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Kokoili Tuomi.

Kansa ylimalkaan hywin wiihii tietää miten ennen
on eletty ja mitä on tapahtunut heidän paikkakunnal-
laan edesmenneinä aikoina. Eikä se kumma olekaan;
sillä paikkakunnallisia historikeja eli kertomuksia kunkin
seurakunnan omituisista waiheista ja kehityksestä on ai-
wan Harmassa ja nekin useammassa paikassa käsikirjoi-
tuksina. Waikea näitä tällaista kertomuksia onkin koota,
kun lähteet niihin, ainakin täällä itä- ja kaakkois-Suo-
messa, omat jokseenkin niukat. Mtä ja toista sitä kui-
tenkin woifi kokoon saada, jos kussakin paikkakunnassa
joku kansan mutistusta harrastama henkilö ottaisi wai-
wakseen penkoa wanhoja kirkon arkistoja ja tarkastella
siellä löytywiä wanhoja kokousten, piispain ja rowas-
tien tutkintapöytäkirjoja y. m. Armoisa papisto mar-
inaankin olisi awullinen tällaiselle muistojen kerääjälle,
sillä olisi kai se suotawa, että jokaisessa kirkon arkis-
tossa löytyisi kertomus seurakunan merkillisimmistä wai-
heista. Kun wielä tällaiset kertomukset painettaisiin ja
pieninä kirjaisina leivitettäisiin seurakunnissa, niin luu-
lisi niiden oleman terwe-tulleita joka talossa.

Tällaisia aatteita on näiden riwien kirjoittaja jo
kauan mielessään hautonut, nähdessään miten nykyinen
sukupolwi rauhassa saapi nauttia hyödyn ja hedelmän
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esi-isäinsä waiwoista, hiestä, merestä ja kärsimisistä;
miten se astelee heidän lahonneiden luidensa päällä ja
metelee matojansa siinä, missä he omat isänmaan puo-
lesta taistellen kaatuneet, -tahi kolkosta kormesta, halla-
ja nälkämuosien maimoja kärsien, sen miljelysmaaksi muo-
kanneet, — eikä kuitenkaan tiedä heistä juuri sanottamaa.

Äskettäin, käydessäni Sortamalassa, matkailin erään
talonisännän kanssa Ännikänniemen kylästä. Mies oli
erittäin hymcintahtoinen ja puhelias. Puhellessani hä-
nen kanssaan yhtä ja toista seurakunnan oloista, tulin
huomaamaan, että miehellä olisi halu saada tietää ta-
pahtumista hänen paikkakunnallaan; ja silloin ajattelin
ja mielessäni päätinkin Maistamiksi kyhätä muutamia

kertomuksia Uukuniemen ja Kesälahden seurakunnista.

l. Wanhempia muistoja yleishistorialliselta alalta.

Wanhan Wenäjiin mallan aikana eli ennen muotta
1617, kun Stolboman rauhassa entinen Käkisalmen lää-
ni jäi Ruotsille, oli Uukuniemi, johon Kesälahtikin kuu-
lui, yksi Kurkijoen kreikkalaisen pitäjään kappeleista.
Siinä, niinkuin Käkisalmen läänissä yleensä siihen ai-
kaan, asui alkuperäistä Karjalan kansanheimoa, joka oli
kastettu kreikkalaiseen uskontoon. Miten suuri osa ny-
kyistä Kesälahtea on kuulunut silloiseen Uukuniemen kap-
peliin, ei enää tarkoin tiedetä. Sen Nomgorodilaisen
merotirjan mukaan, muodelta 1500, josta A. I. Euro-
paeus „Karjalan ajantiedossaan" siwulla 24 mainitsee,
on Totkuniemi kuulunut Kurkijoen ja Purujäriven kylä
Sortllwalan pogostaan. Sen kuitenkin huomaa ilmaan-
tuneista wanhoista kalmistoista ja eri paikkain, mäkien,
niemien ja saarien nimistä, että asutus jo niinä aikoi-
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na on Kesälahden puolellakin ollut jokseenkin laaja, eten-
kin kirkon kylässä, Totkuniemellä ja Purujärmellä. Niin-
pä Kerelin niemellä (siinä, mihin „Don luan"-lcmva
seisahtuu), jossa nykyään sijaitsee Pennala ja Saarela
nimiset talot, on ollut asukkaita, joiden hautausmaa ja
säiissyniin paikka on mieläkin niihtiimiinä Pennalan „kal-
mistopellon" laidassa. — Niemen nimi „Kereli", sa-
moin kuin Teppananmiiki Totkuniemellä, Kauronmäki
Purujärmellä, liwanannurmi kirkonkylässä, Suitsan,
Sorsan ja Ignatun saaret y. m. omat perintöä sen ai-
kuisilta asukkailta. Uukuniemen puolella niinikään mo-
net paikallisnimet näitä aikoja ja asukkaita muistutta-
mat. Purujiirmen kylällä on mielä muona 1745, Pek-
ka Laukkasen pellolla, ollut eräs rappeutunut, entisten
kreikan-uskoisten „uhrihuone", jota sen nmotisessa ro-
wastin tarkastuspöytäkirjassa nimitetään „ziizorna"
siiiissynä; — maan kun sen luona oli jonkunlaista tai-
kuutta harjoitettu ja kyläkunta piti sitä ajallisen onnen-sa pylmiiiinä, määrättiin tämä jäännös hiimitettiimäksi,
ja rahmas sai ankaran nuhteen. Tämän kirjoittajalle
näytettiin w:na 1865 entisen uhrihuoneen paikkaa, ja
selmiisti mielä silloin huomasi siinä olemista ki mistä,
jonkun pienemmän rakennuksen siinä aikoinaan olleen.
Sama pelto on mieläkin Laukkasen sumulla, ja siitä, sa-
moin kuin Astikkalan pellosta, kuuluu ennen ihmisluita
kyntäessä nousseen, josta huomaa ruumiita niihin hau-
datuksi, maikka matalaan, niinkuin kreikan-uskoiset maa-
kylissä kuulumat mieläkin tekemän.

Naapuri-seurakuntamme mirallinen nimi on Uuku-
niemi", maikka kansa enimmäkseen sitä nimittää „Uu-
puniemeksi." Eri kaskuja on näiden nimien synnystä.
Uukuniemen pappilan rajalta pohjoiseen, siis Kesälah-
delle päin, pistää pitkä ja kaita Papinniemi, jossa
kerrotaan ennen olleen meniijän kirkon, josta mielä
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muistuttaa siinä kaswawa suuri „alttari-petiijä" ja
sen lähellä manhat hautamerkit. Pitkin tämän nie-
men wartta olisi entiseen aikaan laadittu paljon pu-
kuja", eli jonkunlaisia koteloita, joissa sorsia olisi mu-
nitettu ja josta siis nimi: „Uukujen niemi". Toiset taas
sanomat, että tuo pitkä ja kaita Papinniemi yritti me-
nemään Kesiilahdelle, maan „uupui" millille, josta nimi:
„Uupuniemi". Tämän kyhiiilijii on aina Papinniemen
simu kulkiessaan ajatellut, että eiköhän manhat pakanal-
liset suomalaiset lienekin tuolta „ukonmaljojaan" kemäi-
sin Pyhiijiirmeensii kaadelleet. Ukko yli-lumalan uhriksi,
ja eiköhän sen mmi alkujaan liene ollutkin „Monniemi",
joka sitten menäläisten suussa kuului „Uggoniemi ja U-
goniemi", niinkuin seurakuntaa äskenmainitussa Nomgo-
rodilaisessa merokirjassa muoroon nimitetään, joka nimi-
tys sitten lutherilaisella ajalla „Uguniemeksi" muodostui,
ruotsimielisen mirkakunnan kautta, kun niemen alkupe-
räinen nimi jo kreikkalaisella ajalla oli saanut poistua
papin ja kirkon tieltä, merkitsemään kristittyä aikaa.

Miten nimi „Kesiilahti" on syntynyt, saattaa ar-
mella, että kun se osa Pyhiijiirmeä, joka on Totkuniemcn,
Riihiniemen, Taipaleen ja Piikkecnsalmen miilillii, on
matalaa ja kewiiisin aina ensiksi luo jäiipeitteensii, on
seurauksena ollut, että sitä rumettiin Kesiilahdeksi nimit-
tämään, josta seurakuntakin sai nimensä.

Miten aikaiseen Uukuniemi ja Kesälahti omat ensim-
mäiset asukkaansa saaneet on tietämätön. Mainitun Now-
gorodilaisen merokirjan mukaan on w:na 1500 ylii-Kar-
jalassa ollut maan muutamia taloja, jota mastaan Sor-
tamalan ja Kurkijoen seudut samaan aikaan omat olleet
asukkaista rikkaat. Tästä huomaa, että Aunuksen rajoil-
ta ja Laatokan rantamailta asukkaita länsi-Karjalaan on
miihitellen metiiytynyt, jopa tännekin asti, koska mero-
kirjassa mainitaan kylät: „Uggoniemi, Niukkola, Kumbu,
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Totkuniemi ja Purujärmi".
Niinä kolmena muosisatana, jotka kuluimat Pähkinä-saaren rauhasta Stolboman rauhaan, raimosi, niinkuin

isänmaamme historiasta tiedämme, Sawon ja Karjalan
rajoilla alituiset sodat, jotka usein muosikausia kestimiit,
ja näinä aikoina eimiit Samon ja Karjalan miehet tun-
teneet toisiaan »veljeksiksi; uskonto, tapain raakuus ja
maltiollinen asema eroitti heidät toisistaan; senpätiihden
he muoroon hyökkäsimät toinen toisensa alueelle ryöstä-
en, taloja ja kyliä polttaen ja lemittiien kauhua sekä
murhaa. Pitkäksi menyisi luettelo niistä surkeuksista kun
näiden maakuntain asukkaat ja etenkin rajaseuduilla asu-
jat omat saaneet kärsiä. Niinpä esim. suuren Wenäjiin
sodan aikana w:na 1496, Samon miehet polttimat 800
taloa Karjalassa, ja on tai Kesälahti ja Uukuniemi täs-
tä hämityksestä osansa saanut, sillä rajakynnyksellii ollen,
saimat kai aina ensimmäisen mihan puuskan kokea. Kun,
wuonna 1556, menäliiiset polttimat Samon rajoilta mii-
si kylää ja kuningas Kustaa I:nen samana muonna kiis-
ki Samon miesten kostaa mihollisen raatelemiset, oli
tästä seurauksena muun muassa se, että Haapalahden
miehet (Säiimingistä) polttimat 18 taloa Karjalan puo-
lella ja kohta sen jälkeen 40 taloa Putkilahdessa ja sur-
masimat 13 miestä. Wielii samana muonna polttimat
Samon miehet Kimijiirmellii ja Mutalahdessa (Parikka-
lassa) 20 taloa, Purujiirwen kylässä (Kesiilahdella) 35
taloa, ja tappoimat 17 miestä.

Isänmaan historia myös tarkoittaa näitä oloja, mai-
nitessaan, että w:na 1595, kun silloisen Wenäläis-sodan
loputtua rauha tehtiin Tiiyssiniissä, „suurin osa Käki-
salmen lääniä oli julmasti hiimitetty ja asukkaista pal-
jastettu". Miten hirmuisesti tämä sodan raimo oli liik-
kunut, nähdään siitä, että w:na 1589 oli sen aikuisen
werokirjan mukaan Kurkijoen pogostassa, johon Uuku-
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niemi ja Kesälahti kuului, 92 meronalaista, mutta 1083
autiotilaa; Sortamalassa 114 maksamaa ja 699 autio-
tilaa ja Ilomantsin pogostassa 189 asuttua ja 526 au-
tiotilaa, eli yhteensä 395 merollista ja 2308 autioti-
laa. *) Kyllähän asukkaat Wenäjiin puoleisessa Karja-
lassa olimat samaa Suomen kansaa, mutta kun kohtalo
oli uskonnon ja maltiollisten olojen suhteen eroittanut
heidät muusta Suomen kansasta, joka heihin nähden oli
sekä aineellisesti että henkisesti paljonkin paremmin edus-
tettu, sai weljeskansa Weniijän Karjalassa kärsiä hal-
meksimista ja mihaa. Sentiihden alkoimat nämä alku-
asukkaat jo 16 muosisadan lopulla joukottain muuttaa
Aunukseen, jättäen entiset asuinpaikkansa autioiksi. Toi-
sia seurasi kun Käkisalmen lääni w:na 1617, Stolboman
rauhassa, jäi Ruotsille. Rauhau tultua koetti Ruotsin
hallitus monenlaisia keinoja, saadakseen uusia alamaisi-
aan lutherilaiseen uskoon, mutta ei mitkään keinot mai-
neet jälelle jääneitä asukkaita taimuttaa, joskin joitakui-
ta kääntyikin. Tuo peri-suomalainen itsepintaisuus tuli
heissä näkymiin, he kun panimat jyrkintii »vastarintaa
kaikille käännytys-puuhille. Vastahakoisuuteen lienee syy-
tä lisännyt sekin seikka, kun lukutaitoa rumettiin kansal-
ta maalimaan, joka ei ollut kaikille lutherilnisillekaan mie-
luista. Kun hallitus mihdoin jätti heidän hengellisen
hoitonsa rappiolle, malittimat he siitä haikiasti, ja kun
sota Ruotsin ja Wenäjiin millille syttyi, pitimiit he Ve-
näläisten puolta. Tällaista ristiriitaista menoa kesti
loppupuolelle 17:sta muosisataa. Silloin senlaisetkin mie-
het kun sotamarski Kustaa Emertinpoika Horn, pitimiit
ainoana keinona tarkoittaa nämä „uppinistaiset" ala-
maiset pois maasta. Hallitus tosin ei täyttänyt tätä
perinpohjaista keinoa, mutta ryhtyi yhä antarimpiin

*) EuropaeuZ, Karjalan ajantieto.
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käännytys-puuhiin ja »vaikutus oli melkein sama; sillä
Inkerinmaata lukuun ottamatta, jossa käännytys parem-
min onnistui, yksin Käkisalmen läänistä mainitaan muut-
taneen miidettiituhatta perhekuntaa Aunuksen puolelle.
Silloin Kesiilahtikin niin paljastui kreikan-uskoisista al-
ku-asukkaistaan, että yksi ainoa, Stepanoff niminen mies
poikineen jäi tänne, ja hänestä on Teppanain laaja su-
ku leminnyt. Waan kun nämiitkin käiintyiwiit lutheri-
laiseen uskontoon, niin ei Kesälahden puolella ole sen
perästä kreikanuskoisia ollut.

11. Uukuniemen ja Kesälahden yhteistä lutherilaista
seurakuntaa koskemia muistoja, umodesta

1637 wuoteen 1721.

Poismuuttaneitten kreikanuskoisten sijaan on Uuku-
niemelle ja Kesälahdelle, samoin kuin Käkisalmen läänin
muihinkin pitäjiin, tullut asukkaita Salvosta, Hämeestä
ja muistakin maakunnista, jopa aina lounais-Suomesta
ja pohjanmaalta saakka; ja näistä tulokkaista on luthe-
rilainen seurakunta täällä alkanut ja kasmanut. Suku-
nimiä on ollut ja on mieläkin, jotka muistuttaa tulleit-
ten kotiperää. „Kainulainen" muistuttaa pohjanmaata,
„Hämiiliiinen" Hämeenmaata, „Turkulainen" ja „Nousiai-
nen" Turun seutuja ja Nousiaisten pitäjää, „littiliiinen"
litin pitäjää, „Laukkanen" ja „Asikainen" Laukaan ja A-
sikkalan pitäjiä, „Le»niläinen" ja „Leminen" Lemin pitä-
jää, „Puumalainen" Puumalaa, „Tuunainen" Tuunaan-
saarta Kerimäellä, „Hiilwii" Hälivänsaarta, „Toropai-
nen" Toroppalan kylää, miimeksi mainitussa pitäjässä.
Nilni „Ketolainen" on 1691 muoden kirjassa „Keto",
ja länsi-Suomessa on mieläkin tämä sukunimi käytän-
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tii, jossa 1571 w:den, Sawonlinnan läänistä tehtyjen
weroluetteloiden mukaan on silloin asunut 7 sen nimis-
tä »vero-talollista. Aksi niistä, HenrikKupiainen, oli käy-
nyt Tukholmassa, kuningas Kustaa I.selle »valittamassase»» aikuisten herrain kowuutta ja »voutien »vääryyttä.
Ankaroita nuhdekirjoja tiedämmekin sen aikuisten herrain
mainitulta kuninkaalta saaneen. Berg'in laaja suku Uu-
tuniemellä, on saanut alkunsa sen nimisestä Ruotsin
kruunun arentiherrasta, joka on homiaan pitänyt Niuk-
kalan kylässä, „Howilan" paikalla. Nielikäisten suku
Willalan kylässä, juurtunee Neiglick niinisestä samanlai-
sesta arentimiehestii, jonka asunto kuuluu olleen Keto-
lanlahdessa. Laaja Malisen suku on tullut Malilan
mäeltä Kerimäen pitäjästä, ja Pennasen suku, joka en-
sin on asettunut Willalan kylään ja sieltä haarautunut
Kereliin, Warmanniemelle, Suitsansaareen ja Totkunie-
melle, on sekin tullut Samosta. Mujuset kuulumat tul-
leen Ilomantsista, muita mainitsematta. Mutta kun
»vertailee näitä y. »n. Uukuniemellii ja Kesiilahdella kiiy-
tettiiwiä sukunimiä sen luettelon kanssa, jonka Hannes
Gebhard on koonnut entisessä Sawonlinnan läänissä,
w:na 1571 tehdyistä »veroluetteloista, niin huomaa, et-
tä samoja sukunimiä on jo siihen aikaan Samossa ollut
paljon. Luultama siis on, että nimet, jotka täällä etiii-
simpiii paikkoja muistuttamat, ensin omat siirtyneet Sa-
moon ja sieltä tänne. On myös huomattama, että ne
nimet, jotta saawat »vartalonsa ristimä-nimestä, tahi esi-
neestä eli laitoksesta, joka muistuttaa kristittyä aika-
kautta, omat myös siltä ajalta. Nimet sellaiset kun Luos-
tarinen, Hannonen, Penttinen, Pennanen Benjami-
nen, Perttunen, Mikkonena, Teppana, Tahmanainen,
Piispanen, Huotarinen, y. m., omat ivarmaan kristityltä
ajalta.

Kun suuri osa Gebhard'in luettelossa olemia sukuni-
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miä lamataan jo »vanhimmassa, Uukuniemen jaKesälah-
den yhteisessä kirkonkirjassa, »vuodelta 1691, niin siitäsaa sen tiedon, että muutos Samosta ja muualtakin on
suuressa määrässä tapahtunut jo 17:llii .satalumulla,
treikanuskoisilta autioksi jääneille asuinsijoille. Sittemmin
on minne- ja nykyisellä satalumulla tullut toisia sukuja,
joista mainitsen: Immonen, Kärkkäinen, Mustonen,
Luostarinen, Korhonen ja Malinen.

Uukuniemen ja Kesälahden yhteinen lutherilainen seu-
rakunta lukee alkunsa »vuodesta 1637, jolloin seurakun-
nalla on ollut ensimmäinen kirkkoherra (Marttinus Ma-
tinpoika Fabritius) ja tietysti kirkkokin. Äsken maini-
tussa »vanhimmassa, Uukuniemen kirkon arkistossa löy-
tymässä kirkonkirjassa, »vuodelta 1691, jonka kirjoitta-
misen on aloittanut kirkkoherra Fabian lisakinpoika Nirk-
ko, luetellaan seuraamat kylät: Uukuniemi, Kokonlahti,
Marttinansaari, Ännikänniemi, Kalattoma, Latmasyrjä,
Mensumaara, Sikopohja, Parikka, Matri, Niukkala, Kum-
pu, Purujiirmi, Villala, Totkuniemi, Kereli ja Kesä-
lahti. W:na 1707 löytyy näiden kylien lisäksi: Rossin-
niemi, Ristilahti, Pentinniemi ja Kiurusaari.

Seurakunnan ensimmäinen kirkko on ollut.Kesälah-
den puolella, sillä kummulla missä pappilan kartano ny-
kyjään sijaitsee ja johon paikkaan w:na 1746 Kesälah-
den, järjestyksessä toinen kirkkokin rakennettiin. Syytä
siihen, minkätiihden ensimmäinen kirkko Kesälahden puo-
lelle tehtiin, moipi kahdella tamalla armailla. Ensiksi
tuli kirkko melkein keskelle silloista sattgen suurta pitä-
jää, joka Orimeden rannoilta ulottui Sortamalan ja
Jaakkiman rajoille, ja toiseksi pidettiin ehkä niinä rau-
hattomina ja epälvakaisina aikoina Pyhäjiirmen pohjois-
puolella olema Kesälahti turmallisempana siiilöpaikkana
kirkolle. Olihan kolmea »vuotta ennen Stolboman rau-
han tekoa, w:na 1614, taistelu Uukuniemellä, jolloin
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Fulttilan herra Hanno Munk moitti Wenälälset, joka moit-
to oli niin waikuttawa, että asukkaat Aunuksen puolella
lupailiwat alamaisuutta. Otaksuttiin ehkä »vastakin »vi-
hollisen sinne hyökkäämän ja tahdottiin saada kirkko suo-
jelluksi. Suuri se ei ole ollut tuo ensimmäinen kirkko,
koska muistiin on kirjoitettu, että siinä on ollut „wiisi
pientä akkunaa".

Vaikka kirkko ja pappila olimat Kesälahden puolella,
nimitettiin seurakuntaa 17:lla muosisadalla kuitenkin u-
seimmiten Uukuniemeksi, Harmoin Kesiilahdeksi. Niinpä
mainitaan Martino Matinpoikaa w:na 1637 „Uukunie-
men" kirkkoherraksi, maikka hän Kesiilahdella asui, ja Uu-
kuniemen puolella ei mitään papin asuntoa mielä ollut.
Mutta kenraalikumernööri Inkerinmaalla ja Käkisalmen
läänissä, kreimi Arjö Sperling, määrää muonna 1691,
kirkkoherralle „Kesiilahdella", Fabian Nirkolle, mitkä ti-
lukset pitää kuulua „Kesälahden »vanhan pappilan maak-
si". Molemmilla nimillä ymmärrettiin siis samaa kirk-
kokuntaa.

Tutkinto ja pitäjään kokousten pöytäkirjoista (joista
»vanhimmat omat Nirkon ajoilta, alkaen »vuodesta 1691)
nähdään, että kirkon Kesiilahdella ollessa »vähäpätöisen ja
sijoitetun etäiseen paikkaan, olimat pitäjäläiset jo muon-
na 1675 saaneet kuninkaallisen luman muuttaa kirkkonsa
sopimammalle paikalle, joksi katsottiin Uukuniemi. Pitä-
jänkokouksessa 9 p:nii Elokuuta w:na 1691, lupasi seu-
rakunta alkaa kirkonrakennuksen seuraamana kewiinnii, ja
kirkonpaikaksi katsottiin Pyhämäki. Kun sitten suostu-
mus oli tehty rakennusmestarin „Luukas Hinder 'in poi-
ka (Heikinpoika) Kainulaisen" kanssa, pantiin työ alulle
Vapunpäimiinii 1692. Ia kun tämä uusi kirkko „lu-
malan siunauksella ja seurakunnan kiitettiimiillä ahkeruu-
della" saatiin »valmiiksi, antoi silloinen Wiipurin hippa-
kunnan piispa Pietari Bang määräyksen sen juhlallises-
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ta »vihkimisestä, „Herralle temppeliksi". Wihkimisen toi-
mitti Maaliskuun 11 p:nii 1694 Käkisalmen romasti
Juhana Serlachius. Sitten »naarattiin, että papiston
piti joka kolmas sunnuntai käydä Uukuniemellä kirkon-
menoja toimittamassa, mutta kuitenkin »voimassaan pi-
tää säännöllinen Jumalan palmelus Kesälahden kirkossa,
siksi kun esimalta tästä tekee muutoksen. Syy tähän mää-
räykseen oli siinä, että papisto mielä asui Kesiilahdella.

Seurakunnalla oli nyt kaksi kirkkoa, mutta Jumala
sitä kuritti, sallien jo samana muonna kun kirkko »vihit-
tiin. Heinäkuun 19 p:nii, tämän uuden kirkon palaa uk-
kosen tulesta. Mainittuna piiiwiinii oli, Nirkon muis-
toon panon mukaan, kl. 2:den aikana j. p. p. noussut
hirmittämii ukon-ilma, joka sytytti kirkon ja parin tun-
nin kuluessa muutti sen tuhkaliijiiksi. Tämähän oli ko-
ma isku seurakunnalle, samassa kun se näyttää olleen en-
teenä tulemille komille ai'oille: kauhioille niilkiimuosille ja
isonwihan julmuuksille.

Suurina nälkämuosina 1695—1697, on tässäkin
seurakunnassa kuollut paljon kansaa. Muistoon on kir-
joitettu, että kerjiiliiis-joukkoja on tulmaillut pohjoisesta
päin, joiden seassa kuollon »viikate on ankarasti liikku-
nut. Näitä, enimmäkseen tuntemattomia, on haudattu
ilman ruumisarkkuja, kymmenkuntia samaan hautaan.
Kulkijoita on ollut aina Torniosta jaKajaanista saakka.

Nirkon muistoon panoissa myös mainitaan niinä
»vuosina täälläkin olleen jonkunmoista kapinallista liiket-
tä, jonka esineeksi nuo kruunun arentiherrat olimat jou-
tuneet, sillä heidän holvejansa on ryöstetty. Huomat-
taman on, että näitä arentiherroja, joista mainitaan:
„Kostman, Krook, Berg, Neiglick", ja jotka kaikki omat
monen muun mallas-siiätyisen kanssa lahjoituksillaan kau-
nistaneet Nirkon aikana rakennettuja kirkkoja, on asunut
sekä Uukuniemen, että Kesälahden puolella. Niinkutsu-
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tuita homileirejä on ollut Niukkalan kylässä Uukuniemel-
lii, ja Totkuniemen sekä Willalan kylissä Kesiilahdella.

Ennen suurta reduktionia (lahjoitusmaitten palaut-
tamista) on näissä homileireissä asunut lahjoituksen saa-
neitten suurten herrain »voudit, jotka useimmiten olimat

rahmaan kiusaajia. Kaiketi jotain sellaista omat Uuku-
niemeläisetkin saaneet aikoinaan kärsiä, koska kansan ta-
ru tahtoo sijoittaa tuon julman kuuluisan Karjalan pa-
jarin Niukkakaan. Todistettu on kuitenkin, että Karja-
lan pajari, joka luultamasti on ollut joku Lilje-kreimin
pehtori, on asunut Kiteellä, jossa hänen kartanonsa on
ollut „pajarin mäellä", Sortawalaan wiewiin tien »var-
rella, Kiteenjärwen ja Hyypiäjärmen »välillä. Parikka-
la, Uukuniemi ja Kesälahti annettiin Kuningatar Kris-
tinalta Arwid Wittenbergille kreiwikunnaksi. Nämä her-
rat tiettiimiisti eiwiit täällä asuneet, tuskinpa kiiwiwiit-
kiiiin, maan pitimiit mouteja eli pehtoreita sijassaan, jot-
ka osasitvat kansaa kiusata. Kun sitten Kaarle Xl:sta
hallitessa lahjoitusmaat palautettiin takaisin kruunulle,
pani kruunu tänne arentiherroja, jotka kukin alueestaan
maksoimat määrätyt werot kruunulle. Mutta lienewiit
nämä arentimiehetkin osanneet kansalta laittomia kiskoa,
koska siinä tutkinnossa maakuntain tilasta, jonka halli-
tuksen määräämä tarkastuskommissioni w:na 1726, Tam-
mikuussa, on kreimi Kustaa Bonde'n johdannolla pitä-
nyt Kiteellä, Kesälahden talonpojat omat laittomuuksista
»valittaneet ja pyytäneet »vapautusta „arentimiesten or-
juudesta", sekä oikeutta saada kohdastaan „kunink. ma-
jesteetille ja kruunulle meronsa suorittaa". Tarkastus-
kommissioni ottikin tämän y. m. rahmaan anomukset
huomioon, lumaten ne hallitukselle esittää, „ja jos sillä
millin", ennenkuin hallitus asiasta päätöksen antaa, „a-
----rentimiehet laittomia ottaisimat", neumottiin rähmästä
maaherralle »valittamaan, „joka kyllä olisi heille amulli-
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nen ja rankaisisi arentimiesten laittomuudet".
Palaamme jälleen kirkonrakennuspuuhiin. Maikkakin

ajat olimat komat ja ahtaat, niin rumettiin palaneen
kirkon sijaan kohta uutta puuhaamaan. Sitä ei nyt e-
niiii rakennettu Pyhiimäelle, jossa entistä onnettomuus
kohtasi, maan henkikirjuri Kaarle Hellenius katseli uu-
den, sopimamman kirkonpaikan „Ertonmäelle". Paikka
ja Uukuniemen tähän asti käytetty hautausmaa „Ertto-
la" on saanut nimensä eräästä „Ertto" niinisestä we-
näjänuskoisesta talonpojasta (rysk bonde), jolla kirkon
teko-aikana niissä paikoin oli kaskimiljelystä; ja hänen
kanssa on seurakunnalla ja papistolla kirkon teko-aikana
ollut jonkunmoisia rettelöttä. Wuonna 1697 pantiin
työ alulle ja Helmikuun 24 p:nii 1700, kirkko »vihittiin.
Tämä kirkko näyttää tulleen huonosti ja hätäisesti teh-
dyksi, koska sitä jo w:na 1710 ja seuraamina »vuosina
täytyi korjailla. Eikä se kumma ollutkaan, jos niin ah-
taina aikoina ei kelpo-kirkkoa saatu; kummempi on, että
sellainenkin saatiin. Näkyy se kumminkin seisseen »vuo-
teen 1793, jolloin Uukuniemelle on taas uusi kirkko teh-
ty. Tämä kirkko iv:Ua 1853 uudestaan rakennettiin,
»vuorattiin ja maalattiin. Saattaa siis sanoa, että ny-
kyinen Uukuniemen kirkko on lutherilaisista kirkoista nel-
jäs järjestyksessä. Kellotapulin kelloineen poltti ulkoisen
tuli. Kesäkuun 3 p:nä w:na 1849, ja nykyinen tapuli
tehtiin samaan aikaan kuin kirkkokin uusittiin, siis w:na
1853.

Aiman mannaa tietoa ei moi saada siitä milloinka
papisto Kesiilahdelta siirtyi Uukuniemelle. Mahdollista
on kuitenkin, että kirkkoherra Nirkko »väliaikaisesti asui
siellä jo ennenkuin sinne on »vakinainen pappila saatu;
ehkäpä niin sanotulla „Nirkonniemellä", jossa kansa sa-
noo papin ennen »vanhaan asuneen.

Wuonna 1696, Syyskuun 29 p:nii, oli sotamarSki
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ja kenraalikuwernööri Otto Wilhelm von Fersen mää-
rännyt pappilaksi Uukuniemelle Jeremias Greelssinpojan,
Olli Pöyhösen ja Lauri Kokon tilat, ja pitäjään kokouk-sessa w:na 1697 muistutettiin seurakuntaa welwollisuu-
destaan rakentaa pappila Uukuniemelle, johon seurakun-
ta oli 17 ja 21 p:nä Syyskuuta sekä 22 p:nä Lokakuu-
ta 1693 suostunut. Kokouksessa Elokuun 9 p:nii 1700,
somittiin pappilan pytingin teosta hakkaajain Lauri La-
wosen, Lauri Tuunaisen, Matti Toropaisen ja Martti
Pärnäsen kanssa ja seuraamana muonna päätettiin ul-
kohuoneista. Näyttää siis, että kirkkoherra noin 1702
»vakinaisesti olisi Uukuniemelle muuttanut. Tunnettu en-
simmäinen kappalainen, Matti Klementinpoika Molarius
kuoli Kesiilahdella, Tammikuun 25 p:nii 1700; ja hä-
nen perillistään omat Molariukset Kesiilahdella. Häntäseuraama kappalainen, Jaakko luhananpoika Ruthenius
asui myös Kesälahdella noin muoteen 1710, jolloin eh-
kä muutti Uukuniemelle; mutta häntä jo samana muon-
na kohtasi tapaturmainen kuolema Laatokan laineissa.

Kuivaillakseni sen aikuisia oloja, suomennan tähän parin
pitäjään kokousten pöytäkirjaa, »vuosilta 1691 ja 1710.

1. Kokouksessa Kesälahden kirkossa 9 p:nii Elo-
kuuta 1691.

„Keskusteltiin kuinka ja miten kirkkoherra jollain ta-
ivalla, omaansa ja perheensä terweyttä mahingoittamatta
ja omaisuuttaan häwiöön saattamatta, taitaisi seurakuntaa
Palmella, kun pappilassa ei ollut yhtään laillista huo-
netta, eipä mitään tupaakaan, jossa woisi asua talwen
yli, ell'ei hän ryömi (kryper) saunaan eli riiheen, jotka
myöskin omat rappiotilassa.

Sentähden suostuttiin, että pieni tupa 2^/2 sylinen
tehtäisiin; ja koska pappilassa on eräitä muosia sitten
hankittuja hirsiä, noin 40 kappaletta, niin piM Mistä
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ynnä pitäjiiiiltii tuotawista laudoista ja lankuista tämä
huone rakentaa, koskapa hirret niin pitkällisen huonon
hoidon tähden mätiinewiit". Pöytäkirjan alle omat kir-
joittaneet kirkkoherra Fabian Nirkko, kappalainen Ma-
thias Molarius ja kirkkomiiiirti Daniel Martinpoika.

2. Kun »venäläiset wuonna 1710 oliwat »valloitta-
neet Wiipurin ja Käkisalmen linnat, kysyi senaikuinen
kirkkoherra Gregorio Wastén kokouksessa: „mitii papiston
»lyt on tehtäwii, kun wihollinen on ottanut Käkisalmen
ja hurjasti retkeilee Sortamalan tienoilla, eikä tiedä mi-
nä päimänii hän on täällä"; — ja »vastattiin tähän ky-
symykseen näin: „los te olette uskollisia paimenia, tu-
lee teidän laumaanne hoitaa, ettekä saa sitä jättää. Sil-
lä jos te hymät herrat etsitte maan omaa mukamuuttan-
ne, niin ei koskaan itsellennekäiin käy hymin". Sama
kirkkoherra Gregorio Wastén kuitenkin jätti seurakuntan-sa ja pakeni w:na 1711 Samoon, jossa hän, oman muis-
toon panonsa mukaan, eli „suurimmassa kurjuudessa"
Rantasalmella, kunnes miimein sai luman palata seu-
rakuntaansa.

Waikka niintikin aikoina ihmisiä on kuollut nuorem-
mallakin ijällä, nähdään kumminkin »vanhoista kuololu-
etteloista nykyaikaan »verraten tamattoman korkeita itiä.
W:na 1691 kuoli Mensumaarassa Olli Simpanen 112
muotisena; Sikopohjassa Juho Kokko, 102 m; Rossin-
niemellä Matti Raninen, 100 m; w:na 1693, Kokon-
lahdessa Anna Matintytiir 100 m; w:na 1696, Kum-mussa Mauno Kaartinen 100 m; w:na 1697, Riutta-
lassa Lauri Tampinen, 100 w; Kokonlahdessa Heikki
Kokkonen, 100 m; Olli Maunonpoika 140 m; »v:na
1698, Willalasfa Matti Matinpoika, 120 wuoden ijtissä,
niitä mainitsematta jotka omat kuolleet wiihiin alle sa-
dan wuoden »vanhoina.
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Papistolla näkyy olleen siitä »vastusta kun etäisim-
missä kylissä ruumiita tuon tuostakin pistettiin entisiin
kreikkalaisiin kalmistoihin, joista niitä kaimatettiin ja tuo-
tettiin mäkinaiseen hautausmaahan. Tätä tapaa on Uu-
kuniemen puolella käytetty. Kesälahden puolella on Wil-
lalan kylän jaKerimäen pitäjään rajalla Termaniemi, jo-
ka pistää Puruweteen. Sinne on myös joskus 17:llii
satalumulla ruumiita haudattu, mutta se on tapahtunut
papiston suostumuksella, ja hautoja on käyty siunaamassa.

Papiston Uukuniemelle muutettua toimittimat he myös
lumalanpalwelusta Kesälahden »vanhassa kirkossa, jota
seurakunnan käskettiin kunnossa pitää ja kappelinansa
käyttää, jotta papit sopimina aikoina »voimat siinä kir-
kollisia toimia pitää ja ruumiita haudata.

Mutta tämä pappein muutos ennusti myös näiden
seurakuntain eroa toisistaan. Silloin olikin jo alkanut
tuo surkea aika isänmaassamme, jota mieläkin mmstel-
laan tuolla kolkolla nimellä: „isowiha". Wuodesta 1700
oli jo ollut rauhatonta aikaa ja »viimein tuli maahan
marsinainen mihollismalta, jota kesti aina muoteen 1721,
jolloin »vihdoinkin saatiin surkeasti raadeltuun maahan
rauha. Komasti on isomiha myös kohdannut Uukunie-
men ja Kesälahden seurakuntia, maikka ne murheet, tus-
kat ja hädät, joita esi-isät saimat kärsiä ja kokea, enim-
mäkseen omat heidän kanssa peittyneet haudan symyy-
teen. Ei kuitenkaan tänäkään aikana ole hengellinen hoi-
to seurakunnasta lakannut. Tuo totuuden sana on sil-
loinkin toteutunut: „lokaista poikaa, jota hän pieksää,
sitä hän myös korjaa". Sietäisi tämän aikakauden ih-
misten ajatella näitä aikoja; silloin he ehkä myös huo-
maisimat miten nöyrästi armoa rukoillen nuo komasti
kuritetut esi-isät alistuiwat Kaikkimaltiaan eteen, hänen
pyhässä temppelissänsä, ja miten kallis armon-sana hei-
dän sydämmilleen oli!
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Kesälahden seurakunnasta on mielä erityistä huolta
pidetty papiston Uukuniemelle siirryttyä, sillä tänne lähe-
tettiin pappi, nimeltä Michael Ohlsonius, (suuren Otso-
ni sumun kanta-isä) jokakuolemaansa asti (w:teen 1727)
täällä sielunpaimenen mirkaa toimitti. Hän luetaan en-
simmäiseksi kirkkoherraksi Kesiilahdella, sen lintuniemes-
tä erottua.

Silloin remäistiin kansallisuuteemme haama, joka mas-
ta nykyisen »vuosisadan alussa parannettiin, kun w:na
1811, Wiipurin lääni jälleen muuhun Suomeen yhdis-
tettiin. Mutta silloin, w:na 1721, Kesälahti jäi eri-seu-
rakunnaksi, »valtiollisen rajan kautta, joka kattoi saaret
ja niemet. Näin nämä seurakunnat, jotka sisarusten tu-
malla »vuosisatoja olimat yhdessä kaswaneet ja monen-
laista kokeneet, wiikiwallan käden kautta toisistaan eroi-
tettiin ja siitä lähtien omatkin ne eri-seuratuntinF py-
syneet.

Tässä sopii nyt mainita, että taksi kertaa on tällä
»vuosisadalla hankkeita »llut näiden seurakuntain yhdistä-
misestä, mutta tyhjään ne omat rauenneet. Vuonna
1828 Huhtikuun 20 p:nii, piti »v. t. lääninpromasti,

kirkkoherra Hiitolassa Mauno Alopaeus, Ponvoon tuo-
miokapitulin määräyksestä kokouksen Uukuniemen kirkossa,
seurakunnan kirkkoherran Antti Landgrön'in ja muuta-
main talollisten anomuksesta, saada nämät seurakunnat
yhdistetyksi, ja lupasi mainittu kirkkoherra luopua pari-
jywistii, sekä tyytyä päiisiiiis-rahoihin, niinkuin niitä Ke-
sälahdella maksetaan. Uukuniemeläiset silloin suostuimat
ehdoitukseen yksimielisesti, mutta arweliwat Uukuniemen
pitämän olla emäseurakuntana ja Kesälahden kappelina,
jossa kappalainen saisi kirkkoherran wirkatulon ja kappa-
laisen mirkatulo siellä jäisiyhteiselle kirkkoherralle. Kirk-
koherran olisi yhdessä Kesälahden kappalaisen kanssa huo-
li pidettäwä Jumalan palweluksesta Kesiilahdella; toko
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pitäjiis rakentaisi molempain seurakuntain kirkot, mutta
silloin juuri tehtämät: kellotapulin Uukuniemelle ja kirkon
Kesiilahdelle, rakentaisi kumpikin seurakunta omansa.

Wuonna 1846 Maaliskuun 8 p:nii, piti Tohmajiir-
wen kirkkoherra E. I. Andelin tuomiokapitulin käskystä
kokouksen Uukuniemen kirkossa. Kesälahden kirkkoherran
romasti Gabriel Alopaeus'en anomuksen johdosta, saada
Uukuniemi ja Kesälahti yhdistetyiksi. Siinä kokouksessa
on romasti Alopaeus koettanut toteen näyttää, että nä-
mä seurakunnat, maikkakin omat olleet erillään toisistaan
Uudenkaupungin rauhanteosta saakka, eilviit kuitenkaan
ole koskaan laillisessa järjestyksessä tulleet eroitetuksi ja
omatkin pidettämät yhtenä, niinkuin ne, romaötin arme-
lun mukaan, olisimatkin tulleet yhdeksi silloin kun Wii-
purin lääni muuhun Suomeen yhdistettiin, jos siitä
maan olisi hallitusta huomautettu. Nyt olisi siis mas-
ta tutkittama jos seurakuntaa kannattaa jakaa, eikä huo-
littmva seurakuntalaisten mahdollisista wasta-wiiitteistii.
Niinpä taas ehdoitettiin seurakuntain toisiinsa liittämis-
tä, maan kumpikin osa pitäjää toisensa amutta rakentai-
si kirkkonsa. Kesiilahdella olisi entiset kaksi pappia ja
Uukuniemellii kirkkoherran palkkaama mäkinainen apulai-
nen toisena. Uukuniemeläiset »vapautettaisiin ainaisesti
pari-jyminn maksuista ja kirkkoherran »virkatalon raken-
tamisesta siellä, josta kirkkoherra pitäisi huolta tarpeen
mukaan.

Tähän ehdoitukseen Uukuniemeläiset panimat jyrkän
mastalauseen, sanoen jaksaneensa Kesälahden amutta riit-
tiiwiiöti palkita oman kirkkoherran, ja olleensa, joskin ei
lain mukaisesti (de jure), niin kuitenkin itse asiassa (de
fMo) erillään Kesiilahdesta. Ainoastaan herrat Kristian
Äberg, nimismiesKaarle Plathan, kruununedusmies, Ma-
jori Jaakko Fredrik Lagerwall ja kirkonmies Olli Berg,
olimat tätä yhdistämistä ehdollisesti puolustaneet.
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Lopettaen tällä kertaa nämä jälkimuistot,kerron mie-
lä erään mielestäni ihanan tapauksen.

Lutherilaisen seurakunnan alku-ajoista asti näyttää
seurakunnalla olleen kunnon opettajia, maikka kaikkein en-
simmäisten toimista ei ole kirjallisia jiilkimuistoja. Erit-
täin harras ja rakastettu mies on jo usein mainittu
Fabian Nirkko ollut. Ihanaa on myöskin lukea mitensen ajan ihmiset, joiden simistyskantaa nykyaikana usein-
kin pintapuolisesti arwostellaan, omat osanneet hurskai-
ta opettajiansa kohdella. Kun Nirkko m.na 1700 muut-
ti Jaakkiman kirkkoherraksi ja mähää ennen muuttoa piis-
pan tarkastusta seurakunnan uudessa kirkossa Uukunie-
mellii pidettiin, on pöytäkirjaan otettu mitä sekä „nuo-
ret että manhat" kirkkoherra Nirkosta silloin lausuimat,
ja oli lause tähän tapaan:

„Kirkkoherra Nirkko, rakkaudesta kiimaana opettaja-
na on Herran pelkoon, simeyteen ja kunniallisiin menoi-
hin kaikkia uskollisesti neumonut, ja on sentiihden kaikil-
ta suuresti rakastettu. Erinomaisella kiitollisuudella tah-
dottiin myös muistaa kuinka hän, »vähän ajan sisään,
on kaksi ristikirkkoa seurakunnan amulla ja omiakin »va-
rojaan käyttäen, antanut rakentaa, ja kirkon kaunistuk-
set ja omaisuuden huomattamasti parantanut ja lisän-
nyt, jonka kaiken edestä he eilviit nyt muuta moineet
kuin kiittää hymäii kirkkoherraansa ja sydämestä toimot-
taa hänelle uuteen Mirkaansa paljon armoa, onnea ja
siunausta, y. m., kun he hänen Moiseksensa sanoimat,
jota ei moi kynällä niin esiintuoda".


