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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 
 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Kaikki lehdet melkeinpä suoranaisesti huutavat Kevään juhlista ja antavat kakku- ja juhlavinkkejä erilaisista 

kattauksista, ruista, lahjoista ja jne.. 

Mikäpä on juhliessa äitienpäivää, koulun loppumista, ylioppilaita, kesähäitä jne. kun lisämausteen juhlille 
antaa aina uudestaan ja uudestaan kesän alku ihanine luonnon tuoksuineen. Myös meillä sukuseurassa 
nostaa juhlan tunnelman kattoon yksikin uusi jäsen- /maksu, niin ikävää kuin onkin todeta, että vaikka 
teemme hallitustyötä talkoilla, on raha tärkeää talouspuolella mm. nettiyhteyksien ylläpitämisessä. Paluuta 
manuaaliseen yhteydenpitoon jäsenistön kanssa ei enää ole mahdollista, se näkyy myös jokaisen meidän 
muussakin arjessa. Laskut, liput, laput ja pankkiasiat hoidetaan netissä, kuin myös muu yhteydenpito ja niin 
poispäin. 
 
Sukuseurassa olemme odottaneet uutta Kettuilmettä entisen ketun tilalle, joten nyt kaikki Kettujahtiin ja 
kuvat seuran käyttöön, jotta saisimme luotua uuden Kettu-logon.  Kuvia ja ehdotuksia voi laittaa kotisivujen 
kautta tai Ensiolle mm. s-postilla enska.kettunen@gmail.com.   Siispä julistamme Kettukilpailun ja lupaam-
me käsitellä tasapuolisesti kaikki tulleet ehdotukset. 
 

Parasta kevättä ja kesää 2014 

 
Kuolismaan Kettuset - sukuseuran hallitus kokoontuu Ilomantsissa la. 12.7.2014. Tarkempi ajankohta ja 
kokouspaikka ilmoitetaan hallituksen jäsenille sähköpostin kautta. Jos sukuseuran jäsenillä on hallitukselle 
asioita käsiteltäväksi, ne tulee lähettää kesäkuun loppuun mennessä sähköpostin kautta:  
sihteeri@kuolismaankettuset.fi
 

mailto:enska.kettunen@gmail.com


4 
 

Paikannimet kertovat menneisyydestä 
Ensio Kettunen 
 

Kylien paikannimet kertovat tarinoita asuinpaikkojen menneisyydestä. Tutkiessani Itäkylien asuinpaikkojen 

paikannimiä, nousee usein esille kysymys, mistä kyseisen asuinpaikan nimi on muodostunut. Otan tässä 

jutussa esille muutamia vanhoja paikannimiä Ilomantsin itäkylistä. Tällä kerralla paikannimet ovat Ilajan 

Ruukinpohja, Longonvaara, Hankavaara ja Hullari.  
      

Ensimmäinen paikannimi on Ilajan Ruukinpohja. Ilajan Ruukinpohja sijaitsee Ilajanjärven pohjukassa, aivan 

rajavyöhykkeen reunassa. Nimi on syntynyt Ilajanjärven itäosassa 1800-luvulla toimineesta Ilajan Harkkohy-

tistä eli Ruukista. Ilajan Harkkohytin rakensi luutnantti Elias Dahlström poikansa kanssa.  Harkkohytti toimi 

vuosina 1836 – 1847. Harkkohytti käytti pääasiassa järvimalmia, jota nostettiin mm. Ilajanjärvestä ja Luo-

venjärvestä. Mummoni ukki Kustaf Nilsén tuli Ilajan Ruukille maasmestariksi Oslon maaseurakunnasta ja 

hän oli Ilajan ruukilla töissä vuodesta 1837 – 1840. Isoukkini siirtyi Arppen palveluksesta rengiksi maataloon 

vuonna 1840 ja vuonna 1852 hän nai Heikki Sivosen lesken Anna Pesosen. Ilajan Ruukinpohjassa oli Hark-

kohytin rakennusten lisäksi yksi kruununtorppa, jossa metsänvartijana toimi mm. mummoni ukki Antti Ero-

nen. Ruukinpohjaan kuljettiin Lutikkavaarasta polkuja pitkin, mutta Harkkohytin perustamisen aikoihin v. 

1840 – 1845 sinne kunnostettiin hevostie. Tietä pitkin kuljetettiin Harkkohytissä valmistettua rautaa.  

 
Ilomantsin itäosan karttaliite vuodelta 1931- Alla Longonvaaran torppa 1970- ja 2010-luvulla 
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Ilajan Ruukin alue 1970-luvulla 

 

     Toisen asuinpaikan nimi on Longonvaara. Longonvaara sijaitsee muutamia kilometrejä Ilajan Ruukilta 

Niemijärvelle päin. Longonvaaraan ei ollut tietä, ainoastaan hevosilla kuljettavia metsäpolkuja Ruukinpoh-

jasta, Niemijärveltä, Vellivaarasta ja Lehmivaarasta. Longonvaarassa on aikojen saatossa ollut yksi tila, joka 

sijaitsee korkean kivikkoisen mäen päällä. Longonvaaran päällä on asunut useita sukupolvia Kuolismaan 

Kettusia. Longonvaara sanasta tulee ensimmäiseksi mieleen Ilomantsissa käytettävä sana ”longota”. Sana 

tarkoittaa, että kankeamme tai avaamme auki tai irti jotakin esinettä. Lapissa Longota sana on puukuoren 

irtoamista kuvaava verbi. Longonvaaran torpan ympäristössä käydessä, matkalainen huomaa vaaralle joh-

tavan vanhan tien molemmin puolin pitkän kiviaidan. Kiviaidassa on tuhansia erikokoisia kiviä. Sitä on tehty 

vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Longonvaaran pellot ovat olleet runsaskivisiä, kuten Louhivaarassa ja 

Miikkulanvaarassa. Longonvaaran nimi on saattanut muotoutua vaaran kivikkoisesta maaperästä. Louhivaa-

ra on myös saanut nimensä vaaran kallioisesta ja kivikkoisesta maaperästä. Muistan lapsuudesta naapuriky-

lässä asuneen naisen, jota kutsuttiin Lonkun Kaisaksi, koska hänen syntymäkoti oli Longonvaarassa. 

 
Ilajan ruukinpohjan torppa 1970-luvulla 
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      Iljan Ruukinpohjan ja Longonvaaran itäpuolella noin 3 – 4 km etäisyydellä ed. kylistä oli kahdella vaaralla 

asuintaloja.  Lehmivaarassa oli yksi talo ja Vellivaarassa useampi. Tätini Helmi Ikonen oli syntynyt Vellivaa-

rassa. Siellä asui Kuolismaan Kettusia ennen sotia. Nykyisin Vellivaara on autio. Lehmivaaralla on Venäjän 

rajavartioston kasarmirakennus, joka on tällä hetkellä autiona.   

 

     Kolmas paikka Hankavaara on noin 3 – 4 km Lehmivaarasta itään päin. Siellä oli yksi asuttu talo ennen 

sotia (Anders Nykänen ja aiemmin Pesonen).  Sinne päästiin metsäpolkua pitkin Lehmivaarasta. Hankavaara 

oli soiden ympäröimä, sen etelänpuolella oli Hankalampi.  Hankavaaran nimi juontuu saamen sanasta 

”hangas” joka tarkoittaa peuranpyyntiaitaa. Aikaisemmin Lapissa pyydystettiin peuroja enimmäkseen aita-

uksiin ”vuomeniin” ja pitkiin aitauksiin, joissa eläimet menivät ansaan. Tällaisen satimen nimi on ”hangas”, 

lapinkielellä ”kaarte”. Nykyisin Hankavaara on autio, sen kautta kulkee tie Jyrkänkoskelle ja Hullariin. 

 

 
Hullarinjärvi 1930-luvulla 
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Jyrkänkosken silta Koitajoella, lähellä Mieronahoa 1930-luvun lopussa 

 

     Neljäs paikannimi on Hullari. Nimi poikkeaa paikkakunnan nimistä. Hullarissa oli ennen sotia metsänvar-

tijan torppa (Koljonen, Henrik Tahvanainen ja aiemmin Michel Kärkkäinen) ja valtion metsäkämppiä, joissa 

oli talvisavotassa kymmeniä metsämiehiä. Nykyään Hullari on autio, mutta Mieronahossa on Venäjän ar-

meijan vartiotupa. Hullari sijaitsee valtakunnanrajan takana, kolmen kilometrin päässä Hattuvaaran Lahna-

järveltä. Hullariin päästiin kärrytietä Hattuvaarasta Lahnajärven kautta. Matkaa kertyi Hattuvarasta reilu 

peninkulma. Toinen tie Hullariin kulki Korentovaarasta, Niemijärven, Vellivaaran, Jyrkänkosken ja Mie-

ronahon kautta. Korentovaarasta päästiin ennen sotia autolla Hullariin saakka. Metsähallitus korjasi edellä 

mainitun tien 1910-luvulla. Jyrkänkoskelle perustettiin 1930 luvulla rajavartioston vartiopaikka ja samalla 

Koitajoen yli rakennettiin silta. Jyrkänkoskella on nytkin venäläisten rakentama silta. Hullarin kylävaaran alla 

oli Hullarinjärvi. Kylä oli eristyksissä muusta asutuksesta. Lähin naapuri oli puolen peninkulman päässä Ka-

sisvaaralla. Mistä Hullari on saanut nimensä? Tutkin saamen sanastoa, mutta mitään viitettä saamelaispe-

räiseen nimeen ei löytynyt. Mahdollista on, että Hullarin nimi olisi tullut sukunimestä Hollari. Ilomantsin 

kirkonkirjoista ei löytynyt kuitenkaan sen nimistä asukasta Hullarissa. Nimen historia jää tällä kertaa avoi-

meksi.   
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TieHullariin tehtiin Korentovaarasta, Niemijärven, Vellivaaran, Jyrkänkosken ja Mieronahon kautta 

Hullarin asukkaiden lähinaapurit asuivat Kasisvaaralla, joka on Hullarin ohella nykyään autiona 
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Matka Aunukseen ja Syvärille syksyllä 2013 
 Ensio Kettunen

Ollessani lapsi, kuuntelin radiosta kirjailija ja ru-

noilija Olavi Paavolaisen (syntynyt Kivennavalla 

v.1903) synkkää yksinpuhelua Aunuksen Karjalas-

ta. Hän oli vuosina 1941 - 1942 rintamakirjeen-

vaihtajana 6. Tiedotuskomppaniassa, ensin Ilo-

mantsissa, myöhemmin 1. Tiedostuskomppanias-

sa Laatokan-karjalassa. Olavi teki rintamakirjeen-

vaihtajana raporttia Olof Engelin kanssa Ilomant-

sin Ilajalta ja Longonvaarasta 10.7.1941 hyökkä-

ykseen lähteneen ryhmä Oinosen joukko-osaston 

vaiheista. Olavi kertoo "kolmen päivän taistelun 

jälkeen Ilomantsin sankarihautausmaalle on hau-

dattu jo 59 kaatunutta! Sunnuntaista huolimatta 

jatketaan haudan kaivuuta; parhaillaan räjäyte-

tään multakerroksen alta esiin tullutta peruskal-

liota". Olavin sotatie jatkui Korpiselän kautta 

Loimolaan ja Suojärven kautta Tsalkkiin saakka. 

Myöhemmin syyskuun alusta Olavi Paavolainen 

siirtyi Martti Haavion johtamaan 1. Tiedotus-

komppaniaan Itä-Karjalaan. Matka suuntautui 

harmaiden itäkarjalaisten kylien; Rajakonnun, 

Viteleen ja lähes kolmenkymmenen kilometrin 

pituisen Aunuksen kautta Nurmoilaan. Nurmoi-

lassa Olavi Paavolaisen kanssa hoitivat tiedotus-

toimintaa mm. Martti Haavio, Olavi Pälsi, Yrjö 

Jylhä ja Gunnar Johansson. Olavi kuvailee Nur-

moilaa sanoin " Nurmoilan kylän harmaat ja muo-

topuhtaat talot ympäröivät pientä järveä tasaisin 

välimatkoin kuin helmet nauhassaan". Olavi siirtyi 

3.5.1942 Mikkeliin päämajan tiedotusosastolle. 

Olavi Paavolaisen Kertomukset olivat vaikuttavia 

matkakertomuksia kaikkine yksityiskohtineen. 

Koska radiosta kuulimme vain ääneen luetun 

matkakertomuksen, siitä puuttui visuaalinen puo-

li. Mielikuvissa jokainen meistä muodosti oman 

mielenmaiseman Vienan ja Aunuksen Karjalan 

mailta. Vuosien ajan halusin päästä tutustumaan 

Paavolaisen mielenmaisemaan, Aunuksen ja Vie-

nan Karjalaan. Nyt viimeisten 25 vuoden aikana 

olen saanut tehdä matkoja vanhoihin Suomalais-

kyliin Venäjän Karjalassa. Ensimmäisen matkani 

tein 1980-luvulla ja silloin matkaan tarvittiin kut-

suviisumi. Aunus ja Syväri olivat jatkosodan aika-

na Suomalaisten hallinnassa. Molemmat olivat 

tuttuja paikkoja isälleni ja muille Syvärin taiste-

luissa mukana olleille jatkosodan veteraaneille. 

Itse olen käynyt Aunuksessa pari kertaa, joskin 

niistä matkoista on kulunut aikaa kohta kaksi 



10 
 

vuosikymmentä. Maisemat ovat muuttuneet sinä 

aikana olennaisesti. Ensimmäisten matkojeni 

aikana Viteleen ja Aunusjoen varsilla oli paljon 

vanhoja harmaita taloja ja maisemat olivat vielä 

lähes Paavolaisen kertomusten mukaisia. Nyky-

ään vanhoja kunnossa olevia hirsitaloja on vain 

siellä täällä ja osa niistäkin on hajoamispisteessä. 

Paavolaista lainaten "Aunukselaisissa taloissa ei 

ole kivijalkaa. Siksi ne vain lyyhistyvät raskaan 

koristellun päätynsä painosta kuin hieman etu-

kenoon ja jäävät siihen odottamaan lahoamisen 

hiljaista, lopullista hävitystyötä". "Aunuksen har-

maasilmä tarkkaa kiihkottomasti jotakin, mikä on 

sille läheinen ja tuttu: lahoamista, häviämistä ja 

unohdusta". 

Vanhaa Suomea samoamassa 

Edellisenä kesänä kiersimme Karjalan Kannaksen 

suomalaiskyliä. Tämän syksyn matkoilla olemme 

tutustuneet Laatokan Karjalan vanhoihin suoma-

laisasutuksiin. Elokuun alussa teimme matkan 

Harluun, Suistamoon ja Soanlahteen. Syyskuun 

alussa matkamme tarkoituksena oli tutustua Im-

pilahteen, Salmiin, Viteleen ranta-asutukseen, 

Nurmoilaan, Aunukseen ja aina Syvärin taakse 

Lotinanpeltoon saakka. Matkan aluksi kävimme 

tutustumassa Impilahteen. Kunta sijaitsi Laatokan 

koillisrannalla ja siellä oli ennen talvisotaa noin 

14.500 asukasta, heistä 8.000 luterilaista ja loput 

ortodokseja. Impilahden naapurikuntia olivat 

Harlu, Suistamo ja Salmi. 

 

Impilahden kirkonkylä 21.4.1944 SA-kuva 

   Impilahden kunnan alueelle saavuimme Har-

luun kuuluvan Läskelän taajaman jälkeen. En-

simmäinen kylä Impilahdella on Kerisyrjän maa-

laiskylä. Kylä muodostui aikoinaan useasta pie-

nemmästä taajamasta. Varsinainen Kerisyrjän 

kylä sijaitsee Läskelän taajaman jälkeen olevan 

mäen päällä. Kerisyrjässä asui maanviljelijöitä, 

käsityöläisiä ja Läskelän ja Impilahden kaivoksilla 

ja teollisuuslaitoksissa olleita työntekijöitä. Siellä 

toimi kansakoulu ja 1900-luvun alkuun saakka 

Välimäen rautakaivos. Kerisyrjän naapurikyliä 

olivat mm. Pohjoiskylä, Kytösyrjä, Kuivalahti ja 

Mäkisalon saari, joissa kaikissa oli kansakoulu. 

Kerisyrjään muutti 1850-luvun nälkävuosien aika-

na useita sukumme Kettusia perheineen. He työl-

listyivät Impilahden kupari- ja tinakaivoksille, 

maatalous- ja metsätöihin ja muutamat harjoitti-

vat käsityöläisammattiaan. Nykyään Kerisyrjän 

korkealla vaaralla on vain kourallinen taloja ja 

linkkimasto. 

 

Impilahden ev.lut. kirkon muistomerkki 

Seuraavana käväisimme Impilahden keskustaa-

jamassa. Impilahden keskustaan ajetaan huono-

kuntoista tietä. Ensimmäisenä kylän alkupäässä 

on toiminnassa oleva sahalaitos. Varsinainen kylä 

on todella huonossa kunnossa. Kylästä löytyy 

muutamia vanhoja suomalaisten rakentamia tiili-

rakennuksia, pääosin kylän talot on rakennettu 

heti sodan jälkeen. Kylän yleisilme on lohduton. 

Kylää ei voi enää tunnistaa vanhaksi Impilahdeksi 

(vanhoissa valokuvissa keskustaajama on kaunis 

Karjalainen kylätaajama). Kävimme katsomassa 

kirkon raunioille pystytettyä muistomerkkiä. Impi-

lahdella toimi 1900-luvun alkupuolella kansan-

opisto, joka sijaitsi Impilahden taajamasta Laato-

kalle menevän tien varressa. Syskyän saaressa oli 

silloin toiminnassa Valamon luostarin sivuluostari. 

Yritimme etsiä Kitelän kirkon raunioita tulokset-

tomasti. Jatkoimme matkaa kohti Pitkärantaa. 
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 Impilahden taajaman jälkeen ohitimme Sumeri-

an, Leppäsillan ja Koirinojan. 

   Pitkärannassa on paljon kerrostaloja ja kaupun-

ki sijaitsee Laatokan rannalla kauniissa ympäris-

tössä. Pitkärannassa asui talvisodan alla yli 2 000 

henkeä, nyt siellä lienee reilusti yli 10.000 asukas-

ta. Pitkärannan taajaman pääasiallisin työllistäjä 

on ollut kaivannais- ja puunjalostusteollisuus. 

Pitkäranta nimi on peräisin 1500-luvulta. Kylää 

kutsuttiin silloin nimellä ”kylä Laatokanjärven 

pitkällä rannalla”. Laatokan ranta Pitkärannan 

kohdalta itään päin on matalaa osittain hiekka-

pintaista rantaa. Kylän nimi venäjäksi oli aiemmin 

Dolgi bereg, joka on suomeksi Pitkäranta. 

   Kuolismaan Kettusten eli isäni sukulaisia muutti 

Pitkärantaan 1850-luvulla nälkää pakoon. Töitä 

heille löytyi kahdeksasta malmikaivoksesta, sekä 

kuparisulattamolta. Alasuomäelle perustettiin 

vuonna 1932 kuparisulattamo sekä Koirinojalle 

vuonna 1842 tinasulattamo. Myöhemmin Pitkä-

rantaan rakennettiin mm. lasitehdas (v.1887), 

rautatehdas v.1890, sulfaattitehdas/sellutehdas 

Pusunsaaren kaupunginpuoleiselle rannalle sekä 

useita sahalaitoksia. 

      Talvisodassa Pitkärannan taajama tuhoutui 

lähes kokonaan. Pusunsaaressa sijainnut selluteh-

taan alue, ortodoksinen kirkko ja muutamia 

kymmeniä kivitaloja pääkadun varrella säästyi 

sodan tuhoilta. Sellutehtaan piipusta nousee vielä 

savua, joten se lienee vielä toiminnassa. Tiilira-

kenteinen apteekkari Eino Walldenin kotitalo on 

nykyään kotimuseona ja useat tiilirakenteiset 

rakennukset näyttävät olevan vielä asuinkäytös-

sä. Keskustassa on monia sodasta muistuttavia 

muistomerkkejä, sotilaista aina panssarivaunuun 

saakka. Impilahden kylistä Uomaa ja Syskyjärvi 

olivat edesmenneelle isälleni tuttuja paikkoja 

jatkosodan viimeisten taistelujen paikkana. Le-

metti tuli kuuluisaksi jatkosodan alun Lemetin 

motista.  

     Matkamme jatkui Impilahdelta Salmin kun-

taan, jossa kunnanrajana oli Uuksunjoki. Kunta 

sijaitsi Laatokan koillisrannalla Uuksu-, Tulema- ja 

Miinalanjoen ympärillä. Manneralueen lisäksi 

siihen kuului Mantsinsaari ja Lunkulansaari, jossa 

jatkosodassa toimi lentotukikohta vesijättömaal-

la. Salmin naapurikuntina olivat Impilahti, Suis-

tamo ja Suojärvi. Salmi oli rajapitäjä. Manssilan ja 

Rajakonnun kylät olivat rajakyliä. Salmissa asui 

ennen talvisotaa 14.500 asukasta. Pääelinkeinoi-

na oli maanviljelys, kalastus ja vähemmistönä 

metsäteollisuus.  

 
Salmin kirkko syksyllä 1941 SA-kuva 

 
Salmin Tuleman kirkko 7.9.2013 

     Ensimmäinen Salmin kylistä matkallamme oli 

Ylä-Uuksu, jossa sijaitsi 1900-luvun alussa mm. 

voimalaitos. Nyt emme löytäneet voimalaitosta, 

mutta kylä oli perinteisen Venäläiskylän tapainen. 

Salmin keskustasta yritimme etsiä luterilaisen 

kirkon raunioita, mutta etsintä jäi tuloksettomak-

si. Kävimme katsomassa Tuleman kreikkalaiskir-

kon raunioita. Kirkko on ollut todella upea tiili-

kirkko ja on surullista, että kauniit kirkkomme on 

pilattu ja jätetty tuhoutumaan ja hajoamaan. 

Kävimme katsomassa sankarihautausmaata ja 

jatkoimme matkaamme kohti vuoden 1939 Suo-

men ja Venäjän rajalla sijainnutta Manssilan ja 

Rajakonnun kyliä. Manssilan Virtelän kylä oli 

v.1939 Suomen puolella rajaa ja Rajakontu Venä-
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jän puolella rajaa. Molemmat sijaitsivat korkealla 

mäellä, joista näkyi kauas Laatokalle. 

 

 
Manssilan kirkko ja kylätaajamaa heinäkuussa 1941 

SA-kuvat  

Aunuksen Karjalan mailla 

     Manssila ja Rajakontu sijaitsivat samalla kor-

kealla vaaralla, valtakunnanraja kulki aiemmin 

talojen vieritse. Aiemmin rajaviivalla oli risuaita, 

jonka Suomen puolella oli kylätie. Rajan Suomen 

puolella oli noin 100 taloa, kansakoulu, osuus-

kauppa, meijeri, kirkko, lastenkoti, rajavartiosto 

ja tulli. Stolbovan rauhassa raja erotti Miinalan ja 

Rajakonnun kylät. Suomenpuolella rajan pinnassa 

oli Grosnoi ja Virtelän kylätaajamat, Neuvostolii-

ton puolella Rajakontu ja Kaivano. Aiemmilla 

matkoillani (v.1995) löysin Suomen ja Neuvosto-

liiton rajakiven, mutta en muistanut enää, minkä 

talon vieressä rajakivi sijaitsi. Ihastumme paik-

kaan, sillä kylässä on avarat peltoaukeat ja muu-

taman kilometrin päässä oleva rannattomalta 

näyttävä Laatokan ulappa. Maisema on mahtavan 

näköinen. Jos voisi matkustaa ajassa taaksepäin ja 

valita oman asuinpaikan, niin Rajakonnun kylä 

asuinpaikkana voisi olla yksi suosikkikohteistam-

me. Rajakonnun kylästä laskeudumme alas, kohti 

Laatokkaa. 

 
Manssila 7.9.2013. Takana näkyy Laatokka 

 
Rajakontu 9.7.1943 SA-kuva 

     Matkamme jatkui Laatokan rantaa seurailevaa 

tietä, kohti Venäläistä Viteleen kylää. Poikkeam-

me matkalla Laatokan rannalle, jossa on upeat 

valkohiekkaiset rannat ja todella kauniit Laatokan 

rantamaisemat. Viteleessä näimme jatkosodan 

taistelujen juoksuhautoja tien varsilla. Viteleen 

kylä oli rakennettu Vitelejoen rannoille ja se oli 
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vielä jatkosodan aikana tyypillinen Aunuksen 

Karjalainen kylä. Silloin kaikki rakennukset olivat 

harmaita ja maalamattomia hirsirakennuksia. 

Paavolainen kertoi Viteleen kylän olevan aitoa 

Aunuksen ja Vienan Karjalaa. Poikkeamme kat-

somaan Paavolaisen mainitsemaa Viteleen ranta-

aluetta. Menneistä ajoista Viteleen maisemat 

ovat muuttuneet merkittävästi. Vanhoja karjalais-

taloja on jäljellä vain kourallinen ja venäläistyyli-

set sekaväritteiset rakennukset ovat valloittaneet 

Vitelejoen varren rantatörmät. 

 

 
Matkalaiset Laatokan rannalla Viteleessä 

 

Laatokan hiekkarantaa 26.6.1944 SA-kuva 

 

Vitelejoki 2013

 

Viteleen kylän talo 23.7.1941 SA-kuva 

 
Viteleen kylä 4.8.1941 SA-kuva 

     Viteleen jälkeen tie jatkui Laatokan rantaa 

seuraavaa Aunuksen tietä, Tuulosjoen kautta 

Aunuksen kaupunkiin. Tuuloksen ranta oli paikka, 

jonne kesällä 1944 Neuvostojoukot tekivät mai-

hinnousun ja aiheuttivat Suomalaisille joukoille 

ongelmia perääntymistien tukkeutumisen vuoksi. 

Aunuksessa kävimme tutustumassa Aunusjoen 

varren asutukseen Petroskoihin johtavan tien 

varressa. Jokivarren harmaat taloryhmät, joita 

näin edellisillä matkoillani olivat hävinneet lähes 
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kokonaan. Osa taloista oli hajoamispisteessä, 

kukin talo erisuuntaan kallellaan. Osa taloista on 

romahtanut paikoilleen. Kenellekään ei kuulu 

vanhojen talojen kunnostaminen tai niiden pur-

kaminen. Aunusjoen varrelta löytyi matkamme 

aikana pari vanhaa riippusiltaa, joita oli aiemmin 

kymmeniä.  

Nurmoilassa 
Jatkamme matkaa Petroskoin suuntaan noin 10 

kilometriä ja käännymme vasemmalle Nurmoi-

laan menevälle tielle. Ajamme tietä noin kolme 

kilometriä, ohitamme Nurmoilan vanhan sotilas-

lentokentän. Pienen tauon jälkeen jatkamme 

matkaa vielä kaksi kilometriä, ennen kuin saa-

vumme Nurmoilan karjalaiskylään. 

 
Nurmoilan sotilaskoti 27.5.1943 SA-kuva 

 
Nurmoilan lentokentän vieressä oleva kasarmi 

7.9.2013. Sen ovat rakentaneet Amerikkalaiset siirto-

laiset vuosina 1920-30. Yllä kuvassa olevassa kasar-

missa asutaan yhä! 

 
Nurmoilan Kasarmi palaa pommituksen seurauksena 

perustuksiin saakka 5.7.1942 SA-kuva.   

 
Nurmoilan lentokentän alue 7.9.2013 

 
Curtis sirpalesuojassa 18.10.1943 SA-kuva 
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Sirpalesuojista on 7.9.2013 jäljellä vain maavallit män-

tymetsän sisällä 

Hävittäjälaivue 24 ensimmäinen lentue (Brews-
ter-laivue) kapteeni Eino Luukkaisen johdolla tuli 
Nurmoilaan 3.9.1941 ja sen tukikohtana oli Nur-
moilan kenttä 29.5.1942 saakka. Sen tilal-
le Nurmoilaan tuli 30. kesäkuuta 1942 alkaen 
Hävittäjälentolaivue 32 ja Nurmoila oli laivueen 
kotikenttänä kesäkuun 23. päivään 1944 saakka. 
Lentue toimi aluksi Kannaksen Suulajärvellä, mut-
ta 28. - 30.5.1942 se siirrettiin Nurmoilaan.  Nur-
moilan lentokenttä sijaitsee Nurmoilan kylän ja 
Petroskoi-Pietari tien välisessä maastossa. Lento-
laivue 32 oli lentokoneina vuosina 1942 - 44 mm. 
 5 - 18 kpl Curtis Hawk A75 ja muutama LaGG-3 
hävittäjiä. Koska Nurmoilan lentokenttä oli peh-
meää hiekkaa, sinne hankittiin sodan aikana Sak-
sasta peltilevyjä, jotka olivat n. 50 cm leveitä ja 2 
- 2,5 metriä pitkiä. Niitä oli lentokoneiden suoja-
paikoissa hiekan päällä ja jopa itse lentokentällä. 
Matkamme aikana näimme, että ao. levyjä on 
rakennuksissa ja eläinten aidoissa ympäri Nur-
moilan kylää. Nurmoilassa sijaitsi sodan aikana 
myös Aunuksen rintaman suomalaisjoukkojen IV 
armeijakunnan esikunta, tiedotusjoukkoja, ase-
korjaamo sekä muita armeijakunnan joukko-
osastoja. Hyökkäysvaiheen aikana JR 44 joukot 
valtasivat Nurmoilan kylän 6.9.1941, jonka jäl-
keen Suomalaisjoukot olivat siellä kesään 1944 
saakka. Olavi Paavolaisen mukaan Nurmoila oli 
Kuujärven ja Viteleen kylien kanssa Aunuksen 
karjalan kauneimpia kyliä. Kylä on kauniilla paikal-
la, järven rannalla. Löydämme Nurmoilan kylästä 
muutamia sodanaikaisia rakennuksia esim. kirjai-
lija Olavi Paavolaisen, Martti Haavion ja Yrjö Jyl-
hän vuosina 1941 - 44 asuttama talo. Käymme 
tutustumassa Nurmoilan lentokenttään, jonka 
ympäristö kasvaa matalaa männyntaimikkoa. 
Kentän vierellä on toistakymmentä lentokonei-
den suojaksi rakennettua sirpalesuojavallia ja 
muutamia korsunpohjia. Lentokenttää on käytet-
ty sodan jälkeenkin, mutta nykyään se ei ole enää 

käytössä. Lentokentän läheltä löytyy asuinkäytös-
sä vielä ainakin yksi vuosina 1920 - 30 Amerikasta 
tulleiden suomalaisten siirtolaisten rakentamista 
kasarmirakennuksista, jotka toimivat sodan alus-
sa Suomalaisten Lentolaivue 32 lentäjien ja soti-
laiden asuinrakennuksina. Amerikan siirtolaiset 
työskentelivät Nurmoilassa ja mm. Vasojärven 
metsätyöpunktilla vuosina 1920 -30. Nurmoilan 
kentän vieressä oli useita kasarmeja ja sotilaskoti, 
mutta jatkosodan aikana neuvostokoneet pom-
mittivat useimmat niistä rikki tai palamaan. Esi-
merkiksi vappuna 1942 useita kasarmeja tuhou-
tui, neuvostojoukkojen pommituksissa. Jatkuvien 
neuvostojoukkojen pommitusten takia Suoma-
laisjoukot rakensivat kentän läheisyydessä olevan 
Nurmoilajärven jyrkkään rantapenkereeseen kor-
sukylän, jonne varuskunnan joukot muuttivat 
asumaan. Osittain syynä lienevät olleet myös 
rakennusten syöpäläiset. Näistä syöpäläisistä 
löytyy mainintoina mm. lehdistötiedotteessa: 
Nurmoilassa 8.9.1942 syttyi kasarmirakennukses-
sa tulipalo luteiden rikityksen seurauksena! 
 

 
Nurmoila 10.6.1942 SA-kuva 

 
Nurmoilassa 7.9.2013. Olavi Paavolaisen, Martti Haa-

vion ja Yrjö Jylhän jatkosodassa asuttama talo näkyy 

kuvan keskellä (pun. talon vas. puolella) kaksiosainen 

rakennus! 
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Lotinanpellossa Syvärin takamailla 
Palaamme Nurmoilasta Petroskoin ja Pietarin 

väliselle tielle, joka on todella hyvässä kunnossa. 

Ajamme Pietarin suuntaan ja käymme Lotinanpel-

lon kaupungissa katsomassa Syvärin takaista mai-

semaa. Sodan aikana Suomalaisjoukot eivät pääs-

seet Lotinanpeltoon ja rajalinja kulki Syvärin vir-

rassa. Isäni oli sodan aikana yli kolme vuotta Sy-

värin takana Ostassa, nyt mekin saimme käydä 

"siellä jossakin"! Lotinanpelto ja Syvärin alue tuli-

vat kuuluisaksi kovien taistelujen paikkoina. Lo-

tinanpellossa Suomalaisten hyökkäykset kilpistyi-

vät Neuvostojoukkojen kovaan vastarintaan, mut-

ta Lotinanpellosta koilliseen Suomalaiset joukot 

saivat lähes kolmen vuoden ajaksi sillanpääalueet 

vallatuksi. Isäni taisteli jatkosodan aikana pääasi-

assa Ostan suunnan JR 9 taistelujoukoissa. Lo-

tinanpellossa asuu nykyään reilu 20.000 henkeä. 

 
Syväri Lotinanpellon puolelta kuvattuna 7.9.2013 

Syvärin luostarissa 
Palaamme parikymmentä kilometriä takaisin Au-

nuksen suuntaan ja käännymme Aleksanteri Sy-

väriläisen Luostariin menevälle tielle. Luostarin 

tienvarrella oleva kylä on todella kaunis ja van-

hanaikainen. Kylän raitilta löytyy useita vanhoja 

sodanaikaisia rakennuksia asumiskäytössä ja nii-

den vierellä on eri vuosikymmenillä rakennettuja 

pitsikuvioin koristeltuja taloja. Majoitumme Luos-

tarin alueella olevaan Old Slobodan hotelliin, joka 

on Karjalan alueen hotelleista parhaimpia. Läh-

demme tutustumaan majoittumisen jälkeen luos-

tarin kirkkoihin ja rakennuksiin. Luostarin alueella 

on havaittavissa kaksi erillistä luostaria, joissa 

aiemmin toisessa toimi nunnaluostari ja toisessa 

munkkiluostari. 

 
Syvärin luostarin pääkirkko 8.9.1941 

 
Luostarikirkon kaunis ignostaasi 7.9.2013  

      Luostari on perustettu jo 1500-luvun alussa ja 

se on nimetty luostarin perustajan, suojeluspyhi-

mys Aleksanteri Syväriläisen mukaan. Aleksanteri 

Syväriläinen perusti 1400-luvun lopussa erakko-

lan ja sen paikalle rakennettiin myöhemmin luos-

tari. Luostarin pääkirkon sisällä on Pyhittäjä Alek-

santeri Syväriläisen maalliset jäännökset. Monet 

ihmiset uskovat Aleksanteri Syväriläisen maallis-

ten jäännösten parantavan heidän sairautensa. 

Katsomme hiljaa etenevää ihmisjonoa ja ihmisiä, 

jotka polvistuvat sarkofagin äärellä, suutelevat 

sarkofagin lasia. Lähes kaikki tekevät hartaasti 

ristinmerkkejä ja poistuvat kyynelsilmin Aleksan-

terin maallisten jäännösten ääreltä. Menemme 

jonoon ja teemme kömpelösti ja kainostellen 

omat luterilaisten oppien mukaiset ristinmerkit. 
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Syvärin luostarissa 8.9.2013 

      Luostarin vanhan pääkirkon sisällä seinät ovat 

täynnä vanhoja maalauksia, jotka on maalattu 

raamatun eri kertomuksen mukaisista tapahtu-

mista. Ennen sotia kirkko toimi perunavarastona, 

sotien aikana vankileirinä ja sotien jälkeen mieli-

sairaalana. Kirkon sisällä vangit ja mielisairaalan 

asukkaat ovat polttaneet nuotioita ja maalaukset 

peittyivät savuun ja pölyyn. Yksi paikalla ollut 

luostarinkävijä kertoi meille englanniksi, että oli 

suoranainen ihme, että maalaukset säästyivät 

neuvostovallan aikana tuholta ja ne on saatu 

aikojen saatossa puhdistettua nykypäivän luosta-

rinkävijöiden katseltaviksi. Luostari siirtyi 1990-

luvulla ortodokseille. Nyt 2010-luvulla luostarin 

alue ja sen kirkolliset rakennukset ovat hyvässä 

kunnossa. Kirkon takaosassa on hyvin kaunis ja 

kookas ikonostaasi.  Palaamme välillä majapaik-

kaamme lepäämään matkaväsymystämme pois ja 

menemme illalla takaisin luostariin seuraamaan 

iltavigiliaa. Emme ymmärrä hyvinkään monta 

sanaa kirkkoslaavia, mutta kauniit munkkien esit-

tämät kirkkoveisut ovat mahtavaa kuultavaa. 

Menemme liturgian jälkeen nukku-

maan. Palaamme seuraavan päivän aikana takai-

sin Syväriltä Aunuksen ja vanhojen Suomalaiskyli-

en kautta kotisuomeen. Saimme kokea matkal-

lamme pientä jännitystä, sitä kuuluisaa Extreme-

kokemusta. Syksyinen ilma suosi meitä matkal-

lamme ja olimme kutakuinkin ehjänä kotomaan 

kamaralla parin vuorokauden matkan päättyessä. 

Yksi Karjalan matka on taas takana ja pääsemme 

odottamaan seuraavaa matkaa sinne jonnekin. 

 

 
Vanha hirsitalo Syvärillä 

 
Aunusjoki 

 
Talo Aunuksessa 

 
Venäläinen muistomerkki Salmin sankarihautausmaan 

vieressä.  
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Vuoden 1965 tapahtumia 
Ensio Kettunen 
 

Vuosi 1965 alkoi lähes normaalien talvien ta-
paan pakkasten paukkuessa. Tammikuun aikana 
pakkaspäiviä oli runsaasti. Koulumatkoilla oli 
kylmää mennen tullen. Ohuiden varusteiden 
vuoksi paleltumia tuli käsiin ja jalkoihin. Lämpö-
tila oli koko tammikuun ajan pakkasella ja nolla-
keleistä päästiin nauttimaan vasta helmikuussa. 
Tammikuun loppupuolella USA:n pommikoneet 
alkoivat pommittaa Pohjois-Vietnamia ja helmi-
kuussa joukot aloittivat maahyökkäyksen Etelä-
Vietnamista käsin. Kuvia pommitusten tuhoista 
näkyi lehtien sivuilla. Seurasimme tapahtumia 
myös radiouutisten välityksellä. Kevät eteni 
normaaliin tahtiin. Helmi-maaliskuun aikana 
saimme nauttia kauniista kevätpäivistä ja kovis-
ta hankiaisista. Vanhempi velipoika pääsi rippi-
koulusta pääsiäisen tienoilla.  
 
     Toukokuussa lumien sulamisen aikaan olim-
me serkkupoikien kanssa metsässä ja Seppo 
heitteli tulitukkuja kävellessä metsään. Yhtäkkiä 
takanamme kuului tulen kohahdus. Tulitikku oli 
sytyttänyt suuren heinikkomättään tuleen ja tuli 
meinasi levitä läheiseen metsään. Sammutimme 
alkaneen metsäpalon männyn latvuksista teke-
millämme hosilla.  
 

 
Isoveljen rippipyhä keväällä 1965 

 

     Toukokuun alussa lumien sulamisvedet täyt-
tivät purot ja joet. Lähdin pikkuveljen kanssa 
katsomaan tulvivaa puroa kotitiemme varteen. 
Työntelin jäitä kumisaappailla eteenpäin virran 

vietäväksi. Yhtäkkiä takanani kuului molskahdus. 
Pikkuveli oli kadonnut tulvaveden ja jäämassan 
sisälle. Huusin avukseni sisaruksia, jotka olivat 
navetan pihalla seisomassa. Haroin käsillä tulvi-
van puron jäämassan alta ja sain kiinni pikkuvel-
jen takista. Vedin hänet ylös purosta ja aloimme 
sisarusten kanssa riiputtaa pikkuveljeä jaloista 
veden poissaamiseksi keuhkoista. Lopulta hän 
virkosi ja alkoi itkeä kovaan ääneen. Veimme 
hänet sisälle ja vaihdoimme kuivat vaatteet 
päälle. Illalla sain isältä sapiskaa huolimatto-
muudestani pikkuveljen vahtimisen kanssa. 
 

 
Kesällä 1965 vasemmassa kuvassa Raakel, Jouni ja 

Anna. Oikealla Anja, Reino, Lyydia, Sulo ja Ella 
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    Kesän alku oli kaunis, mutta juhannuksen 
seuduilla ilmat viilenivät ja pilvisyys lisääntyi. 
Juhannusaattona lähdimme serkkupoikien kans-
sa Tervaruukille juhannusjuhlille. Aiemmin ke-
sällä olimme ostaneet tanssioppaan, jonka avul-
la yritimme opiskella tanssin alkeita. Opaskirjan 
lukeminen ei auttanut meitä tanssitaidoissa ja 
lopetimme lyhyeen tanssiharjoittelun. Kävimme 
ennen juhannusta Tervaruukilla tekemässä kai-
vannon leirialueen ulkohuussin takana olevan 
piikkilanka-aidan alitse. Peittelimme kaivannon 
vanhoilla oksilla. Aattoiltana pyöräilimme Terva-
ruukille ja pujahdimme tekemästämme aukosta 
sisään. Hiukan myöhemmin toisia poikia yritti 
samasta paikasta sisälle, mutta järjestysmiehet 
estivät heidän sisäänpääsynsä. Toinen vaihe oli 
päästä sisälle tanssilavalle. Päivällä olimme so-
pineet, että joku meistä alkaa kysellä järjestys-
mieheltä jotakin lippuun liittyvää ja toiset livah-
tavat samalla hetkellä järjestysmiehen ohi. 
Suunnitelma toimi hyvin ja pian olimme kaikki 
tanssilavan sisäpuolella. Tanssitaidottomina 
katselimme vierestä toisten tanssimista. Illan 
pimetessä lähdimme paluumatkalle tihkusateen 
tahdittamana.  
 
     Kesäaika työllisti meitä maalaistalon lapsia 
lähes jokaisena arkipäivänä. Sinä kesänä Kon-
tiolahdella pidettiin viikon pituinen lasten ja 
nuorten urheiluleiri. Lähdimme serkkujen kans-
sa leirille. Matka taittui Taisto Hulkon taksin 
kyydissä mennen ja tullen. Leiriä varten olimme 
ostaneet pienen harjateltan ja peitoiksi otimme 
ohuet viltit. Leirialue sijaitsi varuskunta-alueen 
vanhan kasarmirakennuksen vieressä. Päivittäin 
kukin leiriläinen harjoitteli oman urheilulajin 
parissa, me serkukset opiskelimme pitkänmat-
kan juoksulajien saloja. Iltaisin oli vapaata ja 
silloin ravasimme ympäri varuskunta-aluetta. 
Kesäkuun lopun yöt olivat kylmiä. Teltassa nuk-
kumisesta ei tullut mitään, sillä maan rajassa 
lämpötila laski lähelle nollaa. Yhtenä yönä läm-
pötila oli pakkasen puolelle, joten emme nukku-
neet silmäntäyttä. Menimme yöllä lähellä sijain-
neeseen puurakennukseen. Rakennuksen sisällä 
lattialla oli muitakin leiriläisiä nukkumassa. Aa-
mulla huonosti nukutun kylmän yön jälkeen, oli 
mukava mennä aamupalalle varuskunnan ruo-
kalaan. Viikon aikana keräsimme vanhoista 
panssarivaunuista mustaa mönjää, joka oli sa-
vupommin palamatonta jäännettä. Pakkasimme 
mönjät eväspakkauksiin ja kuljetimme ne kotiin. 

Taksinkuljettaja ihmetteli meistä tulevaa hajua. 
Kesän aikana teimme savupommikokeiluja löy-
tämästämme mönjästä.   
 
    Poikien aika kävi usein pitkäksi, joten etsimme 
tekemistä ja puuhaa, josta kaikki eivät tykän-
neet. Muistan erään päivän, kun menimme poi-
kaporukalla salolla olevalle autiotalolle. Meitä 
kylän poikia lienee ollut matkassa toistakym-
mentä.  Leikimme aikamme sotaleikkejä talon 
pihapiirissä ja jossakin vaiheessa muutamilta 
kylän pojilta karkasi mopo käsistä. He hyökkäsi-
vät sotaleikissä vanhaan taloon, iskemällä etei-
sen ikkunat sisälle puukepeillä. Seuraavalla vii-
kolla kyläkauppias alkoi kysellä minulta, että 
tiedätkö mitään autiotalon ikkunoiden särkemi-
sestä? Eipä minulla ollut silloin vaihtoehtoa, 
joten kerroin, etten ole kuullut asiasta. Kesän 
loppu meni marjoja kerätessä ja viljan puinnissa. 
Kun viljat oli puitu, lähdimme velipojan kanssa 
viemään viljoja kuivaamoon. Kävimme Ikosen 
Jussilta ja Pyyn Laurilta lainaksi kaksi hevosta, 
joilla kuljetimme viljat. Takaisin tullessa kilpailu-
henki yllätti ja ajoimme kilpaa lainahevosilla. 
Hevosille tuli juostessa kuuma ja selkäpuolelta 
kumpikin hevonen kasteli turkkinsa. Ennen he-
vosten palauttamista kuivasimme vanhalla 
pyyhkeellä hevosten selkäpuolet kuivaksi.  
 
    Aika oli vierähtänyt syyskuun alkuun ja jou-
duimme jättämään kesän askareet koulutyön 
alta syrjään.  Syyskuussa harjoittelimme kotona 
korkeushyppyä veljesten kanssa. Minun vuoro 
tuli ja hypätessä tipahdin riman päälle siten, 
että käsivarsi jäi riman ja kehon väliin. Käteen 
alkoi koskea ja pian siinä oli suuri mustelma. Isä 
vei minut mopolla lääkäriin, jossa todettiin 
hiusmurtuma käsivarren luussa. Lääkäri lastoitti 
käden ja käski pitää kättä kaksi viikkoa kan-
tositeessä.  

 
Kuuksenvaaran koululaisia lukuvuonna 1965 
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     Koulussa opiskelu jatkui entiseen malliin. 
Kuuksenvaaran koulun ensimmäinen luokka 
palasi takaisin evakkomatkalta ja kaikki luokat 
olivat nyt saman katon alla. Koulun kilpailuissa 
ja pitäjänmestaruuskilpailuissa menestyminen 
toi minulle paikan Pohjois-Karjalan koulujenväli-
siin kisoihin, joka pidettiin sillä kertaa Tuupo-
vaarassa. Maastojuoksukilpailuja varten olin 
ostanut voimistelutossut. Kisojen aikana satoi 
vettä ja maastojuoksurata oli märkä. Juoksu 
olemattomilla jalkineilla ei ollut helppoa, mutta 
sijoituin omassa sarjassa neljänneksi.  
 
   Talvi tuli aikanaan ja maahan satoi lunta mar-
raskuun aikana sen verran, että pääsimme te-
kemään hiihtolatuja metsään. Hiihtoharrastus 
oli mukavaa muuten, paitsi suksikalustoni oli 
edelleen huonokuntoinen. Serkkupoikani ja 
muutama vanhempi koulukaveri menestyivät 
pitäjän hiihtokilpailuissa kohtalaisin tuloksin. 
Yritin talven mittaa harjoitella hiihtotaitoa, ett-
en jäisi talven koitoksissa viimeiseksi. Joulunaika 
tuli aikanaan ja pian oltiin taas uuden vuoden 
kynnyksellä.  

 
Kuuksenvaaran koululaisia lukuvuonna 1966 
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Kaliforniaa kiertämässä 
 Ensio Kettunen     
Monilla meistä on ollut haaveena matkustaa Poh-

jois-Amerikkaan. Minun haaveeni toteutui pari-

sen vuotta sitten. Pääsin viikon matkalle Pohjois-

Amerikassa sijaitsevaan Kaliforniaan. Oli maalis-

kuinen iltapäivä, pakkasin laukkuni, tarkastin, että 

mukana oli passi, lompakko ja ESTA. Lähdin mat-

kalle Joensuun lentokentältä ja jatkoin matkaa 

lentäen Helsingistä Heathrowiin, jossa oli muu-

taman tunnin tauko. Heathrowista lento jatkui 

Islannin ja New Yorkin kautta itärannikolla sijait-

sevaan Los Angelesiin.  Lentomatkoihin meni 

yhteensä aikaa lähes vuorokausi. Saavuimme 

Kaliforniaan iltayön tunteina vesisateen saatte-

lemana. Maahantulotarkastuksessa vierähti reilu 

tunti ja sen jälkeen vuokrasimme tila-auton, jolla 

pääsimme tutustumaan suurkaupungin vilkkaa-

seen yöliikenteeseen. Hotellimme sijaitsi Los An-

gelesin pohjoispuolella Woodland Hillsissä. Mat-

kaa hotelliimme oli kentältä noin 60 km.  

 
Santa Monican rannalla 

     Seuraavana aamu oli sunnuntai. Lähdimme 

aamulla varhain tutustumaan Los Angelesin lähi-

öihin mm. Santa Monica, Manhattan Beach ja 

Long Beach. Long Beachin rantabaarissa nautitun 

lounaan jälkeen jatkoimme matkaa Anaheimiin. 

Anaheimissa kävimme katsomassa Anaheim 

Ducks vs Boston Bruins välistä NHL matsia Honda 

Centerissä. Kentällä pelasi useita tuttuja Suoma-

laiskiekkoilijoita Teemu Selänteestä Saku Koi-

vuun. Katsomossa melu oli korvia huumaavaa ja 

uutta meille Suomalaisfaneille. Paluumatkalla 

ajoin rankassa vesisateessa jopa kuusitoistakais-

taista valtaväylää pitkin Los Angelesin Downtow-

nin kautta hotellillemme.  

 
Honda Center Anaheimissa 

 
Downtown 

 
Universal Studio 

     Maanantaina aamupäivä meni työasioissa. 

Niukan aamupalan jälkeen ajoin aamuruuhkassa 

Los Angelesin keskustaan Dowtowniin Los Ange-

les Convention Centeriin, jossa tutustuimme ny-

kyteknologian uutuuksiin. Iltapäivän ohjelmassa 
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oli käyntikohteena Universal Studios Hollywood, 

jossa pääsimme tutustumaan elokuvamaailman 

kulisseihin ja suuren huvipuiston meininkiin.  

 
Universal Studion elokuvarekvisiittaa 
     Tiistaina ajoimme noin sadan kilometrin pääs-

sä Ontariossa sijaitsevaan ammatilliseen oppilai-

tokseen. Oppilaitoksessa pääsimme tutustumaan 

kone- ja metallialan koulutukseen Yhdysvalloissa. 

Matkamme jatkui iltapäivällä kohti pohjoista. 

Ajoimme valtatie 15 pitkin kohti Nevadaa. Poik-

kesimme välillä vanhalle ja kuuluisalle Road 66 

tielle. Ajoimme jonkin matkaa Road 66 tietä van-

haan Victorvillen lännenelokuvista tuttuun kau-

punkiin. Nykyään Victorville on teollisuuskaupun-

ki, josta löytyy lentokoneteollisuutta ja Yhdysval-

tain armeijan suuria tukikohtia. 

 
Viktorvillen vanhaa keskustaa 

       Palasimme kylästä takaisin valtatielle 15 ja 

jatkoimme matkaamme läpi Mojaven autiomaan. 

Teiden varsilla oli paljon hylättyjä pikkukyliä, 

kauppoja ja huoltoasemia.  Autiomaan ylitys kesti 

useita tunteja, sillä matkaa kertyi autiomaan yli-

tyksessä yli 300 kilometriä. Saavuimme suuren 

suola-aavikon laitaan, missä osavaltio vaihtui 

Nevadaksi. 

      Jatkoimme matkaa vielä vajaat sata kilomet-

riä, kunnes saavuimme autiomaan keskellä ole-

vaan kuuluisaan pelikaupunkiin Las Vegasiin. Et-

simme majapaikaksi halpaa matkustajakotia. 

Matkustajakoteja löysimme vain muutamia ja 

katsomamme olivat huonokuntoisia. Päätimme 

kokeilla jäätä ja kävimme kysymässä suuresta 

Circus Circus Casinosta, kuinka paljon siellä mak-

saa kahden hengen huone. Yllätyimme, kun noin 

60 neliön suuruinen kahden hengen huone mak-

soi noin 50 euroa/yö, huomattavasti vähemmän 

kuin yö matkustajakodissa.  

 
     Kävimme tutustumassa villinlännen kapak-

kaan, jossa söimme Amerikkalaista pihvilihaa. 

Illalla kiersimme tutustumassa Las Vegasin kau-

punkiin. Lämpötila hipoi illan pimetessä 25 astet-

ta, autiomaa antoi lämpöä iltayön tunteina. Kä-

vellessä tuntui kuin olisin ollut unessa, sillä kaikki 

oli tehty suurella rahalla. Kiertelimme katsomassa 

Las Vegasin Casinoita ja ihmettelimme siellä pe-

laavien ihmisten määrää. Löysimme Eiffel-tornin, 
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Vapaudenpatsaan, Venetsian, New Yorkin, Egyp-

tin pyramidit ja sfinksin. Kaikki maailman nähtä-

vyydet oli saavutettavissa muutaman kilometrin 

kävelymatkan sisällä. Las Vegas oli jälkikäteen 

ajatellen hyvä matkakohde!     

 
Las Vegas Nevadassa 

 

 

     Hyvin nukutun yön jälkeen päätimme aamulla 

jatkaa matkaa vielä 50 kilometriä Arizonan ja 

Nevadan rajalle Coloradojoelle. Siellä oli maail-

mankuuluisa Grand Canyon ja Hooverin pato. 

Saavuttuamme Arizonan rajalle, näkymät olivat 

henkeä salpaavia. Coloradojoki oli sinä keväänä 

todella matalalla kuivan kevään takia.  Gran Ca-

nyon näytti mahtavalta. Kävimme Arizonan puo-

lella, joka oli kolmas osavaltio matkamme aikana. 

 

 

 
Gran Canyon Arizonassa 
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     Palasimme takaisin Los Angelesiin Mojaven 

autiomaan läpi pienempiä teitä pitkin. Välillä 

navigaattori ilmoitti, että tie olisi ollut umpitie, 

mutta illan pimeydessä saavuimme hotelille vä-

syneenä, mutta monta kokemusta rikkaampina.  

 
     Torstaina lähdimme ajamaan pohjoista valta-

tietä pitkin kohti rannikolla sijaitsevaa Oxnardin 

kaupunkia kohti. Tie kulki vuoristoisella ja vehre-

ällä seudulla. Tien varsilla oli todella mahtavat 

näköalat. Upeita viinitarhoja, suuria maatiloja ja 

pieniä kyliä sekä mahtavia vuoristonäkymiä. Parin 

tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme matkamme 

pääkohteena olevaan teollisuuskeskukseen.  

      Olimme saaneet kutsun tulla tutustumaan 

erään suuren konevalmistajan tehtaaseen. Teh-

taassa oli töissä noin 2000 henkeä, pääsääntöi-

sesti meksikolaisia. Tehdasalue oli noin kymme-

nen hehtaaria ja tehdashalleja siellä oli lähes 

kolme hehtaaria. Tehdastyöläiset työskentelivät 

12 tuntia vuorokaudessa ja kuutena päivänä vii-

kossa. Palasimme takaisin hotellille iltapäivällä ja 

illalla lähdimme tutustumaan Hollywoodiin. 

Ajoimme autolla tuttujen elokuvapaikkojen, mm. 

Bewerly Hills, kautta Hollywoodin keskustaan. 

Näimme livenä Hollywood Bulevardilla mm. ”El-

viksen, Marilyn Monroen ja Michael Jacksonin”. 

 

 
Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard 

     Pian oli aika palata takaisin kotimaahan. Matka 

takaisin vei aikaa lähes vuorokauden ja Jet lak piti 

huolen siitä, että seuraavina päivinä työnteko oli 

tahmeaa. Matka oli antoisa ja maailmankuvaa 

avartava. Los Angelesissa ja lähiympäristössä on 

asukkaita n. 13 miljoonaa. Näkemistä siellä riittäi-

si useiksi viikoiksi. Jos haluaa katsella paikkoja 

kunnolla, pitää olla oma auto käytössä! 
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Valokuvia Ilomantsista sodan ajalta      

 
Rauhanneuvottelijat Möhkössä 2.3.1940 SA-kuva 

 
Neuvottelijat sopivat rajalinjoista Möhkössä 2.3.1940 SA-kuva 
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