minun kera tekemistä, seisonko hattupiäs wai ilman, da enkä mie ole 

mikä wenjalainen, mie olen suomalainen”.  

Todennäköistä on, että keskustelu on ollut tällainen, mutta nyt siitä on tehty suurempi 

numero kuin ehkä asia itsessään onkin, sillä kun nyt pappi meni Afanasjeffin taloon ja 

kyseli saattueeseen kuuluwilta henkilöiltä mitä Sauhke oli sanonut, niin oliwat siellä muka 

todistajat kertoneet Sauhken edellisen lisäksi sanoneen: että ” a mitäbä työ nenkosenä 

ruatopäiwänä käwelettö tyhjiin lautapalasiin kera kansua pimittämässä ja eihän ”obrasa” 

ole mikään Jumala, jos se olisi Jumala, niin se itse astuisi, eikä pitäisi sitä kannella telinein 

piällä”. 

Papin tämän kuultua, sanotaan itkeneen sitä, että kulkuetta oli loukattu tuolla tawalla. 

Sauhke, samoin kuin läsnäolewat suomalaiset työmiehet kertoiwat Sauhkeen sanoneen 

ainoastaan sen, mitä on ensiksi kerrottu. Että Sauhke on kulkueen aikana seissyt hattu 

päässä, on todellakin walitettawa asia, mutta kun ottaa huomioon sen, että Sauhke on itse 

kreikanuskoinen, on aikoinaan ollut harras kirkossakäwijä, niin täytyy tähän Sauhkeen 

sopimattomaan menettelyyn olla omat syynsäkin. 

Sauhke on yksi innokkaimpia puuhaajia, että Salmin kirkossa jumalanpalwelukset 

saarnattaisiin omalla kansan kielellä. Hän sekä hywin moni muu salmilaisista ei enää 

löydä lohdutusta sielulleen wieraskielisestä jumalanpalweluksesta ja siksi hän on ollut 

monet kerrat lähetystön jäsenenä pappien ja piispan luona pyytämässä, että Suomen kieli 

saisi sijansa Salmin kirkossa. Tätä wähemmistön toiwomusta owat luwanneet täyttää papit 

ja  
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piispatkin, ei ainoastaan kerran, waan useastikin, mutta kaikista lupauksista ja 

wakuutuksista huolimatta ei sitä wieläkään ole toteutettu. Sauhkeen samoin kuin monien 

muidenkin wakaumus on, että ainoastaan oman kielisen ja ymmärrettäwän  

Jumalanpalwelustoimituksen kautta woisiwat hekin tulla lähemmäksi Kaikkiwaltiasta 

Luojaansa, jonka kunniaksi ja ylistämiseksi jumalanpalweluksia toimitetaan. Että papisto 

samoin kuin piispakin ainoastaan wenäläistyttämistarkoituksessa, kirkon ja seurakunnan 

palwelijoina hylkääwät kalleimman ja sywästä wakaumuksesta lähteneen wähemmistön 

waatimuksen, on omiansa herättämään katkeruutta sielunpaimenia kohtaan ja ainoastaan 

täten on ymmärrettäwä Sauhkeen menettely.  

Jos diakooni ei olisi ryhtynyt mihinkään moitteisiin, ei tietenkään mitään sananwaihtoa olisi 

syntynyt, koska Sauhke ei millään tawalla kulkuetta häirinnyt, waan olisihan kirkkoherra 

woinut Sauhkeen jälestäpäin pyytää luoksensa ja muistuttaa häntä hänen sopimattomasta 

menettelystään, kun ei hattuaan nostanut kulkueen aikana.  

Tämmöinen menettely hengen mieheltä olisi ollut paljon kauniimmin tehtynä, kuin että hän 

on nyt siitä raportit lähettänyt piispalle ja hengelliselle konsistooriolle Wiipuriin. Sitä paitsi 

kirkkoherra Jakowlew on piirin nimismiestä pyytänyt nostamaan kanteen. Nimismies on 

kuitenkin waatinut, että pyyntö hänelle tehdään kirjallisesti. Kerrotaan wenäläismielisten 

kehoittaneen pappeja ryhtymään toimenpiteisiin asian johdosta. Paikkakunnalla owat 

tapahtuneen johdosta mielet kuohuksissa, toiset syyttäwät Sauhkea ja toiset taas pitäwät 

kirkkoherra Jakowlewin raporteeraamista ja diakooni Tolstohnowin menettelyä, asian 

aiheuttajana, moitittawana ja papiston arwolle sopimattomana.     

Laatokka 28. elokuuta 1909 

Senaatti on lopullisesti hyljännyt Salmin kunnan walituksen kansakoulujen piirijaosta. Siten 

siis tulee nyt Salmissakin piirijako toimitettawaksi ja Salmin kouluolot saadaan wähitellen 

siedettäwälle kannalle. Mutta kylläpä onkin kestänyt, ennen kuin tähän lopputulokseen 

päästiin. Kokonaista kahdeksan wuotta on piirijakoa saatu wenytetyksi, tietysti suureksi 

wahingoksi Salmin kouluoloille ja kansanwalistukselle. Tämä koulutaistelu se on tawallaan 

sekin kuwa siitä siwistystaistelusta, joka nykyään rajalla köydään.  

On selwää, että tämä piirijaon wiiwyttely on ollut suureksi awuksi Salmin wenäläisille 

kouluille. Ilman tätä moniwuotista rettelöimistä eiwät wenäläiset koulut olisi saaneet tuskin 

mitään jalansijaa Salmissakaan. Mutta kun koko suomalainen koululaitos on ollut näin 

epäwarmalla kannalla, on wenäläisillä kouluilla ollut kaikenlaisia mahdollisuuksia. Tähän 

owatkin wenäläisten koulujen kannattajat ja puolustajat laskeneet. Ja siksi on wiiwytelty 

piirijakoa niin kauwan kuin mahdollista. 

Saa nähdä nyt mitä keinoja wielä Salmin suomalaisten koulujen wastustajat keksiwät 

estääkseen kouluoloja järjestymästä. Mutta selwää on, etteiwät salmilaiset 

kouluwastustajat ymmärrä, mitä heidän rauhaansa kuuluu; woi käydä niin hullusti, että 

senaatti lopulta määrää piirien luwunkin ja sitä häpeää salmilaisten toki jo pitäisi wälttää. 

Toiwottawasti salmilaiset sen takia nyt aiwan pian jakawat kuntansa koulupiireihin. Sillä 

joka tapauksessa se tulee nyt tapahtumaan. 

Laatokka 11. syyskuuta 1909 

Uusia wangitsemisia Aunuksessa. Aunuksen Witelessä wangittiin 3. p:nä syyskuuta  
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Suomen alamainen, kreikanuskoinen kiertokoulunopettaja Gregor Lappalainen, joka 

asianomaisella passilla oli Manschilasta mennyt terwehtimään muutamia tuttawia 

Wenäjän puolella. 

Lappalaista tutki ensin Witelen pappi Mihail Moroskin ja paikkakunnan uratniekka. 

Tutkittaessa ottiwat he Lappalaiselta 9 wenäläistä, Synodin suostumuksella ilmestynyttä 

raamattua, joista Lappalainen oli yhden eräälle tuttawalleen myynyt sekä sen ohessa 1 

suomalaisen raamatun, jota Lappalainen itseään warten kuljetti mukanaan. Sen jälkeen 

pidettiin Lappalainen wahdin alaisena 5. päiwään syyskuuta, jolloin stanowoi tutki häntä ja 

otti Lappalaisen taskusta ”Hengellisiä Lauluja” , ”Päiwän tunnussanan”, ”Jumalan kaari 

pilwissä” ja taskukirjan.  

Koska stanowoi ei löytänyt mitään syytä asetuksista pidättää Lappalaista wankeudessa, 

olisi hän tahtonut hänet wapauttaa, mutta yllä mainittu pappi suusanallisesti waati, muka 

hänelle annettujen määräyksien perusteella, Lappalaisen kirjat takawarikkoon otettawiksi 

sekä Lappalainen wankikyydillä wietäwäksi isprawnikan luo Aunuksen kaupunkiin 

tutkittawaksi. Näin tapahtuikin. 

Sen jälkeen Lappalainen lähetettiin wankikyydillä Suomen puolelle Manschilaan, josta hän 

9. syyskuuta wiskaalin toimesta päästettiin wapaaksi. Mainitut raamatut jäiwät isprawnikan 

huostaan. Miten wiattomina poliisit ja strawnikat pitiwät näitä kirjoja todistaa se seikka, että 

he tahtoiwat itselleen ostaa noita raamattuja. Wiranomaiset muutoinkin kohteliwat 

Lappalaista hywin ja uskoipa stanowoi 1 ruplan ruokarahaksi Lappalaiselle lainaksikin, 

koska odottamattoman wangitsemisen tähden Lappalaiselta oli matkarahat loppuneet. 

Lainatun rahan lähetti Lappalainen Manschilasta strasniekan mukana ystäwäliselle 

stanowoille takaisin. Tämän wiattoman wangitsemisen yksinomaisena syynä oli 

”luterilaisen propagandan” pelko, joka on sitä kummallisempaa, kun Lappalainen kuuluu 

kreikkalaiseen kirkkoon. 

Kansan Ääni 28. lokakuuta 1909  

Törkeä raiskaus – murhayrityskö. Tk 14. päiwänä oli taasen praasniekka Salmin Karkun 

kylässä. Tämä praasniekka ei päättynyt yksistään juopuneiden tappeluun ja meluun, waan 

oli seurauksena rikos mitä törkeintä laatua. Erään talon 16-wuotias tytär, jonka nimeä ei 

rajaw.,joka asiasta kertoo, ole saanut tietää, kerrottiin raiskatun mitä inhottawinmmalla ja 

raaimmalla tawalla. Praasniekkailtana oli tyttö häwinnyt pesota-paikasta, eikä tiedetty 

mihin. Myöhään illalla oliwat jotkut naiset saunassa ollessaan nähneet tyttösen juoksewan 

alastomana ja werille saakka rewittynä ahdistajaansa karkuun. Ollen naisia eiwät he 

uskaltaneet lähteä tytön perästä.  

Tyttö oli kateissa lauantai-iltaan saakka eli tk 16. päiwään, joten alettiin epäillä onnettoman 

tulleen murhatuksi. Miinalassa, jossa myöskin tuntewat tytön, kerrotaan hänen wihdoin 

lauantai-iltana kulkeneen weljensä saattamana Karkkuun päin. 

Raiskaukseen epäluulonalaisena kerrotaan haastetun paraillaan istuwiin syyskäräjiin 

muuan talollinen, nainut mies, eräästä saman pitäjän kylästä. Hänen nimensä jätämme 

tällä kertaa asian epäselwyyden wuoksi mainitsematta. Saman sankarin kerrotaan 

raiskanneen kerran ennenkin erään naisen, joutumatta teostaan syytteeseen. Wiime 

aikoina on hän harjoittanut pirtukauppaa. Poliisitutkinto on asiassa jo pidetty. 

Laatokka 18. marraskuuta 1909 
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Kunnallislautakunnan waali. Kuten tässäkin lehdessä on mainittu, walitsi Salmin 

kuntakokous yksimielisesti kuntakokouksen esimieheksi opettaja K. Kalerwon, 

kunnallislautakunnan esimieheksi entisen poliisikonstaapelin Aleksander  Silwennoisen ja 

rahastonhoitajaksi entisen kunnallislautakunnan esimiehen Nikolai Hernbergin.  

Tästä kuntakokouksen waalista teki kuwernöörin wirastoon walituksen liikemies ja 

rinkelikauppias Stepan Osipoff  Supinen –Lindberg. Nyt on walituksen johdosta läänin 

kuwernööri antanut päätöksensä ja katsoo, ettei walittaja ole esiin tuonut mitään laillista 

syytä, jonka wuoksi walittajan walitus aiheettomana kumotaan ja welwoitetaan hänet 

maksamaan kulut päätöksen lunastuksesta. Näin on läänin kuwernööri wahwistanut 

Salmin kunnan wirkailijain waalin seuraawiksi kolmeksi wuodeksi. 

Praasniekat. 

Kirkkojoen kyläläiset pitiwät tämän kuun 7. päiwänä kyläkunnan kokouksen, jossa 

yksimielisesti päättiwät, että nykyään Kirkkojoen kylässä pidettäwät kolme  

praasniekkapäiwää pidetään edelleenkin kirkollisina juhlapäiwinä, mutta ketään wieraita ei 

näinä päiwinä oteta wastaan, eikä sallita minkäänlaisia wäen kokouksia 

praasniekkatarkoituksessa. Päätöksestä annetaan tieto kirkollisilla kuulutuksilla ja 

sanomalehtijulkaisulla. Näin owat praasniekat saaneet tuomionsa Kirkkojoen kylässä. 

Toisten salmilaisten sopisi seurata tätä hywää esimerkkiä, jotta wihdoinkin saataisiin nuo 

turmiota tuottawat praasniekat wihdoin lopetetuksi. 

Obrasajuttu 

Perjantaina tämän kuun 12. päiwänä oli esillä n.s. ”Sauhkeen juttu”. Kuten muistetaan, 

johtui tämä juttu siitä, että diakooni Tolstohnow oli erään kuwakulkueen aikana 

muistuttanut Sauhketta siitä, että tämä oli tiepuolessa seissyt kuwakulkueen aikana hattu 

päässä. Tässä tilaisuudessa tuli Sauhke sanoneeksi jotain sopimatonta., josta sittemmin 

johtui poliisitutkinnot ja oikeudenkäynnit. 

Tämän kirjoittaja ei ollut tilaisuudessa lähemmin tutustua jutun käsittelyyn, mutta todistajia 

oli oikeuteen haastettu 14 henkilöä wirallisen syyttäjän puolesta ja kaksi wastaajan 

puolesta. Useiden todistajien todistukset owat olleet hywin ristiriitaisia, jonka wuoksi 

todistajia kuulusteltiin kolmekin eri kertaa. Jutun käsittely koskien uskontorikosta on jätetty 

howioikeuden päätettäwäksi. 

Kamala werityö Salmissa 

Kun työmies Jegor Gabralow, kotoisin Pitkärannasta, wiime sunnuntai-iltana Salmissa 

käweli yleistä maantietä, hyökkäsi hänen kimppuunsa useita juopuneita miehiä, joista 

Gabralow tunsi yhden työmies Paawo Jännekseksi ja toiset isä ja poika Linnuksi. 

Juopuneet puukottiwat Gabralowia pahoin ennen kuin apua ehti tulla, jolloin puukottajat 

lähtiwät pakoon. Gabralowin towerit kuljettiwat hänet erääseen taloon ja tuotiin hänet 

wiime maanantaina Sortawalan sairashuoneelle. Puukottaminen tapahtui ilman 

wähintäkään syytä. 

Gabralowissa on kokonaista 15 puukonhaawaa. Näistä 2 on isketty watsaan ja toinen 

niistä on saanut aikaan pahoja suolihaawoja. Kolmas puukonhaawa on läwistänyt 

keuhkopussin. Muut haawat owat säärissä, reisissä ja käsissä. Epätietoista on, woiko 

Gabralow enää toipua haawoistaan. Iältään hän on wasta 19 wuotias. 



- 87 - 

Salmissa puukotettu työmies Iwan Gabralow kuoli wiime sunnuntaina saamistaan 

puukonhaawoista Sortawalan sairashuoneella. 

Maantiesillat.  

Salmin Kirkkojoen yli menewä maantiesilta annettiin tämän kuun 8. päiwänä pidetyssä 

urakkahuutokaupassa aiwan kokonaan uudestaan tehtäwäksi rakennusmestari Wiktor 

Wikkulalle 4000 markan hinnasta. Silta tulee kokonaan tehtäwäksi puusta ja tulee sen olla 

walmis ennen 1. päiwää helmikuuta 1910.  

Salmin piirin nimismies on saanut määräyksen rakennuttaa Uuksun maantiesilta kruunun 

kustannuksella, ellei kunta aiwan heti ryhdy sitä rakennuttamaan. Kuten tunnettua on 

Uuksun sillan yhteydessä ollut myöskin ”tammilaitos”, josta wesiwoimaa käytettiin myöskin 

sillan luona olleen sahalaitoksen käyttöwoimana. Sahalaitos on ollut wuokrattuna 

Pitkärannan tehtaalle.  

Kun sahalaitoksen ja tammen on Suomen waltio wuokrannut mainitulle tehtaalle, sekä 

tehdas puolestaan huolimattomasti hoitanut tammea ja siltaa, joten se on särkynyt ennen  

aikojaan, niin kunta oli sitä mieltä, ettei se näin ollen olisi welwollinen siltaa  

rakennuttamaan, waan se olisi joko waltion tai tehtaan rakennettawa, koska sillan ennen 

aikainen wahingoittuminen on johtunut tammen huonosta hoidosta.  Tästä seikasta on 

johtunut erimielisyys siitä, kenen welwollisuus sillan rakennuttaminen olisi.   

Laatokka  1910 

Aunuksen rajoilta 

Lukiessani Laatokka lehden julkaisemia uutisia olen huomannut yhden mieltä kiinnittäwän 

tiedon. Laatokka No 32 julkaisee kirjoituksen ”Hirwien metsästyksestä Aunuksen rajoilla”. 

Luettuani mainitun kirjoituksen olen pakoitettu yleisölle ilmoittamaan, ettei mainittu kirjoitus 

ole oikea. Kirjoituksesta näkee, että TULLIWARTIJAT owat ampuneet Orusjärwellä kolme 

hirweä. Jokainen tietää, että mainittu paikka, Orusjärwi, kuuluu Suomen  

suuriruhtinaskuntaan ja tietääkseni ei Aunuksen rajalla olewilla tulliwartijoilla ole ollut 

kuwernööriltä anottua hirwilupaa Suomen puolelle. Jokainen asiantuntija kyllä warmasti 

tietää, jos Suomen puolella ammutaan hirwi luwattomalla ajalla, on tappaja welwollinen 

maksamaan sakkoa 200 mk jokaisesta hirwestä ja tulliwartija on pian menettänyt 

wirkansa. 

Siis mainittu kirjoitus selwästi hyökkää tulliwartijain niskaan, josta koko yleisö tulee siihen 

wäärään käsitykseen, että tulliwartijat owat laittomuuksien tekijöitä.  En tiedä onko 

Laatokka lehden kirjeenwaihtajista wielä joku niin yksinkertainen ja pimeä weikko, että 

menee tulliwartijan päälle sylkemään tuommoista mätää ja sitten menee wääristelemään 

Wenäjän yleisiä asetuksia. 

Mainitun kirjoituksen lopussa on sanottu, ettei Wenäjällä ole wielä mitään hirwilupaa 

aikaan saatu. Siinä on suuri kouraan tuntuwa erehdys. – Ottamieni tietojen mukaan on 

Wenäjällä hirwen rauhoitus eli siittämisaika tammikuun 14. päiwästä syyskuun 21.  

päiwään, joten loppuwuosi on hirwen ammunta aikaa Wenäjällä, waan ei silloinkaan saa 

ampua eli tappaa muutoin kuin wiranomaisen luwalla ”koiraspuolia”. Naaras on silloinkin 

rauhoitettu. Siis tästä selwiytyy kerrassaan toinenkin asia. Pyydän Laatokka lehteä 

oikaisemaan tämän suuren yleisön tiedoksi tulleen erehdyksen. 
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Höyrywene ajanut kalastajaweneen kahtia. 

Ihmishengen hukka. Wiime perjantaiaamuna, kun talollinen Salmin pitäjän Tulemajoen 

kylästä, Jewdokim Pappi oli waimonsa Aksenian kanssa kalanpyydyksiään kokemassa 

Hosainoffin sahan rannassa, saapui paikalle toiminimi Ulrichsenin omistama hinaaja Olga 

ja ajoi Papin weneen päälle seurauksella, että wene meni kahtia ja siinä olijat joutuiwat 

weteen. Waimo Aksenia saatiin pelastetuksia, mutta talollinen J. Pappi hukkui. Ruumis 

löydettiin wasta lauantaiaamuna. Pappi oli noin 60-wuotias. 

Aamulehti 21. heinäkuuta 1910 

Karanneet sotilaat ryöstäneet hewosen ja rattaat. 

Eilen klo 7 aikaan illalla ryösti 2 karannutta wenäläistä sotamiestä Uudenkylän ja  

Kirkkojoen kylän wälillä Kurikan majatalon kyytipojalta hewosen ja rattaat, ensin pideltyään 

häntä pahoin sekä wietyään maantieltä metsään. Poika oli saanut pahoja werihaawoja 

päähänsä. Työnsä tehtyään roswot pakeniwat Wenäjän puolelle päin. Poliisiwiranomaiset 

ryhtyiwät heti ajamaan roswoja takaa ja pidätettiin hiedät wiime yönä Wenäjän rajalla 

olewalla tulliasemalla. He owat toistaiseksi poliisin huostassa. 

Molemmat sotilaat owat 22-wuotiaat ja Iwan Filip Germolajeff ja Mikael Feodor Starajeff. 

He kertowat palwelleensa useita wuosia sotawäessä Pietarissa. Oman ilmoituksensa 

mukaan on sotilaiden karkureitti tapahtunut Wiipurin ja Sortawalan kautta Salmiin. Matkan 

päämääränä oli heillä Petrosadwodskin kaupunki Aunuksessa, josta he sanoiwat 

olewansa kotoisin. Ryöwärit saatiin kiinni Wirtelän tullin kohdalla toisella puolen Wenäjän 

rajaa. Heidät wangitsi wenäläiset tullisotilaat ja takaa-ajawat suomalaiset poliisit. Kun 

wangitseminen tapahtui Wenäjän puolella rajaa, tultaneen asia tutkimaan Pietarissa, jonne 

sotilaat lähetetään. 

Laatokka 6. syyskuuta 1910 

Pirtun salakuljetusta rajalla. Orusjärwellä sattui pirtukauppiaitten ja tullimiesten wälillä 

wiime wiikolla ankara yhteenotto. Pirtukauppiaat oliwat lyöttäytyneet yhteen. Heitä oli 

kymmenen miestä.  Siitä huolimatta tullimiehet käwiwät pelotta heitä tarkastamaan. 

Pirtukauppiaat ampuiwat tullimiehiä ensin rewolwerillä ja sitten haulipyssyllä. Haulit 

sattuiwat tulliwartija A. Ohwoa selkään ja päähän. Mitään hengenwaaraa ei kuitenkaan 

tullut. 

Mahdoton oli ajatellakkaan pirtusaksojen kiinniottoa, sillä neljästä pyssystä alkoi heti ensi 

kahakan jälkeen tulta suitsuta. Tulliwartijoita oli wain kaksi siitä yksinkertaisesta syystä, 

ettei Orusjärwellä ole sen enempää katsottu tarwittawan. Tällä tulliwartioasemalla 

tarwittaisiin niitä wähintään wiisi. Näin wähillä miehillä on wartion pito aiwan mahdotonta.  

Salakuljettajat saawat menetellä miten wain itse haluawat. 

Murha Salmissa. 

Wiime elokuun 31. päiwänä wietettiin Salmin Warpaselän kylässä praasniekkoja. Pirtua oli 

siellä wiljalti. Seuraawana päiwänä tapahtui sitten praasniekkojen jälkinäytöksenä kamala 

murha. Eräässä talossa syntyi tappelu ison ja mahtawan pirtukauppiaan Olli Jestafein ja 

weljesten Räyniö wälillä. Taistelussa sai Olli Jestafei ammottawan haawan kaulaan, josta 
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paikalla kuoli. Niin päättyi kuuluisan pirtusaksan elämä. Puukottajat läksiwät heti 

ilmoittamaan itseään nimismiehelle, waan nimismies tuli jo wastaan, hänelle kun oli jo siitä 

ilmoitettu. Miehet pantiin käsirautoihin ja annettiin poliisin huostaan. Olli Jestafeita oli 

moneen kertaan jo sakotettu salakuljetuksesta.  

Miinalan praasniekat. 

Praasniekkoja on täällä taas pidetty monessa kylässä. Miinalassa oli kuitenkin isommat 

markkinat ja humalaisia enemmän kuin koskaan ennen. Sen ymmärtää, mitä se 

merkitsee, kun Miinalassa on ollut eniten humalaisia tällä kertaa. Niitä on ollut silloin kun 

santaa meren rannalla. Kymmenkunta miestä tarwitsi poliisin sieltä wiedä Hosainoffin 

jääkellariin wilwottelemaan ja pohmeloaan parantelemaan. Todellakin mainio paikka 

tällaista tautia warten. Kannattaisi sitä muuallakin ottaa pohmeloon parantamiskeinona 

käytäntöön, sillä jääkellarilla sanotaan tässä suhteessa olewan kerrassaan tepsiwä 

waikutus.  

Laatokka 15. helmikuuta 1910 

Salmin waalitulokset oliwat seuraawat wuosina 1909 ja 1910.  

  

 Nuorsuomalaiset Suomettarelaise

t 

Maalaisliitto Sosialistit 

 1910 1909 1910 1909 1910 1909 1910 1909 

Kirkkojoki 23 74 26 45 1 0 12 18 

Uuksu 28 37 12 39 0 1 86 127 

Räimälä 2 7 8 33 0 0 3 21 

Manshila 21 21 4 21 1 1 9 64 

Orusjärwi 4 10 31 3 1 2 14 40 

Käsnäselkä 10 9 2 10 9 0 26 69 

Lunkula 12 18 42 59 1 1 56 100 

Mantsinraari 14 12 21 122 1 1 20 59 

Hyrsylä 0 0 22 31 0 0 0 1 

Tulema 26 35 35 72 0 2 55 63 

Yhteensä 142 227 203 435 14 7 281 542 
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Salmi Tulema  1937 heinäkuu: Vasemmalta Antti Paloniemi, Yrjö Rautiainen, Kaarlo  

Lehtisaari, x, Martta Lehtisaari, Hanna Hyöky, Nina Paloniemi, Aune Terho 
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Kolmas osa 

Itsenäisyyteen ja kansalaissotaan 

J.A.Seise ja apulaisnimismies Emil Zitting ovat muistelleet esim Salmi Säätiön 

internetsivuilla tapahtumia. 

Maaliskuussa vuonna 1917, kun keisari Nikolai oli syösty vallasta, pidettiin Tulemalla 

kansalaiskokous, jossa eri puolueisiin kuuluvat henkilöt puhuivat innostuneina 

vallankumouksesta. Kokouksessa valittiin ”Vallankumouskomitea”, jonka tehtävä oli 

valvoa elintarvikkeiden jakelua ja lakkauttaa toiminnassa olevat venäläistyttämiskoulut. 

Maaliskuun lopulla järjestettiin kansalaisjuhla, jolloin sosialistien ja porvarien 

erimielisyyksiä alkoi tulla esiin. 

Tuleman työväenyhdistys muodosti punakaartin alkusyksystä 1917. Kaartiin kuului noin  

50 miestä ja heidän päällikkönään oli eräs Laine niminen mies sekä seppä Rikhard 

Rautavirta. Punakaarti toimi yhdessä venäläisen sotaväen kanssa, joka oli majoittanut 8 

miestä Tuleman kylään, 5 miestä Manssilan kylään ja 3 miestä Kaunoselän ja 

Kanabrojärven kylään. 

Suojeluskunta perustettiin 20. päivänä marraskuuta 1917, mutta sen toiminta lakkasi 

jonkun ajan kuluttua.  Uudestaan perustettiin suojeluskunta 27. päivänä tammikuuta 

1918, jolloin siihen kuului 14 miestä. Samana päivänä,  jolloin suojeluskunta perustettiin 

riisuivat suojeluskuntalaiset konstaapeli S. Hipin johdolla Tuleman kylässä majailevilta 

venäläisiltä sotilailta aseet. Edelleen samana iltana 8 suojeluskuntalaista meni  aivan 

Venäjän rajalla olevaan Manssilan kylään, jossa riisuivat siellä majailevilta viideltä 

venäläiseltä aseet ja ottivat haltuun näillä olleet 32 000 kpl kiväärin patruunoja.  Tämän 

jälkeen kaikki venäläiset sotilaat lähtivät Salmista kotimaahansa. Suojeluskunta alkoi 

näyttävästi harjoitella Tulemalla ja tämä sai yhä useammat salmilaiset liittymään 

suojeluskuntaan ja maaliskuun puolivälissä vuonna 1918 oli jäseniä jo 800. 

Antrean ja Raudun rintamalle lähti Salmista aluksi 19 vapaaehtoista miestä ja 

järjestettyjen asevelvollisuuskutsuntojen jälkeen vielä 150 miestä lisää. Tästä joukosta 

kaatui 18 vapaaehtoista ja haavottui 60 Raudun taisteluissa. 

Pääosa suojeluskuntalaisista jäi Salmiin paikallisiin vartiotoimiin ja se olikin erittäin 

tarpeellista. Salmin kautta nimittäin vaelsi kotiinsa Venäjälle Suomessa aseista riisutut 

venäläiset sotamiehet, joita kulki lakkaamatta suurissa monisatamiehisissä joukoissa. 

Rajalla piti tarkasti valvoa, etteivät  Suomesta päin punaiset pääsisi pakenemaan rajan 

yli Venäjälle. Taisteluja ei kuitenkaan rajalla tapahtunut, vaikka rajalla oli kumpaankin 

suuntaan kova liikenne. Venäjältä Suomeen pyrki taas henkilöitä, jotka olivat joutuneet 

siellä vainon uhriksi. Nämä saattoivat olla kansallisuudeltaan suomalaisia, karjalaisia, 

venäläisiä tai muita kansallisuuksia. 

Salmin punakaartilaisista pääsi suurin osa yksitellen pakenemaan Venäjälle kevään ja 

kesän aikana vuonna 1918  eikä punakaarti Salmissa koskaan päässyt sen takia 

mainittavaan asemaan. Salmissa kuitenkin tiedettiin, että rajan taakse oli kokoontunut 

suuri joukko punaisia, jotka valmistautuivat toimintaan sopivan hetken tullessa. 

Aunuksessa rajan takana karjalaiset heimoveljet olivat myös joutuneet ahtaalle. 

Venäjän bolseviikit käyttivät  Aunuksen ja Petroskoin alueella apunaan suomalaisia, 

jotka olivat joko Suomesta paenneita punakaartilaisia tai sitten Pietarin alueella 

asunutta suomalaisväestöä. He olivat saaneet sotilaskoulutusta Pietarissa ja nyt heitä 

oli lähetetty ympäri Aunusta valmistautumaan toimintaan Suomea vastaan. Bolseviikit 

kohtelivat karjalaisia kuitenkin kylmästi. Asevelvollisuuskutsunnoissa pestattiin nuoria 
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karjalaismiehiä armeijaan sotaa varten. Monet karjalaiskylät olivat tyhjentyneet nuorista 

miehistä ja tilalle oli tullut suomalaisia punakaartilaisia. Tämä herätti pelkoa ja 

vastustusta ja ajatuksia Aunuksen itsenäistymisestä heräsi ainakin pienissä piireissä.  

Muurmannin rataa eteni etelään päin englantilais-ranskalainen armeija, Muurmannin 

legioona, joka tuki Venäjän valkoisten kenraalien taistelua bolseviikkejä vastaan. 

Aunuksen ja Vienan alue oli joutumassa yhdeksi painopisteeksi suurvaltojen ottaessa 

yhteen Venäjän vallankumouksen jälkiselvittelyissä.  

Myös Suomen puolella heräsi ajatuksia Aunuksen auttamisesta itsenäisyyteen tai 

liittämisestä Suomeen. Suomen suojeluskunnissa lähdettiinkin aktiiviseen toimintaan. 

Keväällä 1919 värväystoiminta kiihtyi  ja mm. Viipurissa jo maaliskuusta alkaen 

harjoitettiin pääasiassa nuorista koululaisista koostuvaa konekiväärikomppaniaa. Isäni 

kuului myös tähän nuoreen suojeluskuntalaisten joukkoon. 

 

Aunuksen retken haudat ja heimosotien muistomerkki  Tulemalla Salmissa 

Aunuksen retki oli eräänlainen loppuhuipentuma kansalaissodalle. Taisteluissa kaatui 

ainakin  560 suomalaista tai karjalaista valkoista tai punaista  sotilasta ja tuntematon 

määrä venäläisiä sotilaita. 

Salmin talonpoikiin Aunuksen retkestä jäi katkera jälkimaku. Moni menetti hevosensa ja 

kärrinsä retken palveluksessa ollessaan. Ja retken jälkeen Salmiin tuli suuri joukko  

Aunuksen pakolaisia vuosina 1919-1922 ja heistä monet jäivät pysyvästi asumaan 

Salmiin. 
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Mauri Terho: Retki Aunukseen keväällä 1919 

Ote Mauri Terhon muistikirjasta Aunuksen retkeltä. Hän oli Aunuksen Vapaaehtoisen 

Armeijan Sihvosen pataljoonan konekiväärikomppanian 5. konekiväärin ampuja Aunuksen 

retken aikana huhti -kesäkuussa 1919. Aunuksen retkelle lähtiessään hän oli viipurilainen 

16-vuotias lyseon oppilas. Alkuperäiseen kertomukseen on kursiivilla lisätty saatavilla 

olevaa uutta tietoa.  

…........... 

Sunnuntai 13. päivä huhtikuuta Sortavalassa 

Sortapolissa. Nousimme kello ½7 ja aamiaisella olimme kello 8. Sitten saimme palkat kello 

9-½12. Syötiin kello 12 ja mentiin kaupungille Blomin Hugon kanssa. Kello 2 -½4 oli 

kiväärien puhdistusta ja osien selitystä uusille miehille. Sen jälkeen hain uudet saappaat 

varastolta ja lähdin Blomin Hugon kanssa kaupungille Seurahuoneen hotelliin. Tietysti 

täällä olivat jo U. Salmi – A. Salojoki – A. Ulsson – A. Johansson – Y. Dahlbäck ym. 

Kävimme kaupungin talolla katsomassa kappaletta ”Oi missä on lapseni”. Täältä tultiin 

hotelliin, jossa syötiin illallinen. Sieltä pompsimme kello ½12 kotiin, jossa meillä oli pienin 

nujakka vakinaisen väen kanssa kello 12. Nukuin hyvin koko yön. 

Maanantai 14. päivä  

Nousimme kello ½7. Järjestimme vuoteemme ja olimme jouten. Valmistauduimme 

matkaan. Kello 8 pääsimme viimein lähtemään ja jatkoimme matkaa koko yön jäätä 

myöten Salmia kohti. Matkalla levähdimme Mustasaaressa kello 12 yöllä. 

Tiistai 15. päivä Salmiin 

Matkalla saimme tutustua setä Pakkaseen, josta meillä ei kumminkaan ollut erikoista iloa. 

Ajettuamme iltapuoleen kello 5 saakka päädyimme vihdoin Salmin kirkonkylään. Ensi 

työksemme tuli yleinen vaatteiden ja jalkineiden kuivatus, jonka oli aiheuttanut niin monelle 

ne vesituiskut vesisellä jäällä ajettaessa. Tässä kuivaushommassa monelta mamman 

pojalta paloi pieksut ihan pilalle. Olimme kaikkiaan siis ajaneet noin 80 km Laatokan jäätä 

– sievoinen hevoshuvimatka, eipä paljon muutakaan.  

Matkalla oli ”kulassikanuunamme” pantu kuntoon ja nyt saimme rokan. Minut siirrettiin 

kolmannesta kivääristä viidenteen kivääriin. Paavolan Erkki osoitti tästä vähän 

tyytymättömyyttä, mutta minkäs sille voi. Olin vahdissa klo10 -11. 

Keskiviikko 16. päivä Tulemajoen kylä Salmissa 

Nousin kello 7. Puhdistimme kiväärit. Satoi vettä. Illalla luennoi ”Pelle” oikein täydellä 

mitalla. Kävin toisessa kämpässä kello 8. 

Torstai 17. päivä Salmissa 

Noustiin kello ½7. Huugo Blom piti luennon 15 vaille 7 – 15 vaille 8. Luutnantti oli 

tarkastuksella luentojen ja harjoitusten aikana. Oli kovia harjoituksia ja suuret vesipaljoudet 

piirittivät kämppäämme. Niiden vuoksi oli vaikeaa liikkua. Kello 2 oli ulkoharjoituksia ja 
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luento ampumaopista, U. Sihvonen. Kello ½5 meillä oli laulutunti (E. Wirkki). Käskyjen jako 

oli kello ½7. En ollut iltalomalla. Olemme Miinalan kylässä. 

Samana päivänä nimitetään uusi pääministeri Castrenin johtama  

hallitus. Saksalaiset ja baltit ovat yrittäneet edellisenä päivänä vangita Latvian 

hallituksen. Amiraali Cowan tapaa nyt kaksi saksalaista upseeria, jotka 

ilmoittavat Latvian hallituksen kaatumisesta. 

Pitkäperjantai 18. päivä Salmissa 

Noustiin kello 7. Oli H. Wäkevän luento häiriöistä kello ½9 - ½10 ja sitten pukujen 

tarkastus kello 10. Kävin kylällä kello 11- 1. Neljän aikoihin satoi lumiräntää ja kello 5 oli 

käskyjen jako ja sen jälkeen oli ruuan haku. Illalla olin vahdissa 8-10. Olimme 

kuulevinamme taistelun melua kello 11 aikaan. Menin maata kello ½11. Blomin Hugo oli 

illalla sairaana. Saimme ruispuuroa päivällä. Hyvää yötä. 

Lauantai 19. päivä Salmin Miinalankylä 

Meidät herätettiin kello 6 ja lähdimme ampumaharjoituksiin (pistetuli) Tulemajoen kylään, 

jossa toisia jo oli. Tulimme sieltä pois kello 11. Saimme ruuan ja sardiinipurkin mieheen.  

Kävin saunassa Kuopion ja Joensuun poikien kanssa. Käskyjen jako oli kello ½7. 

Luoksemme tuli Ahlgrenin Onni. 

Sunnuntai 20. päivä Salmissa 

Noustiin kello ½7. Kenttätarkastus oli kello 1 ja sen piti pataljoonamme päällikkö 

jääkärikapteeni U. Sihvonen. Kello 5 saimme kahden päivän muonan. Päiväkäskyn jako oli 

kello ½7. Kello 8 tuli matkahälytys ja varustauduimme lähtöön kello 9:ksi määräyksen 

mukaan. Mutta kun kello 9 aikaan ei vielä mitään erikoista kuulunut, kävimme torkkumaan 

yhteen nojaan kaikki ympäri peräkamariamme. Pojat pitivät oikean hoilauskonsertin.  

Kun sitten viimein tuli pikainen määräys – ulos-, niin kello oli jo ½12. Marssi alkoi ensin 

kanslian luo, josta otettiin koko komppanian muu munitsiani - kuormasto matkaan. Kyllä 

siinä äijät sanoivat jo toisenkin kerran: ” Tie on ylen huono, hevonen ei jaksa!” Ja täyttä 

totta se osaksi olikin. 

Maanantai 21. päivä 

Marssia on jatkunut läpi koko yön. Kello 3 sivuutettiin Miinalanjoki, jonka luona oli pieni 

pysähdys. Pian olimme ehtineet Räimälän kylään. Täältä jatkomme matkaa Rajakontuun, 

jossa Suomen raja kulkee.  

Etujoukko ylitti rajan jo kello 5 ja hyökkäsi rajan takana olevan 

Rajakonnun kylän kimppuun. Kylässä olevista punaisista kahdeksan 

pääsi pakoon ja 27 teloitettiin. Valkoiset teloittivat seuraavat  

punasympatioista tunnetut Rajakonnun asukkaat: Aleksei Hartikainen, Viktor 

Hartikainen, Pavel Haritonov, Tatjana Haritonov sekä Hilkkoinen- niminen 

mies. Pelagea Lampinen ja Pekka Ojala murhattiin Manssilassa jo ennen 

hyökkäystä. 

Aleksei ja Viktor Hartikainen ammuttiin kotonaan Rajakonnussa 

21.4.1919 perheen äidin ja nuorimman lapsen ollessa läsnä.  
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Viktor Lampinen on kertonut, että isä oli punikki. Hän lähti karkuun  

Manssilasta Aunukseen ja joutui jäämään sinne. Ilmeisesti hän kuitenkin kävi 

salaa kotonaan ja tämän valkoiset saivat tietä. Pelagea Lampinen vietiin 

pääsiäisen aikaan kuulusteltavaksi. Hänet päästettiin pois Salmista 

pääsiäspäivänä ja hän oli jalan tulossa kotiin. Sokolovin Pekka ja tulliviskaalin 

poika ajoivat hevosella perästä. He tavoittivat äidin 4 km:n päässä kylästä 

Vuareckoin sillan luona ja Pekka ampui ädin siihen. He tunkivat äidin ruumiin  

sillan alle. Tulliesimiehen poika kertoi kuitenkin sen isälleen ja yksi 

tullimiehistä tuli kertomaan, että äiti on siellä. Asiasta ei käyty oikeutta. Isä jäi 

Aunukseen, sillä hänethän olisi ilman muuta tapettu tälläpuolen. Olen kuullut 

että noin 1930 hän olisi kuollut siellä. 

R. Nordström kertoo, että kun raja ylitettiin Mantsilan ja Rajakonnun kylien 

välistä, päätettiin, että ainoastaan upseerit ja alipäällystö yllättäisivät 

venäläisen kasarmin, joka oli sata metriä toisella puolen rajan. Näin myös 

toimittiin. Ryntäsimme yllättäen kohti, saarroimme talon, heitimme ikkunoista 

sisään käsikranaatteja ja tunkeuduimme sitten sisään ovista. Venäläiset 

yllätettiin täydellisesti ja he hyppivät ulos ikkunoista, ne nimittäin jotka eivät 

olleet kaatuneet tai haavoittuneet. Vastarintaa oli 40-50 miestä. Meillä ei ollut 

tappioita. 

Majuri von Hertzen jatkoi etujoukon kanssa heti Vitelen kylään, joka sijaitsi 5 

km:n päässä edessäpäin ja minä seurasin pääjoukon kanssa perässä niin 

pian kuin meidän tiemme päätepisteen ja venäläisten kasarmin välinen 

kulkukelvoton tie oli aurattu, niin että kuormasto ja kaikki raskas materiaali, 

joka oli pantu rekiin, saattoivat seurata perässä. Kun tulin pääjoukon kanssa 

Viteleen, siellä oli käynnissä täysi taistelu. Punaiset, jotka olivat selvinneet 

hengissä, olivat linnoittautuneet kivikirkkoon ja puolustautuivat itsepintaisesti. 

Meidän oli ammuttava useita laukauksia tykillä kirkon oven läpi ja lisäksi 

räjäytettävä yksi seinä voimakkaalla dynamiittilatauksella, ennen kuin 

vastarinta loppui. 

Vastoin odotustamme emme pysähtyneetkään Rajakonnun Suomen puoleiseen kylään eli 

Manssilaan, vaan painoimme viivana rajan yli noin kello 9 aamulla. Täällä oli ollut jo pari 

tuntia ennen tuloamme nujakka polsujen kanssa ja siitä osoittivat rajalla olleiden kahden 

polsuvartijan ruumiit erään talon takana sekä noin 6-10 lukuisen spionijoukon ruumiit, jotka 

olivat hujan hajan talojen ympärillä. – Meikäläinen kuormasto ja me myös pysähdyimme 

vähän lepäämään ja einehtimään näiden sodan alku kauhujen keskellä. 

Kello ½4 tuli hälytys ja aloimme jatkaa matkaa tuntemattomia seikkailujamme kohti. Matka 

suoritettiin kokonaan metsäalassa ja lepäsimme tällä ajalla noin kello 6 aikaan taipaleella. 

Seuraava kylä, johon saavuimme noin kello ½9 illalla, oli Vitele, jossa E. Nikoskelainen oli 

tehnyt ruutallaan puhdasta jälkeä.  

Asetuimme sisään Vasilei Goroffin taloon, jonka luo järjestimme vahdin. Tällä ajalla oli 

kirkon luona pidetty yllä laukausten vaihtoa ja tämä melu kesti koko yön ottaen osaa siihen 

tykkikin noin 150 metrin tai paremminkin 100m päästä. Saatoin erään esikuntavahdin 

toimeensa ja asetuin sen jälkeen nukkumaan. 
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Sosiaalidemokraatit jättivät samaan aikaan hallitukselle välikysymyksen, jossa 

he tiedustelivat aikooko hallitus estää vapaajoukon hyökkäyksen rajan yli. 

Tiistai 22. päivä  

Piiritys Viteleen kirkon ympärillä oli jatkunut koko yön. Aamulla kirkkoa 

ryhdyttiin räjäyttämään.  Vitelessä kaatui kirkon ovelle Juho Koivunen. Muut 

kolme kaatunutta valkoisten puolella olivat Emil  Aaron Seppelin, Kustaa Mäki 

ja Matti Hartikainen.   

Olin aamupäivällä esikuntavahdissa. Tällä aikaa antautuivat kirkon puolustajat, joita 

lukumääränsä puolesta on vaikea sanoa – ennemmin oli antautunut 8 ryssää, mutta muut 

– joukossa eräs juutalaiskomissaari, eivät antautuneet, vaan puolustautuivat viimeiseen 

saakka. Nagaini- taiteilija, joukkueen päällikkö, sai surmansa kirkon tornissa viimeiseksi. 

Muutimme komppaniamme Vasilei Goroffin talosta keltaiseen taloon sillan kohdalla, jossa 

oli joku koulu.  

Noin 20 punaista ja muutama rajavartija järjestivät puolustusta Vitelessä. 

Valkoisilta oli  kaatunut vänrikki Trofimoff ja eräs toinen, mutta he olivat 

saaneet katkaistua puhelin ja lennätinyhteydet. Viteleen kirkkoon joutui 

suojautumaan 36 punaista ja valkoisten hyökätessä uudelleen. Rajavartioston  

esikuntapäällikkö Bykov teki itsemurhan. Valkoiset aloittivat kirkon 

räjäyttämistyöt, jolloin osa punaisia siirtyi kellotapuliin. Valkoisten 

hyökkäyksen päätteeksi osaston johtaja M. Rozenshtein ja kaksi muuta 

punaista tekivät itsemurhan. Valtauksen jälkeen Rozenshteinin ruumis 

heitettiin tornista alas ja pääosa vangeista ammuttiin. Yhteensä 22 punaista 

kuoli, mutta muutama pääsi pakoon. 

Illalla kello 7 lähdimme taas matkaan ajaen Laatokan jäätä myöten useita kilometrejä ohi 

Iljinskin eräälle rannalle nousupaikkaan. Mutta huomattiin pian, että oli kuljettu liian kauas 

ja ajoimme siis jonkun matkaa takaisin. Eräästä epämukavasta paikasta noustiin eräälle 

metsätielle ja jouduttiin jonkun tunnin kestäneen harhailun perästä erääseen kylään noin 

8- 

12 km Alavoisista itään, mahdollisesti se juuri oli se Iljinski. Matka oli näin kestänyt koko 

yön seuraavaan aamuun. 

….......... 

 ….......... 

Perjantai 6. päivä kesäkuuta Nurmoila 

Tisuurissa ½2-½3. Klo 6 tuli viipurilaisia vieraita. Väkevä – Sairanen – Dahlbäck ym. Klo 

10 menimme kenttävahtiin kuudennen konekiväärin paikalle Isontalon Antin seuraan. Heti 

kun olimme tulleet, saimme jatkaa matkaa, sillä Antti rupesi hyökkäämään. Vastoin 

odotusta emme tavanneet vihollista ja jäimme näin ollen asemiin Takkarilan kylään. Se on 

Valvoilan kylästä vähän Aunukseen päin. Aunuksesta on Takkarilaan noin 6 km.  

Täällä näkyi väestö olevan hyvin voivaa ja varakasta. Saimme runsaasti maitoa ja olimme 

oikein iloisella tuulella. Noin tunnin kuluttua tuli lähtökäsky, joka lennätti meidät takaisin 

entisiin paikkoihin hyttysten syötäviksi. 

Lauantai 7. päivä Nurmoila 
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Noin klo 4 lähti Antti poikineen Aunuksen kaupunkiin vieraisille ja me lähdimme 

pataljoonan leirille Nurmoilaan. Ennen matkaa saimme sapuskaa. Saavuimme Nurmoilaan 

kello 5. Nurmoilassa makoilimme iltapäivään ja kello 6 aikaan tuli hälytysvalmius. Mitään 

kummempaa ei kuitenkaan tapahtunut. Saimme 4 päivän sapuskat ja lisäksi valkeaa 

limppua. Kävimme nukkumaan. 

Sunnuntai 8. päivä Nurmoila 

Nousin klo ½11. Antti oli saanut autuaallisen lähdön Aunuksen kaupungista ja näimme 

hänet taas hyvässä kunnossa. Keitimme tsaijua ja makasimme. Saimme rokan. Illalla tuli 

Mankki. Nukuimme. 

Maanantai 9. päivä Nurmoila 

Nousin klo ½9 ylös. Saimme palkan. Puolen päivän jälkeen puhdistimme kiväärin ja 

saimme eineeksi perunoita. Olin myös kansliatöissä. Saimme tupakkaa kaksi laatikkoa. 

Ilmassa on magneettia. Tiesimme myös, että tappelu on pian odotettavissa. Tappelua 

odottaessa pelasimme korttia. Pian alkoikin odotettu ropina järven takana oikealla. 

Saimme lähtömääräyksen ja 20 min kuluttua olimme paikalla ja pääsimme heti aluksi 

ampumaan 3 vyötä. Klo ½1 vapautti meidät kenttävahdista toinen kivääri ja me pääsimme 

hiukan torkkumaan. 

Tiistai 10. päivä Nurmoila 

Noustiin klo 10. Kulassikanuunamme saapui ja saimme puuroa. Noin klo 12 pojat lähtivät 

kenttävahtiin suolle. Minä menin hommaamaan pojille sapuskaa kuormastostamme, joka 

sijaitsi 3-4 km päässä esikunnasta. Kuulin uutisia. Palasin vahtiasemaamme klo 5 

tienoissa. Kivääriä komentaa nykyään Toivo Sairanen. Olemme ottaneet myös pari 

turkulaista ylioppilasta miehistöömme lisäksi. Olimme tähän asti asuneet samassa talossa 

missä esikuntakin ja olimme seinän läpi aina tietoisia tilanteesta. Noin klo 9 saimme 

vahdissa pientä ropinaa, mutta se ei ollut pitkäaikainen.  

Saimme odottamatta perääntymismääräyksen ja yöksi ehdimme Santamäen luostariin 

noin klo 2. Nukuimme. Meille oli edellisinä päivinä saapunut huomattavia apujoukkoja, 

joten emme enää olleet niin vähälukuisia. Kenttävahtimme jäi noin 3 km Nurmoilasta 

Santamäkeen päin. 

Keskiviikko 11. päivä Santamäen luostari 

Noustiin kello ½9. Kaikki ovat lähtöhommissa Suomeen, sillä kontrahti on loppunut ja uusia 

joukkoja on jo tullut meidän tilallemme. Pietisen Toivon kiväärin viipyminen kenttävahdissa 

viivytti meidän lähtöämme. Lähtemään pääsimme vasta kello 7 illalla ja saavuimme 

Tuulokseen kello 10. Jatkoimme matkaa ja olimme Viteleessä kello 2 aamulla. 

Kronstadtissa räjähti yksi tai useampia ammusvarastoja ja mantereella 

sijaitsevassa Krasnaja Gorkan rannikkopatterissa kytee kapina.  

Torstai 12. päivä  Viteleessä 
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Kävimme heti tultuamme maata ja nousimme kello 7. Täällä saimme maitoakin taas 

pitkästä aikaa. Kävimme puodissa ostoksilla. Muonan mukana saimme  

konservipurkkimaitoa. ”Näytelmä”. Ilmari Salo oli tullut Suomesta ja tapasin hänet. Saimme 

loppupalkat ja sen jälkeen kävimme makaamaan. 

Perjantai 13. päivä Vitele – Salmi 

Nousin kello 6. Marssimme laivalle kello 9. Rykmentin komentaja, majuri von Herzen, piti 

meille puheen laiturilla kiittäen vielä kaikesta. Myös aunukselainen hoitohallintokomitea piti 

meille mieltä lämmittävän lähtiäispuheen. Pääsimme vihdoin kello 11 lähtemään rykmentin 

soittokunnan esittäessä jotain marssia ja saavuimme Salmiin kello 3 aikaan.  

Matka-ajan olimme viettäneet eturuumassa ja alkumatkalla oli kapteeni sangen innokkaasti 

kiikaroimassa, sillä polsujen risteilijät olivat aina silloin tällöin pommitelleet ja muuten 

ahdistelleet laivaa. 

Salmin laiturilla oli kyllä epäterveelliset kekkerit. Mutta kun oltiin Suomessa, niin menihän 

sekin mukiin. Majoituimme työväentalolle.  Peuhasimme illalla ja olimme biograafissa. 

Mattila ampui laukauksen humalapäissään ilmaan. Mattila ja Johansson esittivät kahta 

hutikassa ja sikana olevaa Chaplinia. Kävimme näyttämöllä klo 1. 

Puna-armeijan joukot tukahduttavat Krasnaja Gorkan kapinan. 

Lauantai 14. päivä Salmi- Viipuri 

Nousin klo 2. Ehdin töin tuskin Otava laivaan klo 4. Matkalla Sortavalaa kohti sain ihailla 

läheltä ja kaukaa niitä Laatokan ihania, harmaan jyrkkiä kallioseiniä, jotka reunustavat 

tämän suuren järven pohjoisrantoja. Tähän ihailuuni nukahdin ja heräsin vasta Sortavalan 

vesillä. Laituriin laiva kumahti klo 10 ja otimme rannasta ajurin ajaen erääseen 

matkailijakotiin.  

Matkan jälkeen kävimme hiukan parturissa sivistymässä sekä annoimme putsplankata 

saappaamme ym. Tapasimme täällä E. Polkkasen, joka lähti silpomaan naamatauluaan 

Aunuksen metsiin. Junalle olimme saapuneet hyvissä ajoin ja saimme piletit eräältä 

siviilimieheltä, joka oli retkikunnan palveluksessa. 

Juna tuli ja me sen mukana lähdimme Wiipuria kohti omassa vaunussa oikein niin kuin 

tullessa. Mutta ero oli vain siinä, että tullessa olimme II:ssa luokassa ja nyt olimme III:ssa 

luokassa. Ilo oli ylimmillään ja senhän arvaa, kun jokainen lähtee eri tahoille - siis oli 

viimeinen yhdessäolo. Laulun meteli oli kova ja pojat vitsailivat, että kun nyt ei tulisi mitään 

junaonnettomuutta, kun kerran sodassa on henki säilynyt. 

”Wiipuri” - huusi konduktööri ja kyllä me sen uskoimmekin. Aseman platformilla oli 

muutamille tullut tuttavia vastaan ja pian olimme aseman edessä. Ruoturintamaan jako – 

kaarto vasempaan – eteenpäin laulaen: -” Isontalon Antti ja …. ” ym.  

Kuormasto eli kaksi ajuria täynnä reppuja ym. seurasi meitä Belvedereen, jossa oli vielä 

mukana muutamia länsisuomalaisia tovereita. Pääsin kotiin eli Sirkka-tädin luo kello 11 ja 

menin maata tapettuani ensin 6 tavallista täitä. Nukuin oikein useamman edestä. 
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Konekiväärikomppanian miehiä  jossain Aunuksessa 

 

Suojeluskuntatalon piha Tulemalla 

Neljäs osa 
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Rovasti Matti J. Huhtisen kertomuksia Salmista 
Kertomukset on julkaistu  Savonmaa-lehdessä 1960-luvulla. 

 

Ines ja Matti Huhtinen  sekä lapset  Tulemalla pappilan pihalla 

Ihmeellinen hukkumistapaus 

Oli kuuma toukokuinen päivä. Lukukausi oli päättymässä ja Salmin Keskikoululle oli 

annettu tilaisuus hupaisaan retkeen 6-7 km:n päässä olevalle Jukakoskelle.  

Opettajakuntakin oli päättänyt in corpore lähteä mukaan. Päivä oli seesteinen ja helteinen. 

Olo perillä oli sekä nuorille että vanhemmille hyvin hauska; leikit ja eväät maistuivat ja 

kauniit muistot noilta Tulemajoen luonnonkauniilta rantamilta painuivat kaikkien sydämiin. 

Mutta kaikki loppui aikanaan ja niin alettiin suunnitella pois lähtöä. 

Kun matka monen opettajan mielestä oli rasittava käveltäväksi, päätettiin tilata autokyyti. 

Vaikka saimmekin seitsemän hengen Studebakerin, niin täytyi jonkun opettajista jäädä 

kävelemään ja olihan oppilaatkin säädyllisesti kuljetettava takaisin keskustaan, josta 

olimme aamulla lähteneet. Teinpä silloin ritarillisen tarjouksen ja pyysin saada yksin johtaa 

koululaiset Tulemalle. 

Hilpeä mieliala jatkui koko kotomatkan ja marssilaulu seurasi toistaan. Otimme oikein 

vankan marssin tahdinkin, sillä havaitsin, että siten parhaiten oltiin myös turhista 

kepposista ja sivuhyppäyksistä erillään. 

Kaiken lisäksi minun oli kiirehdittävä erääseen raamattupiiriin, jonka oli määrä kokoontua 

jo kello 19 Filip Kotskan mökissä Tulemajoen alajuoksun partaalla lähellä maantiesiltaa. 

Päästyämme hikisinä, mutta reippaina ja iloisina perille, hajaannuimme kukin 

suunnallemme. Huomenna piti olla todistusten kirjoittamislupa ja ylihuomenna 

päättäjäisjuhla omine menoineen ja todistusten jakoineen. 
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Kiireesti peseydyttyäni ja vaatteet vaihdettuani riensin raamattupiiriimme Kotskan 

mökkipahaseen. Mutta vaikka mökki oli vähäinen ulkonaisesti, niin siellä vallitsi sisäinen 

rauha ja ilo.  

Tervehdittyäni kädestä pitäen kaikki Filipin ja Annan ystävät, istahdin alkamaan 

raamattupiirimme tutkiskelua. Silloin osuivat silmäni pienen mökin ikkunasta kauas 

maantiesillan alitse Tulemajoen vastarannalle joen mutkan taa lähelle keskikouluamme. 

Siellä suurten halkopinojen luona liikehti paljon rahvasta hälinöiden. Mitä nyt oli tekeillä? 

Eräs läsnäolijoista vihjaisi siihen suuntaan, että joku keskikoululaisista olisi äsken juuri 

uimamatkallaan hukkunut tuonne joen jyrkkään kohtaan. Salamana kävi ajatus sydämeeni:  

nyt on hukkunut joku oppilaistani. Hän on palavissaan mennyt oitis uimaan ja saanut 

sydänkohtauksen tai suonenvedon. En voinut pysyä rauhallisena mökissä. Luin lyhyen 

psalmin ja pidin rukouksen, pyysin anteeksi läsnä olevilta ja syöksyin ottamaan selkoa 

siitä, kuinka kaikki oli tapahtunut. 

Tulin Salmin Keskikoulun edessä olevalle ranta-alueelle, jonne oli kokoontunut ja jatkuvasti 

virtasi paljon kansaa.  

Joku tiesi kertoa, että eräs Klaudia – niminen yhteiskoulun oppilas oli tästä rannasta 

lähtenyt uimaan, vaatteensa hän oli riisunut halkopinojen vierelle ja nyt ovat vain jalanjäljet 

rantatörmän hiekassa kertomassa surullisesta onnettomuudesta. Nuori tyttö on hukkunut. 

Jotkut tiesivät kertoa, että Klaudia oli edellisenä iltana pannut tuolille vuoteensa viereen 

Raamattunsa ja sirotellut sen ympärille kevätkukkia. Nyt hän oli sitten näin surullisella ja 

äkillisellä tavalla saanut poiskutsun. Oliko hän aavistanut poislähtönsä kun noin oli tehnyt! 

Hämärtyvässä kesäillassa tuntui kaikki kovin raskaalta. Ja väkeä tuli yhä enemmän. 

Kerrottiin, että Tulemajokeen juuri näille tienoille oli ennekin hukkunut uimamiehiä 

Kreikkalaiskatolinen rovastikin tuli ja keskustelimme hänen kanssaan tapauksesta.  

Hukkuneen piti olla Suojärveltä varakkaan majatalonomistajan tytär. Isä oli Viipurin 

Lääninsairaalassa heikkona sydänpotilaana. Vaivat ja murheet lähentävät ihmisiä toisiinsa, 

ja niin ajattelin jo ehdottaa, että pitäisimme yhdessä kr. katolisen rovastin kanssa 

rukoushetken. Rukoushetki jäi kuitenkin pitämättä, niin paljon oli hälinää. 

Poliisitkin olivat tulleet nimismiehen johdolla paikalle naaroineen ja vedestä nousi 

naaranuora milloin täältä milloin tuolta. Joka koukkua tuijotimme: joko nousee Klaudia, 

joko puuttuu koukkuun! 

Mutta nyt tulivat kansalle ja etsijöille mieleen myös entiset keinot. Pitää saada valkea 

kukko jostakin, ruotsin so. luterilaisen pitää kantaa sitä kainalossaan veneen perätuhdolla 

seisten, kun venettä onnettomuuspaikalla ristiin rastiin soudetaan. Missä kohtaa hukkunut 

on, siinä kiekaisee kukko. Pian saatiinkin kukko. Hoidettiinhan Tulemajoen ja Kirkkojoen 

kylissä kanoja ja kukkoja sisällä tuvissakin olevissa puisissa häkeissä oven pielessä. 

Aina toimelias sähkölaitoksen Olavi (Hyöky) otti kukon kainaloonsa ja niin alkoi soutu. 

Mutta ei auttanut tämäkään keino, kukko ei kiekaissut. Yritettiin uudelleen mutta sama 

tulos. Naarausta jatkettiin edelleen ja mieliala oli toivoton. Joku ehdotti toistakin vanhaa 

keinoa. Otetaan laudanpala ja iso kaarna ja pannaan palava tuohus sille palamaan. Missä 

lauta kyntteleineen veden päällä pysähtyy, siinä kierteessä on hukkunut. Niin tehtiin, mutta 

hukkunutta ei löytynyt. 

Väsyin jo tähän menoon ja tulin erään seurakuntalaisen kera pappilaan. Siinä me istuimme 

keväisessä iltahämyssä puutarhakeinussa ja tämä Maria Huovinen kertoi kyynelsilmin 

pastorille kuinka hänen lapsensa oli hukkunut samoille tienoille Tulemajokeen.  
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Otava on tulossa Tuleman satamaan 

Valkeni sitten seuraava päivä. Huhu tiesi kertoa, että Pitkärannan tehtaalta tulisi sinä iltana 

Otava-laivassa pari sukeltajaa etsimään Klaudian ruumista. Kerrottiin, että hukkuneen äiti 

oli ostanut kirstun, mutta ei ollut voinut lapsen isälle soittaa Viipuriin, koska tämä saattoi 

saada uuden sydänkohtauksen ja kuolla järkytyksestä. 

Tänään oli Keskikoulun todistusten kirjoituspäivä ja seuraavana aamuna piti olla tutkinto ja 

lukukauden päättäjäisjuhla. Rehtorimme pyysi, että kuvaamataidon opettaja 

koristellessaan juhlasalia muistaisi tapahtuneen hukkumisonnettomuuden ja niin olikin 

tämä sitten erittäin kauniista koristanut juhlasalin käyttäen suruvärejä. Myös omasta 

puolestani valmistin päättäjäishartauden tilannetta vastaavaksi. 

Otava-laiva tulee yli 100 km:n reittinsä Sortavalasta Koirinojan, Pitkärannan ja 

Mantsinsaaren kautta Salmiin noin klo 8 tienoilla iltaisin. Tavallisesti on laivantuloa 

seuraamassa paljon kansaa. Onhan se kirkonkylän päivittäinen merkkitapaus, ja 

kohtaavathan vanhat ja nuoret silloin ystäviään. Nyt Otavan saapuessa oli luonnollisesti 

tavallista enemmän väkeä. Rehtorikin oli odottamassa sukeltajaa. Tuossa tuli äiti 

suruharsoineen laiturille. Tulivat myös sukeltajat, kuten kansa toivoi. Mutta tulipa myös 

kuin tulikin – Klaudia ilmielävänä, reippaana ja iloisena hypäten esille jostakin laivan 

kätköistä laiturille! 

Kaikki olivat järkytyksen ja hämmennyksen vallassa. Vihasta puhisten pyörähti rehtori 

kotiansa keppiään ilmassa suhauttaen. Hämmennyksen vallassa hajaantui vähitellen 

rahvaskin. Miten tämä kaikki oli mahdollista? 

Mutta myöhemmin tuli kaikille selitys. Klaudia oli lueskellut kaikenlaisia romaaneja. Hänen 

mielikuvituksensa oli tempautunut liikkeelle; mitä hänkin voisi saada järkyttävää ja erikoista 

aikaan. Ajattelematon tytönheilakka kun oli, ei hän jaksanut ollenkaan ajatella, miten paljon 

murhetta, ikävyyksiä ja vaivannäköä hän voisi aiheuttaa kolttosellaan. Olipa hän eräälle 

tyttötoverilleenkin edeltäpäin vähän vihjannut hukkumisestaan. 
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Niin, Klaudia oli todellakin riisunut vaatteensa Tulemajoen rannalle ja hän oli paljain jaloin 

painanut jalanjäljet rantahiekkaan aivan veden partaalla, mutta sitten hän oli hypännyt 

jälkeä jättämättä takaisin halkopinojen luo ja pukenut merimiesmallisen puvun päälleen. 

Hän oli juossut Tulemajoen sillan kautta kiertäen hukkumispaikkaa vastapäätä olevalle ns. 

Meijerin laiturille ja hypännyt sieltä joka päivä Mantsinsaareen lähtevään pieneen 

Salmilaivaan. Näin hän sitten edelleen hankkiutui Pitkärantaan ja Sortavalaan asti. 

Rahaakin oli ollut neitosella jonkin verran mukana ja taisipa olla hänellä aie lähteä ihan 

Saksaan saakka, mutta Sortavalassa alkoi yritys jo tuntua liian suurelta ja matkakassa liian 

pieneltä.  

Ja olihan tämäkin saavutus jo hänestä paljon! 

Näin tuli Klaudia takaisin Salmiin seuraavalla Otava-laivan vuorolla. Varmasti oli äitinsä 

ainakin iloinen, ettei hänen tyttärensä ollut hukkunut, vaan hän sai vaikka itkien, ottaa 

hänet Tuleman laiturilla ilmielävänä vielä syliinsä. Eikä isänkään tarvinnut ainakaan 

tällaiseen järkytykseen kuolla. 

Mutta tutkintopäivä valkeni. Kun opettajakunta kokoontui huoneeseensa, olimme kaikki, 

rehtoria myöten suunniltamme. Salin koristelua ei kiireessä keritty muuttamaan. Siellä 

olivat edelleenkin tummat värit. Rehtorin lopettajaispuhe ja minun hartauspuheeni pidettiin 

mutatis mutandis – muuttamalla muutettavat. Rehtori tahtoi sitten vielä opettajakunnan 

läsnä ollessa erikoisesti puhutella opettajainhuoneessa Klaudiaa. Lyhyen nuhde- ja 

kehotuspuheensa hän päätti käden Klaudian olkapäälle pannen sanoihin: Klaudia, 

lupaathan, ettet toiste enää milloinkaan näin tee. Klaudia oli hiljaa alas painunein katsein 

hänen edessään. 

Tällainen oli ihmeellinen hukkumistapaus Salmissa. Mutta vielä lopuksi on mainittava, että 

kaikessa hämmennyksessä sai Klaudia tutkinnossa todistuksen kouraansa kuten muutkin 

ja siinä todistuksessa oli käytös kiitettävä 10. Kaikessa oudossa menossa ei 

luokanvalvoja, ei rehtori eikä koko opettajakunta huomannut tässä suhteessa puuttua 

asiaan. Olimme kaikki niin tyrmistyneitä. Myöhemmin tämän sitten huomasimme, oli 

kulunut jo päivä, parikin. Näin saattoi Klaudia neitonen lähteä kodistansa ja jatkamaan 

opintojaan Viipuriin oppikoulussa, jonne hän kuulemma siirtyi; eihän alennettu käytöskään 

ollut esteenä.  

En ole voinut seurata hänen myöhempiä vaiheitaan. Toivon, että Klaudia on menestynyt 

elämässään. Reippaita, mielikuvituksen innoittamia otteita on varmasti jatkunut, mutta 

varmaan harkitumpia ja mielevämpiä. 
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Salmin poliisit 1938: Vasemmalta takaa: Heikki Salmela, Antti Peiponen, Johannes 

Repetti, Niilo Turppa, Eino Karonen 

ja edessa vasemmalta ylikonstaapeli Aleksanteri Toivola, nimismies Mauri Terho, 

konstaapeli Heikki Kettu. Kuvasta puuttuvat Heikki Suominen sekä Tarvainen. 
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Tuutin Iivana 

Oli aina mielenkiintoista tehdä pitäjämatka Mantsinsaareen, ”saarelle merelliselle”. Sinne 

oli matkaa noin pari peninkulmaa, kulkipa sitten vesitse tai Lunkulansaaren kautta. Maitse 

liikuttaessa oli kierrettävä Perämoinsalmen kautta ja ehätettävä – saatettava itsensä – 

veneellä Pöllän kauniin tulliaseman kohdalta Lunkulasta Mantsinsaaren puolelle. Monet 

vuodet kulki Salmin Tulemajoelta saaria kiertäen pieni Salmi-laiva aina Uuksunlahden 

perukkaan Ala-Uuksun kylän rantaan. Laivan päällikkönä oli merikarhu Simo Sorsa, joka 

oli aikoinaan suuriakin laivoja ohjannut. 

Eräänä päivänä astuin Salmi-laivaan, joka tuhisi lähtövalmiina laivarannassa kirkkomme 

alapuolella. Tällä kertaa oli tavallista enemmän rahvasta liikkeellä ja kaikki istuimet sekä 

laivan etupuolella koneen ympärillä että peräsalongissa tulivat täyteen. Oli hiukan 

sumuinen ja sateinen päivä ja niin napitin päällystakkini tiukasti kiinni ylhäältä alas asti ja 

tarkkailin matkaseuraani. 

Siinä oli suurin osa vanhaa salmilaispohjaista väkeä. Etu- ja jopa osittain sukunimistä 

päättäen olisi voinut luulla, että se olisi ollut sangen venäläispohjaista väestöä, mutta 

vähänkin syvemmin asiaa tutkittuaan havaitsi, että venäläisvivahdus oli sangen 

ulkokohtaista laatua.  

Tuossa oli Stjukinin isäntä Mantsinsaaresta. Hänen isänsä nimi oli vielä ollut Haukinen ( 

stjuka on venäjää ja suomeksi hauki). Nämä Haukiset lienevät aikanaan tulleet 

autiosavuille Kajaanin puolesta – Suomesta päin, niin kuin salmilainen voi sanoa ja 

vielä tänäkin aikana oli Salmissa myös Haukinen – nimisiä. Sortovallan aikana oli 

sukunimiä muutettu ja käännetty.  

Tuossa istui seppä Korppi. Hän pyyteli anteeksi tänä suomalaiskansallisen hengen Raja - 

ja Laatokan - Karjalaan työntymisen aikana sitä, että hänellä oli vielä jäänyt  

”suomentamatta” sukunimi, koska se (Korppi) oli hänen mielestään vanhana sukunimenä 

vielä venäläinen nimi! Rahvas ei aina voinut tajuta, että juuri Korppi oli vanha karjalainen 

sukunimi, joka oli yleisessä käytössä, kuten myös Joutsen, Kuikka, Sorsa, Tavi ja muut. 

Kun siinä sitten kone yksitoikkoisesti jyskytti ja tärisytti pientä laivaa, tulin tarkkailleeksi 

ympärillä istujia yhä lähemmin. Tuossa hoiteli äiti hellästi lapsiaan. Kainostelematta hän 

vetää esille kauniin rintansa täynnään maitoa ja antaa vuoden vanhalle pikku Plaatonille, 

pojalleen, hänen pyytämäänsä virvoitusta. Viisivuotias Outi puuttuu myös äidin kanssa 

seuraa pitämään ja tokaisee:  

- ”Muamo, muamo katso vihman luadii”.      

Äiti katsahtaa laivan pyöreästä ikkunasta ulos ja sanoo: 

- ”Muga, muga” 

mutta liittää vähän nuhtelevasti: 

- ” Älä lapsi sano vihman luadii,” vaan sano ”Katso sattaa, sattaa!”  

Minua vähän väräytti: Eikö olisi hauskaa, että Etelä-Aunuksen ja Salmin omintakeinen 

kielellinen sanonta säilyisi; miten latistuttaakaan nykyaikainen koululaitos kielen sanonnan 

yksitoikkoiseksi ja kuivaksi. 
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No niin Salmi-laiva puksutti kohti Mantsia. Väliin torkahtelin, väliin mietiskelin odottavia 

tehtäviäni matkan päässä. Puuttuipa silloin äkkiä toisia jo aiemmin jututtanut maanviljelijä 

Stepan Kovero minuakin pakisuttamaan. Aivan kuin Savon mies tahtoi tietää minusta, 

matkakumppanistaan jotakin. Vastailin hänelle vähän ykskantaan ja epämääräisesti 

matkaani lähdöstä ja sen tarkoituksesta. Mutta siitä hän vain yltyi ja koetti sen enemmin 

saada minua mukaan juttukaverikseen. 

” A , kukapa olet ?” hän sanoi, ”A minnepä menet?”.  

Mantsiin menen ja huomenna palajan. ” A kukapa, kempä olet?”   

Olin hyvin hiljaa. En olisi välittänyt tällä kertaa persoonaani paljastaa. Olisi ollut niin 

hupaisaa noin vain yhtenä heistä tehdä matkaa, seurailla juttuja ja elämää ja tapahtumia, 

välittömiä elämänvaiheiden kertomisia Salmin murteella. Kaikessa tässä oli oppimista sekä 

ihmeellistä vanhaa että outoa uutta. Mutta ei ole helppoa aina jättäytyä yksinäiseksi. 

Stjoppi (Stepan ) teki hyökkäyksiä uudelleen ja uudelleen.  

” A, kukapa olet, minnepä menet?”. 

Kun ei kohta alkanut vastausta kuulua, rupesi hänen vilkas mielikuvituksensa ja herkkä 

muistinsa toimimaan. 

” A nygöi minä tiedän kuka olet --- Sinähän olet Tuutin Iivana Mantsista, Peltoisten kylästä. 

Nygöi sinut tunnen. Älä salaa itseäsi! Sinä läksit kymmenen vuotta sitten Viipuriin. --A – 

nyt et ole tuntevinasi. Tuutin Iivana olet! Sinun on käynyt hyvin ja nyt palajat käymään 

Mantsisaarta katsomaan. Siellä on kirikkö ennallaan.” 

Kyllä minun oli vaikea olla. Teki mieli purskahtaa nauramaan, mutta se olisi ollut kaiken 

sen tylyä särkemistä, mitä Stepan Kovero oli muistoistaan esiin loihtinut ja olihan hauskaa 

katsella kimmeltävää saippuakuplaa ja vähän leikkiäkin sen verran. Hymähtelin siis vähän 

ja taisinpa sanoakin: 

 ”Muga, muga”. 

Niinpä sitten jatkoi Kovero: 

 ”Sinä lähdit Piiterin ja Viipurin puoleen köyhänä, nyt palajat ylen äveriäänä ja bohattuna. 

Kyllä sinut tunnen, Tuutin Iivana! Hauskaahan täällä on käydä entisiä kotiseutuja 

katselemassa”. 

Olivat siinä jo kaikki peräsalongin matkustajat ruvenneet Stjopin puhetta kuuntelemaan. 

Olihan ennenkin näin käynyt. Saarelta oli lähdetty ja sitten oltu kauan poissa Piiterissä ja 

Viipurissa ja viimein palattu suuren maailman muuttamina pukuja ja tapoja myöten. 

Minun oli niin hauska olla Tuutin Iivanana! Mutta sitten rupesi omatunto soimaamaan. 

Saanko todella olla Tuutin Iivana? Jospa menen leikissä vähän liian pitkälle; onhan meillä 

vielä melkein sama matkanpääkin. – Vähäisen tauon jälkeen rupesin ystävällisesti jälleen 

pakisemaan Stepan Koveron kera. Kerroin hänelle, että todellakin menen Mantsinsaareen, 

mutta että minulla on eräitä toimituksia siellä. Pitää puhua hartaushetkessä Oritselän 

koulussa ja kastaa pienokainen rannikkotykistörykmentin Härkämäen patterilla ja vieläpä 

haudata eräs vainaja ikivanhalla Peltoisten kalmiston hautausmaalla. Nyt rävähtivät 

Stepanin silmät auki.  
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” Ai sinä oletkin puotushku, pappi. Oletko luterilainen pappi?. Älä vihaks ota. Ka enpä 

tiennyt. Antakaa anteeksi!”  

Mitä vilpittömimmin hän pyyteli anteeksi suurta erehdystään. 

No eihän mitään pahaa ollut tapahtunutkaan. Eikä minulla ollut suu muuta kuin leveässä 

hymyssä. Sattuuhan sitä, sattuuhan sitä. Ja nyt sai puheemme uudenlaista virikettä.  

Ajattelimme yhdessä Mantsin entisiä aikoja. Puhelimme Laatokan laivaliikenteestä. 

Saarelaiset olivat ennen monetkin laivanvarustajia. Galjotoilla purjehdittiin Pietariin. Sinne 

vietiin lankkuja, halkoja, kiviä ja kalaa monenmoista aina Laatokan lohta, siikaa ja harjusta 

myöten. Ahventa ja särkeä pidettiin roskakalana. Puhelimme talvikalastuksen vaaroista. 

Väliinhän voivat kokonaiset nuottakunnat tuhoutua jäälauttojen särkyessä myrskyn 

käsissä. Keski-Laatokkahan meni kokonaisuudessaan ani harvoin jäähän 

sydäntalvinakaan. Puhelimme muinaisesta Iljan härän iskemisestä ja uhraamisesta 

Työpäisten kalmistossa ja Lunkulansaaren pässiuhreista. Näinhän oli tehty vielä tämän 

vuosisadan puolella. Mutta aina väliin hymähti Stepan Kovero nauruun omaa äskeistä 

erehdystään ajatellen. 

 ” A minä kun luulin sinun olevan Tuutin Iivanan!”  

Stepan Kovero hankki myöhemmin hänkin suuren merikelpoisen laatokanmallisen 

moottoriveneen, jolla hän sitten kuljetti Uuksalonpään, Mantsin ja Lunkulan rahvasta 

Tulemalle kirkonkylään, milloin jumalanpalveluksiin, milloin torille ja milloin praasniekkoille. 

Monesti ne kohtasimme toisemme etenkin Tuleman päätiellä eli jaamalla. Heilautimme 

tervehdykseksi kättä toisillemme ja sanoimme karjalaiseen tapaan  

” Terveh. Terveh.” Ja Stepan lisäsi vielä veitikka silmäkulmassa ”Tuutin Iivana!” Ja 

molemmilla oli ylen hauskaa.   

Miinalan emäntien hyviä vastauksia 

Aivan parin kilometrin päässä Salmin Tulemajoelta oli Miinalan kylä. Siinä oli yli tuhat 

asukasta. Miinala- eli Änäjoki jakoi sen kahteen puoleen. Joen ylimmän osan kylää, 

Pebrua, on asuttu jo kivikauden aikana; siitä on merkkejä runsaasti löydetty vielä tänä 

päivänä. Alaosa Miinalaa on taas siitä erikoisen mielenkiintoinen, että siellä on sijainnut 

Salmin kaupunki 1600-luvulla puulinnoituksineen ja ev.lut. kirkkoineen. 

Miinalan kylässä oli säilynyt vanha Salmin asutus ja sen alkukantainen elämä monessa 

suhteessa hyvin erikoisena. Talojen ikkunanpuoleiset päädyt antoivat joelle päin. Vanhan 

novgorodilaisen tavan mukaisesti olivat talot rakennetut niin, että asuinpuoli ja karjatto 

olivat saman katon alla. Talo oli tavallaan kaksikerroksinen ja eteinen – sentsoi - 

(Kalevalassa sanotaan: kulje sintsiä sintsistä) erotti tuvan ja kamarin puolen karjaton 

ylisistä, mistä voi pudottaa heinät eläimille talvellakin ulos astumatta. Myöskin voitiin ajaa 

reellä suoraan ylös korkeata, nousevaa rakennelmaa myöten suoraan lähelle tuvan ovea. 

Kylä oli niin tiheään rakennettu ja talot niin lähellä toisiaan, että sanottiin kissan voivan 

hypätä katolta katolle aivan kylän ympäri. 

Tällaisessa kylässä oli ihmisten keskinäinen elämä hyvin läheistä. Käytiin paljon toistensa 

luona. Sitähän vaativat monet yhteiset asiat. Sukulaisuus ja ystävyys muodostivat kyläilyt, 

etenkin juhlien aikana, melko tiheiksi. 
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Siirtolaisaikana Sisä-Suomen asukas voi ihmetellä harvaanasutuilla metsäseuduillaan 

salmilaisten halua saada kohdata toisensa ja seuraa pitää, mutta he olivat todella 

toisenlaisista oloista lähteneitä ja toisiin tapoihin tottuneita. 

Niin, Miinalan kylä oli tavoiltaan ja menoiltaan aivan erikoinen. Vain ani harvoja luterilaisia 

– muualta Suomesta muuttaneita – eli tässä kylässä nykyisin. Entiset olivat jo ammoin 

muuttuneet kr. katolisiksi ja kanta-asutushan olikin ikivanhaa kr. katolista perustaa aina 

Novgorodin ajoilta. Etelä-Aunuksen puhemurrekin oli säilynyt täällä aitona. 

Usein kävin näyttämässä Miinalaa ystävilleni heidän ollessaan käymässä Salmissa. Niinpä 

erään kerran oli koko joukko luterilaisia pappeja piispantarkastuksen yhteydessä luonani. 

Piispa itse ei sillä kertaa kerinnyt näin rajoille, Ohjasin tämän pappisparven Miinalaa 

katsomaan. Menimme sisälle Koveron patriarkaaliseen taloon. Siellä otettiin meidät 

salmilaiseen tapaan erittäin ystävällisesti vastaan. Jos meillä olisi ollut enemmän aikaa, 

olisi varmasti kohta piiraat luadittu.  

Katselimme tuvan ja kamarit, sentsoin (eteisen) ja navetan yliset. Ihmettelimme vanhoja 

suuria ja pieniä ikoneja, jotka olivat huoneitten tsupuissa eli nurkissa tuohuksineen, 

lamppuineen ja mahdollisine leipineen, joissa oli ristinmerkki ja jotka olivat erikoisin 

menoin siunatut. Arvokas ja kaunispiirteinen Koveron vanhaemäntä puhui sointuvaa ja 

runollista salmia. Meidän joukossamme oli mukana mm. lääninrovasti Oskari Kanervo, 

joka oli hyvin sydämellinen ja herttainen seuramies. Hän vanhana klassikkona ja 

humanistina noudatti elämässään maksiimia; nihil humanum a me alienum puto (älköön 

mikään inhimillinen olko minulle vierasta). Hän harrasti kansantiedettä ja kasvitiedettä, 

historiaa ja teologiaa. Kaikki hänelle oli läheistä ja mieluista, avarasydäminen kun oli. 

Niinpä hän ennen muita rupesi jututtelemaan Koveron vanhaa emäntää. Puhuttiin 

piirakoista, tšipainiekoista, sultsinoista, tsupukoista ja keitinpiiraista, pyöryköistä ja erilaista 

kurniekoista (-kukoista).  

Mutta kun rovastillemme oli kerrottu, että Koveron emäntä osaa itkuvirsiäkin, niin tuota 

pikaa hän tokaisee ystävällinen hymy huulillaan:  

” A, laulakaapa meille yksi itkuvirsi.”  

Pyyntö oli selvä ja suora. Mutta kovinpa me kaikki saimme jäädä ihmettelemään, kun 

vanha emäntä vastasi kaunis suruvoittoinen sävy silmissään:  

” Oi hyvä puotushku, a, kuinkapa laulaisin Sinulle itkuvirttä, kun minulla ei nygöi ole apee 

mieli.” 

Toden totta! Kyllä kait itkuvirttä veisatessa pitää olla apea mieli! Oli suorastaan tahditonta 

noin vain huvikseen pyytää itkuvirttä!  

Muistan, kun Lunkulansaarelta tuotiin kerran nuorta poisnukkunutta neitosta. Hänen 

kirstullaan istui vanha mummo, joka koko matkan itki. Erotin vain muutamia, mutta sen 

kauniimpia sanoja: hän puhui kultakulmasestaan, joka nyt oli poislähtenyt; poisnukkunut oli 

ennen toisille ilmasille lähtemistään niin paljon autellut ja palvellut kotiväkeä. Tällaisen 

itkuvirren sanonta oli meikäläiselle melkein mahdoton ymmärtää, niin ikivanhaa etelä – 

aunuksen kieltä se oli.  

Mutta lääninrovastimmepa ei häkeltynyt siitä, ettei saanut itkuvirttä Koveron emännältä. 

Oitis hän siis ehdotti:  

”Laulakaapa meille sitten joku iloinen laulu.” 
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Silloin menivät emännän silmät entistään vakavammiksi. Hän sanoi:  

” Oi hyvä puotushku, minulle eivät iloiset laulut kuulu.”  

Iloiset laulut olivat Salmiin kulkeutuneita venäläisperäisiä viisuja, jotka ovat kokonaan 

erotettava muinaissuomalaisesta runoudesta. Ne olivat uudenajan lemmenlauluja ja 

renkutuksia.  

” Kun kerran sellaisen nuorena ollessani lauloin, niin meiltä paloi talo. Toisella kertaa kun 

lauloin, niin kontio repi lehmän. Oi hyvä puotushku, minulle ei sellaiset laulut kuulu.” 

Täytyy sanoa, että olimme kaikki hyvin vaiti. Vanha karjalainen emäntä oli paljoa 

syvällisempi meitä luterilaisia pappeja. Ei hän voinut itkuvirttä veisata noin vain ilman 

apeata meiltä. Eikä hän voinut renkutusta laulaa siitä vahinkoa kärsimättä. Ei papinkaan 

kehotuksesta! 

Jonkun matkan päässä Koveron talosta oli Tsubarin asunto. Siellä oli muualta Suomesta 

päin tulleitten myöskin hauska käydä. Tsubarin talossa oli vanha isäntä ja nuori pari, jolla 

oli paljon lapsia, kuten yleensä salmilaisessa kodissa. Tuvan takaosassa oli orteen 

kiinnitetty joustava aisas, josta köysien varassa riippui suuri vakkanen kätkyeenä. Siinä 

muamo tuuditti lapsukaistaan.  

Useimmiten rinnalla ruokkimista jatkettiin hyvin kauan – vuoden jopa kahden vanhaksi, 

mutta usein voi äiti ruveta lastaan ruokkimaan muutaman kuukauden vanhana niin 

sanotulla sarvitutilla. Sellainen oli vielä 1930-luvulla paljon käytössä Salmin syrjäseuduilla. 

Sarvitutti oli tehty lehmän sarvesta ja sen päässä oli puhdistetusta nahasta tai nännistä 

tehty tutti. Lusikalla kaadettiin avoimesta päästä maitoa sarvituttiin, niin että lapsi voi siitä 

sitten imeä. 

Kiertävät terveyssisaret olivat saaneet tehtäväkseen kerätä alueeltaan pois sarvitutit ja 

levittää uudenaikaisia kumitutteja. Heidän piti valistaa terveydellisessä suhteessa kansaa 

kaikin tavoin ja kertoa kuinka turmiollisia moiset tutit saattoivat olla lapselle. Niinpä sisar 

Leena teki työtä käskettyä. Hän oli itse hyvin hintelä ja vähäverinen. Uljaasti hän astui 

esille ja taittoi peistään terveydenhuollon puolesta. Joskus oli hänet ajettu kirveellä uhaten 

ulos. Kerran oli hän taas sanonut: ” Viskatkaa tai antakaa pois tuo tutti, muuten lapsi 

kuolee tai tulee heikoksi.” Mutta hoikkanen Leena sai topakan vastauksen:  

”Ole vaikkanen, tällä olemme ennenkin syöttäneet ja terveempiä ja lujempia on 

lapsistamme tullut kuin itse oletkaan!” 

Niinpä minäkin ystävälliselle Tsubarin emännälle virkoin: ”Älkää käyttäkö sarvituttia, se ei 

ole terveydelle hyvä, lapsi voi saada vatsavian ja kuolla.” Mutta suu jäi minultakin auki, kun 

emäntä reippahasti vastasi:  

” A jos töllöö, niin uutta luadimme.”  (töllöö=kuolla) 

Mikä raikas elämänvoima – ja tahto olikaan tähän Karjalan naisen vastaukseen kätkettynä!  

Tämä heimo vain terästyy murheitten ja vaivojen tiellä.  

       



- 110 - 

 

Häätanssit pihalla  Lunkulansaaressa 

 

Tuleman hovin kasvimaa 
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Osip Peltola     

Hän oli tyypillinen suomalainen talonpoika. Tilan suuruutta en osaa enää arvioida, mutta 

kyllä hän varmasti eli hyvin savimultaisella, kivettömällä tilallaan Miinalanjoen rantamalla. 

Silloin tällöin jouduin pitämään hartaushetken lähellä Peltolan taloa olevissa kodeissa. 

Osipin avarassa tuvassa olisi varmasti ollut hyvä pitää seuroja oikein muun Suomen 

herätysliikkeiden tapaan; jolloinkin isäntä jo pyytelikin tällaisia. Mutta vaikka ajatukseni olin 

jo monesti sellaisissa seuroissa Peltolan suuressa, monien samovaarien kaunistamassa ja 

ikonien pyhittämässä moni-ikkunaisessa tuvassa, niin jäi kuin jäikin se vain kauniiksi 

ajatukseksi niin minulle kuin Osipillekin. 

Sen sijaan tapahtui muuta, joka on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. En suinkaan ajattele 

niitä pariin otteeseen ostamiani oivallisia koivuhalkoja, joita sain Osipilta pappilaani varten, 

kun säädetty kuutiomäärä riitti vain noin kahdeksi kolmasosaksi silloin vielä vetoisen 

pappilani lämmitykseksi. Tapahtui jotain erikoisempaa. 

Olin sonnustautunut lukusmatkalle kauas Mantsinsaarelle. Oivalliseen  

lammasnahkaturkkiini olin vetäytynyt, saipa todella viima porottaa pitkin Laatokan ulapoita, 

joita osaksi peitti jää, osaksi lainehti vapaana. Väliin oli käyntini päämäärä Oritselän 

kaukainen rannikkotykistöpatteri ystävällisine upseeri- ja aliupseerikoteineen ja 

sotapesineen. Väliin se oli taas joku, yksinäinen, luterilainen perhe keskellä 

kreikkalaiskatollista asutusta Työmpäisillä tai Peltoisen kylässä tai jopa Leppäniemessä.  

Useimmiten olivat seurakuntalaiseni naimisissa toisuskoisten kanssa, joten voi hyvin 

kuvitella mielessään miten seurustelu ja uskonnolliset menot tapahtuivat todellakin hyvin 

ekumeenisessa hengessä ilman rajoituksia. Jos ristiäisissä oli läsnä vain yksi luterilainen, 

esim. lapsen isä, niin eipä ollut lapsen pitäjäksi edes luterilaista sylikummia. Taisipa tulla 

pantua kreikkalaiskatolisiakin kummeja, ainakin heitä oli lapsen kastemaljan ääreen 

kantajina. Todistajia enemmiltä he ainakin minusta tuntuivat silloisista kirkkolakiemme 

säädöksistä huolimatta. Ja vanhat rajaseudun asujamet olivat monet puolittain 

omaksuneetkin molempien kirkkokuntien menoja, jopa niitä vanhempiakin käsitteitä. 

Niin, olinpa suoritellut rajamaaseurakunnan papin moninaisia ja monivivahteisia tehtäviä 

Mantsinsaarella ja jo alkoi tulla pimeä. Lähdin yhden kyytimieheni, Ojatalon isännän 

kanssa paluumatkalle. Sinne jäi taaksemme ”saari merellinen”. Talvitie kulki yli  

Lunkulansaaren ja sitten Salmin selän. Taisimme nousta Mäkipään rantamilta ylös ja sitten 

voimmekin liittyä jo päätiehen, joka tuli Pitkärannasta päin Salmin kirkolle eli kuten vanha 

sanonta leikillisesti käytettynä kuului Salmin pogostalle. 

Pitkä ja rasittava päivä oli takana ja pimeällä tiellä alkoi turkin ja vällyn alla uuvuttaa. Oli 

iljanteinen keli, koko tien päällys oli aivan kuin lasia. Reki keikkui puolelle ja toiselle. 

Puheet Ojatalon Pekan kanssa olivat puhutut loppuun. Niin nukahdin rekeen. Siten on 

varmasti moni korven pappi saanut suloisen levon työstään. 

Mutta äkkiä heräsin. Kuului kovaa huutoa edestä ja maantieojasta. Säikähdin, enkä 

käsittänyt aluksi ollenkaan tilannetta. Pian unet kuitenkin kaikkosivat ja tilanne 

karmeudessaan selvisi. Vastaantulija oli ajanut jyrkältä, jäiseltä tienlaidalta ojaan. Siinä oli 

veli veljeään kuljettamassa lääkäriapua saamaan Pitkärantaan, tehtaansairaalaan, noin 40 

km:n päähän Salmista. Oli ollut tappelu Miinalan kylässä. Puukkoja oli käytetty. Veljeä oli 

pahoin pistelty ja lyöty. Eivät olleet Salmin sairaalassa saaneet kirurgista apua. Olivat vain 

voineet sitoa ja toinen veli kuoleman kanssa ajoi kilpaa rakas kuorma reessään. Kun he 
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olivat tieltä vierähtäneet alas raviin, niin oli yhdeksi mytyksi kääritty puukotettu joutunut 

hankeen.  

Ei saanut veli yksin häntä nostaneeksi takaisin rekeensä. Riensimme apuun. Vaivalla 

saimme puukotetun takaisin tiellä olevaan rekeen. Mutta nyt havaitsimme valjaidenkin 

lauenneen, ehken rikkoutuneenkin. Ei tahtonut veljen valjastuksesta tulla mitään. Ehkäpä  

jännityskin ja viipyminen sokaisivat häntä. Silloin muistin, että minulla oli kirkas 

sähkölamppu mukanani. Ojensin sen avuksi ja tuota pikaa olivatkin rahkeet taas kaikki 

kunnossa. Kumarruin vielä hiljaa heikon valittavan potilaan puoleen. Muistin olevani sanan 

palvelija. Jonkun siunauksen ja armon sanan kuiskasin mytyn sisällä olevalle veljelle. 

Sitten hoputti kyytimies hevostaan minkä jaksoi ja niin häipyivät he yön pimeään.       

Jonkun päivän perästä sain kuulla, että kilpa-ajo kuoleman kanssa oli kestänyt noin 25 

kilometriä, Uuksulle saakka. Silloin veli oli kuollut. Kului viikko. Virastooni tuli sarkatakkinen 

itkettynyt mies. Hän oli Osip Peltola. Hän palautti minulle sähkölamppuni. Tämä vakaa 

salmilainen ortodoksinen isäntä kiitti sydämellisesti minua avusta, mitä olimme antaneet 

Kirkkojoen maantiellä hänen pojilleen, mutta aivan erikoisesti hän oli kiitollinen siitä, että 

edes jonkun sanan olin kerinnyt kuiskata hänen pojalleen hänen viime taipaleelle 

lähtiessään. 

Monesti sitten siirtolaisina tavattiin Osipin kera. Voitte arvata, että meillä oli salattu 

yhdysside keskenämme. Se side oli syntynyt yhteisellä vaivojen tiellä Salmissa ja 

siirtolaisuudessa. 

Martin kaatuminen 

Kun YH oli pantu toimeksi, alkoi selvitä myös monelle rajaseutulaiselle mihin suuntaan 

rajan puolustus vihollisen hyökätessä oli suunniteltu. Koska Salmin pitäjä 

maantieteellisessä suhteessa muodosti sangen epäedullisen puolustettavan kiilan 

Aunukseen päin, niin oli se ilmeisesti ajateltu sotilasjohdon taholta luovutettavaksi 

viivytystaisteluin joki joelta aina Uuksu myöten. Tässä mielessä oli pidetty lukemattomia 

viivytystaisteluharjoituksia armeijan ja suojeluskunnan joukoilla. Niinpä nyt toden tullen 

kärkipataljoonamme esikuntakin oli taapäin vedettynä aina Kirkkojoelle saakka, Setkäsen 

talossa, ja joidenkin rajasopimusten mukaisesti ei Tulemajoen itäpuolella edes saanut 

ollakaan talvisodan alkaessa mitään suurempia puolustusjoukkoja. Rehellisesti tässäkin 

suhteessa suomalaiset menettelivät. 

Mutta pitkin rajakyliä ja metsiä oli asetettu pieniä partioita. Aluejärjestelmämme mukaisesti 

he olivat omien seutujen nuorukaisia ja miehiä. Oli tiedossa vihollisen suuri rynnistys. 

Jalkaväkeä tukivat heillä sekä tykistö että tankit. Harvalukuisten Suomen poikien osana oli 

olla ottamassa vastaan näitä suuria vihollislaumoja.  Luonnollisestikaan he eivät voineet 

niitä torjua, mutta askel askeleelta häiriten heidän oli määrä viivyttää vihollisen etenemistä 

ja samalla olla suuremmille joukko-osastoille kärkenä tiedottamassa maahan tunkeutuvien 

ryhmityksiä ja voimasuhteita. Tämä viivytystaistelu vaati oman taktiikkansa ja samalla 

miesten parasta sotilaskuntoa ja uljuutta. Monet saivat kaivautua aivan oman kotinsa ja 

kontunsa nurkilla maahan odottamaan hyökkääjän tuloa. Moni sai kaatuakin  

kotitanhuvilleen tai kotimetsiin. Mutta viivytystaisteluitten ja hyvän sotataidon perusteella jäi 

kaatumisprosentti suhteellisen pieneksi tässä alkuvaiheessa. Myöhemmin Lemetissä, 

Uomaalla, Syskyjärvellä kaatui sitten satoja rajan poikia kotiseutunsa puolesta jopa 

joistakin kylistä suunnilleen kaikki asekuntoiset miehet! 
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Seurakuntapappina sain olla aivan viime hetkiin rajan pinnassa. Sain seurata sodan 

alkuvaiheet ilmassa, merellä ja maarajalla. sanomat ensimmäisistä kaatumisista olivat 

riipaisevimmat. Myöhemmin ymmärsivät kaikki, että sota ei mene uhreitta ja sodan 

jatkuminen vaikutti jotenkin turruttavasti. Kun monelta rakkaalta ystävältä oli kaatunut 

omaisia, niin omat menetykset olivat jo ikään kuin ymmärrettävämpiä ja helpompia kantaa. 

Aivan ensimmäisiä viestejä oli rakkaan, vasta rippilapsenani olleen, Hanna Eskelisen 

miehen, nuoren talollisen kaatuminen. Sitten tuli sanoma Martti Hämäläisen kaatumisesta. 

Hän oli ollut kotikylänsä Palojärven vartiomiehenä vainolaisen karatessa rajan yli. Sillä 

tienoolla oli tämän kylän siviiliväestökin vähällä jäädä vihollisen jalkoihin, sillä Palojärven 

kylää ei oltu vielä keritty evakuoimaan. Vasta kun savupiiput alkoivat katoilta lennellä 

tykkitulessa hajalle, päästiin selville, että venäläiset todella olivat alkaneet rynnätä yli rajan. 

Muiden paetessa suin päin, jäivät pienet vartioryhmät vastaanottamaan päälle tunkijoita. 

Tällaisessa alkukahakassa kaatui pienviljelijän poika Martti Hämäläinen. Taistelutoverit 

näkivät aivan läheltä kuinka hän vihollisen kuulan satuttamana jäi hankeen makaamaan ja 

tilanne oli niin kiireinen ja toivoton, ettei ollut yrittämistäkään saada häntä poiskuljetetuksi. 

Sinne jäi hän kotikontunsa hankeen kaatuneena. 

Sanoma tästä tuli ensin huhupuheena sotilaiden mukana tietooni ja myöhemmin saapui 

myöskin virallinen tiedonanto kaatumispäivineen ja –paikkoineen. Sain siis hänet nyt 

merkitä sodassa kaatuneeksi ja sitten alkoivat monet viralliset ja epäviralliset toimenpiteet.  

Valtion tapaturmatoimisto vaati sukuselvitykset ja Kotijoukkojen esikunta omat tietonsa.  

Vaikka tässä tapauksessa oli kaatunut naimaton, niin tuli joku apurahanen omaisille, 

Perheen pään kaatuessa koetettiin antaa kohta alkuun erikoisia avustuksia ja ottaa tilanne 

kaikin tavoin huomioon myös Vapaan Huollon jakelussa. Olipa joitakin yksityistenkin 

järjestöjen lahjoitussummia, joista sain jakaa aivan ensi hätään. Meillähän oli yleisenä 

tapana, että kotiseurakunnan pastori kävi tuomassa sanan kaatumistapauksessa 

omaisille. Tämä oli erittäin raskasta ja hienovaraista työtä. Sanat tahtoivat takertua 

kurkkuun.  

Muuten on sanottava, että siirtoseurakuntien asujamet olivat vaikeammassa asemassa 

kuin vanhojen kanta-asujainten, sillä heillä ei ollut lähellä olevien sukulaisten henkistä ja 

aineellista tukea. Jakeluissa olivat usein oman seudun autettavat jakajille läheisempiä kuin 

siirtolaiset. Vasta myöhemmin opittiin jonkun verran ymmärtämään niitä, jotka olivat 

taloudellisessakin suhteessa menettäneet kaikkensa. Olihan suuri erotus heidän ja niitten 

välillä, jotka olivat kaikkensa saaneet pitää. 

Erittäin kauniina moraalisena lohtuna kaatuneitten omaisille oli se ylipäällikön, 

Mannerheimin allekirjoittama, kauniille kartongille tekstattu muistoplaketti, jossa oli 

kaatuneen nimi ja lohduttavat sanat. Nämä kaikki liittyvät Suomen kotien ylväimpiin 

kaunistuksiin. Usein siihen rinnalle myös oli ripustettu vapaudenristi mustine 

surunauhoineen vieläpä pojan, isän tai miehen valokuva. 

Näin olivat Palojärven Hämäläisetkin saaneet Martin kaatumisen johdosta muistonsa. En 

tiennyt kuukausiin, minne tuon suuren perheen jäsenet olivat sijoitettuina. Silloin tällöin 

sain heistä eri pitäjistä hajanaisia tietoja, kun joku Hämäläisistä näyttäytyi salmilaisten 

pääsijoituspaikalla, Saarijärven kirkolla. Jo talvisodan alkuvaiheista lähtien olivat Salmin 

suuren pitäjän – noin kolmetoista ja puoli tuhatta asukasta - niin laajalla alueella, että oli 

vaikeata seurata, missä kunkin kylän väki oli siroteltuna. Heitä oli ensin Tohmajärvellä ja 

Rääkkylässä, sitten Leppävirralla, josta uhkasi tulla pääsijoituspaikka, sitten Saarijärvellä,  

Pylkönmäellä, Konginkankaalla, Jurvassa, Jalasjärvellä vieläpä Oulua lähellä, Kinnulassa, 

Rantsilassa ja Muhoksessa saakka. Paljon kiertelin rajalla asuvien siirtolaisten luona 
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heidän asuinpaikoillaan. Näin perästäpäin ajatellen – vielä enemmän olisi pitänyt liikkua, 

vaikka se sota-ajan oloissa oli usein hyvin hidasta. 

Monelle voin olla hengellisen, henkisen ja aineellisenkin avun antajana kaikessa 

heikkoudessani. Etenkin sotalesket ja orvot koetin hyvin hoitaa. Tein mahdollisimman 

tarkkaa kortistoakin kaikista Salmin kaatuneista ja heidän perheistään. Oman seurakuntani 

suhteen sen sainkin jokseenkin tarkaksi, mutta kreikkalais-katolisten kohdalla alkoivat 

tiedot tulla aikaa myöten epätarkoiksi, vaikka koetin udella lisätietoja heidän papeiltaan 

vieläpä yritin käyttää kunnan esikuntaakin apuna tietojen saamiseksi. Kolme neljä sataa 

alkoi surmanluettelo näyttää kevättalven 1940 lopulla. 

Aluejärjestelmä tuntui rajaseutupitäjille olevan erittäin raskas. Erikoisen paljon kaatui 

salmilaisia n.s. 8. Er. pataljoonassa, mutta olen kuullut, että samoin meni Suojärven, 

Raudun, Metsäpirtin ja yleensä rajan pinnan miehiä. Monen rajakylän miehistä voi kaatua 

jopa kolme - neljäkymmentä, siis melkein kaikki asekuntoiset! 

Kun sitten saatiin Moskovassa raskas rauha odotettiin jännityksellä sotavankien 

palauttamista. Ja tulihan sieltä jokunen. 

Kaikkein suurimpia ihmeitä oli se, että eräänä kauniina kesäisenä päivänä sain nähdä 

Saarijärven kirkonkylän raitilla sodan alkuvaiheessa kaatuneen Martti Hämäläisen 

tepastelevan ilmielävänä ja reippaana salmilaisten siirtolaisten ympäröimänä. Miten tämä 

oli mahdollista? Kerran oli Karjalankannaksella kaatunut kersantti, hänen ruumiinsa oli 

jäänyt päälle tunkevien vihollisten käsiin. Raportti meni kaatumisesta taapäin. Mutta vähän 

ajan kuluttua eräs toinen suomalainen joukko-osasto oli vallannut samaisen maaston ja 

kersantin ruumiin. Jonkun ajan perästä huomattiin hänessä elon merkkejä ja ihmeellistä, 

mies virkosi sotasairaalassa vielä elämään. Tapasin hänet jälleenrakennusaikana Salmin 

Tuleman kansakoulun saunarakennukseen majoitettuna. Silloisissa olosuhteissa oli sauna 

upea asunto koko Tuleman tultua poltetuksi. 

Niin miten oli Martti Hämäläisen käynyt? Hän kertoi avoimesti asiat minulle. Hän oli saanut 

Salmin Palojärvellä kiväärinkuulan oikean keuhkonsa lävitse. Hän oli kaatunut 

tiedottomana lumihankeen. Mutta vihollinen oli tässä kylässä päässyt etenemään nopeasti 

vieläpä lääkintäjoukkoineen ja niin oli Martti korjattu johonkin Aunuksen puolen 

venäläiseen sotasairaalaan, jossa hänet oli pystytty parantamaan. Vankien vaihdossa 

hänet oli luovutettu Suomelle ensimmäisten joukossa.  

Saarijärven kirkonkylän päätiellä sipaisi Martti tuon nyt Marskin allekirjoittaman 

muistoplakaatin poveltansa ja näytteli sitä naureskellen toisille riemuitseville. Silloin sanoin 

Martille: Ei Martti, annapa nyt tuo minulle takaisin, sillä ei sovi tällä asialla leikkiä laskea. 

Ja niin hän luonnollisesti antoikin. Älykkäänä nuorukaisena hän ymmärsi, että asia oli 

pyhä. Oli suuri Jumalan ihme, että hän vielä eli ja arvelenpa hänen yhä elävän jossain 

rakkaan Suomemme kulmalla.    

Rukouksen kuuleminen 

Talvikalastus on rankkaa työtä. Jo nuorukaisena muistan usein lukeneeni Karjalalehdestä 

miten Suomenlahden kalastajat Koiviston puolella tai Säkkijärven edustalla joutuivat 

monesti ajelehtimaan jäälautoilla myrskyn käsissä jopa suorastaan häviämään 

verkkoineen, hevosineen ja veneineen teille tietymättömille. 
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Laatokka on Euroopan suurin sisäjärvi. Kansa kutsuukin sitä mereksi. Valtavat ovat 

näkymät sen rantamilta ja saarilta. Ken kerrankin on esimerkiksi Salmin Manssilan 

korkeilta rantateiltä tähynnyt auringon kilossa loistavia Laatokan ulapoita, hän ei koskaan 

sitä näkyä voi unohtaa. Talvella ei ulappa jäädy keskikohdiltaan tavallisesti ollenkaan.  

Veden syvyys on jopa 275 metriä. Tämä järvi on ollut aina tunnettu kalarikkaudestaan.  

Mekin saimme Salmin Tulemalla joka päivä tuoretta kalaa. Jos torille ei tullut mentyä, niin 

kalakauppias Kirmoi toi melkein joka aamu sitä tarjolle keittiöömme. Kun kysyimme kalan 

tuoreutta tuli usein vastaukseksi:  

” A, viel kisottih kons perttih tuotih`!”  

Oli saatavissa mitä parhaimpia kaloja: nieriäisiä, siikaa, kuhaa, harjusta ja haukea. Ei ollut 

harvinaista, että oli torilla sampiakin. muutaman kilon painoisia. Siika maksoi vmk 8:- kuha 

7:- vmk kilolta. Laatokan lohta voi saada jopa 14-20 vmk. Tavallista ahventa ja särkeä 

eivät salmilaiset pitäneet ollenkaan arvossa, se oli roskakalaa. Suuremmassa arvossa 

melkein pidettiin kuoretta, joka valtavin määrin nousi jokiin. Tulemajoessakin sitä pitkin 

haavein kyölättiin ja sitten kuivattiin jopa tuhansia kiloja. Siikaakin oli ainakin kolmea lajia, 

kuten Valamon siikaa, mustaa siikaa ja tavallista. 

Mutta mieleni tekisi nyt erikoisesti kertoa eräs tositapaus talvisen kalastuksen tiimoilta 

Laatokan ulapoilta. Tuonakin talvena oli kertynyt useampia nuottakuntia hevosineen, 

veneineen ja nuottineen Salmin puoleiselle Laatokalle, Mantsinsaaren ja Valamon 

läheisille vesille. Aavalla jäätiköllä salmilaiset nuottamiehet ja –naiset kohtasivat myös 

vastarannan, Metsäpirtin kalastajia. Varmaan olikin rattoisaa yhdessä vedellä suuria 

saaliita. 

Jääkalastus ei kuitenkaan ole leikintekoa. Niinpä kerrankin sattui tai oikeammin sallittiin 

niin pahoin, että nousi ankara myrsky. Kaukaa alkoi näkyä suuria railoja. Jää ritisi ja 

paukkui. Nyt tuli kiire kalastajille. Oli kysymyksessä elämä tai kuolema. Sen kaikki 

ymmärsivät. Luntakin rupesi pyryttämään ja hevoset tulivat levottomiksi. Monista 

lasketuista verkoista havaittiin tullun eristetyksi.  

Yhtäkkiä huomattiin myös, että kalastajakunnat olivat eristettynä mantereestakin. He olivat 

jäälautalla, jota tuuli vei yhä kauemmaksi ja kauemmaksi Laatokan ulapalle. Miehet etsivät 

suojaa tuulta ja pysyä vastaan veneittensä ja hevostensa takaa, mutta tuuli tahtoi sittenkin 

viiltää lävitse. Huomattiin myös lautan pienenevän; sen laidat lohkesivat toisiksi 

jäälautoiksi ja jyrkät Laatokan laineet ja ärjyt rupesivat yhä enemmän ja enemmän 

silpomaan lauttoja. Niiden piti mureta olemattomiin! Kalastajain jäälautankin viime hetket 

alkoivat olla lähellä. 

Silloin tapahtui jotain kaunista. Nuo karskit kalastajat laskeutuivat polvillensa kaikkivaltiaan 

Jumalan eteen. Se tapahtui Laatokan jäisellä ulapalla myrskyn raivotessa. Hevosten kyljet 

ja reet antoivat niukkaa suojaa hiljentymiselle. Yhdessä antoivat miehet lupauksia Herralle. 

Luvattiin – jos tästä selvittäisiin, Jumalaa kiittää ja palvella koko elämän ajan ja – mikä 

erikoista – sekä Mantsin ja Lunkulan vieläpä Metsäpirtin puoleiset, kaikki he lupasivat 

ostaa uudet tuohukset rukoushuoneisiinsa. Tämä oli iäisyyshetki karastuneitten kalastajain 

silmien edessä. 

Niin, silloin tapahtui ihme! Jäälautta, joka hetki pienentyvänä kulkeutui omaa varmaa 

tuhoaan kohti ulapalle, muutti suuntaansa päinvastaiseksi. Hiljaa mutta varmasti se alkoi  
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painua kaukaa häämöttävän Mantsinsaaren nientä kohden. Sydämet sykkivät 

jännityksestä; voidaanko vielä kuitenkin pelastua. Veneitten käyttö oli sula mahdottomuus 

hyrskyävien aaltojen välissä. Hitaasti ja varmasti liikkui kalastajain pienenevä jäälautta 

saaren rantaan ja töksähti ryskyen kiinni rantajäähän. Ei tarvinnut kahdesti käskeä miehiä 

ja naisia. Hevoset ja kuormat olivat valmiina ja samassa kun ajojää kosketti rantaa, 

riennettiin yli rantarailon ja kaikki pääsivät suureksi riemuksi pelastumaan maankamaralle. 

Jäälautta sen sijaan aivan kuin kimmoten erkani rantajäästä. Se lähti uudelleen ulapalle ja 

hajosi, särkyi, meni rikki tuhansiksi mureniksi, olemattomiin.  

Mantereelle – Tuleman kaupassa tapasin yhden heistä – tulleet kalastajat kertoivat 

järkyttyneinä elämyksestään. He kertoivat avoimesti rukouksensa kuulemisesta ja 

pelastumisestaan. Mantsinsaaren kalastajat olivat todella kiitollisina ostaneet uudet 

tuohukset rukoushuoneeseensa, mutta – Jumalaa kiittävät metsäpirttiläiset olivat kertojan 

mukaan viitanneet kintaalla ja sanoneet: eihän kynttilöiden ostaminen kuulu meidän 

uskontomme tapoihinkaan –.  

Mutta eipä olisi ollut liikaa heillekään, vaikka olisivat kirjaimellisestikin täyttäneet 

lupauksensa ja antaneet kynttiläin iloisesti tuikkaa muistoksi siitä, että olivat jälleen 

saaneet todeta vahvoiksi pyhän kirjan sanat: Avuksesi huuda minua hädässä ja minä olen 

auttava sinua.         

 

Tuleman satama  

Rahalöytöjä   

Numismatiikka, rahojen keräily ja tutkiskelu on ainakin yhtä kiinnostavaa kuin filatelia eli 

postimerkkeily. Alkuherätteen pienelle numismaattiselle harrastukselleni lienen saanut 

hepreankielen professoriltani Arthur Hjeltiltä, joka Pyhän Maan tutkijana oli tuonut vanhoja 

seemiläisiä rahoja mukanaan. Olipa hänen kellonperässäkin niistä tehdyt. Ne nähtyäni 

katselin aina mielenkiinnolla antikvariaattien ikkunoihin pantuja rahoja ja mitaleja. Mutta 

aivan kuin sattumalta sain oman kokoelmani ensimmäisen rahan. Karjalan Kaartin 
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mosatrampparina marssin kerran uupuneena komppanian mukana uimasta 

Lappeenrannan leirikentän laidan rantatörmää, kun silmääni osui maassa makaava 

kuparikolikko, josta paljastui ruosteen alta sen vuosiluku ja arvo. Se oli niiltä ajoilta kun 

Lappeenranta oli joutunut v. 1743 Turun rauhassa yhdessä Savonlinnan ja Sortavalan 

kanssa Venäjän vallan piiriin. 

Tämän ensimmäisen paljon kertovan rahan rinnalle on sitten myöhemmin tullut lukuisia 

muita. Ihmeellistä kyllä, ne ovat minulla tallella sodista huolimatta. Säilytin niitä näet 

peltisessä rasiassa jo 1930-luvulla Salmin pappilassani asuessani. Talvisodan 

alkuvaiheissa kylläkin pappilani poltettiin niin kuin koko Tulemajoen kirkonkylä, mutta kun 

jälleenvaltauksen perästä kaivoin pappilani tuhkia, niin löysin noin 40 cm syvässä tuhkan 

ja mullan alta peltilaatikkoni vanhoine, mustuneine rahoineen, vieläpä vaimoni ja minun 

vanhat kellot yhteen sulaneina.  

Suureksi ilokseni löysin pöytäni koristeena, sen päällä olleet naisvoimistelumme 

uranuurtajien Elin Oihonna Kallion ja Elin Björkstenin kunniaksi lyödyt muistomitalit. Toisen 

oli voimisteluopettajavaimoni hankkinut opiskeluaikoinaan ja toisen olin ostanut hänelle 

kihla-aikana lahjaksi. Nyt oli näillä ja peltirasian rahoilla kaikilla aivan erikoinen tumma, 

palosta aiheutunut patinansa. En voi tässä yhteydessä kertoa kaivoon viskatusta, 

hopeisesta, lahjaksi saadusta kastemaljastani ja kirkkomme hopeisista, kauniista 

kynttilänjaloista, jotka kätkettiin omenapuiden juurelle. Niitä ei koskaan enää löydetty. 

Kerran sanoin Salmin Keskikoulussa oppilailleni: jos löydätte jonkun vanhan rahan, niin 

minä sen lunastan. Ei kulunut kauan aikaa, niin minulle tuotiin kaksi rahaa, toinen 

Kirkkojoelta ja toinen Miinalasta. Kirkkojoella on ollut vanhan pogostan eli kirkonkylän 

asutuskeskus. Ainakin vuonna 1589 mainitaan jo siellä olleen kreikkalaiskatolinen 

pääkirkko. Raha oli löydetty joen suuhaaran vasemmalta rannalta, kirkkoneuvostomme 

jäsen, maanviljelijä Aleksanteri Silvennoisen maalta. Toinen raha oli löydetty Miinalasta 

entisen vuonna 1639 perustetun Salmin kaupungin keskustan ja sen puulinnoituksen 

läheltä olevalta Mikko Kauppisen pellolta.  

Molemmat rahat olivat suunnilleen samanlaisia kuparikolikoita, joita kansa on kutsunut 

nimellä ”äyrämöinen”. Selvästi erottuu niistä molemmasta Vaasa-suvun vaakunalyhteet, ¼ 

ör Ruotsin vallan merkin kolme kruunua sekä kirjaimet GRS ( Gustavus Rex Sveonum = 

Kustaa Ruotsin kuningas). Rahallista arvoahan näillä äyrämöisillä ei ole, mutta ne kertovat 

vääjäämättömästi ihmeellisistä ajoista, jolloin Laatokan kaukaisella rannalla oli Salmin 

kaupunki myös luterilaisine kirkkoineen, puulinnoituksineen ja laitureineen. 

Kun ajattelee Salmin kaupungin hävitystä, tulee apea mieli. Mikä kukoistava kaupunki 

saattaisikaan Salmi olla luonnonrikkauksiensa ja maantieteellisessä suhteessa oivallisen 

sijaintinsa vuoksi neljän joen liittymäkohdan tienovilla, jolleivät kauheat sodat olisi aina sen 

kehityksestä tehneet loppua. 

Ei kulunut pitkää aikaa edellisten äyrämöislöytöjen jälkeen, kun luokseni saapui 

Mantsinsaaresta Peltoisen kylästä reipas maanviljelijä Kotipelto. Hänellä oli koko joukko 

vanhoja rahoja mukanaan. Sanoi tarjonneensa niitä Helsinkiin, mutta ne eivät olleet 

rahoista erikoisemmin kiinnostuneita. Ostin häneltä muutamia kolikoita. Ne ovat 

venäläisvallan aikaisia ja niissä on nähtävänä Venäjän mahdin voima. Kuparia on 

runsaasti. Yhdessä on merkintä P1. Se tahtoo sanoa, että raha on Paavali I ajalta; 

toisessa on E1. Se on keisarinna Elisabethin ajoilta. Itämaisella tavalla kuvattu Pyhä 

Yrjänä surmaamassa lohikäärmettä on erittäin kaunis taiteellisessa suhteessa.  
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Kotipelto kertoi löydöstään seuraavasti. Olin kyntämässä peltoani, kun äkkiä aurani kärki 

kävi kiinni johonkin outoon esineeseen. Pian huomasin, että kysymyksessä oli 

lahoamistilassa oleva raudoitettu puuarkku, joka oli täynnä rahoja. Hyppäsin heti aarteen 

päälle, jottei kukaan toinen sitä näkisi – kansanuskomus oli näet se, että jos vieras myös 

näkee aarteen, niin se voi kadota ja valahtaa takaisin  - ja niin sain löydön käsiini. Mutta 

taisipa viereisellä saralla perunoita kaivamassa ollut nainen nähdä arkusta jotain, 

aarteestani, koska arkusta löytyi vain näitä kuparisia rahoja – mahdollinen hopea ja kulta 

olivat valahtaneet jo maan uumeniin! 

Hupaisesti on Sakari Topelius kertonut Hopearahan kertomuksissaan rahan näkemistä 

ihmeellisistä vivahteista vuosisatojen kuluessa. Toden totta, nämä Salminkin muinaiset 

kolikot ovat nähneet nekin paljon vuosisatojen melskeiden aikoina eikä suinkaan vähimmin 

tällä vuosisadalla rajaseutujen ollessa sotatantereina. 

On myös varmaa, että uusia kätköjä on jälleen jäänyt maanpoveen tulevien polvien ilmoille 

vedettäviksi ja ihmeteltäviksi. - Sieltä nousee varmaan esille myös sekin raha, jonka eräs 

Rajaselän kylän mies viskasi hautaan, jota luin hänen vaimolleen. Kun kysäisin sitä 

kesken siunauksen tummalta partamieheltä, niin se on vain vanha tapa. Minun puheeni 

olivat hänestä vain tämän ajan loruja. Professori Kaarle Krohn, Suomen 

muinaisuskontojen erikoistuntija käydessään 1930-luvulla Salmissa selitti minulle miehen 

rahan viskaamisesta.  Tässä oli kysymyksessä sama mikä muinaisilla egyptiläisillä; 

tahdottiin lunastaa maa-ala vainajalle ja antaa hänelle matkarahaa toisilla ilmasilla ollessa. 

Tuotiinhan muinaissuomalaisen uskonnon mukaisesti määräpäivänä ruokiakin haudoille. 

Tämä kaikki oli todistusta rakkaudesta vainajaa kohtaan ja uuden elämän uskosta tuolla 

puolen haudan. 

Raha on vain välikappale, arvon mitta, mutta tutkijalleen voi se aukaista ihmeellisiä 

näköaloja ja maailmoita. Kirjoituksineen ja merkintöineen ne voivat antaa paljon 

ajattelemisen aihetta. Mitä tuumit esimerkiksi seuraavanlaisista rahakokoelmani rahojen 

kirjoituksista, jotka hallitsija on antanut kaivertaa elämän maksimiksi eli ylimmäksi 

ohjeeksi. Suomennettuna ne ovat seuraavat: 

- Velvollisuus ennen kaikkea 

- Veljeskansain hyvä 

- Yhteenliittyminen on voimaa 

- Toimekkuus tuo siunauksen 

- Kansa kera synnyinmaan hyväksi 

Suomalaisissa rahoissa ei tällaisia kirjoituksia vielä ole näkynyt, mutta hyvin ehkä 

tarpeellisia olisi olla, eritoten tänä aikana. 

Rajaloikkareita   

Rajalla on rajan kirot. Usein on raja muodostunut paikaksi, jonka ylitys on ollut perin 

vaikeata. Ennen v 1917 olivat Suomen itärajan tämän ja tuonpuoleiset asujamet saaneet 

ilman suurempia muodollisuuksia käydä toistensa puolella.. Tosin Salmin Virtelässä ja 

Pöllän salmen rannalla, Lunkulan ja Mantsinsaaren välissä oli tulliasemat.  
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Kansa oli molemmin puolin rajaa etelä-aunukselaista pohjaa. Ei ollut harvinaista, että 

avioliittojakin oli solmittu rajantakaisten kanssa. Niinpä kerran kysäisin Dolgosen kosken 

rantatalossa eräältä rajan takaa tuodulta jo iäkkäältä miniältä miten hän oli viihtynyt 

Suomen puolella ja sain tietää, että kaikki oli sujunut hyvin. Mutta sitten tunnusti hän 

lopuksi ikävänsä sanoin: 

”A, koti koivunen,  a kylä kynnäpäinen” 

- Kynnäpäs on saarnin toinen nimitys. Koivun lehdet ovat suloisen pehmeät, mutta saarnin 

raapivan karheat. Niin, kellepä ei koti ja kotiseutu olisi kullan kallis! - 

Koko 1920- 1930 luvun oli raja railona edessä. Vain viranomaiset ja erikoisluvilla olevat 

uittomiehet saattoivat ylittää rajan jostakin määrätystä kohdasta. Tulliasemat olivatkin 

tulleet tarpeettomiksi. Rajavartiostot molemmin puolin olivat erittäin valppaita ja hyvin 

kouliintunutta väkeä estämään kaikki luvattomat rajanylitykset. 

Kuitenkin rajan salaista ylitystä näytti silloin tällöin aina tapahtuvan, joka sekin on kaikkien 

eri valtioitten välistä vitsausta. Vakoilutoimintakin kukoistaa erikoisesti juuri rajaseuduilla. 

Tämä on luonnollista – missäpä muualla. Rajaseudulla elettäessä ei edes aina voi tietää 

kuka on vakooja. Rajavyöhykkeellä vaadittiin kyllä henkilöllisyystodistus, mutta eihän 

sellainen ollut mikään tae. Kerrottiin, että Salmissa kävi kerrankin kansatieteellinen 

tutkijaryhmä. He filmasivat erikoisesti rajaseudun kokkojuhlien viettotapoja. Aikansa 

filmattuaan he häipyivät pois. Myöhemmin saatiin tietää, että he olivatkin vakoilijoita jonkun 

vieraan vallan hyväksi! 

Joskus rajan ylitys voi olla aivan vahingossakin tapahtuvaa. Niinpä kerran Miinalan kylän 

reipas kansakoulunopettaja, ylioppilas Niilo Hukkanen porhalsi polkupyörällään Manssilan 

rajapuomin ollessa ylhäällä suoraan venäläisen kasarmin pihaan Rajakonnun puolelle. 

Jonkun päivän tutkiskelun jälkeen pääsi hän pois, sillä erehdys oli aivan ilmeinen. (En 

malta olla mainitsematta, että kaikki Salmin keskustan miesopettajat kaatuivat sodissa; 

Niilo Hukkanen jäi haavoittuneena tankin alle). 

Mutta autonkuljettaja Farin tapaus ei ollut sattuma. Hän oli apteekkarin autonkuljettaja ja 

milloin isäntänsä ei tarvinnut suurta Studebakeria, oli Fari sillä vuokra-autoilijana. Väliin 

teimme sillä jopa seurakuntanuorten retkiä. Fari oli kohtelias kuljettaja. Kun lauloimme 

virsiä tai hengellisiä lauluja, paljasti hän aina kunnioittavasti päänsä. Mutta perin oli suuri 

kummastuksemme, kun kuulimme tällaisen retkemme jälkeisenä päivänä, että Fari oli 

ajanut Studebakerin Rajaselässä, missä raja kulki karjalaisen kylän halki ja missä 

tyhjennetyt Aunuksen puoleiset talonpoikaistalot olivat rajassa kiinni, metsikköön ja auton 

siihen jätettyään itse loikannut yli rajan. Mistä syystä hän näin teki ja mitä hänelle 

myöhemmin tapahtui, on jäänyt kaikille salmilaisille arvoitukseksi. 

Rajanylittäjähän oli maanviljelijä Ivan Bundakin, jonka nimi lie johdettavissa 1600-luvun 

salmilaisnimestä Bonde = talonpoika. Hän teki heinää kotiniityllään ja sitten hänet tavattiin 

ammuttuna. Selvittelyssä näyttivät rajantakaiset vanhaa karttaa, jonka mukaan Bundan 

heinäntekopaikka oli ollut naapurin puolta. Sillä selvä. Mutta Bundalta jäi paljon lapsia 

orvoiksi ja eräs heistä, Olga hoiteli meidän lapsiamme Saarijärvellä, jonne siirtolaisuus oli 

johdattanut perheemme ja myös Salmin lastenkodin aina Bundan orpoja lapsia myöten. 

Bundan leski ei ollut jaksanut pitää taloaan ja hänen kuoltuaan olivat kaikki lapset 

joutuneet lastenkotiin. Kovaksi muodostui Bundan ja hänen perheensä osa. 
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Merkillisimpiä rajaloikkareita oli herra Mikko Melkku. Hän oli hauskannäköinen 

vaaleaverikkö, sinisilmäinen kookas mies. Hän oli tullut Petroskoista eli Äänislinnasta, 

puhui hyvää suomea – opetettiinhan Gyllingin aikaisessa Itä-Karjalassa suomenkieltä 

sikäläisissä oppilaitoksissa. Melkku lienee käynyt jotain keskikoulua tai seminaaria 

Aunuksen puolella. Nyt kulki hän ristiin rastiin Suomen puoleista rajaseutua. Hän oli 

mukana kaikenlaisissa tilaisuuksissa, kansanjuhlissa ja pidoissa. Keräsipä hän myös ns.  

sanalippuja Suomalaiselle Kirjallisuusseuralle. Kultakin erikoiselta murresanalta sai 

maksun. Tätä työtä tekivät monet muutkin. Mikko Melkku lienee pyrkinyt myöskin 

kansakouluopettajaksi Salmiin, mutta eihän hänellä ollut tällaiseen virkaan 

muodollistakaan pätevyyttä. Ainakin kerran hän oli luonani pappilassani ja puhelimme 

syntyjä syviä. Hän sanoi avoimesti olevansa Jumalan kieltäjä ja saaneensa marksilaisen 

dialektisen opetuksen Petroskoissa. Kuitenkin hän puheli mielellään hengellisistä ja otti 

mielihyvin vastaan Raamatun. Lupasi hän sitä lukeakin. 

Mutta sitten tapahtui jotain paljastavaa ja äkkiä oli Mikko Melkku mennyt Karkun  

Metsäkylän ja Manssilan tai Rajaselän tienoilta sinne mistä oli tullutkin. Häntä ei keritty 

pidättämään. 

Mutta kaikkein mystillisin oli Suomen Liikemiesten Lähetysliiton matkapuhujan, kirjaltaja 

Oskari Huttusen meno Aunukseen. Hän oli alkuaan sortavalalainen faktori, joka oli esim. 

erinomainen Raamatun korrehtuurin tarkistuslukija Raamattutalon kirjapainossa. Hän oli 

lahjakas mies, suuren perheen isä. Aikaisemmin oli hän ollut 1910 tienoilla vuosia  

Aunuksessa hengellisessä työssä, lähinnä hajalla olevien luterilaisten parissa. Näitä oli 

ennen vallankumousta Petroskoissa eli Äänislinnassa ja Aunuksen kaupungin tienoilla, 

liike- ja sahateollisuustyössä, noin kolme tuhatta. Tästä Aunuksen luterilaisesta väestöstä 

on professori Martti Ruutu tehnyt seikkaperäisen tutkielman. 

Aunuksen luterilaiset olivat Pietarin hengellisen konsistorion alaisia. Ne pastorit, jotka 

lähetettiin, olivat balttilaispohjaisia. Myöskin oli Suomen rajaseudulla kiertävä pastori, joka 

piti jumalanpalveluksia Korpiselässä, Suojärvellä ja Salmissa. Jolloinkin näyttivät nämä 

kiertäneen myös Aunuksen puolen luterilaisten luona. Esimerkiksi kuuluisan  

kansatieteilijän professori Uuno Taavi Sireliuksen isä, David Sirelius, oli tällainen laajalla 

säteellä liikkuva paimen. Eipä ihme, että pojasta tuli kansatieteilijä. 

Kun raja oli sulkeutunut v. 1917, olivat tämän hengellisen työn mahdollisuudet tyystin 

lopussa. Niinpä siis Oskari Huttunenkin tultuaan Suomeen antautui myöhemmin  

Liikemiesten Lähetysliiton palvelukseen ja tässä ominaisuudessa hän liikkui laajalti ympäri 

Suomea. Esimerkiksi Sortavalan lääninrovasti Oskari Kanervo antoi hänen työlleen erittäin 

suuren arvon. Noin kymmenenä vuonna kävi hän myös Salmissa ja asusti aina kotonani 

niin kuin muutkin matkapuhujat. Hänen julistuksestaan opin paljon. Hän oli etenkin 

Aunuksen puolella liikkumisensa aikana oppinut sen, ettei puheteksti saanut olla kansan 

parissa dogmaattinen, uskonopillinen. Parasta oli ottaa joku elävä ja havainnollinen 

kertomus tai kuvaus lähtökohdaksi. Hänen puheensa oli voimakasta evankeliumin 

julistusta ja suositteli hän minullekin Aku Rädyn kaltaista julistusta.  

Puheessaan käytti Oskari Huttunen erittäin sopivasti myös salmilais – aunukselaisia 

sanoja tehdäkseen puheensa läheisemmäksi ja paremmin ymmärrettäväksi. Salmin 

kielessä on esim. nyt = nygöi; jo = jöngöi; pojat menivät = pojat  mentiin; onkimaan = 

ongittamaan. Sellaiset lainasanat kuin passipo = kiitos; doroga = tie, tulivat hyvin helposti 

puheen lomaan. Ei vahingossakaan sanonut länsimaisittain: hyvää päivää, vaan 

kansanomaisen suomalaisittain ja karjalaisittain:  

Terveh! 
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Mutta eräänä kesäisenä kauniina oli Oskari Huttunen pappilassani hyvin ahdistuneena ja 

tuskaisella mielellä. Aikaisemmin oli hän useinkin puhunut, että hän haluaisi mennä 

julistamaan Jumalan sanaa Petroskoin puolelle Aunukseen. Nyt puhui hän kyynelsilmin 

avoimesti asiastaan minulle.  

”Minun mieleni palaa Aunukseen!”.  

Tämä oli tullut hänelle kuin pakkomielteeksi. Hän pyysi minua neuvomaan mistä hän 

pääsisi puikahtamaan parhaiten rajan yli toiselle puolelle. 

Kyllähän sellaisia paikkoja olisi ollut kosolti; nukuinhan erään kerran kastematkalla 

sellaisessa talossa, jonka toinen puoli kuului Venäjän puolelle.  

Kauhistuin hänen ehdotustaan. Minunko olisi rajaseudun pappina pitänyt olla neuvomassa 

rajan yli tietä? Tiesin myös rajalakien ankaruuden rajaloikkarien suhteen. 

Kehotin häntä menemään Pitkärantaan Rajavartiostoon ja puhumaan asiansa 

rajavartioston päällikölle. Joka tapauksessa sain hänet lähtemään länteen päin. Mutta ei 

kauaa tämän jälkeen kun luettiin lehdestä, että Suomen Liikemiesten Lähetystyön 

matkapuhuja oli juossut Suojärven Hattuvaaran kylässä yli rajan. Tämän koommin ei 

hänestä ole kuulunut mitään. Hänen omaisensa ovat kai tiedustelleet asiaa Petroskoista, 

mutta tiedustelujen tulokset ovat ainakin minulle jääneet tietämättömiksi. 

Ja tähän lopetankin nämä kertomukset rajaloikkareista. Olisihan vielä kyllä ollut yhtä ja 

toista mainittavaa esim. etappiteistä – ja miehistä, mutta parempi lopettaa, sillä alkaa tulla 

ylen apea mieli kertojalle. Rajalla on rajan kirot.       

Käärmeen polkija ja muutakin lääketieteellistä 

Maapitäjässä joutuvat virkamiehet usein läheisempään kosketukseen keskenään kuin 

kaupungeissa, joissa heitä on paljon. Niinpä Salmin rajamailla ollessani tulin paljon 

tekemisiin, harva se päivä, voi sanoa, seudun nimismiehen kanssa, olihan eräskin heistä 

aivan lapsuuden aikojeni jalkapallotoveri Viipurista. Mutta myös Salmin lääkärit, joita laskin 

muuten olleen noin 20 tuona 10-vuotispappisaikanani, olivat perheystäviä, joiden luona 

vierailtiin. Sellaiset tohtorit kuin Aarne Haatanen, Maila Haltia, Einari Marttinen, K.J.R. 

Sotamaa, Pentti Kivinen ja Arvi Huuskonen ovat erikoisesti ja monesta syystä jääneet 

mieleen. Kunkin heidän toimikaudeltaan olisi paljon kerrottavaa.  

Jo ylioppilasaikanani olin tutustunut Arvi Huuskoseen, pielaveteläissyntyiseen tohtoriksi 

lukijaan. Paitsi Ylioppilaiden kristillisen Yhdistyksen ja Raittiusyhdistyksen rientoja, 

jouduimme yhdessä asumaan Sigfrid Sireniuksen vasta perustaman Kalliolan setlementin 

eli Kristillisyhteiskunnallisen Työkeskuksen ylioppilashuoneissa. Arvi harrasti lääketieteen 

ohella voimistelua ja urheilua Kalliolan väenkin piirissä ja minä teologina olin mukana 

pyhäkoulutyössä laulaen, soittaen ja puhuen. Kun Arvi Huuskonen sitten via Halila 

Pälkäsaari tuli Salmin kunnanlääkäriksi maisteri rouvansa Irja os. Niirasen kanssa, niin 

virisi ystävyys tuota pikaa lämpimäksi. Paitsi urheilua ja retkeilyä harrasti Arvi Huuskonen 

erikoisesti kasvitiedettä, botaniikkaa. Kun hänen ystäväprofessorinsa Linkola oli määritellyt 

Salmissa löytyvän n 518 eri kasvilajia, korotti Arvi Huuskonen sen n. 536:een!  
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AKS:ään kuuluvana hänellä oli aivan erikoinen rakkaus Aunuksen pakolaisiin ja yleensä 

Salmin kansaan. Kansatieteily, raittiustyö, heimotyö kulkivat käsi kädessä.  

Lääketieteellisessä suhteessa hän juuri Halilassa olleena tohtorina teki uraauurtavaa työtä 

tuberkuloosia vastaan taisteltaessa. Tohtori Severi Savoseenkin sain silloin tutustua 

Salmin tarkastusmatkan yhteydessä. 

Siihen aikaan ei ollut vielä virkamiehillä paljonkaan autoja. Urheilumiehenä liikkui Arvi  

Huuskonen usein pyörällä. Kerran teimme yhdessä pyörämatkan Palojärvelle, sieltä 

Tulemajoen ”ehätyspaikalta” yli valtionmetsän Käsnäselkään, taisimme käydä Hiisjärvellä 

saakka lähellä Loimolaa. 

Matkaa tuli 150-200 km. Tohtorilla oli oma vastaanottonsa ja minä saatoin kastaa jonkun 

lapsen. Kuten sanottu oli tohtori Huuskonen hyvin perillä Salmin floorasta eli 

kasvimaailmasta ja niin saattoi hän hypätä ihastuksesta huudahtaen pyörän satulasta ja 

rientää vierellä virtaavan Tulemajoen äyräälle sanoen:  

”Katsos tätä kasvia ei aiemmin ole ollut Suomen puolella ja nyt sen virta tuopi tänne!”. 

Usein hän mainitsi, että jos hänellä olisi enemmän aikaa, niin tekisi hän täällä Salmissa 

tutkielman kansaomaisista lääkitystavoista. Luonnollisesti erilaisten yrttien käyttäminen 

tähän tarkoitukseen olisi ollut mielenkiintoinen tutkimusaihe. 

Mutta kaikki yllämainittu olkoon vain johdantona varsinaiselle otsikkomme asialle. Kerran 

tuotiin pienellä Salmi-laivalla naispotilas Mantsinsaaresta Tulemajoen satamaan. Paareilla 

hänet kannettiin edelleen sairaalaan. Hänellä oli korkea kuume, niin heikko hän oli, että 

tuskin oli toivoa. Tohtorillamme oli suuri vaikeus päästä selville mistä sairaudesta oli 

todella kysymys. Eri puolia Salmia ja eritoten Mantsinsaarella oli vielä näinä aikoina 

tietoniekkoja, tietäjiä, joihin kansa uskoi ja joihin vielä saatettiin sairaustapauksissa 

turvautua. Tämän naisen luo oli Mantsilla kutsuttu erikoinen ”käärmeenpolkija”, jonka oli 

määrä ajaa sairauden aiheuttaja, käärme, pois vaimon sisuksista. Tämä piti tapahtua 

siten, että tietoniekka hyppeli sairaan vatsan päällä ja lukien käärmelukujaan polki 

käärmettä ulos.  

Suurella vaivalla pääsi tohtorimme perille kaikesta tästä mitä oli tapahtunut. Eihän 

poppakonsteja ja taitoja saanut sivullisille ollenkaan uskoa. Tässä oli kysymyksessä 

lapsivuodekuumeinen nainen. Pitkällisellä ja taitavalla hoidolla saatiin tässä tapauksessa 

elämälle pelastettua tämä mantsinsaarelainen äiti. 

Näihin aikoihin sain kuulla useammalta taholta kansaomaisen käsityksen siitä, että jollakin 

saattoi sammakko olla sisuksissaan hyppäämässä. Olivat juoneet ojavettä ja siitä oli 

alkanutkin kasvaa pienestä sammakosta suuri, kunnes sitten jollakin se oli loikannut 

suusta ulos! 

Ihmeellisiä uskomuksia ja lääkityskeinoja kertoiltiin. Etenkin hämähäkin seitti ja siankärsä 

tai leukaluun ihra mainittiin taikapussin sisältönä haavoja parannettaessa. Vesi, joka oli 

valutettu tuvan oven kääkän eli ovivirran muodostaman reiän lävitse oli parantavaa. 

Samoin maitorupinen lapsi saatiin terveeksi, jos häntä kylvetettiin vihdalla, jolla tuvan lattia 

oli lakaistu. 

Varmasti oli saunominen erittäin tärkeä terveydenhoitokeino ja olikin taloja, joissa kylvettiin 

silloin, milloin oli purkuilma tai milloin ”tuutsan luadi” so. pyrytti, piti välttämättä kylpeä. 

Silloinhan tarvittiin erikoisesti mielenvirkistystä ja silloin oli parhaiten aikaa. Kujosetkin 

tahtoivat tukkeentua ja oli vaikeampaa liikkua. 
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Viisikannalla näytti olevan aivan erikoinen taikamainen vaikutus. Johtuiko tämä 

vuosituhansien takaisesta palvonnasta? Merkitseehän seemiläinen sana Aster eli Ester 

tähteä. Ja tähtijumalattaren Astarootin palvelus – aistillisine menoineen oli muinoin paljon 

levinneenä. Tämä tähden palvonta on tänäkin päivänä heijastuneena Beethelmin tähdessä 

ja valtiollisissa tunnuksissa. 

Niin, olin saanut terveyssisaren välityksellä itselleni ns. sarvitutin, jossa on lehmän sarveen 

kiinnitetty pehmeä nahkaosa. Lusikalla pantiin tuttiin maitoa ja niin ruokittiin lasta. 

Terveyssisaren oli määrä kerätä ne 1930-luvulla pois kansalta, sillä luonnollisesti 

nykyaikainen kumitutti on paljon terveellisempi.  

Emäntä Evelina Ala- Kulju mainitsi minulle, että vielä hänen lapsuudessaan oli  

Pohjanmaallakin sarvitutti käytössä. Suureksi ihmeekseni oli sarvituttiin puukolla piirretty 

selvä viisikanta, tähti. Mitä tämä oli? Kyselin ja kyselin, mutta eivät tienneet tai eivät 

tahtoneet sanoa. Meillä oli tähän aikaan siivousapuna ja lastenkin kaitsijana Kirkkojoen 

kylästä kotoisin olevan emäntä Outi Matuši. Tämän Matušin emännän kanssa olimme 

hyvät ystävät ja kun häneltä vanhalta salmilaiselta kyselin, ei hänkään ensin ollenkaan 

tahtonut mitään sanoa – taikaa ei saa hevin kertoa – hän vain hoki:  

”Itše tiijät, itše tiijät”.  

Mutta eräänä päivänä hän kertoi, että kun nengasen merkin teet tuttiin, niin eipä tule 

yöitkettäjä lapseen. Illalla kun ovissa käydään, saattaa yöitkettäjä tulla pienen kehdolle ja 

koko yö voi mennä pilalle.  

” A nenganen merkki kun on sarvitutissa, ei tule itkettäjä”. 

Joissakin taloissa piirrettiin myös tuvan seinään vuoteen taa viiskannan tähti samassa 

tarkoituksessa. 

Myöskin voi tehdä poikalapsen pieluksen alle pienen auran esimerkiksi päreestä tai jos on 

tyttölapsi, niin voi asettaa pienen värttinän kyntämään, silloin yöitkettäjä rupee kyntämään 

tai kehräämään ja lapsi jää rauhaan.           

Monella tavalla ei suinkaan ollut helppoa olla lännempää tulleena virkamiehenä Salmissa, 

mutta toiminnalla oli oma viehätyksensäkin. Ikivanhan karjalaisen, jopa novgorodilaisajan 

takaisetkin uskomukset ja sivistykselliset perinteet elivät täällä vielä rikkaina. Ja kyllä rajan 

kansa, ”joka oli ollut orjana ounaan herran ja joka oli nähnyt vaivaa toisen verran, kun 

Suomi muu”, tunsi vaistomaisesti, kuka heitä todella rakasti ja kuka heidän parastaan 

todella tahtoi. Paljon rajankirojakin aina vuosien mittaan kokenut kansa tunsi suurta 

kiitollisuutta niitä virkamiehiä kohtaan, jotka heitä tahtoivat auttaa ja palvella, ja jotka olivat 

valmiit elämään heidän kanssaan yhdessä niin rauhanajan iloissa kuin suurten 

koettelemusten suruissa. 

Salmin keskikoulu alkaa uudelleen 

Suomen tultua vuonna 1917 itsenäiseksi muuttuivat sivistysolot Salmissakin valtavasti. 

Lukuisat suuret venäläistyttämiskoulut, joita supisuomalaisessa Salmissakin oli noin 

kaksikymmentä, lakkautettiin. Venäläisen internaattisysteemin mukaisesti oppilaat olivat 

saaneet niissä ruuan ja vaatteetkin. Orusjärven kylän kouluissa kerrottiin olleen 52 
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tulipesää. Kaunoiselän kylässä oli kaksi ummikkovenäläistä naisopettajaa Mustanmeren 

rannoilta. Oli luonnollista, etteivät oppilaat tällaisissa kouluissa voineet käyttää sanaakaan 

suomenkieltä.  

Näiden koulujen kilpailijoiksi oli kuitenkin perustettu suomalaisia kouluja Raja – Karjalan 

Sivistysliiton ja Karjalaisen Osakunnan toimesta. Kun vallankumous tuli, salmilaiset repivät 

kaksipäiset kotkat koulujen seiniltä, ja suomenkielinen opetus voi alkaa kuten muualla 

Suomessa. Professori Emil Nestori Setälän ollessa opetusministerinä järjestyi Suomen 

ortodoksinen kirkkokunta itsenäiseksi Konstantinopoliin patriarkan alaisena ja vasta v. 

1922 tuli suomi jumalanpalveluskieleksi kirkkoslavonian tilalle. 

Salmilaisten omasta aloitteesta syntyi Tulemajoen kirkonkylään v. 1917 yhteiskoulu, jolle 

annettiin huoneistoksi tasaiselle kangasmaalle tsaarivallan loistoaikana rakennettu, kaksi 

hirsitaloa käsittävä keisarillinen metsästysmaja. V. 1918 tämä yhteiskoulu muuttui E. N. 

Setälän avulla valtion omistamaksi Salmin keskikouluksi. Se oli ainoa Etelä – Aunuksen 

kielialueella toimiva oppikoulu. Sen noin sata oppilasta olivat yleensä kaikki salmilaisia. 

Vuoteen 1939 mennessä kerkesi tämä oppilaitos kouluttamaan runsaan määrän 

keskikoulun käyneitä, joista huomattavan moni siirtyi jatkamaan opintojaan 8-luokkaisiin 

kouluihin Sortavalaan, Käkisalmeen ja Joensuuhun ja näistä edelleen yliopistoon tullen 

myöhemmin virkamiehinä palvelemaan omaa heimoaan.  

Näin oli Salmilla syntyperäinen matematiikan lehtori ja koulun rehtori, lukuisia 

syntyperäisiä kansakouluopettajia, oli hammaslääkäreitä, tuomareita, aktiiviupseereita. 

Yksistään reserviupseereita oli Salmin suojeluskunnassa, joka oli Sortavalan 

Suojeluskuntapiirin parhaita, joskus paras, noin neljäkymmentä aina vänrikeistä kapteeniin 

asti. Myöhemmin kadettikoulun käytyään jotkut ovat nousseet korkeisiin vakansseihinkin. 

On selvää, mitä tämä kaikki merkitsi Salmin ja koko Suomen puolustukselle raskaina sota-

aikoina. 

Talvisodassa tuhoutui suuri osa Salmia, mm. Salmin Keskikoulun rakennukset. Oppilaat 

joutuivat vanhempiensa mukana hajalleen ympäri Suomea. Ensin siirryttiin Tohmajärvelle 

ja Rääkkylään, sitten Leppävirralle ja vähitellen yhä kauemmaksi länteen, Saarijärvelle ja 

sen ympäristöpitäjiin aina Oulun seutua ja Etelä – Pohjanmaata myöten. Kun sekä 

luterilaisen että kreikkalaiskatolisen seurakunnan kirkkoherranvirastot sijoittuivat 

Saarijärvelle tuli sinne myös Leppävirralta kunnan esikunta. Salmilaisten siirtolaisten 

pääosa asettui vähitellen parhaastaan Saarijärvelle, Pylkönmäelle, Uuraisiin,  

Konginkankaalle ja Kannonkoskelle, mutta suuren pitäjän n. 13000 – 14000 asukkaasta 

riitti laajalti ympäri Suomea kaikkia paikkoja luettelemattakaan. 

Salmin keskikoulun entiset oppilaat kerääntyivät Saarijärven yhteiskouluun, jossa 

heimorakas rehtori Heikki Haavio suhtautui heihin mitä suurimmalla ymmärtämyksellä, 

olihan hänen veljensä, professori Martti Haavio juuri vähän ennen sotia tehnyt tuloksellisen 

matkan Salmiin keräten talteen kansanrunoutta ja kansatieteellistä aineistoa. 

Eräitä Salmin Keskikoulun entisiä opettajiakin saatiin Saarijärven Yhteiskouluun, mm. 

kreikkalaiskatolinen rovasti Johannes Railas sai tunnustuksellisella opetuksellaan koulun 

tuntumaan kotoisemmalta. Voimistelunopettajavaimollani oli joitakin tunteja, myös itse 

opetin koulussa uskontoa. 

Kun sitten Karjalan entiset asuma-alueet oli jälleenvallattu ja väestö sai palata 

kotiseuduilleen, alkoi valtava jälleenrakennustyö. Ihmeellisesti Karjala nousi tuhkasta kuin 

Fenix- lintu.   
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Salmin asukkaat tulivat sillä vauhdilla takaisin entisille asuinsijoilleen, että jo kesällä 1942 

kysymys Salmin Keskikoulun uudelleen alkamisesta astui esille. Entinen rehtori jäi 

Jyväskylään, jossa hänellä oli lehtoraatti, ja niin joutuivat kunnanisät näissä peräti 

vaikeissa ja ainutlaatuisissa olosuhteissa etsimään uutta rehtoria. Lopulta he kääntyivät 

puoleeni johtaja Mikko Nupposen johdolla. En voinut kieltäytyä, vaikka tajusin, mitkä 

äärettömät vaikeudet odottivat minua sekasortoisessa Salmissa siviiliolojen kannalta.  

Asustin tuohon aikaan Tulemajoen länsirannalla kunnallislautakunnan esimiehen, 

pienviljelijä Yrjö Pesosen talossa, jossa oli tupa ja kamari. Tästä kamarista muodostui 

kirkkoherranvirasto ja rehtorin kanslia. Sähköä ei oltu saatu vielä moneenkaan paikkaan 

ja niin oli työskenneltävä niihin aikoihin, jolloin Luojan aurinko antoi mahdollisuuden. Koko 

kirkonkylä oli poltettu ja raunioina, oli työlästä määritellä paikat missä kadut olivat ennen 

kulkeneet. Eri puolille oli noussut lukuisia sotilasparakkeja ja kaikki saunat ja liiterit, jotka 

olivat säilyneet, oli muokattu asuinrakennuksiksi. 

Keskikoulun alkamista varten pyysin tekemään koeilmoittautumisen ja oppilaita kertyi noin 

120, siis enemmän kuin yhtenäkään vuonna ennen sotaa. Ensimmäiselle luokalle 

pyydettiin rinnakkaisluokkaa. Kirjoitin kaikille entisille opettajille ympäri Suomea 

tiedustellen, haluaisivatko he tulla Salmin uudelleen alkavaan keskikouluun.  

Voimistelunopettaja Martta Setkänen ja kreikkalaiskatolisen uskonnon opettaja ja laulua 

opettanut Eva Röppänen lupautuivat oitis, muut kieltäytyivät mikä mistäkin syystä. 

Kouluhallituksen avulla ja epävirallisin tiedusteluin alkoi opettajakuntaa kuitenkin kertyä. 

Sinne he tulivat ilmoittautumaan ”rehtorinkansliaani” Yrjö Pesosen peräkamariin, monet 

perehtymättöminä näihin tilapäisiin ja sekaviin oloihin.  Usein ei tahtonut löytyä 

vaatimattomintakaan asuntoa täysin tuhotusta Salmin keskustasta, niinpä muistan, kuinka 

esimerkiksi kuvaamataidonopettaja Hakala vietti ensimmäisen yönsä Pesosen 

ennestäänkin tupaten täydessä tuvassa.  

Joku lehtori, entinen lotta, asettui aluksi huoltoporukan lottien parakkiin, mutta tiedon 

mentyä tästä ylempiin portaisiin, joutui hän luonnollisesti sieltä pois. Löysinpä minäkin 

eräänä aamuna herätessäni huoneestani tilapäisvuoteessa sitkeästi nukkuvan nuoren 

naisen. Hän oli yöllä saapunut ruotsinkielen maisterimme, jota Pesoset eivät olleet 

keksineet muuallekaan majoittaa keskellä yötä. Karjalainen vieraanvaraisuus ja joustavuus 

oli loputon. – Vaikeinta oli saada matematiikan opettajaa, mutta lopulta Kouluhallituksen 

avulla saimme erään matematiikan ylioppilaan.  

Koulurakennukseksi Salmin kunnan esikunta sai järjestymään suurehkon, osittain 

kaksikerroksinen parakkirakennuksen kreikkalaiskatolisen pääkirkon lähettyviltä. Sitä 

sanottiin vanhastaan ”Bahadielma”, joka oli ollut kreikkalaiskatolisen seurakunnan 

omistamana vanhainkotina. Olin käynyt siellä ennen sotia mm. Aunuksesta tulleita 

papinleskiä ja joitakin luterilaisia vanhuksia tapaamassa. Nyt oli talo aika ränsistynyt, mutta 

kuitenkin käyttökelpoinen näissä olosuhteissa. Syyskuussa 1942 uudelleen alkanut 

koulumme sai sähköt vasta joulukuussa reippaan asentaja Olavi Hyökyn avulla.  

Talvi lähestyi ja halot oli varattava. Kr. kat. virkatalon metsästä olivat venäläiset sotavangit 

tehneet noin 700 kuutiometriä halkoja. Niitä kaupitteli nyt kirkkoherra ja 

kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Nikolai Tavi minullekin:   

”Saatte minkä tahdotte.”  

Lupasin ostaa 200 kuutiometriä Salmin Keskikoululle, 40 kuutiometriä lut. kirkolle ja 20 

kuutiometriä itselleni. Ne luvattiin auliisti. Mutta vaikka asia oli sovittu, en saanut 

lopultakaan yhtään halkoa. Sielläpäin oli todella käytössä sananparsi.  
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” Eihän kahta voi tehdä, luvata ja täyttää”. 

Hintaakaan he eivät voineet sanoa, kun se joka päivä hiukan nousi. Kun kävin  

Kouluhallituksessa kouluneuvos Jakobsonin ja Hollon puheilla, järjestyivät asiat muuten 

yleensä joustavasti, mutta kouluneuvos Hollon klassillista ohjetta: ottakaa ensin tarjous 

halkojen myyjältä ja lähettäkää se meidän hyväksyttäväksemme, en koskaan voinut 

toteuttaa. Virkakoneistomme oli aivan liian jäykkä näihin rintamaoloihin. Rauhanajan 

toimintaohje ei pätenyt täällä, missä olemassaolon taistelu kulki omia latujaan. Alkuajan 

selvisimme haalituilla pienemmillä puuerillä, jossain vaiheessa olin itsekin sotavankien 

kanssa suurella kuormavaunulla hakemassa metsästä joitakin halkoeriä. Olisi ollut 

helppoa nitistää minut siellä korvessa, rajan pinnassa ja sitten paeta, mutta kiltistihän 

nämä kymmenen miestä olivat. 

Vahtimestari Stepan Inkisen oli määrä saada keskikoulurakennuksen yläkerrasta asunto 

itselleen ja Inkisen mökkiin Kirkkojoen kylään suunnittelin saavani perheeni kaukaa 

Saarijärveltä. Mutta kreikkalaiskatolinen lukkari oli asettunut koulun yläkertaan eikä 

luovuttanut asuntoaan kunnanesikuntapäällikkö Mensosen kehotuksista huolimatta 

vahtimestarille. Vaikeatahan olisi hänenkin ollut löytää uutta asuntoa ja niin jäi Inkinen 

mökkiinsä Kirkkojoen kylään. Sain sitten syyskuussa kamarin ja keittiön  

alivuokralaisasunnon sotaleski Klaudia Vostrakovin talosta ns. Suomelanlinjalta. Tämän 

talon oli eräs autojoukkue rakentanut lahjaksi Klaudialle ja hänen kahdelle pienelle 

pojalleen. Olin ollut taloa aikanaan puuhaamassa enkä silloin vielä tiennyt, että itse 

perheineni saan suojan sen katon alla. Tämä pappilani oli erittäin hyvä näihin olosuhteisiin 

katsoen, asuivathan monet saunoissa ja maakuopissa. Suurin vaiva oli niistä oravaa 

pienemmistä eläimistä, lutikoista, torakoista, joita uutistalossa oli vilisemällä. Täysin voi 

tämänkin vaivan ymmärtää vain se, joka näissä oloissa on ollut. 

Kun pulpetteja ei ollut, hankittiin yksinkertaiset lankkupenkit. Vanerilevyn palanen oppilaan 

polvilla oli kirjoitusalustana. Aluksi ei ollut tauluja eikä opettajanpöytiä, vain oppikirjat 

saatiin hankituksi. Valloitetulta alueelta Aunuksen puolelta oli tuotu fysikaalisia ja 

eläintieteellisiä kokoelmia, mutta ne olivat perin heikkokuntoisia. Ajan mittaan saatiin sitten 

koulun kalustus ja opetusvälineistö.  

Muistan erityisellä kiitollisuudella kouluneuvos Niilo Kalliota, joka joustavana ja kokeneena 

koulumiehenä koetti järjestää kaikki mahdollisimman hyvin alkavalle koulullemme. Tämä 

tuki oli hyvin välttämätön, sillä Salmin Keskikoulu alkoi uudestaan syyskuussa 1942 voi 

sanoa yksin uskon varassa. 

Varsinainen työni seurakunnassa alkoi vaatia kaiken aikani, ”pioneerityö” kouluopetuksen 

alkamiseksi oli tehty ja oli aika jättää rehtorinvirka tottuneempiin käsiin. Suomen lehtori 

Laila Karhesta tuli rehtori jälkeeni marraskuussa.  

Vuosia myöhemmin tapasin kouluneuvos Kallion jälleen kouluasioissa Savonlinnassa. 

Saatoin silloin henkilökohtaisesti lausua kiitokseni siitä avusta, mitä aikanaan sotisopaan 

pukeutunut kouluneuvos oli Salmin Keskikoululle antanut. Muistelin niitä vaikeita 

olosuhteita, joissa kaikki olimme joutuneet toimimaan. Silloin tokaisi kouluneuvos virkeästi 

minulle:  

”Henki se on, joka eläväksi tekee”.  

Olin tuohon aikaa vanhempainneuvoston puheenjohtajana järjestämässä uutta koulutaloa 

vanhalle ja suurelle Savonlinnan tyttölyseolle, joka toimi ahtaissa oloissa alkuaan 
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yksityisasunnoksi tarkoitetussa talossa. Tiedustelin mahtaisimmekohan saada rahoitusta 

järjestymään. Niilo Kallio vastasi:  

” Ei, ensin on rakennettava siirtoväestön koulut ja poltetut koulut. Meidän on ensin 

esimerkiksi saatava koulurakennus Siilinjärven Yhteiskoululle, entiselle Salmin 

Keskikoululle.”  

Vaikka savonlinnalaisena olinkin pahoillani koulurakennuksen viivästymisestä sävähdytti 

minua entisenä salmilaisena. Salmin Keskikoulu ei tullut turhaan uudelleen perustettua, 

vaikka uusi sota pyyhkäisi pois kaikki näkyvät muistot sen olemassaolosta. Se eli yhä. 

Ollessani käymässä Siilinjärvellä ja Lapinlahdella Salmin siirtoseurakuntaa lopettamassa, 

ei uudesta keskikoulusta vielä ollut tietoa. Mutta myöhemmin matkustaessani Savon rataa 

pitkin katseeni on aina Siilinjärven kohdalla kiintynyt uuteen, valkeaan koulurakennukseen, 

Siilinjärven Yhteiskouluun, entiseen Salmin Yhteiskouluun. Mitä muistoja se nostaakaan 

mieleen. Tulevaisuus näyttää sen arvon ja merkityksen Savon ja Karjalan nouseville 

polville.  

 

Tuleman Hovin salissa vasemmalta Ines ja Matti Huhtinen sekä Aune ja Mauri Terho. 

Keskellä häntää heiluttaa Vahti, joka ei välitä magnesiumvalon leimahduksesta. 

Viljo Hämäläinen: otteita kirjasta Lapsuuden kylät 

Lunkulan saaressa - Hipin talossa 

Jossain vaiheessa Taunon kalastuskaverit vaihtuivat. 30-luvun loppupuolen hän oli yksissä  
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Marttinan poikien kanssa. Marttinan pojat olivat Manu ja Eemeli Ahtiainen, Manu ja 

Empsu. Venemoottorit olivat jo siihen aikaan niin kehittyneitä, ettei purjeita pidetty enää 

edes kaiken varalla. Veneet olivat saaneet keulaansa kohtalaisen tilavan hytin, mikä antoi 

jonkinlaisen suojan sadetta ja kylmää vastaan. Lokakuussa Saaroisten kalastajat 

valmistautuivat kolmatta kuukautta kestävään syyskalastukseen.  

Kun kaikki oli kunnossa, he käänsivät veneensä kokan lohen asuinsijoille, Laatokan 

pohjoisille vesille. Miehet olivat kortteerissa vieraanvaraisissa karjalaisissa taloissa. 

Asukkaat olivat ortodokseja ja he pajattivat eli puhuivat sellaista Karjalan murretta, jonka 

kannakselaispojat vaivoin ymmärsivät. Hipin talo Salmin Lunkulan saaressa oli ainakin 

yhden syyskauden kortteeritalona Manulle, Empsulle ja Taunolle. Lunkulan saari on 

Mantsin saaren ja mantereen välissä Tulemajoen kohdalla. Alue sijaitsi hyvin lähellä 

Neuvostoliiton rajaa. 

Talon emäntä vastaanotti kalastajat suuren talonsa pihalla kehotellen heitä käymään 

ylemmäksi. Ylemmäksi? Saaroisten kalastajille selvisi, että asuinhuoneet olivatkin toisessa 

kerroksessa. Eläimet, parikymmentä päätä, olivat alakerran asukkaita. Suuressa tuvassa 

emäntä pyyteli: 

- Vakkaikua, vakkaikua vieruat. 

Emäntä tuli varmuuden vakuudeksi miesten luo, alkoi avata takkien nappeja näyttäen, että 

takit pois ja taloksi. Hän komenteli talon nuorta naisväkeä: 

- Pangua tytöt puut kylyn päzih! 

Myöhemmin illalle emäntä kehotteli kortteerilaisiaan: 

- Mengeä prihatsut ensimäih kylyh, sit tullah tytöt.  

Saunakamarissa Tauno ihmetteli emännän puhetta: pitäisikö nyt kiirehtiä, että tytöt 

ehtisivät meidän jälkeemme ajoissa saunaan. Kun prihat olivat tuskin ehtineet saunan 

lauteille, tulivat tytöt. Nuoret miehet katsoivat tyttöjä kuin ihmettä. Suuriin pyyhkeisiin 

verhoutuneet nuoret naiset heittivät löylyt, valmistivat sopivat pesuvedet, pesivät miesten 

selät ja kylvettivät ujot vieraat muutenkin kunnolla. Saunakamarissa Tauno sanoi monta 

kertaa kavereilleen: 

- Tätä ei kyl koton uso kukkua. 

Tuvassa emäntä kyseli leppoisaan tapaansa saunaterveisiä ja huomasi samalla ruotsien 

hämmentyneet ilmeet: 

- Nenga meil gostjat hyvi pietäh. 

Saaroisten kalastajat eivät olleet vain maksavia kortteerilaisia, vaan he olivat vieraita, jotka 

saivat tuntea ortodoksisen rahvaan ystävällisyyttä. Vaikka me kannakselaiset pidimme 

itseämme aika tavalla vieraanvaraisina, niin silti Salmin asukkaiden kosti eli kestitys ylitti 

Taunon mielestä kaiken. Kun Saaroisten kalastajat olivat rantautuneet Mantsiin, Lunkulaan 

ja Tulemaan, piti paikallinen nuorisoseura Ruotsin prihoille tervetulojuhlat ja tanssit 

nuorisoseuran talolla. Samalla tavalla juhlittiin kalastajien lähtiessä takaisin omille 

rannoilleen.  

Tiedän, että usea hameniekka tuli kalastajaveneen kyydissä Saaroisiin ja ihan pysyvästi.  
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Salmista oli kotoisen se tyttö, joka katseli Taunoa myös sillä silmällä. Taisi olla 

molemminpuolista, liekö ollut sitten ihan Taunon suuri rakkaus? Ruotsin prihat eli 

luterilaiset pojat tunsivat olevansa kovassa kurssissa. 

Etelärannan kalastajat hämmästelivät kovasti miksi paikalliset asukkaat kalastelivat pienillä 

veneillään ja aivan kalliorantojen tuntumassa. Eivätkä kaikki paikalliset asukkaat olleet 

koskaan edes nähneet lohta. Suuria kalastusveneitä heillä ei ollut. Jälkeenpäin ajatellen 

tuntuu siltä, että Saaroisten kalastajat olivat aloittamassa uutta kalastustapaa. Hipin ukko, 

80-vuotias valkopartainen mies tuli ihmettelemään suuria kalastusmoottoreita ja nuoria 

merimiehiä: 

– Työ lapset tuletto toisel puolel merty, da pyyvättö kalua tiällä mere selläl. Meil pitäy 

olla nenga pitky partu ennengu tiellä rannemmaski voip pyyteä kalua. Kyl työ siel 

piän tilan suatto. 

 

Kesäiset saunavieraat ja Vahti Mensosen pihalla Lunkulan saaressa 
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Ankkalampi Tuleman Hovin pihalla ja hovin sauna 

Korkeat räystäät 

Elettiin jo joulukuuta samalla reissulla. Kalastajamme olivat kaukana Venäjän puolella kun 

sakea lumipyry yllätti heidät. Hitaasti kohti Lunkulansaarta. He eivät kuitenkaan löytäneet 

Mantsinsaaren ja Lunkulansaaren välistä kapeaa väylää: oltiin eksyksissä. Miehet 

tähystivät ja moottori teki töitä alhaisilla kierroksilla. Metsän reuna oli edessä. Vene 

ajettiin varovasti rantaan jääruoppaan reunaan ja sidottiin nuorilla rannan puihin. Ja niin 

miehet lähtivät etsimään ihmisasumuksia. He tarpoivat jäätyvissä öljytakeissaan ja 

märissä vaatteissaan polven yläpuolelle ulottuvassa lumessa. Kilometrin pari 

taivallettuaan he tulivat aukealle, jossa oli kaksikerroksinen talo. Rakennus oli uusi ja 

komea. Mitä tehdä. Empsu sanoi: 

- Täs talos on meil “räystiät liia korkial”. 

Kolme miestä tuli lumipyryssä kellon näyttäessä reilusti yli puolta yötä. Tauno ei välittänyt 

liian korkeista räystäistä, vaan koputti kuuluvasti oveen. Kohta he kuulivat heleän 

naisäänen tiedustelevan keitä ovat yölliset kulkijat. Taunon selitettyä mitä miehiä ja miten 

he olivat joutuneet eksyksiin, nainen avasi ovet ja päästi viluiset kalastajat lämpimään. 

Talon rouva keitti heille kahvit ja valmisti voileivät. Yölliset kulkijat vietiin lopulta ylelliseen 

makuukamariin ja heille osoitettiin yösijat. Kalastajat vastustelivat: 

- Mite myö käyviä näis kamppeis makkuamua näin hienoihi sänkylöihe. 

Rouva ei antanut miesten nukkua lattialla vaan kahden lakanan väliin oli mentävä. Hän 

ymmärsi jotain kalastajien elämästä. Aamulla kotiutui myös talon isäntä, Mantsinsaaren 

tykistön patteriston komentaja. Taas laitettiin kahvit ja ruuat pöytään. Talon isäntäväki ei 

ottanut millään tarjottua korvausta yösijasta; eivätkä kalastajat halunneet myöskään 

pennin pyörylää Empsun isännälle tuomasta kahdesta komeasta lohesta. Tauno muisteli 
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usein Mantsin patteriston komentajan ystävällistä rouvaa ja arveli että, tuskin sellaista 

vieraanvaraisuutta enää löytyisi mistään tässä maassa. 

Syksy oli ollut tavallistakin armottomampi. Vuoden viimeiseksi reissuksi jäi se, kun he 

olivat laskeneet verkkonsa merirajan tuntumaan. Lämpötila laski nopeasti ja jäähuurretta 

oli kertynyt niin paljon, ettei potkuri päässyt enää kunnolla pyörimään. He pääsivät vaivoin 

ohuen kiintojään reunalle, eivät rantaan asti. Pakkanen kiristyi koko ajan ja verkot olivat 

kohta tavoittamattomissa. Mantsinsaaresta löytyi puhelin, millä he pyysivät jäänmurtajan 

apua. Murtajan kapteenin tyly vastaus oli, ettei ainakaan huomenna, koska heillä on 

huoltomatka johonkin tykistöpatteriin. Velipojan seuraava veto oli: 

- Sit myö otetua Mantsin meripelastusvene ja lähtiä sil. Sithä työ suatta tulla etsimiä 

meitäkuitenkii. 

- No, olkaa sitten valmiina huomenaamuna kello seitsemän! 

Murtaja, joka oli ollut käytössä vasta toista vuotta, saapui ajallaan. Maamerkkien mukaan 

kalastajat luotsasivat aluksen verkkojen kohdalle. Laivan oma vene laskettiin vesille ja 

verkot ynnä suuri saalis nousivat veneeseen. Osa verkoista sai jäädä jäihin, sillä ne olivat 

jo NL:n rajan toisella puolella eikä murtajalla ollut sinne menemistä. 

Murtaja suuntasi matkansa Sortavalaan, missä kalastajat myivät apajansa ja matkasivat 

taas Lunkulansaareen. Siellä he sopivat kylän miesten kanssa veneen vetämisestä maalle  

vorokilla, kunhan jäät olisivat vielä hiukan vahvistuneet. Vain joulun läheisyys ajoi 

kalastajia matkaan. Sortavalassa he jäivät junasta. Oli jouluostosten aika. Velipoika ei 

tullut koskaan tyhjin käsin kotiin. Mitä hän toi, toiko hamekankaan äidillemme, karamellejä, 

mitä muuta. Yksittäiset tuomiset ovat jo kadonneet muististani, mutta eivät ihan kaikki. 

Laatokalla ei ollut varsinaisia jäänmurtajia. Taunon tarkoittama murtaja on ollut Laatokan 

rannikkojoukkojen yhteys- ja kelirikkoalus Aallokas. Se valmistui Sortavalassa 1936, mistä 

voin ajoittaa Taunon kertomuksen vuoteen 1937. Aallokas on ollut myös Laatokan 

ikivanha nimi. Nimeen on kätkettynä suuren aavan voima ja arvaamattomuus. 
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Tuleman satama 1930-luvun  lopulla 

Lähteet: 

Kansalliskirjaston digiarkiston sanomalehdet vuosilta 1832-1910 

Rovasti M. J. Huhtisen kirjoitukset savonlinnalaisessa Savonmaa lehdessä 60-luvulla 

J.R. Danielson- Kalmari: Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen, osa  IV 

Ingwald Sourander: Salmin pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan-Karjalan historiasta. 

Elna Pelkonen: Karjalan meren äärellä 

Viljo Hämäläinen: Lapsuuden kylät 

Mauri Terho: Aunuksen retken muistikirja 1919 

Salmi-säätiön, Kansallismuseon, Heikki Jerosen ja Leo Miralan internet-sivut 

Juhani Vahtola: Nuorukaisten sota 

Kuvat  ovat  Aune ja Mauri Terhon perhealbumista, ellei toisin ole mainittu. 


