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Helmikuu 2022 

Talvi on edennyt perinteiseen tapaan ja olemme saaneet osallistua 

talvilajeihin lähes koko Suomessa! Talvilajeista hiihto lienee kaikkein 

eniten harrastettu laji. Nykyään on saatavilla suksia eri olosuhteisiin 

ja oman kokemuksen mukaan karvapohjasuksia voi käyttää plusas-

teista aina -15 pakkasasteeseen saakka. Kovemmissa pakkaskeleissä 

voideltu suksi on liukkaampi.  

Koronapandemia on vielä keskuudessamme ja monet meistä on otta-

nut jo kolme rokoteannosta. Omalla kohdalla kaikista rokotekerrois-

ta sain horkan, kuumeen ja päänsäryn. Viimeisen rokotuksen jälkeen 

jonkin aikaa käteni tärisivät tarkkaa työtä tehdessä. Rokotteen hai-

tat ovat olleet kuitenkin pääosin pieniä siihen verrattuna, mitä koin 

koronatartunnasta maaliskuun alussa 2020. Toista viikkoa olin 

kuumeessa, keuhkoihin koski seitsemän viikkoa ja nivelet olivat kipei-

nä reilu puoli vuotta. Tässä lehdessä käsittelemme vielä rajantakaisia 

kyliä, sotatapahtumia helmikuussa 1942 ja muutamia pienempiä ai-

hekokonaisuuksia. 
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Sukuseuran kuulumisia 

Ensio Kettunen 

Vuosi vaihtui Ilomantsissa lähes normaaliin tapaan. Suurempia juhlalli-

suuksia ei Ilomantsissa ollut koronapandemian rajoittaessa yleisötilaisuuk-

sia.  Kirjakauppa sulki ovensa edellisen vuoden lopussa ja uusia yrityksiä ei 

tänne ole ilmaantunut.  

Tänä vuonna olisi tarkoitus pitää sukuseuran kesäkokous Ilomantsissa, 

mutta aika näyttää, pystymmekö järjestämään kokouksen terveysturvallises-

ti. Suunnitelmissa oli tehdä matka Aunukseen, Petroskoihin ja Karhumä-

keen, mutta kaikki riippuu koronasta! Emme leiki terveydellä ja sen takia 

kaikki päätökset sukuseuran hallituksessa teemme vasta myöhemmin kevät-

talvella. 

Jos kesäkokous pidetään, siellä valitaan sukuseuralle uusia hallituksen jä-

seniä, sekä uusi puheenjohtaja. Olen toiminut sukuseuran hallituksessa 

aluista alkaen ja tiedän kokemuksesta, että puheenjohtajan tehtävä ei ole 

ylivoimainen kellekään. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen ja sukuseuran 

kokousten järjestämisestä yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Hallitus ko-

koontuu maksimissaan 1–2 kertaa vuodessa, sukuseuran kesäkokous kolmen 

vuoden välein. Tähän asti pääosan kokouksista olemme pitäneet Ilomant-

sissa, koska sukumme on asunut täällä 1600-luvun lopusta saakka.  

Sukuseuran nettisivuja olen pitänyt yllä alusta saakka ja jossakin vaiheessa, 

mahdollisesti jo kesän kokouksessa valitaan uusi kotisivujen ylläpitäjä? Su-

kuseuran informaatio on ollut minun kaudellani omanlaista ja uusi kotisi-

vujen pitäjä voisi tuoda oman kokemuksensa myötä uutta ja kiinnostavam-

paa asiaa kotisivuillemme. Jos olet kiinnostunut sukuseuran kotisivujen te-

kemisestä, ilmoita siitä meille hallituksen jäsenille.  

Lopuksi hyvää kevään jatkoa teille kaikille, tavataan jos mahdollista kesän 

sukukokouksessa! 
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Ilomantsin vaarakylät aikojen saatossa 

Ensio Kettunen 

Ilomantsin kylistä pääosa sijaitsee vaaroilla ja useimpien kylien nimissä on vaara-

sana. Rajan taakse jääneiden kylien kohdalla korkeimmat vaarat olivat Vellivaarassa, 

Lehmivaarassa, Lutikkavaarassa, Louhivaarassa, Ontronvaarassa ja Melaselässä. 
Kaikki em. kylät sijaitsevat nykyään talvi- ja jatkosodan jälkeen merkatun rajalinjan 

takana, muutaman kilometrin päässä rajasta. Nykyisen Ilomantsin alueelta löytyvät 

vaarakylinä mm. Haukivaara, Maukkula, Kuuksenvaara, Issakka, Korentovaara, Hat-

tuvaara, Kirvesvaara, Hakovaara ja Naarva.  

  

Kuolismaan Huotarinvaara 1933 ja Louhivaara 1941 

  
Lutikkavaara 1944 ja Liusvaara 1933. Alla Ontronvaaraa ja Kuuttivaaraa 1939 
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Istuin Koitajoen vanhan sillan vierellä syöden eväitäni. Katselin Koitajoen tummaa 

pintaa, jossa vesi soljui hitaasti etelän suuntaan. Aikaisemmin peltojen reunustama 

joenvarsi oli vesakoitunut ja kivikkoinen. Nousin ylös ja lähdin kävelemään Kuolis-

maan Matinvaaralle johtavaa vanhaa tienpohjaa ylöspäin. Hetken päästä pysähdyin ja 

tutkin tien oikealla puolella olevan poltetun rakennuksen pohjaa. Tunnistin sen kuulu-

neen aiemmin Kuolismaassa asuneen Jussi Hoskosen kaupan raunioksi. Rakennuksen 

keskellä kasvoi reiden vahvuinen pajukko ja sen oksisto peitti lähes koko rakennuk-

sen. Jatkoin etenemistä ja hetken päästä tien vasemmalla puolella näkyi pienemmän 

rakennuksen pohja. Mietin rakennuksen aiempaa omistajaa, Ville Muikkua. Kävin Vil-

len ja hänen vaimonsa kotona lapsena 1950-luvun lopussa. Mieleeni muistui Villen ja 

hänen vaimonsa rauhallinen ja iloinen luonne. Pariskunta eleli yksinään Kuuksenvaa-

ran Issonjärven rannalla. Heidän lapsensa Eino oli silloin jo muuttanut työnperässä 

muuanne. Kahvittelun jälkeen menimme rantaan ja vaihdoimme uima-asut Muikkujen 

saunassa. Pulahdimme uimaan lämpimään veteen ja nautimme kauniista kesäpäiväs-

tä. Hätkähdin mietteistäni ja jatkoin kävelyäni eteenpäin. Tienpohja katosi pian syn-

kän metsän sisään ja siellä hyttyslauma iski kiinni hikiseen ihooni. Mäki jyrkkeni ja 

rintaani alkoi puristaa. Seisoin hetken aikaa paikallani vetäen henkeä hitaasti sisään. 

Kun pahin puristuksen tunne oli poissa jatkoin vaaralle nousemista. Yhtäkkiä astuin 

valoisalle peltoaukealle ja silmäni sokaistuivat kirkkaasta auringonvalosta. Odottelin 

hetken aikaa näköni palautumista ja huomasin tulleeni vaaran päällä sijaitsevalle pel-

lolle. Kävelin peltoa eteenpäin, etsien Matinvaaran tilan rakennuksen pohjia. Raken-

nuksen kivijalkoja en löytänyt etsiskelystäni huolimatta. Lopulta päädyin siihen, että 

Pajua kasvava pusikko on Matinvaaran rakennuksen paikalla. Rakennuksen vanhem-

massa osassa ukkini Pekka Kettunen syntyi 25.7.1881. Pekka jäi orvoksi pienenä ja 

hän asui veljensä perheen kanssa samalla paikalla 1900-luvun alkuvuosiin saakka. 

Matinvaaralta Pekka muutti Itkajärven rannalla sijaitsevalle Kiukunniemelle ja rakensi 

sinne talon ja talousrakennukset.  

     Jatkoin kävelyä ja suuntasin kulkuni vanhaa tienpohjaa kohti pohjoista. Tie laskeu-

tui aluksi kosteaan notkoon, nousten pian toiselle vaaralle. Vaaraa kutsuttiin aiemmin 

Huotarinvaaraksi. Vaaran päällä näkyi useita kivistä tehtyjä kivijalkoja ja tunnistin 

niistä muutamien kuuluneen Hattusille ja Martiskaisille. Vaaran päällä lämmin kesä-

tuuli vei iholle nousseen hien mennessään ja lähdin laskeutumaan vaaran itärinnettä 

alas kohti Rysylänvaaraa. Ohitin useita vanhoja talonpaikkoja, joista tunnistin Josua 

Kettusen talonpaikan ja sen takana rauniokasan keskellä pönttöuuni uhkasi aikaa. To-

tesin talon Salomaan perheen kodiksi, se oli aiemmin Josuan talon lähellä. Pysähdyin 

korkeiden kuusien ja vanhojen mäntyjen reunustaman pellon reunaan. Katsoin kart-

taani ja sen mukaan olin saapunut Kuolismaan kalmiston ja tsasounan läheisyyteen.  

     Sukelsin metsän pimentoon etsien merkkejä vanhoista haudoista tai tsasounan 

pohjakivistä. Kiertelin karsikkokuusikossa ja löysin lopulta muutamia kohoumia maas-

tosta. Muistelin, että kalmiston haudat oli kaivettu tsasounan ympärille. Yritin etsiä 

tsasounan pohjakiviä, mutta kaikki irtokivet olivat kadonneet. Päättelin, että olin vih-

doin paikassa, jonne kymmenet sukumme jäsenistä oli haudattu menneiden vuosisa-

tojen aikana. Lämpimän kesätuulen puhaltaessa Kyläjärven suunnalta mietin menneit-

ten sukupolvien elämää ja karsikkokuusikossa sijainnutta tsasounaa. Laskeuduin alas 
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Kyläjärven rannalle. Kiersin katseeni Osipanlahden rannalta Mikitanvaaralle. Aikai-

semmin rannoilla oli kasvanut viljaa, nyt siellä oli hoitamatonta metsää. Palasin takai-

sin tielle ja kiersin Koitajoen rantoja seuraavaa tietä takaisin lähtöpaikalle Koitajoen 

sillan kupeeseen. 

 
Kuolismaa 1920-luvulla, alla kirjoittaja Matinvaaralla 2002 
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Kuuksenvaaran kylä Piiroisten pihasta kuvattuna 1955, Niilo Suihko 

 

Vaarat ovat muodostuneet pääosin jääkauden aikana ja useimmat vaarat ovat moree-

nipeitteisiä tai hiekkaharjuja. Harjujonot ovat pääosin muotoutuneet luoteen - kaakon 

suuntaan. Tämä suunta näkyy myös järvissämme; Mekrijärvi, Nuorajärvi, Ilajanjärvi 

ja Melaselänjärvi. Myös Ilomantsin pääsuoni Koitajoki virtaa pääosan samassa suun-

nassa. Vaarat olivat kivisyydestään ja hiekasta huolimatta hyviä viljelysmaita. Ilo-
mantsin korkeimmat paikat olivat ennen sotia Kuolismaan ja Salmijärven välissä olleet 

Kuuttivaara 272 m ja Kuikkavaara 304 m. Nykyään Ilomantsin korkein paikka löytyy 

Naarvan läheltä Pöntsönvaaralta, sen korkeus merenpinnasta on 268 m. Korkeimmat 

vaarat Pohjois-Karjalasta löytyvät Lieksan ja Juuan alueelta. Kolin huippu on 347 kor-

keudessa. Ilomantsin aiempi vaara, Kuikkavaara oli vain hieman sitä matalampi. Olen 

käynyt Kuuttivaaralla ja sen takana sijaitseva Kuikkavaara näytti lähes Kolin veroiselta 

huipulta. Siitä olisi saatu hyvä matkailukohde Ilomantsiin, jos alue olisi edelleen Suo-
mella! Aikaisempina vuosisatoina ihmiset rakensivat asumuksensa vaaroille. Syitä lie-

nee ollut monia, mutta muutamia mainitakseni niitä olivat; Kaskiviljellyt pellot eivät 

olleet hallanarkoja, pellot tuottivat hyvin viljaa, ilmasto oli suotuisempi alavilla paikoil-

la oleviin peltoihin verrattuna, vaaroilta nähtiin paremmin vainovalkeat, vaarat olivat 

valoisampia asuinpaikkoja.  Elin lapsuuteni alavalla paikalla ja nyt olen elänyt yli 40-

vuotta vaaran kupeessa. Vaikka ympärillä kasvaa metsää, ilmasto on erilainen verrat-
tuna alavaan asuinpaikkaan. Vaaralla tuulee lähes aina ja kesäisin auringonvaloa tun-

tuu olevan enemmän.  
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Ilomantsin Pappilanvaara, takana Ilomantsinjärvi 

 
Ilomantsin kylien nimet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Katsellessa 1800-luvun 

alun käsintehtyjä karttoja Ilomantsista, huomaa, että kylien ja paikkojen nimiä on 

muutettu viimeisten 200 vuoden aikana.  
 

Esimerkkinä mainitsen muutamat paikat, joiden nimi on muutettu; 

- Vepsänmäki oli ennen Vepsänvaara 

- Havukka oli ennen Havukkavaara 

- Hattuvaara oli ennen Hattu 

- Huhmarisvaara oli Huhmavaara 

- Koitere oli Koiderin 
- Longonvaara oli Longanvaara 

- Kurkela oli Kurkivaara 

- Parppeinvaara kuului aiemmin Sigrenvaaraan 

 

 

Seuraavilla sivuilla on muutamia vanhoja karttoja Ilomantsista, ne on arkistoitu Kan-
sallisarkistoon. Kartoista huomaa 1800-luvun alun asutuksen keskittyneen vaaroille ja 

järvien rannoille. Ihmiset ovat valinneet asuinpaikat satoja vuosia sitten vaaroilta, jär-

vien tai jokien varsilta. 



 10 

 
Havukan ja Vepsänmäen kartta 1800-luvun alussa 

 
Ilomantsin kirkonkylän kartta 
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Kuuksenvaaran kartta 

 
Möhkön alueen kartta (Timovaara) 
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Ontronvaaran kartta 
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Ilajan kartta, alla Hattuvaaran kartta 
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Suojeluskuntatoiminta Ilomantsissa 

Ensio Kettunen 

Kesällä 1917 Suomessa kansa oli jakautunut kahteen leiriin; työväestöön ja porvarei-

hin. Työväestö päätti vastustaa Suomen porvaristoa lakkoilemalla ja mielenilmauksil-

la. Maataloustyöt tiloilla lopetettiin ja tehtaita pysäytettiin lakoilla. Marraskuussa 1917 

oli kansanrintaman julistama yleislakko, johon osallistui 85 000 työläistä. Samaan ai-

kaan Suomen senaatti suunnitteli Suomen julistamista itsenäiseksi valtioksi. Itsenäi-

syysjulistus 6.12.1917 ja Suomesta tuli itsenäinen valtio. Samaan aikaan punakaarte-

ja ja suojeluskuntia perustettiin kaikkialle Suomeen. Eduskunta antoi 12. tammikuuta 

1918 senaatille oikeuden luoda maahamme järjestysvalta suojeluskuntien avulla. En-

simmäiset suojeluskunnat oli perustettu syksyllä 1917. Suojeluskuntien johtoon ni-

mettiin 25. tammikuuta kenraaliluutnantti Carl Gustaf Emil Mannerheim ja suojelus-

kunnista tuli Suomen virallinen armeija. Sotatoimet valkoisten ja punaisten välillä al-

koivat 27. tammikuuta 1918 se kesti 15.5.1918 saakka. Sisällissodan surmatyöt jat-

kuivat vankileireillä syksyyn 1918 saakka, niissä kuoli tuhansia punakaartilaisia. 

     Suojeluskuntia perustettiin myös Ilomantsiin. Vuoden 1917–1918 aikana suojelus-

kunnan osastot perustettiin Möhköön (marraskuu 1917), Tokrajärvelle, Marjovaaraan 

ja Ilomantsin kirkonkylään. Myöhemmin suojeluskuntaosastoja oli lähes jokaisessa 

kylässä. Eniten suojeluskuntalaisia oli Kivilahdessa (yli 100), Kirkonkylässä (n. 70), 

Sonkajassa (n. 50), Kuuksenvaarassa ja Korentovaarassa (n. 40), Möhkössä (32). Vä-

hiten suojeluskuntalaisia oli Patrikassa (2), Hattuvaarassa ja Kuolismaassa (n. 15). 

Suojeluskuntalaisia oli Ilomantsissa keväällä 1918 yhteensä 836 miestä. Sisällissodan 

aikana Ilomantsilaisia kaatui, kuoli tai katosi 21 valkoista. Punaisia menehtyi 23, joista 

17 miestä kuoli Tammisaaren leirillä. Menehtyneitten valkoisten keski-ikä oli 26,7 

vuotta (nuorin 18, vanhin 40-vuotias) ja punaisten 27 vuotta (nuorin 17, vanhin 42-

vuotias). 

     Ilomantsin suojeluskunnan perustamispäiväksi on merkitty Ilomantsin kirkonkylän 

suojeluskuntaosaston perustamispäivä 28.1.1918 (Kalle Hirvisalon asunnolla), vaikka 

alaosastoja perustettiin Ilomantsiin jo vuoden 1917 lopussa mm. Möhköön ja Tokra-

järvelle. Samana päivänä Möhköön, Tokrajärvelle ja Marjovaaraan perustetut osastot 

liitettiin Ilomantsin kirkonkylän suojeluskuntaan. 
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Ilomantsin suojeluskuntatalo valmistui 1931, Väinö Leppänen Ilomantsin Museosäätiö 

 
Suojeluskunnan kentällä soittokunta ja joukkoja kesällä 1940 (Ilomantsin sk.) 
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Ilomantsin suojeluskunnan perustajina olivat kirkonkylässä metsänhoitajat Kalle Hirvi-

salo ja Uuno Lehtisalo, pankinjohtaja Nikolai Piiroinen, maanviljelijät Pekka Leppänen 

ja Antti Kirjavainen, tohtori Onni Lackström sekä kauppias Konstantin Ristikallio. Suo-

jeluskunnan esikuntaan kuuluivat keväällä 1918 pankinjohtaja Nikolai Piiroinen, pro-

kuristi H. J. Kurvinen, nimismies Armas Pirinen ja seppämestari Oskar Immonen. 

Vuonna 1918 suojeluskunta kokoontui Kansallistalossa. Uusi Suojeluskuntatalo val-

mistui vasta 9.11.1930 Joensuun tien varteen ja sen jälkeen Ilomantsin suojeluskun-

nan toiminnot hoidettiin sieltä käsin. 

     Ilomantsin Möhköön perustettiin marraskuussa 1917 suojeluskuntaosasto. Suoje-

luskuntaosaston perustajina olivat maanviljelijä Otto Tossavainen, metsänvartija Eino 

Möller, työnjohtaja Elis Hurskainen, Iivi Bogdanoff, kauppias Aleksanteri Mantsinen ja 

liikemies Herman Keto (32 miestä). 

     Kakonahoon, Tokrajärvelle ja Huhmarisvaaraan (59) perustettiin suojeluskunnan 

osasto 23.12.1917. Suojeluskuntaosaston perustivat Heikki Törrönen, Antti Immonen, 

Juho Hiltunen, Matti ja Viktor Kontkanen, Iivari ja Heikki Ikonen, Juho ja Otto Vänskä, 

Yrjö Romppanen, Paavo Räty, Juho Ryhänen ja Oskari Turunen. Keväällä 1918 tähän 

osastoon kuului noin 100 suojeluskuntalaista. Ilomantsin suojeluskunnan päällikköinä 

toimivat vuosina 1918–1940 pankinjohtaja Nikolai Piiroinen, metsänhoitaja Uuno Leh-

tisalo, maanviljelijä Pekka Leppänen, vääpeli S. Gränö, vääpeli J. Koljonen, kanttori 

V.J. Räsänen, vänrikki Y. Riikonen. Vuoden 1922 jälkeen Ilomantsin suojeluskunta 

toimi omana alueena ja sen päälliköksi nimettiin aluepäällikkö, joina toimivat mm. 

luutnantti Samuli Autio 1922–1924, luutnantti Edvin Stolt 1924–1928, kapteeni Alarik 

Lang 1928–1931, kapteeni Erkki Enberg 1931–1935 ja kapteeni Vilho Julkunen 1935-.  

     Ilomantsissa perustettiin vuoden 1917 lopussa myös työväen punakaarteja kirkon-

kylään, Möhköön ja Tokrajärvelle. Kirkonkylän punakaartilaisten toiminta oli vähäistä, 

mutta Möhkössä ja Tokrajärvellä toimintaa oli enemmän. 

     Möhkön punakaartilaisista osa oli entisiä Möhkön tehtaan työntekijöitä, ja johto-

henkilöinä siellä toimivat Juho ja Albert Saviranta sekä August Kärkkäinen. Möhkössä 

punakaartiin liittyi vuosina 1917–1918 lähes 130 miestä. 

     Tokrajärvellä punakaartilaisia johtivat Risto Turunen ja Simo Korpelainen. Tokra-

järven punakaartiin kuului noin 30 ilomantsilaista. Ilomantsissa oli keväällä 1918 yh-

teensä noin 240 punakaartilaista, joista vajaat sata miestä osallistui taisteluihin, pää-

osin Karjalan kannaksella. 

     Kerron erään suojeluskuntaan liittyvän tapauksen keväältä 1918. Ilomantsin rajal-

le siirrettiin helmikuussa 1918 suojeluskuntien osastoja ja Hattuvaaralle sijoitettiin ns. 
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Laatokan rykmentin rajavartio-osasto. Sen päällikkönä toimi vänrikki Toivo Riikonen 

s.1895 Värtsilässä. Riikonen käski 20.2.1918 Enon Sarvingista kotoisin ollutta Juho 

Nuutista ja pielisjärveläistä Paavo Martikaista ampumaan ilomantsilaisen Iivana Mikin-

poika Maksimaisen. Maksimainen oli tulossa rajan takaa. Vänrikki Riikosen käskystä 

Nuutinen ja Martikainen veivät Maksimaisen yöllä rajan taakse Hattuvaaran rajalla ja 

ampuivat hänet siellä. Juho Nuutinen oli kertonut myöhemmin kuulusteluissa, että 

Riikonen oli tehnyt pontikkaa Hattuvaarassa ja pelkäsi Maksimaisen antavan ilmi sala-

polton. Rajavartiointi päättyi suojeluskunnan osalta heinäkuussa 1918.  

 
Liusvaaran suojeluskunnan tilaisuus 1930-luvulla (Museovirasto, Peltoniemi) 
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Luterilaisella hautausmaalla käydessä olen katsellut parkkipaikan vieressä vanhaa 

hautakiveä. Siinä lepää kiven merkintöjen mukaan suojeluskuntakersantti Uuno Vilja-

nen, hänet surmattiin 26.1.1936. Olen miettinyt usein, missä tilanteessa Viljanen on 

kuollut. Päätin selvittää hänen historiaansa. 

 

 
Uuno Viljanen oli ammatiltaan räätäli ja asui 1930-luvulla vaimonsa ja kahden lapsen 

kanssa Oman-Avun vastapuolella olevassa talossa. Lauantaina 26. tammikuuta 1936 

illan jo hämärtyessä Oma-Avun myymälänjohtaja ja SDP:n kunnanvaltuutettu Jarl 

Rikkonen koputti Uuno Viljasen ovelle. Viljanen avasi oven ja oven takana oli humal-

tunut Rikkanen. Riekkinen iski heti oven avauksen jälkeen Viljasta puukolla rintaan ja 

vatsaan. Viljanen tuli ulos kauppatielle huutaen apua. Rikkanen juoksi iskujen jälkeen 

tien toisella puolelle Oma-Avun yläkerrassa olevaan asuntoonsa. Hän kertoi vaimollen-

sa, että tuli riitaa Viljasen kanssa. Rikkasen vaimo ja myymäläapulainen menivät kat-

somaan Viljasta Kauppatielle ja löysivät Viljasen verisenä lähellä Viljasen asuntoa. 

Myymäläapulainen juoksi läheiseen matkustajakotiin hälyttämään apua. Konstaapelit 

Hannes Romppanen ja Heikki Tolvanen saapuivat paikalle ja tarkastivat surmatun lyh-

dyn valossa. He menivät Rikkasen asunnon ovelle ja siinä vaiheessa Rikkanen ampui 

pistoolilla poliiseja kohti viisi laukausta, kuitenkaan osumatta. Poliisit yrittivät houku-

tella Riikasta antautumaan, mutta Rikkanen huusi, että hän jatkaa vastarintaa. Illalla 

saatiin paikalle rajavartioston sotilaita. Rikkanen ampui yläkerran ikkunasta pistoolilla 

rajasotilaita kohti. Rajasotilaat avasivat tulen Rikkasen huoneistoa kohti ja jäivät 

odottelemaan aamuun saakka.  Aamulla he löysivät Rikkasen kuolleena, reisivalti-

moon oli osunut luoti. Tutkimuksissa todettiin, että syynä murhaan oli kauna suoje-

luskuntaa kohtaan. Rikkasen isä oli surmattu vapaussodan aikana. Rikkasen vaimo 

kertoi kuulusteluissa, että hänen miehensä oli ollut luonteeltaan äkkipikainen ja synk-

kämielinen.  
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Liusvaaran suojeluskuntatalo syyskuussa 1939 

 
Huhuksen suojeluskuntatalo valmistui 16.7.1939, Ilomantsin Museosäätiö/E.Sivonen 
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Kuvanveistäjä Ilmari Wirkkalan suunnittelema ja hankolaisen (Hankoniemi) Ab Granit 

Oy:n punertavasta graniitista valmistama antiikin sotilasta esittävä muistomerkki. Se 

paljastettiin Ilomantsin sankarihautausmaalla sunnuntaina 16. heinäkuuta 1922. Ilo-

mantsin kunta lahjoitti muistomerkin hankintakuluihin 30. 000 mk ja yksityiset henki-

löt muutamia tuhansia markkoja. Muistomerkin taakse on haudattu 11 sisällissodassa 

kaatunutta valkoista, loput kaatuneet on haudattu pääosin Karjalan Kannakselle.  
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Starovertsien luostarit Ilomantsissa 

Ensio Kettunen 

Olen kirjoittanut paljon Megrin ja Pahkalammen starovertsien luostareista. En-

kä malta olla kirjoittamatta niistä lisää! Ilomantsissa oli vanhauskoisten luosta-

reita Liusvaarassa, Pahkalammella ja Megrissä. Liusvaaran erakkola autioitui 

1700-luvun lopulla, Pahkalammen luostari 1880-luvulla ja Megrin alaluostari 

vasta 1900-luvun alussa. Ilomantsin luostarien historia alkaa venäjältä vuonna 

1656. Tsaari Aleksei Mihailovits vaati kirkolta, että muutetaan vanhoja käytän-

töjä ja jumalanpalvelustekstejä. Tsaarin määräystä alettiin toteuttaa virallisesti 

vuonna 1667. Tuolloin patriarkka Nikon muutti vanhan slaavilaisen liturgian 

järjestyksen kreikkalaiseen muotoon ja uudisti venäjän kirkon käytäntöjä. 

Tuolloin osa venäjän kirkon jäsenistä suuttui kirkon uudistuksista ja erosi emä-

kirkosta. He eivät hyväksyneet mm. uutta ristinmerkin tekemistapaa. Vanhan 

tavan mukaan ristinmerkki tehtiin pitämällä pystyssä etu- ja keskisormea ja 

peukalolla painettiin kämmenen nimettömään ja pikkusormeen. Uudistuksen 

jälkeen ristinmerkki tehtiin pitämällä peukalo, etusormi ja keskisormi yhdessä. 

Uudistuksen vastustajia alettiin kutsua kirkossa ”raskolnikkoiksi” ja starovertsit 

nimellä. Uudistuksen vastustajia alettiin vainota ja muutamia vanhauskoisuu-

den kannattajia poltettiin roviolla. Vanhauskoiset painuivat 1680-luvulla maan 

alle ja heitä muutti Solovetskin luostariin, Ilomantsin Pahkalammelle ja 

Megriin, Juuan Vuokkoon ja Kuusamon Tavajärvelle. Suomessa starovertseja 

alettiin kutsua nimillä vanhauskoiset, vanhavierulaiset.  

     Pahkalammen luostarin perustamisvuodeksi on mainittu 1798 ja perusta-

jaksi loismies Marki Alekxandrov. Luostari perustettiin Pahkalammen rannalle 

valtion kruununtorppaan ”Vuottoniemi 5, Pahkalampi” tilalle. Pahkalammen 

luostarissa oli parhaimpaan aikaan 70 munkkia, lisäksi naiset ja lapset. Pää-

elinkeinona munkeilla oli kasvinviljely, maatalous ja kalastus. Luostarissa oli 

asuinrakennus ja kaksikerroksinen luostarin päärakennus. Rakennukset oli yh-

distetty toisiinsa katetulla käytävällä. Päärakennuksen yläkerrassa sijaitsi luos-

tarin rukoushuone ja alakerrassa oli luostarinjohtajan asunto. Tilalla oli lisäksi 

navetta, sauna ja riihi. Luostarin kalmisto oli luostarin eteläpuolella sijaitsevalla 

pellolla. Marki Aleksandrov kuoli vuonna 1812 ja hänen tilallensa tuli Kirila 

Feodoroff. (Vuoden 1830 maakirjasta löytyy nimet Kirila Feodoroff, Tarasei 

Wasiliijeff ja Sintso? Buruskainen). Kirila kuoli 1840-luvulla ja hänen jälkeensä 

luostarin johtajaksi valittiin Ivan Wasilijew. Vuonna 1857 luostarissa oli enää 

kahdeksan munkkia ja kaksi naista. Vuonna 1875 oli enää 4 miestä ja 1 nai-

nen. Luostarin kielenä oli venäjä ja myös luostarin kirkolliset kirjat olivat venä-

jänkielisiä. Luostari autioitui 1880-luvulla ja sinne muutti 1800-luvun lopussa 

Kirilä Maksimainen. Hän kertoi aikalaisille, että Pahkalammen luostarin päära-

kennus on suuri ja siellä kummittelee. Kirilä epäili kummituksen olleen luosta-

rin johtaja Marki Aleksandovin haamun. Tila siirtyi vuonna 1919 Enso Gutzeitil-

le ja 1930-luvulla Rajavartiostolle. Rajavartiosto rakensi Pahkalammelle uuden 

vartioston ja se rajamiehet polttivat 30.11.1939. 
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Pahkalammen vartioasema ennen talvisotaa 

 
Pahkalammen luostarin asuinrakennus 1933 (Uuno Peltoniemi, Museovirasto) 
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Megrin luostari perustettiin 1800-luvun alkupuoliskolla Pahkalammen luostarin 

sivuluostariksi. Luostari perustettiin valtion kruununtorppaan, joka sijaitsi 

Megrijärven rannalla. Luostarin perustajaksi on mainittu Onefrei niminen mies. 

Luostarissa oli parhaimpaan aikaan 36 munkkia. Luostarin johtajaa kutsuttiin 

nimellä ”ohto” nimi lienee tullut venäjänkielisestä sanasta ”Otets, Отец=isä”. 

Onefrein tytär Maria ja hänen miehensä Matfejev Ivanov asuivat luostarissa 

vielä 1840-luvulla. Matfejevin lisäksi luostarissa asui Jefim Bogdanov (s. 

15.10.1827) niminen munkki, joka sai lapsia isomummoni serkun Fedosia Vla-

sovin kanssa (s. 1844, k. 1.9.1880). Fedosian sisar Warvara Vlasov oli viimei-

nen luostarin asukas, hän kuoli 1911. Megrin luostarin vanhassa päärakennuk-

sessa oli keskellä käytävä, jonka molemmin puolin oli munkkien asuntoja ”kel-

jat”. Luostarin päädyssä oli tupa, jonka toisessa reunassa oli lautaseinän taka-

na kappeli. Vuonna 1922 valtio osti Megrin luostarin rakennukset Mihail Bog-

danoffilta rajavartioasemaksi. Mihail asui tuossa vaiheessa jo Möhkössä. Lius-

vaarassa oli erakkola, jossa oli asunut yksi munkki.  

     Liusvaaran erakkola lienee rakennettu 1700-luvun puolivälin jälkeen. Kun 

munkkien määrä lisääntyi, siirryttiin Liusvaarasta Pahkalammelle. Liusvaaran 

erakkola oli vielä 1915 kunnossa ja siellä käyneet kertoivat, että luostarin ala-

puolella, maan alla oli ollut useita kammioita ”keljat”. 

  

Megrin luostarin rakennukset 1930-luvulla (Museovirasto) 
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Hilman matkassa - Kuolismaasta Issakkaan 

 
Hilma istahtaa Hiljan kanssa tutulle kivelle ja katselee ympärilleen ja muistelee läm-

pöistä tupaa leiväntuoksuineen, saunaa, missä oli synnyttänyt lapsia ja pihamaata, 

pellavapeltoja ja navettaa, jossa lehmät olivat äännähdelleet tuttavallisesti Hilman 

saavuttua niitä lypsämään. Kyyneleet vierivät pitkin poskia tätä kaikkea muistellessa 

ja nyt tuhkakasoja ja poltettua kotia katsellessa. Hilma huokaisee syvään ja miettii, 

mihin tämä maailman myllerrys vielä johtaa. ”Ei auta itku, toimeen on ryhdyttävä, 

ollaanhan kuitenkin kotitantereella,” tuumii Hilma ja nousee lähteäkseen keittämään 

tulokahvit rauniokivistä kyhätyllä nuotiolla. Hilja lähti yhtä apein mielin katsomaan 

oman kotinsa raunioita…  

     Näin kirjoittavat Toivo Korpelainen ja Seija Timonen uudessa kirjassa; Hilman 

matkassa - Kuolismaasta Issakkaan. Kirja kertoo Hilma ja Josua Kettusen perheen 

elämästä Kuolismaassa ennen sotaa ja kahdesta evakkotaipaleesta, talvi- ja jatkoso-

dan aikana. Kirjassa kerrotaan myös Hilman poikien, Uunon ja Jussin sota-ajan taipa-

leista sekä Sylvi-tyttären lehmien kuljetuksesta. Viimeset vuotensa Hilma ja Josua 

asuivat Ilomantsin Issakassa. Kirjan tekijät Toivo Korpelainen ja Seija Timonen.   

     Kirjaa on saatavissa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista. Kirjan voi tilata Seija 

Timoselta p. 050 4904837 (seija.timonen1@gmail.com) tai Ari Korpelaiselta p. 

0505247531(ari.korpelainen@hotmail.com). 

     Kirjan hinta on 10 € + postikulut (tulee kirjeenä). Kirjassa on 100 sivua. 

 

 
 

 

mailto:seija.timonen1@gmail.com
mailto:ari.korpelainen@hotmail.com
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Rajantakaiset kylät  

Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet lyhyesti Ilomantsi itäkyliin, Korpisel-

kään, Suojärveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun, Salmiin, Värtsilään, Pälkjär-

veen, Sortavalaan, Ruskealaan, Impilahteen, Jaakkimaan ja Lumivaaraan. Tässä leh-

dessä perehdymme lyhyesti Kurkijoen pitäjän historiaan.  

     Kurkijoen kunnan pinta-ala oli ennen talvisotaa 536 km². Pitäjän asukasluku oli 

ennen talvisotaa noin 10 032 henkeä. Kurkijoen kyliä olivat ennen talvisotaa; Alho, 

Aromäki, Elisenvaara, Haapavaara, Haavikko, Huutomäki, Hämeenlahti, Ihojärvi, Kan-

nansaari, Korpisaari, Kuuppala, Lapinlahti, Lepousmäki, Levonpelto, Lopotti (Kauppa-

kylä) eli kirkonkylä), Luhovaara, Marianvaara, Metsikko-Jokiranta, Mikrilä, Oksentiin-

mäki, Otsanlahti, Pohjii (Pohjiinkylä), Rahola, Riekkala, Rummunsuo (Rungonsuo), 

Räihävaara, Saares, Savii (Saviinkylä), Savoja, Sillankorva, Sorjo, Soskua, Särkijärvi, 

Tervu, Titto, Uusikylä, Vätikkä. Kurkijoen kirkko valmistui 1880 ja se paloi heinäkuus-

sa 1991 maan tasalle tuhopolton seurauksena. Appiukkoni asui aiemmin Hammaslah-

dessa. Talo oli ollut aiemmin Kurkijoella. Talo oli suuri ja siinä oli monia pieniä huonei-

ta. Kurkijoella oli 19 koulupiiriä ja niistä yksi ruotsinkielinen, loput suomenkielisiä. 

Käyn läpi muutamaa koulua vanhojen ja uudempien valokuvien keinoin.  

Kurkijoen kirkonkylän kansakoulu 1930-luvulla, rakennettu 1873 (Museovirasto). 

Kurkijoen kirkonkylään perustettiin kansakoulu 1871, se oli ensimmäinen koulu pitä-

jässä. Kurkijoen maanviljelysopisto perustettiin kolme vuotta myöhemmin kesällä 

1874. Maanviljelysopistossa koulutettiin maanviljelijöitä ja karjakkoja. Koulu muuttui 

vuonna 1896 kaksivuotiseksi ja kuntaan saatiin meijerikoulu. Samana vuonna Elisen-

vaaraan perustettiin maanviljelyskoulu ja kirkonkylään hevoshoitokoulu.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Elisenvaara
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorjo&action=edit&redlink=1
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Yläpuolella Kurkijoen kirkko 1930-luvulta, alla kirkon paikka kesällä 2012 
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Kurkijoen Osuusmeijeri perustettiin 1857 (Museoviraston kuva, värit lisätty) 

 
Kurkijoen vanha meijerirakennus kesällä 2016 
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Yllä Kurkijoen maatalousopiston ruokala, alla päärakennus kesällä 2012 
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Kurkijoen kirkonkylän kartta 

Kurkijoki oli maanviljelyskunta ja pellot Kurkijoen ympäristössä ovat todella hyvällä 

paikalla. Maatalousalan koulut olivat tarpeellisia, koska kunnan pääelinkeinona oli 

maanviljelys. Teollista toimintaa Kurkijoella edusti ennen sotia sahat ja myllyt, sekä 

lelutehdas. Karjanhoitokoulun ja hevoskoulun yhteyteen rakennettu maamiesopisto 

sijaitsivat kirkon vastapuolella, Kurkijoen takana. Koulun rakennuksista oli käytössä 

2010-luvulla ruokala, päärakennus ja yksi aikaisemmista opiskelija-asunnoista.  

    Kurkijoelta Elisenvaaraan tultaessa oli ensimmäisenä yhteiskoulu ja sen jälkeen 

Nuorisoseurantalo ja kaksikerroksinen Suojeluskuntatalo. Elisenvaarassa oli 2000 asu-

kasta. 

 
Elisenvaaran yhteiskoulu 1930-luvulla (Museovirasto) 
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Sorjon ruotsinkielinen kansakoulu 1930-luvulla (Museovirasto). Sorjoon tuli nälkävuo-

sina 1867–68 ruotsinkielistä väkeä Alavetelistä, Kruunupyystä ja Pietarsaaresta. Sor-

jon kylä sijaitsi lähellä Parikkalan kunnan rajaa.

 
Elisenvaaran Suohovin kansakoulu 1939 (museovirasto). Elisenvaaraan saatiin kansa-

koulu 1897 ja uudempi kuvassa näkyvä Suohovin kansakoulu 1934.  
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Elisenvaaran asema oli kaunis ja tyylikäs rakennus (Museovirasto) 

 
Elisenvaaran keskustaa, alla suojeluskuntatalo ”suojalinna” ja maanviljelyskoulu 
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Helmikuu 1941 Levinassa  

Ensio Kettunen, Kuolema Syvärillä (2016) 

     Helmikuun alkupuoli oli Syvärin takana olevissa tukikohdissa suhteellisen rauhallis-

ta aikaa. Tappioita tuli eniten tarkka-ampujien toimesta ja monissa etulinjan vartio-

paikoissa laitettiinkin vartiopaikoille kyltit ”Varo tarkka-ampujia”. Myös miinoitustöissä 

tuli tappioita, kun miinoja räjähti asentajien käsiin. 

     Sunnuntaina helmikuun ensimmäisenä päivänä ulkona oli pakkasta kymmenkunta 

astetta. Tuuli puhalteli koillisen puolelta ja Äänisen laajalta ulapalta tuulen mukana 

lunta purutti etulinjan taisteluhautoihin. Vänrikki Pekkarinen tuli Kanavan tukikohdan 

korsuun, puhdisti vaatteisiin kertyneen tuiskulumen pois ja kyseli miesten kuulumisia.   

Lopulta hän pääsee varsinaiseen asiaan: ”Olisiko vapaehtoisia yksiköiden välisiin hiih-

tokilpailuihin? Tarvittaisiin viisi vapaaehtoista miestä, jotka osaavat hiihtää. Hiihtokil-

pailut pidetään ensi tiistaina 10. helmikuuta aamulla kuuden jälkeen! Hiihtomatkana 

on viisitoista kilometriä. Kilpailussa parhaat palkitaan ja muutama hiihtäjä pääsee lau-

antaina neljästoista helmikuuta järjestettäviin divisioonan mestaruuskilpailuihin Syvä-

rin rannalla olevaan Nishin kylään!”   

10.2.1942 tiistai, pakkasta -10 astetta ja sää puolipilvistä. Aamulla oli rykmentin hiih-

tokilpailut ja jokaisesta komppaniasta osallistui hiihtäjiä kilpailuun. Kilpailun tuomarina 

oli Aarne Juutilainen. Kilpailun voitti kahdeksannen komppanian Pekka Puhkarinen ja 

hän sai palkinnoksi 21 vuorokautta lomaa. Paras hiihtäjä lähtee edustamaan rykment-

tiä divisioonan hiihtokilpailuihin, jotka pidetään Nishissä lauantaina 14.2.1942. 

 
Nishin hiihtokilpailun voittaja A. Pitkänen 
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Rintamilla alettiin järjestää erilaisia kilpailuja miesten mielialan kohottamiseksi. Lyhy-

eksi luvattu hyökkäys oli muuttunut yksitoikkoiseksi etulinjojen vartiointitehtäviksi, 

joka tuntui miehistä pitkävetiseltä ja osa turhautui jatkuvaan toimettomuuteen. Vuo-

rolomat pyörivät kaikissa yksiköissä kolmen kuukauden välein ja tämä helpotti hiukan 

miesten koti-ikävää. Myös iltamia järjestettiin etulinjoilla ja kiertävät esiintyjät ilah-

duttivat etulinjan miesten mielialoja. Partiotoimintaa lisättiin ja vangeista myönnettiin 

miehille ylimääräinen kotiloma. Loman toivossa partioihin ei tarvinnut etsiä vapaaeh-

toisia.    

11.2.-41 keskiviikko. Jääkärikomppanian miehistä koottu partio lähti aamulla aikaisin 

hiihtämään Ostan kylän taakse kymmenen asteen pakkaskelissä. Kahden tunnin jäl-

keen partio saapui vihollisen varmistusladulle, jossa oli partionjohtajan arvion mukaan 

hiihtänyt kaksikymmentä ryssää. Partio lähti hiihtämään varmistuslatua eteenpäin. 

Latu kääntyi muutaman kilometrin jälkeen länteen. Kolmen kilometrin hiihdon jälkeen 

partio totesi ladun vievän Tsolmasjärvellä sijaitsevaan vihollisen kenttävartioon. Tunti 

hiihdettiin vielä eteenpäin ja varmistuslatu ylitti Tsolmasjärvelle menevän talvitien. 

Tiellä oli yhden hevosreen aamuiset jäljet. Partio arveli, että hevosella oli viety muo-

naa ja ammustarvikkeita vihollisen kenttävartioon aamuyöllä.  

     Partio jatkoi hevostien loppuun saakka, jossa jälkien perusteella hevosreestä oli 

purettu kuorma kolmeen ahkioon ja ahkioilla oli tavarat viety eteenpäin muutaman 

kilometrin päässä olevaan Tsolmasjärven kenttävartioon. Partionjohtaja päätti, että 

palataan takaisin omaan tukikohtaansa. Partio saapui jääkärikomppanian etulinjaan 

kello 17.00.      

     Helmikuun puolivälissä vihollinen lisäsi hyökkäyksiä etulinjan asemiin ja yhdysla-

duilla hiihtäviä partioita vastaan. Lähi- ja kaukopartiointeja lisättiin ja niillä pyrittiin 

ennakoimaan vihollisten hyökkäysten ajankohtia. 

14.2.1941 Hivakka. Tänään vieraili viihdytyskiertue komppaniassamme. Kiertueella 

esiintyi Lotta Suoma Tanskanen, hanurinsoittaja ja kuplettilaulaja. Ohjelma oli hyvin 

vaihtelevaa ja hauskaa. Meiltä lähti aamulla Pekka Puhkarinen hiihtokilpailuihin. 

 14.2.1942 Mänty. Männyn kenttävartiosta lähti aamulla kello 5.00 nelimiehinen yh-

dyspartio Kanavan tukikohtaan. Yhdyslatu oli alkumatkasta mäntymetsän sisässä, 

mutta puolen kilometrin jälkeen latu laskeutui avonaiselle suolle. Kanavan tukikohdas-

sa miehet polttelevat tupakat jutellen kenttävartioston miesten kanssa huolettomasti. 

Tauon jälkeen he lähtivät paluumatkalle. Lähtöhetkellä aamun sarastus antoi valoa 

ladulle. Keli on hyvä ja sukset luistivat loistavasti. Miehet hiihtävät piikkilankaestelin-

jan vieressä, jossa suomaasto oli matalaa mäntyä kasvava. Edessä piti vauhtia sota-
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mies Reino Oksman ja hänen perässä tulivat Martti Talja, Sulo Varonen ja viimeisenä 

sotamies Tirkkonen. Noin 500 metrin päässä kanavasta latu nousi matalaa kuusikkoa 

kasvavaan mäkeen. Miehet ovat juuri pääsemässä mäen päälle, kun estelinjan takaa 

avattiin voimakas kiväärituli. Miehet heittäytyivät lumihankeen, mutta kolme edellä 

hiihtänyttä miestä sai osumia. Takimmaisena hiihtänyt Tirkkonen pääsi ryömimään 

takaisin pensaikon suojaan. Tirkkonen lähti hiihtämään takaisin Kanavan kenttävar-

tiostoon tuliryöpyn saattelemana. Korsun ovelle päästyä hän huutaa hengästyneenä:  

”Tulukkee auttamaan. Ryssät ampui kaikki kaverit tuonne suon päähän. Minä piäsin 

ainoana pakoon, kun olin hittain hiihtäjä!” Vänrikki Aalto hyppää sängyltä ylös ja ko-

mentaa korsussa olevia miehiä; ”Pojat, lähetäänpä katsomaan miten pojille kävi! Tän-

ne jää vartioon toinen ja kolmas ryhmä. Pitäkää huoli tukikohdasta!”  Miehet pukevat 

päälle ja menevät aseiden kanssa ulos. Sukset jalkaan saivat ensimmäisenä sotamie-

het Toivanen ja Riikonen ja he lähtivät edellä hitaasti hiihtämään kohti kahakkapaik-

kaa. Perässä tulivat ahkioiden kanssa Vilho Nevalainen ja Kauko Niskanen sekä vän-

rikki Aalto. Partion päästessä kahakkapaikalle, se huomaa vihollisen poistuneen pai-

kalta. Miehet tutkivat kaatuneita ja huomaavat, että luoti oli osunut Varosta päähän ja 

muilla oli osumat rinnassa. Viholliset olivat vieneet miesten aseet ja myös taskut oli 

tyhjennetty. Kahakassa kuolleet sotamiehet nostettiin kahteen ahkioon ja kuljetettiin 

Ostan – Vosnesenjan väliselle maantielle. Siellä vastassa oli vääpeli Särkkäkari, joka 

kuljetti autolla kaatuneet kaatuneitten kokoamispaikkaan, joka sijaitsi Vosnesenjan – 

Osta - Barani tiehaarassa. Vänrikki Laitinen järjesti takaa-ajopartion, joka hiihti venä-

läisten käyttämää latua Ostajoen läheisyyteen, josta partion oli palattava takaisin. 

Samalla reissulla huomattiin, että ylläkössä oli ollut noin kaksikymmentä vihollista.   

 
Partio Äänisen kanavalla 18.2.1942 SA-kuva 
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Sunnuntaiaamu 22. helmikuuta on Levinassa parinkymmenen asteen pakkanen. 

Rannan tukikohdan konekivääripesäkkeessä on yksi sotamies vartiossa. Aamuyö on 

vaihtumassa aamuun, kun vihollisen kranaatinheittimet avaavat tulen Kanavan ja 

Suon lohkoille, lähes samaan paikkaa, jossa yhdyspartion miehet kaatuivat. Var-

tiomies laskee, että kranaatteja tulee toista sataa tunnin aikana. Aamun alkaessa 

sarastaa, vihollisen konekiväärit, pikakiväärit ja muut jalkaväenaseet tulittavat 

suomalaisasemia. Päivän vaalentuessa joukkueen vahvuinen vihollisosasto hyökkää 

kenttävartota vastaan Suon Lohkolla. Kyyryssä asennossa juoksevia vihollisia lä-

hestyi etulinjaa huutaen – Uraa, Uraa! Suonlohkolla olleet suomalaiset torjuivat 

hyökkäyksen. Etummaisessa pesäkkeessä on konekivääri, joka ampui putki punai-

sena hyökkäävää osastoa kohti. Konekiväärituli lakkasi, kun vihollinen vetäytyi ta-

kaisin omaan tukikohtaansa. Vihollisilta jäi lumihangelle kaatuneita ja haavoittunei-

ta sotilaita. Haavoittuneet venäläiset huutivat tovereita apuun; Sanitäär, sanitäär, 

idisutaa! Suomalaisten konekiväärinsuihku lopetti valituksen.  

     Suomalaisten tappiot hyökkäyksessä ovat vähäiset, vain yksi konekiväärimies 

haavoittui kahakassa. Mies oli noussut taisteluhaudasta ylös tulittamaan hyökkää-

viä vihollisia, kun vihollisen luoti osuu häneen. Onneksi luoti ei vahingoita miestä 

vakavasti, vaan hän pääsee joukkosidontapaikalle hoidattamaan vammaansa.  

     Väinö Kettunen pääsi helmikuussa vuorolomalle ja hän vietti sen vanhempien luo-

na Iisalmessa. Loma oli Väinön viimeinen, sillä juuri ennen seuraavaa vuorolomaa hä-

nen sotansa päättyi Syvärin takana Bunkkerin tukikohdassa.  

28.2.1942 lauantaina sää oli kylmää ja selkeää. Kello 5.00 alkoi ryssän kranaatin-

heitinkeskitys bunkkerin maastoon. Sen jälkeen joukkueen vahvuinen venäläisosas-

to hyökkäsi etulinjaamme. Oma kranaatinheitin ja tykkituli, sekä jalkaväentuli kar-

kotti venäläiset aamuun mennessä takaisin omaan tukikohtaansa. Muutamia ryssiä 

kaatui asemien eteen ja yksi ryssä jäi vain 8 metrin päähän asemista. Meiltä haa-

voittui yksi mies hyökkäyksen aikana. Helmikuun viimeisenä päivänä Karjalan Ar-

meija lakkautetaan ja Syvärin suunnan joukoista muodostetaan Aunuksen ryhmä. 

Aunuksen ryhmän komentajaksi määrätään samana päivänä kenraali K.L. Oesch.  

 

 


