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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 

 
Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet! 

Aloitan palstani toivottamalla kaikille sukuseuralaisille Hyvää alkanutta vuotta ja mielenkiintoisia sekä in-

nostavia hetkiä sukuseuran asioiden parissa. 

     Olen miettinyt ”pääni puhki” vuoden 2014 ensimmäisen puheenjohtaja palstan sisällön aihetta, jottei 

siitä tulisi ihan tylsä tai mitään sanomaton. Tuntuu kuin kaamos olisi saanut otteen ja kaapannut minut 

ulkoavaruuteen ja käskenyt odottamaan auringon ilmestymistä talviselle taivaalle ja seuraamaan talven 

tuloa tänne Etelä-Suomeen. Totuuden nimissä täytyy sanoa, etten muista olisinko Suomen kelissä ennen 

kulkenut vielä jouluna pikkukengissä, pikkutakissa ja pää paljaana, lämpöä kun riitti plussan puolelle niin 

yöllä kuin päivällä eikä tarvinnut pelätä liukastumista. Facebookissa voisin peukuttaa eli tykätä tällaisesta 

talvesta.  

     Nyt kuitenkin on tahti muuttunut kun valo ja pakkanen ovat selättäneet loskan ja kaamoksen.  Selkeästi 

meiliala kirkastuu odottamaan jo seuraavia vuodenaikoja eli kevättä ja kesää.  Seuramme nettisivuilla 

www.kuolismaankettuset.fi löytyy viime kesän sukukokouksen mietteitä ja päätöksiä tulevista tapahtumis-

ta, joihin palataan tarkemmin tuonnempana. 

     Sukuseuramme jatkaa edelleen toimintaa vaikkakin hiukan yskien jäsenistön vanhetessa ja nuorempien 

jäsenten puuttuessa. Toivon, että kukin rohkeasti esittää toiveet sukuseuran toimintaan, kannustaa nuoria 

ja tulee kuntonsa mukaisesti sukuseuran tapahtumiin.  

     Lopuksi muistutan seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeästä asiasta eli 10 euron suuruisen jä-

sen/kannatusmaksun maksamisesta, joka on per. talous ja kattaa kaudet aina vuoteen 2015 saakka. Mak-

suohje löytyy nettisivuilta www.kuolismaankettuset.fi tai kysymällä asiaa hallituksen jäseniltä. 

Aurinkoista talvea ja kevättä!   

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Ilomantsi vuonna 2013 
Ensio Kettunen 

Menneen vuoden keskilämpötila +3,6 oC oli Ilomantsissa kahdeksanneksi lämpimin viimeisen 100 vuoden 

aikana. Sinä aikana keskilämpötila oli +2,26 oC. Vuosien 1908 – 1960 Ilomantsin keskilämpötila oli +2,1 oC ja 

vuosien 1961 – 2013 välisenä aikana 2,4 oC. Lämpötila on noussut siten 0,3 oC puolivuosisadan aikana. Viime 

vuotta lämpimämpiä ovat olleet vuodet; 1938 (+4,8 oC), 1949 (+4 oC), 1972 (+3,7 oC), 1974 (+3,9 oC), 1989 

(+4 oC), 2000 (+3,9 oC) ja 2005 (+4,1 oC). Globaalissa mittakaavassa vuosi oli viidenneksi lämpimin vuosi mit-

tausjakson aikana.  Mennyt vuosi oli lämpötilojen suhteen normaalin vaihtelun rajoissa, olihan kysymykses-

sä auringonpilkkujakson maksimivuosi. Auringonpilkkuja oli viime vuonna puolivuosisadan ajanjaksolla vuo-

den 1989 jälkeen toiseksi eniten. Maailmanlaajuisesti lämpötilan nousu on kuitenkin merkki ilmaston läm-

penemisestä. Kevät oli kylmä ja luminen. Kesällä saimme nauttia lukuisista hellepäivistä. Syksy oli sateinen 

ja lämmin.  Ensilumi satoi maahan 18. lokakuuta, joka on tilastojeni mukaan ihan normaali ajankohta.  

Saimme kokea menneen syksyn aikana useita myrskypäiviä. Oskari, Eino ja Seija nimiset myrskyt olivat niis-

tä pahimpia. Kesän marjasato oli keskikertaista parempi. Pakastimet ovat täynnä mustikkaa, lakkaa ja puo-

lukkaa. Ilomantsista ei jäänyt mieleen vuoden kierrossa merkittäviä tapahtumia. Ehkä päällimmäisenä oli 

syyskuinen ylätien pommikohu. Ilonetin valokuituverkko puhutti monia ihmisiä. Kuituverkkoon liittyminen 

maksoi vain 100 euroa. Ilomantsin väestötilanne oli vuoden lopussa n. 5 630 asukasta.   
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Amerikan kummi-täti 
Tuula Luomala 

 

Onko seuraava juttu Fiktiota vai faktaa? Lukija saa päättää. 

Muistan, kun lapsuudessani aikuiset puhuivat ruokapöydässä Amerikan tädistä. Ruokapöytä ei notkunut 

herkkuja, vaan arkisin syötiin kuorineen keitettyjä perunoita ja jauhokastiketta. Sunnuntaiaamuisin saatiin 

lautasellinen riisivelliä voisilmän kanssa ja miten hyvältä se maistuikaan. Elämä oli mallillaan, sunnuntai ja 

vatsa täynnä. 

     Eräänä syksynä, kun olin jo täyttänyt yhdeksän vuotta nimelläni tuli paketti Amerikasta. Koko kuusilapsi-

nen perhe tuijotti pakettia ja sen kulunutta päällyspaperia samalla kuvitellen sisällä olevan jotain Amerikan 

syötävää lisättäväksi ruokapöytään. Minä sain ensin lukea paketin päälle kirjoitetun tekstin ja sitten avata 

paketin. Muistan vieläkin kuinka pala kurkussa ja sydän pamppaillen otin käsiini kauniin kirjeen, jota kukaan 

ei osannut lukea tai ymmärtänyt, koska se oli kirjoitettu englanniksi. Käsiala oli kaunista koukeroista ja 

muistutti äidin kutomia kuviollisia kirjoneuleita. Lumoutuneena katselin kirjettä ymmärtämättä tekstistä 

mitään. Mutta tuo musteella kirjoitettu korukirjaiminen kirje oli taidetta, josta syttyi minulle kipinä taitee-

seen. Mitään todella niin kaunista ja hienoa vaaleanpunaista kirjekuorta ja paperia en ollut ennen nähnyt.  

     Rakastan kaikkea kaunista ja näin jälkeenpäin olen tajunnut, että tuo hetki on ollut minulle tiennäyttäjä-

nä ystävystyä taiteen pariin. Jonkun mielestä sehän oli vain paperinpala, mutta ei minulle. 

Paketin sisältönä ollut vaaleanpunainen nalle on sittemmin leikitty loppuun ja kadonnut maailmalle. Ensin 

siltä irtosi ruskeat lasisilmät ja sitten sisuksena oleva sahajauho levisi ”taiteellisesti” ympäri lattiaa.  

     Paikallisen kansakoulunopettajan tekemän kirjeen käännöksen mukaan paketin lähettäjänä oli hyvänte-

keväisyysjärjestö ja lähettäjäksi oli merkitty Amerikan kummi-täti.  

     Ruokapöydän antimet ovat ajan mittaan muuttuneet, mutta Amerikan kummi-täti on aina läsnä, kun 

näen jossain vaaleanpunaisen nallen. Samalla muistan olla kiitollinen pienistäkin asioista ja olla jonkinlainen 

kummi-täti kaikkia ihmisiä kohtaan rotuun, uskontoon tai ihonväriin katsomatta.  

     Ehkä näen ensi viikolla jollakin TV-kanavalla amerikkalaisen vanhan filmin, jossa Rock Hudson suutelee 

kädelle vaaleanpunaista lierihattuista kummi-tätiäni, jolla on kainalossa lahjaksi saamani vaaleanpunainen 

nalle.  
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Kuolismaan väkeä ennen talvisotaa 
Ensio Kettunen   

Kuolismaasta kertova sarja on päätepisteessä. 
Tässä viimeisessä osassa kerrataan Kuolismaasta 
aiemmin kerrottuja tapahtumia, infrastruktuuria 
ja kylän asujaimistoa. Infrastruktuuri ja asujaimis-
to ajoittuvat kesään 1938. Kuolismaan pääkylässä 
oli silloin n. 30 asuttua taloa, asukkaita 200 hen-
keä ja lähikylät mukaan lukien 353 henkeä. Läh-
demme tässä kertomuksessa tutustuman kylään 
Ilomantsin puolelta kylää. Ilomantsista itään päin, 
Kuolismaan ja Liusvaaran saloille oli hevostie syn-
tynyt aikojen kuluessa. Tie väisteli matkallaan 
vaarojen harjanteita ja suorämeitä, pistäytyen 
välillä pienten lampien rannoilla. Matkan varrella 
tie kulki Kuuksenvaaran, Oinassalmen, Möhkön, 
Lutikkavaaran ja Miikulanvaaran kylien kautta, 
katkesi useaan otteeseen jokivarsiin, joista yli 
päästiin koplukoilla ja losseilla. Sivistyksen ja tek-
niikan kehittymisen myötä 1900-luvun alussa 
tietä alettiin parantaa valtion rahoituksella. Salo-
kylien metsät ja kylien asukkaat saatiin näin pal-
velemaan paremmin puuteollisuutta. Teiden pa-
rantamisen yhteydessä alettiin tehdä lossien tilal-
le siltoja. Luovenjoelle valmistui silta v. 1933, 
Kuolismaahan v.1919-29 ja Oinassalmelle v. 1939. 
       Möhköstä Kuolismaan kylään maantie valmis-
tui vuonna 1906. Kuolismaasta Liusvaaraan jat-
kettiin tietä siten, että se valmistui autolla ajetta-
vaan kuntoon vuonna 1919. Ennen maantien 
valmistumista nämä kylät olivat Ilomantsin taka-
maita. Tien valmistuminen alkoi näkyä kylien 
elämässä. Kuolismaassa aloitti supistettu kansa-
koulu vuokratiloissa v. 1909 ja Kettulanvaaran 
rinteeseen rakennettiin seuraavan vuoden aikana 
kansakoulu. Kylässä toimi kaksi kauppaa; Jussi 
Hoskosen ja Ivan Timoskaisen kaupat. Humu Jus-
sin kauppa sijaitsi Koitajoen rantatöyräällä, Kettu-
lanvaaralle nousevan tien varressa. Lahen Iivanan 
kauppa sijaitsi Osipanlahden rannalla, lähellä 
Punaisen Ristin sairasmajaa. Lahen Iivanan nimi 
juontuu Kyläjärven Osipanlahdesta. Molemmat 
kauppiaat kilpailivat asiakkaista. Eräs asiakas oli 
ostoksilla humu Jussin kaupalla, kehuen Iivanan 
myyvän jauhoja halvemmalla. Jussi vastasi asiak-
kaalle ”jos Iivana antaa jauhosäkin viitosella, niin 
minä annan viitosen säkin mukana ”. Kuolismaan 
saloilla oli useita metsäkämppiä, joihin molem-
mat kauppiaat välittivät kauppatavaraa. Kilpailu 
piti näin kauppatavaran hinnat metsien miehille 
kohtuullisina. 

 
Jussi Hoskosen kaupan portailla kylän naisia 

     Ivan oli tuohon aikaan yleinen nimi ortodoksi-
en keskuudessa. Rajaseudulla asui kymmeniä Ivan 
nimisiä miehiä. Jotta ihmiset pystyivät erotta-
maan, kenestä Iivanasta oli kyse, heitä alettiin 
kutsua liikanimillä. Ivan Timoskaisia oli 1930-
luvulla Kuolismaan alueella ainakin kolme miestä.  
Oli lahen Iivanaa, parta Iivanaa ja koijan Iivanaa. 

 
kauppias Lahen Ivan Timoskaisen kaupan edessä 

     Mutta palataan ajassa 1930-luvun loppuun ja 
Kuolismaan kylään. Maantie kiemurteli saloseu-
dun korpimetsissä saavuttaen Koitajoen petäjää 
kasvavan kangasmetsän reunassa. Koitajoen yli 
oli valmistunut uusi, valkoiseksi maalattu silta. 
Sillan kupeessa, Kuolismaan kylävaaran alla on 
pieni huonokuntoinen hylätty mökki. Se on vanha 
lossarin mökki, jossa asui 1930-luvun alussa Jer-
mias Hattusen perhe. Koijanvarsi nimisen tilan 
pinta-ala on kaksi hehtaaria. Ennen Kuolismaan 
sillan valmistumista joen yli mentiin lossilla, jota 
hoitivat Jermias Hattunen ja Heikki Kettunen. 
Jermein taloa kutsuttiin kylällä ”Kuolismaan Ho-
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viksi”. Jeremias asui siinä 1930-luvulla vaimonsa 
ja viiden lapsensa kanssa. Mökissä ei ollut hellaa, 
ainoastaan kivikasa nuotionpaikkana. Siinä tehtiin 
ruoat ja lämmitettiin hataraa mökkiä. Talvella 
mökin lämpötila laski useita asteita pakkasen 
puolelle. Mökki oli saanut purkutuomion, mutta 
Jeremiaan perhe asui siinä kielloista huolimatta.  
Mökin takaa kääntyy tienhaara oikealle, Kuolis-
maan mäelle. Tien oikealla puolella, lähellä lossa-
rin mökkiä, on toinen harmaantunut mökki. Mö-
kissä asui Ivan Timoskainen vaimonsa ja kahden 
lapsensa kanssa. Iivanaa kutsuttiin Koijan Iivanak-
si, koska hän asui Koitajoen varressa. Eräänä ke-
sänä Ivan ja Jermei kuolivat saman päivä aikana. 
Heiltä jäi kahdeksan orpoa. Lossimieheksi jäi 
Heikki Kettunen, mutta lossarin hommat loppui-
vat sillan valmistuessa.  

 
Kuolismaan silta  

      Jatkamme matkaa kohti Kuolismaan vaaraa. 
Vajaan sadan metrin päässä Kuolismaantieltä, 
tien oikealla puolella on Jussi Hoskosen kauppa.     
Jussin kaupasta mäkeä ylöspäin, tien vasemmalla 
puolella on pieni mökki. Siinä asuu kylän suutari 
Ville Muikun perhe. Ville ja hänen vaimonsa ovat 
pienikokoisia ja rehtejä kylän asukkaita. Saavum-
me mäen päälle, jossa tien vasemmalla puolella 
on Feudor Potkosen talo. Feudorin vaimon Hel-
min kotitalo on Kettulanvaaralla. Potkosten talon 
vastakkaisella puolella tietä asuu Helmin veljen 
perhe, Otto ja Aleksandra Kettunen sekä lapset 
Usko, Väinö, Aino ja Toivo. Feudor oli muuttanut 
Kuolismaahan Vuottoniemeltä. Hän toimi myö-
hemmin taksinkuljettajana Ilomantsissa. Feudorin 
talosta eteenpäin mentäessä saavumme Jehki 
Potkosen talon kohdalle. Jefim Potkonen on nai-
misissa Helmin sisaren, Hannan Kettusen kanssa. 
Kaikki Kettusen sisarukset ovat syntyneet Kettu-
lanvaaran tilalla, Juho ja Maria Kettusen perhee-
seen. Feudor ja Jefim Potkoset ovat kotoisin 
Vuottoniemeltä.  

 
Eila, Eino ja Esko Potkonen Kuolismaassa 

     Tienristiltä suoraan edessä, mäen rinteessä on 
suuri koulutalo. Koulu valmistui syksyllä 1910. 
Koulunkäynti aloitettiin kuitenkin Jussi Kettusen 
talossa jo vuonna 1909.  Kuolismaan koulussa 
toimi opettajina Olga Klementjew (myöhemmin 
Savimaa), Hanna Kettunen, Pekka Siimestö, Mari 
Riikonen, M. Ikonen, A. Ronkainen ja Johannes 
Pirttilahti. Pirttilahti toimi lähes 20 vuotta Kuo-
lismaan opettajana. Pirttilahti oli hyvä opettaja, 
joka veti erilaisia kerhoja kylällä, innostaen nuoria 
työntekoon ja opiskeluun. Hän oli suojeluskunta-
aatteen kannattaja. Johanneksella oli vanha Ford-
merkkinen auto, jota hän ajoi harvoin. Kerrottiin, 
että hänen ajotaidossa ei ollut kehumista. Muu-
tamat ajoreissut olivat aikojen saatossa keskeyty-
neet tienpenkkaan.  

 
Kuolismaan Otto Kettunen Koitajoella 1920-luvulla 

     Koulun tienhaarasta oikealle mäen päälle nou-
seva tie vie meidät Kuolismaan Kettusten kantati-
lalle. Tilan nimi oli 1700-luvulla Matinvaara, 
Matts Kettuin mukaan nimettynä. Nyt tila tunne-
taan Kettulanvaaran tilana. Siinä asuu Juho ja 
Maria Kettunen.  Talo on kaksiosainen, vanhaa 
puolta he pitävät majatalona. Juhoa kutsutaan 
kunnan Jussiksi, koska hän toimii kunnan luotta-
mustoimissa. Jussi kiertelee aika-ajoin Itäkylissä 
tutustumassa kylien ihmisten asuinoloihin. Jussi 
oli ollut aiemmin naimisissa Liisa Ruokolaisen 
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kanssa, mutta Liisan kuoleman jälkeen hän avioi-
tui Maria Hiltusen kanssa.  
     Isoukkini Juho Kettunen asui Matinvaaran tilan 
päärakennuksen vanhalla puolella aina kuole-
maansa saakka. Ukkini Pekka Kettunen syntyi ja 
asui talossa veljensä Jussin perheen kanssa avioi-
tumiseensa saakka. Kun ukkini muutti Kiukun-
niemelle vuonna 1909, kunnan Jussi vuokrasi 
pirtin Kuolismaan koulun käyttöön lukuvuodeksi 
1909 – 1910.  
     Kuolismaan maantien valmistumisen jälkeen 
alettiin etsiä sopivia taloja majataloiksi. Möhkös-
sä majatalonpitäjänä toimi Möhkön tehdas. Lu-
tikkalinnasta oli varattu kaksi huonetta matkusta-
via varten. Ukkini Pekka Kettusen muutettua pois 
Matinvaaralta vuonna 1909 ja väliaikaisen kansa-
koulun siirtyessä uuteen koulutaloon vuonna 
1910, Matinvaaran Jussi Kettunen sai luvan maja-
talon pitämiseen (kuvan vasemmassa päädyssä). 
Hän jatkoi majatalon pitoa aina talvisotaan saak-
ka. Majatalossa yöpyivät kylään tulleet vieraat, 
viimeisinä Er.P. 11 esikunta syksyllä 1939. 

 
Kuolismaan majatalo Matinvaran tilalla  

 
Jussi Kettusen perhe Matinvaaralla 

     Seuraavaksi siirrymme katsomaan Huotarin-
vaaran tiloja. Huotarinvaaralla sijaitsi Kuolismaan 
kylän ns. pääkylä. Sinne johtaa tie kansakoulun 
risteyksestä vasemmalle kääntyvää tietä. Kul-
jemme koulun risteyksestä n. 100 metriä alaspäin 
laskeutuvaa tietä. Vasemmalle puolelle jää Väinö 

Erosen perheen talo. Jatkamme tietä notkoon, 
josta tie alkaa nousta Huotarinvaaran laelle.  

 
Ohvana Hattusen ja Feudor Martiskaisen talot 

     Huotarinvaara on lähes yhtä korkea, kuin Ket-
tulanvaara. Ensimmäiset talot ovat Prokopi ja 
Herman Hattusten. Seuraavaksi saavumme Alek-
santeri ja Ohvanan Hattusten, sekä Feudor Mak-
simaisen talon luokse. Niiden takaa näkyy Lauri 
Hattusen suuri ajan harmaannuttama talo Huota-
rinvaaran päällä. Lauri Hattusen tilan nimi oli 
Tasankovaara ja nimi juontunee tasaisista, lähes 
kivettömistä pelloista.  

 
Lauri Hattusen talo Kuolismaassa 

     Ipa Potkosen ja Ivan Hattusten talot ovat reu-

nimmaisina Huotarinvaaran rinteellä. Huotarin-

vaaran alla, lähellä Kuolismaan tsasounaa ja kal-

mistoa löytyy kolme tilaa. Alfred Hurskainen asui 

Kuolismaan kylävaaralla Jättölä nimisellä tilalla, 

lähellä tsasounaa. Hän toimi Gutzeitin metsänvar-

tijana Kuolismaassa. Nyt Alfred ja Elin Kettunen 

ovat muuttaneet asumaan Ala-Vieksijärven ran-

nalle, Lokanlahteen. Gutzeitin talon naapureina 

asustavat Mikko ja Pelagea Salomaa Parturila 

nimisellä tilalla sekä Josva ja Hilma Kettunen 

Mäntyniemi tilalla. Hurskaisia asuu järven takana 

Mikitanvaarassa, lähellä Kuolismaan Sairasmajaa.  
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Mikko Salomaan talo Kuolismaassa 

  
Hannes Hurskaisen talo Kuolismaassa 

    Pääkylästä siirrymme Kivisillan kautta takaisin 
Kuolismaan ja Liusvaaran tielle.  Saavuttuamme 
Kuolismaan tielle käännymme Liusvaaran suun-
taan. Tien vasemmalla puolella, Osipanlahden 
rannan tuntumassa on Ivan Timoskaisen eli Lahen 
Iivanan kauppa. Kauempana Itkajärven rannalla 
asuvat Topi Potkosen ja Pekka Kettusen perheet. 
Topi Potkosen talo on Itkajärven länsirannalla 
lähellä Vuottoniemen tietä. Pekka Ja Alma Kettu-
sen talo on Itkajärven itäpuolella tiettömän taipa-
leen takana. Hiukan kauempana Vuottoniemelle 
johtavan kärrytien varressa, Lehmivaarassa on 
kolme taloa, joissa asuvat Antti, Josua ja Mikko 
Erosen perheet.  Antti toimi aiemmin metsänvar-
tijana. Antin vaimona on Kaisa Kettunen. 

 
Kiukunniemellä Väinö Timoskainen ja Oiva Kettunen  

 
Josua Erosen talo Lehmivaarassa 
     Iivanan kaupasta Liusvaaran suuntaan seuraa-
vana on SPR:n Sairasmaja tien oikealla puolella. 
Sairasmaja sijaitsee Kuolismaan Kotijärven ran-
nassa. Sairasmajaa alettiin rakentaa vuonna 1925 
ja se valmistui syksyllä 1926. Sairasmajan hoitaja-
na toimi terveyssisar, jonka tehtäviin kuului kylien 
sairaustapausten ensihoito. Terveydenhoitaja 
kävi taloissa ja savottakämpillä päivystyksen 
ohessa katsomassa synnyttäviä äitejä, tapatur-
mapotilaita ja sairaita. Terveyssisarina toimivat 
Kuolismaan sairasmajalla mm. Hellä Markkula, 
Sylvia Lahti, Elna Pelkonen, Xaida Laaksonen, Aini 
Turkka, sairaanhoitaja Lempinen ja viimeisenä 
terveyssisar Jutila.  Sairasmajan vastapuolelle on 
työnjohtaja Toivo Variksen talo.  

 
Kuolismaan sairasmajan vihkiäiset 1926 
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     Sairasmajan puolella tietä, Kyläjärven rannassa 
on Jehkimä Timoskaisen ja Toivo Hurskaisen talot. 
Liusvaaran suuntaan mentäessä seuraava talo on 
Vilho Laulajaisn, joka toimii poliisina Kuolismaas-
sa. Kuolismaan kylään palkattiin 1930-luvun puo-
livälissä kyläpoliisi. Kyläpoliiseina toimivat kons-
taapelit Kalle Ikonen, Ikäheimo ja viimeisenä Vil-
ho Laulajainen. Kyläpoliisit olivat aluksi Mikitan-
vaaralla Toivo Hurskaisen talossa vuokralla. Sa-
massa talossa on vuokralla myös rajavartiosto. 
Rajavartiostolla on Kuolismaassa kolmimiehinen 
puhelinvartio, joka tarkastaa rajaseutupasseja 
Kuolismaahan tulevilta. Rajamiehet käyvät kah-
den miehen partioilla aika-ajoin tarkastamassa 
savottakämppien asukkaita. Yksi rajamies jää 
Kuolismaahan vastaamaan Kuolismaan vartioston 
puhelimeen ja tarkastamaan tiellä liikkuvia.  

 
 Jehkimä Timoskaisen pellon takana kyläjärvi ja kylä 

 
Jakunvaaran palotorni 1930-luvulla 

     Liusvaaran tie jatkuu eteenpäin ja siitä erkaan-
tuu tie oikealle Jakunvaaralle, josta tie jatkuu 
Vegarukseen. Jakunvaaran mäki on korkea ja tie 
jyrkkä. Autoilla sinne ei ole asiaa liukkaammilla 
keleillä. Jakunvaaralla asuvat Mikael Timoskainen, 
Ohvana ja Anafasi Tiittanen, Timo Timoskainen, 
Feudor Solehmainen sekä Eroset ja Potkoset.  
     Itkajärven rannalla tiettömän taipaleen päässä 
Kuolismaan kylästä, Kiukunniemellä asuvat ukkini 
Pekka Kettusen ja mummoni Alma Kettusen per-
he. Ukkini Pekka Kettunen työskentelee työnjoh-
tajana metsätyömailla ja Mummoni Alma emän-
nöi pientilaa. Heillä on kahdeksan poikaa, joista 
lähes kaikki ovat metsätöissä ympäri itäkylien 
salomaita. Vanhin tytär Helvi on annettu kasvatti-
tytöksi Alman sisarelle Korpiselkään. Kiukunnie-
melle ei ole varsinaista tietä. Sinne kuljetaan joko 
veneellä Itkajärven kautta tai jalkapatikassa Ja-
kunvaaran tienristeyksestä soiden kautta ja Valk-
kijoen yli.  

 
Oinassalmen lossi heinäkuussa 1941 (SA-kuva) 

     Kuolismaassa oli molemmilla seurakunnilla 
pappilat vuokrahuoneistoissa. Kuolismaan väes-
töstä suurempi osa on ortodokseja ja luterilainen 
seurakunta yrittää kisailla pääuskonnon kanssa 
sijoittamalla kylään pappilan 1930-luvun alussa. 
Siellä oli pappeina mm. Antti Haikarinen 1932 - 
33 ja Onni Huuhtanen v. 1934–38. Ortodoksit 
kävivät vastaiskuun ja vuokrasivat kylästä huo-
neiston pappia varten. Ensimmäinen ortodoksi-
nen pappi oli vuodesta 1936 lähtien Anatoli Or-
tamoa. Ortamo oli kirkkoherrana toimineen Si-
meon Okulovin veljenpoika. Vladimir Talsta toimi 
pappina Ortamon jälkeen vuosina 1938 – 39 vuo-
rotellen omapäiseksi kutsututun Demetrios Lin-
nun kanssa. Ennen vapaussotaa Kuolismaassa 
kävi venäläisten palkkaama pappi Jakupoff, mutta 
vapaussodan jälkeen kylä oli pitkään ilman omaa 
pappia. 
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Väliaikainen asumus Jakunvaaralla v. 1942 

      Talvisodan alla lokakuun alussa Kuolismaahan 
alkoi virrata reserviläisistä koottuja joukkoja. 
13.10.1939 ERP 11 toinen komppania majoitettiin 
Kuolismaan koululle. Esikunta sijoitettiin Jussi 
Kettusen taloon, Koulusta noin parin sadan met-
rin päähän vaaran päälle. Samana päivänä kolme 
venäläistä konetta lensi Kuolismaan ja muiden 
rajan kylien yli. Seuraavien päivien aikana joukko-
ja sijoitettiin rajalle Liusvaaraan ja Megriin. Jouk-
kojen majoittumisen jälkeen alettiin Itä-kylissä 
tehdä kenttävarustelutöitä, joita jatkettiin aina 
sodan syttymiseen saakka. Nostoikäiset miehet 
komennettiin sotilaiden avuksi kaivamaan pesäk-
keitä, juoksuhautoja ja korsunpohjia.  

 
Kuolismaan Koulu Kettulanavaaran rinteessä 

Isäni Otto Kettunen määrättiin muiden mukana 
varustelutöihin. Pesäkkeitä rakennettiin Liusvaa-
ran perukoilta aina Möhköön saakka puolustuk-
seen sopiville paikoille. Työ on rankkaa, sillä tien-
varsimaastot ovat kivisiä. Kiviä kammetaan rauta-
kankien ja kolmijalkojen avulla ylös pesäkkeistä. 
Routaantunut maa haittaa paikoin pesäkkeiden 
kaivamista. Aikaisin satanut lumi haittaa lokakuun 
lopussa varustelutöitä, sillä pesäkkeiden paikat 
paljastuvat vihollislentäjille. Aivan rajan pinnassa 
kuullaan Neuvostoliiton puolelta myös varustelu-
töiden ääniä. Rajan asukkaita siirretään lokakuun 

alussa Itäkylistä Ilomantsiin, mutta osa asukkaista 
kieltäytyy lähtemästä pois kotimökeiltä. ERP 11 
komentaja ei ryhdy käyttämään pakkokeinoja, 
vaan kehottaa rajan asukkaita olemaan valmiina 
pikaiseen lähtöön, kun sotatoimet syttyvät rajalla. 
Tähystäjät havaitsevat marraskuun pimeinä iltoi-
na ja öinä suuria määriä nuotiotulia. Rajan takaa 
kuuluu panssarivaunujen moottorien ääniä ja 
telaketjujen kolinaa. Jännitys tiivistyy rajamiesten 
keskuudessa ja kaikki pelkäävät sodan syttymistä. 
Marraskuun viimeisen päivän aamuna, neuvosto-
joukot aloittavat hyökkäyksen Megrin vartiostoa 
kohti klo 7.12. Ensimmäiset tykin kranaatit räjäh-
tävät rajavartioston takana ja järven takaa alkaa 
voimakas kivääriaseiden ja konekiväärien pauke, 
joka ajaa rajavartiostoon jääneet rajamiehet pa-
komatkalle. Tuntia myöhemmin neuvostojoukko-
ja tavataan jo Megristä pohjoiseen sijaitsevassa 
Iljanvaaran erämaakylässä. Siellä sijainnut kuulo-
vartio poistuu pikavauhtia kohti Pahkalammen 
vartiostoa. Pahkalammen vartio sytytetään raja-
miesten toimesta palamaan klo 13.47. Liusvaaran 
kylän talot sytytetään palamaan klo 22.00, viholli-
selle ei haluta jättää taloja asuttavaksi. Reserviläi-
sistä ja rajamiehistä koostuvat joukot perääntyvät 
rajakylistä viivyttäen samaan aikaan vihollisen 
etenemistä. Rajajoukot saapuvat Kuolismaan 
kylään 3. joulukuuta viholliset kantapäillä. Kuo-
lismaan kylän talot laitetaan palamaan illalla 
3.12.1939. Itkajärven ja Lehmivaaran saloilla ole-
vat talot jäävät polttamatta. Kuolismaan silta 
räjäytetään yöllä ja joukkomme poistuvat Kuolis-
maasta haikein mielin. Seuraavana päivänä polte-
taan Miikulanvaaran ja Leppävaaran kylien talot. 
Lutikkavaaran ja Möhkön alueen talot jäävät polt-
tamatta. 
     Kuolismaan kylän historiaa käsittelevä sarja 
päättyy tähän. Kuolismaassa asuneet ihmiset ovat 
muuttaneet sodan jälkeen eri puolille Ilomantsia, 
jotkut muuanne Suomeen. Pääosa Kuolismaassa 
syntyneistä ja siellä asuneista ihmisistä on muut-
tanut ajan rajan taakse.  Olen käynyt Kuolismaas-
sa muutamia kertoja. Kuolismaan kylä on sijain-
nut kauniilla paikalla. Vanhat harmaat rakennuk-
set, pistoaidoilla reunustetut kylätiet, tsasouna ja 
kalmisto ikikuusineen, ovat antaneet aidon Karja-
laiskylän tunnelman siellä asuneille. Kuolismaan 
kylä oli asuttuna noin 400 vuotta. Nyt kylä on 
autiona ja pysynee tyhjänä lähitulevaisuudessa-
kin. Seuraavalla sivulla on Kuolismaan kylän talo-
kartta vuodelta 1938 -39. 
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Kuolismaan talot: 

1. Jeremias Hattunen 

2. Ivan Timoskainen 

3. Jussi Hoskonen 

4. Ville Muikku 

5. Feudor Potkonen 

6. Otto Kettunen 

7. Jehki Potkonen 

8. Jussi Kettunen 

9. Väinö Eronen 

10. Prokopi Hattunen 

11. Herman Hattunen 

12. Aleksi Hattunen 

13. Ohvana Hattunen 

14. Feudor Martiskai-

nen 

15. Ipa Potkonen 

16. Lauri Hattunen 

17. Ivan Hattunen 

18. Mikko Salomaa 

19. Josva Kettunen 

20. Alfred Hurskainen 

21. Tsasouna 

22. Ivan Timoskainen 

23. SPR:n Sairasmaja 

24. Räty 

25. Jehkimä Timoskai-

nen 

26. Toivo Hurskainen 

27. Toivo Varis 

28. Viljo Laulajainen 

29. Topi Potkonen 

30. Pekka Kettunen 

31. Jakunvaaran talot: 

mm. Mikael Ti-

moskainen, Ohva-

na ja Anafasi Tiit-

tanen, Timo Ti-

moskainen, Feudor 

Solehmainen 
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Vuoden 1964 tapahtumia 
Ensio Kettunen 
 

Vuosi 1964 vaihtui pilvisessä säässä. Lunta oli 

satanut ennen vuodenvaihdetta runsaasti ja uusi 

vuosi ei tuonut muutosta säätilaan. Lunta oli 

tammikuun alkupuolella jo yli metrin kinokset.  

Lämpötila oli koko tammikuun ajan toisella kym-

menellä asteella pakkasen puolella ja lunta satoi 

päivittäin. Tammikuun alussa kouluun lähdettiin 

aamulla aikaisin. Pimeässä hiihdettiin ensin naa-

puriin ja sieltä jatkoimme suuremmalla porukalla 

metsien kautta kouluun. Kuuksenvaaran koulussa 

oli viimeistä vuotta seitsemän luokkaa, joten sil-

loisesta veljessarjastamme kaikki kävimme samaa 

koulua. Opettajia oli koulussa neljä. Ensimmäistä 

luokkaa opetti Meskenvaaran Ikosilla Laura Pent-

tinen. Minun luokkani opettajana toimi Airi Suih-

ko. Liikuntaa meille opetti Eino Taumala ja puu-

käsitöitä Erkki Varis. Puukäsitöissä meidän tehtä-

vänä oli talven aikana tehdä ensiapukaappi. Mi-

nun kohdalla sormiliitoksen tekeminen ei onnis-

tunut. Sain tehtyä jonkinlaiset liitokset kaappiin. 

Eräänä päivänä menin näyttämään kaappia puu-

työnopettajalle ja hän sanoi, ettei tuosta kaapin-

teosta tule mitään. Suutuspäissään opettaja iski 

ensiapukaapin lattiaan. Kaappi särkyi iskun voi-

masta ja jouduin aloittamaan kaapin teon uudel-

leen. 

 Kuuksenvaaran alaluokkien v. 1964 luokkakuva  

     Liikuntatunneilla Eino Taumalan johdolla har-

joittelimme pakkaspäivinä sisäliikuntaa, pääasias-

sa telinevoimistelua ja joskus harjoittelimme pai-

nia ja nyrkkeilyä. Pakkasen laskiessa alle -15 as-

tetta, hiihdimme noin kolmen kilometrin hiihto-

lenkkiä. Hiihtämisen innoittajana olivat tammi-

kuun lopussa alkaneet Innsbruckin talviolympia-

laiset. Kuuntelimme kisoja radiosta sekä koulussa, 

että kotona. Kisoissa Eero Mäntyranta voitti kul-

taa 15 ja 30 kilometrillä sekä viestissä hopeaa. 

Veikko Kankkonen hyppäsi normaalimäessä 

olympiakultaa ja suurmäessä hopeaa. Koulun 

olympialaiset eivät minun kohdalla menneet hy-

vin, jäin luokkani viimeiseksi hiihtokilpailuissa.  

     Kevättalvella kyläkauppias alkoi ostaa män-

nynkäpyjä. Rahantarve oli suuri, joten jätimme 

serkkupoikien kanssa koulukirjat pulpettiin. Koti-

matkalla keräsimme reput täyteen käpyjä, jotka 

varastoimme kotona juuttisäkkiin. Kun juuttisäkki 

oli täynnä, veimme kävyt kauppiaalle. Näin 

saimme hankittua taskurahaa pikkuostoksia var-

ten. Koulussa opettaja oli ihmeissään, kun läksyt 

jäivät useaan otteeseen tekemättä. 

 
Sisareni kanssa kevätauringossa v. 1964  

     Lunta oli satanut maahan maaliskuun alkuun 

mennessä pitkälti toista metriä. Kevät oli kaunis 

ja saimme nauttia aurinkoisista maaliskuun päi-

vistä koulumatkoilla. Äitimme odotti lasta ja 

eräänä päivänä uusi tulokas alkoi kaivata ulkoil-

maan. Hän meni eräänä aamuna taksilla synny-

tyslaitokselle. Meidän perheeseen syntyi saman 

päivän aamuna poika. Odotimme innolla nuo-

rimmaisen ja äidin kotiinpaluuta. Kotiinpaluupäi-

vänä paistoi aurinko kirkkaalta taivaalta ja pak-

kasmittari näytti hiukan toistakymmentä astetta. 

Edellispäivän lumimyräkkä oli peittänyt hiihtola-

dun, jonka vuoksi aamulla ladun aukaiseminen oli 

rankkaa puuhaa. Koulusta hiihdimme kilpaa kotiin 
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katsomaan uutta tulokasta. Keskimmäinen mei-

dän veljesparvestamme hiihti nopeimmin kotiin. 

Meidän tullessa kotiin hän tuli ovella vastaan ja 

sanoi ”Se työntää keltasta sonttoo pöyvälle”. 

Uutta tulokasta ihmettelimme pitkää, sillä hänen 

ja nuorimman siskomme ikäero oli kahdeksan 

vuotta.   

 
Kesällä 1964 serkukset ja kälykset kuvassa 

     Kevättalvella pidin muutaman päivän lomaa 

koulusta, sillä menimme isän kanssa tekemään 

halkoja Toivo Kettusen metsään. Urakkaan kuului 

harventaa koivumetsää Kannisen takana olevasta 

metsästä. Teimme koivuhalkoja siten, että puolet 

saimme tekopalkkana itsellemme. Sinä kesänä 

meille ei tullut rankakasaa sahattavaksi. Kevät 

jatkui kauniina ja pian olimme kesän kynnyksellä. 

Toukokuu oli lämmin ja lumet sulivat nopeasti 

pois kevättulvien säestämänä. Sinä keväänä purot 

ja joet olivat täynnä tulvavesiä. Kesälomalle läh-

dimme suvivirren saattelemana ja alkanut kesä oli 

kaunis ja lämmin.  

     Kesäkuu alkoi tutuilla askareilla. Kylvimme 

apulannat pelloille ja korjasimme piikkilanka-

aitoja. Kevättöiden jälkeen saimme viettää kesä-

lomaa heitätykseen saakka. Kesän aikana aloi-

timme serkusten kanssa kesäurheilulajien harras-

tamisen. Teimme aitajuoksutelineet, korkeus-

hyppytelineet ja seiväshyppytelineet. Pidimme 

kesän aikana naapurin lapsien kanssa ”kym-

menotteluja”, joissa oli lajeina 60 metrin ja 1000 

metrin juoksukilpailut, seiväs- ja korkeushyppy-

kilpailu, 60 metrin aitajuoksu, keihäänheitto, kuu-

lantyöntö sekä pituushyppy ja kolmiloikka. Kesän 

aikana taitomme karttuivat, etenkin pitkän mat-

kan juoksussa.  

 
Kuuksenvaarassa Kettusen veljekset ja Potkosen pojat 

     Heinätöiden jälkeen menin mummoni kanssa 

tätini luokse Tuupovaaran Öllölän kylään. Olimme 

matkalla reilun viikkokauden. Serkkupojat opetti-

vat minulle uimisen alkeet.  

     Polkupyörien saaminen kesän aikana avarsi 

maailmaa. Pyörillä pääsimme ajelemaan aina 

Möhköön saakka. Kävimme katsomassa Möhkön 

tukkilaiskisoja Möhkön vanhalta sillalta. Sillan 

olivat Venäläiset rakentaneet kesällä 1940 ja se 

palveli yli kaksikymmentä vuotta tieliikennettä. 

Kävimme samalla reissulla Petkeljärvellä leikki-

mässä sotaleikkejä korsussa ja juoksuhaudoissa. 

Löysimme sillä reissulla Oinassalmen läheltä so-

danaikaisia konepistoolin panoksia, joita sitten 

räjäyttelimme syksyn mittaan nuotiolla. Yhden 

kerran nuotiossa ollut panos räjähti minun vieres-

sä. Panoksen räjähdyksessä sinkoutui sirpale oi-

keaan polveeni ja siellä se on vielä tänäkin päivä-

nä.  

  Elokuussa löysimme serkkupoikien kanssa met-

sästä vanhoja kuorma-autoissa käytettyjä vinssi-

vaijereita. Kiinnitimme vaijeriin toisen pään puun 

latvaan. Näin saimme hienot liaanit, joilla harjoit-

telimme huimia ilmakyytejä eli leikimme Tartsa-

nia.  Iloa kesti muutaman viikon ajan, sillä kaup-
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pias oli huomannut puissa riippuvat liaanit. Hän 

epäili niiden olevan hirviansoja. Purimme kaikes-

sa hiljaisuudessa liaanit pois puista.  

 
Möhkön venäläisten rakentama puusilta 

     Syyskuun alussa jatkoimme koulunkäyntiä 

Kuuksenvaaran koulussa.  Nyt pääsin polkupyö-

rällä kouluun ja koulumatkat sujuivat siten nope-

ammin. Syksy oli säiden suhteen hyvä. Poutapäi-

viä oli runsaasti ja lämpöäkin riitti päivisin. Syk-

syyn mennessä kesän urheiluharrastuksemme oli 

kantanut hedelmää, sillä kuntomme ja taitomme 

juoksulajeissa oli kohonnut merkittävästi. Serkus-

ten kanssa voitimme koulun maastojuoksukilpai-

lut ja pääsimme edustamaan kouluamme koulu-

jenvälisiin kilpailuihin kirkonkylälle. Olin 1000 

metrin juoksussa serkkupojan jälkeen toisena. 

Vanhemmat veljet pääsivät edustamaan Ilomant-

sin kunnan koululaitosta piirinmestaruuskilpai-

luissa. Minutkin valittiin Pohjois-Karjalan koulu-

jenvälisiin kisoihin Ilomantsin edustajaksi. Menin 

syyskuussa kirkonkylän koululle aikomuksena 

mennä kilpailuihin, mutta matkanjohtajana toi-

minut opettaja epäsi matkani, olin liian nuori 

edustaja kilpailuihin. Jouduin palaamaan kotiin 

itku kurkussa. Koulussa sain opettajalta ripityksen 

siitä, että olin mennyt kertomaan ikäni matkan-

johtajalle.  

          Opettajakseni tuli sinä syksynä Erkki Varis. 

Pakkaskauden alkaessa, jouduimme usein työn-

tämään opettajan Skoda-merkkisen auton käyn-

tiin ennen koulun päättymistä. Usein auto ei 

käynnistynyt ensimmäisellä yrittämällä, joten 

jouduimme työntämään auton mäen päälle takai-

sin. Eräänä aamuna opettaja alkoi kuulustella 

meitä Kettusia edellisen päivän pahanteoista. 

Hän käski tunnustamaan, mitä olimme tehneet 

koulumatkalla. En ymmärtänyt mistä oli kysymys, 

koska ajelin silloin yksin polkupyörällä kouluun. 

Jouduimme jäämään arestiin, kunnes tunnus-

tamme tekomme. Opettaja lähti linnunmetsälle ja 

jätti meidät luokkaan seisomaan. Serkkupojat 

karkasivat jo tunnin päästä ikkunan kautta, minä 

jäin yksin luokkaan. Ilta oli pimentynyt, kun opet-

taja saapui metsältä kotiin, joka sijaitsi koulun 

päädyssä. Luokkaan tullessa opettaja kysyi mitä 

sinä yksin täällä seisot, painu kotiisi. Isäni otti 

seuraavana päivänä opettajaan yhteyttä ja tie-

dusteli arestiin jäämisen syytä. Opettaja kertoi 

isälle, että erään kyläläisen lähteeseen oli laitettu 

pistoaidan seipäitä. Koska kukaan ei tunnustanut 

tekoa, asia unohtui myös opettajan mielestä. 

Syksyn aikana koulussamme pidettiin raittiusilta-

mat, jonne harjoittelimme ohjelmaa. Raittiusil-

tamissa esitettiin erilaisia ohjelmatuokioita ja 

kutsuvieraat pitivät raittiuteen liittyviä puheita. 

Illan lopussa oli kahvitarjoilu. 

     Talvi alkoi taas vankistaa otetta ja ensilumi 

satoi lokakuun puolivälissä. Pakkaskausi alkoi 

marraskuussa, mutta huippupakkasia ei sinä syk-

synä tullut Ilomantsiin. Pian oltiin joulujuhlan 

kynnyksellä. Joulujuhlassa jaettiin todistukset 

oppilaille, mutta minä en saanut todistusta. Jäin 

luokkaan ja sanoin opettajalle, että minä en saa-

nut todistusta. Opettaja sanoi, että pianpa minä 

sen teen. Muutamien minuuttien päästä hän toi 

minulle todistuksen, jossa kaikki arvosanat oli 

laitettu viitosiksi, ainoastaan liikunnasta sain seis-

kan. Kokeissa olin kuitenkin pärjännyt keskinker-

taisesti, mutta kokeet ja tuntiosaaminen eivät 

tainneet olla arvosanojen perustana.  Näin jälki-

käteen olen miettinyt, mistä opettajamme katke-

ruus minua ja serkkupoikia kohtaan oli lähtöisin? 

Opettajan epäoikeudenmukainen kohtelu lisäsi 

myöhemmin sisua opiskella eteenpäin. Opettaja-

na ollessa olen usein joutunut miettimään vai-

keissa tilanteissa, miten minun tulisi käyttäytyä, 

ettei opiskelijalle jää katkeria muistoja minun 

toiminnasta. Joulu meni perinteiden mukaan ja 

pian olimme uuden vuoden kynnyksellä. Seuraava 

vuosi toi mukana uusia hauskoja tapahtumia.  
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Vanhaa Karjalaa kiertämässä kesällä 2013  
Ensio Kettunen 

 

Kesän alussa meidän piti lähteä tutustumaan 

Aunuksen Karjalaan ja Syvärin kaupunkeihin. Vii-

sumin saannissa oli hiukan viivettä, joten matka 

jäi kesäloman aikana tekemättä. Päätimme kui-

tenkin veljeni kanssa, että lähdemme elokuussa 

kiertelemään Suomen vanhoissa Laatokan Karja-

lan kunnissa. Elokuun ensimmäisenä viikonlop-

puna lähdimme hakemaan extreme-kokemusta 

Karjalasta. Käynnistimme autot käyntiin sunnun-

taiaamuna ja suuntasimme aluksi Ruskealan kirk-

koon. Palaneen kirkon kivijalassa kävimme seu-

raamassa kaksikielistä (suomi ja venäjä) jumalan-

palvelusta. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja uusi 

kokemus meille suomalaisille. Jumalanpalveluk-

sessa oli läsnä 14 venäläistä ja 8 suomalaista.  

 
Herrankukkaro Ruskealassa 

 
Jumalanpalvelus pidettiin palaneen kirkon kellarissa 

     Jumalanpalveluksen jälkeen suuntasimme 

autojen keulat kohti Harlua, josta aioimme men-

nä Jänisjoen yli Alattuun ja Suistamolle. Matkan 

alku sujui hyvin Kirjavalahteen ja Rautalahteen 

saakka. Tie oli hyvä ja ilma kesäisen lämmin. Ul-

kona oli lämpöä peräti 27 astetta. Pääsimme aje-

lemaan hyvää asfalttitietä pitkin aina Kirjavalah-

teen saakka, jossa pidimme pienen tauon apteek-

kari Tauno Jääskeläisen vuonna 1935 rakennut-

taman kesähuvilan pihamaalla. Olin aiemmin ollut 

ao. huvilassa yhden viikonlopun 1980-luvulla. 

Mieleen palautui vuosikymmenten takaa talon 

runsaat russakka- ja lutikkalaumat. 

 
Tie Sortavalasta Aunukseen oli hyväkuntoinen  

 
Apteekkari Tauno Jääskeläisen vuonna huvilarakennus 

 
Laatokka Kirjavalahden kohdalla 

http://1.bp.blogspot.com/-sWlhPYgm7AI/Uf6BEfbV2WI/AAAAAAAAAt8/ijrHZCC33ms/s1600/elokuu+095.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-iPnQ4BP3zcU/Uf6BGJF12NI/AAAAAAAAAuE/RIGrUFGzUo8/s1600/elokuu+101.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-DGSHzR44szo/Uf6CCgNVHfI/AAAAAAAAAuU/yRkiwvLpl7c/s1600/elokuu+115.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-CrdSf3rX7Io/Uf6CMPBOnVI/AAAAAAAAAuc/T0_A2mNaXuA/s1600/elokuu+125.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Jl1rNu6bsoU/Uf6CRBGguPI/AAAAAAAAAuk/bxJlqYa4UNc/s1600/elokuu+133.JPG
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     Jatkoimme matkaa Aunuksen suuntaan ja 

käännyimme Rautalahden jälkeen vasemmalle, 

Harlun tielle. Ongelmat alkoivat siinä vaiheessa. 

Tie oli kauheassa kunnossa. Tie oli tehty vanhan 

Suomenaikaisen tien pohjalle, vetämällä siihen 

soraa, jossa on mukana jopa pään kokoisia kiviä. 

Jos suussa olisi ollut tekohampaat, ne olisivat 

särkyneet ennen Harlua! Tosin hampaani paikka 

halkesi siinä röykytyksessä. Harlussa oli vanhoja 

taloja tienvarsilla runsaasti, joukossa muutama 

uudempi talo. Päällisin puolin kylä näytti perintei-

seltä venäläiseltä kylältä, jossa oli vanhoja suoma-

laisten rakentamia taloja venäläisten rakentami-

en talojen seassa. Olimme suunnitelleet jatka-

vamme matkaa Harlusta Alattuun Jänisjoen yli 

vievää siltaa pitkin. Emme kuitenkaan löytäneet 

Jänisjoen ylittävää siltaa, jotta olisimme voineet 

jatkaa matkaa joen yli Alattuun ja Suistamolle. 

Venäläisissä kartoissa ja Jänisjoelta otetuista ku-

vista päätellen silta on olemassa. Yhden tienpis-

ton päähän oli ilmaantunut rautaportti ja toisen 

tien poikki oli kaivettu ura, josta emme päässeet 

henkilöautoilla "sillalle". Suomen vallan aikana 

Harlussa oli joen yli autoilla ajettava silta. Nähtä-

västi silta oli niin huonokuntoinen, että sinne ei 

päästetty tavallisia autoilijoita. Hyvä asia sinänsä, 

jos silta on huonokuntoinen. Pettymyksemme oli 

suuri, sillä meidän oli palattava takaisin samaa 

"perunapeltoa pitkin" Aunuksen tielle. 

 
Harlun maisemat olivat kauniita, mutta tiet todella surkeita  

     Harlun kunta perustettiin vuonna 1922 ja sii-

hen kuului Harlun taajaman lisäksi seuraavat ky-

lät: Heinäjoki, Honkakylä, Häyskynvaara, Joensuu, 

Läskelä, Paussu, Tenjärvi ja Vehkalahti. Jänisjär-

ven etelärannalla sijaitsi Hämekosken tehtaat. 

Samoissa kylissä toimi kansakoulut 1930-luvun 

lopussa. Asukkaita Harlun kunnassa oli kuntaa 

perustettaessa vajaat 5.000 henkeä. Teollisuuslai-

toksia oli keskustassa olevan Leppäkosken paperi-

tehtaan lisäksi Hämekoskella kartonkitehdas, 

Läskelän teollisuusalue, jossa paperitehtaan lisäk-

si oli puuhiomo, saha ja rautatehdas. Leppäkos-

ken paperitehtaalle emme päässeet, sillä portit 

olivat suljettu ja tehdasalue näytti olevan tyhjil-

lään. Leppäkosken tehtailla oli vaikeuksia jo 1930-

luvun puolivälissä.  

 
Suomalaisten 1930-luvulla rakentama Harlun koulu oli yhä 

käytössä  

 
Suomalaisten rakentama Leppäkosken vanhan paperitehtaan 

portti Jänisjoen rannalla 

    Palasimme Harlusta takaisin Aunuksen tielle ja 
jatkoimme matkaa Läskelään saakka. Kävimme 
Läskelässä kaupasta evästä mukaan ja lähdimme 
jatkamaan matkaa Alattun tietä pitkin kohti Suis-
tamoa. Tien alkuosa oli kohtuullisen hyvässä kun-
nossa, mutta muutaman kilometrin jälkeen tien 
kunto huononi taas lähes Harlun tien veroiseksi. 
Paikat kipeänä ja jäsenet jäykkänä saavuimme 
Suistamon kirkolle, jossa pidimme tauon.    

http://1.bp.blogspot.com/-pXs_q0KubCk/UgZbRk8MSlI/AAAAAAAABYM/MLqVwJWQfis/s1600/elokuu+138.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-w7BvCgJJrsg/Uf6FWuX76II/AAAAAAAAAu0/t9hcFk-9-ZI/s1600/elokuu+159.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-63VLi_wth3M/Uf6FcgtwmSI/AAAAAAAAAu8/ow-ObaJwR28/s1600/elokuu+153.JPG
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Leppäkosken tehtaan alue 21.7.1941 SA-kuva 

     Suistamon kunta sijaitsi Jänisjärven itäpuolella. 
Suistamon naapurikuntia olivat Korpiselkä, Soan-
lahti, Harlu, Impilahti, Salmi ja Suojärvi. Kunnan 
pinta-ala oli 1.516 neliökilometriä, josta peltoa oli 
n. 4.500 ha. Asukkaita oli kunnassa ennen sotia 
lähes 9.000 henkeä. Suistamolla oli 1930-luvulla 
16 - 18 koulupiiriä, joista osa oli alakansakouluna, 
osa yläkansakouluna kaksi supistettuna kansa-
kouluna. Suistamoon perustettiin v. 1918 alakan-
sakouluseminaari venäläisen kansakoulun tiloihin 
Alattun tien varteen. Seminaarin paikka oli Suis-
tamon hautausmaan naapurissa noin 700 metriä 
ortodoksista kirkosta Alattun suuntaan. Seminaa-
rin uudet koulurakennukset valmistuivat vuonna 
1927. Seminaarin alueella oli asuntolarakennus, 
puutarhat ja useita talousrakennuksia. Suistamon 
seminaarista valmistui alakansakoulun opettajia 
20 toimintavuoden aikana yli 900 alakansakoulun 
opettajaa.  Opettajaseminaari koulutti sekä luteri-
laisia, että ortodokseja kansakoulunopettajia. 
Ilomantsiin tuli Suistamon seminaarin kasvatteja 
opettajiksi eri koulupiireihin useita vuosien 1920 
– 1930 välisenä aikana. 

 

 
Vuonna 1927 rakennetun ja talvisodassa poltetun Suistamon 

opettajaseminaarin päärakennuksen kivijalka  

 
Seminaarin rakennukset 1930-luvulla oikealla takana, vas. 

metsässä hautausmaa 

 
Suistamon poltettu kylä 16.7.1944, oik. Seminaari SA-kuva 

 
Seminaarin rauniot 16.7.1941 SA-kuva 

 
Suistamon ortodoksinen kirkko 

http://1.bp.blogspot.com/-jlkbtGK80sM/UgPQriGkORI/AAAAAAAABX8/v4Y1PbUQir0/s1600/Lepp%C3%A4kosken+tehtaat+21.7.41.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HAgGjBJklNA/Uf6Go0bghqI/AAAAAAAAAvM/vCub0RJntmA/s1600/elokuu+164.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-KT8CzXssDCQ/UgPGJxv3ymI/AAAAAAAABW8/GsLzQTMfLUo/s1600/Suistamon+seminaari+1930.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9SfytwCg-ks/UgPIV1cgX_I/AAAAAAAABXM/fl6tKyYumn8/s1600/Suistamoa.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-47hRh3NIgNw/UgPJruF3i-I/AAAAAAAABXc/-WEXO08F364/s1600/Seminaarin+rauniot+1941.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n8L2S-EtQ_U/Uf6GwbGyw4I/AAAAAAAAAvU/QiyDbPEjfd4/s1600/elokuu+176.JPG
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Suistamon kirkko 1.8.1944 SA-kuva 

 
Suistamon kirkonkylän kansakoulu oli vielä pystyssä  

 
Kirkon vastapuolella oli Suomalaisten rakentama talo?  

 
Suistamon sankarihautausmaa 1.8.1944 SA-kuva 

 
Sankarihautausmaalla on suomalaisten kaatuneiden muisto-

kivi. Sankarihautausmaan takana oli entinen seurakuntatalo. 

 

 
Tien varressa, kirkon vastapuolella on vapaussodan muisto-

patsas, jonka päällä ollut patsas on keikautettu nurmikkoon. 

     Suistamolta lähdimme suurin toivein Soanlah-
den kautta vievää tietä kohti Värtsilää. Matkaa oli 
jäljellä 40 km. Soanlahden kyläaukealla emme 
nähneet yhtään taloa, mutta kylän laajalla pelto-
aukealla oli pitkä heinikko, joka peitti talojen pai-
kat. Matkaan Suistamolta Soanlahden kautta 
Värtsilään vierähti yli kaksi tuntia. Matkan varrel-
la tie ja sillat olivat huonossa kunnossa. Siltojen 
yli ajaminen vaati tarkkuutta ja taitoa. Ihme kun 
selvisimme matkasta ilman suurempia haaverei-
ta. En suosittele kellekään Suistamon, Soanlah-
den ja Harlun teitä, ellei teillä ole käytössä maas-
turia. Venäjän teiden jälkeen Suomen teillä ajo 
tuntui kuin olisi ajanut taivastiellä. 

http://4.bp.blogspot.com/-8aLZvuNUHvw/Uf6G2AncOuI/AAAAAAAAAvc/lN5GAikXtGI/s1600/elokuu+177.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-eFcSxOqLtnM/Uf6G8kOJEpI/AAAAAAAAAvk/xRhdaCtFLIQ/s1600/elokuu+175.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-aliT8MfuB_0/UgPLMbXZx6I/AAAAAAAABXs/ed8Y_3Ph4iU/s1600/Sankarihautausmaa+1.8.1944.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0igyDwKD_O4/Uf6HA4AoCDI/AAAAAAAAAvs/L7WzqcT1sHk/s1600/elokuu+184.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-erNW32Yna54/Uf6JPf4YCWI/AAAAAAAAAv8/bAf_-zyHdQA/s1600/elokuu+178.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-hfeK73bafrE/Uf_UtCVRkaI/AAAAAAAAAwQ/ahFFNsJwBfg/s1600/elokuu+179.JPG
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Valokuvia Ilomantsista sodan ajalta      

 
Ilomantsin kirkko 6.7.1941 SA-Kuva 
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Kuolismaan Kettuset – sukuseuran tiedotuslehti 1/ 2014 
Toimittanut Ensio Kettunen 
 Sivu 21 

 
Ilomantsin sankarihautausmaa 6.7.1941 SA-kuva 

 
Arkkuja kaatuneita varten kirkkorannassa 18.7.1941 SA-kuva 
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Kuolismaan Kettuset – sukuseuran tiedotuslehti 1/ 2014 
Toimittanut Ensio Kettunen 
 Sivu 22 

 
Jatkosodan ensimmäisiä kaatuneita haudataan sankarihautausmaahan 18.7.1941 SA-kuva 
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Kuolismaan Kettuset – sukuseuran tiedotuslehti 1/ 2014 
Toimittanut Ensio Kettunen 
 Sivu 23 

 
Lotta lypsyllä Ilomantsissa 22.7.1941 SA-kuva 

 
Lutikkavaaran sodan tuhoama kylävaara SA-kuva 
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Kuolismaan Kettuset – sukuseuran tiedotuslehti 1/ 2014 
Toimittanut Ensio Kettunen 
 Sivu 24 

 
Möhkön silta 2.3.1940 SA-kuva 

 
 


