
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Paikannimet kertovat menneisyydestä ............................................................................................................. 4 

Vuoden 1966 tapahtumia ................................................................................................................................ 11 

Matka Karjalan maille ..................................................................................................................................... 14 

Vanhoja Valokuvia Ilomantsista ...................................................................................................................... 21 

 

 
Ilomantsin maisemia kesällä 2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 

 
Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Nyt kun sain vihdoin ja viimein hankittua uuden laajakaistaoperaattorin ja sen myötä tabletti-version, jolla 

pitäisi päästä surffaamaan pitkin maailmaa, niin pitäisi kaiken tiedon ja sosiaalisen median olla ns. kä-

denulottuvilla. Saapa nähdä, onko elo auvoisempaa vai iskeekö pieni paniikki kirjoittamiseen vai laiskistaako 

tiedonvirta ja pitää istumalihakset tuolissa kiinni eikä iltalenkistä ole ”kumppaniksi”.   

 

Vaikka tiedonhankkimiseen ja surffaamiseen käytettyyn aikaan voi itse vaikuttaa, on sää meille kaikille yh-

teinen puheenaihe. Nyt kun vettä tulee saavikaupalla ja tuulen mukana sateenvarjot hajoaa - tuntuu kuin 

sade olisi ihan uusi ilmiö. Tosin myönnettäköön, ettei muistissani ole sellaisia sademääriä kuin tänä vuonna. 

Ainakin kesämökin rinnetontin kukkamaan siirtymisestä järvenpohjalle tuli muistutus veden voimasta ja sen 

aikaansaamista tuhoista. Mökkimaiseman saa aina uusittua ja meikäläisen kärsimys on pientä suurten 

myrskyuutisten rinnalla.  

Eiköhän yhdytä laulun sanomaan, että ”myrskyn jälkeen on poutasää” ja odotamme jo tulevaa sukukokous-

ta 2015 Ilomantsissa.  Tietoa siitä löytyy klikkaamalla www.kuolismaankettuset.fi  

Kaunista Syksyä – Hyviä sieniretkiä! 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/


Paikannimet kertovat menneisyydestä  
Ensio Kettunen 

Paikkainnimien syntyhistoria ja etymologia on moninainen.  Ilomantsilaiskylän Naarvan nimen alkuperällä 

on monta eri merkitystä. Skandinaavinen etymologia määrittelee Naarva nimen lähtökohdaksi sanaa Narva 

”Kynnys, leikkaus, pykälä tai lovi kynnyksessä”.  Rovaniemellä on Norvajaur eli Norvajärvi, joka tarkottaa 

”Liistaa, poikkipienaa”. Pohjoismaissa on käytössä sana Narvi, Närvi, jolla tarkoitetaan parkitun nahan pin-

takerrosta. Germaanisessa nimistössä löytyy sana Närvä, Närvö, joka tarkoittaa ahnetta tai saitaa.  Kuten 

edeltä näemme, Naarvan nimellä on monta erilaista nimeämisperustetta. Tarkkaavainen metsänhoitaja 

korjasi kirjallisuudesta kokoamia selityksiä palautekirjeellä. Hän kertoi, että Naarva nimi tulee sorsalinnusta 

silkkiuikku. Hän perustaa kantansa Naarvajärvien nimiin Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Metsänhoitajan 

mukaan järviä, joissa silkkiuikku pesi, sanottiin ennen nimityksellä Naarva tai Narvi. Vanhaan aikaan lintua 

kutsuttiin hänen mukaan nimillä naras tai naaras. Kiitos tarkkaavaisen lukijan antamasta palautteesta ja 

yhdestä mahdollisesta Naarva sanan etymologisesta taustasta.  

 

     Edellisessä Kettusviestissä kävimme läpi neljän Ilomantsin itäkylän nimistöä. Nimet olivat Ilajan Ruukin-

pohja, Longonvaara, Hankavaara ja Hullari. Tässä jatko-osiossa jatkamme Ilomantsin luovutettujen kylien 

asuinpaikkojen nimistön tutkistelua. Tässä kertaa ovat vuorossa Iljanvaara ja Vuottoniemi Itäkylien poh-

jois-osassa sekä Luostarikylät Pahkalampi ja Megri. Itäkylien asukkaista suurin osa oli ortodokseja, joten 

kylien nimien synnyssä on saattanut vaikuttaa ortodoksisuus. Wuottonimellä asui pääasiassa ortodokseja, 

siellä oli mm. kylätsasouna ja kalmisto. Pahkalammella ja Megrissä sijaitsivat vanhauskoisten ortodoksien 

luostarit 1800-luvun loppupuolelle saakka. 

 
     Iljanvaarassa oli yksi talo 1800-luvulla. Siellä asui 1800-luvun alussa Olof Kettusen s. 6.12.1802 ja Stiina 

Kainulaisen s. 22.12.1803 poika Henrik Kettunen s. 13.3.1828 sekä hänen vaimonsa ja Brita Ikonen s. 

6.5.1826. Myöhemmin vaaralla asuivat Henrik Tahvanainen s.17.7.1833 ja Brita Mujunen s. 17.4,1845. Il-

janvaarassa oli myös metsänvartijan tila, jossa metsänvartijoina toimivat Pål Sorjonen, Henrik Sorjonen, Pål 

Sorjonen ja Antti Auvinen. Ennen talvisotaa Iljanvaaran tilalla asuivat Antti ja Anna-Liisa Hirvonen perhei-

neen.  Iljanvaara sijaitsi Ylä Vuottojärven eli Rutnikan itäpuolella (rutnikka = rannalle nostettu järvimalmi-

kasa), Saameksi järven nimi voisi olla Ele Vuõddâsjäu´rr. Kylä sijaitsi lähellä valtakunnan rajaa. Lähin naapuri 

sijaitsi kolmen kilometrin päässä Pahkalammella. Pahkalammella oli 1800-luvulla vanhauskoisten luostari ja 

myöhemmin 1930-luvulla rajavartiosto rakensi Pahkalammelle uuden vartioston. Iljanvaara sijaitsi noin 

kilometrin päässä rajasta. Iljanvaaran päällä oli rajavartioston tähystystorni, josta rajamiehet tähystivät 



raja-aluetta. Mistä Iljanvaara on saanut nimensä?  On mahdollista, että siellä on asunut Ilja niminen mies tai 

Iljanvaara nimi olisi tullut Profeetta Elian mukaan eli Iljan mukaan. Iljanvaara nimi voisi olla peräisin lappa-

lais- tai saamelaisperäisestä sanasta Ele eli ylä. Iljanvaaran vieressä on Ylä Vuottojärvi (Ele Vuõddâsjäu´rr), 

joka on vesistön ylin järvi. Iljanvaara on alueensa korkeimmalla kohdalla. Saamelaisnimi Ele eli Ila= ylä on 

tyypillinen nimi paikannimissä, joka tarkoittaa ylintä. Ilomantsi on kantasaameksi ḛlēmɜňčḛ, ylimmäinen. 

Myös Iljanjärven nimessä esiintyy Ele-sana nimen alkuosassa. Ilajanjärvi on voinut tulla saamen sanasta 

Elejäu´rr, yläjärvi? Iljanvaaran nimen etymologia jää siis avoimeksi ja arvailujen varaan. Paikannimien kirjo 

Iljanvaarasta itään on myös kirjava. Vanhan rajan takana ovat seuraavat kylät etelästä pohjoiseen: Porajärvi 

(           ) noin 3 000 asukasta, Himola (Гим лы) alle 500 asukasta, Sukkajärvi (          ) 1 500 asu-

kasta. Kauempana ovat Klyyssinvaara, Lupasalmi, Hinkerinvaara, Kuutamalahti jne.  

 

    Wuottoniemen kylän nimestä on monta eri tulkintaa. Itse katson, että nimi voisi olla perua saamen kie-

len sanasta vuodâs = hietikko rannalla. Vuottojärvellä oli hiekkarantoja, josta kylän ja järven nimi lienee 

saanut alkunsa. Vuottojärvi olisi silloin saamen kielellä Vuõddâsjäu´rr, hiekkajärvi. Perustan väitteeni siihen, 

että useat alueen paikannimet ovat perua Inarin saamen sanoista. Eräs tulkinta kertoo, että nimi olisi syn-

tynyt siitä, kun Vuottoniemellä olisi ollut veneen vuottopaikka. Vuottoniemen nimi mainitaan historiankir-

joissa vuonna 1589 nimellä Wotta Jerffulli. Vuottoniemeltä jatkettiin usein matkaa Venäjälle. Vuottoniemel-

lä, Kyläjärven ja Ala Vuottojärven välisellä kannaksella, asui toistakymmentä taloutta. Siellä asukkaina oli 

useita Potkosia. Aiemmin olen kuullut puhuttavan Vuottoniemestä Potkosten kylänä.  

 
Vuottoniemen tsasouna 

     Pahkalammen nimen etymologia on myös tuntematon. Pahkalampi sijaitsee Ylä- ja Ala Vuottojärvien 

välisellä kannaksella. Pahkalampia oli kaksi, Ylä Pahkalampi ja Pahkalampi. Paikannimi saattaa olla perua 

Pahkalammen vieressä olevasta korkeasta pahkamaisesta vaarasta (Ks. kuva). Pahkalampi nimisiä paikkoja 

löytyy Inarista muutamia nimellä Pä´httluubbâl. Pahkalammelle perusti venäjältä tullut loismies Mark Ale-

xandrov vanhauskoisten ortodoksien luostarin, monasterin (venäl. Monastyŕ = puusta rakennettu luostari) 

1790-luvulla. Luostari oli kruununtorppa ja luostarin päämies oli kruunun torppari. 1800-luvun alussa Pah-

kalammen luostarin johtajana toimi Kiril Feodorov ja 1850 Ivan Wasiljew. Luostarissa harjoitettiin kasvinvil-

jelyä, karjanhoitoa, maanviljelyä ja kalastusta. Puhekielenä luostarissa oli venäjä. Luostari sai avustuksia 

venäjällä asuvilta luostarin ystäviltä, mutta rahavirta tyrehtyi 1860-luvulla. Parhaimmillaan luostarissa asui 



kahdeksan munkkia, kaksi naista ja liuta työmiehiä. Toinen oli Kirilin vaimo Maria.  Luostari autioitui vuo-

teen 1880 mennessä. Luostarin läheisyyteen rajavartiosto rakensi vartiotuvan 1930-luvulla.  Siellä rajamie-

het elelivät eristettyinä tiettömän taipaleen takana. Rajamiehet hakivat ruokatarpeet jalkapatikassa Kuo-

lismaan kaupoista. Rajavartiossa oli paikalla yksi emäntä, joka hoiti rajamiesten muonituksen ja piti samalla 

yhtä lehmää. Emännät tulivat vuorotellen töihin muutamien päivien tai viikkojen ajaksi.  Rajamiehet tekivät 

partioretkiä valtakunnanrajalle pareittain. He viipyivät partiomatkoilla yhdestä päivästä muutamaan päi-

vään.  Rajavartiostolla oli Iljanvaarassa, noin kilometrin päässä rajalta tähystysasema, jossa pidettiin vartio-

ta. Lähin naapurivartio oli kolmenkymmenen kilometrin päässä Megrijärven rannalla. Talvisodan alussa 

rajamiehet polttivat vartiorakennuksen sekä vanhan luostarin jäänteenä olleen varastorakennuksen. Aino-

astaan vartioston saunarakennus jäi heiltä polttamatta. 

 
Pahkalammen vartioasema 

 
Pahkalammen vartioston rakennukset Pahkalammen rannalla. Oikealla näkyy ”Pahkamainen vuori”! 

     Megrin kylä sijaitsi samannimisen järven rannalla. Megri oli Ilomantsin itäisin kylä ja valtakuntien raja 

kulki Megrijärven keskellä. Megri on minulle merkityksellinen paikka, koska isomummoni Fevronia Houren-

ja Sidorov Wlasovin syntymäkoti on siellä. Hänen sukunsa on asunut Megrissä ainakin 1700-luvun alusta 

saakka. Megriin perustettiin vanhauskoisten ortodoksien erämaaluostari 1800-luvun alussa isomummoni 

suvun maille. Luostarin perustajana oli Onofrei - niminen mies. Hänen tytär Maria ja hänen miehensä Matf-

vej Ivanov asuivat luostarissa vielä 1840-luvulla.  Luostarissa oli enimmillään 36 munkkia ja 1850-luvulla 

sinne tuli naisia. Luostarissa oli työläisiä hoitamassa karjaa ja luostarin taloutta. Puhekielenä luostarissa oli 

venäjä. Monasterit saivat toiminnan ylläpitämiseen lahjoituksia venäjältä aina 1860-luvulle saakka. Rahavir-

ran ehtyessä luostarien toiminta alkoi hiipua. 1860-luvulta lähtien luostarissa oli enää kaksi venäjältä muut-



tanutta munkkia, Matfvej Ivanov ja Jefim Bogdanov ”Б гдан” ”Jumalanlahja”. Viimeiset kaksi munkkia pois-

tuivat tuonpuoleiseen 1800-luvun lopussa. Jefim Bogdanov sai isomummoni Fevronia Vlasovin serkun, Fe-

dosia Wlasovin kanssa yhden pojan (Mikael) ja neljä tyttöä. Jefim ja Fedosia elivät avoparina, koska van-

hauskoisilla ei ollut pappia lähistöllä. Kirkonkirjoissa lasten sukunimi muodostui molempien vanhempien 

sukunimestä. Megrin luostarissa oli toimintaa aina 1910-luvun loppuun saakka.   

 
Megrin vanhauskoisten luostari, myöhemmin Rajavartioston vartiotupa 

     Viimeisimpänä luostarin asukkaista kuoli vuonna 1919 äiti Varvara Wlasov, joka oli isomummoni serkku. 

Luostari jäi Jefim Bogdanovin ja Fedosia Wlasovin pojalle Michailille, joka perusti luostarin yhteyteen kau-

pan.  Suomen valtio osti rakennukset vuonna 1922 rajavartiostolle Mikael Bogdanovilta. Mikael piti Megris-

sä kauppaa, mutta hän muutti 1920- luvulla Mergristä Möhköön kauppiaaksi. Rajavartiosto käytti luostari-

rakennusta vartiotupana. Rakennus oli varsinainen taideteos räystäslautojen ja parvekkeiden leikkausten ja 

pitsikuviointien perusteella.  Luostarirakennuksen lähellä oli metsänvartijan talo, jossa asui rajamies Julku-

nen. Rajavartiostosta pari kilometriä luostarista etelään päin, Megrijärven rannalla oli Vana Vlasoffin talo. ja 

Jehki Vlasov toimi luostarin vuokraviljelijänä vuosisadan alussa. Megrissä toimi metsänvartijoina Ivan Arhi-

poff, Jevsei Wlasov, Matti Nevalainen ja viimeisenä Mikko Haaranen. Ennen talvisotaa Megriin rakensi uu-

den talon rajamies Oikarainen, jonka vaimo oli kotoisin Megristä. Tunnetuin merkkihenkilö, joka kävi Meg-

rissä, oli runonkeruumatkoja kiertänyt nuori ylioppilas Eino Leino. Megrissä runoilija ihastui nuoreen Anjaan 

ja kirjoitti hänestä matkamuistelmiinsa runon, jossa sankarittaren nimi oli Anni.  Eräs rajamies kertoi, että 

Megrin luostarissa oli paljon vanhoja ikoneita. Yksi huoneista oli ollut vanhauskoisten ortodoksien pyhättö. 

Rajavartioston väki pakkasi Megrin luostarista kahteen purilaskuormaan siellä olleet ikonit ja jumalanpalve-

lus kaluston. Näistä 23 ikonia päätyi Pohjois-Karjalan museoon.  



 
Megrijärven hautasaari 

 
Tie Megriin 1930-luvulla 

     Megrissä ei ollut kansakoulua, lapset kävivät koulua Liusvaarassa. Kouluaikana lapset asuivat Liusvaaran 

taloissa. Megrin lähin kylä oli Sloboda ja Korkeavaara, johon oli matkaa kuusi kilometriä. Slobodassa ja 

Korkeavaaralla oli neljä Martiskaisen taloa. Sloboda nimi on saattanut tulla venäjältä (tarkoittaa maalaisky-

lää, tehdaskylää tai esikaupunkialuetta, joka on vapaa veroista).  Sloboda nimi löytyy myös karjalankielestä 

nimellä ”Slobota”, joka tarkoittaa taloryhmää.  Slobodasta Liusvaaraan oli matkaa kuusi kilometriä.  

     Mistä Megri on saanut nimensä? Etsin kirjallisuudesta ja internetistä vastausta kysymykseen. Ilomantsis-

sa on sattumalta toinenkin samanniminen kylä ja järvi, Mekrijärvi. Ilomantsin nykyinen Mekrijärvi on ollut 

asuttuna 1400-luvulta lähtien. Nykyisen valtakunnanrajan takana sijaitsevassa Megrissä lienee asuttu aina-

kin 1500-luvulta lähtien.  Jommankumman paikan ”Mekrin” nimi on syntynyt ensimmäiseksi. Molemmissa 

kylissä on asunut 1500-luvulla ortodokseja ja kylistä löytyvät myös vanhat kyläkalmistot.  Useimmille van-

hoille Ilomantsilaisille on tuttu Ilomantsissa vaikuttanut opettaja Siiri Mekri. Hänen sukunimi oli aiemmin 

Makarof. Megri on Turkkilainen sukunimi, mutta tuskin kylät saivat nimensä Turkkilaisilta? Armeniassa on 

kaupunki nimeltä Meghri ” М г и”, joka sijaitsee Iranin ja Armenian rajalla. Kaupunkia kutsutaan ”portiksi 

ulkomaille”.  Megrin nimi voisi olla siis perua venäjältä ja kaupungista nimeltä Meghri eli ”portti Suomeen”? 

Joidenkin mielestä Mekri nimi voisi olla perua mäkri-sanasta, joka on mäyrä-sanan toisinto. Uskoisin, että 

kylät ovat saaneet nimensä oman aikansa merkkihenkilön etu- tai sukunimestä, taikka paikkaan liittyvästä 

ominaispiirteestä. Megrin kylän lähellä on Kälkäjärvi (saamen sana Keälg = jäkälää kasvava kangasmaa tai 



keadgi = kivi) ja Varpajärvi (karjalankielessä varpa tarkoitti varpua tai varvikkoa). Megrin kylän nimen ety-

mologia jää tässä artikkelissa ratkaisematta. 

 
Lähde: Ilomantsin Historia, Ismo Björn 

     Isomummoni Fevronia Hourenja Sidorova Vlasovin suku on asuttanut Megrijärven rantoja satojen vuosi-

en ajan. Megrin Monasteri perustettiin Vlasovien omistamille maille 1700 – 1800 – lukujen taitteessa. Luos-

tarin asukkaat olivat vanhauskoisia, jotka eivät hyväksyneet uutta raamatunkäännöstä. Luostarin perusta-

jamunkit tulivat venäjältä ja luostarissa asui parhaimmillaan yli 30 henkeä mukaan lukien palvelijat ja tal-

kootyöntekijät. Isomummoni Fevronia oli myös vanhauskoinen ja hänen serkkunsa Fedosia ja Warvara eli-

vät Megrin Monasterissa koko ikänsä. Isomummoni muutti nuorena Suojärven Vegarukseen ja avioitui siellä 

maanviljelijä Dimitri Tsutsun kanssa. He saivat yhdeksän lasta, joista mummoni Anni Tsutsunen oli lapsi-

lauman toiseksi nuorin.   

 

 
Venäläinen kartta Lutikkavaaran ja Kuolismaan alueelta 



 
Venäläinen kartta Liusvaaran (keskellä) ja Megrin alueelta (oikealla ylhäällä) 

 
Venäläinen kartta Hattuvaaran ja Hullarin alueelta 

 
Venäläinen kartta Ilajanjärvestä ja sen itäpuolisesta alueesta 



Vuoden 1966 tapahtumia 
Ensio Kettunen 

Joulun jälkeen uutta vuotta saimme aloittaa nor-

maalia vuosia kylmemmässä säässä. Pakkanen 

laski tammikuussa useina päivinä reilusti alle -30 

asteen. Koko alkuvuoden ajan meitä piinasi todel-

la pitkä pakkasjakso. Tammikuun ja helmikuun 

lämpötilat olivat vuosikymmenten keskiarvoa 

useita asteita kylmempiä. Myös lunta olimme 

saaneet syystalven ja tammikuun aikana runsaas-

ti. Ilmat alkoivat lämmetä vasta maaliskuun puo-

lenvälin jälkeen, joten maaliskuu oli normaalia 

lämpimämpi. Huhtikuussa lämpötilat laskivat 

reilusti pakkaselle. Toukokuu ja kesäkuu olivat 

keskimääräistä vuotta lämpimämpiä. Vuoden 

keskilämpötila jäi sinä vuonna vain +0,1 astee-

seen.  Se oli vuoden 1915 jälkeen kylmin vuosi. 

Kesän alkupuoli toukokuun alusta ja heinäkuun 

alkuun saakka oli lämmintä, mutta heinäkuun 

puolivälistä eteenpäin syyskesä oli koleaa, jopa 

kylmää. Alkukesä meni nopeasti maataloustöiden 

parissa. Kesän aikana jatkoimme juoksuharrastus-

ta tosimielessä. Harjoittelun lomassa voitimme 

serkkuni kanssa muutamissa kisoissa 1000 metrin 

juoksussa. Kävimme kisoissa mm. Ilomantsissa, 

Tuupovaarassa ja Enossa. Emme silloin vielä aa-

vistaneet, että Suomeen saadaan seuraavan ke-

väänä Australiasta juoksun huippuvalmentajaksi 

Arthur Leslie Lydiard, joka mullisti seuraavina 

vuosina myös meidän juoksuharjoittelua.   

      Kesällä mieliharrastuksemme oli uinti. Aikai-

sempina vuosina kävimme uimassa Ville Muikun 

rannassa, Issonjärvellä. Villen ja hänen vaimonsa 

kuoleman jälkeen mökkiin muutti Paavo ja Hilda 

Martiskainen. Paavo kielsi uimisen heidän ran-

nassa ja rakensi uimarantaan menevälle tielle 

piikkilanka-aidan. Jouduimme siirtämään uima-

paikkamme Eemil Kainulaisen omistamaan ran-

taan, joka oli matala, kivinen ja mutapohjainen. 

Kävimme kesäkuun alussa uimassa Sarkalammes-

sa, joka kevään tulvien jälkeen oli täynnä vettä. 

Lampi kuivui kesän edetessä. Kesäkuun lopussa, 

juhannuksen jälkeen lähdimme uimaan Issonjär-

velle, sillä kertaa veneestä käsin. Paavo ja hänen 

naapurinsa Aarnen poika Pauli kyttäsivät meidän 

lasten uintia. Katsoimme veneestä, kun ”ukot” 

siirtyivät paikasta toiseen soudellessamme järven 

rantoja pitkin. Ukot varmaan epäilivät meidän 

katsovan heidän pyyntöjänsä? Meille oli lapsesta 

pitäen opetettu, että toisten tavaroihin ei saa 

koskea, joten kalanpyydykset saivat olla rauhassa. 

Lopulta kyllästyimme jatkuvaan kyttäilyyn ja siir-

ryimme käyttämään uimapaikkana nykyistä Tsu-

pukan rantaa Muokonjärvellä. Siellä oli hyvät 

hiekkarannat. Olimme kesällä telttailemassa jär-

ven rannassa. Mieleen telttailusta jäi, että yö oli 

kylmä ja tuulinen. Aamulla tihkusateessa pak-

kasimme ensimmäiseksi teltan ja laukut. Pa-

lasimme polkupyörillä aamupalalle kotiin.  

     Kyläkauppias oli tehnyt uuden aluevaltauksen. 

Hän tarjosi vanhemmalle veljelle ja serkulle edul-

lista mopoa. Pojat olivat täyttäneet jo edellisenä 

keväänä mopoajeluun vaadittavan 15-vuoden 

iän. Mopo tilattiin mallikuvan perusteella ilman 

koeajomahdollisuutta. Mopon merkki oli Simson 

ja valmistusmaana silloinen DDR. Mopo tuntui 

alussa hyvältä, sillä sen ajonopeus ylitti 55 km 

maahisen rajan. Alkuinnostuksen jälkeen mopos-

sa alkoi esiintyä kaikenlaista pientä vikaa. Osat 

tippuivat tielle ja moottori alkoi reistailla. Käyn-

nistäminen pakkasessa ei tahtonut onnistua. Siinä 

oli samoja vikoja kuin Java moottoripyörässä. 

Varaosien saanti tuotti vaikeuksia, sillä kyläkaup-

pias ei osannut itse korjata eikä osannut tilata 

varaosia maahantuojalta. 

 
Pikkuveli ja Simpson 

     Kesäkuun lopussa aloitimme heinätyöt. Heinä-

kuun puolivälissä heinänkorjuuaikana tuntui, kuin 



olisimme olleet syyskuussa. Ilman lämpötila oli 

+10 asteen tietämillä. Aurinko paistoi lähes pil-

vettömältä taivaalta, mutta kylmä pohjoistuuli 

piti ilmat viileänä. Elokuun ensimmäisen päivän 

vastaisena yönä tulivat ensimmäiset yöpakkaset 

ja osa sadosta vioittui pakkasen vuoksi. Pakkasta 

oli yöllä -2,8 oC ja päivällä lämpötila nousi hiukan 

plussan puolelle.   

 
Kuuksenvaaran kansakoulun opiskelijat kevät -66 

     Elokuun alussa kuivasimme kaurat seipäällä ja 

ajoimme ne kuun puolivälissä isoihin heinäsuo-

viin. Viljankorjuun jälkeen maalasimme viikon 

ajan taloamme. Maalauspäivien aikana venäläi-

nen tykistö ampui koko ajan, aamusta iltaan 

saakka. Elokuun puolivälissä talomme yläpuolella 

lenteli pieni vaalea lentokone. Emme olleet näh-

neet lentokoneita aiemmin. Parin viikon päästä 

selvisi, että kyseessä oli ilmakuvauskone. Pitkä 

nuorehko mies, joka esitteli itsensä lentäjäksi, tuli 

Popedalla meille tarjoten ilmakuvia talostamme.  

     Syyskuun alussa aloitin toiseksi viimeisen vuo-

den Kuuksenvaaran koulussa. Opettajana ylä-

luokilla oli Erkki Varis. Keskimmäisiä luokkia opet-

ti Airi Suihko ja alaluokkia Laura Penttinen. Keittä-

jinä toimivat Meskenvaaran Kurviset. Syyskuussa 

jatkuivat yöpakkaset ja pian maahan satoi lunta 

10 – 20 senttiä. Lumen takia siirsimme viljojen-

puintia toivoen, että lumi sulaisi pois. Kun lumi 

pysyi maassa reilun viikon ajan, kutsuimme Toivo 

Kettusen puimaan viljat vanhalla Sampo puima-

koneella. Puintipäivän iltana lumisade yllätti puin-

timiehet ja osa viljoista puitiin lumisina.  

     Lokakuussa jatkoimme juoksuharjoittelua lä-

heisessä metsässä. Koska lumi alkoi haitata juok-

semista, lapioimme viikonloppuisin lumet pois 

juoksu-uralta. Pian juoksu-ura alkoi näyttää entis-

tä enemmän juoksuhaudalta korkeine lumivallei-

neen. Kyllästyimme lumen luontiin ja siirryimme 

lopputalveksi harjoittelemaan juoksua valmiiksi 

auratuille teille. Lokakuu oli keskimääräistä kyl-

mempi ja järvet jäätyivät hyvin. Eräänä sunnun-

taina, ollessamme pilkillä Muokonjärvellä, minul-

ta luiskahti isän uusi jäätuura järven pohjaan. 

Muokonjärven vesi oli silloin vielä suhteellisen 

kirkasta, joten näimme tuuran seistä jököttävän 

järven pohjassa. Kävin rannalta pitkän puunran-

gan, jonka toiseen päähän kiinnitimme rautalan-

galla puukon. Pian saimme ongittua tuuran jään 

päälle. Vaatteet kastuivat siinä työssä, joten kä-

vimme kuivattelemassa niitä rannalla asuvan 

Feudor Laineen pienessä mökissä. Feudor asui 

kahdestaan vaimonsa Niinan kanssa. Muistelen, 

että he elelivät yksinkertaista elämää kalastaen ja 

marjastaen. Feudor kävi kerran viikossa asioilla 

kirkonkylällä Solifer- merkkisellä mopolla. Koska 

talvella heille ei aurattu tietä, Feudor ajeli pientä 

ajouraa pitkin käyttäen tukena suksia. Niina kävi 

kirkolla asioilla yleensä vain kesäkausina. Pa-

lasimme vaatteiden kuivattelun jälkeen takaisin 

pilkkiavannoille. Saimme vain muutamia kaloja 

saaliiksi sen päivän kalastusreissulta.  Sen aikaiset 

pilkkivehkeet olivat suhteellisen alkeellisia nyky-

aikaisiin pilkkivehkeisiin verrattuna. Meillä ei olut 

siimaa, joten käytimme karhunlankaa siimana. 

Uistimen teimme vanhasta peltipurkista ja vapa-

na oli paksu puupalikka. Jääkairaa emme omista-

neet, joten avannon teimme jäätuuralla hakkaa-

malla.  

 
 



     Marraskuun lopussa lähdimme serkkupoikien 

kanssa koulupäivän jälkeen markkinoille. Lämpö-

tila oli lähellä nollakeliä ja lunta satoi runsaasti. 

Vietimme aikaa kierrellen markkinapaikan myyn-

tikojulta toiselle. Ilta oli pimentynyt lähtiessämme 

paluumatkalle salotien kautta. Siihen aikaan kylän 

läheisyydessä ja meidän pihapiirissä liikkui susi-

lauma. Pimeä metsä pelotti meitä poikasia koti-

matkalla. Vanhalla kaatopaikalla näimme tulenka-

joa ja menimme katsomaan, löytyisikö ratkaisua 

synkimmän salotien varrelle. Löysimme romu-

kasasta tyhjän kurkkupurkin, jonka täytimme 

risuilla ja pahvinkappaleilla. Palava nuotio kurk-

kupurkissa antoi hiukan valoa ja samalla rohkeut-

ta kulkea synkän korpiosuuden kautta kotiin.  

Tulen sammuttua kurkkupurkista, lähdimme 

juoksemaan hullun lailla korpitietä eteenpäin. 

Hiestä märkinä ja helpottunein mielin saavuimme 

turvallisesti kotiin. Syksy toi mukanaan uusia ko-

keiluja. Serkku esitti, että kokeilisimme spiritis-

miä. Pitemmittä puheitta teimme paperiarkille 

kirjaimia ja numeroita. Paperin päälle laitettiin 

vesilasi nurinpäin. Jokainen laski etusormensa 

lasin päälle ja joku esitti kysymyksen. Ensimmäi-

set kysymykset eivät tuoneet mitään liikettä la-

siin. Jonkin ajan päästä tehdyn kysymyksen jäl-

keen lasi lähti liikkeelle. Etusormet nousivat jokai-

selta irti lasista ja istunnot loppuivat siihen kokei-

luun.  

     Joulu tuli ajallaan. Kävimme hakemassa joulu-

kuusen naapurin metsästä. Koska pikkuveljemme 

oli juuri oppinut kävelemään, isä kiinnitti joulu-

kuusen latvasta kiinni kattoon. Näin pikkuveli ei 

pystynyt kaatamaan joulukuusta kumoon. Ratkai-

su oli omintakeinen. En ollut aiemmin nähnyt 

moista viritystä, enkä ole nähnyt sen joulun jäl-

keen. Nukuin sen jouluyön kuusen alla siskonpe-

tillä. Vuosi vaihtui lumisateessa tuoden mukana 

sekä iloja, että suruja. Ilomantsi sai seuraavana 

kesänä rautatien ja setäni Ilmari kuoli sydänkoh-

taukseen.   
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Matka Karjalan maille 
Ensio Kettunen 
 

On heinäkuun puoliväli. Heräämme aamulla en-

nen auringon nousua. Kello on hiukan yli kolme ja 

ulkona sataa hiukan vettä.  Aamupalan jälkeen 

lähdemme ajamaan kohti venäjän rajaa. Kesä-

matka vanhaan Suomeen on alkanut. Matkalla 

sadepilvet väistyvät ja aurinko alkaa paistaa kirk-

kaalta taivaalta. 

 
"Sortavalan Seurahuone" 

Kesän alussa sovimme matkasta Vienan Karja-

laan, mutta matkan varrella lähes kaikki matkalai-

set peruivat matkansa. Matkan peruuntuminen 

muutti matkasuunnitelmaamme. Lähdimme vai-

moni kanssa tutustumaan Laatokan rannalla si-

jaitseviin vanhoihin suomalaiskyliin. Raja ylitettiin 

Värtsilässä, jossa rajamuodollisuuksiin meni noin 

puoli tuntia. Matka jatkui sieltä huonokuntoista 

asfalttitietä pitkin kohti Sortavalaa. 

 
Karjalan silta Sortavalassa 

    Jatkamme Sortavalasta matkaamme ajellen 

entisten suomalaiskylien kautta kohti vanhaa 

Jaakkimaa ja Lahdenpohjaa. Sortavalasta etelään 

ajettaessa tievarsilla kohtaa lohduton näkymä. 

Reuskulasta lähtien laajat peltoaukeat ovat täyn-

nä jättiukonputkea tarkemmin nimettynä Kau-

kasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum). 

Jättiputki on myrkyllinen ja sen hävittäminen on 

jäänyt asukkailta ja yhteiskunnalta tekemättä. 

Jättiputki valtaa nopeasti alaa ja sen kasvinesteen 

sisältämät yhdisteet yhdessä auringonvalon vai-

kutuksen kanssa aiheuttavat iholle palovammoja 

ja ne saattavat aiheuttaa näönmenetyksen, jos 

sen yhdisteet pääsevät silmiin.  

Jättiputki on levinnyt sadoille hehtaareille 

Ajamme läpi vanhojen suomalaiskylien ja tutut 

kylien nimet vilahtavat tienvarsilla; Otsoinen, 

 Korteela, Oppola ja Miinala. Kylät ovat Laatokan 

rantakyliä ja niiden ilme on sama kuin muutamaa 

vuotta aiemmin tehdyn Laatokan kyläkierrok-

semme aikana. Tien varsilla on paljon suomalais-

ten 1900-luvun alkupuolella rakentamia taloja ja 

niissä asutaan yhä! Pian saavumme ensimmäi-

seen taukopaikkaan, vanhaan Jaakkiman kylään.  

 
Jaakkiman kirkko heinäkuu 2014 

 

 

   Jaakkima – Lahdenpohjan alueella asui v. 1939 

11 500 asukasta. Nyt 2014 Lahdenpohjassa asuu 

http://1.bp.blogspot.com/-2itvu4bC3b0/U8V2yRqyBVI/AAAAAAAAApE/PHMW7g1kOKs/s1600/DSC_0803.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-mB69ZSUFEk0/U8V2bpOzDjI/AAAAAAAAAo8/VDfrPH0cPEw/s1600/DSC_0801.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-2kQhg1-Tt8U/U8f9cXTbgrI/AAAAAAAAAug/qaL0tUE4Hsc/s1600/DSC_0677.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9--qJKlY7eg/U8V7EEZtTvI/AAAAAAAAApY/yslvd5vNDxA/s1600/DSC_0615.JPG
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vajaa 9000 asukasta. Lahdenpohjan kirkkomäelle 

valmistui vuosina 1846 - 1850 arkkitehti 

C.L.Engelin piirtämä Jaakkiman kirkko. Kirkko oli 

karjalan alueen suurimpia kirkkoja ja siihen mah-

tui 3 000 sanankuulijaa. Kirkon torni tuhoutui 

sodan aikana tai heti sodan jälkeen. Kirkko palveli 

jatkosodan jälkeen vankilana, korjaamona ja va-

rastona ennen tulipaloa v. 1977. Tulipalossa kir-

kon sisäosat ja katto tuhoutuivat. Kirkko on ollut 

aikanaan 1900-luvun alussa suurimpia raja-

karjalan kirkoista. Kirkon vasemman päädyn 

edessä on muistomerkki.  

 
Jaakkiman kirkko lokakuussa 1941 (SA-kuva) 

 
Ihala 

     Jaakkimasta jatkoimme matkaa kohti Kurkijo-

kea. Matkalla ohitimme Ihalan vanhan taajaman. 

Siellä on paljon suomalaisten rakentamia taloja, 

joissa lähes kaikissa oli asukkaita. Ihalan taajaman 

jälkeen asfalttitie päättyi ja tie muuttui kuoppai-

seksi hiekkatieksi. Tie oli samanlaisessa kunnossa 

kaksi vuotta aiemmin tehdyllä matkallamme. 

Ajonopeutena pidimme 40 km/h, mutta sekin oli 

liian kova vauhti. Huonoa tietä oli Kurkijoen kes-

kustaan saakka, jossa keskustan alueella oli jäänyt 

kilometrin verran asfalttia tien pintaan. 

 
Vanhoja Suomalaistaloja Venäjän Karjalassa 

 
Kurkijoen taajama 

 
Kurkijoen sankarihautausmaa 

     Kurkijoki oli suomen aikana kihlakunnan suurin 

pitäjä. Kurkijoki sijaitsee Laatokkaan liittyvän 

Laikkalahden rannalla. Pitäjän kasvillisuus oli en-

nen sotia ja myös nykyään runsasta ja rehevää. 

Tien varsilla kasvavat vaahterat, lehmukset ja 

tammet. Myös muun kasvillisuuden kirjo on suuri. 

Kurkijoella asui 1939 yli 10 000 henkeä. Pääelin-

keinona oli maatalous. Kurkijoen keskustaan, 

Laatokkaan laskevan Kurkijoen rantakallion päälle 

rakennettiin v. 1880 arkkitehti F. Sjöströmin pii-

rustusten mukaan puurakenteinen luterilainen 

kirkko. Kirkko sijaitsi kolmen tien risteyksessä, 

joista tiet erkanivat Lumivaaraan, Elisenvaaraan 

ja Hiitolaan.  Kirkkoon mahtui n. 1 500 sanankuu-

http://4.bp.blogspot.com/-tOTS4OYpY-A/U8V7MiwWjAI/AAAAAAAAApg/esNhsgmeRGI/s1600/DSC_0622.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-W34EJVMvPDw/U8dqNCI0BOI/AAAAAAAAAr0/51cvBsgNBm4/s1600/DSC_0628.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-QLvpeANXkEQ/U8V7WQD1dJI/AAAAAAAAApo/feBBEi4bA00/s1600/DSC_0634.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Zz6IcoHwT-c/U8V7hAOswKI/AAAAAAAAApw/j1X7-rju9YM/s1600/DSC_0637.JPG
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lijaa. Kirkko vaurioitui talvisodassa, mutta se kor-

jattiin jatkosodan aikana. Kirkkoa alettiin korjata 

venäläisten toimesta v. 1990, mutta se syttyi pa-

lamaan ja tuhoutui 24.7.1991. 

 
Kurkijoen kirkonrauniot 

 
Kurkijoen kirkko kesällä 1944 (SA-kuva) 

 
Maisema Kurkijoen kirkonpaikalta kesällä 2014 

 
Kurkijoki kesällä 2014 

 

     Kurkijoelta jatkoimme matkaa kohti Hiitolaa. 

Taajaman jälkeen tie muuttui hiekkatieksi ja sen 

kunto oli kehno. Huonoa hiekkatietä oli reilut 

kymmenen kilometriä ja ennen Hiitola saavuim-

me uudelle tielle Hiitolan asemakylän kohdalla. 

Jatkoimme matkaa uutta hyväkuntoista tietä, 

joka ohittaa Hiitolan taajama-alueen. Hyvää tietä 

oli noin kymmenen kilometriä Pukiniemelle saak-

ka, jossa tie muuttui kuoppaiseksi hiekkatieksi. 

Pian saavuimme Käkisalmelle, jonka ohitimme 

pysähtymättä.  Matkamme päämääräksi olimme 

sopineet Räisälän vanha suomalaistaajaman. 

Käkisalmelta Räisälään on 32 kilometriä ja tie 

sinne on hyvää asfalttipintaista tietä. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-V0hFQD8_SN4/U8dsJ9LueeI/AAAAAAAAAsA/BepSwkQA528/s1600/DSC_0647.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-68KWSE5-aug/U8du9YYGyQI/AAAAAAAAAsM/j7gS5fesPUU/s1600/Kurkijoen+kirkko+1944.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Pitn87EMNLM/U8V7sCE5MLI/AAAAAAAAAp4/BRzy1tOW1cY/s1600/DSC_0646.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ddcZrDa3a2w/U8V70Dsy_OI/AAAAAAAAAqA/EDS6N0LeOlc/s1600/DSC_0655.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-w1N0rXD36Rs/U8dvm8qLb4I/AAAAAAAAAsU/3LtXSfL12qE/s1600/DSC_0653.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-kp5kBawtSmo/U8d0BN0r5iI/AAAAAAAAAsg/BlIVFMjYvWU/s1600/DSC_0673.JPG
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Räisälän keskusta taustalla vanha Räisälän kauppa 

 

     Räisälän kirkonkylän nimi on nykyään Melniko-

vo. Kylän keskustassa on paljon hyvin säilyneitä 

suomalaistaloja. Kylän keskustassa on liiken-

neympyrä, josta oikealle menevän tienvarressa 

on Räisälän sankarihautausmaa ja kirkko.  Liiken-

neympyrässä oleva vihreäksi maalattu talo on 

vanha suomalaisaikakaudella tunnettu Räisälän 

Liike Oy:n kauppatalo. Sen vieressä on keltaiseksi 

maalattu uudempi kauppa ja muita liikeraken-

nuksia. Toisesta risteyksestä päästään Sakkolaan 

ja Antreaan (vihreän kaupan edestä). Kolmas tie 

vie Vuosalmelle. Liikenneympyrän seuduilla on 

useita kauppoja ja pankkeja. Tienristillä on puu-

rakenteinen ortodoksikirkko ja neuvostoaikainen 

sotamuistomerkki.  

 

 
Räisälän sankarihautausmaa ja kirkko kesällä 1943 

(SA-kuva) 

 
Räisälän kirkko heinäkuu 2014. Oikealla puolella on 

vanha sankarihautausmaa 

 

http://4.bp.blogspot.com/-NE5yRjVSKI0/U8V7_4ez7rI/AAAAAAAAAqI/YqSTL_0zGPc/s1600/DSC_0686.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-SwMvUE9lk-0/U8d-oHYsqvI/AAAAAAAAAs8/RznW_kR8kgc/s1600/DSC_0690.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-NRz_tfJ6Sis/U8V8T7pmWMI/AAAAAAAAAqY/S5fyaNHUSwQ/s1600/DSC_0698.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-jC71NVtRhtA/U8V8cSm-23I/AAAAAAAAAqg/2fXB2cXUCbY/s1600/DSC_0696.JPG
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Kirkolle mentäessä ohitamme puiston reunassa 

olevan kunnantalon, joka on saanut muutamia 

vuosia sitten tiilipinnoitteen. Kunnantalon jälkeen 

saavumme vuonna 1912 rakennetun Räisälän 

kivikirkon pihaan. Kirkkoon uusittiin muutama 

vuosi sitten peltikatto, joten kirkko on lähes suo-

malaisajan asussaan. Kirkko toimii nykyisin kult-

tuuritalona, mutta meidän siellä käydessä se oli 

kiinni. Kirkon ympäristössä oleva vanha suoma-

laisten hautausmaa on nyt puistona. Käymme 

ostoksilla Räisälän yhdessä monista pienistä 

kauppaliikkeistä ja jatkamme matkaa kohti Sarkki-

lan taajamaa.  

 
Kurkijoella tiet olivat kilometriä huonoa hiekkatietä 

     Ajettuamme noin kahdeksan kilometriä saa-

vumme Matikkalan kylän kohdalle. Asfalttipintai-

nen tie päättyy ja edessä on huonoa hiekkatietä. 

Päätämme palata takaisin Räisälään ja sieltä edel-

leen Käkisalmen kautta Lahdenpohjan kauppa-

laan. Paluumatkan aikana ajoimme huonokuntoi-

sia teitä pitkin ainakin 60 kilometrin matkan. Tä-

rinän vaikutuksesta autossa alkoivat jarrulevyt 

pitää kovaa ääntä ja pelkäsin matkan keskeytyvän 

jossakin vaiheessa jarruvikaan. Reissun jälkeen 

vika tiesi pientä jarruremonttia! 

 
Ihalassa oli useita suomalaistaloja tien varressa 

 
Lahdenpohjan satamassa oleva Ravintola/Kahvila 

     Iltapäivän tunteina saavumme Lahdenpohjan 

vanhaan kauppalaan. Ajamme läpi Lahdenpohjan 

keskustan läpi kulkevaa vanhaa Kirkkovaaranka-

tua alaspäin aina satamaan saakka. Kadunvarrella 

on pääasiassa vanhoja suomalaistaloja melko 

hyvässä kunnossa. Lahdenpohjan kauppala perus-

tettiin erottamalla vuonna 1924 Jaakkiman kun-

nasta vanhan Hovin rälssitila Kauppalan alueeksi. 

Siihen aikaan Lahdenpohjan alueella asui noin 

1000 henkeä.  

 
Lahdenpohjan ja Jaakkiman "Sairaala" 

http://1.bp.blogspot.com/-bgIkE-B6hkw/U8V8kFd4Q4I/AAAAAAAAAqo/HyEtAq9cyp0/s1600/DSC_0713.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-o4t2YXwW3e0/U8eDSqbg-3I/AAAAAAAAAtE/mZ32zEYS7OY/s1600/DSC_0733.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-hS3mgnS21mw/U8V8v0S_heI/AAAAAAAAAqw/WUkzGyWUEMk/s1600/DSC_0759.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-N-KL_-ZQ7oI/U8euZ8lBt8I/AAAAAAAAAto/Uv38ecVv7cM/s1600/DSC_0761.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-BCgc53EMQ2o/U8lV9F-icQI/AAAAAAAAAvs/VjQNc_qXIF8/s1600/DSC_0777.JPG
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     Kävelemme ensin Lahdenpohjan vanhaan sa-

tamaan. Satamassa eteemme avautuu kaunis 

Laatokan lahti. Maisema olisi idyllinen kesämai-

sema, mutta lahden rannoilla on paljon rumia 

rakennuksia ja rakennusjätettä, jotka pilaavat 

maisemaa. Palaamme kauppalaa kohti ja käymme 

kahvilla rannassa olevassa ravintolassa joka on 

sisustettu merelliseen asuun. 

 
Lahdenpohjan satama heinäkuussa 2014 

 
Sataman alueella kunnostetaan ortodoksista kappelia 

 
Kadun varsilla oli useita vanhoja suomalaistaloja 

 
Lahdenpohjan kauppalaa vuosina 1944 ja 2014

 

 
1920-luvulla talo Pekka Miikulan kauppatalo 

 
Vasemmalla Osuuskauppa Laatokan kauppatalo 

http://4.bp.blogspot.com/-iaVR__D02zI/U8V9G7jj1XI/AAAAAAAAArE/JBN-RJhZ7AI/s1600/DSC_0767.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ONdCyGHUH0o/U8gDbL4XOlI/AAAAAAAAAuw/rMOdoolcGAA/s1600/DSC_0763.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-fuCALobPJtQ/U8V9SldyuMI/AAAAAAAAArI/59Yq_inNtmw/s1600/DSC_0781.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-_O0l7lI5Qrg/U8e19ySxDtI/AAAAAAAAAt8/vUOahHzdmUM/s1600/Lahdenpohjan+kauppalaa.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AZlpSCLS_uc/U8e2QQDHQzI/AAAAAAAAAuE/DF7cSgI3j5Q/s1600/DSC_0783.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-8UWjZZO2iuE/U8V9aw4gidI/AAAAAAAAArQ/rmQcpg669sU/s1600/DSC_0785.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0DS_Wv-3Esg/U8e4GJH1N1I/AAAAAAAAAuQ/1cJC8jEbvSM/s1600/DSC_0786.JPG
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Vanhoja Suomalaistaloja Kirkkokadun varrella 

 

     Vietimme lämmintä kesäpäivää Lahdenpohjas-

sa ja parin tunnin pysähdyksen jälkeen lähdimme 

paluumatkalle Ilomantsiin. Sortavalassa yritimme 

päästä ruokailemaan tuttuun ravintolaan, mutta 

se oli täynnä. Päätimme jatkaa matkaamme rajal-

le ja sieltä Joensuun kautta Ilomantsiin. Yksi mat-

ka Vanhaan suomen karjalaan oli päättymässä.  

 

Usein ihmiset kysyvät, mikä sinua kiinnostaa siellä 

rajan takana? Sukuni isän ja äidin puolella ovat 

asuttaneet rajan takana olevaa karjalaa. Talvisota 

vuonna 1939 ajoi heidät kaikki karjalasta evak-

komatkalle nykysuomeen. Minua kiinnostavat 

vanhassa karjalassa Suomalaisuus ja Suomen 

asutus- ja rakennushistoria. Vanhat rakennukset, 

rakennuspaikat ja kirkot ovat mieltymykseni koh-

de vanhassa karjalassa. Seuraava matka on suun-

nitelmissa elo-syyskuussa ja kohteena on silloin 

Äänisen ranta-asutus. Myös Vienan Karjalan pe-

ruuntunut matka on toiveena toteuttaa lähitule-

vaisuudessa.    
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Vanhoja Valokuvia Ilomantsista  

 
Maria Kettunen Ilomantsin Särkivaarassa 1930-luvulla 

 
Erik ja Maria Kettusen perhe Särkivaarassa 1930-luvulla 
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Kiertävät suutarit työkaluineen 1920-luvulla. Vas. Antti Tikka ja oik. Uuno Kettunen. 

 
Lehmivaaran Antti Erosen ja Kaisa os. Kettusen perhekuva 1930-luvulta 
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Kuolismaan Itkajärven Kiukunniemellä 1930-luvulla vas. Väinö Timoskainen ja 2. oik. Oiva Kettunen. 

 
Alfred Hurskaisen ja Edit os. Kettusen perhe Kuolismaassa 
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Ilomantsin Lutikkavaara Möhkön suunnasta kuvattuna 22.7.1944 SA-kuva 

 
Ilomantsin Lutikkavaarassa rauhanneuvottelijat 5.9.1944 SA-kuva 


