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Puheenjohtajan palsta 
 

Tuula Luomala 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

Nyt voi huudahtaa ihanaa. Kevät on saapunut tänne Pohjolan perukoille ja pää-

see suunnittelemaan tulevan kesän ohjelmaa, vaikka koronavirus (Covid-19) ei 

ole vielä kokonaan keskuudestamme hävinnyt. Positiivinen uutinen on, kun su-

kukokous päästään pitämään tänä vuonna heinäkuun 9. päivä ja pitopaikka on 

monelle tuttu, historiallinen Möhkö ja siellä Mantan Majatalo (Möhkön koulu). 

Ilmoittautumiset ja samalla osallistumismaksu/ruokailu 25 € pyydetään suorit-

tamaan 15.6.2022 mennessä sukuseuran tilille. Ohjelma ja ohjeet sekä pankki-

tilinumero löytyvät seuran omilta sivuilta www.kuolismaankettuset.fi Siispä, 

käy kurkkaamassa mitä mielenkiintoista olemme suunnitelleet tapaamispäivälle. 

Lisäksi on paikallaan muistuttaa jäsenistöä, että yhteystiedot mm. sähköposti-

osoitteen on hyvä muistaa ylläpitää ajan tasalla ja ilmoittaa muutokset sihteerille 

helposti nettisivujen kautta. Tästä tärkeästä asiasta kannattaa pitää ”puskara-

dio” liikkeellä. 

Hyvää – Aurinkoista Kevätaikaa - Nähdään heinäkuussa – Möhkössä 
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Pertti Kettunen toimi puheenjohtajana sukukokouksessa 

 

Vuoden 2022 kunniajäsen Taina Koivisto 
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Jorma Ikonen kertoi Möhkön kylän historiasta 

 

Sukukokouksen osallistujat Möhkön vanhalla koululla 
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Kesän tapahtumia Ilomantsissa 2022 
Ensio Kettunen 

Kahden koronapandemiakesän jälkeen Ilomantsissa oli yleisötapahtu-
mia runsaasti. Heinäkuussa saimme viettää perinteistä Ruukkipäivää 
Möhkössä nimellä ”Että muistaisimme”. Vieraita Möhköön saapui noin 
500 ja päivän ohjelmassa oli mm. perinteinen taistelunäytös Sotkalla, 
Ilomantsin sota-ajan esineiden, tapahtumien ja kirjoittajien esitte-
lyitä. Päivän aikana oli useita tapahtumia Möhkössä ja sen lähiympä-
ristössä.  

Möhkön kesäteatterissa esitettiin kesän aikana ”Vielä se Onnikin potkii 
– kesäteatteriesitystä. Kävin katsomassa esityksen yhden kerran ja mie-
lestäni esityksestä puuttui selkeä juoni. Vanhat konkarit vetivät esityk-
sen kokemuksella, mutta nuorison osuudesta jäi ”koulunäytelmän” 
tuntu. 

Heinäkuussa saatiin pidettyä lähes normaalisti myös perinteinen Iljan 
praasniekka 19.-20.7.2022.  

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan järjesti toisen kerran pienen pyhiinva-
elluksen. Edellisenä kesänä tutustuimme Mustanmäen ja Kokonniemen 
hautausmaihin ja sankarihautausmaahan. Tänä kesänä tutustumis-
kohteena oli Ilomantsin kirkot, pappilat ja kirkkoherrana toimineen 
Frans Niklas Lackströmin perillisten kiinteistöt kirkkotien varrella.  

 

Ilomantsin kirkkojen historiasta kertomassa Jorma Ikonen 
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Ev.lut. seurakunnan pappiloiden historiasta kertoi Martti Lampainen 

 

Frans Lackströmin perillisten rakennusten historiaa valottivat Esa ja 
Ulla Nuutinen 
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Kesän tapahtumia olivat edellisten lisäksi perinteiset toripäivät Ilo-
mantsissa  

Elokuussa on Karhufestivaalit 11.-13.8.2022 ja sen teemana on Karhun 
syli. Mukana on 26 veistäjää ja heistä 21 osallistuu lauantain pikaki-
saan. Tapahtumapaikkana on perinteinen Kotimäen Pitotuvan ja 
vanhan Kansallistalon välinen alue. Parkkipaikkoja löytyy kerrostalo-
jen ympäristöstä sekä kilpailijoille, että yleisölle.  

Samaan viikonloppuun ajoittuu myös Villiruokafestarit, ne pidetään 
Kalevalantien varrella osoitteessa Kalevalantie 22. Tilaisuudessa voi 
maistella monenlaista villiruokaa ja sieltä löytyy myös kotiin vietäviä 
tuotteita.  

Ilomantsin vilkkaan tapahtumakesän päättää elokuun viimeisenä 
viikonloppuna pidettävä Valon yö -tapahtuma Möhkössä LAUANTAINA 
27.8.2022. Olen useita kertoja osallistunut ao. tapahtumaan ja suosit-
telen sitä kauempaakin tuleville! 

 

 



 
9 

Tuntematon esi-isä 
Ensio Kettunen 

Lapsuudessani kuulin mummoltani Almalta, että hänen ukkinsa Gustaf Nilsen oli 

muuttanut Ruotsista Suomeen 1800-luvulla. Historiankirjoista olen puolestaan 

lukenut, että Gustaf Nilsen olisi muuttanut Oslon maaseurakunnasta Ilomantsiin 

ja toiminut Ilomantsin Ilajan ruukilla ”maasmestarina” vuosina 1834–1840.  

 

Ilajan Ruukinpohjan Harkkohytin pohjaa 

Edellisen talven aikana selvitimme edellä mainittua epäjohdonmukaisuutta tyt-

täreni kanssa. Löysimme pitkällisen selvityksen jälkeen asiakirjoista Gustafin äi-

din nimen, hän oli Stina Nilsdotter, s. 1778. Tekemiemme selvitysten perusteella 

Stina on mitä todennäköisimmin Anna Bobergin eli luutnantti ja ruukintarkastaja 

Elias Dahlströmin vaimon sisko ja kotoisin siis Ruotsista, Taalainmaan Garpen-

bergistä. Stiina on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa maalaistalon tyttönä sekä 

myöhemmin piikana alueen eri tiloilla. Stiina (tai Kristiina) muutti Ruotsista Suo-

meen vuonna 1800 seurueessa, josta osa tuli ilmeisesti työskentelemään 
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Dahlströmien omistamalle Nilsiän Urimolahden harkkohytille ja osa Juankosken 

rautaruukille. Kolmea vuotta aiemmin vuonna 1797 sisar Annan ja Elias Dahl-

strömin perhe oli tullut Ruotsista Nilsiään. Elias oli ollut jo aiemmin töissä Juan-

tehtaan ruukin tarkastajana (inspektorina) ja tuli nyt poikineen perustamaan 

uusia harkkohyttejä Urimolahteen sekä myöhemmin Salahmille.  

 

Urimolahden vanhan harkkohytin paikka Urimojoen varrella Varpaisjärvellä 

 

Salahmin ruukki sijaitsi kuvassa näkyvän Salahmin kartanon mailla 
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Stiina sai Suomessa kolme aviotonta lasta; Adolf Nilsenin, Lovisa Paldaniuksen 

ja Gustaf Nilsenin. Heistä Gustaf syntyi Nilsiä 2 -tilalla eli ns. Taatontuvan tilalla 

17.12.1819. Tilan omistajaksi oli vuonna 1818 merkitty Stiinan sisaren mies 

Elias Dahlström. Stiina työskenteli Suomessa ollessaan Dahlströmien taloudessa 

piikana, useimmiten siskonsa Annan talossa, mutta välillä myös Eliaksen veli 

Larsin tilalla. Stina kuoli vuonna 1833, jolloin vanhemmat lapset olivat jo naimi-

sissa, mutta nuorin Gustaf vasta 13-vuotias. 

 

Juankosken Ruukin alue 2022 

Näiden tietojen valossa päätimme lähteä heinäkuisena maanantaina etsimään 

Gustafin synnyinpaikkaa Nilsiästä. Aamulla lähtiessämme meillä oli kaksi mah-

dollista Gustafin syntymäkotia, toinen Heikkilän tilalla Nilsiän keskustan ku-

peessa ja toinen Vuotjärven läheisyydessä oleva Taaton tila. 

     Matka suuntautui Ilomantsista ensin Juankoskelle, jossa nautimme tukevan 

lounaan Juankosken Ruukin Kievarissa. Sen jälkeen pääsimme tutkimaan ja tu-

tustumaan Juankosken ruukin historiaan. Sieltä paljastui, että Vuotjärven maan-

omistajien osa tiloista oli siirtynyt 1800-luvun alkupuoliskolla Juankosken ruukin 

omistukseen kepulikonsteilla. Ruukinpatruuna Fredrik Ekholm haastoi syksyllä 

1810 talonpojat käräjille ja sen seurauksena Ekholm murhattiin 8. lokakuuta 

vuonna 1810. Murhasta epäiltiin Taaton talon isäntää Olli Tuovista ja 
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irtolaismiestä Sakari Pasasta. Molempien kerrottiin olleen murhapäivänä kotona, 

joten murhasyyte raukesi myöhemmin.  

     Nilsiän matkallamme selvisi, että mummoni ukin Gustaf Nilsenin tädin Annan 

mies Elias Dahlström oli ostanut vuonna 1818 Taaton tilan, jossa kyseinen Olli 

Tuovinen oli asunut. Kyseisellä tilalla mummoni Alman ukki Gustaf Nilsen syntyi 

17. joulukuuta 1819. Päätimme käydä etsimässä esi-isämme syntymäpaikkaa.   

 

Nilsiä 2 tilan ns. Taaton tupa sijaitsi kyseisellä mäellä 1800-luvulla 

 

Taatonjärvi Nilsiässä 
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Taatontuvan vanhat rakennukset olivat jo aikoja sitten tuhoutuneet ja kun ny-

kyisten tilojen omistajat eivät olleet paikalla, päädyimme Nilsiään. Siellä tapasin 

erään miehen, joka kertoi asuvansa Vuotjärven kylässä, lähellä Taatontupaa. 

Tilan pinta-ala oli ollut aiemmin 5000 ha, mutta sitä oli pilkottu vuosisatojen 

aikana ja nyt päätila on huomattavasti pienempi.  

 

Vuotjärven vanha kansakoulu toimii nykyään kylätalona 

Elias Dahlströmin perhe ja 14-vuotias orvoksi jäänyt Gustaf Nilsen muuttivat 

Ilomantsiin 31. maaliskuuta 1834. Elias oli ostanut Ilajan ruukin, jossa Gustaf 

työskenteli viitisen vuotta ja siirtyi sen jälkeen Ilajalla olevalle tilalle rengiksi. 

Elias Dahlström oli myynyt Taaton tilansa ennen Ilomantsiin muuttoa Nilsiäläi-

selle rovastille Anders Johan Brofeldille. Myöhemmin Eliaksen lapsen lapsi Johan 

Dahlström oli kappalaisena Ilomantsissa ja kirkkoherrana Nilsiässä vuosina 

1881–1905. 

     Näin sukuni tuntemattomaksi jäänyt esiäitini on nyt löytynyt ja mummon 

mainitsema sukuyhteys Ruotsiin auennut. Myös hänen lapsuutensa aikainen his-

toriansa on avautunut meille uudella tavalla. Gustafin isästä ei ole tietoa, hänet 

on merkitty kirkonkirjoissa isättömäksi. Gustafin äiti Stiina, Gustafin veli Adolf 

ja sisar Loviisa lepäävät Nilsiän vanhalla hautausmaalla. Gustaf Nilsen, sekä Elias 

ja Anna Dahlström lepäävät puolestaan Ilomantsin hautausmaalla.  
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Nilsiä vanha hautausmaa ja sankarihautausmaa sijaitsevat Nilsiän keskustassa 

 

 

 

 

 



 
15 

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, Kurkijoen, Hiitolan ja Kaukolan pitäjiin. Tässä lehdessä perehdymme lyhy-

esti Räisälän pitäjän historiaan. Jos haluat tutustua tarkemmin rajan taakse 

jääneisiin karjalan kuntiin, YouTubesta löydät tekemäni videosarjan kirjoitta-

malla hakukohtaan nimeni.  

 
Räisälän keskustaa vuosina 1991 ja 2014 
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Räisälän pitäjä sijaitsi Etelä-Karjalan ja Karjalan kannaksen alueella. Pitäjän läpi 

virtaa Vuoksen vesistö, jonka varrella oli useita Räisälän kyliä. Räisälän naapu-

rikuntia olivat suomen aikaan Kaukola, Kirvu, Vuoksenranta, Vuoksela, Sakkola, 

Viipurinläänin Pyhäjäjärvi ja Käkisalmen maalaiskunta. Räisälän asukkaat saivat 

toimeentulonsa ennen sotia pääosin maatalous- ja metsätöistä. Kunnassa asui 

siten paljon maanviljelijöitä. Räisälän kunnan pellot olivat hyviä ja niiden koko-

naispinta-ala oli syksyllä 1939 noin 6 000 ha.   

 

Räisälän hovi 1930-luvulla (Museovirasto) 

Novgrodin vatjalaisen viidenneksen verokirjassa vuodelta 1500 Räisälä kuului 

Käkisalmen pogostaan ja sieltä löytyy paikanniminä Mervegalan ja Libujevan-

vuoren kylät Räisälässä, Särkiselän, Palvagalan ja Valgovalan kylät Räisälässä.  

Räisälän pitäjän nimen katsotaan syntyneen sukunimestä Räisä tai Räisänen.     

Vuonna 1589 Räisälässä asui vain 17 veronmaksajaa, heistä 11 kuului kreikka-

laiskatolliseen kirkkoon ja kuusi luterilaiseen kirkkoon. Pitäjään saapui 1600-

luvulta lähtien luterilaista väestöä ja kunnan asukasluku kasvoi 1800-luvulla jo 

lähelle 5000 asukasta.  
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Räisälän pitäjän pinta-ala oli ennen talvisotaa 403 km². Pitäjän asukasluku oli 

ennen talvisotaa 7 874 henkeä, heistä noin 1000 asukasta oli ortodokseja. Räi-

sälän pitäjän kyliä olivat mm. Kirkonkylä, Alhotoja, Humalainen, Humalapelto, 

Hytinlahti, Härskensaari, Ivaska, Karkola, Kiisanlahti, Kivipelto, Kynsijärvi, Kök-

kölä, Könninginmäki, Lammasmäki, Lohikallio, Lokinapelto, Luotsanlahti, Lähe-

niemi, Makkola, Muonola, Myllypelto, Neitsytkallio, Pataksela, Piiskonmäki, Pu-

toria, Rautakopra, Sakkali, Särkisalo, Siirlahti, Tiittola, Timoskala, Tiurinmäki, 

Unnonkoski ja Virtelä. Kirkonkylässä Vuoksen joen läheisyydessä oli Räisälän 

hovi, jonka pellot ostettiin 1930-luvulla kunnalle ja sinne rakennettiin mm. Kun-

nalliskoti ja lastenkoti sekä sairastupa ja lääkärin talo. Hovin päärakennus oli 

vielä kesällä 2014 pystyssä, mutta talo näytti autolta. 

 

Räisälän hovi kesällä 2014 

Räisälän kirkonkylässä olivat kunnanvirastot, apteekit, sairaala, Osuuskassa, 

säästöpankki, osuuskauppa ja useita yksityisiä liikkeitä. Kirkonkylän vieressä 

Ivanskan alueella toimi meijeri, saha ja tiilitehdas. Saha toimi edelleen viimeisen 

käyntikerran aikana. Ivanskan kylä kuului kiinteästi Kirkonkylään ja siellä oli 

Räisälän suurimpia maatiloja, Ivanskanhovi. Edellisellä käynnillä Ivanskanhovi 

oli hyvässä kunnossa. 
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Ivanskan hovi kesällä 2014 

Räisälän kansanopisto rakennettiin Vuoksen vesistön varteen muutaman kilo-

metrin Ivanskan sillasta etelään. Opiston päärakennus tuhoutui kesän 1941 tais-

telyuissa. 

 

Räisälän kansanopisto 1930-luvulla (Museovirasto) 
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Kylistä pohjoisimpia olivat Hytinlahti ja Siirlahti, itäisimmät Myllypelto ja Särki-

salo, eteläisimmät kylät olivat Humalainen ja Hämärä ja Läntisimmät kylät olivat 

ja Näpinlahti ja Makkola. Vanhin asuttu kylä on ollut Hytinlahti, josta on löytynyt 

paljon kivikautisia asuinpaikkoja. Myllypellossa oli aiemmin Räisälän varsinainen 

rautatieasema, vanhasta asemarakennuksesta on jäljellä nykyään vain kivijalka. 

Räisälässä näkemäni seudut olivat kauniita ja etenkin Räisälän kirkonkylästä jäi 

mieleen kymmenet vanhat suomalaistalot. Räisälän alueella suomalaisraken-

nuksia oli kesällä 2014 todella paljon jäljellä.   

 

Myllypellon kansakoulun paikka, alla Räisälän kirkko kesällä 2014 
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Räisälän luterilainen seurakunta aloitti toimintansa 1635, jolloin siitä löytyy en-

simmäiset merkinnät kirkon rakentamisesta ja kirkkoherrasta. Ensimmäisen kir-

kon venäläiset polttivat vuonna 1656, sen tilalle rakennettiin uusi kirkko entiselle 

paikalle. Kolmas kirkko valmistui kirkonkylään vuonna 1763 ja se tuhoutui tuli-

palossa 1910. Viimeisin Räisälään valmistunut luterilainen harmaakivikirkko saa-

tiin vuoden 1913 alussa ja nykyään se toimii kulttuuritalona. Kirkon vieressä 

ovat hautausmaa ja sankarihautausmaa, josta löytyy sankarivainajien muisto-

merkki. Kaukolan seurakunta oli Räisälän kappeliseurakuntana vuoteen 1849 

saakka, jolloin Kaukolaan perustetiin oma seurakunta. 

 

Räisälän sankarihautausmaa on nykyään puistona 

Kreikkalaiskatollinen uskonto tuli Räisälän Timoskalan ja Tiittalan kyliin jo 1200-

luvulla ja levisi sieltä koko Räisälään. Räisälän pitäjä perustettiin vuonna 1867 

ja sen jälkeen kuntaan alettiin perustaa kansakouluja. Räisälässä oli ennen tal-

visotaa 14 koulupiiriä. Ensimmäinen kansakoulu perustetiin Räisälän kirkonky-

lään vuonna 1872 ja aluksi se toimi vuokrahuoneistossa Toivolassa 12 vuoden 

ajan. Ensimmäinen kansakoulu rakennettiin Kirkon läheisyyteen vuonna 1884. 

Vuonna 1890 perustettiin koulut vuokrahuneistoihin Uuununkoskelle, Tiuriin ja 
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Särkisaloon.  Siirinlahteen saatiin kansakoulu vuonna 1904, Makkolaan 1913, 

Myllypeltoon 1915, Alhotojalle, Kivipeltoon ja Humalaiseen vuonna 1919, Hytin-

lahdelle 1923 sekä Kynsjärvelle 1927. Viimeisin koulu valmistui vuonna 1938 

Helisevään. 

 

Timoskalan kansakoulu kesällä 1938 (Museovirasto) 

Räisälässä ei sodittu talvisodan aikana, mutta jatkosodan kesällä 16.–18. elo-

kuuta 1941 taistelut Räisälän Tiurilassa olivat kovia. Jalkaväkirykmentit 1, 2 ja 

45 valtasivat Räisälän 17. elokuuta ja Tiurin 18. elokuuta. Räisälän asukkaat 

evakuoitiin kahdesti Suomeen. Räisäläläisiä kaatui talvisodassa 97, heistä 52 on 

haudattu Räisälän sankarihautaan. jatkosodassa kaatui 224 Räisäläläistä ja 

heistä 124 on haudattu Räisälään. Jatkosodan kesällä evakuointi toteutettiin 

pääosin Myllypellon aseman kautta. Kesäkuun ja junat ruuhkautuivat 17.–19. 

kesäkuuta 1944 Elisenvaaran asemalle. Venäläisten pommikoneet pommittavat 

asemaa 20. kesäkuuta 1944 ja siinä kuoli 80 räisäläläistä ja haavoittui 72.  Is-

kussa kaatuneita haudattiin Elisenvaaralle elokuussa 1944. 
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Suomalaisia joukkoja Räisälässä elokuussa 1941 (SA-kuvat) 

Räisäsälän siviilit evakuoitiin talvisodassa pohjanmaalle. Talvisodan jälkeen 

evakkoja alettiin siirtää asumaan satakunnan alueelle. Jatkosodan alettua vä-

estö alkoi palata takaisin Räisälään heti syksyllä 1941. Jatkosodan lopussa Räi-

sälän asukkaat määrättiin evakuoitavaksi Peräseinäjoen, Jalasjärven ja Kihniön 

kuntiin, mutta osa evakoista siirtyi Ilmajoen ja kauhajoen kuntiin. Sodan päät-

tymisen jälkeen Räisäläläisiä siirtyi Hämeen ja Varsinais-Suomen kuntiin.  

 

Elisenvaaran 20.6.1944 siviiliuhreja haudataan Kurkijoella elokuussa 1944 


