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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 
 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet! 

Nyt kun autoon on vaihdettu talvirenkaat ja lumi tullut Helsinkiin sekä katsottu TV- ohjelmaa 

7-maailman ihmettä on selkeä tunne, että paras jokavuotinen ihme on tulossa eli Joulu.  

Mitenkään eivät TV:n kautta välittyvät maailman ihmeet voita tunnelmaltaan kotimaista 

joulunaikaa.  Se toistuu aina jokavuotisena uutena ihmeenä. Kaikki sytytetyt jouluvalot, 

kirjoitetut joulukortit sekä niin monet joululeivonnaiset, joululaatikot jne. täyttää mielen ja 

lämmöllä sydämen muistamaan kaukaisintakin tuntemaa henkilöä. Iän myötä on moni tuttu 

jäänyt ilman joulutervehdystä ja kaikonnut sinne muistojen joukkoon. Kuitenkin siitä ei tule 

pahamieli, koska se on vain normaalia elämän kulkua. Ehkä joku joulu tämäkin asia korjaantuu 

ja joku yllättyy joulukortista tai voi käydä jopa niin, että vastaanottaja ei edes tunnista kortin 

lähettäjää. 
 

Toivotan kaikille seuran jäsenille  

Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015 
 

 

 

 



Jouluperinne 
Ensio Kettunen 
 

Meillä suomalaisilla on jouluperinteitä, joista osa on periytynyt vanhemmiltamme. Joulu on kristittyjen toiseksi tärkein 

juhla pääsiäisen jälkeen. Jouluna juhlimme Kristus-lapsen syntymää ja pääsiäisenä hänen kuolemaa.  Monille tämän 

ajan ihmisille joulun merkitys on jäänyt hämäräksi ja siksi jouluperinteet ovat muuttumassa uusien sukupolvien myötä.  

     Elin lapsuutta lähes kuusikymmentä vuotta sitten. Silloin perheemme oli köyhä, niin kuin monet sen ajan 

suurperheet. Perheille ei toimeentulotukia nostettu, niin kuin nykysuomessa. Joulumme alkoi aatonaaton siivouksella 

ja joulukuusi haettiin aatonaattona metsästä. Aamulla varhain sonnustauduimme isän kanssa kuusenhakumatkalle. 

Mukaan otettiin kirves, pokasaha ja kelkka.  Lunta oli maassa 30 – 40 senttiä, joten pienille taapertajille lumessa oli 

taivaltamista.  Yleensä emme ottaneet sitä ensimmäistä sopivaa kuusta vaan etsimme metsästä parempaa kuusta. Kun 

kuusi löytyi, karsimme kirveellä kuusen alaoksat pois ja pokasahalla kaadoimme kuusen. Kuusi sidottiin kelkkaan kiinni 

ja porukalla vedimme kelkan kotiin. Isä oli laittanut aamulla saunan uuniin tulet, jotta saisimme sulatettua kuusen 

saunassa. Aattoaamuna haimme kuusen saunasta sisälle kamariin ja lapset saivat koristella kuusen. Isä laittoi lopuksi 

kuusenkynttilät kuuseen. Silloin meillä ei ollut sähköjä, joten kynttilät olivat aitoja kynttilöitä. Iltapäivällä kävimme 

joulusaunassa. Saunaan ei aurattu tietä, joten kahlasimme sinne paljain jaloin lumihangen läpi. Saunassa oli mukavan 

lämmintä kylmän taipaleen jälkeen. Saunasta palattiin samalla tavalla sisään paljain jaloin.  

Aattoillan pimetessä isä luki jouluevankeliumin perheelle. Evankeliumin jälkeen söimme jouluaterian, johon kuului 

mm. karjalanpaistia, karjalanpiirakoita, kinkkua ja luumukiisseliä. Jouluaterian jälkeen sytytimme kuusenkynttilät 

palamaan ja odottelimme pelonsekaisin tuntein joulupukkia. Pukki köpötteli ovesta sisään harmaa talvitakki 

väärinpäin päälle laitettuna. Kasvoja peitti kulunut pahvinen joulupukinnaamari. Pukin päässä oli vanha karvahatun 

reuhka, sekin väärinpäin.  Joulupukin ääni kuulosti isän ääneltä, mutta kuvittelimme mielessä hänen olevan oikea 

joulupukki. Ensimmäiseksi joulupukki tenttasi, olimmeko olleet kilttejä lapsia kuluneen vuoden aikana? Vanhemmat 

lapset vastasivat myöntävästi. Seuraavaksi me lauloimme joulupukille joululauluja ja vasta sitten joulupukki kertoi, 

että hänellä on muorin lähettämiä lahjoja. Joululahjat olivat juuttisäkissä, jonka joulupukki nosti keskelle lattiaa. Joku 

vanhemmista lapsista meni jakamaan lahjat perheenjäsenille.  Joulupukki poistui tuvasta pikkuhiljaa ja isä palasi pian 

ulkoa sisälle. Ilta jatkui pieniä lahjoja ihaillen ja illan päätteeksi nautimme maukkaat joulukahvit.  

Seuraavana aamuna lähdimme aamulla varhain viiden aikaan jouluaamun kirkkoon naapurin isännän hevoskyydillä. 

Minä siskoni kanssa istuimme vällyjen alle reen etuosaan. Ulkona oli pimeää ja hevosen aisakello kilkatti 

juoksuaskeleiden tahdissa. Lunta satoi hiljalleen ja ulkona oli kireä pakkanen. Saavuimme soihduilla valaistun kirkon 

kiviaidan viereen. Aidan edessä oli hevospuomissa kiinni useita hevosia. Hevoset söivät heinää niiden eteen heitetyistä 

juuttisäkeistä. Isäntä heitti loimen hevosen selkään ja heinäsäkin hevosen eteen. Kävelin kankein jaloin kirkon sisälle, 

sillä naapurin isäntä oli istunut koko matkan jalkojeni päällä, jaloissa ei ollut tuntoa lainkaan. Kirkon sisällä oli 

lämmintä ja ihmiset lauloivat hartaina Hoosianna hymniä Aulis Raitalan tahdittaman. Kirkkoherra Antti Koljonen 

saarnasi joulusanomaa, mutta lapsen mieli seikkaili enkelitaivaan lumoissa. Kirkon kattoon oli maalattu vuosisadan 

alkupuoliskolla sata enkelihahmoa sekä apostolien ja muiden raamatun henkilöiden kuvia. Kirkko päättyi aikanaan ja 

palasimme ulos hevospuomin luokse. Ulkona oli kylmää. Tuuli puhalsi kylmästi järvenselältä kirkon pihaan.  

Nykyajassa meillä on samoja elementtejä joulunvietossamme. Aattona tuomme ”muovikuusen” sisään ja 

koristelemme sen yhdessä kotona vierailevien aikuisten lasten kanssa. Päivällä käyn sankarihautausmaalla viemässä 

kynttilöitä setäni haudalle. Iltapäivällä käymme perheen kanssa sytyttämässä hautausmaalle kynttilät läheistemme 

haudoille ja samalla reissulla käymme joulukirkossa. Ilta jatkuu jouluaterian merkeissä, jonka aluksi luemme 

jouluevankeliumin. Aterialla syömme karjalanpaistia, karjalanpiirakoita ja kinkkua, kuten lapsuudessa.Ilta jatkuu siten, 

että annamme toisillemme pienet joululahjat ja illan päätteeksi juomme joulukahvit. Aika lailla samoja perinteitä on 

siirtynyt lapsuuden kodistamme meidän omaan jouluumme.       

Joulu on itselleni tärkeä juhla, koska silloin saamme olla läheistemme kanssa yhdessä. Saamme hiljentyä kaiken kiireen 

keskellä miettimään joulun syvintä sanomaa ja nauttia samalla talven hiljaisuudesta. Joulunaika on myös akkujemme 

lataamisen aikaa.  Tuleva joulu on meille poikkeuksellinen, sillä saamme jouluvieraaksemme ensimmäiset 

lapsenlapsemme. Uusi sukupolvi kasvaa ja saa kokea meidän jouluperinnettä. Toivottavasti jotakin meidän 

jouluperinteestä siirtyy uudelle sukupolvelle. 

 



Talvisodan syttymisestä on kulunut 75 - vuotta  
Ensio Kettunen  

Rajakylän yllä lepäsi harmaa utu, taloissa 

nukuttiin vielä. Aamulla viiden jälkeen 

ensimmäiset asukkaat pistäytyivät ulkohuoneissa 

asioilla ja maataloissa valmistauduttiin lypsylle 

lähtemiseen. Aamu oli kuudes lokakuuta. 

Suojeluskuntatalossa aamu oli kiireinen, sinne oli 

tullut määräys lähettää kunnan alueella oleville 

reserviläisille YH-kutsut. Saman päivän aikana 

lähetettiin partioita ilmoittamaan rajanpinnan 

asukkaille liikekannallepanosta ja mahdollisesta 

evakkoon lähdöstä lyhyellä varoitusajalla. 

Reserviläisiä alkoi saapua kirkonkylälle 9. 

lokakuuta alkaen. Ensimmäiset varustetut 

sotilasosastot kuuntelivat Enon pastorin Martti 

Ervolan ja rajakomppanian päällikön kapteeni 

Viljo Kivikon puhetta kokoontumispaikoissa 

11.10.39 kirkonkylän kk., Kuuksenvaaran kk. ja 

Pienviljelijäkoululla, jonka jälkeen joukot lähtivät 

marssille kohti Möhköä ja Kuolismaata. Joukot 

majoittuivat aluksi Möhkön, Lutikkavaaran ja 

Kuolismaan kouluihin. Kouluissa jatkettiin 

valistustyötä pastorin ja päälliköiden toimesta. 

 
Kuolismaan koulu majoitti Er.P 11 sotilaat 

     Lokakuun 15. päivänä alettiin tehdä sulutusta 

Megrin ja Liusvaaran väliselle tielle. Samaan 

aikaan Sulkujoelle alettiin rakentaa 

kenttävarustettuja asemia metsäkämpän ja 

metsänvartijan tuvan läheisyyteen. Osa joukoista 

oli linnoitustöissä, osa koulutuksessa. Isäni Otto 

Kettunen oli ollut syksyllä savotoissa Kuolismaan 

takana ja hänet määrättiin nostomiehenä 

kaivamaan juoksuhautoja Kuolismaan ja 

Lutikkavaaran väliselle tieosuudelle. 

Nostomiehien muonittajana oli tuleva 

appiukkoni. Joukkojen keskuudessa pastori piti 

sunn. 29. 10. viisi kenttäjumalanpalvelusta.  

 
Sotilaat leiritulella marraskuussa v. 1939 SA-kuva 

     Lokakuun 19. päivän aamuna Kuolismaan ylle 

tuli Melaselän suunnasta kolme vihollisen 

lentokonetta, jotka lensivät hitaasti kohti 

Hattuvaaran suuntaan, palaten myöhemmin 

takaisin Kuolismaan kautta Salmijärven suuntaan 

ja sieltä rajan taakse. Seuraavana aamuna 

maahan satoi lunta, joka suli saman päivän aikana 

pois. Lumisade jatkui seuraavana päivänä ja 

lokakuun 25. päivänä lunta oli maassa jo 15 

senttiä. Lämpötila oli öisin muutaman asteen 

pakkasella ja päivällä nollan tienoilla. Salmijärven 

vartiosto pidätti Kontiojoen tammella 27.10 

kolme suomalaista rajaloikkaria.  

 
Pahkalammen vartioasema Pahkalammen rannalla 

     Marraskuun toisena päivänä Pahkalammen 

vartioston miehet olivat Iljanvaaran majalla ja 

näkötornissa tarkastamassa rajalinjaa. Ilman 

lämpötila oli -5 astetta pakkasen puolella. Aamu 

oli sumuinen. Rajan takana neljän kilometrin 

päässä rajalta kuului konekiväärin ammuntaa ja 

seitsemän tykin laukausta. Yksi partiomiehistä 

juoksi Pahkalammen vartiotuvalle ja sieltä 

ilmoitettiin puhelimella Kuolismaan vartiolle 

tapahtuneesta. Parin päivän päästä 4. 

marraskuuta Megrin vartioston miehet 



huomasivat rajan taakse menevät miehen jäljet. 

Rajaloikkari oli kävellyt Lutikkavaarasta Megrin 

kautta venäjän puolelle. Rajaloikkariksi epäiltiin 

Ilomantsilaista Jussi Kekkosta.  

 
Megrin vartioasema 1939 syksyllä 

     Marraskuun alkupuoli jatkui lämpimänä ja 

vesisade sulatti lokakuussa maahan sataneen 

lumen saaden aikaan kelirikon Kuolismaan teille. 

Päivisin lämpötila oli nollan ja +7 asteen välissä, 

öisin oli pikkupakkasta. Sää alkoi pakastua 12.11. 

alkaen. Marraskuun puolivälissä Megrin vartio 

kuuli, kuinka puita kaadettiin Megrijärven takana 

käsisahoilla ja rajan takana havaittiin satojen 

nuotioiden aikaansaamia savuja. Marraskuun 

lopussa lunta satoi maahan kaksikymmentä 

senttiä. Rajan asukkaita aletaan evakoida rajan 

pinnan kylistä. Rajan takana lisääntyneiden 

äänien vuoksi Megrin vartiolla olleet miehet 

poistuivat yön ajaksi vartiostosta muutaman 

kilometrin päässä sijaitsevaan Slobodan kylään. 

Aamulla aikaisin marraskuun viimeisenä päivänä 

kello seitsemän aikoihin vartiolle palaamassa 

ollut partio kuuli tykistökeskityksen, joka osui 

Megrin vartioston läheisyyteen. Onneksi partio ei 

ollut vartiolla, sillä pian alkoi valtava 

konekiväärien ja kiväärien tuli pyyhkiä 

vartiorakennuksen ympäristöä.   Samaan aikaan 

Iljanvaaran partiomajassa olleet rajamiehet 

huomasivat venäläisten sotilaiden lähestyvän 

partiomajaa kohti, jolloin partio irtautui 

Iljanvaarasta juosten kohti Pahkalammen 

vartiostoa. Pahkalammen vartioston rakennukset 

saunaa lukuun ottamatta sytytettiin palamaan klo 

13 ja vartiosto poistui Pahkalammen yli kohti 

Vuottoniemen ja Kuolismaan tietä. Slobodasta eli 

Korkeavaarasta Megrin vartio joutui luopumaan 

klo 15 jälkeen venäläisten saapuessa 

Korkeavaaralle. Kuolismaan alueelta evakoidaan 

60 siviiliä. Liusvaaran kylä sytytettiin palamaan 

klo 22. aikoihin ja siellä olleet joukot perääntyivät 

Sulkujoelle saakka. Joulukuun ensimmäisen 

päivän iltana klo 15 - 16 rajamiehet sytyttävät 

Saarijärvellä, Latalammella ja Elinlammella olleet 

rakennukset tuleen ja perääntyvät kohti 

Kuolismaata. Seuraavana päivänä Vuottoniemen 

suunnan rakennuksia sytytetään palamaan. Enso 

Gutzeitin Ronkkeen kämppä ja talli sytytettiin 

palamaan viime hetkellä, sillä kämppää sytyttänyt 

rajamies joutui käsirysyyn venäläisen sotilaan 

kanssa, selviten ottelusta kuitenkin voittajana. 

Seuraavana päivänä Sulkujoen silta tuhotaan ja 

illalla klo 16 jälkeen Sulkujoen asemista aloitettiin 

vetäytyminen Kuolismaahan. Paniikkiin joutuneet 

Er.p 11 joukot päättävät jättää Kuolismaan kylän 

ja kylän talot sytytetään palamaan klo 17.30 – 

22.00 välisenä aikana 3.12.1939. Joukkueet 

vetäytyvät Kuolismaan sillan taakse ja silta 

räjäytetään klo 24.00. Osa Kuolismaan taloista jää 

polttamatta kiireen vuoksi mm. Isäni kotitalo jäi 

polttamatta Kiukunniemellä. Joukkueet 

peräytyvät 4. joulukuuta ensin Miikkulanvaaraan 

ja Luovenjoen silta räjäytetään klo 8.45. 

Miikulanvaaran talot sytytetään palamaan saman 

päivän aikana. Joukoilla on kova kiire Möhköön, 

jonka vuoksi pääosa Lutikkavaaran taloista jää 

polttamatta. Joulukuun 7. päivänä paniikkiin 

joutuneet joukkomme jättävät Möhkön kylän ja 

Möhkön sillalle ajanut hyökkäysvaunu tuhotaan 

osittain liikuntakyvyttömäksi torjuntatykillä. 

Samassa tulituksessa saatiin Möhkön siltaa 

vaurioitettua. Joukkomme puolustavat Möhköä 

pari päivää ja perääntyvät sen jälkeen 

Oinassalmelle.  
Jatkuu seuraavassa numerossa keväällä 2015. 

Lähde ER.P. 11. päiväkirjat 

 
Pesäke Oinassalmella talvisodan aikana SA-kuva



Er.P 11 ilmoituksia Kuolismaan vartiostosta marraskuussa 1939 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastorin päiväkirjamerkintöjä marraskuussa ja joulukuussa 1939 

 

 



 

 



Paikannimet kertovat menneisyydestä  
Ensio Kettunen 

Edellisissä Kettusviesteissä olemme käyneet läpi Ilomantsin itäkylien nimistöä. Nimiä ovat olleet Ilajan 

Ruukinpohja, Longonvaara, Hankavaara, Hullari, Iljanvaara,  Vuottoniemi  sekä Itäkylien Luostarikylät 

Pahkalampi ja Megri. Tässä lehdessä jatkamme Ilomantsin luovutettujen kylien asuinpaikkojen nimistön 

tutkistelua. Ennen niitä käymme tutkimaan Ilomantsilaisten järvien nimistöä. Kesämökkini sijaitsee 

Nuorajärven vesistössä, Kasinjärvessä. Olen vuosikymmeniä miettinyt Kasinjärven nimen etymologiaa. Järvi 

on kahdeksikon muotoinen ilmasta katsottuna, mutta nimi on luultavasti syntynyt Karjalaisessa nimistössä 

olevasta Kasista. Kasi tarkoittaa kissaa tai ilveskissaa. Kasinjärvellä lienee ollut aiemmin Ilveksiä, josta sen 

nimi on periytynyt. Mökkijärven ympäristössä on muitakin kummallisia paikannimiä. Niiden etymologia on 

pääosin tuntematon. Mainittakoon paikannimistä muutamia; Hörmönsaari, -lampi, -suo ja -kangas, 

Huohenoja, Rämälampi, Salo-Valkeinen, Lyöronlampi, Härkinsaari, Myllylampi, Liimonlampi, Iso-Suokko, 

Sakasti, Onkilampi, Maitolahti, Huosiaissaari, Röhmönsalmi ja Hiislampi. Hiislampi nimi lienee syntynyt 

uskomuksesta, että lammessa elää Hiisiä? Muokonjärvi voisi tulla lapinsanasta Muotki = kannas vesistöjen 

välissä. Tämän kertaiset nimihistoriaa käsittelevän osion Ilomantsin itärajantakaiset kylät ovat; Kuolismaa, 

Miikkulanvaara, Lutikkavaara, Liusvaara ja Ontronvaara.   

 

Kuolismaan Kettusten Matinvaaran päätilan rakennuksia 1900-luvun alussa 

     Kuolismaan kylän nimi poikkeaa selvästi muista Ilomantsin kylien nimistä. Ilomantsissa vastaavat 

korkeat asuinpaikat ja kukkulat on yleensä nimetty vaaroiksi. Nimen synty viittaa vaino- tai 

nälkävuosiin, joita tämänkin kylän kohdalle on runsaasti sattunut. Perinnetiedon mukaan Kuolismaan 

järveen tai jokeen olisi aikoinaan hukkunut kaksi venekuntaa huuhantekijöitä (huhta, huuhta = 

havumetsään tehty kaskimaa), josta olisi syntynyt nimi Kuolismaa. Toinen tulkinta paikannimestä 

löytyy lappalaisperäisistä nimistä. Lapin sana kuollilusme = kalaisa joenniska, kuoöl = kala (siika tai 

lohi) ja lusme = joenniska. Tätä tulkintaa puolustaa muut Kuolismaan kylän lähialueilla olevien 



lampien, järvien ja paikannimien lappalaisperäiset/saamelaiset nimet; Kotajärvi, Kotasuo, Itkajärvi 

(Idga= varjo, siimes), Hankalampi (hangas= villipeuran tai hirven pyydys, joka oli pitkä aitaus, johon 

eläimet ajettiin), Roukejärvi (rouke=porojen ääntely), Vuottojärvi (vuodâs = hietikko, Vuõddâsjäu´rr), 

Jakunvaara (Jaakko on saameksi Jáku, Jákuváárááš), Luovejärvi (luova, luovve=talas eli kannon päähän 

rakennettu riistakatos, luovvejäu´rr), Kiisanlampi (Kiisa=lipas), Porttimolampi (porttláddu = 

Pirttilampi), Parteislampi (pardalâsláddu= Kapea lampi, jonka yli on laitettu pitkospuut ). Kuolismaan 

alueella oli muitakin paikannimiä, joiden perustana saattaisi olla Inarinsaame tai Pohjoissaame: 

Kotalampi, Rökinkorpi, Kihlasuo, Lokavaara, Lapinjärvi, Valkkijoki, Valkkikoski, Peuralahti, 

Hilipanvaara (Hilbat = pahansisuinen), Varpajärvi ja, Luovejärvi. Karjalaisessa nimistössä Varpa 

tarkoittaa pajukkoa tai tiheää varvustoa kasvavaa metsää. Venäjällä Vienanmeren Äänislahden 

rannalla, Belomorskista eli Sorokasta itä-kaakkoon 80 km on sijainnut 1600 - luvulta lähtien Kuolisma 

niminen kylä Kuolismajoen rannalla. Kylässä asuu vielä tänään n. 200 asukasta. Nimiyhteys Ilomantsin 

Kuolismaan nimeen voisi olla sama, koska molemmat kylät sijaitsevat joen varressa. Venäjällä 

sijaitseva Kuolismajoki on n. 100 km pitkä ja Ilomantsin Kuolismaan ohittava Koitajoki on 30 – 40 km 

pitkä.  

 
Lutikkavaara, Miikulanvaara ja Kuolismaa 

 

     Miikulanvaaran nimi on tullut tutuksi TV-ohjelmasta, jossa asutaan Miikkulaisen kylässä. Ennen 

vanhaan ortodoksiperinteen mukaan oli kylissä tapana viettää Pyhän Nikolauksen päivää eli 

Miikkulanpäivää.  Vuoden aikana vietettiin Syys-Miikkulaa, Talvi-Miikkulaa, Kevät-Miikkulaa ja Kesä-

Miikkulaa. Miikkulanpäivää vietettiin eri pitäjissä hiukan eri aikana. Joissakin kylissä pidettiin 

"Miikkulanpäivän praasniekat". Mikä sitten oli sitten se Miikkula? Pyhä Nikolaos eli kansan suussa 

Miikkula oli ihmeentekijä ja merellä matkustavien suojeluspyhimys. Kalastusta harjoittaneet miehet 

eivät pärjänneet ilman Nikolaoksen eli Miikkulan apua. Sortavalan Riekkalansaaressa on Pyhän 

Nikolauksen kirkko. Samanniminen vanha kreikkalais-katolinen kirkko, Nikolsko - Serdobolin 

pogostan nimikkokirkko oli Laatokan seudulla jo ennen Riekkalan saareen rakennettua kirkkoa. Sen 

perustamisen tarkkaa päivämäärää ei tunneta. Suuren Novgorogin Vodskaja pjatinan verokirjassa oli 

kuitenkin vuonna 1500 maininta Läppäjärven rannalla sijaitsevasta Pyhän Nikolauksen kirkosta. 

Laatokalla, Vanhassa Valamossa on monien tuntema Nikolskin skiitta. Miikulanvaaran nimen 

etymologiasta ei ole tutkimustietoa. Nimen synnystä voisi arvailla, että se on syntynyt Pyhän 



Nikolauksen eli Pyhän Miikkulan nimestä. Kuolismaa ja Miikulanvaara olivat 1500 - 1600 luvulla 

ortodoksisia kyliä ja Miikulanvaaran nimeä on alettu käyttää 1600 - 1700 lukujen taiotteessa. Nimen 

syntyhistoriaan on siten saattanut vaikuttanut ortodoksien väestö. Miikulanvaara voisi olla nimeltään 

Pyhä Nikolaus eli Miikkula. Laatokan rannalla, Metsäpirtin lähellä oli ennen sotia Inkeriläisten 

asuttama Miikkulainen - niminen kylä. Kylän nimi on nykyään Miikkulaisi, Nikulyasy.  Pääjärvellä 

Louhen piirissä oli aiemmin kylä nimeltä Miikkulainen (Nikolskaja Guba). Kyä sijaitsi 

Miikulaisenlahdessa Pääjärven kaakkoisosassa. Nykyään Pääjärven Miikulaisen kylä on autio. Toinen 

tulkinta Miikkulanvaaran nimestä voisi olla Parikkalan seudulla olevan Mikkolan kylän historiallisessa 

nimessä. Mikkolan kylää kutsuttiin kansan suussa Miikkulaksi. Siellä yhtenä kylän nimen tulkintana on 

ollut, että kylän nimi on tullut miehen nimestä Mikko tai Mikael. Mikaelin nimen muotoja on ollut 

Mikko, Miikki, Miikku, Miikkula, Miihkali, Miihkee. Tätä tulkintaa voisi tukea se, että Ilomantsin 

Miikulanvaarassa on asunut 1700-luvulla Mikko ja Michell nimisiä Kuolismaan Kettusia. 

Miikkulanvaaran nimi on siten voinut muodostua myös miehen nimestä Miikkula tai Michell? Kaiken 

kaikkiaan Miikulanvaara kylän nimi on ollut hyvä valinta aikalaisilta. Miikulanvarassa on ollut 2 - 3 

asuttua taloa menneinä vuosisatoina ja siellä on asunut pääasiassa Kuolismaan Kettusia 1600-luvun 

lopusta alkaen aina talvisodan päiviin saakka. 

 
Juho Kettusen talo Miikulanvaaralla vuonna 1928 

 

      Lutikkavaaran nimen historia on usein väärin ymmärretty. Lutikka (Cimex lectularius) on 

lentokyvytön hyönteinen. Se levisi pohjoismaihin vasta 1800-luvun aikana, joten Lutikkavaaran nimi 

ei ole syntynyt ”Lutikan” nimestä! Lutikkavaaran kylän nimeä on alettu käyttää jo 1600-luvulla. Nimi 

on voinut tulla kylän vieressä olevan Luovejärven nimestä. Luovejärven nimi taas on tullut 

lappalaisperäisestä sanasta Luovve eli korkealle kannolle sijoitettu riistavarasto ja sanasta loddi eli 

lintu ja näistä sanoista on muodostunut mahdollisesti Lutikkavaaran nimi. Inarin saamen sanat luoddâ 

= tie, jälki sekä luovtâstâh = lahdelma, luohtâ = lahti, luovtâš = lahtinen, voisivat olla myös 

Lutikkavaaran alkuperäissanoja, koska Lutikkavaara sijaitsee Luovejärven lahdelmassa. Nimen 

alkuperän selvittäminen on kuitenkin aika vaikeaa, koska siitä ei löydy paikallishistoriasta tietoja. 



Lutikkavaaran nimi siirtyi Möhkössä olleeseen Lutikkalinna nimiseen rakennukseen, kun rakennuksen 

rakennuspuut siirrettiin eräästä puretusta talosta Lutikkavaaralta. Lutikkalinna paloi 1900-luvun 

loppupuoliskolla. Lutikkavaarassa asui Kuolismaan Kettusia 1700-luvun alusta aina talvisodan alkuun 

saakka. Alun perin Kuolismaan Kettuset asuivat Lutikka nimisellä tilalla, joka sijaitsi Lutikkavaaran 

laella. 

 
Talo Lutikkavaaran laella 1900-luvun alussa 

 

 
Lutikkalinna Möhkössä  

 
 

 

     Liusvaara sijaitsi Ilomantsin itäisimmässä pisteessä, noin 70 kilometriä Ilomantsin kirkolta itään. 

Kuolismaasta Liusvaaraan oli 30 kilometriä. Liusvaaran kylä perustettiin suurten nälkävuosien aikana 

1600-luvun lopussa. Kylä kuului aiemmin Suojärven pitäjään. Liusvaaraan saatiin autotie 1920-luvun 

loppupuolella.  Liusvaaraa kutsuttiin Martiskaisten kylänä, koska lähes kaikki siellä asuvat olivat 



Martiskaisia. Mistä Liusvaara on saanut nimensä? Liusvaarassa on asunut 1600-luvun alkupuolella 

venäjältä tulleita munkkeja ja yksi mahdollisuus on, että nimi on peräisin venäjän kielestä ja sanasta 

Люс, italiaksi Luce ja ruotsiksi Ljus. Sana merkitsee valoa. Liusvaara sijaitsi Ylisen Liusjärven 

länsirannalla aivan järven pohjoispään länsirannalla sijaitsevalla mäellä. Kylään paistoi aurinko koko 

päivän ajan, joten ensimmäiset asukkaat ovat saattaneet kutsua kylää Valon kyläksi, Liusvaaraksi. 

 

 
Liusvaara, Korkeavaara (Sloboda) ja Megri 

 

Ontronvaaran kylä sijaitsi Ala-Vieksijärven itärannalla. Kylään oli linnuntietä Möhköstä matkaa kuusi 

kilometriä. Ensimmäiset asukkaat ovat tulleet Ontronvaaralle jo 1500-luvun alkupuoliskolla. Kylää 

kutsuttiin silloin nimellä Vieksijärvi.  Ontronvaarassa oli ennen sotia kolmatta kymmentä 

asuinrakennusta ja asukkaita lienee ollut noin 200 henkeä, kun lukuun otetaan lähialueiden 

salotorpat. Ontronvaaraan on 1700-luvun alussa kuulunut Siikavaara, Leppävaara, Mieronaho, 

Leminaho ja Louhivaara. Mistä Ontronvaara on saanut nimensä? Kirkonkirjoissa kylä nimettiin 1700-

luvulla Ondrewara. Yksi mahdollisuus, että kylässä olisi asunut ensimmäisenä Ondrei tai Ontrei 

niminen mieshenkilö, josta olisi muodostunut kylännimi. Vieksijärven nimi on voinut tulla saamen 

sanasta ”Vieski= paikka, jossa poro kaivaa jäkälää lumen alta”. Ontronvarasta Ilomantsin suuntaan on 

rajakylä Möhkö, jonka nimi on saattanut tulla saamen sanastaa ” mukka, mohkke, mohkki = joen 

mutka”. Myös muilla Ontronvaaran lähikylillä on lappalaisperäisiä tai saamelaisperäisiä nimistöä esim. 

Lutikkavaara, Kuolismaa, Peurujoki, Luovejärvi ja Nuorajärvi. Tällä kertaa Ontronvaaran nimen 

etymologia jää kirjoittajalta tuntemattomaksi. 

 



 
Möhkö ja Ontronvaara 

 
Miikkulanvaaralla Antti Kettusen ja Juho Kettusen talot 

 

 

 

 

 



Junarata valmistui Ilomantsiin  
Ensio Kettunen 

 
Tammikuun 1967 sää oli kylmää. Kävelin eräänä 

päivänä kouluun aamuhämärässä kylmän tuulen 

puhaltaessa ohuiden vaatteiden läpi. Kylmä ilma 

teki tehtävänsä ja seuraavalla viikolla lähes koko 

perhe sairastui flunssaan. Nuorin veljeksistä oli 

korkeassa kuumeessa kaksi viikkoa ja aloimme 

epäillä hänen selviytymistä sairaudesta. 

Helmikuun alussa kuume hellitti otteensa ja 

pikkuveli alkoi parantua sairaudesta.  

 

     Helmikuu oli säiden suhteen normaalivuosi. 

Lämpötila nousi muutamina päivinä jopa suojan 

puolelle ja rakentelimme pihamaalle useita 

lumilinnoja. Eräänä sunnuntaina lähdimme 

naapurinpoikien kanssa tekemään hyppyrimäkeä. 

Tamppasimme mäen ensin suksilla alhaalta ylös 

asti. Sen jälkeen teimme sopivaan kohtaan 

lumesta ja kuusenhavuilla vahvistetun hyppyrin. 

Hyppyrimäen valmistuttua, päätin kokeilla mäkeä 

ensimmäisenä. Kiihdytin ylämäessä vauhdin ja 

tein hyppyristä pitkän hypyn ja suksien 

koskettaessa pehmeää alastulorinnettä, suksen 

kärki haukkasi lumen sisään. Toinen suksi katkesi 

suksen etuosasta. Ajattelin synkkänä, mitä vanhin 

velipoikani sanoisi minulle. Sukset olivat uudet ja 

lainasin ne ilman lupaa. Eipä siinä auttanut muu 

kuin marssia kotiin ja kertoa isälle tapahtumien 

kulku. Isä leikkasi vanerista sopivan palan ja 

liimasi sen suksen yläpintaan. Lopuksi pala 

naulattiin pienillä nauloilla suksen pohjaan kiinni. 

Aikanaan velipoika saapui ammattikoulusta 

kotilomalle ja huomasi uudessa suksessa 

vaneripaikan. Eipä siinä ollut paljon selittämistä, 

velipoika piti pientä vihaa muutaman viikon ajan 

ja asia jäi pikkuhiljaa unholaan.   

 

     Alkukevään aikana serkkupoika suunnitteli ja 

rakensi lumikiitäjää. Kun moottoria ei kiitäjään 

saatu mistään, kiitäjän runko hävitettiin vähin 

äänin maan sisään. Maaliskuussa lämpötila nousi 

useina päivinä plussalle ja kevät alkoi edetä 

nopeaan tahtiin. Tulvavedet nousivat korkealle 

puroissa ja jokiuomissa. Vesi nousi suometsiin ja 

alaville pelloille. Lumet sulivat vähiin ennen 

maaliskuun loppua. Huhtikuussa saatiin 

lämpötiloissa takapakkia sillä takatalvi hidasti 

kevään etenemistä. Ilman lämpötila oli pitkiä 

aikoja pakkasen puolella. Talvi taittui toukokuun 

alkuun mennessä.  Touko-, kesä- ja heinäkuu 

olivat hiukan normaalivuosia viileämpiä, mutta 

kesä tuli sinä keväänä normaalissa aikataulussa. 

Toukokuussa saimme Gutzeitilta propsien 

kuorimisurakan, josta saimme hiukan taskurahaa 

alkukesää varten. Kuoriminen tapahtui 

vuoluraudalla ja petkeleellä. Kuoritut puut 

kasattiin ristikolleen siten, että ne kuivuivat 

mahdollisimman hyvin. Kun annettu urakka oli 

valmis, työnjohtaja kävi tarkastamassa työn ja 

maksoi kuorimispalkan.  

  

     Toukokuun lopussa kulotimme talkoiltaan 

valtion yhteislaitumen. Tuli meinasi karata 

metsään tuulen noustessa yllättäen kesken 

kulotuksen. Sillä kertaa selvisimme 

säikähdyksellä, sillä sytytimme vastatulen, jolla 

saimme kulotusalueen hallintaan. Naapurissa asui 

vuokralla kaksi Möhkön tyttöä, joita kylän pojat 

kyttäsivät iltakausia. Nuorempi Möhkön tytöistä 

kirjoitti piruuttaan kirjeen minulle kulotuksen 

aikana ja antoi sen minulle siten, että kaikki 

paikalla olleet kylän pojat näkivät.  Serkkupoika 

riisti kirjeen käsistäni ja luki sen ääneen paikalla 

olleille. Minua hävetti asia niin paljon, että jätin 

sen jälkeen naapurin talossa käynnit vähiin.  

 

 
Moottorijuna Ilomantsin asemalla 1967 

 

    Alkukesä meni taas kotitilan maataloustöiden 

parissa. Korjailimme särkyneitä piikkilanka-aitoja, 

kaivoimme suolla ojia ja teimme seuraavan talven 

polttopuita. Maataloustöiden loputtua kävimme 

poikien kanssa useina päivinä seuraamassa 



junaradan valmistumista Ilomantsiin. Radan 

valmistuminen tuntui kestävän ikuisuuden, mutta 

vihdoin saapuivat ensimmäiset höyryveturit 

Ilomantsiin. Ilomantsin radan avajaistilaisuudessa 

oli koko pitäjä liikkeellä. Kävimme ennen juhlia 

kauppias Mihaila Piiroisen luona kirkonkylällä. 

Hänellä oli aiemmin Ilomantsin ensimmäinen 

henkilöauto. Mies oli vanha ja liikkui verkkaiseen 

tahtiin. Mihaila kertoi meille vanhoista ajoista 

ennen Suomen itsenäistymistä. Samalla sivuttiin 

juhlapäivän vaikutusta Ilomantsille. Junaradan 

saamista Ilomantsiin juhlistamaan saapui 

höyryveturien lisäksi DR-1A -moottorijuna. 

Kävimme poikaporukalla tutustumassa 

höyryveturiin ja sen perässä olleisiin 

puuvaunuihin sekä punavalkoiseen 

moottorijunaan. Moottorijunan eteisessä oli 

useita koreja limonadia, joita kylän pojat kävivät 

hakemassa. Kun serkkupoikien kanssa menimme 

junaan, konduktööri hätisti meidän 

kutsuvierasjunasta pois. Ratapihalla minut 

pysäytti radiotoimittaja, joka halusi haastatella 

minua radioon. Muistan haastattelutilanteen 

ahdistavana kokemuksena ja sanat tuntuivat 

takertuvan kurkkuun. Päivä jäi kuitenkin yhtenä 

merkkitapauksena useiden ilomantsilaisten 

mieleen, olimmehan saaneet rautatieyhteyden 

vuosikymmenten odottelun jälkeen. Paikalla 

lienee ollut muutama tuhat Ilomantsilaista ja 

väkeä liikkui aseman seuduilla runsaasti.  

      

      Junaradan valmistumisen jälkeen kävimme 

seuraamassa höyryveturien saapumista ja lähtöä 

Ilomantsin radalla. Meistä lapsista oli hauskaa 

seurata höyryveturien liikkeitä ja juoksimme 

veturin vierellä niiden lähtiessä Joensuun 

suuntaan. Mieleen tulee vieläkin höyryveturin 

puhkumiset ja paksut höyrypilvet niiden lähtiessä 

liikkeelle Ilomantsin asemalta kohti Joensuuta. 

Saimme eräänä päivänä huomautuksen 

asemapäälliköltä varomattomasta liikkumisesta 

rata-alueella. Asemapäällikkö tiedusteli myös, 

olimmeko laittaneet kiskoille kolikoita? Emme 

tienneet ketkä olivat olleet asialla, mutta olimme 

kuulleet, että jotkut kylän pojista laittoivat pennin 

ja viiden pennin kolikoita kiskoille. Toki 

myöhemmin sorruin itse samaan kolttoseen, 

mutta koulumme rehtorin puhuttelun jälkeen 

pennien laittaminen väheni huomattavasti.   

 

     Kesällä heinäkuun lopussa saapui naapurin 

sedän taloon taksilla mieshenkilö, joka esitteli 

itsensä Hymylehden toimittajaksi. Hän kertoi 

tekevänsä juttua maaseudun 

pienviljelijäperheestä ja valinta oli osunut 

onnekkaasti naapurin perheeseen. Tämä 

”toimittaja” haastatteli naapurin isäntää ja 

emäntää pieniä näkäräisiä välillä nauttien. Illan 

saapuessa vieras pyysi yösijaa ja hän majoittui 

talon yläkertaan talon poikien kanssa. Aamulla 

vieras tilasi taksin ja pyysi isäntää maksamaan 

taksikyydin kirkonkylälle. Rahat olivat loppuneet 

haastattelumatkan alussa. Mies lupasi, että 

Hymylehti maksaa tuhdin korvauksen isännälle 

kun juttu julkaistaan lehdessä. Miehen taksin 

hävittyä pihapiiristä, talon vanhin poika huomasi 

rahakukkaronsa tyhjentyneen yön aikana. Pian 

ilmeni, että mies oli ollut joku huijari, joka käytti 

naapurin hyväuskoisuutta hyväksi. Mitään 

lehtijuttua ei tullut Hymylehteen eikä muihin 

lehtiin.    

 

     Suomeen saatiin sinä vuonna Australiasta 

juoksun huippuvalmentajaksi Arthur Leslie 

Lydiard. Vanhemmat veljet liittyivät hänen 

valmennusrinkiinsä ja me nuoremmat 

seurasimme perässä. Saimme postipaketissa 

juoksupäiväkirjat ja valmennusohjeet. Muistelen, 

että syyskesällä Norjasta saapui paketti, joka 

sisälsi valkoisia tabletteja. Pussin päällä ei ollut 

mitään tuoteselostetta. Tabletteja piti napsia 

päivittäin kuntoharjoittelun tueksi. 

Valmennustiimi ilmoitti tablettien sisältävän 

merilevää, joka kasvattaa lihaksistoa. 

Harjoitusohjelma oli kova, se sisälsi kovia 

intervalliharjoitteita jokaiselle harjoituspäivälle. 

Intervalliharjoitteiden jälkeen oli lyhyt verryttely 

ja taas uusi spurtti. Myös raskaat 

mäkijuoksuharjoitteet kuuluivat ohjelmaan. 

Muutaman kerran viikossa oli ohjelmassa pitkä 

juoksulenkki, joka tarkoitti peninkulman pituista 

rankkaa juoksuharjoitetta. Harjoitusohjelma 

tuntui alusta saakka liian kovalta, mutta se tuli 

yhä rankemmaksi harjoitusohjelman edetessä. 



Minun kohdalla harjoitusohjelma katkesi pitkäksi 

aikaa sitkeän flunssan takia. 

 

     Kesä jatkui viileänä koko heinäkuun ajan. 

Jatkoimme maataloustöitä elokuun alussa 

niittämällä rehukauraa viikatteella ja kuivatimme 

ne rassilla. Elokuu oli sen kesän lämpimin 

kuukausi ja saimme nauttia lämmöstä aina 

syyskuulle saakka. Syyskuun alussa oli kuumia 

päiviä ja usein menimme pyörillä koulusta 

suoraan uimaan. Syyskuun puolivälin jälkeen 

ilmat alkoivat viilentyä ja uintireissut jäivät siltä 

kesältä.  

 
Kirjoittaja kevättalvella Kuuksenvaarassa 

 

     Loka- ja marraskuun olivat normaalivuosia 

lämpimämpiä, mutta ensilumi tuli lokakuun 

loppupuolella lähes normaaliin aikaan. Pysyvä 

ohut lumipeite saatiin maahan vasta marraskuun 

lopussa. Marraskuussa kävelimme erään lammen 

jäällä. Jää murtui allani ja upposin veteen kaulaa 

myöten. Serkkupojat onkivat jäiden seassa 

räpiköitsijän rannalle ja kotimatkalla meinasi tulla 

vilu. Vaatteet olivat kastuneet kokonaan ja 

kotimatkalla ne jäätyivät koviksi ja 

joustamattomiksi. Koulu jatkui normaalia 

uomiaan ja joskus tuntui, että opettajalla oli 

vähän uutta opetettavaa. Useimpina päivinä 

syksyn aikana hän oli metsällä jäniskoirien kanssa 

ja meidän piti lukea kirjoista opiskeltavia aineita. 

Hänen vaimonsa tai keittäjät valvoivat, että 

luokassa säilyisi hiljaisuus. 

     Joulukuu oli vuoden kylmin kuukausi. Lunta oli 

vähän ja maa routaantui syvälle. Joulukuun 

puolessa välissä setäni Ilmari Kettunen sai 

viimeisen infarktinsa ja siirtyi ajan rajan toiselle 

puolelle.  Ilmarin kuolema oli meille yllätys ja se 

järkytti meitä kaikkia. Olihan Ilmari täyttänyt 

paria vuotta aiemmin vasta 50 – vuotta.  Ilmarin 

hautajaiset pidettiin joulun aatonaattona kovassa 

pakkassäässä. Lunta oli maassa vain muutamia 

senttejä. Ilmarilla oli kaksi kasvattityttöä, jotka 

olivat kiintyneet setäämme. Sedän kuoleman 

takia hänen vaimonsa päätti lopettaa 

kasvattivanhempana olon. Useiden 

sukulaistemme sydäntä riipaisi tyttöjen rankka 

kohtalo. Hautajaisten jälkeen Ilmarin vaimo 

muutti tyttären luokse Helsinkiin ja talo myytiin 

Miikulanvaaran Antti Kettusen tyttärelle ja hänen 

miehelle.  

 
Ilmari, Viljo, Alma, Arvo, Otto ja Oiva Kettunen 

 

     Vuosi vaihtui pakkasten paukkuessa. Lunta oli 

maassa muutamia senttejä, mutta saimme lunta 

lisää tammikuussa. Monia muistoja mieleen 

jättänyt vuosi oli päättynyt ja uudet mieluiset ja 

epämieluiset elämänkokemukset odottivat 

seuraavana vuonna.   

 

 

 

 

 



Kiukunniemen asukkaat  
Ensio Kettunen 

Elettiin syyskesää 1938, kun ukkini Pekka 

Kettusen uusi puolitoista kerroksinen talo 

valmistui Kuolismaan Itkajärven rannalle, 

Kiukunniemeen. Talon hirsipuut kaadettiin 

edellisenä syksynä ja keväällä oli aloitettu talon 

rakennus veljesten voimin. Vanha vuonna 1910 

rakennettu talo vuokrattiin syksyllä Martiskaisen 

perheelle, joka asui aiemmin Kuolismaan kylässä.  

 
Kiukunniemeläiset Alma Nilsén ja Pekka Kettunen 

 

 
     Pieni metsäkämppä Kuolismaassa 

 

     Syyskuun alussa vuonna 1938 Kiukunniemen 

pojista oli armeijan leivissä Väinö ja vanhemmat 

pojat Ilmari, Oiva ja Hannes olivat syys-savotoissa 

Kuolismaan saloilla isänsä Pekan kanssa. Pekka 

toimi työnjohtajana ja pojat kaatomiehinä. 

Perheen ainut tytär Helvi oli muuttanut vuosia 

aiemmin mummoni Alma Kettusen Korpiselässä 

asuva sisaren Anna-Liisa Honkanen (os. Nilsén 

s.1.4.1883) luokse. Anna-Liisa olisi halunnut ottaa 

Oiva-nimisen pojan kasvattilapsekseen, mutta 

Oiva ei suostunut lähtemään heidän mukaansa. 

Helvi toimi nuoruusiässä Lottana, mutta kuoli 

Korpiselässä marraskuussa v.1939 keuhkotautiin. 

Nuoremmat pojat Viljo ja Toivo kävivät koulua 

Kuolismaassa.   

 
 Kuolismaan koulu rakennettiin v.1910, se paloi 

3.12.1939 klo 21.00 alkaen 

    Isäni Otto ja yksi hänen veljistä oli kesällä 

kuullut kylän pojilta, että Petsamon 

Liinahamarissa olisi töitä tarjolla rakennusmiehille 

ja mainareille. Asia jäi muhimaan poikien 

mieleen. Syksyn tullessa, kun metsätyömaat 

kutsuivat kylän miesväkeä metsään, kylän poikia 

oli lähdössä Petsamoon töihin. Kotona 

keskusteltiin asiasta, mutta isä ja äiti olivat 

poikien lähtöä vastaan. Lopulta lähtölupa heltisi 

ja pojat lähtivät parin muun Kuolismaan pojan 

kanssa eväsreput olalla linja-autokyydillä kohti 

Petsamoa. Ensin matkustettiin Ilomantsin kautta 

Enoon ja sieltä Kajaanin kautta Ouluun. Oulusta 

matka jatkui Tornion kautta Rovaniemelle ja 

sieltä Ivalon kautta Liinahamariin. Matka 

Ilomantsista Liinahamariin kesti neljä päivään ja 

matkalla yövyttiin milloin missäkin 

kortteeripaikassa. Perille saavuttuaan he 

tutustuivat Liinahamariin. Liinahamarissa oli 

satama ja siellä kalanjalostuslaitos, Petsamon silli 

ja kalajauhotehdas, tulli ja Liinahamarin hotelli. 

Kierreltyään Liinahamaria jonkin aikaa, 

Kuolismaan miehet saivat rakennusapumiehen 

töitä eri työmailta. Kesällä oli aloitettu rakentaa 

Kolosjoen vesivoimalaa tulevan nikkelikaivoksen 

sähkönsaannin turvaamiseksi. Samalle alueelle 

rakennettiin kunnallistekniikkaa, asuntoja 

kaivostyöläisille, työpajoja ja erilaisia 

hallintorakennuksia. Rakennustöihin oli tullut 

eripuolilta suomea kesän aikana toista tuhatta 

työmiestä. Kesä ja alkusyksy olivat olleet 



ennätyslämpimiä, mutta syksyn edetessä kylmä 

tuuli alkoi puhaltaa Jäämereltä mantereelle. 

Alueella ei ollut puustoa, joten tuuli tuntui 

metsien miehistä oudolta tuttavuudelta.  

Rakennustöissä tehtiin pitkiä työviikkoja ja - 

työpäiviä. Heikko ravinto ja kylmä pohjoistuuli 

aiheuttivat sen, että molemmat veljekset 

sairastuivat kuumeeseen. Ensin yritettiin olla 

töissä sairaana, mutta pian kuume vei veljekset 

petipotilaiksi.   

 
Savottamiehet tulistelemassa kämpän edessä 

 

     Kuumeen jatkuessa isäni päätti palata kotiin 

toisen veljeksistä jäädessä vielä muutamaksi 

viikoksi Liinahamariin töihin. Lopputilillä hän 

maksoi Liinahamarin majoitusliikkeeseen 

majoituksen ja loput tilistä kuluivat paluulippuihin 

Liinahamarista Kuolismaahan. Paluumatka sujui 

samalla tavalla kuin menomatka, mutta sairaana 

matkustaminen kulutti voimia. Kotiin saavuttua 

toipuminen kesti useita viikkoja, ennen kuin isäni 

pääsi jalkeille ja metsätöihin muiden veljesten 

kanssa. Pojille kävi kuin suomalaisessa 

sananlaskussa, ”Kyllä routa porsaan kotiin ajaa”.  

 
Hannes, Oiva, Arvo ja Otto Kettunen 

 

     Joulu 1938 saapui ja koko perhe vietti 

ensimmäistä joulua uudessa kotitalossa. Juhlan 

kunniaksi pojat olivat ostaneet miestä 

väkevämpää kylän ”viinanmyyjiltä” ja juhlamieli 

näkyy alla olevasta kuvasta. 

 Kuolismaan poikia Kiukunniemessä 

     Joulun jälkeen Pekka ja pojat jatkoivat 

talvisavotoissa Petäjäjärven alueen savotoissa 

aina alkukevääseen saakka. Keväällä aloitettiin 

puiden uittotyöt. Talvella puut oli ajettu järven 

jäälle ja jään sulaessa puut uitettiin järvien ja 

jokien kautta tehtaille. Petäjäjärven puut uitettiin 

ensin Ylä- ja Ala-Latalampien kautta Aittojärveen 

ja sieltä edelleen Kotajärven ja Valkkijoen kautta 

Itkajärveen. Valkkijoki virtasi ukkini talon ohi 

Itkajärveen. Sieltä uitto jatkui Koitajokeen, josta 

puut uitettiin Möhköön ja sieltä edelleen 

Nuorajärven ja Koitajoen kautta Enoon ja 

Joensuuhun. 

 
Uittomiehiä Kuolismaan Varpajoella 1930-luvulla 

   Uittokauden päätyttyä kesällä 1939 ja 

Kiukunniemeläiset siirtyivät tekemään 

maataloustöitä kotitilalle. Kylvettiin kauraa, ohraa 

ja perunaa ja korjattiin talven aikana 

rikkimenneitä aitoja ja rakennuksia. Kesän aikana 

viimeisteltiin edellisenä kesänä rakennettua 

taloa.  

 



 
Itkajärven Valkkikoski kevätuittojen aikana  

 

 
Uitomiehiä Koitajoella Kuolismaassa 

 

 
Kämppäemäntäkurssi Ilomantsissa 1930-luvulla 

     Kesän edetessä syksyä kohti alkoi 

maailmantilanne huolestuttaa myös 

Kiukunniemeläisiä. Pojista vanhemmat kutsuttiin 

ylimääräisiin harjoituksiin ja isäni määrättiin 

Kuolismaahan työvelvollisena tekemään 

varustelutöitä Ilomantsin rajavartioston 

ohjauksessa. Syksyn aikana Kiukuniemeläiset 

määrättiin evakkoon, mutta lokakuun lopussa 

evakossa olleet palasivat takaisin. Marraskuun 

viimeisenä päivänä neuvostojoukot vyöryivät 

rajan yli Itä-Ilomantsin kyliin, Megriin, 

Iljanvaaraan ja Liusvaaraan. Seuraavana päivän 

Kiukunniemeläiset lähtivät evakkotaipaleelle. 

Lehmät ja hevonen otettiin mukaan, kaikki muu 

jäi Kiukunniemelle. Joulukuun kolmantena 

päivänä viimeiset suojajoukkojen miehet 

poistuivat Kiukunniemeltä.  Sinne jäivät talot ja 

muut rakennukset tyhjinä odottamaan uusia 

isäntiä neuvostotasavallasta. Pääosa rajakylien 

taloista poltettiin, mutta Kiukunniemen talot 

jäivät polttamatta. Neuvostojoukot purkivat talot 

kesällä 1940 ja kuljettivat talojen hirret 

Kuolismaan kylään rakennettuihin bunkkerien 

hirsikehikoihin. 

 
Kuolismaan poikia pyöräilemässä 

 
Evakosta palanneet rajaseudun tytöt Kuuksenvaarassa
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Vanhoja Valokuvia Ilomantsista  

 
Oinassalmen lossi 5.7.1941 SA-kuva 

 
Ilomantsin Korentovaaran kylämaisema 6.7.1941 SA kuva 
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Ilomantsin kirkko 6.7.1941 SA-kuva 

 
Jumalanpalvelus Ilomantsin kirkossa 6.7.1941 SA-kuva 
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Ilomantsin sankarihautausmaa 6.7.1941 SA-kuva 

 
Vellivaarassa 1940-rajalinjaa tutkimassa kaksi sotilasta 11.7.1941 SA-kuva 
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Arkkuja kirkkorannassa 18.7.1941 SA-kuva 

 
Sankarihautajaiset 18.7.1941 SA-kuva 
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Lotta lypsyllä Ilomantsissa 22.7.1941 SA-kuva 

 
Kenttäjumalanpalvelus Ilomantsissa 22.7.1941 SA-kuva 
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Hattuvaaran kylä 1.8.1941 SA-kuva 

 
Ilomantsin lastentalo kesällä 1941 SA-kuva 


