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Puheenjohtajan palsta 

 

Tuula Luomala 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

Jos piti korona kansan kotosalla neljän seinän sisällä niin nyt saman tekee sää.  

Ainakin Turun seudulla on välillä lumisadetta ja taas hetken päästä vesisadetta 

ja seuraavana hetkenä lämpötila on miinuksen puolella ja hetkessä säätila muut-

tuu näyttämään plusasteita. Tulee mieleen vertaus mustavalkoinen, niin jyrkät 

erot ovat sään vaihtelut. Kun jalkakäytävät ovat jäiset ja sen päällä vesilammi-

kot, niin ei siinä auta oikein liukuesteet kengissä ja piikilliset kävelysauvat kä-

sissä, vaan kävely tuntuu pelottavalta. Niinpä kuntoliikkumiset saa odottaa pa-

rempia kelejä. Tässäkin asiassa mennään koronasta tutulla termillä eli terveys 

edellä. Toivottavasti saamme pian Kevätauringon sulattamaan jäiset kadut ja 

piristämään mielialaa. Hiihtokelit tietenkin jatkuvat muualla Suomessa vielä pit-

kään, vaikkakin Olympiahiihdot jo hiihdetty.  

 

Toivottavasti nähdään tänä vuonna Sukuseuran merkeissä.  Seuraa tapahtumia 

ja uutisia www.kuolismaankettuset.fi nettisivuilta, jota pyritään pitämään ajan 

tasalla. 

 

Hyvää Talviaikaa – Aurinkoista Kevään odotusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Maaliskuu 2022 

Helmikuisena aamuna to. 24.2.2022 heräsimme uuteen aikakauteen. 

Venäjän joukot olivat hyökänneet itsenäiseen Ukrainaan. Aluksi näytti 

varmalta, että Ukraina on lyöty parissa päivässä, mutta toisin kävi. 

Ukrainan kansa ei halunnut alistua venäjän alaisuuteen vaan aloitti 

taistella oman olemassaolon puolesta. Venäjä eristettiin helmikuun lo-

pussa rahamarkkinoilta ja maaliskuun alussa taistelut jatkuivat kii-

vaina Ukrainassa. Putini uhkaili maailmaa, jos ne puuttuvat sotaan 

ja käski ydinasejoukot täyteen valmiustilaan. Mitä se sitten tarkoittaa, 

näemme lähitulevaisuudessa. Tapahtumien vuoksi emme toteuta ke-

sän venäjän matkaaa! Maaliskuun alkuun 2022 mennessä Ukrainasta 

on paennut 500 000 henkeä. Alla kuva 1.3.2022 Kievin lähistöltä. 

 

Talvi on edennyt lumisena Suomessa ja hiihtolatuja on ollut tarjolla 

lähes kaikkialla. Olympiakisojen katsominen vei ihmisten aikaa kah-

den viikon ajan ja nyt keväällä on aika kohottaa omaa kuntoa hiih-

toladuilla tai kävelypoluilla.  Talvella murtomaahiihto lienee yleisin 

kuntoilumuoto? Ilomantsin lumitilastoa olen laatinut lämpötilojen ja 

muiden ilmastoon liittyvien tilastojeni ohella. Ne on laadittu 5 cm 

tarkkuudella ja talven korkeimman lumipeitteen aikana yleensä maa-

liskuun alussa. Lapsuudessa oleva aika on erään ilomantsilaisen teke-

mää tilastoa. Lumipeitteen paksuuden keskisyvyys  1960-2022 on 65 cm 

ja helmikuun lopussa 2022 se oli jo yli 100 cm. 
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Kuvia Ilomantsin Kuolismaasta ja rajakylistä 

Ensio Kettunen 

 

 
Kuolismaan Sairasmajan hoitaja keväällä 1936 (Museovirasto, Uuno Peltoniemi) 

 
Kuolismaan sairasmaja kesällä 1930 



 
6 

 
Sotilaita Kuolismaan sairasmajan pihalla keväällä 1927 

 

 
Sotilaita Pahkalammen vartioston pihamaalla keväällä 1927 
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Kuolismaan koulu 1927 

 
Väinö Timoskainen ja Oiva Kettunen Kuolismaan Kiukunniemessä 1930-luvun lopussa 
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Ilomantsilaisia rakennuksia 

Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet ilomantsilaisiin rakennuksiin 

eri puolilla Ilomantsia. Nyt tutustumme lyhyesti minun ikäiseen rakennukseen, 

se nimittäin oli noussut harjakorkeuteen kuukautta ennen syntymääni ja se 

valmistui ulkoa päin hiukan syntymäni jälkeen, joulukuussa 1955.  

Nykyään rakennus käyttää nimeä Rientola, mutta minä olen tottunut sano-

maan sitä sen oikealla nimeltä, se on Seurantalo ja se sijaitsee Möhkön ky-

lässä. 

 

Möhkön seurojentalo syksyllä 1955 

Rakennuksen rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 1955 ja yllä oleva kuva on 

otettu lokakuun alussa 1955. Seurojentaloa yritettiin rakentaa jo kesällä 1939, 

mutta maailmantilanne ja talvisodan syttyminen keskeytti rakennushankkeen. 

Vuonna 1953 perustettiin rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana ja myös 

rakennuksen rakennusvalvojana toimi piirimetsätyönjohtaja Kalle Nissinen. Ra-

kennushanketta tuki merkittävällä summalla Enso-Gutseit Oy, joka lahjoitti 
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rakennusta varten rahaa ja Retulahden metsätyökämpän, josta saatiin paljon 

rakennustarvikkeita. Talohanketta oli rahoittamassa myös Möhkön Urheilijat, 

Möhkön Työväenyhdistys, Möhkön Martat ja lisäksi suuri joukko ilomantsilaisia. 

Seurojentalon urakoi Juho Homanen. Taloa käytettiin alkuvuosina paljon, 

mutta ajan saatossa sen käyttö on hiljentynyt Möhkön alueen muun tarjonnan 

lisääntymisen myötä. Ensimmäisinä tapahtumina Seurojentalolla nähtii syksyllä 

1959 mm. Timo Tuomivaaran Taikateatteria 31.10.1959. Talossa on pidetty 

vuosien saatossa työväen iltamia, eri järjestöjen kokouksia, tansseja, huuto-

kauppoja jne… Talo näyttää päällepäin olevan kunnossa. Talo täyttää muuta-

man vuoden päästä 70-vuotta, joten se on päässyt jo miehenikään.   

 

Möhkön Seurojentalo ”Rientola” 2018 
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Rajantakaiset kylät  

Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet lyhyesti Ilomantsi itäkyliin, 

Korpiselkään, Suojärveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun, Salmiin, Värtsi-

lään, Pälkjärveen, Sortavalaan, Ruskealaan, Impilahteen, Jaakkimaan, Lumivaa-

raan ja Kurkijoen pitäjään.  Tässä lehdessä perehdymme lyhyesti Hiitolan pitä-

jän historiaan. Hiitolan naapurikuntia olivat Kurkijoki, Parikkala, Simpele, Raut-

järvi, Kirvu ja Kaukola. 

     Hiitolan kunnan pinta-ala oli ennen talvisotaa 423 km². Pitäjän asukasluku 

oli ennen talvisotaa noin 8 300 henkeä. Hiitolan pitäjässä oli 40 kylää, ne olivat; 

Alakokkola, Asila, Haapalahti, Haukkavaara, Hiitolan kirkonkylä, Huiskonniemi, 

Hännilä, Iitula, Ivankoski, Kavonsalmi, Kilpola, Kopsala, Koukunniemi, Kuoks-

järvi, Kyläjärvi, Kylälahti, Kylät, Laurola, Lipola, Mustola, Nehvola, Petkola, Pii-

mälä, Pohjiinkylä, Pukinniemi, Päijälä, Raivattala, Siisiönmäki, Sirsjärvi, Telkin-

niemi, Tenhola, Tiurula, Tounaa, Tujula, Ulaskanniemi, Unkola, Uusikylä, Vaa-

voja, Valtola, Veijala, Yläkokkola. Suurimmat kylät olivat Asemakylä ja Hännilä. 

Hiitolan kirkonkylässä oli luterilainen kirkko, hautausmaa ja pappila, Tiurilassa 

olivat kunnalliskoti, kreikkalaiskatollinen kirkko, hautausmaa ja pappila, jonka 

kunta osti 1934. Hiitolassa kunta oli jaettu 15 koulupiiriin ja ensimmäinen kan-

sakoulu rakennettiin Vaavojalle 1871, siellä opetettiin aluksi vain tyttöjä. Toinen 

kansakoulu perustettiin vuonna 1895 Yläkokkolaan. Sen jälkeen kouluja perus-

tettiin ympäri pitäjää ja Hiihtolan viimeinen koulu rakennettiin vuonna 1935 

Nehvolaan. Hiitolan kunta rakensi uusia kouluja pitäjään tasaiseen tahtiin. Hii-

tolan aseman koulu oli suurin kouluista. Kunta sai 1930-luvulla uuden kunnallis-

kodin, joka rakennettiin Tiurilaan lähelle kreikkalaiskatollista kirkkoa.  

 

 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiitola_(kirkonkyl%C3%A4)&action=edit&redlink=1
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Hiitolan kansakoulu sijaitsi Hiitolanjärven luoteispuolella, korkean mäen päällä. 

Koulu valmistui syksyllä 1928. Kuva on Museoviraston ja siihen on lisätty värit. 

Koululta oli matkaa Hiitolan asemalle vajaat neljä kilometriä.  

 
Hiitolan kansakoulu vihittiin käyttöön 28.11.1928 
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Hiitolan Vaavojan kansakoulu (Museovirasto, kuvaan lisätty värit) alla 2016 
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Hiitolan kunnalliskoti valmistui Tiurilaan 1930-luvun alussa (Museovirasto) 

 
Hiitolan tuhoutunut kunnalliskoti Tiurilassa 1941, lähellä Laatokan rantaa 
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Hiitolan kirkko 9.8.1941 SA-kuva (Kirkko valmistui vuonna 1792) 

Hiitolan kirkko sijaitsi asemakylässä, alla kuvassa näkyvän hautausmaan ta-

kana. Kirkko tuhoutui 1968 hitsauskipinästä alkaneessa tulipalossa. Kirkon 

muistomerkki on tehty kirkon kellotornin perustusten päälle. 
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Hiitolan asemarakennus (Museovirasto) 

Hiitolan teollisuuslaitoksia olivat mm. kauppias Mikko Ahosen omistama Hiitolan 

nahkatehdas, Hiitolan Sähkö Oy, sekä pienempinä yrityksinä villatehdas, virvo-

tusjuomatehdas, saha- ja myllylaitoksia. Pääelinkeinona Hiitolassa oli maa- ja 

metsätalous ja etenkin maatalouteen Laatokan rantojen pellot olivat ihanteelli-

sia. Hiitolaan valmistui rautatie vuonna 1917 ja yllä kuvassa näkyvä kaunis rau-

tatieasema rakennettiin vuosina 1917–1918. Alla Hiitolan vanha sähkölaitos.   
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Ilomantsin ev.lut. kirkot 

Ensio Kettunen 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan ensimmäinen kirkko rakennettiin Pappilan mä-

elle kirkkoherra Gregorius Wendaliuksen (1653–1681) aikana. Wendalius syntyi 

Polvijärvellä 1622 ja tuli Ilomantsin kirkkoherraksi 1653. Ensimmäiset vuodet 

Wendalius asui Enossa, koska Ilomantsissa asui vähän luterilaisia. Vanhojen tie-

tojen mukaan ensimmäinen kirkko rakennettiin heti Wendaliuksen saavuttua Ilo-

mantsiin. Se oli kooltaan 6 m x 6 m ja se siirrettiin muutaman vuoden päästä 

Wendaliuksen aikana Enon Ahveniselle kirkoksi. Vanhoissa asiakirjoissa on mai-

ninta, että Enoon siirretty kirkko olisi toiminut ensin Ilomantsin kirkkona? 

 

Ilomantsin toinen ev.lut. kirkko rakennettiin puretun kirkon paikalle samaan ai-

kaan Enon kirkon kanssa. Se oli vaatimaton rakennus, ilman kirkollisia merkkejä. 

Kirkon pituus oli 12,5 metriä, leveys 8,9 metriä ja korkeus noin kolme metriä. 

Kirkossa oli lautakatto. 

 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kolmas kirkko rakennettiin vuonna 1683 Samuel 

Kettuniuksen toimesta. Kirkon pituus oli 14 metriä ja leveys 9 metriä. Kirkon 

sisälle oli rakennettu pylväikkö ja kattoholvi, joten se näytti jo kirkkorakennuk-

selta. Tämän kirkon ”ryssät” polttivat vuonna 1703 tai 1707. Kirkon 170 kg pai-

naneesta kellosta on tarinat; venäläiset veivät mukanaan ja kello upotettiin suo-

hon? Venäläiset polttivat Ilomantsissa tuolloin 25 taloa. Seuraavana vuotena ilo-

mantsilaiset kävivät rajan takana kostamassa kirkon ja talojen polttamisen.  

 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan neljäs kirkko valmistui vuonna 1716 ja sen poh-

japiirros löytyy kirkonkirjoista. Tämä kirkko sijaitsi kirkkoherran pappilasta 

maantielle johtavan tien varrelta. Kirkkoon hankittiin kello Tukholmasta v. 1730 

ja se nostettiin kirkon viereen pylväiden päälle noin 13,5 metrin korkeuteen. 

 

Viides ristin muotoinen Pyhän Andreaksen kirkko Ilomantsiin valmistui Pappilan-

mäelle keväällä 1754 (vanha kirkko oli vetisellä maalla!). Kirkon viereen raken-

nettiin kellotorni vuonna 1755. Aikaisemman kirkon kello asennettiin kellotorniin 

ja sen vierelle ostettiin Tukholmasta uusi suurempi kello (383 kg) vuonna 1761. 

Kirkko ja kellotorni ympäröitiin kiviaidalla vuosina 1763–1765. Kirkko paloi 27. 

heinäkuuta 1794 heti puolen yönjälkeen salaman sytyttämänä. Samalla paloi 

kellotapuli ja vanhat Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kirkonkirjat. Palo levisi vie-

ressä olevaan kreikkalaiskatolliseen kirkkoon ja se tuhoutui myös palossa.  

 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan nykyinen kirkko rakennettiin Malisenmäelle vuo-

sina 1796–1797. Kirkon rakentajana toimi Henrik Johan Meckelin, joka toimi 

seuraavina vuosina kappalaisen apulaisena Ilomantsissa. Kirkkoa uudistettiin 

vuosina 1830–1833, sekä 1990-luvulla. 
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Ilomantsin ev. lut. seurakunnan neljäs kirkko valmistui vuonna 1716 

 
Ilomantsin ev.lut. kirkko talvella 1929 (Ilomantsin Museosäätiö) 



 
20 

 
Ilomantsin ev.lut. kirkko kesällä 1941 ja alla keväällä 2021 
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Ilomantsin ev.lut. seurakunnan pappilat 

Ensio Kettunen 

Ilomantsin kirkkoherran pappilaa ryhdyttiin rakentamaan v. 1666. Siinä oli kaksi 

tupaa, kaksi kammaria ja eteinen. Lisäksi pappilaan rakennettiin navettaraken-

nus. Tämä ensimmäinen pappila paloi ison vihan aikana, luultavasti samaan ai-

kaan kuin kolmas kirkko, joka paloi venäläisten polttamana v. 1703 tai v. 1707. 

  

Uutta pappilaa Anders Norrgren ryhtyi rakentamaan heti polttamisen jälkeen, 

luultavasti jo vuonna 1707? Norrgren rakensi itse kammarin, eteisen, keittiön, 

navetan ja aittarakennuksen. Tämä toinen pappila paloi Hattujen sodan aikana 

vuosina 1741–1743.  

 

Kolmas, väliaikainen pappila rakennettiin heti edellisen pappilan palon jälkeen. 

Sali rakennettiin vanhasta riihestä ja kamari kahdesta vanhasta navetasta.  

 

Neljäs pappila rakennettiin Anders Norrgrenin (s.23.5.1696, k.1771) johdolla, 

siihen tuli neljä kamaria. Pappila valmistui vuonna 1776 ja sitä korjattiin vuonna 

1777 kirkkoherra Claes Johan Molanderin toimesta. Samalla pappilaan raken-

nettiin uusi talli, kellari ja aitta. Pappila maalattiin valmistumisen jälkeen puna-

mullalla.  

 

Viidettä pappilaa alettiin suunnitella vuonna 1790-luvulla. Pappilaan suunnitel-

tiin kahdeksan asuinhuonetta, kaksi eteistä, keittiö ja tupa. Rakennuksen koko 

oli 27 x 10 metriä. Pappilan rakentaminen aloitettiin vuonna 1795 ja se oli vielä 

kesken vuonna 1797. Pappila valmistui 1798 ja samana vuonna rakennettiin uusi 

navetta, sauna ja palaneen riihen tilalle uusi riihi. Uusi navetta rakennettiin 1830 

ja entinen navetta purettiin. Navetan pituus oli 21 metriä ja leveys 14 metriä ja 

sinne mahtui 20 lehmää, lampaita ja muuta karjaa.  

 

Kuudes kirkkoherran pappila rakennettiin Claes August Molanderin johdolla 

vuonna 1841 ja sen mitat 28,5 m ja 10,5 m. Pappilan rakentajaksi valittiin ruu-

kinpatruuna Elias Dahlström, mutta kun hän ei kyennyt rakentamaan pappilaa, 

sen rakensi Gustaf Holmström. Kirkkoherra Claes August Molander sijoitti omia 

rahoja uuteen pappilaan. Osa vanhoista pappilan rakennuksista siirrettiin uuden 

pappilan yhteyteen. Pappila laudoitettiin ja maalattiin keltaisella öljymaalilla. 

Kirkkoherran pappilaa korjattiin 1960-luvulla ja uudestaan vielä 1986. Vuonna 

2021 Ilomantsin seurakunta myi kirkkoherran pappilan Lasse Monoselle.  

 

Ilomantsin seurakunta vaihtoi Enso Gutzeitin kanssa maa-aloja Kuolismaassa 

syksyllä 1931 aikomuksena perustaa Kuolismaa-Vuottoniemi tienristeykseen n. 

0,5 ha tontille Kuolismaan rukoushuoneen. Lisäksi Kuolismaa-Möhkö tienvarteen 

(tien vas. puolelle, sillasta satakunta metriä Möhkön suuntaan) oli tarkoitus pe-

rustaa hautausmaa 2 ha tontille. Seurakunta antoi vaihdossa 26 ha niittyä Kuo-

lismaasta. Rukoushuonehanke kariutui kreikkalaiskatollisten vastustukseen. 
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Kirkkoherran pappila kevättalvella 2021 

 
Kirkkoherran pappila kesällä 1964 (Ilomantsin Museosäätiö) 
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Pikkupappila 1970-luvulla (Ilomantsin Museosäätiö) 

 
Pappilan riihi syksyllä 2022 (saattaa olla rakennettu vuonna 1798?) 
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Pikkupappila talvella 2021 

Ilomantsi ev.lut. seurakunnan pikkupappilaa rakennettavaksi vaati Samuel Ket-

tunius vuonna 1681. Seitsemän vuotta myöhemmin kappalaisen Jöran Harle-

niuksen leski Maria Björnman kertoi seurakunnalle, että hänen miehensä oli ra-

kennuttanut pienen talon Ärkönkontu nimiselle niitylle ja hän haluaa tilan. 

Vuonna 1689 Ärkönkontu ja Ipatinkontu nimiset tilat liitettiin kappalaisen pap-

pilan tilaan. Samaan aikaan kappalaisen leski Harleniuksen halusi tilan itselle, 

mutta silloinen kappalainen Lackman halusi kappalaisen virkatalon lähelle kirk-

koa. Näin Ärkönkonnusta tuli kappalaisen tila. ”Vanha pikkupappila” poltettiin 

suuren Pohjansodan aikana vuosina 1700–1721. Uusi pappila rakennettiin Är-

könkontu nimiselle tilalle Pohjansodan loppupuolella ja siihen tuli tupa, kammari 

ja eteinen.  

 

Kappalainen Henric Lindelius totesi vuonna 1736, että kappalaisen pappila oli 

rappeutunut ja se tulee kunnostaa. Remontin yhteydessä kappalainen rakensi 

pappilan viereen riihen ja navetan. Pikkupappila vaurioitui Hattujen sodan ai-

kana 1741–1742 ja sitä kunnostettiin seuraavina vuosina.  

 

Nykyistä pikkupappilaa alettiin rakentaa vuosina 1799–1800 ja siitä tuli 16 met-

riä pitkä ja 9 metriä leveä. Pappilaan tuli tuolloin Sali, kaksi kamaria, keittiö, 

ruokahuone ja eteinen. Pappilaa korjattiin vuonna 1820 ja samalla uusittiin ki-

vijalka, rakennettiin kaksikertainen lautakatto ja rakennus vuorattiin laudoilla. 

Samassa yhteydessä korjattiin piharakennukset ja siirrettiin piharakennukset 

asuinrakennuksen suuntaisiksi. Kappalaiseksi tuli syksyllä 1823 Garl August Mo-

lander. Vuonna 1845 uusittiin pappilan uunit ja siirrettiin 1800-luvun alussa ra-

kennettu kaksoisaitta kauemmaksi asuinrakennuksesta. Pappilaan rakennettiin 

vuonna 1850-luvula päätyyn 7 metriä pitkä lisähuone, keittiö ja ruokahuone. 

Samalla pappilan ikkunat, ovet, katot, lattiat ja tulisijat uusittiin.  
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Pikkupappilan rakennuksista riihi ja ruumenhuone, jotka oli rakennettu Ätkön-

kontu tilalle vuonna 1797, siirrettiin 1850-luvulla kappalaisen Benjamin Fabri-

tiuksen aikana Jacob Parppein (s.1792 Sonkaja, k.11.12.1885 Ilomantsi) riihen 

paikalle eli nykyiselle Parppein tilalle. Tilan omisti aiemmin Larion Huurinainen, 

jonka tytär Anna avioitui Jaakon kanssa 1820. Uusi riihi rakennettiin Pikkupap-

pilan tilalle ja se lienee ollut 1970-luvun kuvassa. 

 
Parppein riihi tammikuu 2022 

 

 
Parppein riihi syyskuu 2021 

 

Lähteet; Karjalainen 11.11.1933, sekä Ilomantsin Historia, Ismo Björn 
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Ilomantsin kreikkalaiskatolliset kirkot 

Ensio Kettunen 

Ilomantsissa on ollut jo 1500-luvulla profeetta Eliaan muistolle pyhitetty kreikkalaiska-

tollinen kirkko. Siitä löytyy maininta Novgorodin maakunnan verokirjassa vuodelta 

1500. Joitakin tietoja kirkon kohtalosta on tihkunut menneiltä sukupolvilta ja onkin sa-

nottu, että vuonna 1611 kirkko poltettiin. Tarkkaa tietoa kirkon polttajista ei löydy.  

 

Uusi kirkko rakennettiin entisen paikalle ja tämäkin kirkko poltettiin ison vihan aikana 

eli vuosien 1700–1721 eli samaan aikaan kun Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kirkko 

poltettiin venäläisten toimesta.  Ev.lut. kirkko poltettiin vuosien 1703–1707 välisenä 

aikana, joten on mahdollista, että kreikkalaiskatollinen kirkko poltettiin kostona luteri-

laisen kirkon poltosta? Tämän jälkeen Ilomantsin kreikkalaiskatolliset olivat Taipaleen 

seurakunnan alaisuudessa.  

 
Ilomantsin ortodoksinen kirkko 1650 Erik Utterin piirtämänä 

 

Kolmas kreikanuskoisten kirkko rakennettiin vuonna 1757, muutamaa vuotta rakenne-

tun Pyhän Andreaksen kirkon välittömään läheisyyteen. Kirkko vihittiin virallisesti käyt-

töön vuonna 1766 ja vihkimisen suoritti Valamon luostarin igumeeni. Heinäkuun 27. 

päivänä kello oli muutamia minuutteja yli puolen yön, kun salama iski Pyhän Adreaksen 

kirkkoon ja se syttyi palamaan. Pian palo levisi vieressä olevaan kreikkalaiskatolliseen 

kirkkoon ja sen jälkeen kellotapuliin. Aamuun mennessä Pappilanmäen päällä oli vain 

savuavat kirkon rauniot.  
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Neljäs kreikkalaiskatollisten kirkko rakennettiin nykyisen sankarihautausmaan paikalle, 

sen seurakunta oli saanut pappilan rakennuspaikaksi aiemmin. Profeetta Eliaan muis-

tolle pyhitetty Kirkko valmistui vuonna 1796 ja se oli jo valmistuessaan heikkokuntoi-

nen. Kirkko palveli seurakuntalaisia aina vuoteen 1892 saakka, jolloin valmistui viides 

kreikkalaiskatollinen kirkko Ilomantsiin. Vanha kirkko oli huonokuntoinen jo vuonna 

1826 ja seurakunta olisi halunnut silloin rakentaa uuden kirkon. Rahavaikeuksien vuoksi 

vanhaa kirkkoa korjattiin vuonna 1845, silloin oikaistiin ulkoseinät suoraan, korjattiin 

vuotava katto, uusittiin ikkunat ja kirkon ulkoseinät vuorattiin laudoilla. Kirkkoa korjat-

tiin uudestaan kesällä 1866 ja silloin ulkoseinät maalattiin. Kirkko sai lahjoituksena 

Suistamon seurakunnalta ikonostaasiin. Kirkko purettiin kesällä 1914 ja sen hirsistä ra-

kennettiin mm. hautausmaalle kappeli. 

 

Viidettä Profeetta Eliaan muistolle pyhitettyä kirkkoa alettiin suunnitella jo vuonna 

1869, mutta varsinaisiin rakennustöihin päästiin vasta kesällä 1889 ja kirkko valmistui 

syksyllä 1891. Kirkko vihittiin käyttöönsä 5.7.1892 ja sen toimitti salmilainen rovasti 

Jaakko (Jakov) Vasilinpoika Sabolotskij ja häntä avustivat Ilomantsin seurakunnan ro-

vasti Mikael Skorodumoff, Taipaleen seurakunnan kirkkoherra Ivan Irow ja Suistamon 

seurakunnan diagoni Aleksander Pevtsov. Kreikkalaiskatolliseen kirkkoon saatiin sähkö-

valot vuonna 1924 ja kirkko maalattiin kesällä 1925. 

 
Ilomantsin kreikkalaiskatollinen kirkko vuonna 1914, kirkko valmistui kesällä 1796. 
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Ilomantsin ortodoksinen kirkko 1938, Ilomantsin Museosäätiö, Eino Salakka 

 
Profeetta Eliaan muistolle pyhitetty Ilomantsi kreikkalaiskatollinen kirkko 2021 
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Korpisotaa Karhumäen koillispuolella ja Ilomantsissa  

Ensio Kettunen 

Jatkosodan suurhyökkäys alkoi Karjalan Kannaksella 10.6.1944 ja se laajeni 

Maaselän kannakselle 20.6.1944. Puolustustaistelut siirtyivät perääntyvien jouk-

kojen mukana Karhumäen rintamalta Ilomantsiin heinäkuussa 1944. Karhumäen 

alueella taistelleet eversti Torvald Ekmanin 21. prikaatin joukot (n. 7 000 

miestä) perääntyivät Vansjärven ja Hiisjärven asemista Ilomantsiin viivyttäen.   

 

21. Prikaatin kokoonpano viivytystaisteluissa Vansjärveltä Ilomantsiin 1944 

Vansjärven alueella prikaatia vastassa olivat Neuvostoliiton 32. armeijakuntaan 

kuuluvat 176. D, 289. D ja 313. Divisioonat. Hyökkäävän osaston miesvahvuus 

oli kesäkuussa noin. 15 000–20 000 miehen välillä. Lisäksi divisioonilla oli tukena 

paljon panssarivaunuja, rakettiaseita, tykistöä ja heittimiä. 

21. Prikaatin joukko-osastot määrättiin vetäytymään Vansjärven etulinjasta 20. 

kesäkuuta 1944 alkaen ja viimeiset osastot jättivät etulinjan asemat illalla 21. 

kesäkuuta. Perääntymisvaiheen alussa prikaatin neljännestä pataljoonasta kar-

kasi miehiä Karhumäen suuntaan ja sitä olikin odotettu, sillä pataljoonaan oli 

sijoitettu paljon karkuruudesta ja sotapelkuruudesta tuomittuja sotilaita.  

21. Prikaati

I.P (I/JR 54)

Kev.Psto 21

Rask.Psto 
41

II.P (III JR 5)

III.P (III/JR 56)

IV. P (HTK/JR 101)

JR 33 (-5.7.1944)

RajaJP 5 (5.7.-)
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Neuvostoliiton 32. Armeijakunnan kokoonpano kesällä 1944 

 

21. Prikaatin asemat 20.6.1944 Poventsan ja Malun väliseltä alueelta 

Neuvostoliiton 32. Armeijakunta

176 Divisioona

JR 52

JR 55

JR 63

TykR 728

29. PsPr.

KTR 728

289 Divisioona

JR 1044

JR 1046

JR 1048

Er.krh.R 280

krh.R 280

MeriJvPr.

69. MeriJvPr.

70. MeriJvPr.

3. MeriJvPr.

1 Er.Ins.Rak.Pr.

169. pataljoona

171. pataljoona

Er.LiekinheitinK 194

Esikunta
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Ensimmäinen viivytysasema 21. Prikaatin joukoilla oli Karhumäki - Malu välisellä 

alueella ja siellä prikaatin pataljoonat olivat 21.–23. kesäkuuta. Jalkaväkiryk-

mentti 33, jonka oli ollut etulinjassa Poventsassa, vetäytyi Poventsasta 20. ke-

säkuuta Karhumäkeen, sieltä 25. kesäkuuta mennessä Tsopinaan ja 26. kesä-

kuuta Kontiovaaraan saakka. 21. Prikaatin pataljoonat vetäytyivät 23. ja 24. 

kesäkuuta Tsopina - Savujärvi linjalle ja siellä Prikaati oli puolustuksessa 27.ke-

säkuuta saakka. Prikaati lähti seuraavana päivänä perääntymään Kumsan ja 

Mäntyselän kylän kautta Juustjärvelle. Heinäkuun 1. päivänä prikaatin pataljoo-

nat perääntyivät Juustjärveltä Semsvaaraan ja sieltä seuraavana päivänä edel-

leen Soutojärvelle. 

Prikaatin joukko-osastot vetäytyivät 5. heinäkuuta Miinavaaran alueelle ja sieltä 

8. heinäkuuta maantielinjalle Valasmo - Porajärvi – Kuutamolahti. Valasmon alu-

etta puolustamaan määrättiin ensimmäinen pataljoona ja Rajajääkäripataljoona 

viiden miehet. Porajärven aluetta puolustamaan jätettiin II ja III pataljoona. 

Neljäs pataljoona siirtyi Kuutamolahden alueelle puolustukseen.    

Heinäkuun 12.–13. päivinä Rajajääkäripataljoona ja I pataljoona joutuivat ve-

täytymään vanhan rajan lähelle Numasjärvelle, II ja III pataljoona vetäytyivät 

samaan aikaan Hingervaaraan ja IV pataljoona jäi siinä vaiheessa vielä Kuuta-

molahteen, mutta joutui vetäytymään sieltä Ilomantsin Megriin 16. heinäkuuta. 

Samana päivänä koko prikaati oli vetäytynyt vanhalle rajalle Ilomantsin Lius-

vaaran ja Megrin väliselle alueelle. Neuvostoarmeijan 289. divisioona (JR 1044, 

JR 1046 ja JR 1048) sekä osia eversti Vasili Zonlontarjevin 176. divisioonasta 

(JR 52, JR 55 ja JR 63) seurasivat perääntyviä joukkoja Ilomantsin alueelle. 

Hyökkäystä tukivat ilmavoimat, panssarivaunut, tykistö ja raketinheittimet. 

Suomalaiset yrittivät pysäyttää neuvostojoukkojen hyökkäyksen vielä Liusvaa-

ran alueella, mutta ylivoimainen vihollinen sai aikaan suomalaisten keskuudessa 

suuret tappiot. Ilomantsin Megrissä suomalaisosastoa vastaan hyökkäsi 16.–17. 

heinäkuuta puna-armeijan JR 1046 ja sen yksi pataljoona motitti suomalaisosas-

tot Megrin alueelle. Lyhyen taistelun jälkeen pääosa suomalaista joukoista pääsi 

etenemään Liusvaaran Korkeavaaralle. Heinäkuun 17. päivän aamuna Korkea-

vaaran länsipuolella olevalle suosaarekkeelle (n. 2 kilometriä Liusvaaran suun-

taan) ilmaantui Korkeavaara-Liusvaara tielle JR 1046 tai JR 1048 taisteluosasto, 

joka sulki prikaatin perääntymistien Liusvaaraan. Näin ollen 21. Prikaati oli jää-

nyt Korkeavaaralle mottiin. Heinäkuun 18. päivän iltana Kevyt Patteriston tyk-

kien ja kranaatinheittimien voimakkaan tuli-iskun jälkeen Liusvaara-Korkea-

vaara tie saatiin auki, josta pääosa Prikaatin joukoista pääsi perääntymään Lius-

vaaran kylän alueelle. Korkeavaaran ja Megrin alueelle kaatui 46 suomalaista ja 

29 miestä katosi. Kadonneista osa jäi motista poistumisen aikana Korkeavaaran 

alueelle haavoittuneena ja heidät vangittiin tai teloitettiin vihollisten toimesta. 
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Osa kadonneista jäi haavoittuneena vihollisen valtaamalle alueelle. Lähes kai-

kista kadonneista tehtiin myöhemmin katoamiskortti ja kuulustelupöytäkirjat.   

 

Väinö Vahteran katoamisasiakirja ja kopio katoamisasiakirjasta 
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Heinäkuun 18. päivinä rajajääkäripataljoona 5 siirrettiin kuorma-autoilla Tolva-

järvelle ja sieltä edelleen Muuannon alueelle. 21. prikaatin pääjoukot jäivät 18.–

21. heinäkuuta Liusvaaran ja Salmijärven alueelle, ainoastaan IV pataljoona ke-

rettiin siirtää Kuolismaan Sulkulammen alueelle. Neuvostoliiton 289. divisioona 

lähetti JR 1048 miehistä n. 500 miestä Korkeavaarasta Kuolismaan tien pohjois-

puolen metsien kautta Liusvaaran Ontronvaaran ja Saarijärven väliselle tielle ja 

tämä osasto katkaisi Kuolismaahan johtavan tien eräällä purolinjalla. Näin 21. 

Prikaati oli kolmannen kerran Ilomantsin alueella motissa. 

 
Liusvaaran motit 17.-21.7.1944, jotka Neuvostoliiton 289. Divisioona teki 21. 

Prikaatille 
 

Partisaaniosasto murrosti Liusvaara-Kuolismaan maantien kaatamalla tielle 

puita ja kaivamalla vahvat taisteluasemat tien molemmin puolin. Näin Ontron-

vaaran ja Liusvaaran väliselle alueelle jäivät mottiin 21. prikaatin pataljoonat, 

samoin Kevyt patteristo 21 ja Raskas patteristo 41.  

Heinäkuun 21. päivän aamuna patteristot yrittivät aukaista perääntymistietä 

auki ampumalla tykeillä murrostettuun kohtaan, mutta tässä vaiheessa yksi vi-

hollispataljoona teki hyökkäyksen patteristojen alueelle Ontronvaaraan. Raskas 

Patteristo 41 joutui jättämään kaikki tykit ja ajoneuvot Ontronvaaran maastoon. 

Tykkimiehet saivat sytytettyä osan ajoneuvoista palamaan ja kerkesivät tuhota 

muutaman tykin ennen pakenemista. Tykkimiehet pakenivat seuraavan vuoro-

kauden aikana tien eteläpuolen metsien kautta Kuolismaahan.  
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Tässä vaiheessa ilmoitettiin 21. prikaatin komentajalle eversti Ekmanille, että 

suomalainen lentäjä oli nähnyt vihollispataljoonan etenemässä korpien kautta 

Kuolismaan Lehmivaaran alueelle. Kuultuaan tämän, eversti Ekman käski Sul-

kulammelle aiemmin perääntynyttä IV pataljoonaa siirtymään välittömästi Kuo-

lismaahan ja estämään vihollispataljoonaa sulkemasta 21. prikaatin vetäytymis-

tietä Ilomantsiin. Samalla 21. prikaatin joukot perääntyivät Ekmannin käskystä 

Liusvaaran alueelta metsien ja Leppäsenahon ja Kuuttivaaran kautta Kuolismaa-

han seuraavaan aamuun mennessä.  

 
21.7.1944 289. Divisioonan joukot olivat siirtymässä Lehmivaaraan 

 

21. Prikaatista kaatui Liusvaaran ympäristössä 18.–22. heinäkuuta 41 miestä ja 

58 miestä katosi. Kadonneista tehtiin kuulustelupöytäkirjat ja niiden perusteella 

osa kadonneista kaatui taisteluissa ja osa jäi haavoittuneena vihollisen käsiin. 

Tumasjärven, Korkeavaaran ja Liusvaaran alueella karkasi 21. prikaatin joukko-

osastoista taistelujen aikana kymmeniä miehiä ja osa paenneista löydettiin myö-

hemmin takalinjoilta. Raskaat taistelut ja mottiin jääminen olivat verottaneet 

miesten henkistä kestävyyttä ja aiheutti pakokauhua.  

21. Prikaatin perääntyminen jatkui 22. heinäkuuta Kuolismaasta Miikkulanvaa-

ralle ja sieltä edelleen Lutikkavaaran, Louhivaaran ja Leppävaaran alueelle. Vi-

hollisen kahden divisioonan hyökkäys jatkui ja 21. Prikaati perääntyi 25. heinä-

kuuta vesisateessa linjalle Koitajoki – Kiitsanlampi- Luovenjärvi- Ilajanjärvi - 

Niemijärvi.  

Suomalaisen 21. divisioonan perääntymistaisteluissa kuluneet joukot jatkoivat 

vetäytymistä 26. heinäkuuta Möhkön suuntaan. Tässä vaiheessa karjalankan-

nakselta siirrettiin 21. prikaatin avuksi eversti Urho Tähtisen Ratsuväkiprikaatin 
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6 000 miestä, sekä Osasto Partisen kaksi pataljoonaa. Ilomantsin rintaman ko-

mentajaksi määrättiin 26.7.1944 kenraalimajuri Erkki Raappana, joka oli 14. di-

visioonan komentajana Rukajärven suunnalla. Näillä toimenpiteillä saatiin Puna-

armeijan hyökkäys pysähtymään Möhkön itäpuolelle. Ryhmä Raappanan suo-

malaisjoukot aloittivat vastahyökkäyksen 31.7.1944 ja suunnitelmana oli motit-

taa Ilomantsiin tulleet puna-armeijan joukot kahdella kaksipuoleisella saarros-

tuksella. Yksi motti suunniteltiin Lehmivaaran ja Vellivaaran alueelle hyökänneen 

176. Divisioonalle, toinen Lutikkavaaran ja Miikkulanvaaran alueelle hyökän-

neelle 289. Divisioonalle. Ratsuväkiprikaati oli Hattuvaarassa ja Osasto Partinen 

sekä Rajajääkäripataljoona 3 etenivät Ilomantsiin tulleiden vihollisosastojen 

taakse Hattuvaaran suunnalla. 21. prikaatin joukot ja Jääkäripataljoona kuusi 

motittivat Lutikkavaaran ympäristössä olleet 289. Divisioonan joukot Möhkön 

suunnalla. Hattuvaaran takaiselle rintamalle Vellivaaran ja Lehmivaaran alueelle 

ei ollut kunnollista tiestöä, huolto järjestettiin kantohevosilla ja osittain Ilajan-

järven kautta pikaveneillä. Hyökkääville suomalaisosastoille annettiin sissimuo-

naa mukaan korpialueille tehtävälle hyökkäykselle. Osa miehistä joutui turvau-

tumaan useiden päivien ajan metsämarjoihin ja vihollisilta maastoon jääneisiin 

ruokiin.  Ensimmäisen viikon aikana Raappanan tykistö ampui Ilomantsin mot-

teihin n. 36 000 kranaattia. Vastaavana aikana venäläisen tykistön ammus-

määrä oli vain noin 10 000 kranaattia. Suomalaiset pommikoneet tukivat Ilo-

mantsin alueen suomalaishyökkäystä saaden aikaan suuria tappioita vihollisjou-

koissa. Motit saatiin ympäröityä suomalaismiehityksellä, ainoastaan Miikulan-

vaaran takana Luovenjoen silta säilyi vihollisten huoltotienä. Ilomantsin alueelle 

lähetettiin Loimolan suunnalta Neuvostoarmeijan merijalkaväkeä 3., 69. ja 70. 

MeriJvPr., mutta niiden etenemistä Ilomantsiin saatiin hidastettua suomalaisten 

pommikoneiden lentohyökkäyksillä. Kuolismaan suunnalta saapui apuun pans-

sariprikaati ja pioneeriprikaati, mutta niiden hyökkäys saatiin torjuttua. Lutikka-

vaaran alueella venäläiset olivat linnoittautuneet vahvojen 1940–1941 raken-

nettujen bunkkereiden suojiin, joita pehmitettiin kuuden tuuman tykeillä yksi-

tellen hajalle. Elokuun 6.–7. päivinä Lutikkavaaran alueen moteissa olleet 289. 

Divisioonan sotilaista pääosa poistui Kuolismaan ja Vaitsilan suuntiin. Lehmivaa-

ran ja Vellivaaran motissa olleet puna-armeijan joukot murtautuivat motista ulos 

aamulla 9.8.1944. Seuraavien päivien aikana suomalaisjoukot tuhosivat mo-

teista paenneita osastoja Ilomantsin alueella. 

Neuvostojoukkojen tarkoituksena oli vallata Ilomantsi ja edetä sieltä edelleen 

Joensuuhun ja Korpiselkään suomalaisjoukkojen selustaan. Tämän suunnitel-

man toteutuminen estettiin tuomalla Ilomantsiin lisäjoukkoja heinäkuun 1944 

lopussa. Kenraalimajuri Raappanan taitavan johtamistaidon avulla neuvostojou-

kot saatiin pysäytettyä Ilomantsissa ja saatiin aikaan jatkosodan viimeinen tor-

juntavoitto.   
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Ilomantsissa suomalaiset kärsivät 11.7. – 20.9.1944 noin 2 500 sotilaan tappiot. 

Ilomantsissa kaatui 550 suomalaista, näistä 125 suomalaista sotilasta katosi. 

Kadonneista pääosa jäi vihollisalueelle Liusvaaran alueella 17.-21.7.1944.  Luku 

on suuri monilla mittapuilla mitattuna ja kadonneista laaditut selvitykset ovat 

karua luettavaa. Pääosa kadonneista on kuollut tai haavoittunut taisteluissa ja 

heidät on haudattu Liusvaaran länsipuolelle maanteiden varsille ja Korkea-

vaaraan alueelle. Kymmeniä suomalaisia teloitettiin vangitsemisen jälkeen ja 

heitä on haudattu Kuuttivaaran, Liusvaaran ja Kuolismaan alueelle.  

F.D. Gorolenkon johtamien Neuvostoarmeijan yksiköiden tappioiksi Ilomantsin 

alueella on ilmoitettu noin 3 200 miestä, mutta Juri Kilinin mukaan tappiot olivat 

jopa yli 5 000 miestä. Erään sota-arkiston tiedon mukaan 176. Divisioona me-

netti kaatuneina 660 miestä, haavoittuneina 1 170 miestä ja 150 miestä katosi. 

289. Divisioona menetti kaatuneina 300 miestä, haavoittuneina 700 miestä ja 

120 miestä katosi. 3. MeriJvPr. menetti kaatuneina 160 miestä ja haavoittuneina 

750 miestä. 69. MeriJvPr. menetti kaatuneina 90 miestä ja haavoittuneina 250 

miestä. 70. MeriJvPr. menetti kaatuneina 60 miestä ja haavoittuneina 170 

miestä. Panssariprikaatin ja pioneeriprikaatin tiedostoja en löytänyt arkistoista. 

Näiden tiedostojen perusteella Neuvostojoukkojen tappiot olivat noin 4 600 

miestä, joista kaatuneina noin 1 550 miestä. Moskovassa solmitun rauhan jäl-

keen suomalaiset sotilaat vetäytyivät itä-Ilomantsista nykyisen rajan taakse. 

Ilomantsi taistelu oli jatkosodan viimein torjuntavoitto ja sillä estettiin Neuvos-

toliiton eteneminen Ilomantsista pidemmälle sisäsuomeen. 

Ryhmä Raappanan kokoonpano 29.7.1944 

Ryhmä Raappana

21. prikaati

Jääkärikomppania

I pataljoona

II pataljoona

III pataljoona

IV pataljoona

JR 33,

III pataljoona

Kevyt patteristo

Raskas patteristo

eversti Ekman

Ratsuväkiprikaati

Hämeen 
Ratsurykmentti

Uudenmaan 
Rakuunarykmentti

Jääkäripataljoona 1

Jääkäripataljoona 6, 

JR 33, II pataljoona

Rajajääkäripataljoona 3

Kevyt patteristo 12

KTR 5, II patteristo

Ratsastava patteristo

majuri Sirama

Osasto Partinen

Erillinen Pataljoona 24

JR 52, I pataljoona

everstiluutnantti Väinö Partinen

Esikunta
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Ilomantsin kahdesta motista saatiin suuri määrä erilaista sotakalustoa mm. 92 

tykkiä, 78 kranaatinheitintä, 6 raketinheitintä, 44 kunnossa olevaa kuorma-au-

toa, 222 hevosta, 15 tuhottua panssarivaunua sekä paljon muuta tavaraa. Ilo 

oli kuitenkin lyhytaikainen, sillä 19.9.1944 Moskovassa solmitun rauhan jälkeen 

suomalaiset vetäytyivät Itä-Ilomantsista, ja pääosa kalustosta jäi uuden rajan 

taakse. Yhden panssarivaunun olen nähnyt Miikkulanvaaran päällä vuosina 2002 

ja 2006, siitä on jäljellä enää alustarakenteet telaketjuineen. Suomi joutui mak-

samaan kalliit sotakorvaukset sodan jälkeen Neuvostoliitolle ja sodan aikana tu-

hotuille aseille ja ajoneuvoille tuli siten suuri hintalappu! 

 

Lutikkavaaran motista saatu panssarivaunu Kuolismaan tiellä SA-kuva 
 

Tähän matrikkeliin olen kerännyt tietoja Kansallisarkistosta, kaatuneitten eva-

kuoimiskeskusten kortistoista ja kaatuneitten kantakorteista. Lisäksi olen saanut 

materiaalia Vesa Saarelta ja Urpo Pulkkiselta. 


