Matka-muistelnna Wenäjän Lapista.
Kirjoittanut I.

Johdanto.
Loppiaisen Pyhäksi muouua 1868 tuli Kuolajärwen pitäjän kirkolle eli niinkutsutulle Sallan
kirkolle kaksi mainittuun seurukuntuun kuulumaa
miestä, jotka ketviiimen ju sumen aikana edellistä muotta olimat käyneet kalanpyynnöllä Venäjän Lapissa Jäämeren rannalla. Nämä tiesiMiit minulle kertoa, että Uurajoen marrella, likellä sev suuta, löytyi paljou Suomalaisia uu-

oli siirtynyt osittain Pohjois Ruijaan, omyös
Venäjän puolelle rajua, Jäämeren
sittain
ja Vienanmeren rannoille. Muttu tämä tieto
Kuusumostn ei tullut ennenkuin Tammikuun lopulla miime muonna. Kesällä M. 1868 olin
johdosta miminu jo kirjoittanut Uuraan, ja

henkeä

sen

nulle kirjoitti uutis-asutus M. Bergström kaksi
kirjettä, joissa hän näytti hymin ihastuneen minun tuumaani ja pyysi minun Suomen Esilvaljoka minulle oli lalle ilmoittamaan heidän surkiata
tilaansa sekä

Tämä sanoma,
odottamaton, kiihoitti minua tarkasti tiedustelemaan heiltä, millä kannalla maamiestemmc elämä siellä puolen oli, ja näinpä
tuli minulle tiedoksi, että Kuolau kaupungissa ja
Uurassa löytyi yhtecusil lähes pari sataa Suo-

tis-asuttaita.
ihan outo ja

F. Thauwon.

itselleni tarpeellista matkarahaa kiiydiikseni heidän luonansa. Sekä näiden kirjeiden

pyytämään

että myöskiu Helsiugistil tulleiden kehoitustcn
johdosta otiu nyt kirjoittaakseni alamaisen anomuksen Suomen Kork. Esim ällälle, selittäen aimalaista henkeä, jotka hallamuosien pakosta osit- komukseni sekä pyytäen siihen Suomeu maltiotain Norjalaisen Ruijan kautta, osittain
maroista tarpeellista matkarahaa. Tätä pyynSuomesta olilvat sinne siirtyneet kalanpyynnöllä töäni puollusti nyt kunnian-armoisu Konsistoelatusta itselleen hankkimaan.
rio, jonka tähden myös Keis. Seuuutti oli
Mutta mikä eteukin symästi liikutti sydän- tulvuinen llsiuun; kuiteukin koska matkustus oli
sanoma, että siellä oleskelemaisct tehtiimii Venäjän Keisarikunnassa, katsoi Setäni, oli
maanmiehemme olilvat peräti kaiken hengellisen naatti tarpeelliseksi Hänen ylhäisyytensä Kenhoidon puutteessa ja että he suuresti tätä puu- raali-Kulvernöörin kautta hankkia minulle siihen
tettansa surimat. Minussa heti syttyi palama lupaa asianomaiselta »virastolta Venäjässä.
halu tehdä tutkinto-retti niille seuduiu tansalais- Mutta tämän tulvan hakemisen tähden meni matteni luotsi ja samalla tarjota heille sitä apua kastukseen soivelias aita ohitse, niin ett'en »voija neulvoa, jota he tiirkeimmiisti kuipufiwut. nut päästä mattaan ennenkuin sisällä-olelvan
Tästä asiasta lähetin siis kunnian -arwoisalle wuoden alussa. Kirj. Kuukauslehden ToimitukKuopion Konsistoriolle kirjeen, ilmoittaen asken selle olen lulvanuut kertoa tärkeimmät matkani
saamani tiedot, ja esittelin sitä surkiata tilaa, tapahtumat feku merkillisimmiit hulvuinnot, joita
jossa puhecua-oletvllt uutis-asuttaat hengellisessä tällä retkelläni olen tehnyt. Että paljon tviisuhteessa olimat. Pyysin myös sywimmässä hemmintin tärkeää on joukkoon lisätty, ei käy
nöyryydessä, etta Konsistorio, jos katsois mi- tämmöisissä kertomuksissa malttaa.

suoraan

suos-

se

nuu sopimaksi

se

siihen toimitukseen, Armolliselta
Suomen Esimallalta kokisi saada minulle matkarahaa tutkinto- ja lähetys-rettccn Jäämeren rannalle. Konsistorio, jolle kototama asia oli ihan
outoa, otti sen kumminkin suosiolliseen huomioonsa,

mutta lvaati

ensin Kuusamon sekä

Utsjoen

»

Matka Kuollljärwestä Juoniin. Juonin uutisasutuksen
historia. Nykyisten luonilaisten tila. Matka Juonista Alkalan Lappalaisten kyläpaikkaan.

papeilta tietoja, oliko heidän seurakunnistaan
Pisva Henrikin kuolemapiiiwiinä 19 p.nii
paljon mäkeä siirtynyt Venäjälle Jäämeren ranmiime Tammikuuta pääsimme mihdoin matkalle.
nalle. Näin tuli nyt Konsistorion tiedoksi, etta Matkueesemme kuului 3 miestä, lukkari, opas ja
Kuusamosta yksinänsä miime muosina nom 200 minä, ja ajokkaita meillä oli 7 poroa, joista 5

2
oliwat minun ja 2 oppaan. Koska lähtömme
totoa tapahtui wasta kello 7 illalla emme kerjenneet sinä päiwänä kuin Kiwiniemen nutistakoon, joka, 2:n penikulman päässä Sallan kirkolta, on pohjoisin asuttu paikka Kuolajärwellä.
Tässä nyt oltiin yötä. Kuolajärwen pappilasta
lähdettyämme, olimme kulkeneet poikki Kuolajoen,
Tarasianjänkää ja Wesiloan-aapaa myöten Tenniöjoelle ja sitten Tuikasuannon-aapaa ja Autiojärweä myöten Sotkajärwelle, jonka rannalla
Kiwiniemen uutistalo on. Mutta tähän loppui
nyt lie ja meidän edessämme oli ikäwä 7 penikuorman pituinen taiwal, jolla ei ole yhtään taloa. Syyskierällä kun tie on jäätikkönä ja hy»
wällä kelillä tien auki ollessa, tämän taipaleen
helposti kulkee wuorokaudessa, mutta nyt ei jälkiä näkynyt wähääkään, jonka wuoksi pehmiä,
paksu lumi pudotti ahkiomme kyynärän sywyydelle. Lisäksi alkoi sataa wahwasti lunta ja ilma
suwesi, joka teki kulkumme hywin hankalaksi, koska
keli muuttui tatkalaksi. Towereillani ei siis muuta neuwoa kuin käydä siwakoihin käsiksi. Ensi
päiwänä nyt kuljettiin Tenniöjärwen ja Hihnawaaran yli muutamalle jängälle, jonka kuljettua saawuimme Naalijoelle, joka laskee Tuntsaany) Illan hämärtyessä, täytyi rumeta yösijaa laittamaan. En ollut lvielä koskaan ennen
hongalla maannut, jonka tähden honkawalkian ja
loidon (makuu-sijan) laitos oli minulle hywin
outoa, ja koska näin lienee useimmille Kuukauslehden lukioillekkin, niin olkoon minulle suotu

muutamalla sanalla mainita, miten ne saadaan
Asian laita on
Honkaa kopistellaan, toetteelsi onko se ontewa, jota tietysti maltetaan. Sitten se kaadetaan maahan,
2 pölkkyä hakataan ja wedetään toinen toisensa
päälle, tullut (pönkät) Maliin molempaan päähän; perkkapuu halkaistaan toisesta päästä ja
pistetään kallistuneena pölkkyä kohti lumeen, perktanllula lyödään päällimäiseen pölkkyyn ja asetoimeen.

seuraama:

i) Waltawa Tuntsa-joki lähtee Werriötunturin ja
Sllwutuuturin wäliltä, juoksee luoteesta wesi«etelää kohti,
(olkajoet: Nuulasjoet, Sankari, Sorkoja, Sorsaoja, Karhujoti, Ahwenjoki, Waatsinjoti, Naalijoki, Jukka), laskee
Tuntslljärwecn; kääntyy siitä itää kohti, tulee Wuolas»
järween, Tutijarween, Koutajärwecn, Sierokkajärween ja
laskee Koutansuun nimellä Wienan-mereen.

tetaan pertkapuun pihtiin, ettei päällimmäinen
pölkky palaessaan putoaisi maahan. Tulikauttanen pönkittään ylös tulttuin alapuolelle, kanto
hakataan haloiksi, jotka pannaan pölkkyin Maliin
sytykkeeksi. Muutaman kyynärän päähän hongasta asetetaan kynsipuu ja noin sylen merta
siitä selkäpuu, joiden mätiin loito tehdään. Lottoa kuin rumetaan tekemään, niin lumi kynsipuun ja selkäpuun malilta luodaan pois lapiolla
ja kuusenhakuja lewitetään pohjalle, sitte pystytetään kuopan ympärille rassit eli ruoteet mahan kallellaan honkaa mastaan, luoteet lewitetään niiden ympärille, ja nyt on loito walmis.
Tämmöinen loito oli meillä kummallakin puoleu
honkaa, toinen minun ja toinen towerieni. Tässä
on merkittäwci, että honka hakataan semmoiseen
paikkaan, jonka lähellä tiedetään olewan hywä
jMlikkö, etta porot saawat tarpeeksi ruokaa;
sillä muuten ei ole niihin turw namista. Kun
päiwämatka on päätetty, lasketaan porot irti,
eikä ole (äsken-mainitulla ehdolla) pelkäämistä,
että ne lähtemät pakoon; sillä wäsyneinä ja niilistyneinä he heti rupeewat ruokaansa etsimään.
Aamulla taas päiwän waljetessa otetaan ne

suo-

pungilla kiinni.
Knn hongalla makaamiseen kerran tottuu, ja
honka sattuu hymä, niin parempaa yösiaa ci tarmitse, mutta toisinaan se palaa niin rajusti, että
rupeaa polttamaan, joka tekee lemon hymin tukalaksi, ja kuin koma onni taas on tuonut tuhkahongan eteen, niin se niiu huonosti palaa, että
»välistä on mähällii sammuu, jostu
milu
ja kylmyys. Kuiuka sangen hyiviinä hätiineumona kumminkin on,
saimme Kuolan ja
Uuran Malisella taipaleella
mitassa
kokea. Mutta Lappalainen on komin luiska honkaa hakkaamaan, eitä hän myös sitä tarmitsekklllln; sillä kahdella peskillä marustcttunu, tahdenkertuiset tallottuat jaloissa setä raajat (poron-nahkaiset housut) säärissä, ei hän pakkasellakaan tiedä milusta mitään, maitta hän lumihan-

seuraa

se

sen

ruusaassa

gella makuu.

2l päiwänä oli wielä samanlainen lumisade
ja tattala wielä pahempi, jonka tähden emme
päässeet sinä päiwänä pakenemaan kuin '^ penikulmaa. Sinä päiwänä tulimme Tuntsaan ja
sitä tvähiin matkaa ylöspäin Vaatsimojokeen,

Z
jonka rannalla taas hongalla maattiin. 22 pmii
oli ilma hywii. Nyt kuljettiin Waatsimojokea
Ylös, siwu Termusjoen suuta, joka oikialta puolelta laskee Naatsimoon, mihdoin noustiin Waatsimon oitiata puolta ylös maalle, josta sitten
pitkin Kuimnlihan-aapaa ja Piekuttaman-aapaa
tultiin wiihiiiselle kunnaalle, jossa juurikkawaltialla oltiin yötä. 23 pmii oli ilma selwiissii
ja pakkasenlainen. Kuljettiin kauniiden koiwikkoin liipitse Piekuttama-ojan poikki Lakijängälle,
josta tullaan tunturein wiilissii olewaau kuruun.
Nämät tunturit omat Karhutunturi ja Rankenema-oiwa. Norrei, joka lähtee Lakijängästä, ja
Kllrhuoja, joka tulee Karhutunturin alta, yhdistywät kurussa, jolle ne antawat nimensä ja laskemat sitte yhdistettyinä luonijokeen. Kurusta,
joka sanotaan olewan puoliwiilissä Sotkajärwestä Juoniin, noustaan

Alaselkää

ylös ja las-

kentaan sitte Alajängiille, jonka läpi juoksee Leipioja. Tässä on Suomen ja Venäjän raja,
joka näkyy auki hakatusta linjasta. Alaseljiin

laidassa oltiin yötä. 24 p:nä kuljettiin pitkin
Palo-llllljänkciii ja Hangas-nnpan Hnngaswnaran nenään, jossa poroja syötettiin ja sitten
Leipiojan poikki loutsen-aawallc ja Kouteroharjuin yli Kouterojoelle, joka laskee Juoniin.
Nyt kuljettiin Juonia alas, ja koska Juoni oli
kieriinii ja kuutamo kaunis, oli kulkumme sekä
joutusa että hupainen. Keskiyön aikana pääsimme ''Saunalle", jolla nimellä luonilaisten
asmnllpllikkaa tamallisesti mainitaan. Tämä tulee luultawasti siitä, että wanhin asukas täällä
muutamassa
Ihdeksiin penikulmaa pitkä matkamme Sallan kirkolta tänne oli
siis kestänyt 5x wuorokautta.
Juonin uutis-asutuksen historia on, lyhykäisesti kerrottuna,
Noin 20 wnotta
takaperin tuli eras talokas Kustaa Kurwinen

Knolajärweltii tänne asumaan; mutta kuin häntä
oli kahdesti warkaudesta rangaistu Suomessa,
pelkäsi hän tulemansa kiinni-otetuksi ja karkasi
miimein tiehensä. Muutamia wuosia jiilestäpäin tuli talokas Sippa Niemelä perheineen ja
H muuta asukasta Kuolajärweltä sekä eräs Sirkelä Kuusamosta tänne; mutta kun ei heilläkään
ollut passia, niin nimismies Borg wainaja ja
kapteeni Melart, jotka jonkun rikosasian tutkimi-

sen tähden tawiwät täällä, kiinnipanemisen uhalla
pelättiwät

heitä palajamaan takaisin Suomeen.
Joku wuosi jälestäpäin tuli Matti Sottajiirwi
perheineen tänne; mutta kuin ei passia hänelläkään ollut, niin eräs Wasko-niminen Lappalainen, joka ahnehti hänen sonniansa, sai hänen
Venäjiin kruununmiesten käsiin, jotka kuljettiwat häntä Kuolassa ja Kemissä, jossa oikeus
määräsi häntä suoraa tietä menemään takaisin
Suomeen; maan eipä aikaakaan, niin hän palasi Suomesta jälleen Juoniin, jossa hän sittemmin on asunut toista kymmentä muotta.
Kaikki muut nykyiset asukkaat, joiden seassa mainittakoon jo ennen nimitetty Sippa Niemelä eiwiit ole olleet täällä kuin 2 3, 3 wnotta. Juonin asukasten luku oli wiimetalwena 36 henkeä,
jaettuun 7 perheseen; mutta kosla nyt taas on
ruwettu passia kysymään ja ainoastaan 3 per-

hekuntaa

omat puuttuneet passin hankkimiseen,
heidän luku taas tu-

niin on syytä pelätä, että
lee wähenemiiän.

Käykäämme nyt tarkastamaan niitä luonnon
etuja, jotka uäiu »viehättämällä tulvalla omat
metiiueet rajalla asumain Suomalais..v huomion puoleensa jn saaneet heitä aika ajoittain
tänne siirtymään. Nämä edut eimilt otettaan
iviihäisiii. luovin tortiat jokitörmät kuslualvat
taittein parasta nurmiheinää ja taitaisimat perattuina antaa kontua noiu 20 tumalliselle talolle. lärmct, joita täällä löytyy paljo ja
l) luonijoki lähtee 2 haarasta, toinen luonilatmariatiu,
oivat erittäin kalarikkaat. Karjanhoito
tunturista ja toinen Korwoiwasta. Olkajoet oikialla käkalastaminen
omatkin olleet Suomalaisteu
ja
dellä: Kiwijoet, Korkelojoki, Riekkojoki; wasemmalla kädellä: Norrei, Leipioja, Kouterojoki, likkijoki ja Kimioja. piiä-ellltustcinot täällä, mutta metsästys on myös
Neljä penikuormllll latwasta tultuansa laskee Juoni Kusimu-elatuskcinona toisinaan ollut hylviu etuisa.
hajärween, Kalajärween, kahteen Salmijärween, lahteen
esineenä.
Peurat ja mctsäliuuut omat olleet
Pirijärween ja wihdoin Imanteroon. Wähä ennen Inmaulviljelytsceu tulee, niin miime
Mitä
taas
manteroon laskuansa yhdistyy se Multajoen kanssa, joka
asti ei ole miljelty muuta kuin nauriita.
myös tulee Suomen rajalta ja juoksee rinnatusteu Juo- kesään
nin kanssa.
Viime kesänä kylmettiin myös miihäsen peru-

asuu

saunassa.

seuraawa.

suu-

sen
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noita ja ohraa sangen hywiillii menestyksellä.
Koska Juonin wuoma on tunnettu niin miihiilumiseksi, ett'ei siellä useimpina wuosina ole kuin
2 eli 3 korttelia lunta, joka aikaisin kewiiillii sulaa,
niin on syytä uskoa, että ohran ja perunan
eli potakan wiljelys tawallisinakin wuosina olisi
ctuisll. Jokitörmät omat kyllä tuiki hiesikot (hietaiset), mutta jiirwein rannoilla löytyy multaiscmpaakin maata. Viisi-neljättä uutta wirstaa Juonista pohjaiseenpäin on 10 wirstan pituinen Hirwasjärwi, josta Hirwasjoki laskee
Nuortijokeen. Hirwasjoen wuoma olis uutisasutukselle wielä soweliaampi, sillä se on yhtä
mähä-luminen kuin Juonin wuoma ja maa on
siellä paremmin multa-maata. Hirwasjoen suulla
on laajat, heiniiwiit saaret, joista kokonaiselle
kirkkokunnalle tulisi niittyjä tarpeeksi, niinknin
eräs Kemijoen warrella asuwa talokas, Kankaan
Hannu, joka toista kymmentä wnotta on Nuortijoella asunut, minulle makuutti. Hänen isänsä
oli kerran koettanut täällä ohran wiljelystii ja
saanut erinomaisen sadon. Niimiit seudut, Lappalaisten hallussa kuin omat, eiwät tuota paljon mitään hyötyä Venäjän kruunulle., Minun ajatukseni on sen muoksi, että Suomen
Hallituksen pitäisi kokea saada nämä seudut ynnä joku osa meren rannasta kormaukseksi Rajajoen rautatehtaan-alueesta,
Venäjän kruunulle.

Juonin nykyisistä

ei ole paljo
puhumista. Sippll Niemelän pojat olvat osoittaneet parempaa tointa kuiu muut, mutta pussittomiua ja mähämaraisinll kuin hekin owat olleet, ei wielä ole mitään lvissiii tietoa, miten
heidän elämänsä rupeaa menestymään. Muut
owat sekä köyhät että saamattomat. luovin
nykyinen uutisasunto ei siis anna mitään missiä tulemaisuuden toimetta. Rajalla asumat
Kuolnjärweläiset katsomat heitä myöskin karsain silmin; sillä he pettääluät heiltä tuhoa posyystäkö lvai ci, en tiedä
roillensa,
luonilaisten asunnot omat hymin Miihiiftiitöiset; sillä heillä ci ole ollut tähän asti lupaa
hakata puutu paitsi honkia ja liekoja (metistyneitii puukantojll). Niemeliiliiiset, joita on 2
perhettä, asumat pienoisessa pirtissä ja tumassaunassa, jossa ci
Kaksi perhekuntaa

sa.

sanoa.

asuu

saunassa

käytyäni
nissa. 25 pmii lewiittyiini ja
pidin iltapuolella Raamatun selityksen. Seuraawana päiwänä pidettiin tawalliset lukukineli Herran ehtoollikerit ja
sekä

saarna

messu

luonilaiset kuulumat kirkollisessa suhteessa
Kuolajiirwen seurakuntaan; miehet käymät siellä
ripillä ja tuowat sinne ruumiinsa haudattawalsi.
nen.

Tarpeellista kuitenkin olisi, etta, jos tama
siirtokunta, niinkuin toiwomista on, pääsee wakinaisemmalle kannalle, Kuolajärwen pappi määrättäisiin joka muosi syystieriin aikana käymään
täällä lutukinkeriii pitämässä kruunulta santamaa maksua mustaan. Ainoastaan sillä tawoin
woidaan yllii-pitiiii jotakin hengellistä waloa
näillä syrjäisillä seuduilla. Hartailla toivotuksilla luonilaisten hywäksi lähdin 27 p:nä aamupiiiwästii jälleen matkalle ja tulin isoin selkäin poikki kuljettuani, iltapuoleen 30 mirstan
päässä Juonista olemaan "kyläpaikkaan", niinjoka on annettu kuin Akkalan Lappalaisten asuntopaikkaa tawal-

asukkaista

—

ole muuta tulisijaa kuin tamallinen saunan kiuas.
perhettä taas asuu tietoista tehdyssä tumassa, jossa ei ole permantoakaan. Viimeinen perhe taas asuu hywin rapistuneessa lappalaisen kodassa, jossa katto on keskeltä auki.
Lapset istuiwat kyykyllään keskellä kotaa wal^
kian ääressä ja niiyttiwiit hywin Mustuneilta.
Nyt wihdoin muutama sana toimistani Juo-

Kaksi

lisesti kutsutaan.
Akkalan Lapin kyläpaikka. Lappalaisten elatuskeinot, tawllt. taika-usko, siweydellinen tila j. n. e. Matka
Attalllsta Kuolaan.

Jos ei Juonin asukasten asuntopaikka ole
itsessään mitään komea, niin on kumminkin sen
asema, korkealla jokitörmällä koimikko-saaren edessä, tviehiittiilviiu ihana. Sitä mastoin etsit tnrhlllln rumempaa ja surkeampaa seutua kuin Akkalan kyläpaikka on. Tosin on se matalalla kun-

naalla Vienosen lammen rannalla, mutta koko
ympäri-olewll seutu uiiyttäii oleman jiingänperäistii maata ja metsä tniki wuilvaistaswuista
kuusikkoa. Asuunot, enimmiisti 5-stinäisiii tupia, pieuoncn porstua edessä, ornat kaikki yhdessä ryhmässä, sangen »vähäpätöiset ja matalat. Olvet olvat niin matalat, etta ainoastaan
»vaimoin selkä koukussa pääset sisälle. Se tupa,
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jonka me

walitsimme majapaikaksemme, oli kum-

minkin uusi, jotensakkin

sileällä ja puhtaalla
laattilllla, kahdella 4-ruutuisella eheiillii akkunalla sekä siisteyden puolesta moittimaton. Vasemmalla puolen owea oli loukkoon muurattu
aukinainen takka, josta sawu kohosi suoraan
ylös ilmaan. Pellin asemasta löytyi tukko katolla, joka yöksi pantiin reikään. Oikealla puowasten oli sänky, jossa tuHotatan maimo makasi sairaana.
oli
tawallinen lawitsa. mutta pöyPeräseinällä
tää ei näkynyt koko huoneessa. Takan ja peräseinän millillä oli laattiaton wiili, jaettu kolmeen sijaan eli lomaan, joissa löytyi wesisaawi, padat ja kaikenmoisia miirkkiii. Hotatta ci
ollutkaan kotona. Hän oli niinkuin useat muut
kyläkunnan miehistä lähtenyt Kannanlahteen
weron maksuun. Mutta koska tulomme jo edellen owea

siwuseiniiii

man isännän

täkäsin oli tnllut tiedoksi, otettiin meitä hywin
ystiiwiillisesti wastaan. Hotatan weli Lutka,
jonka piti oleman isännän sijassa, toi heti peuranpaistin sisään, rupesi sitä kalsolla hakkaamaan ja laski palaset kattilaan, kaasi siihen
mettä ja ripusti sen sitte mattian yli kiehumaan. Ennenkuin liha oli kypsynyt, siwalsi hän
lihapalllsen kaaran päälle; sillä lappalaisilla on
se taika-usko, että jos joku sattuu aiwastamaan, ennenkuin keitto saadaan pois padasta,
niin joku niistä pian kuolee, jotka sitä lihaa
syömät; mutta sitä koetetaan masta-mainitulla
tawalla wälttiiii. Nyt laskettiin neliskulmainen
pöytii-kiiwu, noin 5 korttelia joka siwulta, matalan pölkyn päälle ja siihen pantiin ruoka, jota
oli 3 eri lajia: lm kapahaukia, jota annettiin
meille nautittaMllksi ennenkuin liha oli kypsynyt;
2:o peuranlihaa, aiwan suolatonta, jota itse
saimme

maustaa pöytiikiiwulle piristetyllä

suo-

lalla; 3:o keitettyä peurankuuta, jota lappa-

kuin Kuolajärweliiisetkin Pitiiwiit
kaikkein parhaana herkkuna. Särpimeksi ci ollut muuta tum mettä; sillä niinkuin tiedetään
ci Lappalaisilla ole lehmiä ensinkään.
Kuitenkin jos luulet, että Lappalaiset ei pidä
lehmän antia missään armossa, niin erehdyt
suuresti, sillä Suomulaisteu tykönä käydessään
he syömät »viiliä ju »voitu uitu luilla ja mölistä myös hämmentämiit isoja moi-palasia mii-

laiset samoin

lm ja piimän sekaan, jota sitte syödä siirpimiit.
Venäjän kruunu on wiime aikoina monet kerrat tarjonnut heille rahaa lainaksi lehmäin hankkimiseen; mutta he omat aina panneet wastaan,
koska owllt aiwan laiskat heinän tekoon ja heidän waimonsa tottumattomat lehmiä ruokkimaan.
Sitä wastoin he Pitäwiit lampaita, joita
malta oli 5 eli 6, ainoastaan kahdella 10. Lampaat käymät koko tlllmen ulkona, ainoastaan
myrsky-ilmalla ja yön-ajaksi menewiit he kyynärän korkuisiin suojiin eli lammashuoneisin. Tämmöinen lammasten hoito tietysti ei moi antaa
erittäin hywiii willoja, eikä Lappalaiset mielii
oletkaan paljon harjaantuneet willa aineita
Valmistelemaan. Lankojansa, olkoot ne mitä
lajia tahansa, eimiit kehrää rukilla, maan miirttinalla, joka kuitenkin harjauneilta tapahtuu
gen joutusasti. Mutta kangaspuita heillä ei
laisinkaan ole; senmuotsi antamat lankansa, jotka

useana

-

san-

waatteiksi aiotaan, luonilaisille tuoottawiksi.

Iltaseu

syötyä rulvcttiin tuumaamaan kyy-

distä, ja koska wihdoin palkasta oli solvittu,
lupasi Lukta sturaawaua päiwänä käydä poroja

hakemassa. Niin tapahtuikin; mutta koskeisinäPäiwäuä wielä kerjctty päästä matkalle, ia

käiiu

aita rupesi käymään minulle pitkäksi, uiin taotin
minä Essa Matinpoika Sotkajiirwen, jota jo
pitemmältä aikaa on täällä asuuut, Lappalaisen
tyttären nainut ja Kreitau uskoon kääntynyt,
kertoa minulle Lappalaisten elämästä ja lamoista. Hedelmänä siili», minkä häneltä ja luonilaisilta olen kuullut, ou seuraama kertomus, jota
tosiu on monessa kohden hymin maillinuinen;

mutta kukatiesi moipi mennä jonakuna lisänä
eli täytteenä sille mestarin-kädellä tehdylle kertomukselle Lappalaisten elämästä ja lamoista,
jonka lukija tapaa mainion M. A. Castren

ivainajan tunnetussa teoksessa "Nordiska resor
och forskningar" 1 osa; ja on minulla tähän
kertomukseeni sitä enemmin syytä, koska Castren
»vainaja ei käynytkään Akkalan Lapissa.
Että Akkalan Lappi miikilumun puolesta on
jotseenti mähäpiitöiueu, näkyy siitä, kun »viime
taliveuu Lappalaisten luku siellä oli 59 heukeä,
jaettuna 13 perhcesen, paitsi 3 Kannanlahteen
siirtynyttä perhettä, jotta myös luetaan tänne.
Hirmasjärmen eli Kolmitannan Lavissa on Lap-

palaisten luku sitä mastoin 108 henkeä, jaettuna 23 perheesen. Kuin M. A. Castren, noin
30 wnotta takaperin, kiiwi Venäjän Lapissa, oli
Venäjän Lappalaisten luku 1844 henkeä; mutta
Kuolan Stanowoj'n minulle antaman tiedon
mutaan, ei niitä enää löydy kuin 1200 henkeä.
Koska siis Lappalaisten luku Venäjän Lapissa
30 muoden sisällä on mennyt kolmatta
miihemmäksi, on syytä pelätä, ett'ei satuakaan
wnotta kulu, ennenkuin tämä lahkokunta siellä
on joutunut kokonaan sukupuuttoon. Syyt heidän wiihenemiseensii woiwat olla moninaiset,
mutta etewimmiit lienewiit tumminkin
maiset: Kun äideillä warattomuuden ja paastoamisen tähden ei ole antaa lapsillensa tarpeeksi
ruokaa, ou seuraus, että moni lapsi jnuri
kautta ennen aikaa kuolee ja ne taas, jotta
jäämät eloon, titistywiit wähäliintiiisiks. ja heikoiksi. Kun tähän wielä tulee wäkewäin juomain ylöllinen nautinto, joka näyttää mallitsewan tiin-puolisten Lappalaisten seassa, niin
olemme maininneet ne syyt, jotka piiimä piiilviiltii wähentiiwiit tämän turjan
elontäydelliseen
woimaa ja wihdoin saattawat

osaa

seuraa-

sen

sen

hiiwiöön.

sumun

Jos uyt käymme Attlllalaisten elantoa katsomaan, niiu poronhoito ja kulunpyytö täällä niinkuin muuallakin Wenäjän Lapissa laivataan pääclatuskeinoiua. Poroja heillä ei kumminkaan ole
erittäin paljo. Samiitvanalla, jota pidetään
rittaimpanll, sanottiin oleman 200, Hotatalla 40,
Pursikallu 40, Metromilla 50 poroa ') j. n. e.
Multa erittäin paljo poroja eiwiit tarwitstkkaun;
sillä loska toto snlven ja paasto-aikoina talmella
syömät kalva, niin heillä kalussa on ja täytyy
olla se ruoka, joka enimmän osan muodeStc»
heitä elättää. Niiu piau kvin jää sulaa särmistä, liihtelvät Lappalaiset kukin tulalvesillensä,
joita keskenään olvat jakaneet. Kun jiirlvi on
hymin iso, jaetaan se kahtia kahden Lappalaisen
matille. Kun kemäillä kesä-asuntoon lähdetään,
uiin töyhemmillä on puudan merta, tai korkeintaan taksi, suoloja muassaan, josta lukin urwunuee, etta maitta kuloja hyminkin saataisiin, cimiir pysty niitä säilyttämään. Jauhoja muuNiin iiom

ja kauniita poroja kuin Akkalan Lap»

salaisten en ole wielä missään nähnyt.

tamilla kesän aikana ei ole nimeksikään, jonka
kala on heidän ainoa turmansa, mutta
kun ei ole suolojakaan tarpeeksi, niin monikin
ei wedii nuottaa kuin muutaman apajan siksi
maan että saawat mitä piiiwiiksi tarwitsewat.
Vasta syksyllä, kun wcsi rupeaa kylmenemään,
alkamat hankkia kaloja talwenkin waraksi. Parsitta ja Metrowi oliwat wieneet Kannanlahteen
tnmpitin noin 80 puntaa juomussiikoja kaupaksi, l) ja oli hintana ollut 1 ruft. 50 k. puudalta hymistä ja 70 k. huonoista. Muutkin
oliwat wieneet sen werran, että saiwat rahan
Peuranpyytö,
joka ennen
weron-maksuksi.
muinoin täälläkin oli woimassa, on niin Vähennyt, että Hotatta on ainoa mainittama peuranpyytäjä. Hän kiiypi joka syksy uurtoa Imanteron itäpuolella ja, koska tämä metsästys-alue
on lokostromaan kuuluma, niin hän antaa sinne neljännen
saaliistaan. Viime syksynä
oli hän tappanut 20 peuraa ja muutamaa peuraa pyytäessään sattui hänelle kummallinen tapaus, jota lukiaini tulvalla otan tässä kertoakseni niin kuin minulle kerrottiin. Tapaus oli
seuraama: "Hotatta ampuu hirwaspeuran wikaan, niin että se kaatuu. Pyytäjä rientää sinne ja pistää weitsellä. Se ei sittekiiiin wiiäjiiii,
mutta hyppää seisomaan, ottaa miehen farmiinsa
ja lähtee lautkomaan. Tulee wiimein rimpeen
ja majoo sinne, jolloin mies pääsee seljan päälle
ja peura kaatuu selin. Mies peuran alle, mutta
pääsee wiihissii hengin pois."
Muutamia
takaperin
kumma
tapahtui
taseuraawa
wuosia
paus: "Koira johdattaa peuranpyytiijiiii muutamaan paikkaan, ja nyt hän näkee kuinka hirwas ja kontio tappelewat par'aikaa. Kontio oli

tähden

—

osan

—

ruwennut

hirwasta

pyytämään, mutta kun oli

tihitko, niin hirwas ei päässytkään pakoon. Eipä

siis muuta keinoa kuin rumeta mastustelemaan.
Hirwas nostaa kontion sarwilleen ja pudistaa,
huiskii ilmassa. Tätä wiihän aitaa tehtyänsä
heittää

sen

alas

maahan

ja kontio paneupi mat-

l) luomuskaloiksi kutsutaan talwiwerkoilla (juomuksilla) pyydettyjä kaloja, joita kaupitaan jäätyneinä.
2) Peuroja kun lähdetään pyytämään, otetaan hirwaö
myötä, ja kun
saapi hajun peuroista, niin se rykii,
ja kun sitte tulewat nälywiin, niin joku hirlvaspcura
juoksee ivastaan, jota ammutaan.

se
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salleen. Kontio, wiihiin lewiittyänsii, lähtee

taas ruoka-lajin

Valmistuksessa on neumottu. Luminulle anteeksi, että niin wiihiiPyytäjä
leikki
alkaa
kiaui
uudelleen.
ja
suokoot
sama
käsiksi
ei tiedä kumpaako ampua, ampuu wiimein hir- pätöisiä asioita olen heille ladellut.
Käykäämme nyt tärkeämpiä kohtia tarkastamaan. Kontio tästä hywilliiiin rupeaa taas käsiksi, mutta ei aikaakaan, niin pyytäjän luoti
Mitä taas
kaataa hänenkin hirwaan päälle."
tulee,
Lappalainen
niin
ei wiitsi
linnustamiseen
kun
ja
satiinia tehdä
hän metsästiiissii koiran
(turossa, moolassa), ci
aina pitää rihmassa
monta
lintua.
Mitä Lappalaishän saakkaan
ten ruoka-laitoksiin tulee, niin tehtäköön tässä
seuraamat muistutukset. Marjoja kokoilemat Lappalaiset paljo. Niitä syödään wellissii ja talain kanssa, niistä keittiiwiit he puuroa ja maistelemat niitä myös wiinaleiwätsi. Vaikka tammikuu jo oli lopussa, oli Hotatalla wielii 5 tynnyriä hilloja ja I^2 ahkiota puoloja. Minullekin
annettiin keitettyjä hilloja syödä ja hywiii oliwatkin. Kaikkeen ruokaan pannaan sarwipetkeleellä
surwottua petäjää sekaan, josta ruualle sanowat tulewan hywiin maun. Mutta ei niitä aina surwota;
silläRasnawolokassa näin muutaman maimon, joka par'aikaa oli lihaa keittämässä, wuoleskelewan
pettua puusta ja kattilaan sitä panewan. Välistä metsässä käydessään kiskomat petäjää puusta ja tukkiwat suunsa täyteen; sillä se on heistä
oikein makeata. Herkkuilijain Maraksi annan tässä seuraamat selitykset Lappalaisten parhaista
himo-ruo'ista, jotka kolkikirjain tekiiit ottakoot
murteensa: 1:o kalan mäti (ei ahwenan eikä
lohen) pannaan kuppiin, miitisilmiit hienonnetaan kurikalla ja siihen wiihiin rukiisia jauhoja
sekaan. Sitte pannaan raswa tyhjään kattilaan
kiehumaan kunnes heittää kiehumasta, niin mäti
sitte wiskataan siihen. Siinä kiehuu ja kiehuu,
siksi kuin kowenee. Sitte kattila lasketaan alas
ja keitto käännetään toiselle puolelle, jolloin uudestaan pannaan walkialle wiihiiksi aikaa, ja
2:o linnun munia särnyt on keitto walmis.
jetään ja mettä pannaan kolmanneksi osaksi. Hierimellii hierotaan ja wiihiin jauhoja sekaan.
Raswa taas tyhjään kattilaan, munasotkn siihen ja sitte loppuun asti, niinkuin jo edellisen
—

—

maan. Mitä Lappalaisten uskon-opillisiin kiisi toniin ne näkymät olewan tuiki hämärät ja hengellinen pimeys on heissä mallan
suuri. Jos heiltä kysytään: montako meillä on
Jumalaa? niin muutama mastaa niitä olewan
7 ja kolmas 10. On myös
3, toinen

teisin tulee,

kuultu

sanoo

siihen

kysymykseen wastattawan: "meillä

on paljo Jumalia," jolla

mustauksella tarkoiheidän monilukuisia Jumalan-kumiansa.
Eräs wanhll 80 wuotias, Vasko niminen, ukko
tetaan

ei ollut tiennyt Vapahtajasta mitään, kun eräs
luonilaincn oli ottanut hänestä puheeksi. Koska
he juhlina Jumalan kumain edessä makaamat
pottuillaan ja ristiwiit itsiiiiin, niin usein joku
joukossa alkaa ilwehtimiiiin ja koto heidän har-

tautensa

Näin on minulle
kerrottu. Kun näkemät luonilaisten kirjaa lukewan, niin he tekewät heistä pilkkaa,
että tuommoiset paperilehdet eiwiit maksa mitään. Mutta yhtä suuri kuin heidän tietämättömyytensä on, yhtä huonolla kannalla on myös
heidän siweytensii. Ryhtyä johonkuhun muuhun kuin omaan amiokumppaliinsa, on täällä

päättyy nauruun.

sanoen

niinkuin Venäjän Karjalassakin yleinen tapa.
esim. elämät julkisessa salawuoteudessa toinen sisarpuolensa ja toinen äitipuolensa kanssa. Kun edellinen oli lähdössä
pitemmälle matkalle, niin hän jäähywäisitsi sanoi salawaimolleen: "jos sinä sill'aikaa menet
naimiseen, niin minä kotiin tultuani sinun tapan;" ja kun jälkimäinen aitoi mennä naimiseen, niin äitipuoli hänelle sanoi: "noh, minne
minä sitte jään."
Kun luonilaiset nuhteleSawiiwanan pojat

—

mat

heitä

ja

sanowat semmoista

elämää

syn-

niksi, niin he saamat naurun wastaukseksi. Sawiiwanasta kerrotaan, hänen epäluulosta lyöneen ensimäistä waimoaan kirwespohjalla niskaan, että se sairastui ja wiimein kuoli. Näin
jumalatonta elämittä wietetiiiin Akkalan Lapissa.
Lappalaisten hiiiimenoista olen kahdelta luoWenäjän Karjalassa sanotaan
oleman parhaassa moimassa.
nilaiselta kuullut kerrottaman seuraalvaisella ta—

i) Kieretin tienoilla
peuran-pyytö tätä nykyä
-) Koiran Lappalainen pitää turossa, ettei se peuroja
!) Hllutausristin muotoinen iso risti löytyy kyläpaiajaisi pois maasta, jos niitä iattuis likiseudussa olemaan. kassa, jonka edessä Lappalaiset toimittamat hartautensa.
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walla: Vihistä tultuaan yltä ja morsian ku-

!

!

i i

!

martamat polwilleen wanhempainsa edessä ja
haluamat heitä. Leipä tuodaan wanhemmille ja
sillä 3 kertaa painamat sekä yljän että morsiamen selkää. Kun nuori pariskunta tulee mihkiiiisistii Kannanlahdessa johtomiien kanssa, niin
sanansaattaja tulee wiihiin edellä kylään. Nuoret miehet nyt pyssyjään rupeamat marustamaan, ja kun hiiiijoukto tulee näkymiin, niin rumetaan ampumaan, jota sitte jatketaan, kunnes
pirttiin asti pääsemiit. Kun tuliat rantaan joutumat, uiin muutamat juoksemat sinne, toiset
takaa lyttaämiit, toiset keulasta metiimitt nuorta
parikuntaa rinnakkain omen eteen, josta nostetaan porstuaan, ja siitä rinnakkain omesta sisään
tupaan, ja sitte pariskunta paiskataan maatteen
taakse loukkoon, ja on morsiamelta huimi silmäin edessä. Vaatteen takana omat 3 muorokllutta piilossa. Kolmen piiiwiin perästä tulewat näkymiin ja nyt alkamat pidot. Puhemies antaa ryypyn knlletkin, ja silloin mieraat
antamat jonkun lahjan pariskunnalle. Kun 3
kertaa kukin on ryypännyt, panee puhemies hopeasormuksen pikariin, ja nyt on miinan-juonti
loppnnut. Sitte syödään ja pöydästä noustua
yltä ja morsian kumartamat manhempiaan. Nyt
alkaa tanssi ja laulu."
Edellä seisomaan kerettä,
lisättäköön,
kun ensi yön jälkeen
tomuiseen

maininnut muutaman esimerkin.
saakoot tässä mielii sijaa:

Seuraamaiset

Kun matkasta tullaan, niin ahkio marsin
heitetään kumoon, ettei rietas henki yöllä saisi
ajaa porolla.

Piiiwiin laskun

jälkeen ei

saa

wettii mennä

noutamaan jiirwestii, sillä weden haltia suuttuu.
Syylinki pidetään ensimiiisessii
eitä
toisessa, josta synti seuraisi.
Muistutuksena pakanuuden ajasta löytyy
Kurusjiirmessii Seita-niminen saari, jossa suuri
paljous poronsarwia wielii tawataan. Tätä saarta kuljetaan aina hywin hiljaa siwu, tuulta
wiilttiiiikseen, eitä koskaan ympäri, jota ei Seita

sormessa

sumaitse.
Lappalaisten kylpeminen on niin omituista
laatua, ett'en saata olla siitä puhumatta. Se
tapahtuu, näet, sillä talvoin, että lappalainen
riisuu itsensä alasti takassa palaman mattian
edessä, lämmittää itseusii siinä ja nuoralla himuttaa tahtaalle niitä paikkoja ruumiista, jotka
kutistamat. Siinä kaikki. Mntta kertomukseni
Akkalan Lappalaisista on jo menynyt liian pitkäksi, jonka tähden kutson parhaaksi jättää heidät

tähän

ja rumeta

hankkimaan

poislähtöä.

Kun Lutta iltapuoleen palasi poronha'usta

ja lähtömme taas tuli tuumaksi, rupesi hau estelemään milloin milläkin eikä aikonutkaan lähteä
anoppi (nimittäin morsiamen äiti) tulee nuoren kyytiin. Tämä oli minusta hymin ikiiwätii kuulpariskunulln tykö ja seisahtuu owen suuhun, la; sillä koska olimme päättäneet kulkea
wasta-nainut nuori mies, jos hän on hamain- rana Imanteron itäpuolella olemaan lotostrotätä 50 mirsnut waimonsa turmelemattomatsi, molemmin kä- mun stllntsiuun ju suurempi
taimalta
anoppiaan
ylös,
paipituista
sin nostaa
mutta muuten
tan
oli aiman tietöntä mätiä,
naa hänen alas.
enää
raskinnut
ja
ottaa omat poroni tälle
Ileensii kun mies mai- en
olisi
olleet,
jiilestäpiiin
mo omat yhdessä
mata- tvaimaloiselle matkalle. Mutta kun Lutta wielä
he
mat itsiiiiin medellä eli meden puutteessa pieh- 29 p.nii aamulla oli cpäilewiiinen eikä tahtonut
taroimat lumikinoksessa, sillä tawoin miilttiiiik- lähteä, niin neuivoa ei ollut muuta kuin panna
sensä riiähtaii (syntiä). Heidän ristiäisistään omat porot eteen. Essa Sotkajiirtvi otettiin
en tiedä muuta mainittamaa, kun että 4- ja s- oppaaksi ja poroin paluuttajaksi. läähywiiiset
muotisia lapsiakin ottamat kummiksi.
Vihit- sanottuamme ja lohen Hotatan mäeltä lahjaksi
tyä kirkkomaata Lappalaisilla ei ole. Ruumiit saatuamme, lähdimme nyt matkalle. Ilma oli
haudataan kuhun sattuu. Multaa tuodaan rie- selmii ja kylmä. Vähän matkaa kuljettuamme
papille Kannanlahteen. Pappi astuu ulos tulimme suurelle Imauteron jiirmelle, joka korkirkon portaille ja molii riepuun kääntyen sitä keine suurineen ju uwuroine selkineen näyttää
suuntaa kohti, jossa ruumis makaa. Sitte wie. sangen muhtawllltll. Vähän ui'un perästä rudiiiin multa jälleen haudalle.
pesi Imunterou itäpuolella olema Lumitunturi
Lappalaisten taika-uskosta olen jo ylempänä uäyttiimään meille kukkuloitaan. Ne hohtirvat
!

!

—

suo-

osu

—

—

mussa
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auringon paisteessa ensin hopean-kurwuisinu
juuri kvin puhdas kristalli, mutta myöhemmin
kullan-kiiltäwäisinii, juuri kuin ilta-auringon ruskottaissa pilmet taimahalla. Tätä luonnon ilmiötä en tainnut kylliiksi nautita, sillä en ollut
Mielii eläissäni semmoista nähnyt, entä taida
sitä koskaan unhottaa. Taidan siis omasta kokemuksestani todeksi todistaa M. A. Castrenin
lausetta, että kyllä Lapissakin yhtä hywin kuin
Italiassakin löytyy mahtaman luonnon ihanuutta, jahka ihmisellä maan on aistin, jolla

kun köyhän waimon piti Viimeiset jauhonsa,
joita hän suurella waiwalla oli hankkinut, leiViitsi leipoa, eräs Kuolajärw etäinen häntä siiikiihytti. Toinen sanoi: nakkaa jauhosi hänen
päällensä, ja tämä teki niin,
Viskasi pussista kaikki jauhot rauhan häirittiin Perään, niin
että koto huone pölysi jauhoista. Kun Viimein
selwesi hurjuudestaan, katumus kyllä seurasi,
mutta se jo oli liika myöhäinen. Toisella kerralla tapahtui niin, että eräs akka lähti juo—

mustaloja pyytämään. Hän tutti suvakoilla, ja
jouduimme kun tuli
kuusen juurelle, niin metso yhtäkkiä
jaaman-tielle
joka
lentää
(multa-tielle),
suhisee
siitä ylös. Siitä atta siiiilta-hämärässä
tullee Kannnnlahdesta Kuolaan, ja nyt käytiin kiihtyi ja hakkasi Vimmassaan kirweellii siVatImanteron itärannalla muutaman Lappalaisen tansa tuhansiksi pirstoiksi ilman kenenkään kästumalla poroja syöttämässä ja lisiämme läm- kemättä. Tämä on tosiaankin eriskummainen ilmiö inhimillisestä luonto-heikkoudesta, jota tusmittelemässä, sillä ilman kylmyys oli nyt kiihtynyt tosi-pakkaseksi. Vähän aikaa tässä oltu- kin mnuallll lamattaneen.
amme, lähdettiin taas matkaan ja tultiin keskiAamiaisen syötyämme, lähdimme taas matyön aikana, remon-tulen säihkymistä ihailtuam- kalle. Nyt oli todellaantin kotva pakkanen, jota
ci tainnut olla »vaikuttamatta käsiin ja jalkoime, Jotostromann, jossa talon mäti makasi mamattian
herättyä
ja
jotka, »vaikka hywiisti »varustettuiua, toto
hin,
Talonmiien
keassa
kynttilään saatua, rumettiin heti tuumaamaan pä.miiu olimat juuri tuin tulessa. Tultuamme
kyydistä, josta somittiin sillä tamoin, etta talon Ritklltaipalecsen, jota on 32 »virstan päässä lomanhin poika lupasi kyyditä meitä Maanselkään kostrowasta, lewähdettiin siinä »vähäsen aikaa;
asti, jonne on 3 stantsian milliä eli 85 mirstaa. mutta tun tupa oli juuri par'aitaa lämpiämäsPuntiinpa heti 2 miestä yöseltuiin poroja nou- sä ja täynnä salvua, uiin meidän oli siinä hytamaan kiekeröstii, joka oli 12 mirstan päässä. min tukala olla. Nyt lähdettiin taas matkalle
Aamulla kun maistelin konjakkia, jota minulla ja tultiiu hiljemmin illalla 18 »virstan päässä
matkan tarpeeksi oli miihiisen myötä, ja talon siitä olemaan pysäyspaittaan, jonka nimi on
mäki
huomasi, niin kaikkein mielet juuri kuin Rusnalvolota. Tämä yösija oli mitä huonoimtuleen leimahtilvat. Minua rukoiltiin ja kiu- pia; sillä maitta matuu-lvaatteita ei minulta puutsattiin niin kauan, kunnes kukin oli määrätyn tuuut, heräsi.» yöllä tiirisewiinii »vilusta, jota
tuli setä attuuasta että auki jääneestä takasta.
saanut.
näin
ininä
herätettyämme, saimme pian mattian takLappalaisLukkarin
esimerkin
siitä
Tässä
maimojen satuunaisesta hnrjuudesta, josta M. kaan »viritetyksi, joka jälleen lämmitti wilusta
A. Castren yllä mainitussa teoksessaan kertoijähmistyneita jäseniämme, ja takassa keitetty kahlee. Talon tytär sattui kowasti koskemaan äi- mi laskcusi pumpulina sydämmillcmmc. Lähtiestiänsä, niin että säikähti ja oli wähiillii joutua sämme täältä ihastelimme Umptct nimistä jiithurjapäiseksi, mutta asettui tumminkin. Niin tiliiis-tuuturill, joka kohouu Mastapiiiitä Rasnahywiisti ci toki Malassa käynyt; sillä eräs lvolokaa Imanteron itäpuolella mouilukuisiue
lvllnha akka, jota siellä siiitiihytettiin, joutui tu- huippuineen ja rotkoineen ja tarjoopi matkustaliseen »vimmaan, rupesi porisemaan ja elämöi- jalle todellakin majesteetillisen näön. Rittataimään ja oli »valmis tekemään taittia hullutuk- paleesta tullessamme oli
seurannut meitä
sia, mitä maan käskettiin. Kaksi hymin kum- isoimman
miime taimalta, »vaikkemme iltamallista esimerkkiä tästä satunnaisesta hurjuu- hämärässä olleet sitä huomanneet.
Täältä
desta on minulle
ohessa kerrottu. Kerran lähdettyämme matkalle, tulimme iltavuoleen 35

hän

moipi

sitä käsittää. Vihdoin

suuren

unessa.

sen

osansa

se

osan

se

—

sen
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wirstan päässä olewaan Maaselkiiiin, joka näyttää oleivan isonlainen Lappalais-kylii. Akkalan
kyläpaikasta lähdettyämme olimme matkustaneet
ensin poikki Imanteron järmen ja sitten pitkin
pohjaisimpaan pemasta mainittua jänveä
rukkaan asti, jot» milliä oli tarttunut 135 »virstaa. Maaseltä on myös rakennustensa pnoleSta
eteiviimpi Malan kyläpaikkaa ja siinä löytyy
myös keltaiseksi maalattu picnoiuen kirkko.
Tiistai-aamuna, I:nä p:nä Helmit, lähdettiin
täältä »vuoukailla (raittiilla) härillä ajamaan
Kitsaan päin, joka ou 40 »virstaa päässä Maaselästä. Nyt saiu ensi kerran ajaa komoftultassa, jota minusta oli hylviu lystiä. Komopulkka ou jluiri kuiu pieuoiuen koju, johon »vanneitteu (kaarteli) päälle raameutuuki on pingotettu sekä keulassa että perässä, ja kuu siihen
terran pääsee istumaan, jatketaan raa»ventnuki
kenlasta tojuu taakse, johou ruksilla panuaau
kokonaan on
Se
kiini, niin että
niin
että
myös
sopii
Pitkä,
hywiisti
on
siinä
maata. Poro pannaan kolloon (nuoraan, nuoralla kiini) edellimäiseen ahkioon ja tolloshänä
takana pitää mäkipaikoissa ahkion kohdallaan.
Matta Kitsaan kului hymiu hupaisesu. Kitsauu
tultuaui tapasin siellä Kuolan Ispralvnitan, joka
kuuuiau osoituksella otti minua mastaau. Hau
oli matkalla Venäjän Ke»niiu Kuweruööriii »vastaan-ottamaan, mutta sai tässä kirjeen, ettei häntä waadittnkaan sinne, jonka tähden hän palasi
täältä takaisin. Tämä IspraMnika on snlvnltaan Puolalaiuen ja uäyttää olewan snvistyuyt
»nies. Tässä juotiin teetä yhdessä, jonka jälkeen hän lähti ajamaan Kuolaan. Minä lähdin
myös »vielä
iltana »vuoukaat härät
tuani matkaan ja tulin noin kello 1 aikana yöllä
Kuolan kaupunkiin, johonKitsasta tulee 30 »virstaa. Kaupunkiin tultuamme, emme ensin »voineet löytää majapaikkaa; mutta »vihdoin saimme erään Suomalaisen piian heresille, ja tämä
johdatti meitä mnntamaan pikku taloon, jossa
inatkustalvaisillc annetaan majaa. Tämä talo
oli jo edeltäkäsin neuivotettu minulle majapaikaksi ja Ispramnika oli palattuansa kanpuutiin
antanut tiiune tiedon tulostani. Isäntä nonoatti tänne heti muutaman Ruijalaisen, jota oli

sen

ummessa.

saa-

l

samana

se

!

se

meillä tulkkina. Cu ollut monta minuutia ollut
täällä, ennenkuin 2 Suomen miestä tuli minna termchtimäiiu, Nuijalaiseu kanssa teetä juotuani, menin nyt matkasta mäsyuecuä leivolle.
Vuoteeni oli laitettu luattialle ja lammasnahkainen routka pantn peitteeksi. Tämä tosin kummastutti minua, mutta »väsymys teki kohta loftuu mietteistäni ja minä lvaimnin »vihdoin makeaan uueen.

m
Käyntini Ispmwnikan luona. Kuolan kaupunki. Käyntini Protopopin luona ja koulussa. Suomalaiset Kuo-

lassa. Wirklltoimitukseni. Matka Kuolasta Uuraan.
Seuraamana aamuna heräsin »varhain, luul-

tamasti

sekä

makuusijani

huonoudesta

että

sisäl-

lisesti, lclvottomuudesta; sillä nyt »valloitti asian
tärkeys, jota »varten tänne olin matkustanut,
uiin mahtamasti mieleni, ett'en tainnut muuta
kuiu hartaasti rukoilla Jumalalta armoa ja »voimaa jossaiu määrässä täyttämään sitä tutsnmustll, johon itseni olin lvelmoittanut. Suomalaiset täällä olimat mielestäni niinkuin korpeen
eksyneet, nääntyiväiset lampaat, joita »uinun tnli
Jumalan sanalla ruokkia ja elämän tielle saattaa. Liikutetulla sydämmcllä otin kynän käteeni
ja kirjoitin M. Bcrgström'ille Uurassa kirjeen,
jossa illnoitin hänelle, että se meiltä molemmilta

hartaasti

odotetta

hetki

nyt oli lähesty-

mässä, jonka edestä minä lakkaamatta 2 »vaot-

samana

ta olin työtä tehnyt. Stanomoj, joka
päiiviinii lähti matkustamaan Petsinkiin (Pitschinkll), toisella puolen Uuraa, otti tämän kirjeen hylväntahtoisesti myötänsä. Hiljcmmin aamulla kälvi usioita Suomalaisia miuua terwehtimässä, osoittaen sydämmellisen ilonsa minun tulostani. Kiimi myös kllupuugin Viskaali (Kmartalnoj) lvirau puolesta luonaui, kysymässä mitä
»varten olin laupuutiin tullut. Vihdoin saapui
myös luokseni eras Oldenburg niminen Ruijalainen, joka, useammat »vuodet Kuolassa oltuansa, hywin oli taipunut Venäjän kieleen. Häntä
pyysin tulkiksi itselleni, johon hän myös hylvän-

tahtoisesti suostui.

Nyt lähdettiin tiiymäiiu Ispramnikan luona,
joka kohteliaasti otti meitä mastaan ja lunastamatta antoi minnlle
matkapassin, jonka Liiii-

sen

11

tautta Oulussa Artankcliu Kuneuwottanut itselleni Kuolaan.
olin
wernööriltä
ilmoitin
Koska nyt
hänelle matkani tarkoitukscu,
jonka hän myös passista oli uähuyt, niin hän
ensin ofi maatilvinaan minulta kirjallista luwan
pyytämistä papillisten toimitusten pitämiseen;
mutta tarkemmin asiutu ajateltuunsa, hän »vihdoin luopui tästä »vaatimuksestaan. Täällä kohtasin Nimismiehen (StanomoiM) ja Viiskaalin
(Kwartalnoi'u), jotka euncu miuua olimat sinne
tulleet. Kahmia ja »viiniä juotuamme sekä sikarna poltettuamme palattiin jälleen korttcripaikkaan. Nyt oli papillisten toimituöteni pitämiseen joku isompi huoue hantittama, johon
tarpeesen masta seuraaivauu päimänii entisen
kauppiaan Wusilij Vasauin talossa saatiin pirtti; mutta koska huone ensin oli siimottaiva ja

ninhallitutsen

Pyytömichiii pidetään »veneessä ta5. Veneet owat tosin lujat ja »vahlvatekoiset, mutta tuiki rumat ja hitaat kulke-

tolvenettii.

Mallisesti
maan.

Sen

»vuoksi

on Venäjän.

Hallitus

au-

tauut rahalahjoja kehoitukseksi uiille, jotka Ruijan malliin omat pyytötveneitil rakentaneet. Turskan ja saidan pyytö merestä setä lohenpyytö
Tuulomlljocstll oivat täällä etuisimmat. Mutta
syytä ou uskon, että myös silliupyyto olis

täällä edullinen, sillä se ensimiiincu ivilhäincn
koetus, joka täällä kahdella huonolla silliiverkolla »viime syksynä tehtiin, tapahtui sangen hyMalla menestyksellä. Meripyydössii on »veneen
omistaja cli hiiueu sijaisensa peränpitäjänä.
Veneestä, pyytö-ueuivoista ja leiivästä saapi
hän puolet koko saaliista. Toiucu puoli jaetaan kolmen osaan kahden kipparin ja kahden
puut sen lämmittämiseen metsästä huutittamat, syöttäjän »välillä niin, että syöttäjät saamat yhuiin maZta perjantai-aamuua pääsiu toimeeu. den osan yhteisesti. Kippareille annetaan kemiitTätä jouto-aikaa käytin tutustuakseni kaupuu- talmella noin parikymmentä ruplaa käsirahaa
tiiu ja sen oloihin. Niinkuin M. A. Castre- pyytöii marteu, ja usein on käynyt niin, ett'ci
nin yllä mainitusta kirjasta näkyy, ei Kuolan sen encmpcitä ole hänelle tullutkaau, jos pyytö
kaupuuti siihen aikaan ollut aiman »Vähäpätöi- olis ollut tuima tuottama tahansa; sillä tämnen. Siinä löytyi silloin paljon mirkamiehitt, möistä petollisnutta täällä ei ensinkään ole kamtllupanliitc oli miltäs ja seura-elämä crittäiutiu mottu. Niiu oivat Kuolassa usumuiset Suomamaslinitsan miitolla (paaston edellä) sangen laiset, jotka tippariua oivat Kuolalaisten kanssa
loistama ja hupaincu. Mutta kaupungin loisto olleet pyydössä, minulle makuuttaneet. Tärkeäja mahtllwuus katosi sodan aikana, wuos.ua nä simu-elatuskeinonll on täällä karjanhoito.
1854—56. Englantilaiset sotalaiwat ampuilvat Lehmiä on kyllä monellakin, mutta Harmalla
kaupunkia tulivommeilla. joista se syttyi pala- enemmän tuin 1 eli 2. Maitoa myydään täällä
maan ja isommaksi osaksi hälvitettiin. Muurit tnpittain, ja maksetaan kupilta, olkoon se isomkannua) 8 kokaupungin ympäriltä tasoitettiin maata myöteu. pi tahi pienempi (korkeintaan
jälleeu
uudesta rapeekkaa. 1 uaulu suolaamatontll »voita maksaa
Palon jälkeen on kaupunki
kettu, mutta useimmat kartanot oivat huonot ja 36 kop.
Hemosia ci löydy koko kaupungissa
wähiiftiitöiset. Kaupungin entisen kirkon sijaan, kuiu 2 kaikestani». Mikä olisi siis luonnollijota M. A. Castren mainitsee sangen suureksi sempi kuin että poroja helvosen sijassa käytetja komeaksi, on Venäjän kruunu rakennnttannt täisiin! Mutta niin ei kumminkaan ole asian
uuden siistin timitirton; mutta se on tnmmintin laita, sillä koiria täällä pidetään »vetojuhtina.
entistä paljoa wähcmpi. Sitä paitsi löytyy Nämä koirat eitvat ole tawallista isommat. Koiratäällä saarella »vastapäätä kaupunkia Kuolajoen raukat juoksemat kelkka wesisaawiueen perässä
suussa wanha keltaiseksi maalattu puukirkko ja aiveunolla, jonne jokn poikanen eli mun palsen tvieressä aitaamaton hautausmaa, jonkapoh- lvelia seuraa heitä. Nyt täytetään lvesisaatvi
joispäässä Suomalaiset owat ruumiitaan hau- ja koira lähtee »vetämään. Kummallista on
danneet. Kaupungin »väestö on tätä nykyä 600 tosiaan nähdä kuinka koirariepu »vastamäessä
henkeä, joista 400 luetaan porwari-säätyyn. wetiiii kihnaa nelityntceu ja ajaja pahimmissa
Piiii-elatuskeinona on useimmilla kalaupyytö, jo- paikoin lykkää takaa. Halkosylen (3 arshinaa
hon tarpeesen täällä löytyy wiihintiikin 60 pyy- pitkä ja yhtä korkea) tvetciii hyym koira kuudella
—
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terralla. Kanoja täällä on monellakin, ja ne (Sörenskriwer) on maatuomarinn kaikenlaisispidetään asuinhuoneissa. Heiniä saadaan Tuu- sa riita- ja rikos-asioissa. Hän saavi mieraita
lomajoen warrelta ja niitä tuodaan syksyllä miehiä kuunnella ja päätöstä tehdä, mutta
»veneillä kaupunkiin
samoin myös jäkäliäkin. hänenkin päätöksensä owat Ispramnikan mahmisRankoja tuodaau myös jokea myöten lautoissa tettawllt, ennenkuin »voittarvat laillisen »voiman.
ja hakataan täällä haloiksi. Valmiista haloin Shleidowatel on ainoasti toisinaan täällä asutv, joita tallvella tuodaau kaupunkiin aina fte- wa.
Erinäistä postiherraa täällä ei ole; sillä
ninkuormlln päästä maksetaan 1^ rupl. Ve- posti on Isprawnikan hoidettawana. Lääkäriä
näjän sylestä.
Mitä kauppaan tulee, niin täällä ei tätä nykyä ole, »vaan ainoastaan haa<
»vusituisia rihkama-kauppioita täällä ei ole kuiu »vuri. jolla on hänen ammattiinsa kuululvia lääk3, jotka parhaastaan Venäjän kalnlla kauppaa keitä.
Keskilviiktona päätin käydä Protopoftin (Propitämät. Kauppalailvojll on kaupuugilla 20,
jotta keskimäärin tvetätvät nom 8000 miekkoa. lvastin) tykönä ja koulussa. Niin tchtiiu. Protvasti, jota pää pörröllääu ja raswainen kauhKalnnkauppa on suurimlnaksi osaksi ollut Kuolan pohatan Martimiani Basanin hullussa, joka tana yllänsä otti meitä »vastaan, näytti jäykälon »vaikuttanut turskan hinnan alentamista »vä- tä ja tylyltä. Ei ollut hänellä paljo mitään
listä lo:ecn tt 15:een kopeekkaan puudalta. Esi- sanomista, mutta tatvallista kohteliaisuutta hän»vallan säätämän lain johdosta owat uutis-asuk- kin koki osoittaa. Tätä miestä ei pidetä täällä
kaat Jäämeren rannalla oikeutetut 6 »vuoden paljo missään «rivossa, joka kuuluu tulcivau
mittaan tullittomasti tuomaan sisälle ja kau- siitä, että hän ailvan julkisesti ou antaunut
juoppouteen. Hänen lappalaisensa, Tuuloman
paksi tarjoomaan ulkomaan kolonia-kaluja. Luulkejonka kanssa prowasti wiime kesänä oli
»viime
pappi,
iatvllsti sen »vuoksi lakkautettiin täältä
tuljohon
tullilvirasto,
tullinhoitaja,
kuului
riitaantunut kirkossa, on nyt kanteen-alaisena
sänä
Uvulweliut ja sitä lvarteu täällä olleet sotamie- poissa Mirastaan ja elättää itseänsä puhtaaksi
het. Seuraukseua siitä on ollut, että paljo ul- kirjoittamalla Kuolassa. Arkkipispan päätöstä
Pappilasta mcntiiu koutomnan kalua tullittomasti ou tuotu kaupuu- asiassa odotettiin.
tiin. Virkamiehillä ou tosin käsky ottaa sem- luun, jota pidetään Manhan ja rapistuneen
moista kalua takaivarikkoou; mutta ue eiwilt ole huonerakennuksen ylikerrassa. Opettaja, jota
ylikerrassa, otti meidät kohtelitietäwiuääu asiasta mitään. '•') Kanpungiu palon asuu
iältccn ei täällä ollut pittäiiu aitaan muita »Vir- aasti mastaan. Sitte mentiin koulun opetusta
kamiehiä tuin Stanolvoi; mutta toissa taltvena kuuntelemaan. Siellä oli 30 oppilasta (27
saatiin tänne useita muitatiu. Etelvin »virka- poikaa ja 3 tyttöä), jotka istuiwat penkillä pulmies on täällä Isprawnik, joka kaupungissa ou petit edessä, niinknin meilläkin. Opettaja luetti
pormestarina, mutta maalla Kuolan piirin pää- oppilaita sisältä, josta huomattiiu usealla olemieheni., jonka »vuoksi Norjalaiset häntä Vou- man selmii luku. Kirjoituskirjat katsellun ja
diksi kutsumat. Muista »virkamiehistä omat Po^ olimat ylipäänsä tyydyttiimäisct. Luokkia oli
moshnik ja Shleidowatel etewimmät. Edellinen tässä koulussa 2. Opetus kestää kello B:sta aaon Isprawnikan apumiehenä (Adjoint), mutta mulla kello 2:teen päimällä. Lupa-aikoja omat
jonka päätökset eiwiit saa laillista »voimaa, ellei 6 »viikkoa kesällä, 2 »viikkoa Joulun ja sama
Isprawnik kirjoita nimeänsä alle. Shleidowatel »verta Pääsiäisen aikana. Lapsia otetaan mastaan koska tahansa, ja sisälle-otettaissa ei maaditll heiltä lukntaitoa ensinkään. Moni ottaa
") Wiime talwenll pidettiin Kuolassa seuraawai set hinnat: 1 matto rukiisia jauhoja 12 r. 30 k. ja mclkakanlapsensa ketviiällä, pyytöön lähtiessään, koulusta
passa 15 r. (Ruijassa, Vesisaaressa ja Woreijassa 10^ pois ja tuopi ne jälleen syksyllä, josta opettaja
rup.); 1 naula sokeria 40 k. (Ruijassa 24 k.); 1 naula kaholeman suurta haittaa opetukselle, niinmia 45 k. (Ruijassa 30 k.);
k. korktata miinaa (Fr. »valitti
on ymmärtääkin. Opettajan palkhelppo
min) 75 k.; 1 naula wenäjän tupakkalehtia 40 k.; 1 puuta kuin
168
rupl.
tulitikkuja
j.
k.;
2 k. n. e. ka on
»vuodelta paitsi rvapaat huolihaa 2 r. 50 k.: 1riekko 10 1 käärn
—

—

—

—
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uect, polttopuut, kynttilät ja paperi.

Protvasti

kiiypi uskon-oppia koulussa opettamassa.
Koulusta korttelipllikkaan palattuani, tuli
Isprawnilll terwehtimäiin minua, kyseli Mointiani, olinko tyytymäinen kortteripaiktaani j. n. e.
Kestimiitko-iltana olimat Olsen ja Oldenburg minun luouani. Edellinen, joka toissa
syksynä perheineen Nuijasta on siirtynyt tänue,
elää talmisaitanll nikkarina ja kalalveneen tekijänä, mutta kesällä hän pyytää kalaa niinkuin
muutkin. Oldenburg, joka on kala-astiain tekijä, on 5 mnotta täällä asuuut. Hän on nainut entisen Ispramnikan tyttären, mutta elää
erillään mainiostansa. Olsen näyttää oleman
hymin »valama ja hurskas mies. Hiineu seurassaan oleminen oli minulle hymin hupaista.
Nämä omat ainoat »vakinaiset Ruijalaiset Kuolassa, mutta sitä paitsi oli täällä 2 nuorta
kauppa-kirjuria Woreijasta (Vardö), jotka olimat täällä Venäjän kieltä oppimassa. Näiden
neljän Ruijalaisen kanssa mietin, piiimiin työstä
päästyäni, monta iltaa yhdessä, joten aika kului täällä jokseenki huvaisesti.
—

Kääntykäämme nyt »vihdoin Suomalaisiin
Kuolassa. Ajan määriiiimiucn, koska ensimiiiset
Suomalaiset owat tänne siirtyneet, kiiypi
gen »vaikeaksi. Se maan näkyy oleman tosi asia,
että pitkin aitaa Suomalaisia on täällä löytynyt. E. Lönnrot
Kuolassa käydessään
lamanneensa siellä muutamia Suomalaisia, ja
Gregorej Nemshinoff, eräs pormari Kuolassa,

san-

sanoo

sanoo

olemansa suomalaista sukua, sillä hänen
iso-isänsä oli Kuusamosta siirtynyt tänne. Useat
Suomalaisten haudat, joista ei enää »voi saada
mitään likempätii selkoa, todistamat samaa asia-

Kuolan nykyisistä Suomalaisista, jotka
omat Kuusamosta kotoisin, eimiit »vanhimmat ole olleet täällä kuiu korkein-

ta.

isommaksi osaksi
taan 5

muotta.

Heidän henkilukunsa

on myös

waikea tarkoin määrätä, sillä se »voipi samana
»vuonnakin olla hywin lvaihtelemainen. Asian
laita on, näet, semmoinen, ett'ei kukaan saa kirjoituttaa itseäiiu uutis-asukkaaksi Kuolaan, jonka
»vuoksi täällä olemat Suomalaiset omat joko
semmoisia, jotka eimät »vielä ole rumenneet nutisasutkaitsi mihinkään, tahi semmoisia, jotka Suomalaisten uutis-asunuoista, erittäinkin Uurasta,

tlllmi-ajaksi siirtyivät tänue työ-ansiota saavaksensa. Mitä heidän käytökseensä tnlee, niin
Kuolan mirkamiehillä ei ollnt mitään moitetta
heitä mastaau. He surtuttelilvat maan heidän
köyhyyttänsä, jota myös todistaa se seikka, että
moni heistä on pakotettu panemaan lapsiansa
kaupungille kerjäämään. Mutta on Suomalaisten tytymättömyyteen muitakin syitä, niinknin
täällä »vallitsema petollisuus, setä taiten hengellisen hoidon puute, jota moni mesissä silmin
on »valittanut minulle. Nytyiinsii on täällä tal»visaitllna lviihintiitin 40 Suomalaista. Perjantaina ja lanantaina Kynttilän pyhän edellä
pidettiin täällä tumalliset lukukinkerit, joissa
enin aita käytettiin heidän kristillisyytensä tutkimiseen. 34 henkeä lnetcttiin, joista 25 oli
Kuusamosta totoisiu ja muut Sodankylästä,
Rotvaniemestii, Pndasjärmcltä, lista ja Kiimingistä. Erinomaisella ilolla ja tytylviiisyydcllä täytyy miuuu tunnustaa, että täällä asumain Suomalaisten lukutaito oli paljoa parempi, kuin olin toiivonutkaan. Kyuttiliin pyhänä pidettiin tawallinen jumalanpalmclns ynnä
ripin ja Herran ehtoollisen tanssa. Iltapuolcen
taas pidettiin Raamatun selitys. Seuraamina
piiitvinä maanantaina, tiistaina ja teskiwiikkona
pidettiin setä Naamatnn etta Katekismuksen selityksiä ynnä rukousteu kaussa. Nyt lähestyi
aika, jolloin minun piti lähteä Uuraau; sillä jo
ensi päimiinä Kuolassa ollessani olin mina sopinut erään Lauran Lassi nimisen Lappalaisen
kanssa, jonka piti tuorstaina hclmik. 10 p.nii
kyyditsemän minna Kuolasta Uuraan. Koska
miiiiräpiiimä tuli, kiimin minä Lappalaista odottaissani llllmupäimällä ensin kauppamies Vasilij
Vasnnin tykönä huoneen hyyryii maksamassa.
Vaikka tämä mies ci ole mikään rikas, niiu
hänellä oli sekä huoneet että huonekalut paljoa
komeammat kuiu missään muualla. Hän juotti
minulle teetä ja erittäin hylvää portmiiniä.
Sieltä lähdettiin sitte Ispramnikan luokse jiiähymäisiii lausumana, haasteltiin kotlvan aikaa
uskon asioista, puhuttiin protopopin pahasta
elämästä j. n. e. Ispramnikalta mentiin sitte
Oldenburgin luotsi päilvcilliselle, kurmes sanoma saatiin, etta Laaran Lassi oli saapunut kaupunkiin. Nyt tuli meille molemmille kiire »val3
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mistaumaan matkaan, sillä Oldenburg oli päättänyt seurata minua Uuraan. Kortterip aitastani maininnen mielii, että emäntäni, joka hywiillä mielellä ollessaan naukui ja pahalla tuulella taas (kun tupakkia paljon poltettiin) kihisi,
juuri kuin kissa, piti minua pakanana, eikä sen
wuoksi, waitta asiasta muistutettuna, antanut
minulle oikeata peitettä ja lakanoita, luultawasti
peläten niiden tulewan hengellisesti saastute-

tuiksi.

Valmistuttuamme matkaan saapui nyt useoitll Uuralaisiakin kaupunkiin, ja niiden seassa
M. Bergström, joka hywäntahtoisesti lupasi
»muulle kortteripaittllll tykönänsä Uurassa. Ilma, joka koko ajan Kuolassa ollessani, oli ollut pyrynsekaista ja lauhanlaista, oli jo aamulla pattasenlllinen ja kiihtyi piiitviin päälle
kiihtymistään, jotta lämpömittari iltapnoleen
näytti 35° Cels. Ilta oli jo pimeä, mutta
Lappalaista ei kuulunutkaan. Vihdoin tuli Olikiiwän
denburg luokseni, tuoden myötänsä
sanoman, etta Laaran Lassi, jota syytettiin petollisuudesta lihakaupassa, oli pantu tyrmään.
Sieltä piti minun siis lunastaa hänet; mntta
päälle päätteeksi oli hän nyt hurjassa humalassa, puri hammasta Venäläisille ja kirosi hei-

sen

tä

alimmaiseen helwettiin. Vihdoin saatiin hä-

nen kumppalinsll ja muiden awulla porot lval^

useam-

se

tomus.

aikaa tässä lewitttyämme, lähdimme
ajamaan ja tulimme Vihdoin iltahämärässä Lappalaisten kodille. Laaran Lassi meni
kotaansa ja hänen lumppalinsa Antti Pekanpoika Inger johdatti meitä toiseen kotaan, jossa
hän ynnä äitinsä. Veljensä ja sisarensa kanssa
asui. Nyt sain ensi kerran nähdä ymmyrkäisen
Lappalais-kodan. Kaikki Lappalaisten asunnot,
joita sitä ennen olin nähnyt, oliwat olleet 4tahi 5-seiniiisiii pikku tupia, ehkä kahdessa kodan

Vähän

taas

s

jäisin ja, jciähyrviiiset lausuttuamme, lähdettiin
kello 10 aikana illalla matkaan.
Kuolasta kuljetaan Uuraan 3 eri tietä,
joista lyhyin ei liene paljo päälle 40 Virstaa.
Mutta se tie, jota Lappalaiset nyt liihtiwitt
meitä Viemään ja jonka Varrella he itsekin
asniwat, oli ainakin 70 Virstaa. Nyt kuljettiin
ensin ylöspäin Tnuloma-jotea, jota leweytensii
Vuoksi suun puolessa sanotaan Vuonoksi. Pakkanen oli tulinen ja Viima niin Vihainen, etta
minun ehtimiseen täytyi nostaa sieppuraa masten silmiä suojellukseni kusmojani. Minulla ei
sillä tawoin ollut mitään hätää, mutta Oldenburg, jolla oli huonommat suojat, alkoi hätäillä ja arwcli kuolewansa Viluun. Inosten
ahkion perässä koki hän pysyä lämpimänä. Vihdoin noustiin maalle ja kuljettiin Vähän aikaa
metsää. Nyt päätimme tehdä walkian ja syöttää porojamme; sillä yö oli jo puolessa. Mutta

mattian teosta ei tahtonut tulla mitään; sillä
honkaa ei löytynyttään. Ei siis neuwoa muuta
kuin sytyttää kulmia männyn oksia, joita metsästä keriiiltiin. Tämä Vallia oli peräti huono
eikä lämmittänyt Vähääkään. Päälle päätteeksi
Laaran Lassi, joka Kuolasta kuormaporot perässään seurasi meitä, oli kadonnut tietämättömiin. Eräs Kuusamolainen, joka Kuolasta oli
lähtenyt meidän kanssamme, antoi meille leipää,
jota hänellä oli muassa, ja Venäjän Viinaa,
joka oli jäitä täynnä. Ralvintomme oli siis yhtä
huono kuin Mlllkiammekin. Vähän aikaa tässä
oltuamme, lähdimme taas ajamaan ja
mat tiimat kuljettuamme tulimme Viimein piiiwän Valjettua tuiki waiwaloisen matkan perästä muutamalle saunalle, jossa Vähän aikaa liimmittclimme. Mutta kun ruokaa ei ollut, ei siis
täälläkään haluttanut kauan olla, jonka tähden
taas lähdimme kulkemaan ja Vihdoin kello 11
aamupiiiwiillii pääsimme Venäjän Lappalaisen
kotaan, jossa teellä ja keitto-ruualla wahwistimme Voimiamme. Oldenbnrg'ilta oli jalat paleltuneet; ei toki niin pahasti, kuin hän ensimältiiiin pelkäsi. Täällä muutaman tiiman oltuamme saawutti meidät kadonnut kyytimiehemme. Syytä Viipymiseensä kertoi hän meille
ur aamuisella lamalla. ''Vähän matkaa Kuolasta ajettuani, huomasin minä", sanoi Laaran
Lassi, "että toinen kolloshiirkiini oli päässyt irti.
Minä lähdin nyt sitä hakemaan, mutta pimeässä en Voinut sitä löytää. Nyt ei minulla ollut
muuta neumoa kuin jättää poron-ha'un siksi
kuin piiitvä Valkenisi, jonka Vuoksi sinne piti
jäädä yöksi. Plliwän Valjettua, aloin uudelleen hakea ja löysinkin pian härkäni wnonon
toiselta rannalta." Näin kuului Lappalaisen ker-
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asunnon

keskellä ja au- rupesi aika lailla tuiskuamaan, niin että meidän
johon nyt täytyi paeta muutamaan tuuturin laessa olekota,
Tämä
kinainen reitä katossa.
joita oli maan huonoon kotaan, jossa useammat tiimat
tehty
rangoista,
koilvun
mentiin, oli
niin
että
mastaan,
tulisi- säätä pidettiiu. Koska ilma mihdoin rupesi asetPystytetty toisiansa
reikä,
josta
jäänyt
samu tumaan, lähdettiin jälleen matkalle. Nyt kulankinainen
jan yli oli
jettiin taas aika mauhtia mäkiä ylös ja alas,
ulkopuolelle
suoraan kohosi ilmaan. Rankain
ett'ei
tuuli
kunnes
päässyt
oli millamaate pingotettu,
mihdoin iltapimeässä päästiin Uuraan,
poleivitetty
jossa
Mauri Bergströmin talossa ystiiiviillikäymään läpi. Seinustalla oli
päälle
täydessä
rontaljoja, joiden
matka-asussa sesti otettiin meitä »vastaan. Ei Oldeuburg
käytiin istumaan. Kodan emännällä, joka oli ollut aivoa, joku tällä waimaloisella mutkalla
manha leski, oli 2 poikaa, 2 tytärtä ja kasma- oli paleltunut; sillä myöskiu Lukkarilta ja Kuusamolaiselta olimat kasmot »vähän »vitaa saatustytiir tolmauteua. Nämä kaikki, niinkuiu Laaran Lassikin, olimat Inarin kirkkoon kuulumia neet, mutta puraniivat pian jälleen. Minä yksitunturi-lappalaisia. Minä olin heille hymin nään jäin tvllhingoittamatta.
termctnllut mieras; sillä emäntä halusi käydä
iv
ripillä ja kaikki lapsensa paitsi ivanhin poika
olimat rippikouluun aikomia. Iltasen syötyä Uuran uutis-asutuksen synty ja lehliäminen. Uuralaisten
pantiin tyttäret poroja metsästä kodalle tuoelinkeinot ja tila. Uutis-asukasten "NaZ-ng, (.dai-ts,."
Kuolalaisten kateus. Toimitukseni Uurassa. Uuramaan, ja nyt kallistnttiin taljoille maata. Malaisten siwcydellinen tila. Matka Puumankiin.
kuukumpplllinll oli meillä koirat, joita tässä
Kymmeucn »vuotta ou nyt tuluuut siitä kuin
kodassa oli 20. Nämä koirat omat poro-laptapaan oli ollut tulisija

palaisille

suuresti tarpeelliset;

ilman niiden aivut- Uurau uutisasunto sai ensimiiiset
asukkaansa.
ciiuat saattaisi
koossa. Aa- Vuonna 1860 siirtyiiviit tänne Sodankyläläimupuoleen plllusilvllt tyttäret poronha'usta, tuo- nen Pekka Marjamäärä ivaimoneen, Kuusamoden myötänsä toista tuhatta poroa. Ei uc lainen Tuomas Törmänen ja Ruijassa syntytumminkaan kaikki siinä olleet, sillä Ingerin uyt Juhana Aaprami Arpela,
jos en erehperheellä on niitä enemmän kuin 2000. Sitä dy, kaikki Ruijan kautta tullen. Silloin mielii
paitsi on heillä iso arkku, täynnä "hopea-pee- etuisa lohcnpyytö Uurajoessa,
heinämät josiii," niinkuin eräs Uuralainen makuutti miuulle. kitörmät, lähellä olemat halko- ja hirsimetsiit
Kahlvin juotua ja aamiaisen syötyä lähdet- sekä tuuluisau Karabella niiuiseu kalastuspaikan
tiin taas matkaan. Mutta ennen pois-lähtöiini läheisyys lieucmät olleet ne syyt, jotka parhailahjoitti minulle emäntä poron-kielen ja ydin- ten kiihoittimat Suomalaisia tänne siirtymään.
luun. Samanlainen lahja tuotiin minulle mielii Mutta ei ainoastaan Unrajocn seutu, myös
oleahkioonkin. Poro, joka minun ahkioni eteen kaikki muutkin Murmanskoin rannalla
pantiin, oli monimärisillä tilkuilla koristettu. mat Suomalaisten uutis-asunnot, uiinkuin PuuMeillä oli mielii kahden peuinkuorman taiival manki, Kermana ja Waitokupa, owat saaneet enUuraau. Tämä »väli oli tuiki mäkistä, mutta simiiiset ja useimmat asuttaausa Ruijasta, jotie kieriinii ja porot tuli-lvireiit. Monta attaa hon itse Ruijassa mahtanee löytyä hymin tärsaatiin (s. o. häränpyllyä tehtiin), mätiä alas keitä ja ivaikuttamia syitä. Niini oukin asian
tullessa, mntta, tun hihna oli täsiivarressa tii- laita. Viime aikoina korkeaksi noussut mero ja
ni, ei poro kumminkaan päässyt pakenemaan. elämän kalleus, joka erinomattain tulee siitä,
Tämä olikin hupaisiuta kulkua, mitä porolla että polttopuita ja niittymuitu ei ole Nuijan
olen kulkenut. Porot juoksimat millistä niin, rannalla, omat saaneet Norjan Suomalaisten
että oikein »vilisi silmän» edessä, ja tarkasti oli silmät Mäntyinään Wenäjän puolelle rajaa, josajajan tvarominen niitä kllswawia puitakin, joiden wälitse toisinaan kuljettiin; sillä tietä ei
*) Näin nimitetään merenranta Kuolan Muonosta Ruipitää porojaan
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sa

näitä luonnon etuja on löytynyt yltäkyllin.
Wihdoin on sekin ollnt muutamilla syynä heidän siirtymiseensä, että Norjassa ollessaan omat
melkauncet pormareille ja sitten näistä meloista
päästäkseen omat lähteneet pakoon Weniijiin puolelle. Tämä siirtymiseu tulma olisi ollut wielii
paljoa suurempi; mutta se epiiwakaisuus hengen
ja omaisuuden puolesta, joka on mallinnut Venäjän puolella, ynnä kaiken hengellisen hoidon
puute owat supistaneet siirtolais-tnlwan niin
ahtaisin rajoihin, kuin suinkin on ollut mahdollista. Että Uuran uutis-asutuksen kehkiiiminen
ensi wuosina ei tapahtunut kotvin rajusti, nähdään siitä, kun Uuran nykyisistä asukkaista 9
on siirtynyt sinne wuonna 1861, 7 wuonna
1862, 15 wuonna 1864, 26 wuonna 1866, 17
wuonna 1867, 32 wuonna 1868; mutta wiime
wuonna oli siirtolaisten luku ainoasti 5, johon

sen

wuoden huono kalansaalis sanotaan olleen syynä. Minun Uurassa käydessäni löytyi
siellä 23 suomalaista perhettä ja 28 yksityistä
heukilöii, mutta jos nekin lukuun otetaan, jotka

Kuolassa talwea wiettiwät. waikta oikeastaan

nousee

Uuran Suomalaistänne kuuluwat, niin
ten luku noin 140 henkeen. Paitsi sitä löytyy
siellä yksi Skogeröe niminen lappalainen perhekunta Nuijasta ja 15 Ruijalaista henkilöä
ynnä muutama Weniijiin Karjalainen. Uuran tai
Ruijan Lappalaisia löytyy Murmanskoin rannikolla 124 henkeä, jaettuina 25 pcrheesen, jotka kaikki owat Inarin seurakuntaan kuuluuna.
Euin
Suomalaisia on tullut tänne RuijasKuusamosta,
mutta on niitäkin, jotka
ta tai
Sodankylästä,
Kittilästä, Muoowat kotoisin
Pudasjiirwestii,
Alatorniosta, Kemijiirwcstii,
—

osa

niosta, lista, Haukiputaalta, Oulusta, Hyryusalmesta ja myös Lohtajastakin.
Useimmat
owat kuitenkin ensin Ruijassa pitemmän tai wiiJos nyt käymme kathemmiin ajan olleet.
somaan, millä lailla Suomalaiset omat täällä
henkeään elättiiueet, uiin on se helposti ymmiirrettiiwii asia, että kalastaminen on ollut heillä
piiä-elatuskeinona. Tähän tarpcesen löytyi Ultrassa Suomalaisten omistamia 3 wiimpööriksi
(fembördiug) kutsuttua isoa kalamcnettii, joissa
pidetään 5 miestä, 4 otrinkia, joissa on 4 pyy—

—

tömiestii jokaisessa, ja 10 soutuwenettii, joissa 3
pyytömiestii sllllpi sijaa. Näissä pyytöweneissä
on siis tilaa 61 Pyytömiehelle.
Näitä kaikkia
käytetään meripyytöön. Ensimäinen ja wiimeinen pyytö on jota wuosi Holkerin, jota
taan Holkerin istumiseksi. Holkerin pyytö alkaa
wiikko tai kaksi Maarian edellä ja kestää noin
2 kuukautta ja taas syksyllä Mikkelistä loppupuoleen Marraskuuta. Holkeria pyydetään ongella, mutta on
kumminkin wiihiin isompi
meidän tawallisill onkia, sillä pannaan kiinni
sylen pituisiin rautawitjoihin. Sen perästä tulee 12 naulan paino, sitte
4 syltä pakköyttä ja sitte hienompaa. Köysi wedetiiiin
ylös weneen laidassa olewalle rullalle. Holkeria pyydetään 160
170 sylen sywyydcltii ja
hylkeen traania pidetään syöttinä. Isoimmista
6 ll 7 sylen pituisista saadaan 4 tynnyriä makTätä kalaa ei syödä ensinkään. Kun Holkeri on iso, niin sitä nostetaan maan weneen
laidalle, jossa watsa halkaistaan ja maksa otetaan pois. Sitte puhalletaan watsa ilmaa täyteen, sidotaan jollakin lailla kiinni ja heitetään
wesi-ajolle, etfei mnut Holkerit pääsisi sitä syömään. Tällä kalalla ci ole suomuja, waan kowa ja karkea nahka, juuri kuin wiila, joka myös
näkyi siitä, että muutamain .veneitten ulkolaidat
oliwat
hieromisesta hampulle tulleet. Holkerin maksa pidetään suurimmassa
Tämän kalan norjalainen nimi on "Hogering,"
(Haakjering, ruots. Haskerding. lat. se^mnus
im ero oeprmluZ LI.). Kun Holkerin istumisesta on
päästy, niin alkaa turskan pyytö, mäkistä waremmin, mölistä hiljemmin, mutta parhaillaan
on
tawallisesti silloin, kun jäät sulaawat jokiloista ja suolaton wesi niistä alkaa wirtailemaan mereen. Turskau pyytö tapahtuu Ruijassa enimmiisti liinoilla, mntta Weniijiin puolella ou haausnööri tumallisin pyydys. Tämä
on onkiwiirkki rullan kanssa ja sillä pyydetään
tawallisesti noin 40 sylen sywyydcltii. Paitsi
sitä pyydetään myös kesällä liinoilla turskaa,
pallasta, tainaria. mcri-ahwenta ja muuta kalaa, mutta wiihiiwaraiset kuin useammat omat.
ei monella ole waraa niitä itselleen hankkia.
Syöttinä turskalle käytetään lotaa ja Pisankin,
—

sano-

se

se
seuraa

sua
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joita medetään nuotalla, niin myös korttelin pituisia matoja hieruasta *), kraattuin (mariksenmarjain) ydintä Y. m. Uuralaisten kalanpyynnissä on ollnt tapana, että »veneen isäntä wänpöörissä ottaa kuudennen tahi seitsemiinuen
päältäpäin saaliista, ja muu saalis sitte jaetllllu tasan isännän (peränpitäjäu) ja kipparein
millillä, jolla jättimäisellä nimellä kaikkia muita
kuin
mainitaan. Soutumeneissä ei isäntä
Hyyrystä.
TursB:nen tai 9:ncn
meneen
kan hinta on tamallisesti ollut 20 5. 30 kop.
mennyt mielii
puudalta, mutta toisinaan on
halmempaankin. Venäläiset ostalvat ainoastaan
painon jälkeen, mutta Nuijalaiset kappaleittain,
ja ou tu»vullinen hinta ollut voin 2 peesiä
dulta tuoreista turskista, mutta Puumankilaisct
ja Kermllnalaiset, jotka jäljillä kuilvamat kalansa, oivat saaneet niistä 6 peesiä sadalta. Holkerin ja turskan maksut myydään Ruijaan ja
on hinta ollut noin 1 rupl. 20 kop. »vietosta,
Saidan pyytö »luojoita ou 6 tynnyrissä.
talla ja »verkoilla alkaa heinäkuussa ja kestää
noin kuukauden ajan. Saita-nuottaa ei ole Uuralaisillll kuin 1, johon on 4 osainiestii, mutta
ou uiiu suuri, että
»vetämiseen turlvituun
16 miestä neljällä »veneellä. Tämä nuotta ou
nelisuurkkaiuen ja yhtä pitkä joka simulta. Kun
saitaparwi ou tulossa, niin lasketaan
matalalle merenpohjalle ja kuin kalaparlvi on päällä,
niin rumetaan sitä nostamaan ylös yhtä haamaa joka nurkasta, joten kalat jäämät keskelle
nuottaa juuri kuin pussiin. Viljelys-oikeutta
Uurajoen lohipyytöön owat tiihäu asti 2 Kuolan porwareista omistaneet ja yhdelle tahi
ammalle Uuralaiselle joka »vuosi antaneet sitä
urennille; mutta kuin Uuralaiset uyt owat ruivennect hankkimaan itselleen Venäläistä siirtolaispassia, ou tämä lohipyytö joutuma heidän
yhteiseksi omaisuudekseen ja arenuiu-muksu siis
lattautettllivu. Tämä lohipyytö, joka ensi »vuosina antoi noiu 100 puutaa, ei »viime »vuonuu
tuottuuut kuiu 40 puutuu. Syynä tähän lohensuuliin »vllhcuemiseen sunotuun oleman osittain
»veden mataluus ju »vilkkaampi liike Uurajoella,

osan

saa

osan

se

sa-
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se

sen

se

use-
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Hieruaksi sanotaan sekä laskuwesi
silloin tulee näkymiin.

pohja, joka

että myös meren-

myös Venäläiset, jotka pitkin kesää
suulla pyytämät pisankia ja sillä cstätviit
lohen nousemasta jokeen. Unraluistcn toinen
elutuskeino, joku todellaan on ailvan tärkeänä
pidettiilvä ja ilman jota useammat uiiinii kahtcua miime talivena olisilvat kuolleet nälkään,
on karjanhoito. Lehmiä tosin useammilla ei ole
kuin 1, 2 tahi 3, mutta löytyy niitattu, joilla

osittaiu
joen

—

on 5 tahi 6. Meensii ou niitä Uurassa 40_n
ja 50:u millillä. Lehmän hinta on ollut noin
30 peesiä, joka Venäjän ruhussu tekisi 43 ruplaa.
suhteeu, sillä kanMaidon hinta on myös
kop.
ju piimiikannusta maksetnun täällä 15
nusta 8 kop. ju piiallekin. Voilla on tumallinen hinta ollut 30 kop.
Niittyjä saisi täällä

sen

—

raimaamalla hyminkin paljo, mutta kun maat
mielii omat yhteiset, niin ei moni ole uskaltanut ryhtyä raimaustyöhön. Lampaita pidetään
myös, ja »vetojuhtina täytetään poroja, mutta
niitä ci ole monta. Tärkeitä silvn-elatuskeinoja
woisiwat puunhattuu ja puiden »vienti Ruijaan,
niin myös pyytömeneitten teko olla täällä, mutta näitä elatnskeinoja »viljellään tuiki »vähän.
Ne hurmat, jotka olvut mencentekijöitii, mulmistumut niitä muun omaksi tarpeekseen. Mitä
mihdoin muunlviljelykseen tnlee, ei täällä »viljellä muutu kuin nauriita ja lviihäu perunoita,
mutta jälkimäiset eimät tuhdo täällä oikein menestyä. Puumnngissu sitä mastoin menestyivät
perunat uitu hywiisti. Uuran uutis-asuuto on
jaettu kllhtecu muutaman mirstan päässä toisistaan olemaan kyläpaikkaan, jotka molemmat
owat joen »vasemmalla ranualla ja alimmainen
noin 3 mirstan päässä joen suusta ylöspäin.
Pikkutaloja ou uiissii 16 yhteensä, 12 puusta
ja 4 turpeesta. Nametat omat kaikki turpeesta.
Syynä siihen, että tumat yleensä omat pieniä,
että hirsimetsii on 2:den penion osittain
kuorman päässä jokea ylöspäin, osittain myös
se, että lupuu hirren huttuuseu ei ole tullut

se

Koudussu Wieiilln

increu

raunalla

asumalta

metsiiherralta siihen hankituksi, jonka »vuoksi eimät ole tohtineet niitä oikein mieltä myöten
hakata.

Veuiijiiu hallitus on kuikin tumoin kokenut
edistää Uuran uutis-asunnon meuestymistä; sillä
ehkä Suomalaisilla täällä ei ole ollut »viime ai-
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asti laissa määrätyltä oikeuksia, omat he
5) Annetaan heille oikeus turkki-eläinten ja lintuin
kumminkin meroa maksamatta »vupuusti suuncct pyytämiseen niin myös kalastamiseen uutis-asuntoin liki»viljellä niittymaita, halkometsää ja kalanpyytöii tienoilla olewissa joissa ja Mesissä.

koihin

Tämän pykälän johdosta Makuute6)
taan heille seuraawaiset edut:
Wenäjän
myös siitäkin,
a) Kuusiwuotinen wapaus sotamiesten majoituksesta.
että Kuolan piirin Komisurius (StuuoMoj Prisb) Wapaus weroista ja ulosteoista rahassa ja luon8 wuoden kuluessa, luettu muuttomuooen alusta,
tulv) enneu niin usein, kuiu tarlve maati, hykuitenkin
sillä ehdolla että siirtolaiset 4 jälkimäisenä muojauhoja
memäutuhtoiscsti ou autauut heille
tenll
owllt
welwolliset maksamaan p,:olen maawerosta
laksi Kruunun jauhomarastostll Kuolassa. Tä- (obrok)
män asiau suhteen on kummiukiu
odottamac) Wllpautetlllln heitä sotapalweluksen welwollisuudesta
ton ja huolettuivu muutos tapahtunut, että ehkä kolmen
sotamiehen-oton aikana, lukien siitä ajasta, jolloin
päätök- muutto on tapahtunut.
miimeksi mainittu etu Veuiijiiu
kautta Marrask. 22 päimältä »vuouua 1868
d) Kaikkien kruunun-rästien poispyhkiminen edelliseltä
wuodelta, jos siirtolaiset woiwat todeksi näyttää, että räslvllkuutettiiu siirtolaisille, kumminkin jnuri
tit kuulumat heihin persoonallisesti.
jätteen on kolonaan lakannut. Syynä tähiin kum7) Sallitaan Wenäjän kielen osaamattomille anomukmalliseen ju itämään kohtaan ci minun tiedostani
ja kanteensa asianomaiseen Läänihallituksen Norjan
ole mikään muu kuiu Ispruwuikuu itscmultui- tai Suomen kielellä Mlle-jättää, jota paitsi ulkomaalta
talmeua tulleiden siirtolaisten sallitaan Piiri-Komisariuksen (StaTämä »virkamies, joka
ilman
tiettyä nowoj Pristam) tahi Rauha-tuomarin (Miromoj PosredKuolaan,
on
mitään
asetettua
syytä lattauttauut Suomala.steu oileudeu jnu- nik) luona ilmoittaa aikomuksensa rumeta Wenäjän ala»viime maisiksi ja wllnnoa uskollisuuden-mala.
howarastou »viljelemiseen, josta
8) Kaikki yllämainitut edut Makuutetaan myös
taltvena suuri ahdinko ja hätä on ollut seurauksiirto-lappalaisille, jotka haluamat Murmanskoin
moisille
määrätyt »vapaudet ja oikeudet rannalle asettua, jonka
lisäksi he omat oikeutetut saamaan
Venäjän Ministeris- rahalainoja taitaaksensa marustaa itselleen tarpeellisimpia
myönnettiiu

meressä. Suuressa kiitollisuuden mclussn

Uuruluiset

omut

Hallitukselle

nossa

se

Hallituksen

sen

se

sen

sensa

suus.

toissa

kahtena

sem-

sena. Laissa

siirtolaisille

Keisarilta armollisimmasti wahwistctun, tlllon-Märkkiä.
yllämainitun päätöksen kautta, joteu heidän eläRämätpä omat tärkeimmät pykälät siirto»nänsä joutui paljo lvakuwummallc kauualle kuiu laisten niin sanoakseni Ng,Zng. oKg,rt2,'ssa eikä
ennen. Tärkeimmät pykälät tässä Wenäjän siir- niimiit edut suinkaan ole wähätsi arwattawat;
tolaisten 'MuFnkt OllkNu^ssa omat, otteessa mutta se on todellaan itawii ja huolettawa asia,
käännettyinä, seuraawaiset:
ett'ei siirtolaiset wielä ole päässeet niiden täyja annetaan siirtolaisille lupaa 6
1)
delliseen nantintoon. Mitä I:ksi uutistalo-laiwuodeksi, siitä päimästä lukien, jolloin tämä päätös on
tulee, niin semmoista ei wielä yhdellenoihin
tullut wahwistetuksi, wiljellä kaikenlaista kauppaa ja elintön,

—

—

Marten määrätyltä todistuksia lunastamatta;
saawllt luwan sekä omaksi tarpeekseen että kaupaksi uutis-asuntoihin ulkomaalta tuoda tullaamattomia
teollisuuden tuotteita ja muita kaluja sillä ehdolla, että
mainitut kalut eimät ole takamarikkoon pantattuna pidettäwät.
2) Läänin hallituksen tutkinnosta tulee jokaiselle Murmanskein rannalla asuw alle tai sinne siirtymälle perheelle
määrätä uutistalo-laina 50 ruplasta 150 ruplaan asti
yhteistä takausta tai omaisuuteen kiinnitettyä makuutta
wastlllln welwollisuudellll lainan-ottajalle määrä-aikoina 6
keinoa

sitä

jota paitsi

»vuoden kuluessa takaisin maksaa melkansa;

3) Napautetaan siirtolaiset 6 wuodeksi karttapaperin
täyttämisestä
4) Kauppllw arastoistll oroat he oikeutetut
jywiä niin hywin rahaa wastaan kuin myöskin lainaksi woimassll olewain asetusten johdosta.

saamaan

kään ole annettu. 2:ksi on lakattu antamasta
jywii- tai oikeimmin jauholainoja ja mitä 3:ksi
tulee siirtolaisten anomuksiin ja kauteisin, niin
siirtolaiset wakuuttawat, että waikka semmoisia
on koetettu postissa lähettää asian-omaiselle Ku»
wcrnööri-wirastolle, ei niistä kumminkaan koskaan
enempää ole kuulunut. Siirtolaiset
sanomat suuresti pelkäiiwänsii, etfei heidän kir^
jeitänsä lasketllkkaan postissa menemään, sillä
Isprawnik on itse postiherrana. Erityistä postinhoitajaa täällä ei oletkaan.
Nämiit seikat antamat syytä uskoa että Isprawuik ja Kuolan porwarit wetäwät yhtä köyton tietty asia, että Kuolan porwarit
tä, sillä
kaikin
tamoin estää siirtolaisten waukokcwat

sen

se
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rastumista eiwcitkii mitään niin hartaasti toiwo tuin heidän täydellistä hiiwiötii. Omina
kalastajinansa ja renkinään he niitä mielellään
pitäisiwiit, mutta wapaina kansalaisina ne wihaamat heitä sydämmensä pohjasta. Sen muoksi
owat he wlllittaneet siirtolaisille myönnetyistä
wapauksista ja eduista, ehdotellen Weniijiin Lappalaisten asuttamista meren rannalle ja tarjoutuen totuttamaan heitä maanwiljelykseen ja karjanhoitoon. Että Lappalaiset näin kerrassaan
taitaisiwat muuttaa koko elämänsä ja elinkeinonsa, ei moi yksikään järjellinen ihminen pitää
Uuralaisten tulemaisuuden toimahdollisena.
weet olisiwat siis hywinkin pimeät ja epäilyksen alaiset, jollei yksi asia olis, joka antais
heille uutta toiwoa ja uskallusta. Asian laita
on, näet sii, semmoinen, että eräs Tanskalainen,
Herra Kenraali-Konsuli H. I. Palkisen, joka
—

rikkaimpia kauppiaita, siihen kat^
mitä tässä edellä olemme maininneet,
on rumennut Karabellassa, kuuluisimmassa
kalastuspaikassa Kalasaarcnnon (Fiskar-halfön, Rybatsty) koillisessa päässä kauppatehdasta itselleen perustamaan. Sinne saamat siirtolaiset mastedes myydä kalansa, ei polkuhinnalla, niinkuin tähän asti on ollut tumallista,
mutta oikeata hintaa ivastaan ja taas kohtuullisella hinnalla sieltä ostaa kaikki tarpeensa; sillä
Pullisen aikoo täällä pitää kauppaa kaikenlaisilla
tarwekaluillll paitsi wäkewillii juomilla, jonka
kaupan hän on tomasti kieltänyt. Paitsi sitä
aikoo hän kohtuullista wuokraa tvastaan antaa
siirtolaisille saitanuottia ja liinoja, joilla tähän
asti owat olleet huonosti warustetut. Kuinka
hywiinii turwana Pallisen tulee olemaan Uuralllisille, siitä näytti hän jo miime kemäänä esimerkin; silla kun Uuralaiset ei panttia eikä takausta mustaan moinect saada jauhoja Kuolasta ja oliwat nälkään nääntymäisillään, jakoi
Pallisen'in Pietarista masta palannut asiamies,
Herra I. Olsen, heille monta sataa ruplaa käsirahaa, että piiiisiwiit ostamaan jauhoja ja muita tarwetaluja kohta alkawaa pyytöii wartcn.
Uuralaisten pyynnöstä otin heti kotia tultuani
heidän puolestaan kirjoittaakseni kiitos-kirjeen
Pallisen'ille tästä hänen jalosta ja ylewämielisestä työstänsä.
on

soen

Pietarin

-^

Koska minun nyt tulee kertoa wirkatoiminiin mainittakoon siis, etta
seuraawana piiilviinä, joka
oli Septuagesima-sunnuntai, pidin tumallisen jumalanpalmeluksen ja jälkeen pnolenpiiiwiin Raamatun selityksen. Maanantaina pidettiin tumalliset lukukinkerit, joissa sekä wanhempain että
lasten lukutaito tutkittiin, ja hawaittiin että 85:
seassa, joita luetettiin, 40M oli selwii, mutta
useammilla muilla enemmän tahi miihemmiin
puuttumllinen lnkutllito. Samana päiwänä ristittiin myös toista kymmentä lasta, joista kumminkin useammat olimat saaneet hätäkasteen.
Wanhin näistä oli 6-muotias. Tiistai-aamuna
alkoi rippikoulun pito, ja nousi oppilaitten luku
siinä lvihdoin 23:een, joista enemmän kuin toinen puoli oli Lappalaisten lapsia, joita minun
tulkin amulla piti opettaa. Seuraamana pyhänä pidettiin tietysti taas jumalanpalmelusta,
jolloin myös muutamia pariskuntia kuulutettiin
awioliittoon. Ei tietenkään kaikilla ollut täydelliset kirjat, mutta niiltä, jotka uskottawain
miesten kautta taisiwat todeksi näyttää esteettömyyttään awioliittoon, en woinut kieltää kuulutusta, sitä wiihemmin, koska jo enemmältä aikaa oliwat yhdessä eläneet ja muutamat jo lap-

tuksistani Uurassa,
mina sinne tultuani

n

Tarkempaa tietoa saadakseni siirtokunnan tilasta ja touveista katsoin tarpeellipäiwänä pitää yhteistä kokousta,
seksi
jonka päätöksistä seuraawat tässä nyt julkaistaan.

siakin saaneet.

samana

§

1.

Uutis-asuktaan Mauri Bergströmin ehdotuksesta päiittimät siirtolaiset yksimielisesti osoittaa Hänen Keis. Majesteetillensa symimmcin alamaisen kiitollisuutensa siitä,
että Kirkkoherran I. Fr. Thauwon'in on sallittu Suomen
Wllltiowaraston kustannuksella tehdä lähetysretki Suomalaisiin uutis-asuntoihin Wenäjän Jäämeren rannalle, jota
paitsi siirtolaiset päättiwiit sywimmässä alamaisuudessa
pyytää, että mainittu Kirkkoherra taikka jos hänellä olisi
laillinen este, joku muu suomalainen pappismies wast'edes wuosittain saisi luwan Suomen Waltiowaraston annilla tehdä samanlaisen retken suomalaisiin uutis-asuntoihin
Wenäjän

Jäämeren rannalla.

§2.

Nostettiin kysymys rukoushuoneesta, joka tänne rakennettuna arwattiin tulewan maksamaan noin 500 ruplaa

hopeassa. Kaikki Uuran

suomalaiset uutis-asukkaat

ja Uu-

likitienoillll olemat Lappalaiset sekä kaikki muut, jotka
heille kipparina (heidän meneillään) kalaa pyytämät owat

ran

tämän

kokouksen päätöksestä welwolliset

4 wuotta perä5
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lukien, maksamaan 2 rupl.
weroa wuodessa, ja Päätettiin käyttää ensimäisen ja toisen
wuoden makso (jotka yhteensä arweltiin tekewän noin 240
rupl.) rukoushuoneen hywäksi, mutta kolmannen ja neljännen wuoden makso annetaan papille palkan awuksi, kun
hän kiiypi täällä. Mitä taas rukoushuoneen kustannusarwion Mnnössummaan tulee, niin päätettiin Kirkkoherra
Thauwon'in ehdotuksesta sywimmässä alamaisuudessa pyy-

tysten, tämän wuoden alusta

§

10.

Päätettiin Kirkkoherra Thauwon'in ehdotuksesta, että
wast'edes joka sunnuntai- ja pyhäpäimä yhteistä jumalan-

palwelusta pidettäisiin wirtten weisaamisella, synnintunnustuksen, uskon-kappaleiden ja
ylöslukemisella sekä

saarnan

tawallisilla rukouksilla.

Tässä

on minun

mainitseminen, että niissä

,

!

!

tää H:n Keis. Majesteetiltansa lupaa, että yksi kollehti yhteisissä kokouksissa, joita sittemmin pidettiin
kaikissa Suomen kirkoissa 2 muotta perätysten (jos tarwe Kermanassa ja Puumangissa, suostuttiin yksiniin waatii) kannettaisiin Uuraan rakennettaman rukous- mielisesti niihin päätöksiin, jotka §§ 1, 6, 7 ja
huoneen hywäksi, niin myös että papit pidettäwissä luku- 10 sisältämät.
kintereissä saisiwat wastaan-ottaa mapaa-ehtoisia lahjoja
Jos nyt luomme silmäyksen Uuralaisten
samaan tarpeesen.
simeydelliseen
tilaan, niin on lväkemiiin suomain
s 5.
ja
ylöllinen nautinto
erittäinkin
rommin
Päätettiin, että tulemana muonna jokainen rukoushuo- !
minun
talvin
paitsi
kohta,
neen kassaan maksama on
totuuden puolesta täysitä welwollinen maksamaan 50 kop. papin palkkaamisen awuksi, jos semmoista tyy tunnustaa, että minun siellä ollessani hysaadaan siirtokunnassa käymään.
min raitista elämää
tämä

huolet-

.

ehkä

»vietettiin.

8 6.
Suomen Senaattia pyydetään sywimmäs-

z

Keisarillista

sä nöyryydessä olemaan awullisena siihen, että siirtolaiset

rask. 22

p.ltä

m. 1868

owat tulleet

heille makuutetuiksi.

>

!

pääsisiwät niiden oikeuksien ja etujen täydelliseen nautintoon, jotka Keis. Wenäjän Ministeristön päätöksestä Mar§ ?.

!

Koska siirtolaisten taitamattomuus Wenäjän kielessä

siihen eftäwakaiseen

lumaiseen tilaan, joka tähän asti

ja oikeutta puut-

!

on etemimpiä syitä

wallinnut suomalaisissll uutis-asunnoissa Wenäjän Jäämeren rannalla, niin

:

:

un

Mntta

raittius oli ainoasti satunnainen ja seurauksena
siitä, että rommi oli tykkänään loppunut. Syynä
rommin ylölliseen nautintoon sanotaan parhaasta päästä oleman se, että tätä kalua saadaan
tuiki halivalla hinnalla tullipuodista (nederlaget)
Voreijassa (Vardö), joka kehoittaa monta sitä
sieltä tuomaan ja monenkertaisen hinnan siitä
ottamaan. Moni sanotaan sillä itsensä köyhdyttäneen ja parhaan pyydön aikana, jolloin
sitä löytyy hymin »viljalta, kallim aikansa ja

pyydetään sywimmässä nöyryydessä Keis. Suomen Se- !
ansaitun rahansa rommin jnomiseen kuluttaneen.
naattia olemaan awullisena siihen, että Keis. Wenäjän!
Pyhiipäiwiin pyhittäminen on myös ollut marKuolan kau- !
Hallitus asettaisi tänne tulkin, joka,
kannalla ja mihdoin antaa naimatpungissa, tarpeen waatiessa olis welwollinen kielitaidot- ! sia
taan sekä suullisesti etta kirjallisesti auttamaan täällä asu- ! tomain yhdessä eläminen siaa moitteesen, ehkä
wia Suomalaisia, Lappalaisia ja Ruijalaisia siirtolaisia tämä epäkohta ei toti ole komin suureksi armatWenäjän Kruunulta saatawaa wuotuista 500 a 600 ruplan tama, kun muistamme, että
heiltä on pnuttuuut
!
tekemää palkkaa mastaan.

asuen

§8.

Keis. Suomen Senaatilta pyydetään sywimmässä nöyryydessä, että siirtolainen Aaprmni Kaarlenpoika Arpela,
joka on Suomen ja Lapin kielten taitama, määrättäisii
lasten opettajaksi Uurassa Suomen Waltiowarastosta ylöskannettawllll tllwallistll katekeetin palkkaa ivastaan.

huonolla

tilaisuutta amioliilon kautta saada yhdessä
misensä pyhitetyksi.

elä-

Muutamia päimiä Uurassa oltuani saapui
sinne muutama kymmeukuuta henkeä Puumankilaisia paluumatkallansa Suomesta, jonne miime
syksynä olimat matkustaneet. Täältä oli heidän
8 9.
meritse kulkeminen Muotkalvuonon päähän, jota
perustaa
yhteinen
maimaiskassa,
kunjohon
kaitainen kannas eroittaa Puumangimuonosta.
Päätettiin
kin pyytömiehen tulee maksaa wähintäkin 25 kop. wuo- Ehkä minua peloitettiin lähtemästä tälle tallvidessa. Tästä kassasta annetaan aina talwella Juhannuk- sydiimmen aikana
»vaaralliselle matkalle, en minä
seen asti rahaa lainaksi takausta tahi panttia seka 6 pro- kumminkaan
»voinut pitää henkeäni kalliimpana
sentin korkoa ivastaan. Kassan hoitajiksi walittiin samat
miehet, jotka hoitamat kirkonkassaa, ja he saamat wai- kuin muidenkaan, ja päätin siis lähteä yhtä matwastlllln 1 prosentin lainaksi annetuista rahoista. Jokai- kaa heidän kanssansa Pnumankiin. *) Rippisesta rommi-ankkurista, kuin täällä myydään, tulee rommin-kauppiaan maksaa waiwaiskassaan 5 ruplaa weroa.

*)

Uurasta

Puumanliin

luetaan 80 mirstan.
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koulun jatkaminen Uurassa piti minun nyt, erittäinkin mitä Lappalaisiin tuli, jättää tulkkini,
Aaprami Arpelan, haltuun. Maanantaina 21
pmii helmit, lähdettiin siis, murkiuun syötyä,
porolla ajamaan Muonon perässä olemaan satamaan. Viinftööri oli wielä talmi-asussa maalla
ja siinä oli suuri työ, ennenkuin lumi saatiin
siitä pois luoduksi ja mänpööri miesmoimalla
lykätyksi jäii-telojen päälle hieruaan. Mutta nyt
oli meidän odottaminen ullumeden (tullvameden)
nousemista, jonka piti kohottaman lailvamme
meden päälle. Sillä millin saawutti meidät pimeä ja meidän täytyi jäädä yöksi satamaan.
Kajuutta oli niin pieni, ett'ei siihen mahtunut
kuin 3 miestä kerrallaan makaamaan. Muiden
piti siis hakea yösia muissa wuouon rannalla
olelvissa »vilnpööreissii. Toiwomme oli
mana aamuna päästä matkaan, mutta kowuksi
onneksi kääntyi tuuli yön aikana meille uiivun
nottll-wustuiseksi. Päälle päätteeksi oli tuuli
ujunut »vuonon perän uiwun täyteen jäii-telojii
ju hyhmää. Vuono tosin ei ole kuin penikuorkapeus ju korkeat, jyrkät
mun pitkä, muttu
tunturit tekemät melkein mahdottomaksi mustutuulessu purjeella päästä mereen. Ei meillä
nyt ollut muntu neulvou kuin kärsimällisyydellä
odottaa tuulen kääntymistä. Oloni täällä rupesi käymään hymin Mllikeaksi, sillä kajuutta oli
niin matala, ett'ei siinä »voinut seisoa pystössä,
ja alituinen makuulla oleminen rupesi mihdoin
tuntumaa»» tukalalta. Aöllii keskilviittoa masten oli koma pakkanen, joka pani koko tvuonou
perän jäähän. Keskimiitto-aamuna piti meidän
jättää aluksemme ja palata jälleen Uuraan tuulen kääntymistä odottamaan. Seuraaivana piiimiinii oli kauhea myrsky, joka särki jään »vuonon perästä, ja kun tuuli nyt kääntyi etelään,
niin
yöllä perjantaita masten ajoi kaikki jäät
mereen. Perjantaina oli ilma kaunis ja selwii.
Ei siis mikään nyt enää tainnut estää meitä
lähtemästä matkaan. Kello 11 e. p. p. nostettiin ankkuri ja purje »vedettiin ylös. Nyt lähdettiin siis hymällä toimolla Jäämeren aaltoja
kyntämään. Wuonon suulle päästyämme purjehdimme masempaa puolta leretikan saaresta,
jolla Kuolan rikkaimmalla kauppiaalla, Martimiani Bllsani'lla, on snuret warastohuoneet ja

seuraa-

sen

se

mahti. Nyt näkyi Karubellun niemi ju
Kalasaarennon jyrkät, kallioiset rannat luoteessa; mutta matkamme kääntyi nyt lounaasen
Muotkamuonon suuta kohti ja »vuonoon kerran
alituinen

suoraan

tultuamme melkein
länttä kohti. Vasemmalla kädellä eli mannermaan puolella olimat rannat pitkin matkaa hymin jyrkät ja kallioiset, mutta Kalasaarennon puolella rupesimat
ne »vähitellen matalencmaan. Muotkamuonon
tvllsemmallll kädellä (itäpuolella) on Kattan eli
muutamia LuftLitsa niminen paikka, jossa
palaisin jn 2 Suomalaistakin. Sen likiseuduson Lllskilvuouo, johon Llltsijoki laskee. Siitä
saamat Lappalaiset noin 200 puntaa lohta »vuomyös Eina
dessa. Kalasaarennon puolella
muuan
Merilappalainen,
jolla
paikalla
nimisellä
kuuluu oleman useampia lehmiä ja lampaitakin.
Tuuli oli sielviinlaiueu, niin etta matkamme kului hymin hupllisesti. Vihdoin saawutti meidät pimeä ja lviinpööri töytiisi ätti-urmaumutta
kiintonllistll jäätä mastaan. Ankkuri laskettiin
alas ja matkamichet lähtimät läpi yön kulkemaan 8 »virstan päässä olemaan totiinsa. Luirvan 2 kuljettajaa ynnä muuan maimo, poika
ja minä jäimme lviinpööriin yötä imettämään.
Mutta mielii kerrau piti jiiitten tekemän meille
kiusaa. löllil ajoi tuuli jäitä lailvamme ympäri, niiu että miehillä piiimiin tultua oli ankara työ saada mänpöörin lviirpiityksi pois jäistä. Vihdoin iltapuoleen päimiiii, kun tämä
työ oli tehty, päästiin maalle ja mentiin tunturien miilitse Muotta nimistä kannasta Puumaugin kyläpaikkaan, jonne, tiellä noutajat taivuttuumme, »vasta iltahämärässä saamuimme.

asuu

sa

asuu

V.

Läntisten siirtokuntain synty
tila ja toimeentulo.

kehkiäminen. Siirtolaisten
Toimitukseni. Paluumatka.
ja

Vllnhiu ja etemiu niistä siirtokunnista, joita taivutaan Kulusuurennon liinteisellii puolella
on Puumanti samannimisen Muonon etelä-rannalla. Jaakko Hiukka niminen Kemiläinen oli
ensimiiinen Suomalainen, joka »vuonna 1858 asettui lvuimoneen
Puumungin silloin mielii autiolle raanalle. Hänen jälkeensä tuli
raamina muosina muitakin Suomalaisia Ruijasta tänne; mutta Hiukka, joka piti kaikki kei-

usumuun

seu-
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tumallisina tawaransa kartuttamiseen eitä neisin Suomalaisiin tulee, niin näitä tietysti
siis määryyttiikäiin »välttänyt, katsoi karsain sil- enin osa on Ouluu läänistä, mutta löytyy muumin maunmiestensii tnloa Puumankiin ja teki tamia myöskin Kuopion ja Vaasan lääneistä.
heille alituista kiusaa niin kauan, että hän sui Nuorin ja samalla myös wähiiluknisin Suomuheidät sieltä Uuraan siirtymään. Mutta ivih- luinen siirtokunta on Waitokuwussu. Tämä uudoiu koitti hänellettin koston päiwii. Pahoista tis-usunto, jota poikki maisin on 3 wirstan
töistään joutui hän kruunnnmiesten käsiin, jot- päässä Kerwauustu Kulasuarennon pohjois-runNllllu lähellä sen luoteista nokkaa, sai »vuonna
ka kuljettiwut häntä Kuolassa ja Kemissä. Mutta enneutuin asia oli päättynyt, onnistui hä- 1866 ensimiiiset suomalaiset asukkaansa, joita oli
nen päästä tartuuu. Nyt tuli hän jälleen 12. Sitten on niitä lisiiynyt »vähitellen joka
Puumankiin ja lähti sieltä kiireesti talvaroineen »vuosi, joten niitä minun siellä käydessäni oli
Suomeen. Muoniossa hän nyt osti itselleen 23. Näissä kolmessa uutis-asunnossa oli siis
maata, mutta, kuu ei seurakunta ottanut häntä yhteensä 163 Suomalaista, jota paitsi Ruijamastaan, täytyi hänen jättää maansa ja siirtyä laisia oli Puumangissa 3, Kermanassa 15 ja
Ruotsin Lappiin, jossa hän »vieläkin lienee. Että Maitotulvassa 19 henkeä, joten asukasten luku
Puumllngiu asuttamiuen ensimältäiin tiimi tuiki yhteensä näissä kolmessa uutis-asunnossa tekee
hitaasti, näkyy siitä, että se, joka Puumangin tasalleen 200.
Ettii klllunpyytö täällä, niinkuin Unrusfunykyisistä asukkaista enimmän aikaa on täällä
not

ollut, tuli tänne m. 1864. Muista siirtolaisis- kin, on ftiiii-clatuskcinonll, »voinee lutiu helposti
ta on 2 tullut tänne w. 1865; 17 muonna 1866, urmutu, ju sen puolestu onkin näillä uutis-usun18 muonna 1867 ja 29 muouua 1868. Vuon- noillu erittäin edullinen usema. Puumnnginna 1869 oli tänne siirtyneitten luku ainoastaau muono on lemeii, niin että sitä sopii mnstntuu7. Minun Pnumangissa käydessäni nonsi siir- lessukin purjeella kulkea ja »valtameri mataa aitolaisten luku 75:een. Enin osa siirtolaisia on man päälle, joten niillä, kalanpyyntiin katsoen,
kotoisin Kuusamosta; mutta on niitä muistakin on paljo edullisempi asema kuin Uuralla, jota
seurakunnista niinkuin Muoniosta, Kittilästä, kaltainen lahti eroittaa merestä. Toiseksi on näiTermolasta, Kemistä, Simosta, Haukiputaalta, den uutis-asuntoin kaupanliike kokonaan kääntyPudasjiirmestll, Mannalta, Kuhmosta ja Pulk- nyt Rnijaan (Vesisaareen ja Voreijaan). jonne
kilasta. Siirtolaiset owat tulleet tänue osittain hylvällii purjetuulella ei ole kuin 6 7 tiiman
Vesisaaren, osittain myös Kuolan kantta. Muu- kulku. Siirtolaiset eiwiit tvoi kylliiksi kiittää
Ruijan kauppiaiden auttawaisuutta ja rehellitamat siirtolaisista omat ennen asnncet Venäjän Kemin tienoilla. Noin 1- »virstaa Puu- syyttä. Näiden kauppiaiden lainaamilla rahoilmangin uutis-asunnosta ou likellä Puumangin la on moni siirtolaisista alkanut elämänsä täällä
muonon suuta Klllasuurenuon länsi-rannalla Venäjän rannalla, ja jos eiwiit »voisikaan
pienoinen KeNvana niminen mutka, jouta poh- mäiirii-lljlllla kaikkea »velkaansa maksaa, niin ei
jois-raunalle Miime muosina suomalainen siirto- ne kumminkaan rupea heitä siitä ahdistamaan.
«.

kunta on ilmaunut. Ensimäiscu usuttaausa sai
tämu uutis-nsunto muonna 1865, jolloin Kuusamolainen Konrad Wilhelm Granroth yksin
Senraamana muonna
asettni tänne
tuli tiiune 24 siirtolaista, muonna 1867 tnli
jälkeen 27, mutta miiniitä 12 ja muonna
Tämä siirtokunta
me muouua ainoastaan 2.
on syntymäperänsä puolesta hylviu sekanainen;
sillä Suomalaiset täällä oivat nttulähtöäiin
moin kuiu Uurussukin Ruijasta, Ruotsista ju
Suomesta, ju mitä erittäin Suomesta muutta-

asumaan.
sen

—

sa-

Tarwekalujll he myös antamat suuria määriä melaksi pyydön Maralla eikä niille lne
korkeampaa hintaa kuin rahakaupassakaan. Niin
oli nytkin eräs Kcrmanalainen, Antti Keränen,
Miime syksynä ja talmena saannt 1000 peesin
edestä kalua »velaksi Ruijasta, joten hän saattoi auttaa muitakin maanmiehiänsä. Ei siis
näissä uutis-llsunnoissa tietty ruuan-hiidästii
mitään, niinkuin Uurassa walitettawasti oli
asian laita. Lehmiä ei näissä uutis-asunnoissa
pidetä euemmän kuin
mcrran, että toimeen
—

sen

sen
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tullaan, mutta sen siaan »viemiit he heiniä kuu- kanssa, joka hänelle oli lapsen synnyttänyt ja
paksi Ruijaan ja saamat niistä hylviin hinnan. nyt tans kuului raskaana oleman.
Varsin
Puumankilaisillll on 13 lviinpööriä, joita kaikkia i etewiin sian siwcydellisessii suhteessa tulee meikesän aikana täytetään heinän kuljetukseen. Muu- < diin omistaa Kermanan siirtokunnalle. Tämä
tamilla mäupööreillä ei micdä kuin 3, mutta ! kuuluu siihen uskon-opilliseen lahkokuntaan, joka,
useammilla 4^5 lastia. Isoimmat Miinpöö- ! alkuansa Ruotsin puolelta, miime aikoina on
rit kantamat noin 200 lciiviskiiii heiniä, ju ! hymin lelvinnyt Pohjois-Suomessakin ja nimensemmoisesta lastista saatiin miime kesänä 25 oinaau Kristittyin nlmeä itselleen omistaa. Tilpeesiä. Paitsi näitä miinpöörejii on Puumunki- män lahkokunnan perustaja oli eräs Ruotsin
luisillu 2 otrintiu ju 3 soutumenettä. Kerwunu- pappi, nimeltä L. L. Laestadius, joka kuoli kirklaisilla ja Vaitokupuluisilln on yhteensä 20 koherraua Pajalan seurakunnassll Pohjois-Ruotlviinpööriä ju 10 soutumenettä. Ei näin mo- sissa. Emme katso tarpeelliseksi likemmilltii se^
nelle pyytömcneelle ole uutis-asunnoissa pyy- littaa lahkoknnnlln tuntomerkkejä ja omituisuukdön aitana miehiä tarpeeksi, mutta Ruijan puo- sia, loska ne omat yleisesti tunnetut. Kuinka
lelta hankitaan lisää. Mitä asuntoihin tulee, yksipuoliset uskon-opin asioissa lieneiviitkin, täyniin ne enimmästi owat turpeesta, sillä hirsi- tyy meidän kumminkin tunnustaa, että heidän
metsää ei ole uiiillä tienoin, ja ehkä hirsiä ja elämänlaatunsa on karmis ja noudatettalva esilanttuja kyllä saisi ostaa Vesisaaren ju Vorei- merkki oikean kristityn elämästä. Tulmis-uikajan satamoissa, joihin Venäläiset niitä lamoil- na tulemat he jota ilta yhteen Jumalan sanaa
laan tuowat, niin ne kumminkin tvustu-ulka- »viljelemään ja heidän keskinäinen elämänsä osoitwille nonsisiwut kolvin kalliiksi. Polttopuut Ker- taa totista kristillistä rakkautta. Wilkewiiin suolvunussu ju Maitotulvassa oliwat tuiki käyriä muin ylöllistii nuutiutou ju kaikkea muuta rietja taitlltvat likitienoilta piau loppuakiu. Sen tautta kokemat he kuikin tulvoin miilttiiii. En
wuoksi tuodaan näihin paikkoihin puita Puu- minä tainnut olla mielistymättä muutamiin

z

!

!

—

mangista, jossa niitä »vielä kuuluu oleman Mil- näistä niin kutsutuista kristityistä heidän krisjalta ja paitsi sitä käytetään polttopuiden siassa tillisen rakkautensa tähden, ehkä myös hengellitunturpeita
joita saadaan lähellä olemista Lun- sestä ylpeydestä paisuneita heidän
nisaarista. Niimiit saaret owat tulleet kuului- tui olemau.
Nyt on »ninun antamineu lyhykäinen tili
siksi lukemattomani lintuinsa wuoksi, jotka maatekemät
ja
täälpestään
täällä
han
tuhausittain
toimituksistani läntisissä uutis-asunnoissa. Puulä paljain käsin ja kepilläkin pyydetään. Näitä mankiin tultuani oli
päilviinä laslunni-lintuja sanotaan täällä niin paljo ole- kiais-sunnuutai, jolloin edeltä puolen -päiwiin
man, että toisinaan, kuin kohoumat ilmaan, piti- pidettiin tawallinen jumalan-palmclus ja iltamiin wlllon pimittilmät.
puoleen Raamatun selitys. Maanantaina pidetsitveydelliseen
läntisten
tiin tumalliset lukukinkerit, joita pitkitettiin mielii
Mitä
siirtokuutain
mainittalvampia
tulee,
epäjärjestyktilaan
niin
tiistainakin e. p. P.. Siirtolaisten lukutaito haei
Uskottaman
minulle ilmoitettu.
lienee Mllittiin ylipäätänsä tyydyttiilväisetsi. Tiistaina
siä
kumminkin, että laiminlyöty pyhiipiiimän pyhit- j. p. p. pidettiin taas Raamatun selitys. Kestäminen ja lviikemiiin juomaln ylöllinen nautin- kimiittonll pidettiin e. P. P. rippi ja Herran ehto täällä samoin kuin Uurassakiu johoukin mää- toollinen. Tässä on minun mainitseminen, että
rään antaa siaa moitteesen. Vaitoknlvassa oli jota paikassa, ennen rippiä ja Herran ehtooleräs Haukiputaalainen, joka, jiitettyäiin »vai- lista, ensin aina pidettiin tutkiuto, oliko ripille
Suomeen, täällä sanottiin elämän sala- aikomilla oikea käsitys ripistä ja Herran ehmuoteudessa muutaman Kuusamolaisen maimon toollisesta. Ehkä tuuli oli jokseenkin kiinteä, lähdettiin mielii
päilviinä fticnenlaisella soutuweneellii
ei suutu) purjehtimaan
isompuu
(kun
*) Näissä uutis-asunnoissa näkee niinkuin Ultrassakin
Kermanaan. Tuuli oikein lennätti menettä uulruijlllllisia rauta-uunia, joissa turpeita sopii polttaa.

seassaan

seuraamana
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samana
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tojen poikki, mutta en minä tiennyt peljätä ol-

josta

lenkaan. Iltahämärässä saamuimme Kermanaan, jossa meitä Pieksämäkeläisen Vilhelmi
Nyysösen eli Nyströmin talossa ystämiillisesti
otettiin mastaan. Isäntä itse oli poissa. Hän
oli Vesisaareen matkustanut, mutta odotettiin
kotia. Tuorstainll ja perjantaina pidettiin täälläkin tamalliset kinkeri-toimitukset ynnä rippi ja
Herran ehtoollinen. Lauwantai-aamuna lähdettiin
käymään Vaitokumassa, jossa samoja toimituksia pidettiin ja iltapuoleen palattiin jälleen Kermanaan. Seuraamana päimänii, joka oli ensimäinen rukouspiiimii, pidettiin tamalliset kirkonmenot ja ehtoopuoleen hartans-hetki. Samana
päimänii pidettiin myös yhteinen kokous, jossa

arentia Venäjän kruunulle; mutta nyt, kun
owat kolonista-passin itselleen hankkineet, tulee

Puumllnkilaiset

owat

maksaneet

8 ruplaa

myös tämä arenti-makso
lattautettaivaksi.
Koska lvuonoiu sisimmät perukat oliwat jäässä,
karttui nytkin noin 5 wirstan käymii-matkna.
Vihdoin tultiin tviinpöörin luokse, jokn wuodon
tähden oli wedetty maalle. Mieslvoimalla
tiin
nyt jälleen weteen, jiiilhywiliset lausuttiin Puumankilaisille, jotka olimat meitä saattamassa, purje medettiin ylös ja nyt lähdettiin
taas Muotkamuonon laineita lviiltelemiiiin. Tuuli oli mieno, mutta myötiiiuen, niin että ilman
Mllstuksitta pääsimme Uuran satamaan, jossa
6:n aikana illalla laskimme ankkurin. Sieltä
suostuttiin niihin kaikkein siirtolaisten yhteistä mentiin sitte käymällä Uuraan. Mitä luonpuolesta
parasta tarkoittamiin päätöksiin, joita Uurassa non ihanuuteen tulee, on Uura
että
kaikista
tehty,
ja
myös
joka
päätettiin
oli
kerta ensimiiinen
Suomalaisten uuiis-asunkuin pappia saadaan Suomesta täällä käymään, noista Jäämeren rannalla. Jokitörmät omat
Kenvanan ja Vaitokuman siirtolaiset yhteisesti korkeat ja molemmin puolin jokea juoksemat pithänelle maksamat 100 ruplaa palkkaa. Maa- kin sitä korkeat, jyrkät tunturit, jotka luullaknllntai-aamunll lähdettiin taas soutumeneellä pur- seni ainakin parin penikuorman päästä
jehtimaan takaisin Puumankiin. Siellä pidettiin mat jokea ja muonoa ulos mereen. Tämä antaa koko seudulle oikeiu majesteetillisen näön.
päimänii kokous, jossa suostuttiin
moihin yhteisiin päätöksiin kuin Uurassa ja Ker- Toinen etu, joka Uuralla on muiden uutis-asunmanassa, jonka ohessa suostuttiin papille mak- toin edellä, on se, että ilmat täällä owat paljo
25 ruplaa, kun hän masta kiiypi täällä. lystimmiit ja tasaisemmat kuin niillä, jotka pauSekä maanantai- että tiistai-iltana pidettiin haaman meren rannalle omat raketut. Se on
Nyt kumminkin merkillinen asia, että molemmin puohartaushetket, joita rukouksilla päätettiin.
mainita
»vielä
muutaman
siitä lin Puumaugin jokea on löytynyt mankka koltahdon
talosta, jossa olimme kortteria täällä. Tämä mikko aina mereen asti; mutta miime muosina
talo, jossa oli kamari ja 2 tupaa, on alkuansa on tullut enimmiiksi osaksi pois hakatuksi. Kerisäntänä manan ja Vaitokuman seudut omat melkein
Hiukka Jaakon rakentuma, mutta
on nyt Kaarle Regina, joka, ennen oltuansa tyhjät puista, joka antaa koko seudulle tuiki
Muonion etemimpii. tulokkaita, 2 muotta taka- itämän näön. Ei siellä näe kuin joitakuita käyKatolvuo- riä, maata kohden nojanneita loimuja.
Länperin on siirtynyt tänne
det ja muut wahingot owat häntä siihen pakot- tisissä uutis-asunnoissa »valitettiin yleisesti, ett'ei
taneet. Näin
ihmisen onni maihtelee mail- niittyjä mielii ole jaettu, josta sanottiin suurta
tumminkaan
kolvaa onnen koh- häiriötä ja haittaa
Mutta palatmassll. Ei he
uiiyttilvät
mutta
kaamme
lvlllittaneet,
hymin
tausta
tyytakaisin Uuraan.
tytväisiltii, Maitta täälläkin tuntumia Mahingoita
Seuraamana päimänii rupesin taas työskenolimat saaneet kärsiä. Tiistai-aamuna Maalisk. telemiiiin rippikoulussa, jota mielii 5 piiilväii
9:nii p:nii tvalmistautiin lähtemään matkaan. pidettiin. Keskimiittona Maalisk. 16 p.mii uuVuonon poikki »veneellä purjehdittuamme, läh- disti 19 rippilasta (10 suomalaista ja 9
dimme sitte Muotkan poikki kaivelemaan. Tämä lappalaista) kasteensa liiton ja laskettiin ensi
kannas, jota ainoastaan on 800 sylen lewyi- kerta Herran p. ehtoolliselle. Ainoastaan 4
nen, on kesä-aikana sunri ja heinälvii niitty, lappalaista lasta jätettiin »vielä toistaiseksi.
—
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käytiin hautaus-maalla
ruumiita,
joita
oli toista kymmensiunaamassa
tä. Samalla niemellä joen rannassa löytyy

Luurvantaina

sitä ennen

pois, pidettiiu komeat lähtiiiiset, joissa juotiin
aika lailla.
Mutta ennenkuin lausumme jäähymiiiset Uuralaisille, waatii welwollisuuteni minua muutamilla sanoilla mainitsemaan sitä perhettä, jossa
minä Uurassa olin kortteria ja jossa minua
niin suurella ystiimyydellä kohdellun. Tämä
oli Mauri Bergströmin perhe. Bergström
on syntyisiu Haaparannalta, jossa hänen isä
tvainlljansa oli tullimahtina. Nuorena miehenä
koettamaan.
lähti Bergström Ruijaan
Täällä oli hän nyt muutamia »vuosia kalastajana Vesisaaressa ja nai erään nuoren maimon
Kittilästä. Mutta kun toilneentulonsa täällä
rupesi käymään »vaikeaksi, siirtyi hän m. 1859

myös lvenäliiisiii hautaus-ristiä, josta näkyy,
paikkaan
että Venäläistenkin ruumiita
on haudattu. Pyhänä ja seuraamina päitvinii
»vihittiin myös parikuntia, joita yleeusä oli 6.
Maanantaina ennen poislähtöäni Uurasta
saapui sinne muuan Rewisoriksi kutsuttu lvirkamies Arkankclista, joka oli lähetetty tänne siirtolaisten tilaa tutkimaan. Kuolan Stanolvoj
Koko tutkinto näkyi oleoli hänellä
wan siinä, että hän maanantai-iltana pikimmiilTäällä
Jaakko teki hätiiiin pistiiysi muutamia tupia katsomassa, joita Puumankiin. kiusaa, Hiukka
jonka wuoksi hän jo
nelle alituista
hän päätä pudistain anveli huonoiksi, ju
raalvana lvuonna siirtyi Mnotka nimistlle kanraamana pllirviinä tarkkaan kirjoitutti ylös kaik- nakselle. Täällä eli hän nyt perheeneen neljättä wuotta. Tätä aikaa muistelee hänen »vaikein setä »vanhempain että lasten nimet.
Mielii hymin itämäksi. Välistä kilin
henti-tirjoitusta
Tämmöistä
sanottiin useasti
pimeänä syys-aikanakin miittomiehensä
Likempi
tapahtuneen.
tutkinto siirto- tandet oli hiljan
ennenkin
poissa kalastusretkilliiiin, piti hänen
laisten tilasta, puutteista ja toimotuksista ei yksinään Mieltää siellä aitansa lastensa kanssa.
tullutkaan kysymykseen. Hallituksen lupaamia "Silloin oli sudet ja ketut", sanoi hän, "ainoat
uutistalo-lainoja kun kysyttiin, tvastasi hän, että elämät, joita melkein joka ftiiiwii näin jnosta
niitä kyllä aikaa »voittain annetaan, mutta ei kiitämän talomme silvutse". Mutta ei täälläkään suonut Hiukka Jaakko heidän elää raumielii niin pian. Kuolassa oli hän kokenut
hassa, jouka tähden mihdoin muonna 1864 siirda tietoja siirtolaisten tilasta ja toimeentulosta. tyimät Uuraan. Bergström on nyt 30: n ja
Että Kuolllllliset olimat Malmiit herjaamaan 40: n »välillä olelva mies. Vaikka Ruotsin puosyutyisin, pitää hän itsensä Suomalaisena
heitä lelmottomiksi raukoiksi ja kaikin talvoin lelta
olimat kokeneet heitä sortaa, »voinee lukija hel- ja antaa siis lllpsillensllkin suomalaisen kaswatukHän on kumminkin kieleltä selmii Ruotsalaiposti armatll. Että Ispramnika pelkäsi Retvinen ja Norjalainen. Venäjän ja Lapin kielet hän
soria ja jauholainan asiassa tunsi olleensa myös pnhuu miilttiimiisti. Todistukseksi hanen
määrässä, näkyy siitä, että hän, Remisorin »vas- tietohalustansa tahdon mainita, etta minun
ta tultua Kuolaan, oli silmää iskein kutsunut kirja-arttuni tarkastaminen oli hänelle sangen
Tuomas Törmästä, joka on Venäjän kielen hupaista ja mieluista työtä. Muutamia uutaitama, muutaman nurkan taa ja komasti dempia suomalaista kirjoja, joita minulla oli
muassa, luki hän suurella mielisuosiolla. M. A.
kieltänyt häntä ilmoittamasta Remisorille, mi- Cllstrsu »vainajan
teokseen "Nordiska Resor och
ten hän jllnholllina-usiussa oli menetellyt. MutForskningar" mielistyi hilu myös saugcn paljo.
ta Tuomas, jota seurasi Remisoria edes takai- Niimiit seikat todistanemat jotain Bergströmin
kaikkiin ehdotnksiini siirsin Kuolasta Uuraan, ei pitänyt Ispramnikan simistytsen kannasta jaMarten
otti hiin erittäin
tokuunau
kohoamista
mitään,
puhtaaksi.
puhui
kiellosta
»vaan
lämpimästi
Tässä
otau nyt kehoittaakSitten Ispramnika sanottiin kuivasti peljänneet» seni tuunioitettamia maaumiehiäni kirja- ja ramirkaheittiöksi jontulvansn. Samoin puhuttiin ha-lahjoilla olemaan alvullisina kansakirjaston
myös Stanotvoista. Mutta eikö vuo herrat perustamiseen Uuraau, makuutettuna siitä, että
liene sopineet? sillä, ennenkuin Remisori palasi Herra Promessori I. S. Forsman, joka jo on
osoittanut niiu sydämmellistä ja ylemiimielistii
*) Tämän remisorin älyä todistaa kumminkin
siirtolaisia kohtaan, on hywantahtoiseuraa- osan-ottoa
ma hänen lauseensa: "Kun Suomalaiset owat näin huosesti kirjat wastuun-ottuwu ju tulelvunu kelviiiinosti waurastuneet, kuinka sitte woisimme Lappalaisten nii ne muutamassa Herra Pullistuin lailvnssa
Kurubellaan toimittawu.
asuttamisesta meren rannalle toimoa jotain hymäci".
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Maalisk. 17 p.vii lähdettiin, puolisen syö- porosta peyikuormalta; mutta siitä porosta, jolla
Kuintyämme ja jiiiihylväiset Uuralaisille lausuttuum- kyytimies itse ajaa, ei makseta mitään.
me, mutkustumuun Kuolaan päin. Muutamat ka joutuisasti kulkumme nyt kiiwi, näkyy siitä,
Uuralaiset lähtilvät meitä saattamaan Kuolaan että jo seuraawllna piiiwiinä kello 11 illalla kertietä tunturiu yli. kesimme lokostrowaan, jossa oltiin yötä. MaanNyt kuljettiin
Tunturin poikki ajaessamme näytettiin meille seliin ja Rasnawolokan stantsiain wälillä tulipaikka, jossa eräs liliiinen, Antti Antinpoi- wat ensimiiiset joukot "musikoita" (murmanska Huhtala, ynnä »vaimonsa ju 2 lastu tija) meitä ivastaan. Niinknin tiedetään, wahenkiä Arkankelin lääHuhtikuussa muouua 1867 olimat nääntyneet eltaa joka kewät tuhansia
miluun ju niilkääu. He olimat matkalla Uu- nin eri osista ja wieliipii etempäätin Jäämeren
raan, mutta taipaleella kohtasi heitä kotva myrs- rannalle kalastamaan. Ellen erehdy, on Rasky, joka ajoi heiltä tien umpeeu. Nyt eksyimät nawolokassa, kuin tämä ihmistulwa jakauupi
pois oikealta tieltä eilvätkii enää mihinkään kahteen eri haaraan, joista toinen menee
osanneet. Kuu heidän luurankonsa senraalvana raan Kuolaan, toinen taas Kuolan
itäiselle rannalle. Muutamat näistä joukoista
kesänä löydettiin muutamasta tunturiu lomasta,
niin maimolla oli miehen maatteet päällä, jos- kulkiwat käymällä, muutamat poroilla ja nähtiin joskus koirakin mcturin edessä.
Pyhäta nähtiin, että mies oli ennen maimoa kuollut.
Keski-yöu uituna haettiin honka, joku aamuna saapui lokostrowaan Koudassa
puntiin palamaan ja porot laskettiin ruokaile- metsiiherra, joka nyt palattuansa takaisin JuoKuolaan. Hänellä oli kanmaan. Täällä muutamia tiimoja oltuamme, nista oli
ja
uudesta
että
mnuan
ajamaan
neltu,
tultiin
mihdoin
luonilaisista oli hakannut
lähdettiin
seuraamana aamuun pililvän »valjetessa Kuolaau. poro-aidan, joka Weniijiillii kuuluu olewan koNyt meutiin kortteriin porivari Nemschinolvin reasti kielletty. Sen «vuoksi oli hänen pitänyt
luokse. Talon mäki näytti oleman hymin sii- sinne matkustaa. Tämä uäytti olewan hywin
moja ihmisiä. Hnone oli maloisa ja tilama, siiwo ja hauska mies, niin että hänen
oleminen tuntui oikeiu lystiltä. Wihdoin
jotta siinä sopi pitää kotonksia. Mutta ruuan
laita ei ollut juuri tehuttulvu; sillä Venäläi- piti meidän taas lähteä matkaan ja nyt tuli
sillä oli nyt puuston uitu. Siitä meillä ei tum- musikoita joukko joukon perästä meitä wastaan.
minkaan ollnt snurta haittaa, sillä Palliscnin Tie oli myös niin pilalle ajettu, ett'ci ahkiomPietarista palannut asiamies Herra I. Olsen me woineet pysyä kohdallaan. Loppui sekin taisyötti ja juotti meitä (Bergströmiä ja mlnua) wal wiimein ja niin tultiin Sasheikkaan. Täälhywäntuhtoisesti toto ajan.
Mitä nyt toi- tä kun wiimein suurella waiwalla saimme kyymituksiiiii tulee, uiin seuruulvuuu ftäiivilnil, joku din, emme tarwinneet matknstaa kuiu 4 wirsoli luuivlllitui, ftidettiiu iltapuoleeu rukoukset. taa, ennenkuin meillä jo oli ornat porot musPyhänu pidettiin tuivullinen jumuluupalivelus tassa. Ne oliwat wastMiin sinne tulleet. Nyt
ynnä ripin ju ehtoolliseu kuussa. Iltapuoleen oltiin hongalla yötä ja lähdettiin
taus oli Raamatun selitys. Seuruulvinu pili- aamuna Ätkalaan ajamaan. Tällä taipaleella
ivinä pidettiin myös Raamatun selityksiä yunii tutuvat Akkalalaiset meitä wastaan. Ne oliwat
rukousten kunssu. *) Maarian päimunä pidetmusikkam kyytiin, ja meidän nyt sopi
tiin miimeinen jumulanpalmclns ju
päi- oikein ihailla heidän komeita porojansa, jotka
»vänä lähdettiin 6:n uitunu illalla mattaan, jol- niihtiiwiisti owllt peuran rotua. Kyläpaikkaan
loin Suomuluiset ju Norjalaiset suuttouvat mei- puolisten aikana tultuamme, olimme siellä
tä kappaleen mattaa ulos kaupungista.
En piiiwän. Sotkajiirwen Essnlta kun kysäisin, missaatu olla kiitollisuudella mainitsematta sitä erin- tä Akkalan kyläpaikka on saannt nimensä, Niin
omaista kohteliaisuutta, jota Kuolan »virkamie- hän nauraen wastasi: ''Lapin Lappalaisen waihet, eriuomattain Ispramnika ja Stanomoi, koko mo teki koiralle pojan, ja siitä sanotaan niimiit
ajan osoittilvut miuuu kohtaan. Todistukseksi Lappalaiset saaneet alkunsa." Seuraamana aasiitä mainittakoon, että jälkimäinen, minuu pyy- muna lähdimme täältä matkustamaan Juoniin,
tämättä, Kuolasta lähteissäni antoi minulle johon iltapuoleen saawuimme. Täältä oli tie
muutamau nuoreu miehen kumppaliksi, jota,
taas aiwan ummessa, jonka wuoksi palunmatrateu miuua 150 wirstaa lokostrowaan asti, kllmme oft yhtä ikäwä kuin tulomatkakin. Wihtoimitti munille pikaisen kyydin ja peri takaisin, doin Hnhtikuun llma P:uä pääsimme, 11 wiikmitä tulomatkalla oli liikaa maksettu kyytipalk- koa poissa oltuamme, termeinä kotiin.
kaa. Laillinen iyytipalkia tekee t 2'/2 top. joka
Helsingissa,
*) Muutamana päimänii pidettiin Norjalaisille ruot- i
Simelius'en perillisten kirjapainossa,
I.
selitys;
Mielellä Raamatun
Uurassa pidettiin heille ruotNäytetty: C. R. Lindberg.
siksi rippi ja Herran ehtoollinen'.
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