MUISTELMAT UHTUAN KARTTAAN
Muistelmien tekemiseen osallistuivat jo ”nuoruuden” iän ylittäneet Mikkosen Iivanan Sandra –76
vuoden ikäinen ja Veera –73 –vuotias sekä allekirjoittanut Vanhan Remsun Vasilin tytär Lyyti- 71vuotias. Sandra on vielä korkean ikänsä seurauksena sokea, mutta Sandra muistikin parhaiten
meistä kaikista. Ja nyt alankin panna paperin päälle sitä, mitä me muistimme: ( huom: talojen nimet
ilman sukunimiä, laitettu niin kuin taloja kutsuttiin).
Ryhjä
1.Kirkko
2.Uhtuan ensimmäinen koulu ( nyt siinä sijaitsee lastentarha )
3.Aprosen Vasilin talo
4.Remsun Jaakon Vasilin talo
5.Vanhan Remsun Vasilin talo
6.Lesen talo
7.Jouhkon talo
8.Mokrussan Jyrki Remsun talo
9.Hotatta Remsun talo
10.Suotermä, jossa oli kaksi taloa, toista emme muista ja toinen oli Hilipän
11.Tie Suotermälle
12.Riijon Kuisman ja Topon Pekan Marin talo
13.Hirsso Onton talo ( Hirssola )
14.Aprosen Siitarin talo ( Afanasjev )
15.Kaksikerroksinen kunnantalo ( ihan Kuitin rannalla )
16.Remsun Mikin talo
17.Kappeli- rukoushuone- tsasouna
18.Remsu Mikitän talo
19.Remsu Lukan talo
20.Pankkosen Levan talo
21.Mikkosen Iivanan talo
22.Topon Pekan talo ( Pankkonen )
23.Mikkosen Miitrein talo (Trofimov )
24.Remsu Nikolain talo ( ihan Kuitin rannalla )
25.Räihän Vasilin talo ( myös Kuitin rannalla )
26.Pappila
27. ja 28. Talot kuuluvat myöskin pappilaan, niissä toisessa varasto ja toisessa kauppa ( mahasei )
Huom: Talot 24, 25, 16, 13, 22, 14, 20 , 21 ja 23 kuuluivat ns. Pankrol’an piän taloryhmään. Talot
3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kuuluivat Remsulan termän taloryhmään. Silti yllämainitut talot yhdessä
muodostivat kylänosan, jota nimitettiin Ryhjäksi. Ryhjään kuului myöskin Hiekkaniemi, sen
alkupäässä oli kaksi taloa.
29.Parssolan Maura Hotejevan talo
30.Kauron Okun talo
31.Silta
32.Hiekkaniemen silta vei Hoteilan niemelle ja hautuumaalle

Rätylä
Hoteilan niemellä oli muistimme mukaan kolme taloa:
33.Larin Jermien talo
34.Niemelän talo
35.Hoteilan Sohjan talo
Huom: Rätylässä noin kilometrin päässä oli vielä yksi talo ja siitä puoli kilometriä kauempana
kaksi taloa.
Miitkala
a.Atjalan Jaakon talo ( Haurinen )
b.Bogdanova Passon talo
c.Il’l’an Hilipän talo ( Viäräpiä Hilippä—Feodorov)
d.Kuikkalan Ohvon talo
e.Kasjanan Huotarin talo
f.Kuikka Jaakon talo
g.Tikkasen Malahvien talo
h.Huponoja
i.Issakkalan lampea Uhutjokeen yhdistävä oja, Issakkalanlammen oja.
Issakkala
j.Teppo ( Stepana ) Haurisen talo
k.Kirilän Haurisen talo
l.Leva Haurisen ja Pikku Okon talo
m.Mörkölän Jarassiman talo
n.Orjo Haurisen talo
o.Yrjö ( Jyrki ) Korpelan talo
Likopää
Nyt vähän Likopäästä, josta muistamme vain kolmen Bogdanovin talot: Miitrei, Mikki ja Huoto.
Ihan Likopään alussa Ryhjästä kulkiessa oli oikein iso kaksikerroksinen talo, jota sanottiin
prikassikan taloksi, saottiin myös Jätvelän taloksi. Vierell oli suuri varasto, jossa oli kauppa (
mahasei ).
Karttaan on merkitty seminaari, siinä talossa oli arhijerein talo. Kouluja meidän tietojemme mukaan
vuonna 1920 Uhtualla ei ollut kuin yksi, joka oli Ryhjässä.
Lamminpohjasta emme voi sanoa mitään, ehkä Pällisen Huotin Veikko jotain saa tietoon, kun on
sen puolen eläjä.
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