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Kuurmanpohjan historiaa

• Kuurmanpohjan nimi mainitaan ensimmäistä kertaa 
Suur-Jääsken maakirjassa  v. 1543

• Kylässä oli neljä täysverollista taloa: 
Lemmityinen (Lemetti), Seppä, Lukkarinen, Suikkanen

• 1543 maakirjoissa esiintyy myös nimistöä: Akkanen, 
Hallikainen (Hallikas), Hatakka, Ikävalko, Kaplanen, 
Kaplahainen (Kaplas), Kukkonen, Kurki, Montonen 
(Monto), Nenonen, Rasilainen, Räikkönen ja Vertanen

• Vanhojen kantatilojen talouskeskukset sijoittuivat 
vesistöjen varsilla olevien mäkien rinteille.

• Tällaisia kantatiloja olivat Hosmäki, Pullero, 
Lemmetynmäki, Hatakanmäki, Monnonmäki, 
Hiir-Salakka ja Räikkösenmäki

• Kuurmanpohjan asukkaat olivat joutuneet jättämään kotinsa 
jo venäläisten hävitysretkien aikana vuosina 1464 ja 1495. 
Venäläiset hävittivät karjalaisia kyliä myös v. 1572, jolloin 
Kuurmanpohjan kylä poltettiin maan tasalle. Se hävitettiin 
myös sotavuosina 1590-1595.

• Vuonna 1743 allekirjoitetun Turun rauhan myötä, kun 
Ruotsin ja Venäjän raja siirtyi Kymijoelle, koko Jääski siirtyi 
Venäjän alaisuuteen. Myös tuolloin sekä kylä että sen 
lähistöllä olleet talot ja torpat ryöstettiin ja poltettiin.

• Asutus laajeni Suomen sodan 1808-1809 jälkeisen pitkän 
rauhanjakson aikana. Ennen talvisotaa Kuurmanpohja oli 
Jääsken väkirikkaimpia kyliä, ja siihen kuului 60 taloa.

• Kuurmanpohja oli luonteeltaan suurkylä eli talot oli 
rakennettu tiheäksi ryhmäksi.

• Kylä sijaitsi Viipuri – Imatra –valtatien varrella



Tietoa Kuurmanpohjasta

• Kuurmanpohjan Monnonmäeltä on löydetty 
kivikautisia asuinpaikkoja, jotka on todettu 10 000 
vuotta vanhoiksi.

• Uusien vuonna 2019 tehtyjen arkeologisten 
tutkimusten mukaan seudulla on ollut asutusta 
huomattavasti aikaisemminkin.

• Noin 10 700 vuotta sitten Itämeren kohdalla 
sijainneen Ancylus-järven ranta ulottui nykyisen 
Lappeenrannan alueella Ylämaalle ja Nuijamaalle 
sekä Joutsenon Kuurmanpohjan nykyisen itärajan 
tuntumaan. 

• Silloin asuneita ihmisiä luultiin satunnaisiksi 
metsästäjiksi ja kalastajiksi. Mutta nyt tehdyt 
arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet tietoa siitä, 
että asujaimisto on ollut vakituisempaa.

• Maan kohoamisen seurauksena tapahtunut 
vedenlasku muokkasi 1800-luvun alussa 
Kuurmanpohjan jokilaaksosta hyvin hedelmällisiä 
mustan mullan alueita. Joten kasvistoltaan kylä oli 
erittäin rikas ja monipuolinen, jopa lehmus viihtyi 
Vuoksen ja Kuurman lehtoalueilla.

• Kylää halkoi syväuomainen, mutkitteleva 
Kuurmanjoki, johon yhtyi Suokumaajärvestä
alkunsa saanut Hiirenjoki. Kirkasvetisessä 
Hiirenjoessa oli kaksi koskea: Myllykoski ja 
Salakkakoski.

• Kuurmanvesistö oli monimuotoinen, välilä se leveni 
järveksi ja kapeni taas joeksi. Siinä oli monta 
selkää: Räikkösen-, Oithaudan tai Kuurmanselkä, 
Venrionselkä, Tölkön eli Savolainen selkä. Vesistö 
laskee Vuokseen Ehtoseksenselkään.



Leveää ja kapeaa Kuurmanjokea lähellä Kuurmapohjaa ja Räikkösenmäkeä

Kuvat vuodelta 1991 Leena Vänskän kuva-arkistosta



Asutus

Kylä kuului Jääsken pitäjän länsiosan niin 
sanottuun nimismiehen neljänneskuntaan.

Pontus de la Gardie lahjoitti Laatokan 
laivaston laaivanpäällysmies Jaakko 
Henrikinpoika Viborgille v. 1582 Lauri 
Lemmityn tilan. Tila oli verovapautta 
vastaan hänen hallussaan v. 1599 asti.

Lemmetin tila Jääsken Kuurmanpohjan
kylässä on ollut tutkimusten mukaan 
saman suvun hallussa 1654 -1699. Tilan 
ensimmäinen isäntä oli Mikko Ollinpoika 
Vederhorn (Lemetti).

Lemmetyn vanhasta kokovero 1. 
manttaalitilasta oli sotiin saakka 
muodostunut suvun kesken 
toimitettujen jakojen kautta kaikkiaan 
10 tilaa. 

Sama kohtalo lienee ollut muidenkin 
kylän kantatilojen kohdalla, koska 
kylässä ei viime vaiheen jälkeen 
varsinaisia suurtiloja ollut.



Sukuja

Kuurmanpohja oli Jääsken väkirikkaimpia kyliä, siellä oli liki 90 
tilaa. Samoja sukunimiä löytyy useilta eri tiloilta.

Vanhimmissa Suur-Jääsken verokirjoissa on suuri joukko 
pakanuuden ajoilta asti juontuvia nimiä, joista useat ovat suvun 
ja kylän nimiä.

Vanhimmassa v. 1543 vero- eli maakirjassa on myös 
Kuurmanpohjassa esiintynyttä nimistöä, kuten Akkanen, 
Hallikainen (Hallikas), Hatakka, Ikävalko, Kaplanen, Kaplahainen
(Kaplas), Kukkonen, Kurki, Montonen (Monto), Nenonen, 
Rasilainen, Räikkönen ja Vertanen.



Kartta kirjasta: Hannele Koivunen: Muistojen Kuuramanpohja



Lokkarila
• Jääsken Kuurmanpohjan koulupiiriin kuulunut 

Lokkarilan kylä lienee ollut eräänlainen 
Kuurmanpohjan sivukylä, sillä jo 1700-luvun 
kirkonkirjoissa puhutaan Kuurmanpohjan
Lokkarilasta.

• Lokkarilaa mainittiin harvemmin, sen sijaan 
kymmenen talon muodostamaa kyläyhteisöä 
kutsuttiin Räikkösenmäeksi.

• Räikkösenmäellä oli kymmenkunta taloa, mm. 
Räikkönen, Hämäläinen, Hyytiäinen, Keskinen, 
Patjas, Puhakka, kolme Ikävalkoa, Hatakka, 
Hyytiäinen ja Keskinen.

• Räikkösen tila oli Kuurmanpohja 1. eli 
Räikkösenmäen ensimmäinen tila, josta koko 
mäki oli ilmeisesti saanut nimensä.

Juho Hatakan navetan uudelleenrakennustalkoot Räikkösenmäellä, 
takana näkyy tien toisella puolella oleva Matti Ikävalkon talo.
Kuva: Leena Vänskän kuva-arkisto



Kuvakulmia Kuurmanpohjan Räikkösenmäeltä vuodelta 1991

Kuvat: Leena Vänskän kuva-arkisto



Elinkeinot

• Maanviljeys oli pääasiallinen elinkeino

• 1600-luvulla vielä alkeellista

• Edullinen ilmasto, hedelmällinen maaperä 
sekä vesistöjen kosket ja myöhemmin hyvät 
liikenneyhteydet loivat edellytykset 
kehittymiselle.

• Maitotaloutta oli 1900-luvun alussa lähes joka 
talossa. Maito saatiin pysymään kylmänä 
Kuurmanjärvestä nostettujen jääkuutioiden 
avulla, jotka oli säilötty kesäisin sahajauhoihin 
sulamisen estämiseksi. Kylässä oli 
talonpoikien muodostamia 
maidonkuljetuskimppoja, jotka keräsivät 
taloista maidon ja veivät myytäväksi 
Tainionkoskelle

• Maanteiden teko ja kunnossapito kuului 
maanomistajille, joten työtä riitti.

• Teiden kunnossapitoon kiinnitettiin huomiota 
jo 1600-luvulla.

• Kuurmanpohjan läpi kulki Viipuri-Imatra-
valtatie ja toinen tie vei Viipurista 
Kilpeenjoen, Kuurmanpohjan, Meltola, Siitola
lauttapaikan, Viormutjoen ja Hauklapin kautta 
Savonlinnaan.

• Erityisesti Enson teollisuustaajaman läheisyys 
vaikutti elinkeinomahdollisuuksiin. Enson 
torille ja Tainionkoskelle lähdettiin myymään 
mm. maitoa ja marjoja.



• 1600-luvun puolivälistä alkaen Lauri Lemetin
Keskikievari palveli kylän läpi matkaavia. Kun 
liikenne lisääntyi, vuonna 1845 perustettiin 
uusi kestikievari.

• Kun rautateitä ja Saimaan kanavaa ei vielä 
ollut, oli rahdinajo talvisin talojen 
huomattavin rahanhankintakeino. Pietarin ja 
Viipurin kauppiaan palkkasivat isäntiä 
tavaroiden kuljetukseen halki Etelä-Suomen 
aina Kemiin ja Tornioon saakka.

• Kuurmanpohjan Myllykoskeen 1800-luvulla 
perustettu Hiiren mylly ja raamisaha olivat 
kylän vanhimpia yhteisyrityksiä. Sen omistivat 
muutamat Hiiren talot, joilla oli myös oikeus 
Hiirenjoen koskivoimaan.

• Toinen varhainen yritys oli keskustassa Viipuri-
Imatra-maantien varressa sijainnut Siljanderin
nahkaverstas. Talossa viljeltiin lisäksi viljaa ja 
pidettiin kauppapuotia. Verstaan puukhollarina
toimi Janne Matilainen (Siljanderin Janne). 
Nahkurin tupa oli usein kylän isäntien 
kohtaamispaikka. Siljander myi paikan veljekset 
Siitoselle ja viimeisenä sen omisti Tuomas Ikonen.

• Vuonna 1926 Jussi Laitinen ja Juho Patjas
perustivat sahan Lemmetynmäelle. Toimintansa 
se aloitti 1928, kun kylä sähköistettiin. Saha kävi 
kahdessa vuorossa valmistaen lautoja ja lankkuja 
vientiä varten. Saha toi Kuurmanpohjaan
työpaikkoja. Sahalta valmis tavara ajettiin Jääsken 
asemalle ja lastattiin rautatievaunuihin. 
Autokuljetusten tulo 1920-1930 luvun vaihteessa 
oli suuri helpotus niin metsätöissä oleville miehille 
kuin hevosille. Sahan toiminta päättyi talvisotaan.



Koululaitos

• Kuurmanpohjan koululaitos aloitti 
toimintansa 1900 

• Uusi kaksikerroksinen koulurakennus 
valmistui 1927

• Koulupiiriin kuuluivat Kuurmanpohjan
lisäksi myös Lokkarila ja Kärättilä

• Ensimmäisenä opettajana toimi Aura 
Vilkas myöh. Immonen. Toisena 
opettajana oli Iida Savolainen

Kuurmanpohjan koululaiset vanhan koulurakennuksen edessä 
17.12.1931. Vasemmalla opettaja Iida Savolainen.
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Kuurmanpohjan kaupat
• Jääsken ensimmäinen maakauppias oli Johan 

Siljander, joka perusti puotinsa 1868. Hän 
toimi kauppiaana vuosisadan vaihteeseen 
saakka. Sen jälkeen hänen leskensä jatkoi 
kaupanpitoa ensimmäiseen maailmansotaan 
saakka.

• Jääsken Osuuskaupan Kuurmanpohjan
myymälä avattiin 1912. Viipuri-Imatra-
valtatien varrella sijainnutta myymälän seutua  
alettiin pitää kylän keskustana

• Sen ensimmäisenä myymälänhoitajana toimi 
Mikko Haukka

• 1938  avattiin myös yksityinen Kuurman
Kauppa Oy, jota hoiti Ikosen perhe. Jääsken OSK:n Kuurmanpohjan myymälä 

Kuva:  Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Jääsken OSK:n Kuurmanpohjan myymälä. Rakennus paloi 
talvisodan aikana 1939. Samalle paikalle rakennettiin 
välirauhan aikana 1941 uusi rakennus , joka on edelleen 
asuinkäytössä.  
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma

Osuuskassa

• Kuurmanpohjaan perustettiin Osuuskassa 
vuonna 1924. 

• Toimialueena olivat Kuurmanpohjan ja 
Kemppilän koulupiirit.

• Ensimmäisessä hallituksessa oli 
puheenjohtajana Juho Oksanen, 
varapuheenjohtajana Matti Salakka sekä 
jäseninä Mikko Henttonen, Matti Ikävalko ja 
Juho Vertanen, varalla Mikko Haukka, Pekka 
Hämäläinen ja Matti Ahvonen



Harrastukset

• Kylällä toimi aktiivisesti kirkkokuoro ensin 
kanttori Tauno Räikkösen johdolla, 
myöhemmin opettaja Edvin Salmen johdolla

• Kuoro esiintyi muiden kuorojen kanssa 
kirkossa

• Teki retkiä ja julkaisi omaa lehteä

• Kuurmanpohjan nuorisoseura perustettiin 
myös nuorison lauluharrastusten vuoksi.

• 1900-luvulla ensin kuoroharjoituksia kävi 
pitämässä kanttori Tenkanen. 

• Vuoden 1902 aikana opettaja Aune Vilkas 
johti jo 70 jäsenistä kuoroa

• Samalla kylään saatiin perustettua kirjasto Kuurmanpohjan sekakuoro retkellä Ruokolahdella
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



• Lottayhdistys ja suojeluskunta toimivat 
hyvin aktiivisesti Kuurmanpohjassa

• Maamiesseura toimi maanviljelyksen 
uudistajana niin Jääskessä kuin 
Kuurmanpohjassakin

• Urheiluseura Jääsken Kirijät 
Kuurmanpohjan kyläosasto 
perustettiin 1924. Osaston 
alkuunpanijoina olivat Tuomas Rautio, 
Paavo Henttonen, Martti Turtia ja Eino 
Vederhon.

• Urheilijoista mainittakoon hiihtäjä 
Heino Hanski sekä juoksijat Arvo ja 
Väinö Kukkonen ja Viljo Virolainen Lotta-Svärd yhdistyksen Kuurmanpohjan paikallisosasto 1930-luvulla.

Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Marttojen keittokurssilaisia, Juho Hatakan talon edustalla 
1920-luvulla.
Kuva: Leena Vänskän o.s. Salakka kuva-arkistosta

• Kuurmanpohjassa toimi myös vuonna 
1926 perustettu  Marttayhdistys.

• Toimintaan kuuluivat tyypillisesti  
erilaiset ruoka-, kudonta- ja 
liinavaatekurssit.

• Myös retket ja kesäjuhlat kuuluivat 
ohjelmaan.



Kuurmanpohja, Evankelisen herätysliikkeen saarnaajat
Wederhornin talon edessä v. 1930. Vas. Arvi Sarviharju,
ja saarnaajat Samuli Kytömäki ja Eero Kosonen
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma

• Evankelinen liike eli Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen Nuorisoliitto-osasto toimi 
aktiivisesti Kuurmanpohjassa

• Yhdistys järjesti kesäisin Evankeliumijuhlia

• Talvisin kokoontui ompeluseura Japanin 
lähetysompeluseuran nimellä. Se toimi ensin 
kehruuseurana, johon emännät saapuvat kerran 
viikossa taloihin villakarstoineen ja vokkeineen. 
Villat saatiin lahjoituksina ja valmiit tuotteet myytiin 
Viipurin markkinoilla. Näin saatiin varoja 
lähetykselle. 

• Seuroissa laulettiin ulkoa Siionin lauluja ja juotiin 
talon tarjoamat kahvit.

• Pitkäaikaisina toimijoina olivat Antti Henttonen, 
Juho Partanen, Amalia ja Matti Akkanen, Juho 
Akkanen, Amalia Hämäläinen, Antti Piepponen ja 
Edvard Turtkia. Puheenjohajana toimi 1928-1935 
Arvi Vederhorn (myöh. Sarviharju).



Anna Ikävalko, myöh. Rautio Kuurmanpohjasta
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma

Hatakan sisarukset Martta (oikealla.) ja Saara (keskellä), 

tunnistamaton ystävä vasemmalla
Kuva: Leena Vänskän kuva-arkistosta



Kihlajaisväkeä Hatakan pihalla, keskellä Martta Hatakka ja Arvi Salakka, 
oikealla Martti Salakka ja Jussi Hallikainen, vasemmassa reunassa 
olevan henkilön nimi ei ole tiedossa, hänen oikealla puolellaan Bertta
Hatakka nyk. Aro
Kuva: Leena Vänskän kuva-arkisto

Martta Hatakan ja Arvi Salakan kesähäät Hatakan pihalla 
Räikkösenmäellä 1930. Takana näkyy ilmeisesti Matti Ikävalkon talo.
Kuva:Leena Vänskän kuva-arkisto



Matti Salakan talo ennen talvisotaa ja sen jälkeen. Venäläiset olivat purkaneet talon ja vieneet hirret Venäjälle.
Kuva: Salakan yksityisarkisto.



Penttilä

• Penttilän kylä sijaitsi Jääsken pitäjän 
läntisimmässä osassa

• ”Penttilän kylä on kuin jättiläispata, 
ympärillä isot mäet ja pohjalla aivan 
tasaista”, kuvaili Jalmari Parikka 
kirjassaan Viimeinen taisto

• Pellot olivat tasaisia kivettömiä 
savimaita joita oli hyvä viljellä

• Kylässä oli kaksi suota hyvä puolukka-
apaja Kiusuo ja sen länsipuolella 
erinomaisena lakkasuona tunnettu 
Pukinsuo.

Kahvitauolla heinätöiden lomassa 1943 Aune ja Matti 
Suojapellon tilalla. 
Kuva: Suojapellon kuva-albumi



Penttilän rajavesiä

• Penttilän ja Suokumaan välissä oli 
4 km pituinen Suokumaajärvi, josta 
vedet virtasivat Hiirenjokea pitkin 
Kuurmaan ja edelleen Vuokseen

• Hiirenjoki oli Penttilän ja 
Kuurmanpohjan kylien rajana

• Hiirenjoki oli keskeinen paikka 
tukinuittoaikaan.

• Hiirenjoella sijaitsi myös Penttilän ja 
Kuurmanpohjan yhteinen mylly

• Kuvassa Luukkosen talo Kuva: Kirsi Juura, Kemppilän, Myllölän ja Penttilän kyläkirja, 1997



Asutus

• Penttilässä on ollut 1600-luvulla kolme 
isoa kantatilaa, jotka on ajan saatossa 
jaettu useampaankin kertaan

• Vanhin on ollut vuodesta 1589 saman 
suvun hallussa

• Penttilä no 1 SUIKKI oli Penttilän 
kantatila 1, pinta-alaltaan 491,15 ha

• Penttilä no 2 KAIJA on ollut Penttilän 
kantatila 2, pinta-ala 247, 01 ha

• Penttilä no 3 SALAKKA on ollut 
Penttilän kantatila 3, käsittänyt 326 ha

Suikin tila 1939, omistajat Maria ja Tuomas Suikki

Kuva: Kirsi Juura, Kemppilän Myllölän Penttilän kyläkirja, 1997



Penttilän kylän tilat ja asukkaat 1939

Kartta: Maanmittauslaitos/ Kemppilän Myllölän Penttilän kyläkirja, 1997



Harrastustoiminta

• Penttilä, Kemppilä ja Myllölä
muodostivat toimivan kolmen 
kylän yhteisön elinkeino-, koulu-
ja kulttuuritoiminnan osalta.

• Myös Hiirenjoen pohjoispuoliset 
talot, jotka kuuluivat 
Kuurmanpohjan kylään olivat 
suuntautuneet Penttilään

Penttilän suojaluskuntalaisia ryhmäkuvassa v. 
1931. Toinen vasemmalta Arvi Sarviharju.
Kuva:  Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Lääkintävääpeli Johannes Hallikainen tunnettiin 
nimellä Juosepin Jussi. Hän paransi sairaita niin Penttilässä
Kemppilässä kuin Kuurmanpohjassakin. 

Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma

Penttilän valtauksen 20-vuotis-
muistojuhla Penttilän raittiusseuran
talolla huhtikuussa v. 1938.
Kuvassa Arvi Puhakka, Saimi Kukkonen
Ja Alma Salakka.

Kuva: Imatran kaupunginmuseon
kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Kudontakurssilaisia Penttilän seuratalolla.
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma

Kutomakurssin osallistujia ryhmäkuvassa
Kuva: Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Jääsken kuvakokoelma



Kartta Joutsenon alueesta: Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki, 1934



Juhlavuoden 2024 kirja valmisteilla!

Funkkispankki, 
pitsiasema ja 

patruunan tehtaat –

Rakennuskulttuuri
jääskessä

Onko suvussasi kuvia tai kertomuksia kylien julkisista rakennuksista?
Koulut, kaupat, suojeluskuntatalot, sahat,
apteekit, pappilat, kartanot….

Juhlavuoden julkaisu on nyt tekeillä. 
Kaikki muistelmat ja kertomukset sekä kuvamateriaali tervetullutta!

Lähetä ne: jasen.jaaski@gmail.com.   Lisätietoja Kirsiltä 040 591 3339

Enson puhelinkeskus. 
Jääski-seuran 
kuvakokoelmat 
Imatran 
kaupunginmuseo

Ken hän on?

mailto:jasen.jaaski@gmail.com


Joko olet Jääski-seuran jäsen?

Jos et, niin nyt kannattaa liittyä.
Liittymislahjana 80-sivuinen lukupaketti Jääsken 
historiaa ja Jääski-juuristen muistelmia

Liittyminen on helppoa: joko www.jaaski.fi –
nettisivujen jäsen kautta tai sähköpostitse 
jasen.jaaski@gmail.com tai 044 0232 777

http://www.jaaski.fi/
mailto:jasen.jaaski@gmail.com
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