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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 

 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Taas yksi vuosi on takana. Näin voi moni mielessään miettiä olipa vuosi sitten hyvä tai huono. Aina on lupa 

toivoa uudesta vuodesta parempaa ja samalla mahdollisesti tehdä suunnitelmia tulevalle kaudelle. Minulla 

on ilo sukuseuran puheenjohtajana toivottaa kaikille sukuseuranjäsenille Hyvää alkanutta vuotta 2015. Ly-

hyesti tarkasteltuna mennyt vuosi oli seuran kannalta hyvä, hallitus teki hyvän päätöksen ensi kesän suku-

kokouksen paikasta Ilomantsissa. Meitä odottaa ihana Petkeljärven retkeilykeskus ja kokouksen lopuksi on 

tilaisuus mennä katsomaan Möhkön Kesäteatterin esitystä; Mottimestarit. Tulevasta kesän 2015 sukukoko-

uksesta saa infoa napsauttamalla linkkiä www.kuolismaankettuset.fi  

 Omalta kohdaltani vuosi alkoi rakettien paukkuessa iloisessa seurassa ja asiaankuuluvan juoman kera. Sit-

ten alkoikin arki aivan toisella tavalla. Nimittäin iski influenssa, joka tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan.  Vanha 

sanonta ”aika parantaa haavat” lieneekin nyt paikallaan eli on otettava vaan rauhallisesti ja unohdettava 

kaikki uudenvuoden lupaukset laihdutuskuureista ja kuntojumppatunneista.  Positiivinen ajattelu kevään 

saapumisesta piristää mieltä ja antaa siivet kohti kesää. 

Aurinkoista talven aikaa ja hyviä hiihtoretkiä! 

 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Sukuseuran vuosikokous lauantaina 11.7.2015 

 

Sukukokouksen alustava ohjelma: 

klo 7.00– Aamukahvi + kukkonen + salaatti omakustannehinta 7 €  

klo 9.00  Ilmoittautuminen Petkeljärven opastuskeskuksessa  

klo 9.30  Sukukokouksen aloituspuheenvuorot puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Vuosikokous, jossa käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat. Hallituk- 

seen valitaan erovuoroisten tilalle uudet jäsenet! 

klo 11.00  Sukuateria "karjalainen pitopöytä"  

klo 13.00  Kesäteatteriesitys Mottimestari Möhkössä, johon on alustavasti varattu 20 istu- 

mapaikkaa. Ryhmälippu maksaa 12 € /hlö, jos teatteriin osallistuu väh. 16 hen- 

keä, muutoin hinta on 15 €. 

Iltaohjelmaa järjestetään tarpeen ja toivomusten mukaan 

arpajaiset 

Sunnuntaina 12.7.2014 jumalanpalvelukset Ilomantsin kirkoissa klo 10.00 

Kokoukseen ilmoittautumiset ja osallistumismaksut: 

Osallistumismaksu 25 € on maksettava sukuseuran tilille toukokuun 2015 loppuun mennessä. 

Viitteeseen on kirjattava osallistujien nimet. Lapset alle 12 -vuotiaat – 50 %. Sukukokouksen 

osallistumismaksu 25 € sisältää ohjelman ja pitoaterian. Teatterilipun maksaa kukin itse, mut-

ta liput voidaan tilata yhteistilauksena. 

 

Tilinumero: Handelsbanken 313130-2207496      IBAN FI74 3131 3002 2074 96   

Viiteosioon merkittävä osallistujien nimet ja lapsien ikä 

 

Yöpyminen Petkeljärvellä maksaa 40 € / osallistuja, ilmoittautuminen suoraan Petkeljärvelle 

Yhteystiedot Petkeljärvelle: Email: petkeljarvi(at)gmail.com, phone number +358 41 4361790 

 

Hallituksen jäsenet: Tuula Luomala pj, Ensio Kettunen vpj. Eeva Kettunen sihteeri, Jaakko Kettunen rahas-

tonhoitaja, Taina Koivisto, Kari Kettunen, Ari Korpelainen; erovuorossa Tuula Luomala, Eeva Kettunen, 

Jaakko Kettunen ja Taina Koivisto. 
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Talvisodan taistelut Oinasvaarassa 
Ensio Kettunen  

Edellisessä Kettusviestissä jäimme taisteluissa 

Möhkön kylään. Joulukuun 5. päivänä (ti) ER.P 11 

vetäytyi Möhköön. Neuvostojoukot olivat silloin 

vasta Miikkulanvaarassa. Lutikkavaarassa ei ollut 

vielä vihollisia. Käytännössä suomalaisjoukot ve-

täytyivät käymättä suurempia taisteluita, koska 

siihen päivään mennessä oli kaatunut vasta yksi 

sotamies, yksi kadonnut ja neljä haavoittunut! 

 
Möhkön kylä maaliskuussa 1940 

     Joulukuun 7. päivänä suomalaiset lähtivät Lu-

tikkavaaran suuntaan katsomaan, missä neuvos-

tojoukot ovat tulossa. Öykkösenvaaran kohdalla 

klo 14.30 joukkue joutui taisteluun ja perääntyi, 

koska hyökkäysvaunu ja sen mukana tullut neu-

vostojoukkue alkoi tulittaa joukkojamme. Joukot 

pakenivat Möhköön saakka, jonne hyökkäysvau-

nujen johtamat joukot saapuivat parin tunnin 

päästä.  Möhkönkosken länsipuolelle suomalais-

joukot olivat saaneet tehtyä asemat, joista avat-

tiin tuli hyökkäysvaunuja ja elävää neuvostojouk-

koja vastaa. Yksi hyökkäysvaunu saatiin tuhottua 

ja toista vaurioitettua suorasuuntaustykin avulla. 

Möhkön silta räjäytettiin samana iltana klo 16.20. 

Taistelu Möhköstä jatkui seuraavina päivinä. Ilo-

mantsin joukkojen komentajaksi tuli eversti Tal-

vela ja Ryhmä A:n komentajaksi Per Ole Ekholm.     

Kun viholliset olivat päässeet koukkaamaan Möh-

kön ja Oinassalmen väliselle tielle 8. – 9.12.1939 

välisenä aikana, päätettiin perääntyä Oinassal-

men asemiin. Samalla annettiin Möhkössä oleville 

joukoille käsky siirtyä Oinassalmelle 9.12.1939. 

Erillispataljoona 11 peräytyi Oinassalmelle. Jou-

kot vetäytyivät 9.-10. joulukuun välisenä yönä 

lepäämään seuraavan päivän ajaksi pahvisiin telt-

toihin Taivallammen ja Kuikkalammen väliseen 

maastoon. Oinassalmen silta räjäytettiin viimeis-

ten suomalaisten ylityksen jälkeen su 10.12.1939. 

     Suomalaisten joukkojen partio Niiranen oli 

havainnut vihollisia Nuorajärven eteläpuolella 

lähellä Karpankangasta. Asiaa selvitettiin useilla 

partioilla ja yksi partio näki vihollisten yöpyvän 

Karpanjärven etelänpuoleisen lahden rannalla. 

Seuraavana päivänä palattiin paikalle ja havaittiin 

vihollisten poistuneen rannalta. Vihollisen 155. 

divisioonan pataljoonan joukkoihin kuulunut 

ryhmä oli siirtynyt siinä vaiheessa Kortelammen, 

Taivallammen ja Siitarin alueelle, lähelle joukko-

jemme lepopaikkaa Taivallammella.    

 
Oinassalmen taistelualueen kuvia 1939 - 40 SA-kuva 

 
    ER.P aloitti hyökkäyksen ti 12. joulukuuta Oi-

nassalmelta Möhkön suuntaan, mutta joukot 

joutuivat palaamaan tunnin ajan kestäneen tais-

telun päästä takaisin Oinassalmelle. Hyökkäykses-

sä ei kuollut suomalaisia. Hyökkäys uusittiin seu-

raavana päivänä, mutta vihollisen tykistötulen 
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vuoksi jouduttiin peräytymään verissä päin takai-

sin Oinassalmelle, sillä päivän taisteluissa kaatui 

yli 20 suomalaista. Joulukuun 14. päivänä suoma-

lainen hevoskolonna oli tulossa Kuikkalammen 

ohi kulkevaa huoltotietä Taivallammen itäpäädyn 

kohdalla. Taivallammen takaa avattiin pikakivääri-

tuli kolonnaa vastaan. Kolonna oli viemässä muo-

naa ja tarvikkeita esikuntaan Muokonniemelle 

Hyttisen ja Tossavaisen taloihin. Kolonna pääsi 

kuin ihmeen kaupalla ehjänä perille. Kuikkalam-

men rannalla ja Taivallammen särkällä levossa 

olleet suomalaisjoukot alkoivat tutkia, kuka tulitti 

kolonnaa. Päivän aikana selvisi, että Taivallam-

men taakse oli tullut asemiin venäläinen 2/659 JR 

joukkoja yli 600 miestä.  

 
Jalasjärven miehiä Pienen Kuikkalammen rannalla 

sijaitsevan Korsun edessä SA-kuva 

     Eversti Ekholmin saatua tiedon venäläisjoukko-

jen läsnäolosta Taivallammen takaisessa maas-

tossa, hän päätti mennä paikanpäälle katsomaan 

tilannetta. Ekholmin saapuessa Kuuksenvaaraan 

Tervaruukin maastoon lähelle Muokonjärven 

rantaa, oli siellä suomalaisten reservijoukko kap-

teeni Riitesuon ja kapteeni Kivikon kanssa tule-

massa Ilomantsin suuntaan. Ekholmin tiedustel-

lessa tilannetta Taivallammella, sai hän epämää-

räisiä tilanneselostuksia. Reservijoukkoja alettiin 

tulittaa järven takaa ja silloin Ekholm antoi mää-

räyksen lähteä hyökkäämään venäläisjoukkoja 

vastaan. Ekholm palasi takaisin kirkonkylälle ja 

ilmoitti tilanteen eversti Talvelalle. Talvela mää-

räsi kokoamaan kaikki lähistöllä olevat kaikki va-

paat joukot tuhoamaan Taivallammelle päässyttä 

vihollisen joukko-osastoa. Ilomantsin kirkolla 

Ekholmin johtama komentoporras keräsi lähiym-

päristöstä vapaana olevia miehiä saaden aikaan 

200 miehen suuruisen iskuosaston.  

 
Taival- ja Kukkalammen juoksuhautaa SA-kuva 

 
Oinassalmen silta räjäytettiin 10.12.1939 SA-kuva 

     Osasto lähti liikkeelle pe 15.12.1939 Taival-

lammilta Oinassalmelle päin ja pääsi etenemään 

Muokonniemen esikunnan läheiselle mäntykan-

kaalle. Kankaan reunassa joukkoja vastaan avat-

tiin tuli ja suomalaisten ja venäläisten välinen 

tulitaistelu päättyi suomalaisten voitoksi. Muo-

konniemen taisteluissa kaatui kahdeksan ja muu-

alla Oinasvaarassa kuusi sotilasta. Joukkojemme 

saavuttua esikuntana toimineen Tossavaisen ta-

lon pihaan, todettiin esikuntarakennus tyhjäksi. 

Kapteeni Ylinen oli vetäytynyt taistelun alettua 

tien pohjoispuolella olevaan Uuno Hyttisen torp-

paan, josta hän puhelimen välityksellä johti Oi-

nassalmen taisteluja. Ekholm otti kunnian voittoi-

sista taisteluista, vaikka oli itse takalinjoilla! 
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Kapteeni Koslovin ja 16 miehen hautakumpu 

     Seuraavan päivän aikana tuhottiin alueella 

harhailevia vihollisosastoja ja saatiin 35 vankia ja 

runsaasti sotasaalista mm. 15 konekivääriä. Ker-

santti Pynnönen oli partioimassa joukkonsa kans-

sa Petkeljärven suunnassa ja paluumatkalla hä-

nen joukkonsa yllätti ruokailutauolla Taivallam-

melta karkuun päässeen pataljoonan komentaja 

kapteeni Koslovin partion. Partiossa oli kapteenin 

lisäksi lääkäri ja 15 miestä. Pynnösen partio tuho-

si koko joukkueen Särkkäjärven rantametsään.  

Taivallammen taistelut päättyivät suomalaisten 

voittoon. Venäläisiä kaatui yli 600 sotilasta, suo-

malaisia kaatui toistakymmentä sotilasta, kun 

mukaan otetaan Taivallammen ympäristön puh-

distustöissä kuolleet. Venäläiset sotilaat haudat-

tiin seuraavana keväänä Taivallammen rantamet-

sikköön kolmeen suurempaan hautaan ja kauem-

pana olevat haudattiin kaatumispaikoille. Kap-

teeni Koslovin ja hänen mukana kaatuneitten 

toverien hauta löytyy Särkkäjärven rannalla ole-

vasta niemestä, noin 1,5 km Keltasilmän laavulta 

Ilomantsiin päin. Hauta sijaitsee 25 metriä puussa 

olevasta rististä niemen kärkeen päin (isäni oli 

hautaporukassa, joka hautasi kaikki Taivallammen 

taisteluissa kaatuneet venäläiset sotilaat).  

     Taivallammen, Muokonniemen ja Oinassalmen 

taisteluissa 14. – 16.12.1939 kaatuneet Ilomantsi-

laiset sotilaat Lauri Hattunen, Pekka Vlasoff, Eino 

Pussinen, Toivo Penttinen, Reino Kärkkäinen, 

Eino Nissinen ja Onni Taipale haudattiin Enon 

pastorin Martti Ervolan toimesta tapaninpäivänä 

to 26.12.1931 Ilomantsin luterilaiselle hautaus-

maalle. Myöhemmin tammikuun 27. päivänä 

1940 pidettiin kokous, jossa päätettiin, että pe-

rustetaan toimikunta, joka organisoi talvisodan 

vainajien siirron vapaussodan 1918 sankarihau-

tausmaalle keväällä 1940. Uudelleenhautaus ta-

pahtui keväällä ja siunaustilaisuus 19.5.1940. Siitä 

on olemassa Eino Salakan ottamia valokuvia. 

Muokonniemellä tapahtuneessa Taisteluissa 

15.12.1939 kaatuivat; Alatalo Torsti, Asikainen 

Ahti, Tommila Väinö, Toivonen Pauli, Tahvanai-

nen Veikko, Rajala Yrjö, Pelttari Martti ja Lehtinen 

Risto. Taivallammen taistelujen jälkeen 

16.12.1939 jälkeen oli hiljaisempi kausi Oinassal-

men rintamalla ja 22. – 23.12.1939 siirrettiin yksi 

komppania Oinassalmelta Kallioniemeen, koska 

siellä tarvittiin lisävoimaa. Joulukuun 23. päivänä 

lauantaina hyökättiin Oinassalmella ja siinä kolme 

sotilasta jäi Haapovaaran tielle hyökkäyksen jäl-

keen. Joulun aikana Oinassalmen puolustajat 

kävivät partiossa ja joulukuun lopussa yksi komp-

pania siirrettiin Nuorajärven länsirannalle varti-

oimaan ranta-aluetta. Tammikuussa siirrettiin 

pysyvät vartiopaikat Hirvenleuoille, Pesusvaaraan 

ja Sotkasenvaaraan varmistamaan eteläistä sivus-

taa vihollisen hyökkäystoimilta. Partiotoiminta 

kiihtyi tammi- ja helmikuuna aikana. Samaan 

aikaan viholliset tekivät Möhköön Koitajoen jäälle 

lentokentän, josta lentokoneet alkoivat häiritä 

suomalaisjoukkoja ja Ilomantsin kirkonkylää. 

 
Rauhaneuvottelijat maaliskuussa Möhkössä SA-kuva 

     Maaliskuun 13. päivänä 1940 tuli rauha. Oinas-

salmen puolustajat siirtyivät Ilomantsin kirkonky-

lälle 15. maaliskuuta ja joukkoja alettiin kotiuttaa 

maaliskuun lopussa. Ilomantsissa kaatui talviso-

dassa 125 suomalaista, 275 haavoittui ja 22 mies-

tä katosi. Miesvahvuutena suomalaisilla oli 800 

sotilasta vs. neuvostoliitolla 18 000 sotilasta. Ilo-

mantsi menetti sodassa seuraavat kylät: Melasel-

kä, Ontronvaara, Kuolismaa, Liusvaara ja Vuotto-

niemi.  Noin 1/3 osa pitäjän pinta-alasta jäi rajan 

taakse. Lähde: ER.P.11. sotapäiväkirjat 
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Sotilaspastorin päiväkirjoja joulukuulta 1939 
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Saloseudun asukkaat 
Ensio Kettunen 

Ilomantsin saloilla asuttiin useissa paikoissa tiet-
tömien taipaleiden takana.  Lähdemme tutustu-
maan 1930-luvun saloseutujen majoitusoloihin ja 
asukkaisiin Ilomantsin eteläpuolelta, Melaselästä1 
itään. Lavuslahdessa2 asuivat Vasseli, Paavali, 
Simana ja Nikolai Palviainen, toisessa talossa 
Oleks Palviainen. Lavuslahdesta kahden kilomet-
rin päässä Putkivaarassa3 asui Arvid Paukkonen 
perheineen. Arvid piti talossaan kestikievaria, 
jossa aiemmin majoittuivat Möhköstä rautaa 
Värtsilään kuljettaneet hevosmiehet. Ennen sotia 
taloon majoittui myös savottalaisia.  Lavuslahdes-
ta puoli peninkulmaa etelään päin oli kaksi erä-
maataloa Kangaslammen4 ja Heinälammen ran-
nalla.  
     Peninkulma itään Kangaslammelta oli Hylkysyr-
jä5 niminen kylä, joka sijaitsi Ala-Vieksijärven ta-
kana, Suojärven ja Ilomantsin pitäjien rajalla. 
Hylkysyrjässä oli kaksi pientä tilaa ja niistä muu-
taman kilometrin päässä Suojärven suuntaan, 
Viipurin läänin rajalla oli metsänvartijan torppa6. 
Hylkysyrjässä asuivat ennen sotaa Jussi Kettusen 
ja Kalle Tenhusen perheet. Kallen vaimo Hanna 
Ikonen oli Juhon serkku. Hylkysyrjän metsänvarti-
jana toimi ”Vuaranpiän Ierikan poika” Iivari Iko-
nen. Hylkysyrjään ei ollut tietä, ainoastaan polku-
ja, joita pitkin pääsi Kivisalmella7 sijaitsevan talon 
kautta Haapavaaraan, Peurujoelle, Melaselkään 
ja Lokanvaaraan. Matkaa lähimpään Kivisalmen 
taloon oli yli viisi kilometriä. Kivisalmella asuivat 
Taavetti Ikonen ja veljekset Eetu ja Matti Myöhä-
nen.  Lokavaaralle8 oli Hylkysyrjästä matkaa kuusi 
kilometriä. Siellä asui Paavo Sivonen ja talvisodan 
alla Lokanvaaraan muutti Kuolismaan kylästä 
Alfred Hurskainen. Alfredin vaimo Elin Kettunen 
oli ukkini sisar. Lokanlahdesta Ontronvaaraan 
päin Haisevassa9 asui Olli Ikosen perhe. Lokalah-
dessa oli kolme tilaa, joissa asui Ikosia mm. Huk-
ka-Pekka Ikosen perhe.  

  
Palstamökki Itä-Ilomantsissa 

     Hylkysyrjän saloilla oli lehtipuusta rakennettu 
metsäkämppä, joka oli kooltaan 6 x 5 metriä. 
Kämppään mahtui majoittumaan noin kymmenen 
miestä. Kämppä oli matala ja pitkien miesten oli 
käveltävä kämpässä pää hartioiden väliin lasket-
tuna. Hylkysyrjästä itään, Ylä-Vieksijärven rannal-
la oli Jupetti niminen asuinpaikka. Siellä asuivat 
Misa ja Feodora Ahponen. Jupetissa10 oli myös 
pieni yöpymiskämppä eli palstamökki. Palstamö-
kin rakensivat savottalaiset itse. Ylä-Vieksijärven 
itärannalla oli maja11, jossa myös savottalaiset 
yöpyivät. Jupetista peninkulma itään olivt Hirvi-
vaara ja Hirvisärkkä12, jonne Enso Gutzeit teki 
kämpän vuonna 1926. Kämppä oli alueen suu-
rimpia, sillä lähiseuduilla ei ollut asuintaloja ma-
joittumista varten. Kämppään mahtui 16 miestä 
ja sen pohjan pinta-ala oli reilut 70 neliömetriä. 
Kämpän yhteydessä oli hartsimakasiini, rehusuoja 
ja talli. Hirvisärkällä oli 1930-luvulla suuret savo-
tat ja savottalaisia oli kämpällä joskus liikaakin. 
Hirvivaaran alueen puut uitettiin Ylä-Vieksijärven 
kautta Ala-Vieksijärvelle ja sieltä Möhköön. Hirvi-
vaarasta peninkulma itään oli Kuuttivaaran valti-
on metsänvartijantalo, joka sijaitsi Kuuttivaaran13 
laella, kaukana muusta asutuksesta. Talosta lä-
himpään naapuriin oli matkaa lähes peninkulma.  

 
Hirvisärkän kämppä (Kuva Lusto/Enson kokoelma) 

 

http://www.kantapuu.fi/imageinfo.php?id=14083&view=lres&prms=s_fulltext=Hirvis%E4rk%E4n&s_adv[0]=&s_adv[1]=&s_adv[2]=&s_advfrom[0]=6&s_advfrom[1]=6&s_advfrom[2]=6&s_org=0&s_viewmode=2&s_class=1&s_advs=3
http://www.kantapuu.fi/imageinfo.php?id=14085&view=lres&prms=s_fulltext=Hirvis%E4rk%E4n&s_adv[0]=&s_adv[1]=&s_adv[2]=&s_advfrom[0]=6&s_advfrom[1]=6&s_advfrom[2]=6&s_org=0&s_viewmode=2&s_class=1&s_advs=3
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    Kuuttivaarasta peninkulma itään, lähellä Salmi-
järveä oli Leppäsenahossa14 kruununtorppa, jossa 
asui Jehki Vlasoff. Salmijärvellä15 oli rajavartiosto 
ja metsänvartijantalo, jota asutti ennen sotia 
kuuluisa karhunkaataja Mikko Krökki. Salmijärven 
rannassa oli vanha tsasouna, jossa pidettiin ai-
empina kesinä praasniekkoja. Tsasounasta piirros 
lehden lopussa. Salmijärven takaisilla salomailla 
oli myös metsäkämppiä 1930-luvulla. 
     Liusjärven takana, Ruhasen lammen16 rannalle 
rakennettiin 1920-luvun lopussa pieni metsä-
kämppä. Kämpän viereen rakennettiin ennen 
talvisotaa uusi suurempi kämppärakennus. Ruha-
sen uudempaan kämppään mahtui kolmatta 
kymmentä savottalaista. Ruhasen kämpältä Lius-
vaaraan oli matkaa noin puoli peninkulmaa. 
Kämpältä venäjän rajalle oli kolme kilometriä. 
Ruhasen lammelta puut uitettiin Kontiojärven ja 
Torasjoen kautta Torasjoen sahalle. Suojärven 
puolella Kontiojärvellä17 ja Tsudojärvellä oli myös 
suuret metsäkämpät, joissa majoittui kymmeniä 
savottalaisia. 

 
Kontiojärven kämppä (Lusto/Metsähallituksen kokoelma) 

     Liusvaarasta pohjoiseen noin peninkulman 
päässä oli Metsälampi18, jonka rannalla oli kämp-
pä. Kämppään majoittui savotta- ja uittomiehiä 
talvisavotoiden ja kevään uittokauden aikana. 
Lammen rannalle oli rakennettu myös sauna, joka 
oli ahkerassa käytössä läpi vuoden. Metsäsalmen 
alueen puiden uitto oli suuritöistä, koska sieltä oli 
kymmenien peninkulmien uittomatka Liusvaaran, 
Mäntyjärven ja Kontiojärvien kautta Torasjoen 
sahalle. Metsälammelta pohjoiseen oli rajan pin-
nassa Iljanvaara19, jossa oli yksi asuintalo, met-
sänvartijantalo sekä pieni rajavartioston par-
tiomaja, jonka lähelle oli pystytetty tähystystorni.  
     Iljanvaarasta Hattuvaaran suuntaan noin pe-
ninkulman päässä Hullarissa oli metsänvartijanta-
lo ja Saralammen20 rannalla oli metsäkämppä, 
johon mahtui kymmenkunta miestä. Kämppä 
rakennettiin vuonna 1929. Vuottoniemelle sieltä 

oli matkaa vajaa peninkulma. Sama matka oli 
Kasisvaaran erämaataloon. Saralammen ympäris-
tössä kaadetut puut ajettiin talvella lammen jääl-
le ja keväällä puut uitettiin Roukejärven kautta 
Koitajoelle. 

 
Saralammen kämppä (Lusto/Enson kokoelma) 

     Roukejärven rannalla21 sijaitsi Ronkkeen 
kämppä joka rakennettiin vuonna 1925. Kämpältä 
oli Vuottoniemen kylään noin viisi kilometriä. 
Kämppä ja tallit poltettiin talvisodan alussa 1939.  

 
Roukejärven kämppä (Lusto/Enson kokoelma) 

     Roukejärveltä itään Petäjärvellä22 ja Aittojär-
vellä23 oli pieniä kämppiä, joissa isäni vietti usean 
talven ajan savotoissa. Latalammella24 Martiskai-
sen talossa yöpyi myös savottamiehiä. Petäjärvel-
tä noin peninkulma itään Elinlammella25 oli useita 
pieniä palstamökkejä. Osa savottamiehistä piti 
kortteeria Elinlammen metsänvartijan talossa.  
      Ilomantsin itäosan salomailla asuivat pääasi-
assa savottamiehet, metsänvartijat, saloseudulla 
viihtyvät pienviljelijäperheet sekä rajavartijat. 
Heille tiettömään taipaleen takana asuminen oli 
omaehtoinen valinta.  Saloseudun asukkaat elivät 
yksinkertaista elämää pienissä mökeissä, pirteissä 
ja metsäkämpillä. Metsä antoi näille metsien 
miehille ja naisille elintarpeet ja toimeentulon. 
Sairaiden hoito näillä saloseudulla hoidettiin Kuo-
lismaan sairasmajalla olevan terveyssisaren ja 
kylissä olevien kansanparantajien toimesta. 

http://www.kantapuu.fi/imageinfo.php?id=61815&view=lres&prms=s_fulltext=Kontioj%E4rvi&s_adv[0]=&s_adv[1]=&s_adv[2]=&s_advfrom[0]=6&s_advfrom[1]=6&s_advfrom[2]=6&s_org=0&s_viewmode=2&s_class=1&s_advs=3
http://www.kantapuu.fi/imageinfo.php?id=14048&view=lres&prms=s_fulltext=Vuottoniemi&s_adv[0]=&s_adv[1]=&s_adv[2]=&s_advfrom[0]=6&s_advfrom[1]=6&s_advfrom[2]=6&s_org=0&s_viewmode=2&s_class=1&s_advs=3
http://www.kantapuu.fi/imageinfo.php?id=14059&view=lres&prms=s_fulltext=Vuottoniemi&s_adv[0]=&s_adv[1]=&s_adv[2]=&s_advfrom[0]=6&s_advfrom[1]=6&s_advfrom[2]=6&s_org=0&s_viewmode=2&s_class=1&s_advs=3
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Lavuslahti, Putkivaara, Lokalahti, Lokanvaara ja Hylkysyrjä olivat Melaselän ja Lokalahden takaisia salomaita 
 

 
Haisova ja sen alapuolella Lokalahti, Jupetti, Hirvisärkkä ja Kuuttivaara olivat Lokanlahden takaisia salomaita 
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Kuuttivaara, Leppäsenaho ja Salmijärvi olivat Ilomantsin ja Suojärven raja-alueen salomaita 
 

 
Ruhanen ja Metsälampi olivat Liusvaaran takaisia salomaita 
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Metsälampi, Iljanvaara, Aittojärvi, Latalampi ja Elinlampi olivat Vuottoniemen salomaita 
 

 
Iljanvaara, Hullarin Saralampi, Roukejärvi olivat Vuottoniemen alueen salomaita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Kuolismaan talojen paikat 
Kuolismaan talojen paikkojen koordinaatit vanhojen vuoden 1928 karttojen mukaan. Talojen paikat saatta-

vat heittää jonkin verran vanhan kartan epätarkkuuden vuoksi! 

 

1. Jeremias Hattusen ja Ivan Timoskaisen talot 62o43’21,05’’P – 31o37’53,89’’ I 

2. Jussi Hoskosen kauppa 6243’15,33’’P - 3137’51,44’’I 

3. Jussi Kettusen talo 6243’09,37’’P - 3137’51,84’’I 

4. Koulu 6243’04,96’’P - 3138’04,18I  

5. Ipa Potkosen ja Lauri Hattusen talot 6243’09,55’’P - 3138’33,05’’I 

6. Alfred Hurskaisen, Josva Kettusen, Mikko Salomaan yms. talot  3243’03,37’’P - 3138’51’’I 

7. Kuolismaan Tsasouna 6243’05,20’’P - 3139’02,00’’I 

8. Punaisenristin Sairasmaja 6243’04,43’’P - 3139’29,90’’I 

9. Ivan Timoskaisen kauppa 6243’18,44’’P - 3139’29,71’’I 

10. Heikki Räty 6243’03,20’’P - 3139,43’43,80’’I 

11. Jehkimä Timoskainen 6242’56,89P - 3139’53,88’’I 

12. Toivo Hurskainen ”Lyhykäisen talo/Kuolismaan vartio” 6242’53,60’’P - 3139’57,80’’I 

13. Venäläisten tarkastuspiste ja vartiokoppi puomin vieressä 

14. Toivo Potkonen 6243’56,60’’P - 3139’33,82’’I 

15. Pekka ja Alma Kettunen, Kiukunniemi 6243’40,60’’P - 3140’27,22’’I 

16. Jakunvaaran talo Vegaruksen tien varressa 6242’36,50’’P - 3141’36,50’’I 

 

 
 
 
 
 
 
 

Itkajärvi 

Kyläjärvi 
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Toivoille keksittiin lisänimet 
Ensio Kettunen 
 

Ennen vanhaan, kun kylissä asui samannimisiä 

henkilöitä, lisättiin nimeen etuliite, jolla eroteltiin 

samannimiset henkilöt toisistaan. Etuliite muo-

toutuivat yleensä ihmisten ominaisuuksien tai 

asuinpaikan mukaan. Kotikylässäni asui sodan 

jälkeen kolme Toivo Kettusta. He olivat kaikki 

Kuolismaan Kettusia, mutta he eivät olleet lä-

hisukua toisilleen. Kylämme Toivo Kettuset ero-

tettiin toisista kutsumalla heitä lisä-/liikanimillä. 

Miikkulanvaaran Antti Kettusen poika Toivo Ket-

tunen muutti asumaan Kuuksenvaaran kylään 

Ikolan tilan maille 1940-luvun lopussa. Ensin hea-

suivat vaimonsa kanssa pienessä mökkipahases-

sa, myöhemmin Toivo rakensi varsinaisen talon. 

Tila oli Kuuksenvaaran keskimääräisiä tiloja suu-

rempi. Tämän vuoksi kylällä häntä alettiin kutsua 

Iso-Topiksi. Topi oli kooltaan keskimääräisiä ukko-

ja pidempikin, mutta nimi lienee määritelty tila-

koon perusteella.  

     Toivo teki savotoissa töitä hevosmiehenä ja 

isäni Otto toimi hänen tekomiehenä. Eräänä lo-

kakuisena päivänä savotalle tuli sanantuoja, että 

Kettuselle on syntynyt aamulla poika. Molemmat 

miehet katsoivat toisiinsa ja kyselivät sanan-

tuojalta, kummalle? Sanantuoja ei sitä tiennyt, 

mutta myöhemmin selvisi, että molempien mies-

ten vaimoille oli syntynyt samana aamuna pojat, 

Toivolle Tuomo ja Otolle allekirjoittanut.   

 
Setä-Toivo kuvassa keskellä ukkini Pekan hautajaisissa 

 

     Lutikkavaarasta kotoisin oleva Toivo Kettusen 

kuuli, että Kuuksenvaarassa oli pieni mökki vuok-

rattavana. Hän kävi pyytämässä omistajalta, että 

saisi muuttaa asumaan mökkiin. Luvan saatua 

muuttokuorma saapui mökkipahasen pihaan ja 

Lutikkavaaran Topi asettui perheineen asumaan 

mökkiin.   Pian Kuuksenvaarassa asuvat Toivot 

alkoivat sotkeutua kyläläisten mielissä ja alettiin 

miettiä lisänimiä, joilla Topit voidaan erottaa toi-

sistaan. Lutikkavaaran Topille keksittiin liikanimi 

Pikku-Toivo. Nimi lienee tullut siitä, kun hän asui 

pienessä mökissä. Toisaalta Pikku-Topi oli myös 

lyhempi Isoa Toivoa. Muistan käyneeni muutamia 

kertoja molempien Topien asunnoissa 1950 - 60 

lukujen taitteessa ja kontrasti oli suuri heidän 

asumisolojen välillä.  

     Parin sadan metrin päässä Iso-Toivon talosta 

asui setäni Toivo Kettunen. Hän piti Ukkini Pekka 

Kettusen ja mummoni Alma Kettusen kanssa sa-

maa taloutta. Me kutsuimme setäämme Setä-

Topiksi erottaaksemme hänet muista kylämme 

Toivoista. Kyläläisten suussa setääni taidettiin 

kutsua Humu-Topiksi, sillä Setä-Toivolle maistui 

väkijuoma useampana päivänä viikossa. Toivolla 

oli kaunis lauluääni, ainakin omasta mielestä ja 

usein hän lauleli sen ajan iskelmiä kovaan ää-

neen.  Tästä jatkuvasta humalatilassa olosta huo-

lestui isäni veli Arvo. Hän osti tilan omiin nimiin, 

ettei tila menisi vasaran alle. Toivo-Setä oli huo-

mannut lehdessä tilanhoitajan paikan olevan 

vapaana Lounais-Suomessa. Hän haki tilanhoita-

jan paikkaa ja pian hän muutti asumaan uudelle 

paikkakunnalle maatilan esimieheksi.  

 
Iso-Topi Miikulanvaarassa heinäkuussa 2002 

 

     Elämä jatkui muutaman vuoden ajan kyläs-

sämme entisellään, kunnes mökin omistaja päätti 

häätää Pikku-Toivon pois pihamökistä. Mökin 
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omistajan kanssa naapurit neuvottelivat häädön 

peruuttamisesta, mutta hänen mielestä asiaa on 

päätetty ja häätö toteutetaan sen kesän alussa. 

Miehen vaimo olisi halunnut peruuttaa häädön, 

mutta miehen päätä ei käännetty neuvotteluista 

huolimatta. Syitä häätöön oli monia, enkä lähde 

niitä tässä selvittämään. Isäni ja hänen veljet lu-

pasivat rakentaa Pikku-Toivolle pienen parakki-

mökin, näin he saivat siirrettyä häätöä kesän yli 

syksyyn. Mökkiä alettiin rakentaa talkoilla Arvo 

Kettusen maille.  Minäkin olin sinä kesänä lauta-

poikana Pikku-Toivon rakennustyömaalla ja syk-

syllä Pikku-Topi muutti perheineen asumaan uu-

teen mökkiin ennen ensilumen tuloa. 

 
Etualalla Iso-Toivon talo, takana Pikku-Toivon mökki 

     Muistan erään kevään, kun isäni kanssa teim-

me puita Iso-Topille. Hän kävi päivittäin katso-

massa miten puu-urakkamme etenee ja samalla 

näytti mitkä puut kaadetaan seuraavaksi. Kaa-

doimme puut pokasahalla ja pätkimme halot 

metrin mittaisiksi. Isäni hoiti pokasahauksen ja 

pilkkomisen, minä puiden pinoamisen. Viikon 

päästä metsässä oli 30 - 40 kuutiota hyviä koivu-

halkoja kuivamassa kevätahvassa seuraavaa tal-

vea varten.   

     Iso-Toivon metsät ulottuivat meidän maille 

saakka. Toivon suomenhevonen laidunsi metsäs-

sä kesäaikana ja meidän sisarusparvi kävi syöttä-

mässä hevosta piikkilanka-aidan takaa. Monta 

kertaa mennessämme hevosaitauksen kautta 

mustikkaan tai puolukkaan, jouduimme ensin 

kyttäämään, missä hevonen oli laiduntamassa, 

jotta uskalsimme juosta laitumen läpi marjamet-

sään. Hevonen oli kesy, mutta kookas olemus 

pelotti meitä lapsukaisia. 

     Viimeinen muisto Iso-Topista on se, kun kä-

vimme hänen kanssaan kahdesti rajan takana 

tutustumassa hänen kotikylään Miikkulanvaaraan 

ja isäni kotikylään Kuolismaahan. Ensimmäinen 

reissu päättyi nolosti, kun emme päässeet Suo-

järveä pidemmälle. Menimme Suojärven rajavar-

tioston esikuntaan pyytämään lupaa Kuolismaa-

han ja Miikkulanvaaraan. Päällikkönä toimiva 

eversti ei ollut paikalla, pääsimme varapäällikkö-

nä toimivan majurin puheille. Hän sanoi ” Ette saa 

lupaa Kuolismaan alueelle, Kuolismaa on raja-

aluetta, jonne ei siviileillä ole asiaa. Suojärvellä on 

paljon nähtävää, nauttikaa täällä olosta”. Toivolla 

oli kädessä satanen, jonka hän yritti antaa maju-

rille. Supatin Toivolle, ”Elä anna rahaa, joudumme 

vielä tämän ukon takia putkaan”. Sillä kertaa jou-

duimme palaamaan takaisin tyhjin käsin. 

     Toisella reissulla pääsimme käymään Kuolis-

maassa ja Miikkulanvaarassa. Miikkulanvaaran 

lakea noustessa Toivon askel alkoi nopeutua. Hän 

oli saanut odottaa kotiinpaluuta kuusikymmentä 

vuotta ja vuosikymmenten ikävä purkautui kyyne-

liin kotimökin pihamaalla. Toivo näytti minulle 

vanhojen rakennusten paikat ja naapurin Jussi 

Kettusen talon paikan. Vietimme hetken aikaa 

Miikkulanvaarassa ja aloitimme paluumatkan 

Kuolismaan kautta. Paluumatkalla Toivon voimat 

alkoivat uupua ja minua alkoi pelottaa, miten 

selviämme takaisin Suomen puolelle. Kävin yksin 

katsomassa Kuolismaan kylävaaran, Huotarinvaa-

ran ja alakylän talojen paikat. Toivo lepäili sen 

ajan Koitajoen sillan varrella. Kotiin päästyä Toi-

von vaimo sanoi minulle, ”Kiitos kun toit Toivon 

takaisin kotiin”. Toivo kuoli muutaman vuoden 

päästä Ilomantsissa. Pikku-Toivo ja Setä-Toivo 

kuolivat kumpikin 1980-luvulla. Molemmilla oli 

sydänsairaus, joka vei heidät hautaan ennen var-

sinaista eläkeikää. Elämä oli kohdellut heitä mo-

lempia kaltoin, vakinaista työpaikkaa ei löytynyt 

kummallekaan. Köyhyys ja puute olivat läsnä 

heidän elämässä aina kuolemaan saakka. Kyläm-

me Toivot ovat kaikki nyt ajan rajan takana. 
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Tšekkoslovakian kriisi syksyllä 1968   
Ensio Kettunen 

Joulukuussa alkaneet kovat pakkaset jatkuivat 

tammikuun loppuun saakka. Äitini sairastui tam-

mikuun alussa vakavasti. Äkillisen päänsäryn takia 

hän joutui olemaan sairaalassa toista viikkoa ja 

kykeni työntekoon vasta helmikuun puolella. 

Tammikuun ajan meidän huushollia kävi hoita-

massa Maukkulassa asuva rouva Mähönen.  Hel-

mikuu oli lämpötilojen suhteen tammikuulle vas-

takohta. Helmikuun alku oli lämmin, mutta kovat 

pakkaset alkoivat ennen kuun puoliväliä. Lämpö-

tila laski öisin alle -30 asteen. lopussa lämpötila 

nousi nopeasti ja se oli useita päiviä lämpimän 

puolella. Kuukauden keskilämpötila jäi noin mii-

nus kymmeneen asteeseen. Helmikuussa pidet-

tiin Grenoblessa talviolympialaiset. Siellä Kaija 

Mustonen voitti luistelussa kultaa ja hopeaa. Eero 

Mäntyranta voitti hopeaa 15 kilometrillä ja 

pronssia 30 kilometrillä. Suomen miesten 4 x 10 

km hiihtojoukkue sai pronssia. Mäntyrannan me-

nestys olympialaisissa innoitti meitä serkuksia 

harjoittelemaan hiihtoa tosimielessä. Harjoittelun 

ansiosta hiihtotaito kehittyi nopeaan tahtiin. 

Kymmenen kilometrin hiihtolenkkiä hiihdimme 

koulun jälkeen aina kun se oli mahdollista. Helmi-

kuussa lenkin kiertämiseen meni aikaa reilusti yli 

tunnin. Huhtikuussa lenkki meni jo alle 40 minuu-

tissa. Muistan erään hiihtoreissun, kun mestari-

hiihtäjä Kalevi Ikonen yllätti meidät ladulla. Kalevi 

paineli meidän ohi huutaen samalla ”tulkaapa 

pojat perässä”. Aloitimme hurjan hiihdon Kalevin 

vanavedessä Kuuksenvaaran Särkkätien kohdalta. 

Kalevi jutteli hiihtäessä hiihtoharrastuksestaan ja 

valmentautumisesta hiihtokilpailuihin. Ruhkaran-

nan mäkiosuudella meidän oli pakko antaa perik-

si. Kalevi pisti ensimmäisten mäkien jälkeen vauh-

tia ja paineli meiltä karkuun metsän siimekseen. 

Jatkoimme omaa tahtia hiihtäen loppumatkan 

kotiin. Taisi tulla sinä päivänä sen kevään ennä-

tysaika kympin hiihdossa! 

       Hiihtolomalla kylämme kautta kulki kansan-

hiihtolatu. Sitä kunnostettiin talkoilla useita päi-

viä ennen loman alkua. Hiihtolatu kulki meidän 

talon ohi ja metsien kautta Kuuksenvaaran kou-

lulle. Koululla oli laturetkeläisillä juottopiste. Siel-

tä hiihtolatu jatkui kylän peltoja pitkin Ruhkaran-

nalle ja edelleen nykyistä Pogostan hiihdon latu-

pohjaa seuraten kirkonkylälle. Hiihtopäivänä oli 

15 astetta pakkasta ja lunta pyrytti sakeasti. 

Useimmilla hiihtäjillä oli hiihtoasusteina siihen 

aikaan muodissa olleet anorakkimalliset hiihto-

vaatteet. Kansanhiihtojen jälkeen keräsimme 

hiihtoladun merkkeinä olleet kolmioviirit parem-

paan talteen.  

 
Kirjoittaja Kuuksenvaarassa kevättalvella 1968 

     Maaliskuun alussa oli viikon pakkasjakso, mut-

ta maaliskuun loppu ja huhtikuu olivat normaalia 

vuotta lämpöisempiä. Lunta sateli kevättalven 

aikana normaalin enemmän ja useita kovia pur-

kupäiviä saimme kokea kevään aikana. Maalis-

kuun lopussa kävin ostamassa maatalousoppilai-

tokselta kananpoikia. Kymmenestä kananpojasta 

varttui kevään aikana kolme kukkopoikaa ja seit-

semän kanaa. Kevät eteni huhtikuussa ripeään 

tahtiin. Huhtikuun alussa murhattiin Tenneseessa 

Martin Luther King. Lehdet kirjoittivat isoilla otsi-

koilla hänen kuolemasta. Mieleeni palautui presi-

dentti John F Kennedyn murha Dallasissa vuonna 

1962. Kesäkuussa 1968 murhattiin presidentti 

Kennedyn nuorempi veli Robert Los Angelesissa. 

Merkkihenkilöiden kuolemat tuntuivat kylmän 

sodan vuosina turhilta. Huhtikuun lopussa isäni 
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sai infarktin. Veimme hänet maitokärryissä au-

raamatonta tietä tienvarteen, josta hän pääsi 

eteenpäin kylän taksin kyydissä. Hän joutui in-

farktin vuoksi olemaan viikkoja keskussairaalassa. 

Kotiin palasi muuttunut mies. Isäni ei pystynyt 

tekemään enää maataloustöitä ja ansiotyöt saivat 

jäädä sairauden myötä.  

       Kylässämme asunut nuori teinityttö kuoli 

munuaissyöpään. Hän oli sairastanut syöpää lä-

hes vuoden ajan. Munuaisen luovuttajaa etsittiin 

kuukausia lähisukulaisilta ja muilta mahdollisilta 

luovuttajilta. Tytön isältä olisi löytynyt sopiva 

munuainen, mutta jostakin syystä hän ei suostu-

nut sitä luovuttamaan. Vuosien ajan isäntä yritti 

hukuttaa surua viinan avulla, mutta lopulta viina 

vei miehen hautaan. 

 
Kesä 1968 

     Toukokuu oli viileä ja keskilämpötila jäi useita 

asteita normaalia alemmaksi. Jäiden lähtö oli 

kylmän kevään vuoksi hiukan myöhässä. Nuora-

järvestä jäät lähtivät 7. toukokuuta. Vanhempi 

velipoika ja serkku menivät toukokuun alussa 

metsänlannoitustöihin Naarvaan. Silloin metsän-

lannoitus tehtiin suksipelissä apulantasäkkiä kan-

totelineessä kantaen. Levitys tapahtui käsin säkis-

tä apulantaa kauhoen. Minun koulunkäynti Kuuk-

senvaarassa päättyi toukokuun lopussa. Olin hel-

pottunut koulun päättyessä, mutta syksyinen 

muutto kirkonkylälle kansalaiskouluun toi muka-

na uutta ajateltavaa.    

      Kesäkuu oli 2 – 3 astetta normaalia lämpi-

mämpi ja saimme nauttia kesän alussa lämpimis-

tä päivistä. Juhannuksena kävimme Tervaruukin 

lavalla ja myöhemmin illalla Riutan tanssilavalla 

katsomassa juhannustansseissa esiintyneitä artis-

teja. Pääsyliput teimme kotona vanhoista pääsy-

lipuista. Kävimme ennen juhannusta Riutan tans-

silavan roskiksesta vanhoja revittyjä lippuja, joista 

toisiinsa sopivat parit liimasimme yhteen tapetti-

liisterillä. Näin saimme ”edullisesti” tehtyä pääsy-

lippuja. Myöhemmin kesällä jäimme kiinni pääsy-

lippujen teosta. Eräs ”lipunrepijä” yritti repiä 

lippuani, mutta liimaa sattui lipussa olemaan liian 

paljon ja lippu ei suostunut repeämään. Mies 

katsoi lippua valoa vasten huomaten liimauksen. 

Siinä vaiheessa otimme serkkujen kanssa jalat 

allemme. Lippujen tehtailu loppui siihen kertaan.  

Myöhemmässä vaiheessa keksimme tehdä itse 

UV – valolla tarkastettavan leiman. Ongelmana oli 

joka kerran selvittää ennalta sinä iltana käytössä 

oleva leimasintyyppi. Joskus sisäänpääsy estyi 

väärän leimasintyypin vuoksi. Meillä oli kilpailu 

muutamien poikaryhmien kanssa, kuka meistä 

pääsee tanssilavalle ilman lippua. 

      Heinäkuun keskilämpötila oli parisen astetta 

keskimääräistä viileämpi. Saimme onneksi silloin 

nauttia muutamista hellepäivistä. Pidin kanojani 

vapaana pihamaalla. Ne olivat kasvaneet isoiksi ja 

ihmettelin, kun kanat eivät tee munia ollenkaan. 

Eräänä päivänä seurasin kanojen liikkeitä ja huo-

masin, että ne menevät vuorotellen aitan alle. 

Kaivoin aitan alle miehen mentävän kolon ja löy-
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sin sieltä kanojen munintapaikan. Keräsin sieltä 

päivän aikana munia ison pesuvadin täyteen. 

Tapauksen jälkeen laitoimme kanoille häkin ja 

munintapesät, ettei tarvitsisi etsiä munia raken-

nusten alta. Kukkopojat saivat olla vapaana piha-

halla. Ongelmana oli kukkojen aggressiivinen 

käytös. Kukot intoutuivat joskus hyökkäilemään 

pihamaalle tulijoiden kimppuun. Lopulta kylläs-

tyimme niiden touhuihin. Yksi toisensa jälkeen ne 

kadottivat päänsä vesurin terän osuessa niiden 

kaulaan.  

     Elokuussa saimme nauttia kuumista päivistä, 

mutta keskilämpötila jäi koko kuukauden ajalta 

normaaliksi. Vanhempi veljeni meni syksyllä Liek-

san ammattikouluun jatkamaan keittäjälinjan 

opintoja. Elokuun lopussa Neuvostoliiton joukot 

vyöryivät Tšekkoslovakiaan ja maamme asukkaat 

alkoivat pelätä Neuvostoliiton miehittävän pian 

myös Suomen.  

 
Syksy 1968 luokkakuva kansalaiskoulusta 

     Syyskuu oli lämpötilojen suhteen Ilomantsissa 

lähes normaali. Monissa paikoissa Suomessa ko-

ettiin elo-syyskuun vaihteessa helteitä. Aloitin 

koulunkäynnin kirkonkylällä kaupallisella luokalla. 

Vaihdoin luokkaa, kun samalla luokalla ollut serk-

kupoika jatkoi kansakoulun alaluokkien ajalta 

tuttua kiusaamista. Kiusaamista tapahtui myös 

tyttöjen taholta. Eräänä päivänä kuvassa toiselta 

riviltä viides vasemmalla oleva tyttö sanoi minulle 

”miten ilkeät käydä koulua sarkahousuissa”. Toi-

sena päivänä samainen tyttö sanoi, ”sinulla on 

vanhan miehen nimi”. Yksi luokkamme pojista, 

”tappaja Turunen”, kuristi minua kerran käytäväl-

lä, mutta onnekseni luokkakaveri ”pitkä Hiltunen” 

pääsi silloin pelastamaan minut ahdingosta. Kul-

jimme koulumatkat kylän taksin kyydissä. Syksyn 

aikana pyysimme lupaa rehtorilta, että saisimme 

kulkea linja-autossa. Taksi oli liian täynnä opiskeli-

joita ja jäimme lähes aina ilman istumapaikkaa. 

Linja-autossa oli väljempää ja sieltä sai aina istu-

mapaikan. Taksikuskimme ei tykännyt hyvää, kun 

siirryimme linja-autokyyditykseen. Lokakuu ja 

marraskuu olivat sinä syksynä normaalia syksyä 

kylmempiä kuukausia. Keskilämpötila oli useita 

asteita tavanomaista syksyä matalampia. Järvet 

jäätyivät 15.10. ja maa routaantui nopeaan tah-

tiin. Myös ensilumi satoi maahan normaalia ai-

emmin lokakuun kymmenennen päivän tienoilla. 

Samaan aikaan alkoivat Meksikossa kesäolympia-

laiset. Kaarlo Kangasniemen kultamitali ja Jorma 

Kinnusen hopeamitali jäivät niistä kisoista pääl-

limmäisenä mieleen.  

     Lokakuun lopussa kuulimme, että Hannes Ket-

tunen on kuollut. Luulimme ensin, että setämme 

Hannes oli kuollut, mutta pian selvisi, että ajasta 

iäisyyteen oli muuttanut kirkonkylällä työväenta-

lon naapurissa asunut työnjohtaja Hannes Kettu-

nen. Kävelimme hänen talonsa ohi hautajaispäi-

vänä. Päivä oli syystalven kolea ja pilvisen har-

maa. Hanneksen talon pihalla oli paljon hauta-

jaisvieraita. Lunta oli maassa tuolloin kymmeni-

sen senttiä.  

 
Jouluna 1968 

     Joulukuun keskilämpötila oli paria astetta kes-

kimääräistä vuotta lämpimämpi, mutta lunta 

saatiin normaali määrä. Joulu saapui aikanaan ja 

olimme uuden vuoden kynnyksellä. Vuosi oli tuo-

nut mukana paljon erilaisia kokemuksia. Mukana 

oli tullut myös surua sairauksien ja kuolemanta-

pausten myötä.  
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Vanhoja Valokuvia Ilomantsista  
 

 
Ilomantsin ev.lut. kirkko 1930 – luvulla ennen remonttia 

 
Ilomantsin kirkko kesällä 1941 SA-kuva 
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Ilomantsin sankarihautausmaa jatkosodan päätyttyä 1945 kesällä 

 
Toivo Kettusen hautajaiset elokuussa 1944 
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Ilomantsin evakkoja ja paikallisia asukkaita Varpaisjärven Jumisen kylässä kesällä 1944 

 
Melaselän nuorisoa 1940-luvulla sota-aikana (vasemmalta Raakel, Mirjam Purmonen ja Yrjö Huurinainen) 
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Kuolismaan kylätsasouna talviasussaan (Ilomantsin Museosäätiö) 

 
Pietarin ja Paavalin muistolle omistettu Kuolismaan tsasouna v.1824 ja kalmisto, takana Kyläjärvi (ek- 2015) 
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Salmijärven tsasouna (ek-2015) 

 
Kristuksen kirkastumisen muistolle omistettu Liusvaaran tsasouna v. 1916 (ek-2015) 
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Herran Äidin kuolinpäivän muistolle omistettu Vuottoniemen tsasouna v. 1913 (ek-2015) 


