
 

  

2011 

Kuolismaan Kettuset 

Sukuseuran Hallitus 

1.7.2011 

Kuolismaan Kettuset 

Kettusviesti 3 / 2011 

 



2 
 

Sisältö 
Puheenjohtajan palsta ....................................................................................................................................... 3 

Kuolismaan Kettusten Sukuseuran tiedotuslehti ............................................................................................... 3 

Vanhan Valamon matka .................................................................................................................................... 4 

Matkalla vanhassa Karjalassa ........................................................................................................................... 8 

Vanhoja lehti-ilmoituksia vuosien varrelta ...................................................................................................... 18 

Paikannimien historiaa .................................................................................................................................... 28 

Harrastuksena akvarellien maalaus ................................................................................................................ 29 

 

 
Koivu, (Betula) 

 

 



3 
 

Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala  
 

Kesän 2011 sukuseuran kokous pidettiin Vanhaan Valamoon suuntautuvan sukuseuran matkan 
yhteydessä 17.6.2011 Sortavalassa Kaunis Hotellissa. Mietelauseen Matkailu avartaa voi ottaa 
hyvin tässä yhteydessä käyttöön kuvaamaan Sortavalaan tehtyä matkaa.  
 
     Tällä matkalla olimme kuin pysähtyneessä vanhassa filmissä ja suoraan tutkimusmatkailijoiden 
matkakertomuksissa. Kaikki entisen Suomen aikaiset pellot, pihat, kivi- ja puutalot samoin kuin 
purot ja järvet olivat paikallaan on/off-näppäimen taakse jätettynä. Tuntui kuin luonto-äiti olisi 
jäänyt odottamaan, että vielä sodan jälkeen 40-luvulla syntynyt ikäpolvi sai nähdä pysähtyneen 
Karjalan. Samalla ajatukset panivat miettimään miltä meidän nykyinen Suomi näyttäisi, jos emme 
olisi mukana talous– ja  uudistuskehityksessä. Niinpä sukukokouksessa tehty päätös jäsenmaksun 
ottamisesta käyttöön sai maisemallista taustatukea siitä miten toiminta voi heikentyä ja jopa py-
sähtyä ”rahan puutteeseen”. Sääntömuutoksen hyväksymisellä ja jäsenmaksun suuruuden mää-
räämisellä 10 € per talous kaudelle 2011 - 2012 vakautamme seuran taloustilannetta ja pystymme 
jatkamaan, kehittämään ja ylläpitää Kuolismaan Kettuset sukuseuran toimintaa.  
 
Kaihoisasti katson kaunista maalauksellista maisemaa Kaunis Hotellin ikkunasta Laatokan suuntaan 
ja maalaan mielikuvituksen siveltimen vedolla sinisen veden, luonnon niityn, lauttalaiturin ja nuo-
ren parin rakkauden mukaan maisematauluuni kotiin vietäväksi. 
 
Kiitos seuran jäsenet taakse jääneestä toimintakaudesta 2009-2010. Kiitokset hallituksen jäsenille 
työpanoksestanne ja erityiskiitokset Tarmolle pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä työpäivien 
vaihtuessa eläkepäiviksi. ONNITTELUT suurin kirjaimin uusimmalle kunniajäsenelle Jaakko Kettu-
selle ja samalla Kiitoksen Jaakolle laadukkaasta bussin kuljetuksesta, kuin myös matkanjärjestelyis-
tä. 
 
Kaikkia meitä Kuolismaan Kettuset sukuseuraan kuuluvia tarvitaan seuran toimintaan. Varmista 
jäsenyytesi maksamalla jäsenmaksu, johon ohjeet löytyy linkistä 

 www.kuolismaankettuset.fi/jasenmaksu  
 
Maailman matkaajana ja monet Metropolit nähneenä jätän Sortavalan ja Laatokan kesäyöhön ja 
toivotan Teille kaikille, 
 
Iloista Kaunista Kesää, 
pj. Tuula 

Kuolismaan Kettusten Sukuseuran tiedotuslehti  
Sukulehdessä ilmoitetaan Kuolismaan Kettuset – nimisen sukuseuran toiminnasta ja tapahtumista. Lehti on 

myös sukuseuran jäsenten ilmoituskanava. Jos sinulla on kertomuksia, omakohtaisia kokemuksia, jotka 

haluat julkaista lehdessä, niin lähetä materiaalisi lehden toimittajalle. Otamme mielihyvin vastaan ilmoituk-

sia ja mainoksia. Seuraavan lehteen tulevat ilmoitukset viimeistään 15.11.2011 mennessä osoitteeseen: 

varapuheenjohtaja@kuolismaankettuset.fi 

 

Sukuseuran ulkopuolisille Ilmoituksen hintatiedot lähetetään paluupostissa ennen lehden painamista! 

http://www.kuolismaankettuset.fi/jasenmaksu
mailto:varapuheenjohtaja@kuolismaankettuset.fi
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Vanhan Valamon matka  
Ensio Kettunen 
 

Vanha Valamon luostari Laatokalla oli Suomen Karjalan ortodoksista luostareista ensimmäinen. Perimätie-
don mukaan Valamon perustajana pidetään kreikkalaissyntyistä munkki Sergeitä. Sergei asettui Valamon 
saarelle vuonna 992 ja hän sai seuraajakseen kristinuskoon kääntyneen karjalaissyntyisen munkki Herman-
nin. Lähteiden mukaan varsinaisen luostarin perustaminen ajoittuu 1100-luvun puoliväliin. Valamo oli aluksi 
pieni erakkoluostari, joka nousi vuosisatojen aikana Karjalan hengelliseksi keskukseksi. Pyhittäjä Sergei oli 
tuonut tullessaan Valamoon Bysantin perinteen, askeesin, kirkkolaulun ja kirkkotaiteen perusteet. Sergein 
kuoltua hänen seuraajat olivat pääosin karjalaisia, mutta 1400-luvulla luostariin alkoi tulla myös venäläisiä 
munkkeja. 1500-luvulla Valamo omisti lähes 200 taloa eri puolilla Karjalaa. Sodat kuluttivat kuitenkin munk-
kiyhteisöä sekä sen omaisuutta vuosisatojen aikana. Valamo tuhoutui kokonaan vuonna 1611 ruotsalaisten 
hyökättyä sinne, mutta munkit palasivat saarelle uudestaan. Munkit rakensivat Valamon luostarin uudel-
leen Pietari suuren luvalle 1700-luvun alussa. Valamosta tuli aikojen kuluessa pyhiinvaelluspaikka, jossa 
ihmiset kävivät rukoilemassa ja hiljentymässä läheltä ja kaukaa. Ennen talvisotaa Valamossa vieraili yli 30 
000 matkailijaa vuosittain. Vanhassa Valamossa käynti oli karjalaisille ortodokseille ikiaikainen pyhiinvael-
lusmatka, johon varauduttiin useita kuukausia ennen matkaa. Nykyään Valamossa käy n. 120 000 turistia 
vuodessa. Uusittu pääkirkko saatiin valmiiksi muutamia vuosia sitten. Kirkossa on alakerrassa ns. talvikirkko, 
jota lämmitetään talvisin neljän puu-uunin avulla. Toisessa kerroksessa on suuri juhlava kesäkirkko. Kirkossa 
pidetään jumalanpalveluksia päivittäin.   

 
Nikolskin Skiitta Valamon saaressa ja Valamon luostari 

      Sukuseuramme jäsenistä pieni osa on ortodokseja. Miksi sitten matkamme suuntautui ortodoksien py-
hään paikkaan?  Oma sukuni äitini puolesta on vanhaa ortodoksisukua. Ukkini Nikolain puolesta olen Me-
laselän Purmosia ja mummoni Annan puolesta Suojärven Vegaruksen Tsutsuja. Isomummoni Fevronija Hou-
renja Sidorova Vlasov syntyi v.1854 Ilomantsin Liusvaarassa. Hän oli tunnettu runonniekka ja loitsuntekijä, 
jota mm. Martti Haavio kävi haastattelemassa vuonna 1921 Suojärven Vegaruksen Marjovaarassa. Sukuni 
taustasta johtuen lapsena kävin äitini Raakelin ja mummoni Annan kanssa ehkä enemmän ortodoksisessa 
kirkossa. Mikä ortodoksisuudessa kiinnostaa? Luterilaisessa kirkossa istuttiin paikallaan, piti olla hiljaa 
kuunnellen papin saarnaa. Koljosen Antin saarnat eivät lapsena minua kiinnostaneet, ne tuntuivat silloin 
pitkävetisiltä. Ortodoksisessa kirkossa ei vastaavasti voinut istua, kun ei ollut penkkejä. Ortodoksisessa ju-
malanpalveluksessa kirkkokansa tuli ja meni vapaasti, eikä kukaan virkkanut mitään, jos joku liikkui palve-
luksen aikana. Kun aikani kävi pitkäksi liturgian aikana, sain mummoltani tai äidiltäni luvan mennä ulos kir-
kon pihamaalle. Ortodoksiveisut ja kirkkolaulut soivat kauniimmin lapsen korvassa. Vielä nykyäänkin kuun-
telen mielelläni ortodoksista liturgiaa radiosta. Se tuo mukanaan muistoja lapsuudesta. Sukuseuran järjes-
tämä matka Vanhaan Valamoon oli siten omalla tavalla pyhiinvaellusmatka omaan lapsuuteen ja lapsuuden 
uskoon.  Vuosien saatossa olen alkanut pitää myös luterilaisista kirkonmenoista ja sen musiikista. Kirkossa 
käynnistä on tullut kuukausittainen tapa. Kirkossa saan hiljentyä hetkeksi miettimään omaa ja läheisten 
elämään. Vuosien vieriessä myös ihmisen elämän rajallisuus ja elämänkaaren lyhyys tuo oman mielekkyy-
den osallistua jumalanpalveluksiin. 
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     Sukuseuramme jäsenten matkan tarkoituksena oli pitää sukuseuran kokous uudessa ympäristössä. Vuo-
sia sukuseuramme kesäkokous on järjestetty Ilomantsissa ja osa sukumme jäsenistä on varmaankin jättänyt 
sukuseuran vuosikokouksen väliin uudistumattoman kokouskäytännön vuoksi. Sukuseuran Valamon matka 
ei kuitenkaan lisännyt osallistujien määrää, mutta sukukokouspaikka oli kuitenkin uusi ja itse kukin saimme 
sukukokouksesta uutta puhtia jatkaa sukumme toimintaa. Valamo ja Sortavala olivat osalle matkalla olleille 
tuttuja, mutta sukuseuran jäsenien mukanaolo toi lisäväriä tuttuihinkin paikkoihin. 

  
Sukuseuran matkalaiset Vanhassa Valamossa 

     Sukuseuramme Vanhan Valamon matkaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa sukuseuramme perusta-
jajäsen Jaakko Kettunen. Matka alkoi perjantaina 17.6.2011 klo 8.00 Joensuusta. Matkalle osallistui 27 su-
kuseuramme jäsentä, jotka kaikki odottivat matkaa kevään aikana kukin omalla tavalla. Matka Joensuusta 
rajalle meni nopeasti, mutta rajanylitys oli hidasta. Matka jatkui Sortavalaan, jossa teimme kaupunkikier-
roksen tutustuen vanhoihin Suomalaisiin rakennuksiin. Majoituimme Sortavalassa Kaunis nimiseen hotel-
liin, joka sijaitsi sataman vieressä.  

 
Kaunis Hotelli Sortavalassa ja Sortavalan seminaari vastarannalla 

 
Diakonissalaitoksen sairaala ja Raatihuone 



6 
 

     Sukuseuran vuosikokouksen aluksi kutsuttiin Kuolismaan kolmanneksi kunniajäseneksi Jaakko Kettunen 
Joensuusta. Kokouksen puheenjohtajan toimi Erkki Kettunen ja sihteerinä Eeva Kettunen. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Näiden lisäksi muutettiin sukuseurojen sääntöjä siten, että 
pystymme perimään jäsenmaksua toiminnan rahoittamiseksi. Uusina hallituksen jäseninä jatkavat Eeva 
Kettunen Helsingistä ja Jaakko Kettunen Joensuusta. Uutena jäsenenä valittiin hallitukseen Taina Koivisto 
Espoosta. Seuran tilejä tarkastamaan valittiin Arvo Korpelainen ja Sirpa Kinnarinen sekä varatoimentarkas-
tajiksi Erkki Kettunen ja Kari Kettunen. Kokouksen päätteeksi nautimme yhteisen sukuaterian. 

 
Sukuseuran matkalaiset yhteiskuvassa Valamon saarella 

  
Valamon viikatemies yläkuvassa. Alakuvissa kuvia luostarin etupihalta 
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     Lauantaina aamulla seilasimme kantosiipialuksella pilvisessä säässä Valamon saarelle, jossa tutustuimme 
Valamon nähtävyyksiin. Pääkirkon korjaustyö oli kymmenessä vuodessa saatu päätökseen ja ympäristöäkin 
oli hiukan siistitty. Sataman uudistustyö parantaa merkittävästi Valamon saaren ympäristöä. Parintunnin 
päästä palasimme takaisin toisella kantosiipialuksella Sortavalaan, jossa nautimme lounasta kukin tahoil-
lamme. Illan kuluessa palasimme takaisin Joensuuhun. Rajan Suomen puolella kajahti laulu Suloisessa Suo-
men maassa. Uutta sukuseuran kokousta pääsemme suunnittelemaan hallituksessa kuluvan toimintakau-
den aikana ja kokouspaikaksi toivottiin Joensuuta. 
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Matkalla vanhassa Karjalassa 
Ensio Kettunen 
 
 

Luovutetun Karjalan maisemat ovat kiinnostaneet 

ihmisiä vuosikymmenien ajan. Syitä kiinnostuk-

seen löytyy useita. Omalla kohdallani tärkein syy 

lienee se, että sukuni asuinpaikat sekä isäni, että 

äitini puolelta ovat jääneet viimesotien jälkeen 

muodostetun uuden valtakunnanrajan taakse. 

Isäni suvun tilat sijaitsivat Kuolismaan kylässä. 

Äitini syntymäkoti on Melaselässä ja mummoni 

Anni Tsutsusen suku on kotoisin Suojärven Vega-

ruksen kylästä. Tässä pakinassa kerron kokemuk-

sia kotiseutumatkaltani Raja-Karjalan kautta Kuo-

lismaahan.  

 
Tie Värtsilästä Soanlahdelle. 
 

     Vuosia sitten kävin tuttavieni kanssa henkilö-

autolla Kuolismaassa. Matka suuntautui Ilomant-

sista ensin Värtsilään, jossa rajan ylityksen jäl-

keen lähdimme ajamaan kohti Sortavalaa. Muu-

taman kilometrin jälkeen käännyimme vasemmal-

le vanhaan Värtsilään menevälle tielle.  Rajan 

taakse jääneessä Värtsilässä tien varsilla on van-

hoja ja uusia taloja rintarinnan. Ohitamme van-

han lentokentän ja jonkin aikaa ajettuamme saa-

vumme Jänisjärven pohjoisrannalle, jonka rannal-

la on tatsoja, pioneerileirin, Sininen hotelli ja Jä-

nisjärven Metsähotelli, jonka pihalla oli muutamia 

autoja, osa suomalaisten omistuksessa olevia. 

Ajettuamme huonoja sorateitä n. 32 km, saa-

vumme Soanlahdelle. Soanlahti rajoittui aikai-

semmin Korpiselän, Suistamon, Ruskealan, Pälk-

järven ja Värtsilän pitäjiin. Se oli Raja-Karjalan 

pitäjistä pienin, pinta-ala ilman järviä n. 430 km2. 

Soanlahden pitäjän kirkonkylä sijaitsi Jänisjärven 

koillisrannalla. Pitäjän suurin pituus lännestä 

itään oli 34 km, leveys etelästä pohjoiseen 32 km. 

Soanlahti oli ennen sotia harvaan asuttu pitäjä. 

Nykyäänkin Soanlahdessa asuu vähän asukkaita. 

Ajaessamme Soanlahden ohi, tienvarrella kävelee 

muutama lapsi koulusta tai naapurista kotiin. 

Auton saapuessa lasten kohdalla, lapset vilkutta-

vat matkalaisille.  Kyläkuvasta päätellen kylässä ei 

ole ollut koskaan suuria teollisuuslaitoksia. Talot 

ovat vanhoja ja huonokuntoisia.  Jatkamme ajo-

amme kohti Suistamoa. Tien molemmin puolin 

näemme vanhoja Suomalaisten raivaamia peltoja, 

rapistuvia taloja ja vanhoja sovhoosien navettoja. 

 
Vanhaa Soanlahden taajamaa. 

 
Soanlahtelainen bussipysäkki. 
 

     Suistamon kirkonkylään oli Soanlahdelta mat-

kaa n. 15,5 km. Kylän keskellä olevan tienristin 

vasemmalla puolella on vanha suomalaisten ra-

kentama kansakoulu, vuoden 1918 sodan muis-

tomerkki ja kauempana sankarihautausmaa. Oi-

kealla puolella on kirkko ja kauempana Suistamon 

seminaarin raunioita. Pistäydyimme ensin Suis-
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tamon kirkossa, sankarihautausmaalla ja lopuksi 

pienessä Magazin- kyläkaupassa. Kylä on hiljai-

nen. Kylätiellä käyskentelee vapaana joitakin 

lehmiä. Suistamon pitäjä oli ennen sotia kooltaan 

suuri. Suistamon naapuripitäjiä olivat Impilah-

ti, Salmi, Suojärvi, Korpiselkä, Soanlahti, Ruskeala 

ja Harlun pitäjät.  

 
Maisema Soanlahdelta Jänisjärvelle päin. 
 

    Suistamon pitäjän pituus oli noin 50 km ja leve-

yttä sillä oli 47 km.  Lähimpään kaupunkiin, Sorta-

valaan, oli Suistamon kirkonkylästä matkaa 45 

km. Pitäjässä oli laajoja korpia, rämeitä ja soita. 

Suurimmat järvet olivat Suistamonjärvi, Uuksu-

järvi, Muuannonjärvi, Äimäjärvi, Saranjärvi ja 

Loimolanjärvi.  

 
Kuvassa vanhaa Suistamon kirkonkylää.  

     Suistamollaa toimi ennen sotia mm. Suistamon 

seminaari v. 1918 - 1939, kansakoulu, suojelus-

kuntatalo ja kyläkauppoja. Suistamosta matkam-

me jatkui Leppäsyrjän kautta Loimolaan. Lep-

päsyrjä ja Loimola olivat aikoinaan Suistamoon 

kuuluvia kyliä.  Molemmissa kylissä toimi aikoi-

naan sahat, jotka työllistivät paikallisia asukkaita. 

Suurin sahalaitos sijaitsi Loimolasta pohjoisen 

sijainneella Roikonkoskella, joka työllisti toista 

sataa Suistamolaista ennen talvisotaa. Sahalai-

toksia syntyi ao. kyliin, koska junarata kulki kylien 

kautta Suojärvelle ja metsiä hakattiin silloin run-

saasti Suistamolla. Roikonkoski on hiukan syrjäs-

sä päätiestä ja sinne mennään n. 12 km itään päin 

Leppäsyrjästä ja siellä tienviitta venäjän kielellä 

”Roikonkoski 4”. Roikonkoskella on suomalaisten 

rakentamat kansakoulu ja rautatieasema sekä 

venäläistä rakennuskantaa kahvila ja kauppa.    

 
Kuvassa vanha Suistamon Kirkko. 
 

     Leppäsyrjässä oli aikoinaan ylä- ja alakansa-

koulu sekä pienviljelijäkoulu (maamieskoulu). 

Kylien väestöstä pääosa oli ortodokseja. Kylässä 

oli ortodoksinen tsasouna ja luterilainen rukous-

huone. Suistamolta matkaa Leppäsyrjään oli 17 

km. 

 
Leppäsyrjän kylämaisemaa. 

      Tiet Suistamosta itään päin olivat Soanlahden 

ja Suistamon väliseen tiehen verrattuna suhteelli-

sen hyvässä kunnossa. Matkamme jatkui ränsis-

tyneiden talojen ja metsittyvien peltojen ohi koh-

ti Loimolaa. Loimola oli aiemmin näkemiämme 
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pikkukyliä suurempi asutuskeskus. Loimolassa 

pidämme pienen tauon. Käymme kaupassa ja 

kyselemme paikallisilta, olisiko tien toisella puo-

lella sijaitseva leipomo auki. Kaupan tiskin takana 

seisova myyjä kertoo, että leipomo on avoinna 

vain muutamana päivänä viikossa aamuisin. Nyt 

se oli kiinni joten emme saaneet tuoretta leipää 

matkaevääksi. Loimola on ollut aikoinaan, ja on 

nykyäänkin tiheään asuttu kylä. Kylässä sijaitsivat 

kansakoulun lisäksi metsäkoulu ja sahalaitos. 

Talot ovat pääosin vanhoja ja harmaasävyisiä. 

Osa suomalaistaloista on säilynyt. Loimolan järvi 

ja sen rannoilla sijaitsevat harmaat talorivistöt 

tuovat mieleen vanhan Loimolan kylän, joskin 

kuvassa näkyvien talojen paikalla oli ennen saha-

laitos, höyläämö, lautatarhat ja työläisten ”ker-

rostalot”. Leppäsyrjästä oli Loimolaan 33 km. 

 
Kuvassa Loimolan ja Leppäsyrjän välinen junarata. 
 

     Jatkamme matkaa Loimolasta 10 km päässä 

olevalle Kollaajoelle. Kollaa Kestää tunnuslause ei 

päde täällä, sillä Kollaan muistokiven yläosa on 

rikki. Kollaan muistomerkillä ollessamme sinne 

saapuu henkilöautolla venäläinen humalassa ole-

va seurue, joka alkaa käyttäytyä uhkaavasti. Kat-

somme viisaaksi jättää Kollaan ja peräännymme 

nopeasti autoomme. 

 

 
Kollasjoki

 
Loimolan kylä. 

  
Uuksujärven kylämaisemaa 1900-luvun alussa. 
 

     Kollaalta lähdettyämme jatkamme matkaam-

me kohti Uuksujärveä. Pidämme pienen tauon 

Uuksujärvellä, Uuksujärven entisen koulun ran-

nalla. Kaunista hiekkarantaa pilaavat roskat, van-

hat autonrenkaat ja lasipullojen sirpaleet. Uuksu-

järven koulusta on jäljellä kivijalka. Koulun seinät 

ovat kaatuneet muutamia vuosia aikaisemmin. 

Uuksujärvi kuului aikoinaan Suistamon pitäjään, 

vaikka oli lähellä Suojärveä. Uuksujärvelle oli 

matkaa Loimolasta n. 17 km. Uuksijärveltä jat-

kamme matkaa kohti Piitsjokea, jonne oli matkaa 

Uuksujärven sillalta reilut 3 km. 
 

     Piitsjoella oli ennen sotia Torasjoen Saha Oy:n 

saha, jossa tehtiin töitä kahdessa vuorossa. Piits-

joki kuului aiemmin Suojärven pitäjään. Kylä oli 
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pääsävyltään harmaa, vanhoja taloja ja rakennuk-

sia tienvarsilla. Irtokoiria juoksenteli tienvarsilla 

ajaessamme kylän ohi ja jatkaessamme matkaa 

kohti Suojärveä, jonne oli Piitsjoelta n. 18 km.  

 
Uuksujärven koulun hiekkarantaa. 

 
Piitsjoen kylä. 
 

     Saapuessamme Suojärvelle, entiseen Suvilah-

den taajamaan, aurinko paistaa kirkkaasti. Suo-

järven entinen kauppala ei auringonpaisteesta 

huolimatta vastannut mielikuviani. Harmaat ta-

lonrähjät ja kirjavanväriset kerrostalot tekevät 

kylästä surkean kokonaisuuden. Suojärvi oli en-

nen sotaa kaunis ja vilkas kyläyhteisö. Siellä asui 

lähes 15 000 asukasta. Suojärvelle perustettiin 

1930-luvun vaihteessa useita sahoja ja laatikko-

tehdas. Asukasmäärä lisääntyi ja kauppojen mää-

rä kasvoi. Suojärven saloille rakennettiin runsaas-

ti kämppiä ja puuta kaadettiin tehtaiden tarpeita 

varten runsaasti. Suojärvellä oli ennen sotia 28 

kylää. Nykyään vain seitsemässä kylässä asutaan 

vakituisesti. Suojärven Vegaruksen kylä oli minun 

mummoni perheen asuinpaikka ennen sotia. 

 
Koirinojalla sijaitseva Murheenristi. 
 

 
Suvilahden kauppala ennen sotia. 
 

      Suojärven kylämaisema oli muuttunut sota-

vuosien jälkeen epäedukseen. Junarata halkaisee 

Suojärven keskustaajaman kahteen osaan ja yöllä 

junanvaunujen kolina herättää matkalaiset use-

aan otteeseen. Aamupalan jälkeen nousemme 

venäläiseen maastoautoon, jolla aloitamme mat-

kamme sukumme asuinsijoille Kuolismaahan ja 

Miikkulanvaaraan.  

 

 
Rähjäinen hotelli Suojärvellä. 
 

     Matka suuntautuu Suojärveltä pohjoiseen 

Porajärven tielle. Saavuimme ensin 14 km ajo-
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matkan jälkeen Kuikkaniemelle, jossa tien oikeal-

la puolella on vanha luterilainen kirkko. Kuikka-

niemi tunnettiin ennen vanhaan Bompinin talos-

ta. Pysähdymme seuraavaksi Suojoella, jossa 

lehmälauma tukkii tien. Suojoen kohdalla oli en-

nen Jehkilä. Jehkilässä oli ennen sotia joen mo-

lemmin puolin taloja. Nyt paikka on asumaton. 

Joen partaalla, tien oikealla puolella, on Koivusen 

kaupan kivijalka ja rappuset. Jatkamme matkaa 

Kaitajärvelle, jonne matkaa Suojärveltä on 37 

km. (Nykyisin kylän nimi on Toivola).  

  Leppäniemen vanha kirkko. 
 

     Kylätalon pihassa, tien vasemmalla puolella, on 

suuri määrä ihmisiä. Jatkamme matkaa kohti Po-

rajärveä ja saavumme Lahkolammelle. Kylä on 

rakennettu sotien jälkeen, sillä ennen sotaa siellä 

ei ollut asutusta. 

 
Torasjoen saha. 
 

     Kylän jälkeen käännyimme vasemmalle, Toras-

joelle menevälle tielle. Tien varressa on vanha, 

vielä käytössä oleva saharakennus. Otaksuin sil-

loin sahan olevan Torasjoen Saha Oy:n vuonna 

1927 rakentama sahalaitos, mutta saha oli ennen 

sotia Kaitajärvellä. Myöhemmin sahalaitoksia 

rakennettiin Naistenjärvelle, Loimolaan ja Leppä-

koskelle. Ennen sotia Torasjoen Kaitajärven sahal-

le rakennettiin rautatie Suojärveltä.  

     Salmijärvelle menevä tie oli rakennettu suur-

ten suoalueiden läpi. Tien kunto oli paikoin niin 

huono, ettei tavallisella henkilöautolla olisi ollut 

mitään asiaa tielle. Tietä käytettiin pääasiassa 

Kuolismaassa sijaitsevan Venäläisen rajavartio-

aseman huoltotienä. Saavuimme puolen tunnin 

jälkeen Ison Kontiojärven rantaan ja ylitimme 

Kontiojoen sillan.  

 
Kontiojärvi. 
 

     Kontiojärveen tulee vettä Liusjärvestä ja Män-

tyjärvestä. Vedet laskevat Isosta Kontiojärvestä, 

Kontiojoen kautta Tsudojärveen, joka on osa To-

rasjokea. Entisaikoina Kontiojokea käytettiin uit-

toväylänä, jota pitkin puutavaraa uitettiin Kaita-

järvellä sijainneeseen Torasjoen sahalle saakka.  

 
Kontiojoki. 

     Tauon jälkeen jatkamme matkaa eteenpäin ja 

saavuimme Salmijärvelle. Järvi jakautui kapean 

salmen molemmille puolille. Salmen ylittävä silta 
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oli osittain romahtanut. Korjailemme siltaa löy-

tämillämme lankuilla ja pääsemme hitaasti ajaen 

sillan yli.   

 

 
Salmijärven rajavartiosto v. 1937. 
 

     Salmijärven pohjoisella rannalla oli aiempina 

vuosisatoina ollut jopa 16 taloa, mutta nälkävuo-

sina asukkaat olivat paenneet Suojärven Vegaruk-

seen. Vielä 1930-luvulla Salmijärvellä asui kar-

hunkaatajana, karhunkasvattajana ja metsänvar-

tijana tunnettu Mikko Rökki. Salmijärvelle valmis-

tui vuonna 1937 rajavartioston vartio, joka oli 

Ilomantsin eteläisin rajavartiosto.  

 

 

  
Salmijärvi ja järven ylittävä puusilta 
 

     Salmijärveltä jatkoimme matkaa kohti Kuolis-

maata. Seenikankaan kohdalla olevasta risteyk-

sestä käännyimme vasemmalle, Kuuttivaaralle 

johtavalle tielle. Suoraan menevä tie olisi vienyt 

meidät Leppäsenahon kautta Liusvaaraan. Leppä-

senahossa asui Vlasoffit ja 1800-luvun puolivälis-

sä isomummoni Fevronia Hourenja Sidorintytär 

Vlasoff. Suomen valtio rakennutti Kuolismaasta 

Salmijärvelle tien 1930-luvun puolivälin jälkeen. 

Salmijärveltä Vegarukseen oli silloin huonokun-

toinen tieyhteys.  Jatkoimme matkaa suomalais-

ten rakentamaa Salmijärvi – Kuolismaa tietä.  

Tien kunto Kuuttivaaran alla ja sen jälkeen oli 

todella huono. Tietä oli käytetty viime aikoina 

melko vähän. Välillä jouduimme kiertämään tielle 

kaatuneita puita ja puhelinpylväitä. Yhden joen 

ylittäminen tuotti vaikeuksia. Silta oli hajonnut ja 

jouduimme ylittämään joen pohjaa pitkin ajaen. 

Vettä ylityspaikassa oli yli puoli metriä, mutta 

ovien tiivisteet estivät veden virtaamisen autoon.  

 

     Saavuimme pian vedenjakajana toimivalle 

Kuuttivaaralle. Kuuttivaaran laelle, valtion maal-

le, rakensi yli sata vuotta sitten Pekka Tanskanen 

vaimonsa kanssa metsänvartijan talon. Talon 

ympärille hän raivasi pellot ja kasvatti oman per-

heen. Myöhään syksyllä 1919 espanjantauti saa-

pui erämaataloon ja talosta kuoli tautiin vaimo ja 

kaksi lasta. Pekka sairastui myös espanjantautiin, 

mutta selvisi siitä Suojärven Vaaksauksen met-

sänvartijana toimineen Jupin ansiosta elävien 

kirjoihin. Nyt Kuuttivaaran rinteiltä oli hakattu 

kaikki metsät. Erämaatalon paikkaa emme löytä-

neet tienvarrelta. Kuuttivaaralta jatkoimme mat-

kaamme kohti Kuolismaata. Muutaman kilomet-

rin päässä Kuuttivaarasta tiemme yhtyi Vaaksaku-

sesta tulevaan tiehen. Tien kunto parani ja saa-

vuimme pian Jakunvaaralle. Jakunvaaralla asui 

ennen sotia viisi perhettä ja sodan jälkeen siellä 

oli tutka-asema, joka oli kaadettu 2000-luvun 

alussa. Jakunvaaralta laskeuduimme jyrkkää rin-

nettä alas, Liusvaaran ja Kuolismaan tielle. Saa-

vuimme pian Mikitanvaaralle, jossa oli Punaisen 

ristin sairasmajan kohdalle rakennettu venäläis-

ten rajavartioston tukikohta.  
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Kuvassa kirjoittaja Luovejoen sillalla. 
 

     Ohitimme Kuolismaan kylän ja jatkoimme Koi-

tajoen sillan yli matkaamme kohti Luovenjokea ja 

Miikkulanvaaraa. Tien molemmin puolin oli näky-

villä sotien aikaisia juoksuhautoja, pesäkkeitä ja 

korsuja. Neljän kilometrin jälkeen saavuimme 

Luovenjoelle, jossa pidimme kuvaustauon.  Luo-

venjoen silta rakennettiin 1930-luvulla. Sillan 

rakentajista osa oli Miikkulanvaarasta, osa muual-

ta. Sillan rakentajat olivat majoittuneet Miikku-

lanvaaraan rakennustöiden ajaksi. Silta räjäytet-

tiin kesällä 1944 vetäytymistaistelujen aikana. 

Jatkamme matkaa Luovejoen sillalta muutaman 

kilometrin päässä olevaan Miikkulanvaaraan.  

 
Kuvassa Antti Kettusen rakennuksen sokkeli. 
 

     Nousimme autosta ja kapuamme jyrkkää met-

sittynyttä rinnettä ylös Miikkulanvaaran mäelle. 

Mäen rinteessä on vanha kiviaita, johon oli kerät-

ty ammoisina aikoina pelloilla olevia kiviä pelloil-

ta. Jatkoimme matkaa mäkeä ylöspäin ja saa-

vuimme peltoaukealle. Peltoaukealta löysimme 

Antti Kettusen ja Jaakko Kettusen rakennusten 

pohjat. Miikkulanvaaran kylää asutti 1930-luvulla 

Antti Kettusen, Jaakko Kettusen ja Iivari Kettusen 

perheet. Kylävaaran takana on Luovenjärvi, josta 

kyläläiset saivat kalaa elintarpeiksi. Pääelinkeino-

na kylän asukkailla oli metsätyöt ja maanviljelys.  

 
Kuolismaan Matinvaara koulun paikalta kuvattuna. 

     Palasimme autolla takaisin kahdeksan kilomet-

rin matkan Kuolismaan kylään. Koitajoella ta-

pasimme sotilaita rakentamassa uutta siltaa van-

han sillan viereen. Pidimme taukoa sillan kupees-

sa, katsoen samalla veden hidasta virtaamista 

Koitajoessa. 

 
Kuvassa Huotarinvaaran rinnepeltoja. 
 

      Lähdin tutustumaan Kuolismaan kylään. Nou-

sin Koitajoen sillalta vanhaa kylätietä ylöspäin 

Kettulanvaaralle (vaaraa kutsuttiin aiemmin ni-

mellä Matinvaara). Kylätie oli osittain hävinnyt 

metsän sisään. Kylätien varressa aiemmin olleen 

Hoskosen kaupan ja asuintalojen pohjat löytyivät 

etsimisen jälkeen. Saapuessani Kettulanvaaralle, 

avautui eteeni laaja peltoaukea. Vaaran lakea oli 

sukumme viljellyt vuosisatoja ja nyt sitä peitti 

kaunis luonnonniitty. Tälle vaaralle oli sukumme 

esi-isä Mats Kettuin perheineen muuttanut vuon-



15 
 

na 1696. Vaaran lakea oli viimeksi asuttanut 

1930-luvulla Jussi Kettunen perheineen. Kettu-

lanvaaran päältä avautui upeat näkymät lähiky-

liin. Koillisessa näkyi Huotarinvaara ja sen takana 

kauempana Lehmivaara. Idässä Jakunvaaran ja 

etelässä kaukana Hilipanvaara ja Riionvaara. Al-

haalla välkkyi metsän keskeltä Kyläjärven pinta, 

lämmin kesätuuli puhalteli vaaran kylkiä pitkin. 

Nautittuani hetken aikaa kauniista vaaramaise-

mista ja auringon lämmöstä, jatkoin matkaani 

alas kohti Kyläjärveä. Ohitin Kuolismaan koulun 

paikan tietämättäni. Alempana rinteen juurelta, 

metsän reunasta, löysin vanhoja rakennusten 

pohjia. Kävelin Huotarinvaaraa kohti ja olin löytä-

vinäni Mikko Salomaan, Josva Kettusen ja Alfred 

Hurskaisen aiemmin asuttamien talojen rauniot. 

 
Kuolismaan Kyläjärvi. 
 

     Jatkoin matkaa Kyläjärven rantaan. Metsitty-

nyt niitty laskeutui loivasti järveen, järvessä oli 

vesi vähissä. Kyläjärvi oli pienempi kuin olin sen 

karttojen ja kuvien perusteella kuvitellut. Ranta 

oli pehmeää saven, mudan ja hiekan sekoitusta. 

Järven toisella puolella, Mikitanvaaralla näkyi 

venäläisten vartiorakennus. Rannassa käveli soti-

laita puolipukeissa kesäpäivää viettämässä. Varti-

on paikalla sijaitsi ennen sotia Punaisen ristin 

sairasmaja. Lähdin kävelemään rantaa pitkin koh-

ti Osipanlahtea. Osipanlahden takana sijaitsi ai-

emmin Lahen Iivanan kauppa. Saavuin suurien 

kuusien ja ikihonkien peittämälle kumpareelle, 

jonka oletin Kuolismaan kylän hautausmaaksi. 

Metsässä, olettamani hautausmaan alueella oli 

vanha generaattoriasema öljysäiliöineen. Raken-

nus purettiin muutamaa vuotta myöhemmin pois. 

Etsin hautausmaalta hautakiviä, hautaristejä ja 

hautakumpuja, löytämättä yhtään hautausmaille 

tuttuja merkkejä.  

 
Huotarinvaaran alla oleva pelto, takana hautausmaa. 
 

     Aikani samoiltuani lähdin nousemaan mäkeä 

ylöspäin Huotarinvaaran lakea kohti. Mäen päällä 

oli useita talojen pohjia. Yksi talonpohja oli suuri, 

lienee ollut Hattusten talon paikka. Päivä oli 

kääntymässä iltapäivän puolelle, aloitin paluu-

matkani autolle. Laskeuduin Huotarinvaaralta 

alas, Koitajoen varressa kulkevalle tielle, Kivisillan 

kautta. Kävelin Koitajoen vartta kulkevaa tietä 

pitkin kohti Koitajoen siltaa, jossa muu seurue jo 

odotteli minua.  Aloitimme paluumatkan takaisin 

Suojärvelle. Kuolismaan alueelle jäi vielä paljon 

katsottavaa, sillä olisin halunnut käydä Isäni syn-

tymäpaikalla Itkajärvellä ja mummoni kotikylässä 

Leppävaarassa. 
 

     Ohitettuamme Kuolismaan vartioaseman, jat-

koimme matkaa kohti Liusvaaraa. Tien kunto oli 

huomattavasti parempi, kuin aamulla ajamamme 

Salmijärven ja Kuuttivaaran kautta kulkevan van-

ha tien. Kymmenen kilometrin ajomatkan jälkeen 

tuli eteemme tien risteys. Arvelimme vasemmalle 

kaartuvan, parempikuntoisen tien johtavan Lius-

vaaraan. Ohitimme pian kapean järven, jonka 

takana näkyi pitkä korkea särkkä.  Saavuimme 

järvialueelle, jossa oli useita pieniä järviä ja nie-

miä. Järvialueen jälkeen saavuimme joelle, jonka 

oikealla puolella oli iso vaara. Luulimme sitä aluk-

si Liusvaaraksi. Joen yli johtavan sillan kohdalle oli 

pysähtynyt vesitankkausta varten kuorma-auto. 

Kuljettajamme kävi jututtamassa kuorma-auton 
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kuljettajaa. Mies kertoi meidän olevan matkalla 

kohti Petäjäjärveä ja Vuottoniemeä. Totesimme 

silloin, että olimme ajaneet harhaan. Olimme 

saapuneet Latalampeen laskevalle purolle. Oike-

alla näkynyt korkea vaara oli nimeltään Sikovaara. 

Aikaisemmin ohittamamme järvet olivat nimel-

tään Aittojärvi ja Iso-Latajärvi. Kapea, korkean 

särkän reunustaman järven nimi oli Särkkäjärvi. 

Jouduimme palaamaan kymmenen kilometrin 

matkan takaisin Kuolismaa – Liusvaara väliselle 

tielle.  Jatkoimme matkaa kohti Liusvaaraa. Lius-

vaarassa oli tien oikealla puolella peltoaukeama, 

jossa näkyi rakennusten paikkoja. Kuolismaan 

kyläjärveä huomattavasti suurempi Ylinen Lius-

järvi vaahtosi ukkosmyrskyn nostaman tuulen 

vaikutuksesta. Ohitimme järven pohjoispuolitse ja 

Kivijärveltä laskevan puron jälkeen ohitimme 

”Terkkälän” rakennusten rauniot.  

     Jatkoimme matkaamme kohti Porajärveä ja 

ylitimme pian vanhan valtakunnan rajan.  Saa-

vuimme tunnin ajomatkan jälkeen vajaan kah-

deksantuhannen asukkaan Porajärvelle.  Kuolis-

maasta Porajärvelle kertyi matkaa n. 80 km. Kylä 

näytti elävän omaa aikakauttansa. Suurin osa 

taloista oli vanhoja, ajan patinoimia, parhaat päi-

vänsä nähneitä rakennuksia. Lehmät, lampaat ja 

muut kotieläimet kävelivät teillä vapaasti. Useilla 

asukkailla oli aidan ympäröimät kasvimaat, missä 

kasvatettiin perunaa, juurikasveja ja muita puu-

tarhatuotteita. Kylän pääelinkeinona oli metsäta-

lous. Työttömyys ja siitä seuraava köyhyys näkyi 

rakennusten lisäksi myös ihmisissä sekä kaupan 

valikoimissa. Yritin tehdä ostoksia kylän kaupasta, 

mutta myyjä kertoi kaupan olevan kiinni. Sisällä 

oli kuitenkin paikallisia ihmisiä ostoksilla. Pa-

lasimme 80 kilometrin matkan Porajärveltä Kos-

tamuksen, Kaitajärven ja Naistenjärven kautta 

Suojärvelle. Porajärveltä Suojärvelle kertyi mat-

kaa n. 90 km. Matkapäivä oli rasittava. Huonot 

tiet ja maastoauton huonot iskunvaimentimet 

kipeyttivät selkänikamat. Olisin halunnut käydä 

matkan aikana tutustumassa mummoni Annin 

syntymäpaikkaan Suojärven Vegaruksessa sekä 

hänen veljensä asuinpaikkaan Hautavaaralla. 

Vegaruksen matkan jouduin jättämään tulevai-

suuteen, koska entiseen Vegaruksen kylään joh-

tavat sillat olivat silloin niin huonossa kunnossa, 

ettei sinne olisi päästy henkilöautolla. Hautavaa-

raan pääsin tutustumaan seuraavan kotiseutu-

matkan aikana.  

 
Porajärvi. 

 
Porajärvi Suunujoen rannalla. 

     Suojärveen kuulunut Hyrsylän mutka on kiin-

nostanut minua useiden vuosien ajan. Pääsin 

tutustumaan siihen seuraavan Karjalaan suuntau-

tuneen kotiseutumatkan aikana. Pyysimme Suo-

järven hotellin pihaan tullutta venäläismiestä 

viemään meidät Hyrsylän mutkaan.  

 
Suojoki Hyrsylän mutkassa. 
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     Matkan hinnan sovimme etukäteen. Matka 

alkoi vauhdikkaasti. Etupenkillä istuessani aloin 

pelätä, sillä autossa ei ollut turvavöitä ja kuskina 

ollut venäläismies ei tuntunut välittävän liiken-

nesäännöistä tippaakaan. Pian saavuimme Suojo-

en sillalle, jossa pyysin kuskia pysäyttämään vä-

häksi aikaa. Suojoella oli ennen sotia rajavartios-

ton puomivartio, jossa tarkastettiin kaikkien Hyr-

sylän mutkaan menevien liikkumisluvat. Kuvaus-

tauon jälkeen matkamme jatkui Hautavaaran 

kylään. Matkaa Suojärveltä Hautavaaraan kertyi 

n. 22 km. Mummoni veli Kuisma Tsutsunen asui 

ennen sotia Hautavaarassa, pitäen siellä jonkin-

laista kyläkauppaa.  

     Hautavaaran kylä oli lähes samanlainen, kuin 

ennen sotia otetuissa valokuvissa. Osa rakennuk-

sista näytti olevan suomalaisten rakentamia talo-

ja. Talot näyttivät samannäköisiltä kuin 70 -vuotta 

aiemmin otetuissa kuvissa. Tuntui siltä, kuin aika 

olisi pysähtynyt kylän kohdalla.  Pystyssä oli vielä 

vanha Hautavaaran koulukin, joskin ränsistyneen 

oloisena. Ukkospilven tulo Usmitsanjärven takaa 

kiirehti meitä takaisin autollemme. Olisin halun-

nut käydä vielä Ignoilassa ja Hyrsylässä, mutta 

kuskinamme ollut venäläismies väitti, ettei sinne 

pääse henkilöautolla. Palasimme takaisin Suojär-

velle yhtä kokemusta rikkaampana. 

     Suomen entinen Karjala on matkojeni aikana 

pysynyt lähes muuttumattomana. Maisemat ovat 

olleet ammoisina aikoina kauniita, mutta raken-

nukset ja kylien ympäristöt ovat nykyään todella 

huonossa kunnossa. Pihamaat, rakennukset ja 

tiestö ovat vanhoja ja hoitamattomia. Kukaan ei 

tunnu välittävän rakennusten kunnosta ja ympä-

ristön siisteydestä. Esimerkkejä rakennusten 

huonosta kunnosta löytyy kaikkialta entisen 

Suomen Karjalan alueilta. Suojärven hotelli on 

mielestäni pohjanoteeraus hotellimajoituksesta. 

Huoneet ovat pieniä ja nuhruisia. Nukkumisesta 

ei tule mitään, koska vuoteet ovat vanhoja ja 

rikkonaisia. Kesäkautena huoneet ovat tunkkaisia 

ja kuumia. Suosittelenkin Suojärvelle matkaajia 

etsimään yksityismajoitusta, joissa olosuhteet 

ovat parempia. Kaikesta huolimatta Karjalan mat-

kailu on avartanut mielikuvaa sekä entisestä, että 

nykyisestä Karjalasta. Karjalaa emme saa enää 

takaisin ja toisaalta emme sitä tarvitse.  Karjalan 

alue on rapistunut ja pilattu neuvostoaikana. 

Nykyiset asukkaat ja päättäjät ovat myös saman-

laisia. Jos saisimme Karjalan takaisin, joutuisimme 

ottamaan se asukkaineen. Meille suomalaisille on 

parempi vaihtoehto jättää Karjala sellaisenaan 

nykyisten asukkaiden asuttavaksi. 

 

 

 
Hautavaaran kylämaisemaa.    



Vanhoja lehti-ilmoituksia vuosien varrelta  

 

04.03.1858   Suomen Julkisia Sanomia no 18 
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03.03.1885   Karjalatar no 10A 

       

19.06.1891 Mikkelin Sanomat no 47  16.06.1891   Uusi Suometar no 136                                    
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04.11.1892   Savo-Karjala no 126                                                          02.04.1887   Uljas 

     

                      20.06.1899   Karjalatar no 69                                          21.03.1900   Savo-Karjala no 20 
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15.11.1904   Otava no 117 

 

01.01.1905   Suomi no 3 
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30.04.1904   Pohjois-Karjala no 50 
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15.09.1906   Laatokka no 105                                                                    22.05.1906   Pohjois-Karjala no 58 

  

02.12.1905   Suomalainen Wirallinen Lehti no 275                                   09.01.1908   Työmies no 6     

 

12.05.1908   Raja-Karjala no 54 
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Otava no 38 16.02.1909                                                          26.08.1908   Rajavahti no 95                  

          

3.04.1909   Karjalan Sanomat no 40             8.02.1909   Karjalan Sanomat no 19 
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Kuva otettu 1900-luvun alkuvuosina (1910 – 1915) Mikitanvaaralta Timoskaisten pellolta (Kartassa 

Sairasmajan vasemmalla puolella Timoskainen). Kotijärven takana vasemmalla olevan pellon takana on 

Kettulanvaara (koulu on juuri valmistumassa), keskellä Kyläkalmisto ikikuusineen ja oikealla pääkylä eli 

Huotarinvaara (Rysylänvaara). 

 

Kuolismaan kartta. Vasemmalta Kettulanvaara, Huotarinvaara, Osipanlahti, Mikitanvaara ja Jakunvaara. 
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19.07.1909   Rajavahti no 77                         07.05.1910   Helsingin Sanomat no 102 

                         
14.06.1909   Rajavahti no 63                                                      21.10.1909   Otava no 11 
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Kuvassa Kuolismaan Kettulanvaaralle vuonna 1909 rakennuspäätöksen saanut ja 1910-luvulla valmistunut kansakoulurakennus. 

 

 
Kuolismaan koulu äitienpäivänä 1930-luvulla. Oikealla istumassa Kettulanvaaran isäntä Jussi Kettunen. 
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Paikannimien historiaa  
Ensio Kettunen 

 

Lähes kaikki ikäiseni ja vanhemmat Ilomantsilaiset muistavat Möhkön Lutikkalinnan. Itse kävin kansakoulu-

aikana kesäisin ao. Lutikkalinnassa useita kertoja. Kesällä, tukkilaiskisojen aikaan tutkimme Möhkön kylän 

vanhoja rakennuksia ja usein kohteenamme oli Lutikkalinna. Lutikkalinna (Koivikkokasarmi) ja sen sisartalot 

Suokasarmi, Kangaskasarmi ja Keskikasarmi olivat Möhkön rautatehtaan asuntokasarmeina. Kussakin ra-

kennuksessa oli kahdeksan yhden hellahuoneen asuntoa, kukin noin 30 m2 pinta-alaltaan. Niissä asui teh-

taan työläisiä ja muutamat huoneet oli varattu matkustajia varten. Lutikkalinnassa toimi aikanaan myös 

kauppa. Myöhemmin tehtaan sulkemisen jälkeen, siinä asui savottalaisia ja muita vuokralaisia. Lutikkalinna 

sai nimensä siitä, kun se siirrettiin aikanaan Arppen omistamasta Lutikkavaarasta 1800-luvulla Möhköön 

työläisten asunnoksi. Lutikkalinna ja Pytinki säilyivät ehjänä sota-ajan, mutta Lutikkalinna paloi 31.3.1992. 
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Harrastuksena akvarellien maalaus  
 

Pitkäaikainen työttömyys, sairaus, läheisen kuolema ja muut suuret elämänmuutokset aiheuttavat meissä 

ihmisissä erilaisia reaktioita. Toiset masentuvat, toiset etsivät menetetyn sijaan erilaisia harrastuksia. Ilo-

mantsilaissyntyinen Raimo Kettunen, joka asuu nykyään Ruokolahdella, on aloittanut muutamia vuosia 

sitten akvarellien maalaamisen. Hänen maalausaiheet syntyvät joskus tunteesta ja mielikuvituksesta, mutta 

usein maalausten malleina ovat lähiympäristössä olevat luontokohteet ja erilaiset asetelmat. Akvarellien 

maalaus on kaikille suomalaisille tuttu läpikuultava maalaustapa, sillä akvarelleissa käytetään vesiohenteisia 

läpikuultavia vesivärejä. Maalauspohjana on yleensä valkoinen tai vaaleasävyinen karkeahko paperi. Siitä 

seuraa, että kaikki työskentelyn vaiheet näkyvät valmiissa työssä selvemmin kuin muissa tekniikoissa ja 

peittävä päälle maalaus on akvarellilla mahdottomuus. Akvarellin korjailuja ei saa aina piilotettua väriker-

rosten alle, joten maalaaminen on suunniteltava etukäteen huolellisesti. Maalaamista Raimo on harrasta-

nut useita vuosia Ruokolahden kansalaisopistossa, jossa hän on saanut asiantuntevaa opetusta akvarellien 

maalaamisesta. Oman taidenäyttelyn kokoaminen on käynyt hänen mielessään useaan otteeseen, mutta 

tähän asti hänen maalauksensa ovat olleet esillä vain kansalaisopiston taidenäyttelyissä ja omien sukulais-

ten ja ystävien seinillä.  

 
     Vesivärien käyttö maalaamisessa aloitettiin jo esihistoriallisina aikoina. Nykyaikaiset vesivärit ovat kehit-

tyneet vuosisatojen kuluessa huimasti ja sen seurauksena ovat tämän päivän läpinäkyvät (akvarelli) ja peit-

tävät (guassi) vesivärit. Yleensä vesiväreistä puhuttaessa tarkoitetaan akvarellivärejä, joita on saatavilla 

sekä nappeina että tuubiväreinä. Nykyään kaupoissa on tarjolla monenlaisia akvarellivärejä. Akvarellivärit 

voidaan jakaa kolmeen laatuluokkaan: koululais-, harrastelija- ja taiteilijaväreihin. Koululaisvärit ovat pyö-

reitä nappeja ja harrastelijavärit ovat yleensä kaukaloissa. Varsinaiset taiteilijalaatua olevat värit ovat ka-

loissa joko puoli- tai kokonappeina tai tuubeissa. Usein akvarellien maalaus on vaikeaa aloittelijalle, koska 

aloittelijat käyttävät huonoja siveltimiä ja paperilaatuja. Kun oppii valitsemaan parhaat välineet, joilla saan 

sellaista jälkeä kuin haluaa, maalaaminen muuttuu mielenkiintoiseksi harrastukseksi. 
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     Raimo Kettusen maalamista akvarelleista muutama maisemamaalaus ja yksi asetelma on valittu tähän 

lehtijuttuun malliksi hänen luomistöistään. Talven aikana maalauksia syntyy kymmeniä kappaleita, mutta 

kesäaikana ei aikaa löydy tarpeeksi maalausharrastukselle. Akvarellien maalaus on hyvä harrastus, jota voi 

suositella kaikenikäisille. Maalaamisen alkuun voi hankkia perusvälineitä ja taitojen karttuessa voi sitten 

siirtyä varsinaisiin taitelijaväreihin ja  taiteilioiden käyttämiin paperilaatuihin. Tällöin akvarelleista tulee 

parempia ja arvostetumpia sekä ovat samalla arvokkaamman näköisiä.    

 

 

 


