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Puheenjohtajan palsta  

Tuula Luomala  

 Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet! 

 

Syksy yllättää ja tänä vuonna suurien uutisten myötä. Ympärillä ei ole enää samanlai-

nen syksy kuin viime vuonna. Jos on päästy koronaa koskevista rajoitteista, niin pai-

kalle on tullut pelottelun omainen uutisointi ydinsodasta.  Kaikki tapahtumat ovat ver-

rattavissa kädenkosketukseen eli reaaliaikaisiin tapahtumiin suorien TV-/radiouutisten 

myötä.  Paras ottaa taukoa maailman menossa ja lähteä tutkimaan luontoa, jos löy-

tyisi vielä jokunen syötäväksi kelpaava sieni tai jos ei, niin raitis ilma palkitsee aina 

luonnossa liikkujan. Jos jaksaisi vielä ottaa muutaman nopeamman askeleen, niin sy-

dänkin kiittää ulkoilijaa.  

Sukuseuran toiminnassa on nyt ns. luova tauko. Mietitään kyllä kuumeisesti miten 

voitaisiin päästä uudestaan toimintavauhtiin mutta väki vanhenee ja nuorempi suku-

polvi pyörii älykännyköiden myötä omissa kuplissaan. Toivotaan, että saadaan mu-

kaan uusia nuoria toimintaan. Niinpä - Kaikki mukaan tähän nuorten jäsen hankin-

taan. 

Lopuksi haluan kiittää ja lämpimästi muistaa omasta ja sukuseuran puolesta syyskuun 

9.2022 pois nukkunutta pitkäaikaista kunniajäsentä Kaisa Kettusta.  

Sukuseuraa koskevat tiedotteet löytyy www.kuolismaankettuset.fi kotisivuilta. Niiden 

myötä, 

 

Kaikille Hyvää Joulun odotusta! 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Syksy saapuu Ilomantsiin  

Sukuseuramme perustajajäsen Ilma Kaisa Kettunen (s. 14.9.1928) sai 

iäisyyskutsun 9.syyskuuta 2022, samana päivänä kuningatar Elisabe-

tin kanssa. Kun kuulin Kaisan poismenosta, ajattelin, että kaksi sa-

manlaista ihmistä lähti iäisyysmatkalle! Iloksemme Kaisa osallistui 

vielä heinäkuussa sukuseuramme kokoukseen. Muistini mukaan Kaisa 

osallistui lähes kaikkiin sukuseuramme kesäkokouksiin. Hänen sydän-

tänsä lähellä oli sukuseuramme toiminta ja sen jatkuminen tuleville 

sukupolville. Kaisa lähetti lähes joka vuosi sähköpostiini joulu- ja ju-

hannustervehdyksen, se lämmitti sydäntäni. Tavatessamme Kaisa oli 

aina iloinen, vaikka sairaudet olivat verottaneet hänen vointiansa 

viimeisten vuosien aikana. Sukuseurana olemme kiitollisia Kaisan 

elämästä ja hänen työstänsä sukuseuramme hyväksi. Kaisa valittiin 

sukuseuramme kunniajäseneksi edellisessä sukukokouksessa. 
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Syksy saapui Ilomantsiin syyskuun puolella. Elokuun keskilämpötila oli 

mittaushistoriani korkein, 17,5 celsiusta. Aiemmin Ilomantsissa on ol-

lut lämpimiä elokuita vuosina 1967 (16,2), 1972 (16,2) ja 2018 (16,4). 

Syksyn marjasato oli kehno puolukan osalta, myös sienisato oli huono.  

Syyskuussa venäjällä toteutettiin liikekannallepano, se huolestuttaa 

meitä rajan läheisyydessä asuvia. Suomeen virtasi kymmeniä tuhansia 

liikekannallepanokutsua vältteleviä venäläisiä. Suomessa talvisodan 

alla kaikki lähtivät ylpeänä puolustamaan Suomea, venäjällä haluk-

kaita sotaan lähtijöitä on todella vähän. Toivottavasti sota ei laajene 

Eurooppaan ja rakkaaseen kotimaahamme Suomeen!  

Lokakuun 27. päivänä paljastettiin Ilomantsin sankarihautaus-

maalla  vakaumuksensa tähden vuonna 1918 henkensä menettänei-

den muistomerkki eli kansalaissodassa kuolleiden ilomantsilaisten 

punaisten muistokivi. Toisaalla tässä lehdessä kerron Ilomantsilaisista 

punaisista ja hiukan taustaa muistomerkin pystyttämiselle. itse en ole 

koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen, enkä ole koskaan ottanut 

kantaa olivatko punaiset vai valkoiset syyllisiä sisällissotaan keväällä 

1918. Omassa suvussa ei ketään kuollut vuoden 1918 kahinoissa, mutta 

mielestäni se oli Suomen kansalle koettelemus , jonka arvet ovat ehkä 

vieläkin verestäviä, vaikka aikaa on kulunut jo yli sata vuotta. 

Muistathan seurakuntavaalit, vaalipäivä on 20.11.2022! 

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea kaikille lukijoillemme. 

 



 
6 

 

Tänä syksynä olemme saaneet ihailla punasävyisiä auringonlaskuja? 
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Taskurahaa hankittiin eri keinoilla 

Ensio Kettunen 

Kävimme serkkupoikien kanssa kansakoulua Kuuksenvaarassa. Koska 

perheemme eivät olleet varakkaita, emme saaneet viikkorahoja, em-

mekä taskurahoja ollenkaan. Kylämme kauppias osti talvikausina kä-

pyjä kilohintaan ja niinpä mekin keräsimme talvisin käpyjä. Koulua 

kävimme kuutena päivänä viikossa ja sunnuntai olikin meillä ainut 

vapaapäivä. Sunnuntaisin kävimme keräämässä käpyjä hakkuutyö-

mailta, joista pisimmät olivat Kiimavaaran saloilla. Matkaa kertyi yh-

teen suuntaan noin kuusi kilometriä ja matka tehtiin kävellen. Ko-

valla pakkasella lapaset kastuivat käpyjä kerätessä ja kotimatkalla la-

paset ja sormet jäätyivät.  

 

 Koulupäivinä jätimme kirjat pulpettiin ja kotimatkalla keräsimme kä-

pyjä pystypuista. Kotiläksyt jäivät siten tekemättä ja seuraavana päi-

vänä koko serkusparvi jäi koululle tekemään koulupäivän jälkeen lais-

kanläksyjä. Syksyisin kiersimme talosta taloon auttamassa kyläläisiä 

perunannostossa ja saimme työstä pienen rahakorvauksen.  

     Erikoisin tapa hankkia taskurahaa oli syksyllä 1963. Tilasin kotiin 

ns. kodinmerkkejä ja aikomuksena oli myydä ne pienellä voitolla kylän 

taloihin. Kiersin vesisateessa kylän taloja ja sain myytyä vain neljä 

merkkiä. Kotiin tultuani äiti lupasi maksaa ostamani merkit ja loput 

myymättömistä merkeistä heitettiin kaatopaikalle. 
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Kansalaissodassa menehtyneitten ilomantsilaisten muisto-

merkki 

Ensio Kettunen 

Ilomantsissa perustettiin vuoden 1917 lopussa työväen punakaarteja 

mm. kirkonkylään, Möhköön ja Tokrajärvelle. Kirkonkylän punakaar-

tilaisten toiminta oli vähäistä, mutta Möhkössä ja Tokrajärvellä toi-

mintaa oli enemmän. Möhkön punakaartilaisista osa oli entisiä Möh-

kön tehtaan työntekijöitä, ja johtohenkilöinä siellä toimivat Juho ja 

Albert Saviranta sekä August Kärkkäinen. Möhkössä punakaartiin liit-

tyi vuosina 1917–1918 lähes 130 miestä. Osa möhköläisistä ja lähiky-

lien asukkaista katseli punakaartilaisia kieroon ja jossakin vaiheessa 

punakaartilaisten kiihkoilijat  uhkailivat vastaan sanojia. Tämä ei 

mennyt onneksi sen pidemmälle Ilomantsissa. Tokrajärvellä puna-

kaartilaisia johtivat Risto Turunen ja Simo Korpelainen. Tokrajärven 

punakaartiin kuului noin 30 ilomantsilaista. Ilomantsissa oli ke-

väällä 1918 yhteensä noin 240 punakaartilaista, joista vajaat sata 

miestä siirtyi keväällä 1918 Karjalan kannakselle Viipurin alueelle yh-

dessä Wärtsilän punakaartilaisten kanssa. Siellä kymmenet ilomantsi-

laiset punakaartilaiset vangittiin 24.4. – 1.5.1918 välisenä aikana ja 

heidät kuljetettiin aluksi Viipurin vankileirille ja sieltä myöhemmin 

keväällä Tammisaaren vankileirille. 

Tammisaaren vankileirillä oli kesäkuussa 1918 yhteensä 8 597 vankia. 

Vankilan ruoka oli kehnoa ja riittämätöntä ja tuhannet punavan-

geista kärsi aliravitsemuksesta, joka johti tuhansien punaisten kuole-

maa punatautiin, ripuliin ja toisintokuumeeseen. Vakileirin kehoista 

oloista kertoo se, että Tammisaaressa kuoli vuonna 1918 yhteensä 

3 023 vankia, heistä 17 oli ilomantsilaisia.  
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Muistomerkki Ilomantsin sankarihautausmaalla 27.10.2022 

Ilomantsilaisista punaisista ja punakaartilaisista menehtyi kevään ja 

kesän 1918 aikana 23 miestä, heistä 19 oli syntynyt Ilomantsissa. 

Ohessa lista Ilomantsin punaisista , jotka menettivät henkensä vuoden 

1918 aikana: 

Sisällissodassa menehtyneet ilomantsilaiset punaiset 

 

1. Antti Heiskanen s. 18.08.1887 Ilomantsiin kuuluneessa Konnunniemessä 

  k. 26.07.1918 Tammisaaren vankileirillä sairauteen. 

Vangittiin Viipurissa 29.4.1918. Antti oli kirjoilla Ilomantsissa ennen vuotta 

1918 ja asuinpaikaksi on merkitty Tuupovaara. Antti vangittiin 29.4.1918 

Viipurissa ja oli siellä vankileirillä. Kuulusteltiin 11.7.1918 Tammisaaressa ja 

oli tuolloin ollut heikossa kunnossa. Antti kuului Punakaartiin. Hautaus-

paikka tuntematon, mutta lienee haudattu Tammisaaren metsiin. 

 

2. Aleksander (Ale) Huohvanainen s. 20.03.1892 Mekrijärvi (Ortodoksi)  

     k. 21.08.1918 Ilomantsissa aliravitsemuk- 

seen. Ale oli vapautunut Tammisaaren vankileiriltä muutamaa päivää ai-

kaisemmin ja söi kotona vahvan aterian ja kuoli seuraavana aamuna koto-

naan. Punakaartilainen, vangittiin Viipurissa huhtikuun lopussa 1918. 

Haudattu Ilomantsiin. 
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3. Anton Huotari s. 17.01.1896 Ilomantsin Mekrijärvi 

  k. 07.07.1918 Tammisaaren vankileirillä sairauteen (ri-

puli). Vangittiin Viipurissa huhtikuu  lopussa, kuului Möhkön Punakaartiin. 

Hautauspaikka tuntematon, haudattu kirkonkirjojen mukaan 7.7.1918. 

 

4. Antti Häikiö s. 05.09.1895 Ilomantsin Naarva 

  k. 15.07.1918 Tammisaaren vankileirillä. Punakaarti-

lainen, vangittiin Viipurin Tienhaarassa, kuljetettiin ensin Viipuriin ja mah-

dollisesti sieltä edelleen Tammisaareen? Hautauspaikka tuntematon, joko 

Viipuri tai Tammisaari. Julistettu kuolleeksi 3.4.1930. 

 

5. Matti Ikonen s. 08.10.1888 Ilomantsin Putkela 

  k. xx.05.1918 Paatene. 

Pakeni keväällä 1918 Ilomantsista Venäjälle. Vangittiin toukokuussa 1918 

Paatenessa, jossa hänet teloitettiin ampumalla (englantilaiset). Punakaar-

tilainen. Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Paatene. Aviopuoliso 

28.6.1914 Maria Penttinen, yksi lapsi. 

 

6. Ivan Karhapää  s. 23.07.1884 Ilomantsi Sonkaja 

  k. 07.03.1918, teloitettiin Joensuun Siilaisilla. Tunne-

taan nimillä Ivan Vasiljev Karhapää, sekä Pyhä marttyyri ja tunnustaja Jo-

hannes Sonkajanrantalainen. Vangittiin 04.03.1918 Tuupovaarassa ja kulje-

tettiin kuulusteluihin Joensuuhun. Uskonnonopettaja, ei kuulunut punai-

siin. Haudattiin aluksi Joensuuhun yhteishautaan . Sukulaiset hakivat ruu-

miin ja hautasivat joulukuussa 1918 Kokonniemen kalmistoon. 

 

7. Juho Kastinen s. 22.02.1893 Ilomantsin Patrikka 

  k. 25.06.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Räätäli Juho Kastisen asuinpaikaksi on merkitty Tuupovaara. Punakaarti-

lainen, vangittiin Viipurissa huhtikuun lopussa 1918. Hautauspaikka tunte-

maton, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. 

 

8. Matti Kettunen s. 10.08.1896 Ilomantsin Lutikkavaara 7 

  k. 26.07.1918 Tammisaaren vankileirillä heikkouteen. 

Punakaartilainen, vangittiin Viipurissa huhtikuun lopussa 1918. Asui Möh-

kön kylässä. Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteis-

haudat. Kirkonkirjojen mukaan  haudattu 26.7.1918. 
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9. Matti Kettunen s. 03.07.1892 Ilomantsin Nuorajärvi 

  k. Vangittu huhtikuussa 1918 Kemissä, teloitettu Kemin 

lähistöllä. Punakaartilainen, asuinpaikkana Möhkön kylä. Hautauspaikka 

tuntematon, mahdollisesti Kemin lähialueet. 

 

10. Otto Kettunen s. 12.02.1901 Ilomantsi Ilaja 

  k. xx.04.1918 Asumajoki. Pakeni keväällä 1918 Ilajalta 

Lupasalmelle, löydettiin elokuussa 1918 nälkään kuolleena Ilomantsin Asu-

majoen rannalta. Haudattu Ilomantsiin 18.8.1918. 

 

11. Juho Kiiski s. 26.09.1899 Ilomantsin Tokrajärvi 

  k. 31.07.1918 Tammisaaren vankileirillä heikkouteen. 

Vangittiin toukokuussa 1918 Viipurissa. Punakaartilainen. Hautauspaikka 

tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. Haudattu  kirkonkir-

jojen mukaan 31.7.1918.
5) 

 

12. Eino Kontturi s.12.03.1897 Ilomantsin Lapiovaara 

  k.05.07.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Vangittiin huhtikuun lopussa Viipurin Tienhaarassa. Ei kuulunut virallisesti 

punaisiin! Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteis-

haudat. Haudattu kirkonkirjojen mukaan heinäkuussa 1918. 

 

13. Iivar Korhonen s. 28.07.1895 Ilomantsin Kivilahti 

  k. 22.02.1918, teloitettu ampumalla Joensuussa? Iivari 

asui Putkelassa ennen vuotta 1918. Ei kuulunut virallisesti punaisiin. Hau-

tauspaikka tuntematon. 

 

14. Otto Laatikainen s. 01.01.1892 Ilomantsin Naarva 

  k. 16.07.1918 Tammisaaren vankileirillä. Vangittiin 

29.4.1918 Viipurin maalaiskunnan Tienhaarassa. Oli punakaartilainen. 

Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. 

 

15. Otto Louhelainen s.03.05.1892 Ilomantsi 

  k. 17.07.1918 Tammisaaren vankileirillä heikkouteen. 

Vangittiin Viipurissa 29.2.1918, punakaartilainen. Asuinkunnaksi on mer-

kitty Haukivuori, oli kirjoilla Ilomantsissa? Hautauspaikka tuntematon, 

mahdollisesti Tammisaaren vankileirin yhteishaudat. 

 

 

 



 
12 

16. Hannes Paavilainen s. 16.10.1898 Ilomantsi 

  k. 12.07.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Punakaartilainen, vangittiin 29.4.1918 Viipurin maaliskunnassa Tienhaa-

rassa. Hautauspaikka tuntematon. Asui aiemmin Möhkön kylässä. 

 

17. Arvid Pussinen s. 10.05.1893 Ilomantsin Ontronvaara 

  k. 30.07.1918 Tammisaaren vankileirillä heikkouteen. 

Punakaartilainen, Vangittiin Viipurissa huhtikuun lopussa 1918. Hautaus-

paikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. Haudattu  

kirkonkirjojen mukaan heinäkuussa 1918.
5) 

 

18. Adam Rasi s. xx.xx.1878 (ei tarkkaa syntymäaikaa) 

  k. 12.07.1918 Tammisaaren vankileirillä heikkouteen. 

Hautauspaikka tuntematon. Asuinkunta Tuupovaara, kirjoilla Ilomantsissa. 

 

19. Bernhard Rissanen s. 16.10.1881 Ilomantsin Kuolismaa 

  k. 11.06.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Vangittiin Sortavalassa keväällä 1918. Hautauspaikka tuntematon, mahdol-

lisesti Tammisaaren yhteishautaan. Kirkonkirjojen mukaan hautauspäivä 

11.6.1918. 

 

20. Otto Sormunen  s. 16.06.1894 Ilomantsin Lapiovaara 

  k. 13.08.1918 Tammisaarien vankileirillä, kuolinsyy 

tuntematon. Vangittiin Viipurin maalaiskunnan Tienhaarassa 29.4.1918. 

Hautauspaikka tuntematon. 

 

21. Johannes Tossavainen s. 13.01.1893 Ilomantsin Nuorajärvi 

  k. 06.08.1918 Tammisaaren vankileirillä kurkkumä-

tään. Vangittiin Viipurissa huhtikuussa 1918. Punakaartilainen, yksi lapsi. 

Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. Kir-

konkirjojen mukaan haudattu 9.8.1918. Vihitty 25.11.1917 Elina Pussinen. 

 

22. Risto Turunen s. 27.03.1885 Ilomantsin Kakonaho (asui Lylykoskella) 

  k. 19.07.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Vangittiin Viipurissa toukokuun alussa 1918. Oli Tokrajärven punakaarti-

laisten johtaja. Hautauspaikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yh-

teishaudat. Kirkonkirjojen mukaan haudattu 22.7.1918. 
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23. Eerikki Valjus s. 31.10.1882 Ilomantsin Mekrijärvi 

  k. 21.07.1918 Tammisaaren vankileirillä punatautiin. 

Punakaartilainen, vangittiin Viipurissa huhtikuun lopussa 1918. Hautaus-

paikka tuntematon, mahdollisesti Tammisaaren yhteishaudat. Kirkonkirjo-

jen mukaan haudattu heinäkuussa 1918.
5) 

5) 

Internetlähde:
 

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmat 

 

Ilomantsilaisia punakaartilaisia oli syksyllä 1917 n. 240 pääosin Möhkössä 

ja Tokrajärvellä, mutta myös ympäri Ilomantsia. Punakaarteja perustettiin 

Möhköön, jossa aktiivisesti toimi noin 70 punaista. Tokrajärven punakaartiin 

kuului noin 30 miestä ja muualla Ilomantsissa asuivat muut punakaartilai-

set. Ilomantsin kirkonkylän työväestö oli rauhallisempi ja se ei pitänyt ns. yh-

teisharjoituksia möhköläisten tapaan.  

 

Ilomantsin alueella ei punakaartilaiset ja suojeluskuntalaiset taistelleet kes-

kenään. Huhtikuussa 1918 vajaat sata punakaartilaista määrättiin Ilo-

mantsista Värtsilän kautta Viipurin alueelle tukemaan siellä tappiolle jou-

tuneita punakaartin joukko-osastoja, mutta pääosa Ilomantsin punakaarti-

laisista vangittiin jo Viipurin tienhaarassa 29. huhtikuuta 1918. Punakaar-

tiin kuuluneet kuljetettiin  29. huhtikuuta 1918 Viipurin Keskuskasarmille, 

Paraatikentälle, Lääninvankilaan ja Markovillan sotasairaalaan. Näissä 

paikoissa oli toukokuun alussa yhteensä lähes 6 000 punaista. Pääosa Ilo-

mantsin punaisista kuljetettiin junalla Tammisaaren vankileirille, jossa 

moni ilomantsilainen menetti henkensä erilaisien tautien kautta. Syynä oli 

huono hygienia, kehnot asuinolot ja aliravitsemus.  

 

Muutamia ilomantsilaisista tuomittiin usean vuoden ajaksi Tammisaaren 

pakkotyölaitokseen , mutta pääosa pääsi palaamaan kotiinsa jo syksyllä 

1918.  

Vuoden 1918 jälkeen punaisten ja suojeluskuntien välit olivat huonot ja rii-

toja jouduttiin ratkomaan usein viranomaisten avulla. Ilomantsissa kesällä 

1936 erään vuonna 1918 menehtyneen punaisen veli ampui sIlomantsin 

kauppatiellä suojeluskuntakersantin. Muita vastaavia tapauksia ei tietojeni 

mukaan ollut. Tutkiessani Ilomantsin sankarivainajia, löysin heidän jou-

kosta 4 – 5 miestä, jotka olivat olleet vangittuina vuoden 1918 jälkeen ja osa 

heistä karkasi rintamalta jatkosodan alussa, mutta oli palautettu vankeu-

den jälkeen takaisin yksikköönsä, ennen kuolemaa. Olen tavannut elämäni 

aikana puolenkymmentä menehtyneitten punaisten lähiomaista ja mieliku-

vani heistä on, että he olivat pääosin rauhallisia maan hiljaisia. Osa näistä 

tapaamistani henkilöistä oli ollut huonosti palkatuissa töissä.    
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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, Kurkijoen, Hiitolan, Kaukolan ja Räisälän pitäjiin. Tässä lehdessä pereh-

dymme lyhyesti Kirvun pitäjän historiaan. Jos haluat tutustua tarkemmin rajan 

taakse jääneisiin karjalan kuntiin, YouTubesta löydät tekemäni videosarjan kir-

joittamalla hakukohtaan nimeni.  

 
Kirvun kirkko syksyllä 1941 

Kirvun kunta oli yksi rajan taakse jääneen Suomen Karjalan kuntia. Sen naapu-

rikuntina olivat ennen talvisotaa Kaukola, Räisälä, Vuoksenranta, Antrea, Jääski, 

Rautjärvi ja Hiitola. Kirvun kunta perustettiin vuonna 1871. Kirvun nimen alku-

perästä on monta selitystä. On sanottu Kirvu nimen tulleen lehtitäinä tunnetusta 

Kirvasta aina Kirvota verbiin saakka. Kirvussa oli yli 40 kylää, joista suurimpia 

kyliä Kirvun kirkonkylän lisäksi olivat Hauhiala, Inkilä, Ihaksela, Keskiselkä, Liet-

lahti, Maamäki, Matikkala, Mertjärvi, Montola, Riikola, Sairala, Tietävälä, Veh-

kala ja Virola. Kirvunpinta-ala oli 650 km2 ja sen asukasluku oli 1939 8 721 

asukasta, eniten asukkaita oli vuonna 1920 yhteensä 10 072 asukasta.  
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Kirvulaisista suurin osa sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta, mutta 

myös kauppa ja pienteollisuus työllistivät kirvulaisia. Maanviljelystilat olivat pää-

asiassa pientiloja, mutta kunnassa oli muutamia suurtilallisia, joista mainitsen 

Inkilän hovin ja Sairalassa ollut Niemelän tila. Kirvussa oli vuonna 1939 viljeltyä 

peltoa yhteensä noin 7 000 ha. 

Kirvussa toimi Kirvun säästöpankki, jonka viimeisin toimitalo valmistui kirkon-

kylään syksyllä 1938. Kirvun Osuuskassan toimitiloja oli 12 eri kylällä.  Saira-

lassa oli Kansallis-Osake-Pankin konttori ja kirkonkylässä Kirvun Osuuskaupan 

rahakonttori. Kirvussa oli kauppaliikkeitä Kirvun Osuuskaupalla, Keski-Karjalan 

osuuskaupalla ja kymmenellä yksityisellä elinkeinonharjoittajalla. Teollisuusyri-

tyksiä olivat Myllyt ja sahalaitokset, joita kunnassa oli nelisen kymmentä. Lisäksi 

Kirvun alueella oli toiminnassa neljä huopatehdasta, niistä osa oli sijoitettu kir-

konkylän ulkopuolelle. Ensimmäinen huopatehdas aloitti toimintansa viiden kilo-

metrin päässä Kirkonkylältä Helisevänjoen rannalla vuonna 1897 entisessä 

Ovaskan myllyrakennuksessa. Seuraava tehdas aloitti Toimintansa Tietävälän 

kylään. Kolmas tehdas aloitti toimintansa Inkilän kylässä kesällä 1932 ja neljäs 

tehdas ennen talvisotaa Mertjärvellä.  

     Kirvun kirkonkylä sijaitsi samannimisen järven itärannalla ja siellä oli pääosa 

kunnallisista palveluista, osa kaupoista ja pankeista. Kirkonkylän itäpuolella He-

rajärven harjanteella oli luonnonparantola, joka oli aloittanut toimintansa 

vuonna 1911. Laitoksen asiakkaina kävivät erilaisista hermo-, kuume, munais- 

ja ruoansulatushäiriöistä kärsivät potilaat. Parantola työllisti 1930-luvulla kym-

meniä kirvulaisia aina talvisotaan saakka. Jatkosodan aikana parantolan raken-

nuksissa toimi sotasairaala. Nykyään Kirvun parantolan päärakennuksesta on 

jäljellä vain seinät, rakennuksen puuosat lienevät tuhoutuneet tulipalossa? Sa-

malla tavalla Kirvun kirkonkylä on lohduttoman näköinen, sieltä löytyy vain pää-

asiassa venäläisten rakentamia ränsistyneitä rakennuksia ja suomalaistalojen 

kivijalkoja.   
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Kunta oli jaettu 17 koulupiiriin ja lähes jokaisessa suuremmassa kylässä oli oma 

kansakoulu. Ensimmäinen kansakoulu saatiin Kirvun kirkonkylään jo vuonna 

1877 ja seuraavina vuosikymmeninä kouluja rakennettiin kaikkiin suurimpiin ky-

liin. Kirkonkylään saatiin uusi kansakoulu vuonna 1924.  

     Kirvun seurakunta kuului Jääsken seurakuntaan kappeliseurakuntana. Kirvun 

Kirkonkylään valmistui ensimmäinen kirkko vuonna 1611. Toinen kirkkoraken-

nus valmistui kesällä 1689 ja viimeiseksi jäänyt kaksoisristikirkko valmistui 

vuonna 1816. Kirkon eteen haudattiin sisällissodassa 1918 kaatuneet valkoiset.  

Sankarihautausmaan paikalle paljastettiin sankaripatsas 19. kesäkuuta 1921. 

Vapaussodassa, sekä talvi- ja jatkosodassa kaatuneista kirvulaisista noin 300 

henkeä on haudattu kirkon vieressä sijaitsevaan sankarihautausmaahan. Talvi-

sodan jälkeen venäläiset käyttivät Kirvun kirkkoa viljavarastona. Kirkko jäi eh-

jäksi jatkosodan taistelujen jälkeen, mutta se tuhoutui tulipalossa 1978. Kirvun 

pitäjäseura pystytti kesällä 1993 uuden sankarivainajien muistomerkin palaneen 

kirkon viereen. 
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Kirvun Luonnonparantolan päärakennus (Pielisen museo) 

Sairalan kylä mainitaan jo 1550-luvun maakirjoissa. Sairalan kylä kehittyi suu-

rimmaksi kyläksi Kirvuun, koska sinne oli hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. 

Kylässä asui kesällä 1939 jo neljäsosa kirvulaisista. Kylässä toimi Kirvun Osuus-

kaupan päämyymälä ja sen yhteydessä ravintola. Sairalassa oli myös Keski-Kar-

jalan osuusliikkeen myymälä, kolme yksityistä sekatavarakauppaa, neljä kahvi-

laa, majoitusliikkeitä ja korjaamoita, apteekki ja kunnanlääkäri sekä eläinlää-

käri.  

Sairalan kylän teollisuuslaitoksista Torajärven saha sijaitsi järven etelärannalla. 

Se työllisti kaikkinensa 1930-luvulla reilusti yli 300 miestä. Kylän keskellä joen 

varrella oli vehnämylly ja pieni sähkövoimalaitos, josta saatiin sähkövirtaa Sai-

ralaan. 
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Kirvun Huopatehdas 1938 (Museovirasto) 

 

Sairalan kylässä Torajärven rannalla sijaitsi myös Evankelinen kansanopisto. Se 

aloitti toimintansa vuonna 1924 vanhassa huvilarakennuksessa Torajärven nie-

messä. Uudempi päärakennus valmistui kesällä 1937 ja rakennus on vielä nyky-

äänkin asuinkäytössä. Kirvun kylien historiasta olisi paljon kerrottavaa, mutta 

kylistä ja kylien rakennuksista löytyi yllättävän vähän vanhoja kuvia. Nykyään 

Kirvun alueella on pääosin neuvostoaikana rakennettuja taloja, mutta kymmeniä 

suomalaisten rakentamia taloja löytyy vielä eri kylistä. kuten kuvassa näkyy, 

maisemat vanhassa Kirvussa ovat kauniita vielä tänään, kuten kaikissa rajanta-

kaisissa vanhoissa suomalaiskylissä.  

Sairala oli suurin kylä Kirkonkylän ohella, siellä oli Rautatieasema, Suojeluskun-

natalo ja Lottakahvila, Saha, useita kauppaliikkeitä ja pankkeja, kansakoulu, 

sekä Nuorisoseurantalo, joka sijaitsi lähellä Sairalan rautatieasemaa. Nykyään 

Sairalassa on eniten asuintaloja Kirvun alueella. Lopuksi voin todeta, että Kir-

vussa on jäljellä ehkä vähiten vanhoja suomalaistaloja. 


