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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 
 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

KEVENNÄ - kirkuu lehtiotsikot. Tiedän, että muutama kilo olisi saatava pois 

painosta. Joulun ajan ruokien, kuten maukkaiden laatikoiden, kinkun ja rosollin 

graavilohen kera luulisi ruokana ja puheenaiheena riittävän pitkälle kevääseen. 

Mutta ei.  Heti seuraavaksi tulee Blinikausi smetanan ja mädin kera sekä heti 

samaan hengenvetoon houkuttelee kaupoissa Runebergin tortut. Ollaanko siis 

mainosten ja kauppojen ruuan koukussa.  Ehkä pitäisi siirtyä vegaani ruokaan, 

jota mainostetaan niin terveelliseksi ja kalorittomaksi. Olen kyllä kokeillut teh-

dä juustotäytteisiä kesäkurpitsarullia ja aah.. hyvää on, mutta jotain on vialla 

ruokalinjauksessa. Tämä ei ole puhdasta vegaania kun siinä on juustoa. Eli pi-

täisi luopua kaikesta eläinperäisestä sapuskasta. Vaikeaa on kun tieteellisetkin 

dokumentit paljastavat, että ihmiselimistö tarvitsee rasvaa, hiilihydraatteja ja 

sokeria. En jaksa miettiä onko joku niistä terveellisempää tai hitaammin liuke-

nevaa jne. Nyt ei auta muu kuin ottaa ns. lusikka kauniiseen käteen ja miettiä 

seuraavaksi pelkästään syötävän ruuan määrää sekä reipasta liikuntaa. Siispä 

- vaikkapa sukset jalkaan ja ladulle raittiiseen luontoon. Kohta kevätaurinko 

paistaa ja sulattaa, jos ei vyötärölle kertynyttä rasvaa niin ehkäpä talven kan-

gistaman mielen ja selkää vaivaavan lihaskireyden. 

Aurinkoista Talvi- ja kevätaikaa! 

 
 



Kesämatka Petroskoihin ja Vepsäläiskyliin 2017  
 

Suunnittelemme sukuseuran matkaa Petroskoihin. Matkan ajankohta lienee 

heinäkuu ja sen aikana on mahdollista tehdä retkiä Äänisen-rannan Vepsäläis-

kyliin tai opastettua retkeä Kizhi - saarelle kantosiipialuksella.   

Jos olet kiinnostunut lähtemään matkalle, ilmoittaudu toukokuun alkuun men-

nessä alla mainittuun sähköpostiin. Matkalle lähdemme perjantaina aamulla 

Joensuusta ja matkalle pääsee matkan varreltakin. Pysähdymme tauolle Kolat-

selän kauniissa kylässä, josta matka jatkuu Prääsän kautta Petroskoihin. Hotel-

liin majoittumisen jälkeen on vapaata ja silloin on aikaa käydä kaupungilla os-

toksilla tai etsimässä uusia makuelämyksiä kaupungin eri ravintoloissa. Lauan-

taina aamupalan jälkeen matkalaisilla on mahdollisuus lähteä Kitzin-saarelle tai 

Äänisen-rannan Vepsäläiskyliin. Vepsän retkelle lähdemme ajamalla Äänisen 

rantatietä kohti Syväriä. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme on noin 15 kilo-

metrin ajomatkan päässä Orzegan tienristeyksessä olevalla Krasnyi Bor muis-

topaikalla, jonne on haudattu Stalinin vainoissa vuosina 1937 – 38 noin 580 

Suomalaista, 432 Karjalaista ja kymmeniä venäläisiä poliittisia vankeja. Tauon 

jälkeen matka jatkuu vanhan Petäjäselän ja Soksun kylien kautta Vehkaojan 

kylään, jossa tutustumme vanhaan 1700 - 1800 luvuilla rakennettuun ortodok-

siseen kirkkorakennukseen. Kirkko on osittain tuhoutunut, emme voi mennä 

sen sisäpuolelle. Matkamme jatkuu Vehkaojalta Soutjärven Vepsäläiskylään, 

jossa pidämme lyhyen tauon. Jos saamme luvat, voimme tutustua erillismak-

susta vanhaan Melkinin talossa olevaan Rjurik Kinin museoon ja syödä aterian 

kylässä. Soutjärveltä jatkamme Himojoelle saakka, jossa käymme tutustumas-

sa vanhaan puukirkkoon. Paluumatka tehdään samaa ajoreittiä pitkin takaisin 

Petroskoihin. Matkan hinta riippuu osanottajien määrästä ja ruplan kurssista.  

  

varapuheenjohtaja@kuolismaankettuset.fi 
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Kuuksenvaaran kylän asukkaat 1960-luvulla 
Ensio Kettunen 

 

Elettiin 1960-lukua, kun aloimme poikaporukalla tutustua kylämme asukkai-

siin. Televisioita ostettiin kylän taloihin ja me kävimme eri taloissa katsomassa 

televisiosta tulevia ohjelmia. Tutustuimme samalla kylän asukkaiden tapoihin 

ja näistä tapahtumista kerron tässä esseessä. Kotimme oli hiukan syrjässä 

muusta kylästä ja osa kyläläisistä ei tuntenut meitä ollenkaan. Lähin naapu-

rimme oli setäni Oivan perhe ja heidän lapsien kanssa tuli kasvettua lapsuu-

desta nuoruuteen. Oiva oli tarkka mies monessa suhteessa. Muistan ajan, kun 

Oiva ja isäni Otto sopivat lumiaitojen tekemisestä. Kun työ alkoi, Oiva ei hy-

väksynyt isäni tekemiä aitoja. Isäni oli suuripiirteinen ja aidoista tuli Oivan 

mielestä huonoja. Oiva katsoi parhaaksi, että hän tekee aidat omalle pellolle ja 

isäni jätti omat aidat tekemättä. Isäni veljistä Viljo, Arvo ja Ilmari asuivat 

Kuuksenvaarassa, Hannes Kätkäjärvellä ja Toivo Perniössä. Viljo oli kirvesmies, 

Arvo viljeli maata ja asui veljesten rakentamassa talossa. Arvo hankki aika-

naan Fordson Dexta merkkisen traktorin. Eräänä syksynä isäni pyysi Arvolta, 

että hän kävisi kyntämässä meidän suopellon. Aluksi työ sujui hyvin, mutta 

keskellä peltoa traktori upposi suohon. Tästä tuli sanaharkkaa veljesten kes-

ken. Kovan ”tusuamisen” jälkeen traktori saatiin ylös suosta ja suopelto saatiin 

kynnettyä Reino Sivosen pienemmällä traktorilla syksyn aikana. Ilmari Kettu-

sen asuinpaikka oli Meskenvaarassa. Kettusen veljekset olivat äkkipikaisia ja 

omapäisiä. Ilmari sairastui nuorena sepelvaltimotautiin ja kävimme isäni kans-

sa lähes joka kesä tekemässä heinät talkootyönä. Ilmari toimi heinätöissä 

työnjohtotehtävissä, määräten jopa rassien eli seipäiden paikat. Ilmari neuvoi 

kädestä pitäen, miten haravoidaan ja jos yritimme tehdä sen omalla tavalla, 

hän kävi huomauttamassa, että haravoimme väärällä tavalla.  

     Kylässämme asui 1960-luvulla kaksi Toivo Kettusta. Toinen, Iso-Topi oli 

kotoisin Miikkulanvaarasta ja hänen kanssaan isäni oli tekemisissä jo talviso-

dan alla nostomiehenä ja savottahommissa. Pikku-Topi asui aluksi Iso-Topin 

vanhassa rakennuksessa, mutta myöhemmin isäni ja Oiva-setä rakensivat Toi-

volle pienen parakkimökin Kannilantien varteen. Muistelen, että Pikku-Topi oli 



kotoisin Lutikkavaarasta? Myöhemmin, Yrjö Huurinaisen vanhaan kauppaan 

muutti asumaan Marjovaarasta Onni Hakkaraisen perhe ja heidän jälkeen siinä 

asui Lutikkavaarassa syntynyt Viljo Kettunen. Viljon äiti, Kaisa Kettunen oli 

herrastuomari Jacob Kettusen perillisiä. Kuuksenvaarassa asui Haapakallion 

tilalla Eino Kettusen perhe. Einon isä Jacob oli isoukkini Juhon veli. Einon pojis-

ta tuli Kettus-pappeja. Eino viljeli maata Haapakallion tilalla ja muistan tavan-

neeni hänet usein maitolaiturilla. Eräänä aamuna kävelimme veljeni kanssa 

samaisen maitolaiturin ohitse ja Eino oli juuri nostamassa maitotonkkaa laval-

le. Veljeni muiskautti hevoselle liikkeelle lähtemiseen käytetyn sanan, jolloin 

hevonen pinkaisi laukaten Haapakallion suuntaan. Kyydissä ollut tonkka lensi 

kaaressa maahan ja kun hevonen jatkoi täyttä laukkaa pysähtymiskäskyistä 

huolimatta, Eino sadatteli lukuisilla kirosanoilla meitä. Lopuksi hän huusi, että 

kuulette pian tekosestanne. No, seuraavana päivänä opettaja Erkki Varis otti 

meidät luokille ja arestiahan siitä meille paukahti. Vanha sanonta piti paikkan-

sa, että tyhmyydestä kärsii koko ruumis. 

 

Kuuksenvaaran kylä 1928 kartan mukaan 



 

Kuuksenvaaran talot 1960-luvulla 

1. Otto Kettunen   
2.  Oiva Kettunen  

3.  Feudor Timoskainen 
4. Onni Tahvanainen, ent. Ivan Martiskaisen paikka 

5. Jussi Kuosmanen 

6. Yrjö Huurinainen  
7. Nikolai Potkonen 

8. Eino Piiroinen   
9. Ukko-Onni Tahvanainen 

10. Jussi Ikonen, ”Mäntyvaaran Jussi” 
11. Lauri Pyy 

12. Heikki Ikonen 
13. Arvo Kettunen 

14. Pikku-Toivo Kettunen 
15. Viljo Kettunen 

16. Toivo Kettunen 
17. Otto Penttinen 

18. Jussi Ikonen 
19. Partaset 

20. Niilo Purolahti 

21. Ida Kanninen 
22. Otto Kontturi 

23. Antti ja Maria Sivonen 



Muita Kettusia ei 1960-luvulla asunut Kuuksenvaarassa, mutta Venakkosärkäl-

lä asui Lonkun Kaisa eli Longonvaarassa syntynyt Kaisa Kettunen. Hän oli viet-

tänyt nuoruutensa metsäkämpillä emäntänä. Me pelkäsimme Kaisaa, kun van-

hemmat kertoivat Kaisan nuoruuden ajan tapahtumista. Kaisa oli yksineläjä ja 

varmaan hän ihmetteli, kun me lapset juoksimme pakoon, kun kohtasimme 

hänet tiellä. Kaisan suku asutti ennen sotia Longonvaarassa kaunista, mutta 

kivistä vaaran lakea. Kaisan ukki oli tullut 1840-luvulla Lutikkavaarasta Lon-

gonvaaraan. Kaisan ukki oli herrastuomari ja lautamies Jacob Kettunen. 

Kylän kauppaan meiltä oli matkaa 700 metriä ja kauppiaana olivat Yrjö ja Eine 

Huurinainen. He olivat mukava pariskunta monessa suhteessa. Ostimme kau-

pasta velaksi, niin kuin monet muut kyläläiset. Maksuja ei koskaan karhuttu, 

vaan ne tulivat maksettua omalla aikataululla. Jos tarvitsimme jotakin tavaraa, 

hän hankki ne meille. Yrjö oli huumorimiehiä monessa suhteessa. Poikien 

kanssa teimme eräänä kesänä Tartsan -filmeistä tuttuja liaaneja hänen met-

säänsä. Niillä saimme monet hyvät ilmakyydit, kunnes Yrjö kertoi naapureille, 

että hänen metsäänsä oli tehty hirviansoja teräsvaijereista. Kun kuulimme asi-

asta, kävimme seuraavana yönä hakemassa liaanit pois puista.  

Maantien varressa, lähellä kauppaa, asuivat Timoskaiset, Potkoset, Piiroiset, 

Ruokolaiset, Kuosmaset, Tahvanaiset ja Ikoset. Muistan erään päivän, kun 

Ruokolaiset muuttivat asumaan ukko - Onni Tahvanaisen taloon. Ukko-Onni 

muutti silloin asumaan Niilo Purolahden taloon. Olimme aiemmin käyneet On-

nin luona katsomassa televisiota ja lähdimme naapurin poikien kanssa tutus-

tumaan uusiin asukkaisiin ja samalla ajattelimme katsoa elokuvaa. Olimme 

kuulleet, että Ruokolaisilla oli monta tyttöä ja yksi poika. Television katsomi-

nen oli varmaan sivuseikka, sillä halusimme tutustua talon nuoriin. Menimme 

taloon sisälle ja istuskelimme aikamme tuvan penkillä. Talonväki oli hiljaa ja 

jonkun ajan päästä isäntä Toivo Ruokolainen sanoi, ettei heillä sallita kylän kol-

lien vierailuja. Se oli ensimmäinen ja viimeinen vierailu Ruokolaisilla. Ruoko-

laisten muuttaessa myöhemmin talosta pois, siinä asui mustalaisperheitä. 



 

Vasemmalla Palviainen tai Vilokkinen? äitini Raakel Purmonen, Mirja Purmonen 

ja Yrjö Huurinainen  

Onni Tahvanaisen paikalla asui aiemmin sodan jälkeen Ivan Martiskaisen per-

he. Ivania kutsuttiin parta Iivanaksi, sillä hänellä oli suuri harottava parta. Iva-

nin vaimo Fedosja Tsaikina oli kotoisin Aunuksesta ja hän puhui venäjän mur-

teella suomea. Parta-Iivana oli armoton kalamies ja usein hän meni tuohikontti 

selässä meidän talon ohi kalaan. Kun Iivanalla oli aina kalaa kontissa, isäni 

yritti kysellä, mistä Iivana pyytää kalaa. Iivana ei kertonut kalapaikkaa, mutta 

Iivanan kuoltua löysimme hänen rysiä Sortolammesta ja sen rannoilta. Per-

heen poika, Jussi (Johannes) Martiskainen eli railakasta elämää ja näimme hä-

net usein naapurin isännän luona kylässä. Ruskea puolipitkä nahkatakki, mus-

tat pussihousut ja mustat pieksu jalassa Jussi asteli horjuvin askelin naapuriin. 

Myöhemmin Jussikin raitistui, kun hän meni naimisiin. Ivan ja Fedosia kuolivat 

peräkkäisinä vuosina 1958 ja 1959. Tuolloin Martiskaisen taloon tuli asumaan 

nuorempi Onni Tahvanaisen perhe. Onni toimi kymmeniä vuosia kylän taksi-

miehenä. Onnin vaimona oli Serafina Palviainen, joka oli syntynyt äitini kotiky-

lässä Melaselässä ja hänen veljensä asui Kuuksenvaarassa.   

Kävimme usein kylässä Lauri Pyyn luona, joka oli isäni sotakavereita. Lauri oli 

syntynyt Korpiselän Yläjärvellä Ivan Pyyn perheeseen. Laurin vaimona oli Laina 



Lackman (Matti Lackmannin tytär Havukasta) ja hän oli ollut nuorempana Lot-

tana. Lauri auttoi meitä maatöissä ja me kävimme auttamassa häntä heinä-

töissä ja isä korjasi Laurin rakennuksia. Lauri viljeli pientilaa ja kävi hevosen 

kanssa savotassa. Lauri ja Laina olivat mukavia ihmisiä ja muistelen heitä 

lämmöllä. Laurin naapureina asuivat Jussi Ikonen ja Heikki Ikonen. Jussi oli 

Taavetti Ikosen poika ja hänen vaimona oli Kaisa Tikka, jota pelkäsin lapsena, 

varmaan hänen kovan äänensä takia. Laurin ja Lainan naapurissa asui Laurin 

sisar Martta Pyy, jonka mies oli Heikki Ikonen. Heikin kotitila oli Havukassa. 

Huurinaisen kaupan vastapäätä asui Kuosmasen Jussin (s.4.7.1895) perhe. 

Jussin vaimo Aleksandra (s.10.5.1897) eli Sanni oli omaa sukua Karhapää 

(Pekka Karhapään ja Olga Palviaisen tytär). Sandra oli ensimmäisen kerran 

aviossa Nikolai Purmosen kanssa, ja heille syntyi neljä lasta; Lyydia Palviainen 

(Postin Lyyli), Viljo Purmonen, Mirja Purmonen (oli naimisissa Viljo Tahvanai-

sen, Ukko Onnin veljen kanssa) ja Mikko Purmonen. Sandralla oli Jussin kanssa 

lapset; Toivo, Aini, Esko ja Eeva. Jussi isä, Risto (s. 15.2.1872) asui Kuosmas-

ten pihamökissä. Muistan, kun äitini kanssa vietiin milloin leipää, milloin lihaa 

Ristolle. Syksyisin kävimme nostamassa Kuosmasen perunat, kun Jussi oli 

”kymppinä” ja melkein aina töissä. Talon poika Esko menetti sodan jälkeen toi-

sen silmänsä, kun hän poikien kanssa löysi kaksi käsikranaattia, joista ensim-

mäisen räjäytys onnistui hyvin, mutta toinen kimposi puusta ja yksi sirpale 

osui Eskon silmään. Nuorempana ihmettelin, kun Kuosmasten pihalla pidettiin 

joka kesä helluntaiseurakunnan telttakokouksia, mutta se selvisi vanhempana. 

 

Ilomantsin nuoret evakot 



Tienvarressa asui Feudor ja Siiri Timoskaisen perhe. Kymmenlapsinen perhe 

asui pienessä mökissä (Pekka Mutasen talo) ja ihmettelen, miten he mahtuivat 

asumaan niin pienessä mökissä? Feudor oli Liusvaarassa asuneen Timo Timos-

kaisen pojista keskimmäinen ja sodan jälkeen he muuttivat asumaan Kuuksen-

vaaraan. Feudor ja Siiri olivat pienikokoisia ihmisiä ja muistan kuinka Feudorin 

kunto heikkeni viimeisien vuosien aikana merkittävästi, ennen hänen kuole-

maa. Eräänä talvena perheen Arvo -niminen poika oli Airi Suihkon uskontotun-

nilla. Airi kysyi Arvolta, Mitkä olivat Sepeteuksen poikien nimet? Arvo mietti 

hetken ja vastasi Timo Tiittele Fooni, jolloin pojat hörähtivät nauramaan. Airi 

suuttui vastauksesta ja poikien naurusta, jättäen pojat laiskaan opiskelemaan 

raamatusta Sepedeuksen poikien nimiä. Pojista jäi arestiin Reijo Pyy, Arvo Ket-

tunen, Raimo Kettunen, Heikki Ikonen ja Arvo Timoskainen. Airi meni ulko-

saunalle pesemään pyykkiä ja unohti pojat luokkaan, kunnes setäni Arvo Ket-

tunen tuli hakemaan poikaansa kotiin. Tästä Arvo Timoskaisen lausahduksesta 

tuli meille pojankoltiaisille sopiva iskulause. Erään kerran, kun olimme tulossa 

koulusta kotiin. Väinö Timoskainen alkoi soitella suuta meille Kettusille. Minä 

tokaisin Väinölle: Timo Tiittele fooni ja samalla Väinö hyökkäsi minua kohti, 

mutta pääsin juoksemalla karkuun ja vältin sillä kertaa selkäsaunan. Kehuin 

jälkikäteen olevani koulun paras juoksija, sillä Väinö oli voittanut edellisellä vii-

kolla koulun mestaruuden maastojuoksussa ja hän ei siitä huolimatta saanut 

minua kiinni.  

Huurinaisen kaupalta, noin 500 metriä Möhkön suuntaan, asui Niilo Purolahden 

perhe. Niilon vaimona oli Jussi Ikosen sisar, Hanna Ikonen ja heillä oli kaksi 

lasta. Niiloa oli patriootti, sillä hän käveli kävelykepin kanssa suoraselkäisenä 

ja ryhdikkäänä aina kuolemaansa saakka. Muistan erään syysillan, kun serkku-

pojat pyysivät minua mukaan. Menimme Purolahden talon lähelle ja siinä pojat 

sanoivat, että käymme hakemassa muutaman omenan Purolahden puutarhas-

ta. Kun lähestyimme omenatarhaan, Niilo ilmestyi nurkan takaa meidän eteen 

ja hän sanoi, ”Tulkaa päivänvalossa hakemaan omenoita, niin annan teille pa-

rempia omenoita”. Se oli minun ensimmäinen ja viimeinen ”omenavarkausreis-

su” ja sillä reissulla emme saaneet yhtään omenaa.  



Jatkamme aikamatkaa menneisyyteen ja nousemme Möhkön maantietä, kohti 

Ikosen mäkeä. Mäen päällä, tien vasemmalla puolella asui meidän kylän ala-

luokkien opettaja Laura Penttinen. Hänen miehensä oli Otto ”Kali” Penttinen, 

joka oli syntynyt Oinassalmella. Penttiset asuivat Ikolan mäellä, Mallitalo nimi-

sellä tilalla. Laura toimi minun opettajana ensimmäisellä luokalla. Hän oli tar-

mokas ja tehokas opettaja. Laura käytti puheessa paljon sananlaskuja, ehkä 

liiankin kanssa. Muistan, kun hän sanoi usein meille ”vie mennessäs, tuo tul-

lessas”, ”Aikainen kana madon nappaa”, ”Luoja ei laiskaa elätä”, jne... Eräänä 

päivänä Laura epäili minua ja serkkupoikia jostakin pahanteossa, jota en sillä 

kertaa ollut tekemässä. Jäimme siis arestiin ja kysyi Lauralta, miksi sinä aina 

meitä epäilet. Laura tokaisi minulle, ”Kenet kerran keksitään, sitä aina arvel-

laan”. Minulle ei jäänyt traumoja hänestä, mutta yläkoulun opettajan Variksen 

opetus ja asenne toivat senkin edestä! Otto Kali oli kuulemani mukaan ollut 

tehokas mies nuoruudessa. Toki huomasin hänen kerkeät jalat tanhuamisessa 

ja muissa pippaloissa 1960-luvun taitteessa. Eräänä syksynä asiat olivat toisin. 

Olin häntä auttamassa puineissa. Sairaus oli vienyt Oton heikkoon kuntoon, 

sillä hän ei jaksanut nostella enää suuria säkkejä. Jokaisen viljasäkinsäkin nos-

tamisen jälkeen piti vähän aikaa levätä, ennen kuin jatkoimme töitä. 

Penttisten vastapuolella asui Jussi Ikonen. Parta-Jussi oli huumorimiehiä ja 

muistan erään myöhäisen syyspäivän, kun keskustelimme hänen kanssaan ky-

län asioista. Ajattelin silloin, että Jussin puheista puolet oli hölynpölyä ja ehkä 

toinen puoli oli totta. Jussi asui silloin kesät asuntolautalla, jonka rakentami-

sesta hän kiisteli naapurien ja kunnan kanssa. Jussi sanoi minulle, että vaimo 

oli sanonut keväällä hänelle, kun menet sinne ”lauttamökille”, jätä kukkaro 

rannalle, jotta edes rahat säästyisivät, ukko saa hävitä. Jussilla oli kaksi poi-

kaa, Heikki ja Antti. Ikosen mäen takaa kääntyi kylätie oikealle. Siellä asuivat 

lähimpänä tietä Heikki Kainulainen, jolla oli kuorma-autoja ja oma soramonttu 

Kuuksenvaarassa. Heikin naapurissa asui Eino Kainulainen. Muistelen, että Eino 

ja hänen vaimonsa olivat hiljaisia ihmisiä. Heidän ottotyttö Helinä oli minua 

ylemmillä luokilla kansakoulussa. Merilän tilalla asui Otto ja Esteri Kontturi, 

jotka olivat minun kummeja. Esteri oli hurskas ihminen, mutta Otto oli omalla 



tavalla omituinen. Se varmaan johtui osittain siitä, että hänen pojat hukkuivat 

eräänä talvena lähellä olevaan Haapalampeen. 

Haapalosossa, lähellä Kontturien tilaa asui leski Maria Sivonen poikansa Reinon 

kanssa. Kaisan mies oli ollut Antti Sivonen, mutta hän ei ollut enää elossa 

1960-luvun alkupuolella. Antilla ja Marialla oli kolme poikaa ja kaksi tyttöä. 

Poikien nimet olivat Antti, Reino ja Samuli, tytöt Inkeri ja Marja. Muistan erään 

kyläreissun, kun Maria huokaili sitä, ettei Reinolla ollut emäntää. Reino oli jää-

nyt hoitamaan kotitilaa isänsä kuoleman jälkeen ja samalla hän teki töitä he-

vosella kylän maataloissa, myöhemmin myös traktorin kanssa. Reinon veljet 

Antti ja Samuli tekivät työuransa poliiseina. Antti ja Samuli olivat nuorempana 

huippuhiihtäjiä. Reino löysi myöhemmin vaimon ja sai myös perillisen. Muistan, 

että Sivosen pojat olivat rehtejä suomalaisia miehiä.    

 

Sivolan tilalla, Suihkolantien tienvarressa asui vanhassa hirsitalossa Väinö 

Suihkon poika Antti Suihko. Talo oli vanha ja se lienee rakennettu 1800-luvun 

puolella. Anttia näin silloin tällöin kaupassa ja joskus meidän koululla, jossa 

hän taisi olla koululautakunnassa. Antin isä oli Väinö Suihko (s. 1892, k. 1965) 



ja äiti Alma Lyydia Korhonen (s.1896, k.1975). Väinö-isän veli Niilo toimi aika-

naan Kuuksenvaaran koulun opettajana. Väinölle ja Almalle syntyi ensin Niilo 

Antero vuonna 1918, mutta hän kuoli muutaman päivän ikäisenä. Hänen jäl-

keen syntyi Niilo Kalevi Suihko s.1923. Niilo oli loistava valokuvaaja, joka ku-

vasi arkisia tapahtumia ja ihmisiä Kuuksenvaarassa ja ympäri pitäjää. Niilo 

kuoli 29.6.1958 nuorena miehenä, sillä hän oli vasta 34-vuotias. Muistelen hä-

net kapeakasvoisena ja miellyttävän oloisena nuorena miehenä, kun hän kävi 

kuvaamassa meidän perhekuvaa tammi-helmikuun vaihteessa, vuonna 1958. 

Päivä oli silloin kylmä ja puolipilvinen. Niilon jälkeen syntyi Antti Suihko s. 

1927 ja hän eli kotitalossa kuolemaansa saakka (1985). Seuraavana perhee-

seen syntyi Tilda vuonna 1929, hän kuoli 21-vuotiaana vuonna 1950. Heikki 

Suihko syntyi vuonna 1931 ja hän kuoli vuonna 1966, hän oli vasta 35-vuotias. 

Onni syntyi vuonna 1938 ja hän toimi työuransa upseerina Kuopiossa. Nuorin 

pojista oli Tauno Pekka, joka syntyi vuonna 1941 ja hän kuoli vuonna 1998 57-

vuotiaana. Perheeseen syntyi tytär Sisko 1930-luvulla ja hän oli naimisissa 

taksiautoilija Alpo Hiltusen kanssa. Suihkolantien perillä asui Eino Suihkon per-

he. Eino (s. 1896, k. 1974) oli aiemmin mainitun Väinö Suihkon veli. Einon 

vaimo, Martta s. 1907 oli mukava ja lämmin ihminen. Isäni kävi Eino Suihkon 

töissä, tehden ojia ja korjaten rakennuksia 1960-luvulla. Me olimme lähes joka 

syksy nostamassa heidän perunoita, koska siellä maksettiin aina hyvin ja tar-

jottiin hyvää ruokaa. Einon lapsista vanhin oli Erkki, joka avioitui meidän opet-

tajan, Airi Suihkon kanssa. Erkki pyysi meidän perheen lapsia tulemaan koulun 

yläkertaan katsomaan televisiota, jota Erkki Varis ei hyväksynyt. Erkki Suihkol-

la oli moottoripyörä, jota me koululaiset työnsimme välitunneilla käyntiin. 

Eräänä kesänä olin Haukivaarassa mummoni luona ja lähdin sieltä kävellen ko-

tiin. Erkki tuli perästä ja pysäytti tienvarteen. Hän kyseli, että mitenkäs sinä 

olet tänne eksynyt? Kerroin, että olin karannut mummon luota kotiin ja hän 

lupasi heittää minut kotiin. Erkin jälkeen perheeseen syntyivät kaksoset Veli ja 

Ritva.  Veli toimi myöhemmin poliisina etelä-suomessa ja Ritva oli Joensuulai-

sessa ravintolassa. Veli muistuu mieleen siitä, että hän sakotteli kylän mo-

poukkoja urakalla, kun hän tuli lomilla käymään kotikylässä. Lapsuudessa ker-

rottiin, että Einolla olisi yksi lehtolapsi meidän kylässä. Kylällä keskusteltiin 



vilkkaasti Suihkojen suvun kuolemista ja osa epäili kuolemia itse aiheutetuiksi, 

mutta täyttä varmuutta ei niistä silloin saatu. Joka tapauksessa lasten kuole-

mat ovat olleet vanhemmille ja läheisille todella raskaita. 

Ikolanmäen itärinteellä asui Lauri Palviaisen perhe, jossa oli vanhempien lisäksi 

ainakin muistaakseni kaksi tai kolme lasta. Laurin paikalle muutti myöhemmin 

Kiiskin perhe. Palviaisen talon alapuolella, tievarressa asui 1960-luvulla Jehki 

Potkonen vaimonsa kanssa. Kävimme heillä usein kylässä ja eräänä talvena 

isäntä ja emäntä kuolivat peräkkäisinä viikkoina. Taloon muutti myöhemmin 

asumaan Iivi Purmonen. Iivi oli taitava kollikissojen kastroija. Nykyisen Ruhka-

rannan tienristeyksen oikealla puolella asui Eemil ja Sylvi Kainulainen.  

Issonjärven rannalla asui Ville Muikun perhe. He asuivat ennen sotia Kuolis-

maan kylävaaralla, lähellä Hoskosen kauppaa. Taisivatpa Muikut pitää jonkin 

aikaa sekatavarakauppaa Kuolismaassa. Kävimme usein heidän luona kylässä 

ja samalla kävimme uimassa heidän rannassa ja saimme pitää rannalla venet-

tä. Kun pariskunta kuoli, heidän tilalle muutti Paavo ja Hilda Martiskainen. 

Paavo oli kova kalamies, mutta kovin epäluuloinen ihmisiä kohtaan. Paavo ei 

antanut meidän pitää venettä heidän saunarannassa ja samalla hän kielsi uimi-

sen rannalla. Muikkujen talosta seuraava talo oli Aarne Piipposen, jolla oli saha 

Markunvaaralla. Heidän pihapiirissä oli pieni mökki, jossa asui vanha pariskun-

ta, mutta olen unohtanut heidän nimet.  

Issonjärven itäpuolella oli lääkäri Vartiovaaran huvila, jonka rannassa kävimme 

joskus uimassa, kun siellä oli laituri. Vartiovaara ei suuttunut meille, kun hän 

kerran yllätti meidät saunarannassa. Edellisellä viikolla hän oli pudottanut ve-

neen moottorin lahdelle ja hän lupasi meille palkkion, jos löydämme sen. Yri-

timme sukeltaa oletettuun moottorin putoamiskohtaan, mutta siinä oli vettä 

useita metrejä ja pohja oli mutaa täynnä. Issonjärven takana, Mustanlammen 

rannalla asui Albin Ikosen leski lapsiensa kanssa. Ruhkarannan tien varrella 

asui Feudor Laine vaimonsa kanssa ja hiukan kauempana Höyhenlammen ran-

nalla asui Ikosen perhe, jonka nuorempi pojista oli alakoulussa minun luokalla-

ni. Perhe muutti 1960-luvun alkupuolella Enoon ja perheen asuintalo siirrettiin 

Huutoniemeen. Tässä oli muutamia muistikuvia kylämme asukkaista 1950 ja 

1960 luvun vaihteessa.   



 

Väinö Suihkon kotitalo 

 

Eino Suihkon kotitalo 

 

 

 



Välirauhanaika Ilomantsissa 
Ensio Kettunen 

 

Talvisota alkoi 30.11.1939, kun neuvostojoukot hyökkäsivät Suomeen. Kolme 

kuukautta käytiin kiivaita taisteluja maiden välillä, jonka jälkeen talvisota päät-

tyi 13.3.1940 pakkorauhaan. Ilomantsi menetti talvisodassa kolmasosan pitä-

jän pinta-alasta, joka vastasi noin 160 000 ha. Useita kyliä jäi Moskovan rau-

hassa Neuvostoliitolle ja sieltä jäi kodittomiksi noin 1 500 henkeä. Talvisodan 

alla ja heti sodan alkaessa Ilomantsilaiset vanhukset, naiset ja lapset siirtyivät 

evakkoon Iisalmeen, Vieremälle, Sonkajärvelle, Kiuruvedelle ja Varpaisjärvelle. 

Evakkojen elämä oli aluksi vaikeaa, sillä ennen asuttiin Ilomantsissa omissa 

oloissa, evakkoaikana elettiin toisten nurkissa.  Sotakuntoiset miehet olivat rin-

tamilla tai työpalveluksessa omassa kotikunnassa. Keväällä 1940 saatiin kuulla 

radiosta eturintaman tapahtumista ja rauhantunnusteluista. Maaliskuussa 

Suomi teki pakkorauhan Neuvostoliiton kanssa, jossa maamme menetti pääosa 

Karjalasta, osia Pohjoissuomen alueista ja Suomenlahden saaret. Rauhan alka-

essa suomalaiset joukot siirrettiin pikavauhtia pakkorauhan rajan taakse, Ilo-

mantsissa olleet venäläiset joutuivat perääntymään Möhköstä uuden rajan 

taakse Lutikkavaaraan saakka. Möhkön kylään palaavat Ilomantsilaiset löysivät 

talvisodan alussa räjäytetyn sillan tilalle neuvostojoukkojen rakentaman sillan, 

jota käytettiin aina 1960-luvulle saakka. Möhkön kylässä ja Koitajoen takana 

Kallioniemessä ja Lehtovaarassa löytyi Neuvostojoukkojen talvisodan aikaiset 

jätekasat, korsukylät ja suomalaisten talot, joissa oli eletty kuin ”siat pellossa”. 

Ennen kyliin muuttoa, sotavoimat siivosivat talvisodan räjähteet, aseet ja muut 

sotatarvikkeet pois maastosta. Huhtikuussa kerrottiin, että evakot saavat pian 

luvan muuttaa takaisin kotikuntaansa. Osa evakoista pakkasi laukkunsa ja lähti 

ennen luvan myöntämistä takaisin Ilomantsiin. Evakossa olleista lähes tuhat 

ihmistä ei halunnut palata kotikuntaansa, muutamia evakossa olleista oli kuol-

lut evakkoaikana, osa kieltäytyi palaamasta, kun kotikylää ei enää ollut. Tou-

kokuussa Iisalmessa olevat evakot käskettiin kuitenkin palaamaan omaan pitä-

jäänsä. Ilomantsissa alkoi kesällä 1940 jälleenrakentamisen aika ja syksyyn 

mennessä lähes kaikilla evakoilla oli jonkinlainen asunto Ilomantsissa. Möh-



köön päästettiin ensimmäiset asukkaat vasta kesän alkaessa, mutta osa kylä-

läisistä otti varaslähdön ja palasi kylään jo ennen varsinaisen muuttoluvan 

myöntämistä. Liian aikaisen muuton seurauksia jouduttiin selvittelemään vir-

kavallan kanssa, kun muutamia ilomantsilaisia haavoittui miinojen, käsikra-

naattien ja muiden erilaisten räjähteiden aiheuttamissa onnettomuuksissa. 

Muistan sodanjälkeen naapurinpojat löysivät metsästä  kaksi käsikranaattia. 

Pojat halusivat kokeilla niiden räjäyttämistä ja ensimmäisen räjäytys onnistui-

kin hyvin, mutta toinen kranaatti osui puuhun ja kimposi siitä poikien lähelle. 

Räjähdyksessä naapurinpojan silmään osui kranaatinsirpale ja hänestä tuli 

puolisokea.  

 
Evakkojen lehmäkarja maantiellä SA-kuva 

Uuden pakkorauhanrajan takana kylissä aiemmin asuneet 1 500 henkeä jou-

tuivat etsimään uudet asuinpaikat Ilomantsista. Pääosa heistä joutui aloitta-

maan elämisen vuokra-asunnoissa. Näin kävi minun isäni ja äitini perheille, 

sillä molemmilta olivat kotikonnut jääneet rajan taakse Kuolismaahan ja Mela-

selkään. Välirauhan aikana 1940 - 1941 rajan pinnassa oleviin taloihin ei pääs-

tetty siviiliasukkaita, sillä rajavyöhykettä laajennettiin Neuvostoliiton määräyk-

sestä. Nämä ihmiset asutettiin väliaikaisesti muuanne Ilomantsiin. 



 

Möhkön venäläisten rakentama silta 1940 SA-kuva 

Kesän ja syksyn 1940 aikana Ilomantsissa sodan aikana vaurioituneet talot 

saatiin pääosin korjattua. Maanviljelijät pääsivät aloittamaan maanviljelystyöt, 

sillä siemenviljaa jaettiin kesän alussa maanviljelijöille ja syksyllä saatiin kun-

taan muutamia puimakoneita syksyn puinteja varten. Viljasato oli sinä syksynä 

heikko myöhäiseksi jääneiden kylvötöiden ja puutteellisen lannoituksen takia. 

Lehmistä ja muista kotieläimistä oli talvisodan aikana menetetty suurin osa. 

Ilomantsin maanviljelijöille jaettiin kesällä 1940 satoja lehmiä. Kesäkuussa 

1940 aloittivat toimintansa kunnansairaala, apteekki ja kaupat. Syksyllä kylien 

koulut avasivat ovet lapsille. Talvisodan syttyminen ja neuvostojoukkojen 

hyökkäys Suomeen syksyllä 1939 oli keskeyttänyt Ilomantsin itäpuoliset puo-

lustusasemien, panssariesteiden ja taisteluasemien rakennustyöt. Niiden ra-

kentamista jatkettiin kesällä 1940 ja työhön määrättiin satoja ilomantsilaisia 

miehiä, jotka rakensivat Enoon ja Ilomantsiin lukuisia panssariesteitä ja taiste-

luasemia. Näitä taisteluasemia löytyy vielä nykyään Ilomantsin teiden varsilla, 

Kuuksenvaarassa, Ikononvaarassa, Enontien varressa ja Ilomantsin itäpuolen 

metsissä. Jälleenrakentaminen vaati rakennusalan työvoimaa ja rakentaminen 

paljon puutavaraa. Puiden kaataminen ja kuljettaminen sahoille työllisti paljon 

metsäalan ammattimiehiä, tukkijätkiä. Uusia tukkikämppiä rakennettiin Ilo-

mantsin saloille ja sinne majoittui seuraavan talven ajaksi satoja tukkilaisia. 

Ilomantsissa kaikki miehet saivat töitä kunnan alueelta. 



     Talvi 1940 - 1941 toi uskoa tulevaisuuteen ja elämä alkoi palata tavan-

omaiseksi itärajan kunnassa. Maailman tilanne kehittyi kuitenkin keväällä 1941 

huonompaan suuntaan. Neuvostoliitto alkoi painostaa poliittisesti Suomea ja 

Baltian maita. Saksa yllätti pohjoismaat, miehittäen kevään aikana Tanskan ja 

Norjan. Suomalaiset kävivät neuvottelemassa omasta tulevaisuudesta Neuvos-

toliiton ja useiden muiden maiden kanssa, mutta Saksan kanssa päästiin 

kompromissiin. Sen seurauksena Suomen kautta sallittiin saksalaisjoukoille 

kauttakulku maanteitä ja rautateitä pitkin Pohjois-Norjaan. Kesän alussa Saksa 

valtasi Belgian, Hollannin ja Ranskan. Kesäkuun alussa Suomi ja Saksa neu-

vottelivat Helsingissä, ja Saksan johdon ilmoituksen mukaan Suomi oli liittynyt 

Saksan rinnalle sotaan Neuvostoliitoa vastaan. Tämän vuoksi maamme sodan-

johto päätti suojajoukkojen koollekutsumisesta kesäkuun 10. päivänä. Miehet 

kutsuttiin sotaharjoituksiin ja hevoset noudettiin taloista sotaväen käyttöön. 

Sodan tuulet olivat taas kerran puhaltamassa Suomen kansan päälle. Ilomant-

silaiset reserviläiset kutsuttiin palvelukseen kesäkuussa 1941 Enon Kaltimoon. 

Ilomantsilaiset, rajan lähellä asuneet siviilit siirrettiin evakkoon, Sisä-

Suomeen, pääosin Savoon. Evakuointi alkoi Ilomantsissa 22. kesäkuuta ja en-

simmäisenä tyhjennettiin asukkaista Hattuvaara, Korentovaara, Nuorajärven 

alue, Möhkö, Nehvonniemi ja Mutalahti. Evakkoon lähti 6 700 henkeä. Ilomant-

siin tuli reserviläisiä, jotka toimivat aluksi suojajoukkona Ilomantsin itäosissa. 

 

Oinassalmen lossi kesällä 1941 SA-kuva 



     

Kesän 1941 lehtiä 

   



JR 9 muistiinpanoja Syvärin takamailta keväällä 1942 
Ensio Kettunen 

Tapahtumapaikkoina Koromyslova, Simanova, Nikitinskaja, Feudaskoja, Mozolino ja Minova.   

 

Levinan ja Ostan välinen JR 9:n rintamalinja talvella 1942  

Aluksi kerron JR 9 osastojen sijaintipaikoista Syvärin takana. 

JR 9 esikunnan korsut sijaitsivat Minovan kylästä noin 1 – 2 kilometriä Nikitinskajan 

suuntaan ns. Rotjoilan kylässä. Esikunta oli aluksi kylän talossa ”Rotjoilassa”, jossa 

toimi myös sotilaskoti. Myöhemmin esikunta siirtyi läheiseen puronotkoon rakennet-

tuihin korsuihin. Alla kuvassa Rotjoilan sotilaskoti SA-kuva.  

 



Kesällä 2016 käydessäni Minovassa ja Rotjoilassa en löytänyt Rotjoilan sotilaskotia, 

mutta siellä oli Minovan lähellä pystyssä Jumalanäidin Kazanilaisen ikonin muistolle 

pyhitetty kirkko, josta kuva alla. Kirkolle löydät, kun ajat Minovan kylän keskustasta 

noin yksi kilometri etelän suuntaan eli kohti Nikitinskajaa. 

 

Minovassa ja Rotjoilassa sijaitsivat sodan aikana myös JR 9:n varusvarasto, kenttä-

posti ja ilmatorjuntakonekiväärikomppania. Lisäksi Minovasta lännen suuntaan kahden 

kilometrin päässä oli Pioneeripataljoona 35 esikunta ja Nikitinskajan suuntaan KTR 2 

johtamiskeskus ja Minovan lähellä Raskaspatteristo 28 esikunta. 

 

Minovan keskustan taloja kesällä 2016 



JR 9 rintamalinja alkoi Äänisen rannasta, jatkuen sieltä Voseroksan kautta Koromislo-

vaan, jossa oli Hivakan ja Haaksin tukikohdat. Tällä alueella oli 4, 5 ja 6 komppanian 

asemapaikat. Niiden välissä Voseroksassa oli toisen konekiväärikomppanian valvonta-

alue. Koromyslovasta etelään sijaitsevilla laajoilla pelto- ja suomaastossa sijaitsivat 7, 

8 ja 9 komppanian tukikohdat. Näistä pahimpia oli Bunkkerin ja Kummun tukikohdat. 

Ensimmäisen pataljoonan lohko oli Kummusta lännen suuntaan eli Baranin suuntaan. 

 

Hivakan korsunotkoa kesällä 2016 

 

Simanovan kylä kesällä 2016 

 



 

Levinan länsipuolen maisemia kesällä 2016 

Levinan kylän tienhaarasta etelän suuntaan oli Kopovaan menevä huoltotien. Levinan 

risteyksestä noin 600 metrin päässä oli suomalaisten ensimmäinen varmistuspolku, 

siitä noin kilometrin päässä etelässä oli Levinajoki, jonka eteläpuolella sijaitsi etulinja. 

Etulinjasta noin 500 metrin päässä etelän puolella oli Syväriltä Ostaan tuleva sähkölin-

ja. Eteläisin tukikohta JR 9 lohkolla oli Kumpu ja Kärki, Simanovan kylän länsipuolella. 

JR 9 länsipuolella, Baranin suuntaan oli etulinjassa Kevytosasto 15, 14. Rajakomppa-

nia, I/JR 30 ja I/JR 51 joukkoja. KTR 2 ensimmäinen patteri oli Minovan ja Ljabuskin 

kylissä, lähellä Äänisen kanavaa ja se tuki II/JR 9 kaistaa tykistöllään. 2/ KTR 2 oli 

sijoitettu Baranin risteyksen alueella ja se tuki tulellaan I ja II/JR 9 etulinjaa Simano-

van alueella. 3/ KTR 2 oli Nikitinskajan ja Levinan kylissä ja se pystyi ampumaan 

kaikkien JR 9 pataljoonien eteen. Alla tammikuun 1941 päiväkirjamerkintöjä. 

1.1.1941 torstaina päivällä oli heikkoa kivääri- ja kranaatinheitintulta molemmin 

puolin. Vuoden vaihtuessa tulitus oli normaalia kovempaa. Aamulla pakkasta oli reilu -

30 astetta, paikka paikoin -35 astetta.  Aamuyöllä Kumpuun hyökkäsi vihollisosasto, 

mutta se torjuttiin. Aamupäivällä hyökkäyksiä tehtiin Simanovan kylän lähellä oleviin 

tukikohtiin, mutta kaikki saatiin torjuttua. Ryssä ampui raskaalla tykistöllä 6 - 10 lau-

kausta Levinan kylään. Sen jälkeen noin kaksikymmentä ryssää tuli noin kilometrin 

päähän Levinan kylästä, Baranin ja Ostan tien eteläpuolelle, mutta kun ne huomasivat 

meidän vartiomiehet tienvarressa, partio perääntyi takaisin Kopovan suuntaan. Ilta-

päivällä saatiin yksi ryssä vangiksi Levinan eteläpuolen metsästä. Levinan tienhaaras-

ta, noin puolentoista kilometrin päässä olevan Levinajoen takaa oli eilen vaihdettu Ke-

vytosasto 15 miehiä lepoon Mosoliinoon. Heidän tilalle Levinajoen taakse Kopovan 

suuntaan tuli luutnantti Lakion 35 miestä ja vänrikki Leinosen 20 miestä sekä Annilan 

komppaniasta yksi joukkue. Tänään kenttävartion Baranin ja Levinan tien eteläpuolel-

la siirtyi JR 9:ltä Kevytosasto 10 vastuulle.   



 

Karttapohja Levinasta etelään olevasta etulinjasta 

 

 



 

Kartta JR 9 ja JR 30 alueesta Ostan rintamalla ja alakuvassa vihollisdivisioonat. 

 

 



  

2.1.1941 perjantaina oli heikkoa kivääri-, tykistö- ja kranaatinheitintulta. Viereisellä 

lohkolla haavoittui päivällä yksi mies, meillä oli rauhallista. Levinajoen uomaa pitkin 

oli yöllä kävellyt kymmenen ryssää ja niitä lähti Lakion ja Rajakomppanian partiot 

ajamaan takaa, mutta vihollispartio oli hävinneet takaisin Kopovan suuntaan. Aamulla 

14. Rajakomppanian alikersantti Hyytiän partio oli lähtenyt kello 7.00 Gad -järvelle 

yhdyspartioon ja paluumatkalla kello 14.30 menoladun varteen päivän aikana tullut 

vihollispartio avannut tulen Kopovasta Levinaan johtavan huoltotien varresta ja siinä 

rytäkässä oli rajajääkäri Toivo Toropainen haavoittunut lievästi oikeaan käteen. Luut-

nantti Sistosen joukkue lähti ajamaan vihollispartiota takaa Levinajoesta 600 metrin 

päässä olevalle sähkölinjalle ja vielä sieltä 1,5 kilometriä etelään ryssän polulle saak-

ka, mutta viholliset olivat paenneet sieltä Kopovan suuntaan. Jäljistä päättäen toises-

sa ryhmässä oli 10 miestä ja toisessa 30 miestä. Pioneerit alkoivat rakentaa lumiaitoja 

teiden varsille. 

3.1.1942 lauantai, Levinan rintamalla yö kului rauhallisesti, aamupäivällä aloimme 

korsun valmistuksen. Koko päivän ajan oli pientä rätinää puolin ja toisin, vain ei mi-

tään erikoista tapahtunut. Illalla saapui JSP:ltä takaisin ilomantsilainen kersantti Heik-

ki Ikonen. Päivän aikana haavoittui kaksi miestä, joista toinen jäi JSP:lle. Päivällä näh-

tiin Roksan suunnasta ajavan 15 autoa Kopovan suuntaan. Aamulla Lakion partio ha-

vaitsi Levinajoella vihollispartion jälkiä ja partiossa oli ollut kymmenen miestä. Illalla 

oli polkupyöräkomppanian kotiitulojuhla Nikitinskajassa olevassa sotilaskodissa. 



 

Peltoaukea Koromyslovasta Simanovaan päin 

   

4.1.1942 sunnuntain vastainen yö kului muuten rauhallisesti, mutta pientä rätinää 

oli puolin ja toisin. Aamulla oli pakkasta -30 astetta, mutta siitä huolimatta päiväl-

lä raivattiin puolustuslinjaa vartiopaikan taakse noin 200 metrin matkalta. Pientä rä-

tinää oli koko päivän ajan. Illalla lähdin komppanianpäällikkömme Vilannin kanssa 

kylpemään saunaan takalinjoille Levinan kylään. Illalla oli ryssien heitin ampunut etu-

linjan majapaikalle ja siitä haavoittui aika paljon miehiä, yhteensä 18 miestä, sillä 



ammus oli tullut teltan lähellä puuhun, jossa se räjähti. Räjähdyksessä haavoittui uu-

destaan kersantti Heikki Ikonen nilkkaan osuneesta kranaatin sirpaleesta, muut haa-

voittuivat lievemmin. Muut haavoittuneet olivat alikersantit Viljo Sorjonen, Onni Palvi-

ainen, Onni Hyttinen, Veikko Hiltunen, Onni Tikka, Väinö Kärnä, Otto Hiltunen, Viljo 

Hassinen, sekä sotamiehet Veikko Holopainen, Väinö Leinonen, Valtteri Meuronen, 

Hannes Palviainen, Armas Poikola, Johan Vänni ja Huugo Rissanen. Haavoittuneiden 

kuljettamisessa JSP:lle meni aamupuolen tunneille. Levinajoen taakse Lakion komp-

panian eteen oli tullut vihollispartio. Rajakomppanian alikersantti Lamminpartaan par-

tio avasi tulen vihollispartiota kohti ja laukaustenvaihdossa yksi vihollinen oli haavoit-

tunut, mutta partio oli päässyt pakenemaan Kopovan suuntaan.  

 

  

5.1.1942 maanantain vastainen yö kului edellisen yön onnettomuuden jälkeen rau-

hallisesti. Aamulla vihollisen heitin ampui taas meidän lohkollemme ja kranaatin sirpa-

leista haavoittui lievästi Yrjö Ihannus. Päivällä raivattiin uutta ampuma-alaa vartiopai-

kan edessä. Pientä rätinää jatkui molemmin puolin koko päivän ajan, muuten ei ole 

erikoisempaa kerrottavaa. Villen tukikohta alistettiin tänään meidän komppanialle.  



 

Levinan komentopaikka talvella 1942  

6.1.1942 tiistaina yö kului rauhalliseen tapaan, mutta pientä rätinää oli koko yön 

ajan. Päivällä osa miehistä raivasi ampuma-alaa etulinjassa ja muut rakensivat korsu-

ja. Komentokorsumme saimme päivän aikana valmiiksi ja me komentoryhmän jäsenet 

pääsimme muuttamaan siihen. Illalla kello 17.00 yritti vihollinen tulla Kummun tuki-

kohtaan, mutta tykistön ampuessa tuli-iskun, se vetäytyi takaisin Kopovan suuntaan. 

Meille ei tullut rähinässä tappioita. Illalla oli sotilaskotiyhdistyksen virkistysiltamat so-

tilaskodissa. Juhlassa tarjottiin kahvinkorviketta, leipää ja pullaa sekä luettiin runoja 

ja sketsejä. Illalla alkoi kova lumipyry, jota jatkui koko yön ajan. 

7.1.1942 keskiviikkona yöllä kului melko rauhallisesti, mitä nyt muutamia laukauk-

sia kuultiin yön aikana. Päivällä laitettiin taas korsuja ja toiset raivasivat ampuma-alaa 

linjojen eteen. Päivällä oli tavanomaista kranaatinheitintulta ja jalkaväkitulta, muuten 

oli rauhallista. Rajakomppanian miehet kävivät partiossa Gad-järvellä, mutta eivät 

havainneet vihollista. Lumipyry jatkui koko päivän ajan ja se on tukkinut kaikki tiet. 

8.1.1942 torstaina yöllä oli taas pientä laukaustenvaihtoa, muuten oli rauhallista. 

Aamupäivällä osa porukasta lähti laittamaan toista huoltotietä Levinan suuntaan. 5/JR 

51:stä lähti partio, joka meni vahingossa omaan miinakenttään ja siinä haavoittui 

kaksi miestä. Toinen oli partion johtajana toiminut vänrikki Suutarinen ja toinen sa-

man komppanian aliupseeri, jonka nimeä en tiedä. Iltapäivä kului rauhallisesti, mitä 

nyt pientä rätinää oli puolin ja toisin. Viereisellä kaistalla joku vartiomies oli ampunut 

illalla vahingossa käteensä. Päivän tappiot haavoittuneina olivat siis yksi upseeri, yksi 

aliupseeri ja yksi sotamies. Iltapäivällä viholliset ampuivat Kopovan etulinjan taakse, 

lähelle Levinaa viisi kranaattia ja niistä kaksi hevosta haavoittui. Vihollisen kävi päiväl-

lä AV 1:stä länteen olevalla mäellä, mutta sitä ei saatu tuhottua. Tiet olivat edelleen 

tukossa useiden päivien lumisateiden jälkeen, koska kaikki aurausautot ovat rikki. Tä-



nään pyry hellitti hiukan ja pioneerijoukot lähettivät miehiä lapioimaan teitä auki, se 

on osittain turhaa työtä. 

 

 

Ilomantsilaisia Levinan rintamalla talvella 1942 

 

Hain sotilaskoti Levinassa 



 

I/JR 9 etulinjan kenttävartio oli noin 3,5 km Levinasta etelään Kopovaan menevän tien 

varrella. AV 2. oikealle oli III/JR 9 valvonta-alue Simanovan ja Koromyslovan kylien 

edessä. Sen eteläkärjessä oli Kumpu tukikohta 

 

 



 

Syvärin alueen Suomalaisten ja Venäläisten etulinjat 1942 

 

Äänisen ranta-alueen ja Vepsäläisalueen kartta 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1.1942 perjantaina yö kului muuten rauhallisesti, mitä nyt pientä rätinää oli koko 

yön. Paarmalan komppanian alueelle Kumpuun ja sen läheisyyteen ryssät ampuivat 

aika runsaasti kranaatinheittimillä. Meidän lohkolla Vilanti laitatti taas etulinjaa kun-

toon ja toiset miehet rakensivat korsuja etulinjaan. Kahdeksas komppania lähetti par-

tion Goran suuntaan, jossa se havaitsi vihollispartioiden tossupolkuja varmistusladun 

vieressä. Menomatkalla vihollinen avasi tulen partiota kohden, mutta Kettusen partio 

pääsi tappioitta JR 30 partion luokse Karkan suunnalla, Paluumatkalle he lähtivät illalla 

ja saapuivat takaisin Levinan rintamalle yöllä tapaamatta vihollisia. 

10.1.1942 lauantaina yöllä oli taas pientä rätinää ja pauketta. Päivällä kävimme 

Vilannin kanssa tutustumassa etulinjaan. Teitä on alettu aurata, mutta pääosa teistä 

on vain hevosvetoisten ajettavissa, joilla saimme ensimmäiset täydennykset. Ryssän 

tykistö ampui Nikitinskajaan koko päivän ajan ja illalla ryssä ampui 70 kranaattia ras-

kaalla heittimellä ja myös kevyellä heittimellä Talviston lohkolle ja 15 tykistön kra-

naattia Nikitinskajan kylään. Tappioita ei tullut päivän aikana koko pataljoonan alueel-

la tykkitulesta huolimatta, mutta Levinassa ollut konekiväärimiesten käytössä ollut 

talo paloi kivijalkaan saakka. 

11.1.1942 sunnuntaina tavanomaista jalkaväkiaseiden tulta ja jonkin verran kra-

naatinheitintulta. Päivän aikana jatkoimme miehistökorsun rakentamista etulinjassa ja 

osa miehistä kaivoi uusia asemia Kauko Vilannin määräämiin paikkoihin. Vartioiden 

kesken oli pientä laukaustenvaihtoa, ilma oli kylmää, pakkasta lienee ollut enemmän 

kuin -30 astetta. Nikitinskajan kylässä oli illalla elokuvanäytös, jossa esitettiin "Hätä-

vara" - nimistä elokuvaa.  

 

Nikitinskajan risteys, takana Simanovan lohkon peltoja 

12.1.1942 maanantaina oli vaihteeksi rauhallinen päivä. Kävimme komppanianpääl-

likkö Vilannin kanssa tutustumassa etulinjan rakennustöihin. 



13.1.1942 tiistaina oli taas rauhallinen. Etulinjassa miehet jatkoivat korsujen raken-

tamista ja asemien parantelua. 

14.1.1942 keskiviikkona aamulla kävimme Vilannin kanssa tutustumassa etulinjan 

rakennustöihin ja samalla tutustuimme etulinjan olosuhteisiin. Illalla menimme komp-

panianpäällikön kanssa saunomaan Levinaan.  

15.1.1942 torstaina yö meni rauhallisesti ja päivällä komppania teki taas varustelu-

töitä etulinjassa. Siellä paranneltiin tähystyslinjoja vihollisen suuntaan. 

16.1.1942 perjantaina yö oli rauhallista. Kävimme taas etulinjassa katsomassa 

asemia ja tähystyslinjojen rakennustöitä ja siellä oli tehty aika paljon töitä. Raja-

komppanian luutnantti Sistonen ja kymmenen miestä kävivät tutustumassa vihollisen 

puolella ja hiihtivät aamulla kello 7.00 alkaen Kummusta ensin Ostajoen varteen ja 

sieltä jokivartta lounaaseen Kopovan kylän suuntaan muutaman kilometrin päähän. 

Partio palasi takaisin ja ilmoitti, että löysivät vain muutamia tossupolkuja Ostajoen 

läheisyydestä. 

17.1.1942 lauantaina kävimme taas Vilannin kanssa tutustumassa etulinjojen ra-

kennustöihin ja nyt asemat olivat jo tyydyttävässä kunnossa. Muuten oli rauhallinen 

päivä. Toisen komppanian alueella oma mies ampui vahingossa sotamies Vilho Kata-

jan. Kopovan etulinjasta oli aamulla lähtenyt partio vihollisen puolelle ja siellä huolto-

tiellä oli yksi aliupseeri astunut miinaan ja aliupseeri ja kaksi muuta miestä oli haa-

voittunut räjähdyksessä. Iltapäivällä Levinasta lähtenyt kolmimiehinen partio hiihti 

huoltotiellä vihollispartion asettamaan miinaan, mutta räjähdyksessä tuli vain pinta-

naarmuja ensimmäiselle hiihtäjälle. Vihollispartion perään lähetettiin partio ja lähellä 

Syväriltä Ostaan kulkevaa sähkölinjaa partion tunnustelijana hiihtänyt sotamies Kuik-

ka laukaisi miinan kello 13.40 ja mies kuoli vihollisten avatessa tulen partiota vastaan. 

Toinen mies haavoittui yhteenotossa. Kersantti Möllerin partio lähti vihollisen huolto-

tiellä Kopovan suuntaan aamulla kello 7.45 ja palasi illalla takaisin. Partio oli tuhonnut 

päivän aikana huoltotiellä kulkeneesta kolonnasta kaksi hevosta ja noin 20 ryssää. 

Illalla pakkasta oli -17 astetta.  

18.1.1942 sunnuntaina kävimme taas Vilannin kanssa tekemässä katselmuksen 

etulinjassa ja kävelimme komppanian kaikki pesäkkeet läpi. Etulinjassa oli rauhallista, 

muutamia laukauksia ammuttiin meidän siellä oloaikana. Aamulla lähti kersantti Jau-

hiasen partio vihollisen huoltotielle ja se oli saanut aamupäivällä tuhottua kaksi ryssää 

ja yhden toivat palatessa vankina komentopaikalle. Jauhiaselle myönnettiin välittö-

mästi 21 vuorokautta lomaa. 

19.1.1942 maanantaina oli rauhallinen pakkaspäivä. Sää oli todella kylmää. 

20.1.1942 tiistaina kävimme katsomassa etulinjan rakennustöitä ja tänään siellä 

vedettiin etulinjan eteen piikkilankaestettä. Sotamies Karttunen siirrettiin tänään divi-

sioonan esikuntaan. Illalla pakkasta oli -32 astetta. Aamulla saimme 16 miestä Nur-

moilasta ja siinä oli neljä ilomantsilaista miestä, jotka sijoitettiin konekiväärikomppa-

niaan. 



21.1.1942 keskiviikkona harvaa tykistötulta koko päivän. Tänään komppanianpääl-

likkö Vilanti siirrettiin I/JR 9 komentajaksi ja meidän komppaniaan saapui 44 miestä, 

siis alokkaita, mukana oli paljon ilomantsilaisia miehiä, jotka jaettiin toiseen ja kol-

manteen pataljoonaan. Kapteeni Flik ja pataljoonan pastori Erkamo saapuivat illalla 

komentokorsuun, he toivat meille radion. Kävimme kapteeni Flikin ja uuden komenta-

jan luutnantti Kivisen kanssa katsomassa etulinjan asemat. Yöllä vaihdettiin Levinan 

rintamalle hiihtopartiojoukkoihin vänrikki Hannes Kekäläisen joukkue. Aamulla Kekä-

läisen partio 1+7 lähti ensimmäiselle partiomatkalle Kopovan suuntaan, tuolloin pak-

kasmittari näytti -31 astetta. Reilun tunnin päästä partio saapui sähkölinjan takana 

olevalle venäläisten huoltotielle ja siinä olevalle aukolla. Vihollinen oli avannut lä-

hietäisyydeltä tulen partiota kohti. Kekäläinen haavoittui ja huusi miehiä peräänty-

mään. Yllätyshyökkäyksessä jäi Kekäläisen kanssa linjalle haavoittuneena tai kaatu-

neena Väinö Kuusisto ja enolainen Vilho Tolvanen. Miesten Illalla luutnantti Vannisen 

partio kävi kahakkapaikalla etsimässä kaatuneita, mutta miesten ruumiita ei löydetty 

illan etsinnöissä.  

22.1.1942 torstaina oli pakkaspäivä. Päivällä tehtiin asemien kunnostustöitä ja uu-

det alokkaat olivat rakentamassa korsuja ja asemia. Vihollinen ampui kuuden tuuman 

tykillä ja yksi kranaatti osui huoltotien varteen ja kaksi meidän komppaniasta Levi-

naan kävelemässä ollutta miestä haavoittui kranaatista, toinen miehistä oli komppa-

niamme kolonnan mies Veikko Astikainen, joka kuoli jsp:llä. Illalla pakkasta oli -28 

astetta. 

23.1.1942 perjantaina komppania teki korsuja ja paranteli etulinjan asemia. Paar-

malan tukikohdasta oli iltapäivällä kello 15.00 - 15.40 välillä nähty edessä olevalla 

tiellä marssimassa arviolta 640 ryssää. Levinassa oli pakkasta -32 astetta. Hivakassa 

kaatui ilomantsilainen Eemil Purmonen. Hän oli menossa vartiopaikalle, kun hänen 

vieressä räjähti kranaatti. 

24.1.1942 lauantaina aamuyöllä etulinjan edestä kuului vihollisen liikehdintää. Jon-

kun verran oli laukausten vaihtoa, muutoin rauhallista. Paarmala ilmoitti, että samalla 

tiellä, missä eilen oli satoja ryssiä oli tänään marssinut noin 300 ryssää. Päivällä vihol-

lisen tykistö ampui kuuden tuuman tykillä Levinan ja Nikitinskajan kyliin. Yksi kra-

naatti osui kolonnan hevoskuormaan ja siinä haavoittui vakavasti ilomantsilainen Väi-

nö Tikka ja kaksi muuta sotamiestä. Tikka kuoli myöhemmin JSP:llä . Pakkasta oli il-

lalla Levinassa peräti - 37 astetta.  

25.1.1942 sunnuntaina meidän lohkolle tuli uusia konekiväärimiehiä tekemään kor-

suja ja raivaamaan ampuma-alaa etulinjaan, mukana oli useita ilomantsilaisia. Talvis-

to ilmoitti, että viholliset vaihtavat heidän komppanian edestä miehiä ja sieltä edestä 

oli kuulunut jonkun puhuvan kaiuttimeen suomenkielellä. Päivällä pataljoonien komen-

tajat päättivät perustaa uuden kenttävartion 1,5 kilometrin päähän Kopovan tiestä 

lännen suuntaan, koska sieltä metsien kautta tulee vihollispartioita jatkuvasti Levinan 

kylää kohti.  



26.1.1942 maanantaina kävimme komppanianpäällikön kanssa etulinjassa ja illalla 

kävimme hänen kanssa kylpemässä Levinassa. Muuten oli rauhallinen päivä. Levinas-

sa oli edellisenä yönä palanut äskön tulleiden sotilaiden teltta ja siinä oli Valtteri Hä-

mynen saanut pahoja palovammoja. 

 

Voseroksa kesällä 2016 

27.1.1942 tiistaina kävimme komppanianpäällikön kanssa tutustumassa etulinjan 

rakennustöihin ja siellä kaikki oli hyvällä mallillaan. Korsun rakennustyöt olivat vielä 

kesken, miehet asuivat vielä teltoissa. Yksi mies haavoittui päivän aikana vihollistules-

ta. Uutta kenttävartioita Kopovan tien länsipuolelle lähti rakentamaan 20 miestä. En-

simmäisenä päivänä raivattiin tulevan Jakajan kenttävartion eteen ampuma-alaa. Vi-

hollinen lähetti joukkueen häiritsemään kenttävartion rakentamista ja syntyneessä 

taistelussa kaatui kahdeksan ryssää. Rajakomppania siirtyi etulinjasta Mosoliinon ky-

lään ja yksi I/JR 9 komppania tuli heidän tilalle etulinjaan. 

28.1.1942 keskiviikkona kävimme taas etulinjassa tutustumassa ja siellä oli korsun 

katto valmiina ja osa riksoista valmistui päivän aikana. Muutimme uuteen komento-

korsuun tänään. Kahdeksannen komppanian päällikkö Luutnantti Talvisto lähti lomalle 

ja häntä tuli tuuraamaan luutnantti R. Tammilehto. Päivän aikana yksi mies haavoit-

tui. Illalla 5/ JR 51 irrottautui etulinjasta ja heidän tilalle jäi konekiväärijoukkue var-

mistukseen. Jakajan kenttävartiosta ilmoittivat taas vihollisten hyökkäyksistä uutta 

kenttävartiota vastaan. 

29.1.1942 torstaina vihollinen ampui voimallisesti etulinjaan ja etumaastossa liikkui 

paljon ryssiä. Päivällä miehet viimeistelivät etulinjan korsuja. Illalla vihollisen tykistö 

ampui Nikitinskajan ja Minovan kyliä. 

30.1.1942 perjantaina aamulla tuli meille Lottia pastori Erkamon kanssa tarjoa-

maan korviketta ja he kävivät myös etulinjassa tarjoilemassa miehille korviketta ja 



muita myytäviä tarvikkeita. Jakajan kenttävartiosta ilmoittivat heidän yhdyspartion 

joutuneen vihollisen hyökkäyksen kohteeksi ja yksi oma mies oli kaatunut päivän ai-

kana ja toinen haavoittunut vihollismiinasta. 

31.1.1942 lauantaina kävimme luutnantti Kivisen kanssa etulinjassa, mukanamme 

oli luutnantti Tiilikainen ja ylikersantti Hämäläinen. Otimme muutaman kuvan etulin-

jassa ja vihollinen alkoi niiden jälkeen ampua etulinjaan kranaatteja. Illalla lähdimme 

Kivisen kanssa saunaan Fedjevan kylään, jossa oli meidän töpinä. Matkalla kävimme 

tapaamassa majuri Enbergiä. Jakajan kenttävartiosta ilmoittivat, että yksi partion so-

tamiehistä oli hiihtänyt miinaan ja haavoittuneen siitä vakavasti. Päivän 

 aikana 14. Rajakomppania poistui autokyydityksenä Syvärin kaupunkiin ja samalla se 

siirrettiin Rajapataljoonan nelosen toiseen komppaniaan, jonka toiminta-alue oli Bara-

ni ja sen eteläpuolella olevat Goran, Karkan ja Sumilian kylät. Rajamiehet siirtyivät 

Juksovanjärvelle 19. päivänä helmikuuta. 

 

Minovan kylänraittia talvella 1942. Kylässä majaili JR 9 esikunta. 



 

Minovan kylä kesällä 2016 

  
1.2.1942 Sunnuntaina palasimme aamulla takaisin Fadejevan kylästä ja kävimme 

tulomatkalla ensimmäisen pataljoonan komentokorsussa tapaamassa kapteeni Vilan-

tia. Päivällä palasimme omalle korsulle Levinaan ja hilloin tuli muutamia tykistön kra-

naatteja Levinan kylän alueelle ja mutta muuten on ollut ryssän tulitus laimeaa. Sää 

oli lauhaa ja pilvistä.  



2.2.1942 Maanantaina sää pakastui hiukan. Kolmannen pataljoonan alueella aamul-

la alkoi kiivasta tykkitulta, mutta päivällä se oli normaalia harvempaa. Kranaatinheit-

timillä ampuivat etulinjaan häirintätulta. Aamulla Simanovan edessä oleva kuulovar-

tiopaikka oli havaittu yhden koiran liikkuvan edestakaisin ei kenenkään maalla. Päiväl-

lä sama kuuluvartio oli kuullut vihollisen puolelta voivotusta ja jatkuvaa pulinaa.  Sa-

lovaaran partio kävi hiihtämällä Ostajoen varressa ja se oli havainnut, että viholliset 

ovat pääosin Ostajoen takaisissa asemissa. Iltapäivällä kello 15.00 Voseroksan kuulo-

vartiossa ollut sotamies Matikainen ampui vahingossa vartiopaikalle tulleen 1/KTR 2 

tykistön tulenjohtajana toimineen vänrikki Pentti Valkaman. Tapauksen tutkinta aloi-

tettiin välittömästi. 

3.2.1942 Tiistaina lähetettiin Männyn tukikohdasta 40 äsken tulleita alokkaita rai-

vaamaan tien ja Voseroksan välistä suometsää näkemäalueen parantamiseksi. Ryssä 

on kaivanut koko päivän ajan yhdyshautaa kohti Koromyslovassa olevaa Haaksi tuki-

kohtaa kohti, muuten päivä oli verrattain hiljainen. Päivän sää oli pakkasen puolella. 

Aamulla oli yksiköiden väliset hiihtokilpailut Minovassa ja jokaisesta yksiköstä lähetet-

tiin sinne viisi miestä kilpailuihin, jossa hiihtomatkana oli 15 kilometriä. 

4.2.1942 Keskiviikkona ilma oli kylmää ja tuulista. Alikersantti Matti Tahvanainen 

kävi aamulla pataljoonan esikunnassa Levinassa tapaamassa majuri Enbergiä ja sa-

malla hän haki postia töpinästä. Levinaan tuli taas muutamia tykistön kranaatteja. 

Kanavalla laukesi aamulla miina, mutta emme saaneet selvää mikä sen laukaisi. Repi-

nan ja Kanavan välille laitettiin lisää piikkilankaa ja samalla miehiä oli hakkaamassa 

esteen lähelle näkemäaluetta. Sää oli hyytävän kylmää koko päivän ajan.  

5.2.1942 Torstaina ilma oli kylmää ja aurinko näyttäytyi iltapäivän aikana. Joistakin 

komppanioista ei ollut halukaita lähtemään virkistystilaisuuteen Levinaan ja sinne piti 

määrätä miehiä. Komppanianpäällikkö kävi kaikissa etulinjan korsuissa jututtamassa 

miehiä. Ostan kylän takaa nostettiin ilmaan tähystyspallo, siitä varmaan johdettiin 

tykistön tulta, sillä iltapäivällä ryssät ampuivat yli 50 kranaattia asemiimme. Illalla 

kuuntelimme korsussa radiosta mukavaa musiikkia. Päivällä perustettiin rintamalehti 

Jäkälä, jonka toimitusmiehet saatiin nimettyä samassa kokouksessa. 

6.2.1942 Perjantaina jääkärijoukkueen miehet Koljonen ja Holappa menivät omaan 

miinakenttään Voseroksan edessä ja miinojen räjähdyksessä kuoli kiihtelysvaaralainen 

korpraali Eero Koljonen. Levinaan tuli taas muutama tykistön kranaatti ja iltapäivällä 

ryssä ampui koko pataljoonan alueelle kranaatteja.  Päivällä oli pakkasta ja kylmää. 



 
Syväri Vosnesenjan kohdalla syksyllä 1941 

 

7.2.1942 Lauantaina oli kylmää. Aamupäivällä vihollinen ampui kranaatteja tykistön 

tähystyspaikalle ja Haaksi tukikohtaan ja Haaksissa sotamies Paul Sarkkinen haavoit-

tui ja myöhemmin kuoli tukikohdassa. Kuudennen komppanian alueella haavoittui 

kolme mistä, joista kaksi oli tammikuussa tulleita konekiväärimiehiä.  

 

8.2.1942 Sunnuntaina haavoittui yksi konekiväärimies Voseroksan tukikohdassa. 

Sää oli edelleen kirkasta ja pakkasta oli paljon. Kolmannen pataljoonan alueella kävi 

kolme upseeria tutustumassa etulinjaan. Illalla komentaja ja kirjuri lähtivät Levinaan 

saunomaan.  

9.2.1942 Maanantaina aamulla kävi pastori Erkamo etulinjassa. Komentaja ja kirjuri 

palasivat saunomismatkalta takaisin komentokorsuun. Päivällä pyrytti lunta ja oli vielä 

pakkasta. Päivällä kuultiin kaksi miinan räjähdystä etulinjan takana Ostajoen varres-

sa.  

10.2.1942 Tiistaina Kanavalla etulinjasta tuli asemiin vihollisjoukko ja siitä saatiin 

kaksi vankia, toinen oli Prismuleen Aleksander ja toinen Jakunitzon Kondrad. Rannan 

konekiväärimiehet saivat osumia ainakin kymmeneen ryssään. Aamulla alkoi rykmen-

tin hiihtokilpailut ja sen voitti Pekka Puhkarinen, saaden 21 vuorokauden loman. Kol-

mannen pataljoonan etulinjan asemia kävi tarkastamassa Enberg, Flink ja Kivinen. 



11.2.1942 Keskiviikkona yö oli rauhallinen. Päivällä oli tavanomaista jalkaväkitulta 

ja asemiin tuli satakunta erilaista kranaattia. Illalla tuli yliloikkari kummun tukikohtaan 

yhdeksännen ja seitsemännen komppanian saumakohdasta. Mies toimitettiin illalla 

esikuntaan. 

 
Alikersantti Laine vartiossa Simanovassa talvella 1941-42 

12.2.1942 Torstaina oli tavanomaista kranaatinheitintulta heti aamuhämäristä alka-

en. Miehet laskivat 160 räjähdystä päivän aikana ja Bunkkerilla haavoittui päivällä 

yksi mies käsivarteen osuneesta kranaatin sirpaleista. Päivällä kävivät pioneerit kat-

somassa etulinjan esteitä.  

13.2.1941 Perjantaina oli tavallista rauhallisempi päivä.  

14.2.1942 Lauantaina sää oli plussalla ja lumet sulivat puista päivän aikana, kun 

tuuli oli kova. Päivällä vihollisen suorasuuntaustykki ampui asemiimme koko päivän. 

Kapteeni Flink ja tulenjohtaja kävivät etulinjan vartiopaikalla tutustumassa vihollis-

asemiin. Ilomantsilainen kersantti Veikko Määttänen määrättiin seitsemännen komp-

panian yhden joukkueenjohtajaksi. Illalla oli pataljoonassa viihdytyskiertue ja siinä oli 

esiintyjänä Suoma Tanskanen, yksi haitarinsoittaja ja yksi kuplettilaulaja. Kiertueen 

esittämä ohjelma toi vaihtelua rintamamiehille.    



 
JR 9 viihdytysiltamat kesällä 1942 Levinassa 

15.2.1942 Sunnuntaina oli edellisiä päiviä kovempaa kranaattitulta ja joukossa oli 

srapnelleja. Muutama kranaatti osui Levinan kylään, kun ryssä ampui sata tykistön 

kranaattia Levinan lähialueelle. Etulinjan korsuissa kävi esiintymässä Lotta Suoma 

Tanskanen ja kolme sotamiestä, kiertäen jokaisessa korsussa päivän aikana. Sää oli 

lauhaa ja kaunista. 

16.2.1942 Maanantaina ryssä ampui taas koko päivän ajan kranaatteja etulinjaan. 

Kapteeni Flink lähti seuraamaan etulinjassa tapahtuvaa piikkilankaesteen asentamista, 

mukana oli kapteeni Ihannus. Mukaan lähti pioneeri, joka tiesi missä on aiemmin ka-

donneiden enolaisen vänrikkki Heijarin ja sotamies Aleniuksen ruumiit. Miehet löysivät 

enolaiset etsitystä paikasta ja ruumiit tuotiin aluksi etulinjaan ja niitä tuotaessa sota-

mies Niemi laukaisi vahingossa oman miinan ja hän haavoittui vakavasti. Ruumiit vie-

tiin illan aikana takalinjoille.  Sää oli lauhaa. 

17.2.1942 Tiistaina ammunta oli edellisiä päiviä heikompaa ja miehet olivat varus-

telutöissä parantamassa etulinjan taisteluhautoja ja rakensivat korsua. Sää oli edel-

leen lauhaa ja varsin keväinen. 



 
Hivakan korsunotko keväällä 1942 tykistön keskityksen jälkeen 

 

18.2.1942 Keskiviikkona oli rauhallinen päivä, sää lauhaa. 

19.2.1942 Torstaina tuli luutnantti Kivinen lepokodista takaisin ja kapteeni Flink, 

kapteeni Sirola ja rykmentin huoltoupseeri Riikonen kävivät etulinjassa. Flink lähti il-

lalla saunomaan Levinaan. 

20.2.1942 Perjantaina oli rauhallinen päivä. Sää oli keväisen lämmintä, mutta tuu-

lista. 

21.2.1942 Lauantaina oli rauhallista ja kävimme syömässä kello 10. ja kello 17. 

aikaan. Kapteeni Flink lähti lomalle ja etulinjassa kävi luutnantti Rainio, Vingvist ja 

Tsokkinen. Minä kuvasin upseerit etulinjan pesäkkeessä, jonka jälkeen palattiin takai-

sin komentopaikalle Levinaan. Luutnantti Kareoja meni AKS:n kokoukseen Äänislin-

naan.  

22.2.1942 Sunnuntaina lievää tykistötulta etulinjan taakse. Lotat Riihijärvi ja Met-

säinen kävivät etulinjassa pastori Erkamon ja luutnantti Lampellon kanssa. Erkamo 

piti hartaushetkiä etulinjan korsuissa ja upseerit tutustuivat etulinjan asemiin. Luut-

nantti Väisänen palasi illalla lomalta takaisin etulinjaan. Kahdeksannen komppanian 

lohkolle hyökkäsi ryssän komppania, mutta se saatiin torjuttua. Yksi oma mies haa-

voittui päivän aikana. 



 
Hain sotilaskodin Lotat kesällä 1942 

23.2.1942 Maanantaina oli taas rauhallinen päivä. Sää oli keväisen lämmin ja tykis-

tön tulta tuli takana olevaan Nikitinskajan kylään, jossa haavoittui kolme miestä. Ty-

kistön majuri Penttinen ja luutnantti Lampelto kävivät tutustumassa etulinjan tulen-

johtopaikkoihin. Illalla kävi etulinjassa luutnantti Kareoja. 

 

24.2.1942 Tiistaina sää oli lämmintä, mutta lunta pyrytti koko päivän ajan. Illalla 

luutnantti Kareoja siirtyi meidän kenttävartion päälliköksi tuuraamaan lomalle lähte-

nyttä luutnantti Pekkarista. Kersantti Kallio ja sotamies Korhonen pääsivät kotilomalle. 

 
Vosnesenjan sillan paikka kesällä 2016 

25.2.1942 Keskiviikkona sää oli lauhaa. Päivällä kävi tykistön majuri Tossavainen 

ja luutnantti Korpilahti etulinjassa. Herrat lähti iltapäivällä komppanianpäällikön kans-

sa Levinaan saunaan. 



26.2.1942 Torstaina sää oli pilvistä, mutta lauhaa. Päivällä haavoittui kaksi miestä 

kranaattitulessa. Päivällä kävi etulinjassa luutnantti Tammilehto ja Sirala. Iltapäivällä 

kävi etulinjassa majuri Enberg, luutnantti Vingvist ja pastori Erkamo ja illalla saapui-

vat tykistön tulenjohtajat tulenjohtopaikoille.   

27.2.1942 Perjantaina aamulla lähtivät pataljoonasta 1902 - 1905 syntyneet mie-

het ensin lääkärin tarkastukseen ja sen jälkeen heidät luultavasti siirretään myöhem-

min siviiliin. Saimme etulinjaan kuusi uutta konekiväärimiestä. Päivän aikana miehet 

raivasivat etumaastoa.  

28.2.1942 Lauantaina oli kuun viimeinen päivä ja sää oli edelleen lämmintä. Komp-

panianpäällikkö kävi katsomassa etulinjan raivausta ja antoi lisää korjaustöitä komp-

panialle. Bunkkerin ja Kuolemalaakson alueelle ampui ryssä kovan keskityksen ja sen 

jälkeen lähti sieltä tulemaan joukkue ryssiä etulinjaan saakka, mutta saatiin torjuttua 

hyökkäys. Ainakin yhdeksän ryssää jäi etulinjan eteen, yksi jäi yhdeksän metrin pää-

hän taisteluhaudan eteen. Yksi oma mies haavoittui hyökkäyksessä. 

 
Tie Vosnesenjasta Ostaan keväällä 1942 

 



 
Minovan kylä talvella 1941 - 1942 

1.3.1942 sunnuntaina Navakkaa tai kovaa etelätuulta, päivällä ajoittain kohtalaista 

lumisadetta ja lämpötila -5 astetta. Eturintamalla oli tavanomaista rätinää, miehet 

hoitivat tänään vain vartiopalvelusta. Ljabuskin alueelle ryssä ampui tykistöllä koko 

päivän ajan. Minovassa pidettiin illalla klubilla juhlat kello 19.00 – 20.40 välisenä ai-

kana, johon osallistui eversti Kuistio. Eversti jakoi juhlassa kunnostautuneille miehille 

mitalit. Ohjelmassa oli rykmentin torvisoittokunnan esityksiä ja juhlapuheita. Levinan 

rintamalla raivattiin etulinjan edessä olevaa puustoa ja tehtiin esteitä etulinjan eteen. 

Kahdeksannen komppanian lohkolle ryssä ampui heittimillä koko päivän ajan ja yksi 

mies haavoittui sirpaleista. Nikitinskajassa vihollisen tykistön ammus osui hevoseen ja 

räjähdyksessä kaatui yksi mies ja kolme miestä haavoittui.  Kaatunut oli ilomantsilai-

nen Heikki Kontturi, joka haavoittui sirpaleista vaikeasti ja kuoli pian haavoittumisen-

sa jälkeen Nikitinskajassa.  

2.3.1942 maanantaina pilvistä ja aamulla heikkoa lumisadetta. Lämpötila oli noin – 

5 astetta. Syvärin pohjoispuolella helmikuun lopussa havaittu ryssän partio saatiin 

osittain tuhottua sissiosaston miesten toimesta. Ryssiä kaatui kahdeksan ja neljä saa-

tiin vangittua. Levinassa etulinjaan tuli pioneereja, jotka aloittivat tehdä miinoituksia 

eteen raivattuun murrokseen. Komppaniat saivat täydennysmiehiä eturintaman jouk-

koihin. 



 
JR 9 miehiä levossa Minovassa 

 

3.3.1942 tiistaina sää oli pilvistä ja navakkaa pohjoistuulta. Lämpötila oli – 10 astet-

ta. Päivällä saatiin vanki, joka kertoi politrukin kertoneen, että 16. huhtikuuta alkaa 

hyökkäys Syvärin rintamaa vastaan. Levinan rintamalla jatkettiin etulinjan raivausta 

ja miinoitusten tekoa. 

4.3.1942 keskiviikkona kovaa pohjoistuulta, lämpötila – 18 astetta pakkasta. Le-

vinasta seitsemännestä komppaniasta lähetettiin kaksi miestä Ruoppaojalle lepokotiin 

ja vänrikki Saarela lähti aamulla hiihtokilpailuihin. 

5.3.1942 torstaina sää pilvistä, lämpötila -5 astetta, tuuli kääntyi lännen puolelle. 

Kanavan varressa sijainnut kolmen tuuman tykki ampui Voseroksan tukikohtaan aa-

mupäivällä. Illalla kello 20.00 Koromyslovassa Hivakan tukikohdassa yksi mies haa-

voittui piiskatykin ammuksesta. Levinan rintamalla kävi tutustumassa etulinjaan JR 51 

upseeriporukka.  

6.3.1942 perjantaina aamulla lumisadetta, päivällä sää selkeni. Pakkasta oli -10 - -

15 astetta, tuuli edelleen lännen puolelta.  

7.3.1942 lauantaina sää oli selkeää, lounaistuuli oli kohtalaista. Pakkasta oli päivällä – 

10 astetta. Esikuntaan tuli ilmoitus, että kaikki ennen 1911 syntyneet pitää siirtää 

III/JR 51, josta heidät siirretään myöhemmin reserviin. Pataljooniin jäävät kaikki 1912 

– 1922 syntyneet miehet. 



 
Ilomantsilaisia miehiä Levinan rintamalla 

   
 



8.3.1942 sunnuntaina sää oli puolipilvistä ja lämpötila oli nolla ja viiden pakkasas-

teen välillä. Oma raskas tykistö tulitti Minovasta Simanovan kylää. TK-kuvaajat Kau-

kovalta ja Tarmia olivat seuraamassa etulinjassa tulitusta. 

9.3.1942 maanantaina sää oli puolipilvistä ja lämpötila – 5 astetta pakkasta. Levi-

nan rintaman etulinjassa oli edelleen TK-kuvaajat Kaukovalta ja Tarmia tutustumassa 

etulinjan asemiin. Ryssä ampui Levinan kylään muutamia kranaatteja, mutta se eivät 

aiheuttaneet tappioita. 

10.3.1942 tiistaina sää oli pilvistä ja päivällä tuli lunta sakeasti, Lämpötila oli päiväl-

lä noin – 10 astetta pakkasen puolella. Aamulla Levinan etulinjan taakse tullut 40 – 50 

miehen vihollispartio saatiin ajettua takaisin Kopovan suuntaan. Kenraalimajuri 

Svensson, eversti Kuistio ja majuri Enberg tarkastivat kahdeksannen ja yhdeksännen 

komppanian etulinjan asemat. Herrat olivat tyytyväisiä Simanovassa oleviin asemiin ja 

miehiin. Tarkastuksen aikana vihollisen heittimet tulittivat etulinjan takamaastoa, tuo-

den herroille tutuksi etulinjan miesten jokapäiväistä elämää.  

11.3.1942 keskiviikkona aamuyöllä kello 2.25 saapui 7. divisioonan sissiosasto 

Vosnesenjasta Äänisen kanavan tukikohtaan hiihtämällä. Kanavan päällikkönä oli sillä 

kertaa luutnantti Kröger. Partio 1+2+10 lähti kanavan takaa Äänisen jäälle ja siellä 

tukikohdan vartiomies avasi konekivääritulen vahingossa omaa partiota kohti. Tulituk-

sessa sotamies Kauko Kallinen haavoittui päähän ja mies kuoli päivällä matkalla Sout-

järven kenttäsairaalaan. Samassa tulituksessa lääkintämies Eerik Penttinen haavoittui 

lievästi. Sissiosasto ajoi yöllä Äänisen yli tullutta vihollisten 20 – 30 miehen vihollis-

partiota perässä. Ryssien partio palasi yhteenoton jälkeen takaisin Äänisen taakse ja 

oma sissiosasto palasi takaisin aamupäivän aikana. Takaa-ajoa haittasi Äänisellä ollut 

kova lumipyry. Sää oli pilvistä ja lunta satoi koko päivän ajan. Lämpötila oli – 10 as-

tetta ja kohtalainen pohjoistuuli puhalteli lunta rannan tukikohtiin. Ostan rintamalla 

meitä vastassa on everstiluutnantti Zhukovin johtama JR 1063 joukot ja Äänisen alu-

eella majuri Vallin hiihtoprikaati. Saimme tietoomme tänään, että tarkka-ampujamme 

ovat maaliskuun aikana ampuneet 67 vihollista Syvärin alueella. 

12.3.1942 torstaina oli selkeää säätä ja lämpötila -10 - -15 astetta. Päivällä lensi 

kaksi vihollisen konetta meidän yli ja hiukan myöhemmin kolme omaa konetta. Ilta-

päivällä Levinassa haavoittui yksi mies lievästi olkapäähän. 

13.3.1942 perjantaina sää vaihtelevaa pilvisyytä. aamulla oli pakkasta -10 astetta, 

illalla pakkanen kiristyi -25 - -30 asteeseen. Keskipäivällä kävi Minovassa kenraalima-

juri Svensson ja eversti Ausfeld. Etulinjasta siirtyivät viimeiset ennen 1911 syntyneet 

miehet pois ja heidän sijalle saatiin nuorempia miehiä JR 51 joukoista. 

14.3.1942 lauantaina sää oli selkeää ja pakkasta oli – 15 astetta. Päivän aikana vi-

hollisen hävittäjät lensivät linjojen päällä. Bunkkerin tukikohdassa vihollisen kranaa-

tinheitin ampui kahdeksan laukausta ja yksi mies haavoittui luodista. 

15.3.1942 sunnuntaina sää oli vaihtelevaa, lämpötila oli – 15 astetta. Tänään oli 

linjoilla rauhallisempaa. 

16.3.1942 maanantaina sää oli selkeää ja lämpötila -5 - -10 astetta. Tykistön mo-

lemminpuolista tulta oli koko rintaman alueella. Omia ja ryssien koneita kävi etulinjan 

päällä. 

17.3.1942 tiistaina sää oli selkeää ja pakkasta – 15 astetta. Iltapäivällä osa miehis-

tä rokotettiin. Päivällä bunkkerille hyökkäsi noin kahden joukkueen vihollisosasto, 



mutta hyökkäys saatiin torjuttua tykistön ja jalkaväen tulen avulla. Hyökkäyksen ai-

kana bunkkerin tukikohdassa kranaattitulessa kaatui vänrikki Aarnio ja yksi kranaa-

tinheitinmies haavoittui. Muualla Simanovassa kolmannen pataljoonan alueella havait-

tiin vihollisen vahvistavan etulinjan asemia. Palatsin lohkolla olevan notkon kohdalta 

neljä ryssää tuli miinakentän läpi, mutta heidät tuhottiin omien asemien eteen. Miehil-

lä oli mukana miinanetsintäkone. 

18.3.1942 keskiviikkona divisioonan Sissiosaston partio, jota johti kersantti U. 

Huopainen, hälytettiin aamulla Kanavan tukikohtaan, jossa oli nähty vihollispartio aa-

muyön tunteina tukikohtaan menevän jäätien varrella. Partio etsi vihollisen jälkiä tu-

loksetta ja partio palasi takaisin tukikohtaansa Vosnesenjaan. Sää oli aamulla pilvistä 

ja illalla sää selkeni. Pakkasta oli illalla – 15 astetta. 

19.3.1942 torstaina sää oli aamulla selkeää ja pakkasta oli -5 - -10 astetta. Päivällä 

vihollisen hävittäjät lensivät meidän yläpuolella. 

20.3.1942 perjantaina sää oli selkeää ja pientä pakkasta koko päivän ajan. Osa le-

vossa olevista joukoistamme kävi täisaunassa Minovan kylässä. Levinan sotilaskodin 

Lotat Lättänen ja Hassinen, sekä sotilaskodin johtajatar neiti Kapanen ja pastori Er-

kamo kävivät etulinjassa. Lotat myivät karamelleja ja korviketta etulinjan miehille. 

Kahdeksannen komppanian komentokorsu syttyi illalla tuleen, mutta onneksi palo ha-

vaittiin ajoissa ja se saatiin jälkeen sammutettua lumella. 

21.3.1942 lauantaina lounaistuulta ja pilvistä. Lämpötila oli aamulla -10 astetta. 

Toisen pataljoonan alueella alettiin rakentaa takalinjoilla espanjalaisia ratsuja ja niitä 

siirrettiin öisin etulinjaan.  

22.3.1942 sunnuntaina sää oli päivällä nollassa. Illalla ihollinen teki väkivaltaisen 

tiedustelun Levinapuron kohdalta kohti Levinaa, mutta se saatiin torjutuksi tykistön ja 

jalkaväen tulen avulla. Kolmannen pataljoonan alueella aloitettiin miesten rokottami-

nen. Nikitinskajaan ryssä ampui päivällä kranaatteja huoltotien varteen, saamatta mi-

tään aikaan. 

23.3.1942 maanantaina rykmentin sissiosaston partio hälytettiin aamulla kello 5.07 

Kanavalle, jossa vihollisen noin 100 miehen hiihtopartio oli havaittu Äänisen jäällä. 

Sissiosasto sai hajotettua vihollisen hiihtopartion, saaden yhteenotossa yhden ryssän 

vangiksi. Väätäisen partion miehet ajoivat vihollisia noin 4 – 5 kilometriä takaa, lähel-

le Äänisen etelärantaa, jonka jälkeen se palasi takaisin Vosnesenjaan. Sää oli päivällä 

nollassa, paikoin plussan puolella. 

24.3.1942 tiistaina sää oli puolipilvistä, pakkasta muutama aste. Linjoilla oli rauhal-

lista. 

25.3.1942 keskiviikkona satoi lunta ja räntää. Päivällä omat hävittäjät ampuivat 

alas yhden vihollisen pommikoneen. Kahdeksannen komppanian alueella bunkkerille 

viholliset ampuivat paljon kranaatteja ja yksi huoltomiesten käyttämä hevonen kaatui, 

mutta ajomies säilyi haavoittumatta. 

26.3.1942 torstaina kovaa tuulta ja lumisadetta. Pakkasta oli toistakymmentä astet-

ta. Syvärin ylitse johtava silta saatiin päivällä osittain valmiiksi, ja siitä pääsee henki-

löautoilla ajamaan yli. Kolmannen pataljoonan etulinjassa aloitettiin piikkilankapaalu-

jen teko. Bunkkeria tulitettiin taas päivällä raskaasti ja myös Levinan kylään saatiin 

tykistön kranaatteja.  



 
Syvärinniskan sillan rakentaminen aloitettiin tammikuussa, se valmistui 26.3.1942  

27.3.1942 perjantaina hälytettiin Sissiosasto Kanavan tukikohdan lähelle, jossa oli 

aamuyöllä vartiomies nähnyt kymmenkunta ryssien moottorikelkkaa ajamassa kovaa 

vauhtia Äänisjärvellä. Sissiosasto hiihti aamulla Ääniselle, mutta lumipyryn takia par-

tio ei saanut näköhavaintoa lumikelkoista. Päivällä kelkat ja venäläisen hiihtopartio 

lähestyi Äänisen rantaa, mutta suorasuuntausjaoksen avattua tulen niitä kohti, kelkat 

ja miehet kääntyivät takaisin Ääniselle. Syvärillä puhalsi koko päivän ajan kova tuuli 

ja samalla saatiin runsasta lumisadetta. Lämpötila oli -10 ja -20 asteen välillä. Bunk-

kerilla haavoittui taas yksi mies vihollistulessa. 

28.3.1942 lauantaina sää oli selkeää ja pakkasta muutama aste. Oli taas yksi rau-

hallinen päivä. 

29.3.1942 sunnuntaina sää oli selkeää ja lämpötila oli iltapäivällä lähellä nollaa. 

Pienoisheittimen kranaatista haavoittui bunkkerilla yksi sotamies.  

30.3.1942 maanantaina länsituulta ja selkeää. Lämpötila oli päivällä – 5 astetta. 

Kello 10.00 haavoittui päähän sotamies bunkkerilla. Asialla oli ryssän tarkka-ampuja. 

Bunkerin konekivääripesäke tuhoutui iltapäivällä kranaattitulessa ja samalla tuhoutui 

siellä ollut konekivääri. 

31.3.1942 tiistaina sää puolipilvistä ja lämpötila muutaman asteen pakkasella. Levi-

nan lohkolla meni päivällä konekiväärikomppanian ylikersantti Karhunen omaan mii-

nakenttään haavoittuen räjähdyksessä vaikeasti. Samassa räjähdyksessä yksi seitse-

männen komppanian mies haavoittui lievemmin. 



 
Sissiosasto Äänisen Kanavalla maaliskuussa 1942 SA-kuva 

1.4.1942 keskiviikkona sää oli puolipilvistä, pakkasta – 5 astetta. Kanavalla syttyi 

vihollisen korsu palamaan ja sen lähellä ollut 20 – 30 miehen ryhmä hajotettiin tykis-

tön tulella. Pataljoonaan saatiin aamulla tieto, että 1911 ja ennen syntyneiden kotiut-

taminen keskeytetään, koska koulutuskeskuksista ei saada tarpeeksi miehiä heidän 

tilallensa. Aamulla havaittiin noin 300 miehen saapumisen Ostan kylään ja miehillä oli 

täyspakkaukset selässä. Yhdeksännestä komppaniasta Simanovassa kaatui päivällä 

Juho Pennanen ja kaksi miestä haavoittui. Bunkkerin ja Lasipalatsin edessä kerääntyi 

suuri joukko ryssiä aikoen lähteä hyökkäykseen. Vartiomies ilmoitti asiasta komppani-

aan ja tykistö ampui ryhmittymään ja hyökkäyshalut kaikkosivat. Vihollistykistö ampui 

Levinan kylään srapnelleja. 

2.4.1942 torstaina sää oli sateinen, lämpötila – 3 astetta pakkasta. Päämajasta il-

moitettiin, että vihollinen on keskittämässä joukkoja Syvärin rintaman eteläpuolelle ja 

sen takia kotiuttamiset on keskeytetty toistaiseksi. Viholliset vaihtoivat etulinjan mie-

histöä koko päivän ajan Simanovan kylässä. Illalla satoi lunta.  Oma tykistö ampui 

Ostan kylään ja siellä syttyi neljä taloa tuleen ja illalla vielä kolme taloa. Yksi mies 

haavoittui vihollisen kranaattitulessa. 

3.4.1942 perjantaina sää oli edelleen aamulla sateista ja lämpötila – 3 astetta pak-

kasta. Jandepajoen suunnalla havaittiin suuria viholliskeskityksiä, jotka yrittivät hyö-

kätä etulinjan läpi, mutta hyökkäys saatiin torjuttua. Karandagasta länteen nähtiin 

kulkevan noin 1200 vihollista kuormastoineen. Illalla oli ehtoollinen, johon osallistui 

osa komppanioiden miehistä.  Myös Ostan kylässä nähtiin satoja miehiä kävelevän 

kirkon takaa kohti Roksaa. Joukkojen liikehdinnän takia asetettiin rykmenttiin loma-

kielto. 



  
4.4.1942 lauantaina sää oli puolipilvistä, tuuli kääntyi pohjoisen puolelle ja lämpöti-

la oli hiukan pakkasen puolelle. Levinassa oma tykistö tulitti suorasuuntaustykeillä 

Kaudangassa havaittuja vihollisosastoja. Ostaan tuli suuri määrä miehiä hiihtämällä. 

Tiedustelun mukaan ne ovat 6. erikoishiihtoprikaatin miehiä. Äänisen eteläpuolelle 

saapui päivän aikana JR 1224 Siperialaisjoukkoja. Eversti Kuistio antoi käskyn tehos-

taa vartiointia Ostan rintamalla vihollisten suurten joukkojen siirtojen takia. Var-

tiomiesten määrää lisättiin ja reservissä olevien joukkojen lähtövalmiutta lisättiin. Il-

tapäivällä yhdeksännen komppanian tilapäiselle tulenjohtopaikalle tuli vihollisen kra-

naatinheittimen ammus ja siinä kuoli vänrikki Veli Koponen, luutnantti Mauri Lampel-

to, alikersantti Martti Kankkunen ja sotamies Eino Huovinen. Myöhemmin heittimen 

ammus osui majoitusalueelle aiheuttaen kahden miehen haavoittumisen. Illalla etulin-

jassa kävi Ilomantsin kunnan edustajia Harald Istalan johdolla. 

5.4.1942 sunnuntaina sää oli samanlainen kuin eilen. Lomakielto peruttiin, kun Os-

tan suunnalla oli taas rauhallista. Miehiä lähti illalla lomakyydeissä Äänislinnannan ja 

Aunukseen. Iltapäivällä konekiväärikomppanioihin jaettiin kuusi uutta konekivääriä, 

joista viisi oli varustettu kiihdyttäjällä. Iltapäivällä saatiin Voseroksassa yksi venäläis-

mies vangiksi ja hän kertoi joukkojen tulleen Ostaan kolme päivää aiemmin. Illalla 

kanavalla ryssä yritti hyökätä tukikohtaan, mutta se saatiin estettyä jalkaväkitulella ja 

tykistöllä. 

6.4.1942 maanantaina puolipilvistä ja lämpötila oli päivällä lähellä nollaa, yöllä oli 

pikkupakkasta. Päivällä tykistön tulitusta oli molemmin puolin etulinjaa. Iltapäivällä 

kymmenen taloa syttyi Ostan kirkon luona tuleen palokranaattien vaikutuksesta. 



 
Hivakan korsunotko Koromyslovassa keväällä 1942 SA-kuvat 

7.4.1942 tiistaina sää oli sumuista ja lämpötila nollan tuntumassa. Ostassa paloi 

taas yksi talo tykistön kranaattitulen vaikutuksesta. Muuten oli melko rauhallinen päi-

vä koko rintaman alueella. 

8.4.1942 keskiviikkona sakeaa sumua, lämpötila muutama aste plussan puolella. 

Lumi oli suojalunta ja hiihtopartioiden liikkuminen metsissä oli päivän aikana vaikeaa. 

Ryssän tykistö ampui Levinaan useita laukauksia, mutta vahinkoja ei siellä tullut. Etu-

linjassa oli normaalia vartiomiesten ammuskelua molemmin puolin. 

9.4.1942 torstaina sää sumuista ja tihku ja vesisadetta oli aamupäivän aikana. 

Lämpötila + 5 astetta. Lumitilanne oli huono ja liikkuminen suksilla vaikeaa. Kanavalla 

havaittiin yhdeksän ryssän lentokelkkaa lähellä Äänisen rantaa ja niistä tulitettiin ko-

nekivääripesäkettä ja Äänisen rannalla hiihtänyttä varmistuspartiota. Äänisellä nähtiin 

noin 250 ryssän hiihtävän Äänisen eteläpuolen rantaa kohti.  

10.4.1942 perjantaina sää jatkui sumuisena ja päivällä tuli tihkusadetta. Hiihtokelit 

olivat edelleen kehnoja. Päivällä saatiin tieto, että vihollinen on lentotiedustelun mu-

kaan keskittänyt suuren määrän joukkoja keski- Syvärin alueelle Pertjärven ja Se-

menskin kohdalle, mutta huono lentosää on estänyt kahtena edellisenä päivänä len-

tämisen. Ostan rintamalla korsuihin on alkanut kertyä vettä suojasään ja vesisateiden 

takaa. Yöllä saatiin Hivakan ja Haaksin väliselle alueelle estelinja, kun sinne kuljetet-

tiin kymmeniä espanjalaisia ratsuja. 

11.4.1942 lauantaina aamulla oli sumua, päivällä räntä- ja lumisadetta, yöllä oli 

pakkasta. Lämpötila päivällä oli muutaman asteen plussan puolella. Päivän aikana vi-

holliset hyökkäsivät kiivaasti rykmentin alueella, mutta hyökkäykset saatiin torjuttua 

tykistön ja jalkaväen tulen avulla. Hyökkäyksissä oli osallisena yhdestä komppaniasta 

pataljoonaan saakka. Myös meidän viereisellä kaistalla Baranin alueella on kuulunut 



taistelun melua koko päivän ajan. Levinasta Kopovaan johtavan tien suunnassa hyök-

käsi vihollinen aivan etummaisten juoksuhautojen eteen saakka. Simanovassa viholli-

sen hyökkäys päättyi etulinjan edessä olevaan jokinotkoon. Koromyslovassa Hivakan 

ja Haaksin edessä vihollinen pääsi noin 75 metrin päähän etummaisista asemista, jo-

hon saimme hyökkäyksen pysäytettyä. Voseroksan suolla kello 11.30 hyökkäsi vajaan 

sadan miehen joukko, mutta se saatiin torjuttua. Kanavalla vihollisjoukkojen hyökkäys 

alkoi kello 9.00, mutta se saatiin torjuttua. Tietojemme mukaan meidän lohkolla kaa-

tui yhdeksän omaa miestä ja noin. 400 ryssää. Komentaja oli saanut tiedon, että vi-

hollisten hyökkäyksen tarkoituksena oli poistaa Leningradin rintaman sivustauhka, 

ennen saksalaisten kesällä odotettua hyökkäystä. Illalla saimme lentotiedustelusta 

tiedon, että rintaman takana on suuri määrä ajoneuvoja ja miehiä tulossa kohti etulin-

jaa. Rykmentin alueella haavoittui useita miehiä päivän aikana. Lunta oli tänään suolla 

alle 60 cm ja metsässä 65 cm. paikka paikoin enemmän. 

12.4.1942 sunnuntaina sää oli puolipilvistä ja selkeää. Lämpötila oli +2 - + 6 astet-

ta. Vihollisen hyökkäykset jatkuivat koko päivän ajan. Levinan aluetta vihollinen pai-

nosti koko päivän. illalla Kanavalla vihollinen yritti läpimurtoa, mutta saimme hyök-

käyksen pysäytettyä konekiväärien ja kranaatinheittimien avulla. Yhdeksännen komp-

panian komentokorsuun tuli tykin kranaatin täysosuma ja siinä haavoittui kolme mies-

tä. Komentokorsu siirrettiin ensimmäisen joukkueen korsuun väliaikaisesti.  

13.4.1942 maanantaina sää oli selkeää ja lämpötila kävi nollan kahta puolta. Päivällä 

lentotoiminta oli vilkasta ja omat Dornier koneet pommittivat vihollisen hyökkäysryh-

mityksiä. Tänään oli hiukan edellisiä päiviä hiljaisempaa, vaikka ryssä hyökkäili use-

aan otteeseen asemiamme kohti.  

14.4.1942 tiistaina oli vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila kävi nollan kahta puolta. 

Kelirikko Syvärin takana alkoi äkisti edellisenä viikkona ja tiet ovat olleet pääosin ajo-

kelvottomia. Tykistön telatraktoreita joudutaan käyttämään tiestöllä liikkuvien autojen 

vetämiseen. Paikalliset asukkaat ja koululaiset korjasivat teitä Levinan ja Minovan vä-

lisellä tiellä. Onneksi meillä oli talvivarastoja vielä käyttämättä ja 5.1.1942 alettiin 

tehdä kelirikkoa varten varastoja tukikohtien läheisyyteen. Yhteyspartioissa on ollut 

ongelmia, kun on syvä lumihanki ja pehmeä lumi upottaa hiihtäjiä pohjaan saakka. 

Päivän aikana ryssä hyökkäsi edelleen asemiamme vastaan. 



 
Kelirikkoa Levinassa 17.4.1942 SA-KUVA 

15.4.1942 keskiviikkona sää selkeää lämpötila kävi päivällä + 10 asteessa, yöllä oli 

pikkupakkasta. Levinasta Kopovan suuntaan olevia tukikohtia vastaan hyökkäsi voi-

makas vihollisosasto, joka saatiin pysäytettyä tykistön ja jalkaväen tuen avulla. Repi-

nassa noin sata ryssää hyökkäsi asemiamme kohti, mutta hyökkäys saatiin torjuttua. 

Kanavalla hyökkäsi noin 30 ryssää ja se saatiin torjuttua konekivääritulella. Päivällä 

lensi kymmenen Blemheim konetta pommittamaan vihollisen asemia. Pommituksen 

aikana viholliset pudottivat kolme Blenheimiä ja niissä kuoli yhdeksän lentäjää. Kopo-

vassa hyökkäsi vihollinen aamulla kello 9.20 noin kahden pataljoonan suuruisella jou-

kolla, mutta se saatiin torjuttua murrosten eteen. Saimme täydennystä HRR ja JP 4, 

mutta ne jäivät toistaiseksi odottelemaan etulinjaan siirtoa Syvärin kaupunkiin. 

16.4.1942 torstaina sää puolipilvistä ja selkeää. Lämpötila oli päivällä + 6 - +10 

astetta. Simanovassa viholliset hyökkäsivät avorivissä asemiamme vastaan ja siinä 

kaatui 70 ryssää. Neljä omaa miestä haavoittui päivän kahakoissa. 



 
Venäläisten hyökkäys Ostan lohkolla 11. – 20.4.1942 

 

 

 



 
KTR 2 tykistön ampumalinjat 11. – 20.4.1942 Ostassa 



 
Koromyslovassa, Voseroksassa ja Kanavalla sijainneet vihollisen KRH ja PST asemat 

 

 

 



 
KTR 2 ja Raskaan patteriston asemat Levinan rintamalla 11.- 20.4.1942 

 

17.4.1942 perjantaina sää oli selkeää ja lämpötila oli +3 - +6 astetta. Päivällä saa-

tiin kiinni kaksi desanttia takalinjoilta, joista toinen oli suomalainen ja toinen itä-

karjalainen. Suomalainen oli kersantin asepuvussa ja toinen sotamiehen asepuvussa. 

Ostan rintamalla oli hiukan rauhallisempi päivä. 

18.4.1942 lauantaina sää selkeää, lämpötila + 8 - +12 astetta, yöllä oli pakkasta ja 

aamulla hanki kantoi miestä. Pataljoonassa pidettiin puhuttelu miehille kypärän käyt-

tämisen tärkeydestä. Viimeisten viikkojen aikana on hoidettu Soutjärven kenttäsairaa-

lassa paljon päähän haavoittuneita miehiä ja ne olisi voitu välttää käyttämällä kypä-

rää. Kahdeksannen komppanian bunkkerilla sunnuntain vastaisena yönä Veikko Lauk-

kanen haavoittui vaikeasti, kun irrotti ryssän ampumaa piiskan ammusta penkasta 

irti. Mies kuoli myöhemmin takalinjoille siirron aikana. 

19.4.1942 sunnuntaina sää poutaa. Lämpötila oli +5 - +8 astetta. Bunkerilla kaatui 

kontiolahtelainen Antti Romppanen, kun häneen osui ryssän räjähtävä luoti.  

 



 
JR 9 miehiä Levinassa 17.4.1942 SA-kuva 

20.4.1942 maanantaina sää oli selkeää ja lämpötila + 10 - +15 astetta. Kanavalla 

haavoittui yksi mies, kun laukaisi miinakentästä oman miinan.  

21.4.1942 tiistaina kohtalaista lounaistuulta ja pilvistä Lämpötila oli päivällä + 15 

astetta. Saimme tilaston, jossa kerrottiin venäläisten huhtikuun hyökkäyksessä kaa-

tuneitten määrät. Vihollisen tappiot olivat 13 659 kaatunutta ja 273 vankia. Haavoit-

tuneet mukaan lukien tappioita tuli vihollisille lähes 30 000 miestä. Hyökkäysten mää-

räksi oli laskettu viikon aikana yhteensä 143. Voseroksassa lähetettiin edessä olevalle 

suolle partio, joka palasi hetken päästä takaisin, kun suolla oli vettä lumen alla polviin 

saakka. Lunta oli aukeilla paikoilla alle 30 cm ja metsässä yli 30 cm. 

22.4.1942 keskiviikkona sää oli utuista ja pilvistä. Lämpötila oli koko päivän ajan 

+7 - +10 astetta. Sotatoimet ovat hiljenneet Ostan rintamalla ja nyt on normaalia 

tulitoimintaa. Bunkkerilta lähetettiin kaksi partiota tuhoamaan vihollisen konekivääri- 

ja pikakivääripesäkkeitä. Paluumatkalla partio astui vahingossa omaan miinakenttään 

ja siinä haavoittui useita miehiä ja partion johtajana toiminut vänrikki Sainio.  

23.4.1942 torstaina sää sankkaa sumua, lämpötila +5 -+10 astetta. 11. – 21. huh-

tikuuta tapahtuneiden hyökkäysten jälkeen on komppanioista kerätty miehiä kunnos-

tamaan huonoon kuntoon joutuneita teitä. Osa miehistä kunnostaa taisteluissa rikkou-

tuneita taisteluhautoja, etulinjan edessä tuhoutuneita murroksia ja miinakenttiä. 

Saimme tiedon, että Aunuksen takana saatiin tänään kiinni kaksi desanttia suomalais-

puvuissa, joista toinen oli karjalainen Paavo Ahonen ja Amerikan suomalainen Aarre 

Eskolin. He olivat saaneet vakoilijankoulutuksen Tiedotusosasto 4093:ssa. Heidän 

kanssa oli ollut ylikersantti Pekki ja suomen kansalainen Veikko Luoto. 



24.4.1942 perjantaina sää oli selkeää, voimakasta länsituulta. Lämpötila oli päivällä 

+ 10 astetta. Syvärissä jäät ovat alkaneet sulaa ja paikka paikoin ne liikkuvat virran 

mukana.  Vesi on noussut täällä Ostan rintamalla juoksuhautoihin ja korsuihin, aiheut-

taen suurta haittaa etulinjan miehille. Tiestö on edelleen huonossa kunnossa ja siellä 

liikkuminen on vaimeaa. Päivän aikana konekiväärimiehet saivat vangin (yliloikkarin), 

jonka nimi oli Nikolai Kermes JR 1228 kolmannesta pataljoonasta. Hän on 34-vuotias 

perheellinen mies. Kahdeksannen komppanian Sulo Kortesmaa haavoittui aiemmin 

vaikeasti Bunkkerilla ja kuoli päivällä sotasairaalassa. Tänään pioneerit alottivat ra-

kentaa siltaa Voseroksapuron ylitse, entinen on rikki. Toinen pioneeriryhmä lähti Ka-

navalle yöllä rakentamaan siltaa, kun kanavan jää ei kestä enää liikkumista. 

25.4.1942 lauantaina sää oli selkeää ja lämpötila vaihteli +7 - +10 asteen välillä. 

Tänään avattiin Helsingin ja Äänislinnan välille pikajunayhteys ja siten kotilomalle me-

nevät pääsevät nopeammin lomille. Pataljoonaan saatiin Aunuksen ryhmän käsky 

aloittaa suunnitella kesävarastojen palonsuojausta. Päivän aikana sai yksi pioneeri 

surmansa palaneen bunkkerin edessä Koromyslovassa. Pioneeri Heimo Ketolainen oli 

purkamassa syksyllä asennettua polkumiinaa, kun se räjähti ja Heimo haavoittui vai-

keasti. Ketolainen kuoli Jsp:lle vietäessä. Bunkkerilla luutnantti Tammilehto, kersantti 

Heikkinen ja kaksi pioneeria oli korjaamassa etulinjan edessä olevaa miinakenttää. 

Miehet vetivät miinakenttään piikkilankalieriötä, kun yksi miina laukesi vahingossa ja 

kaikki miehet haavoittuivat räjähdyksessä. Tukikohta sijaitsi Koromyslovan ja Sima-

novan kylien puolivälissä, aukealla paikalla. Illalla samassa paikassa, bunkkerin edes-

sä, oli kaksi ilomantsilaismiestä korjaamassa murrosta. Kello 21.00 vihollisen tarkka-

ampujan luotiin kaatui korpraali Väinö Kettunen ja Aleksi Solehmainen. Yöllä sattui 

toinen vahinko, kun sotamies Ryhänen oli korsussa puhdistamassa kiväärinpiippua 

puhdistusrassilla ja kivääri laukesi sen aikana vahingossa. Ryhäsen vieressä ollut so-

tamies Pietarinen haavoittui laukauksessa. 

   



 
Murrokset, joissa kaatui useita omia miehiä ja vihollisia huhtikuussa 1942 (SA-kuvat) 

 
 



26.4.1942 sunnuntaina sää oli puolipilvistä, lämpöä + 5 astetta. Tänään tuli taas 

kaksi yliloikkaria bunkkerin tukikohtaan ja he olivat JR 1228 miehiä.  

27.4.1942 maanantaina aamulla pilvistyi ja iltapäivällä saatiin runsaita lumikuuroja. 

Lämpötila oli nollassa. Päivän aikana ryssä ampui taas bunkkerin tukikohtaan kranaa-

tinheittimillä ja tykistöllä Levinan kylään. Konekiväärikomppanian miehet saivat päi-

vällä pienet viina-annokset, jotka jaettiin tasan miesten kesken.  

28.4.1942 tiistaina aamulla saimme lumikuuroja, mutta päivällä sää selkeni lännes-

tä alkaen. Lämpötila oli iltapäivällä +5 astetta. Tulitoiminta oli tänään laimeaa. Viholli-

set ampuivat tykistöllä Levinan kylään, mutta ilman suurempaa vahinkoa. Illalla tuli 

bunkkerin tukikohtaan taas yksi yliloikkari JR 1228 joukoista. 

29.4.1942 keskiviikkona sää poutainen, lämpötila +7 astetta. Päivällä konekivääri-

komppanian ensimmäisen joukkueen miehet olivat menossa töihin bunkkerin etulinjan 

edessä olevaan murrokseen ja yksi mies laukaisi vahingossa oman putkimiinan. Rä-

jähdyksessä kaatui kolme konekiväärimiestä ja he olivat Viljo Ollikainen, Orvo Palm ja 

Matti Turunen. Samaan aikaan Palatsin tukikohdan edessä oli korjausryhmä ja viholli-

sen avatessa tulen miehiä kohti, he lähtivät perääntymään juoksuhautaa kohti. Tällöin 

yksi mies laukaisi oman putkimiinan. Räjähdyksessä Yrjö Hirsimäki kuoli ja viisi miestä 

haavoittui. Haaksi tukikodassa haavoittui yksi mies vihollisluodista. Kello 17.00 tuli 

bunkkerin tukikohtaan taas yksi yliloikkari, joka kertoi nimekseen Kakyilin Geori Pet-

sovi ja hän oli kotoisin Omskista. Mies kuului samaan JR 1228 joukkoihin, josta oli 

tullut viikon aikana useita miehiä.   

30.4.1942 torstaina sää oli kirkasta, lämpötila + 10 astetta. Tänään oli linjoilla rau-

hallisempi päivä, sillä koko päivän aikana oli vain harvaa häirintätulta. Komppanioista 

pyydettiin ilmoittamaan miehiä seuraavan päivän ampumakilpailuihin, jotka pidetään 

1. toukokuuta Ljabuskissa. 

 

 

 

Lähde: Sota-arkiston sotapäiväkirjat kokoelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nuoruus päättyi joskus!  

Ensio Kettunen 

 

1970-luvun puolivälin jälkeen pääsin 

armeijasta ja pidin keväällä muuta-

man viikon lomaa. Laittelin silloin 

olleiden kovien pakkasten aikana 

punaista Moskvist Eliteä eli Mossea 

kuntoon naapurin metsässä, jonne 

auto oli jäänyt syksyllä. Meille ei si-

nä talvena aurattu tietä ollenkaan ja 

toin auton moottorin navettaan kel-

kassa. Kunnostin moottorin nave-

tassa, kauniina päivinä ulkona ja 

vein kunnostetun moottorin takaisin 

metsässä olleeseen Mosseen. Kun 

auto oli ajokunnossa, kävin vaihta-

massa sen vihreään Ford Cortiinaan 

Joensuussa.  

 
Mossen moottorin korjausta 

 
Enska ja Tapsa Korialla 

Armeijasta päästyä olin käynyt 

”Pussisen toimistolla”, eli työnväli-

tystoimistossa ilmoittautumassa 

työnhakijaksi. Väinö Pussinen sanoi, 

että Raunon Pajalla olisi työpaikka 

tarjolla, kun entinen remonttimies 

oli lähtenyt samalla viikolla armei-

jaan. Kävin seuraavana päivänä 

Raunon puheilla ja sovimme, että 

aloitan työt seuraavan viikon alussa. 

Työ oli autojen erilaisten vikojen 

korjaamista, huoltamista ja välillä 

jouduin lähtemään kuorma-auton 

apumieheksi. Palkka ei ollut hui-

maavan korkea, mutta pienellä 

maaseutukylällä ei ollut siihen ai-

kaan työpaikkoja tarjolla. Palkka 

maksettiin keskimäärin kaksi kertaa 

vuodessa, muuna aikana täytyi ot-

taa ”förskottia” omiin menoihin. Ke-

vät meni nopeasti ja kesällä sain 

muutaman päivän kesäloman. Pää-

timme Esan ja Miskan kanssa lähteä 

kesäloman ajaksi Lappiin.  

 

 
Esa, Miska ja Enska valmiina lähtöön 
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Se oli ensimmäinen kertani käydä 

Lapissa ja siitä tuli minulle myö-

hemmin pakkomielle, sillä joka kesä 

mieleni palaa Lapin tuntureille vael-

tamaan. Matkamme alkoi viimeisen 

työpäivän jälkeen kauniissa ja au-

rinkoisessa säässä. Ajelimme illan 

aikana kohti pohjoista. Iltapäivällä 

saavuimme Kuhmoon, jossa ajelim-

me Lentuankoskelle. Halusimme 

laskea kosken veneellä, mutta kos-

ken partaalla oli vain vanha mies, 

joka kertoi olleensa venemiehenä 

nuoruudesta saakka, mutta nyt 

voimat olivat poissa vanhuuden ta-

kia. Mies kertoi, että on hänellä kos-

kenlaskuun sopiva vene, mutta kos-

kenlasku oli jäänyt nuoremmille 

miehille. Rupattelimme miehen 

kanssa tovin aikaa, kunnes miehen 

ilme kirkastui ja hän sanoi meille: 

Jos tuotte venneen takaisin alavir-

rasta, niin suattaa hiän vielä laskea 

teijän kanssa Lentuankosken.  

Me nuorukaiset lupasimme tuoda 

veneen takaisin ylävirralle ja lupa-

simme antaa vielä rahaa kor-

vaukseksi.  Pian olimme veneessä, 

mutta emme löytäneet sieltä kellun-

taliivejä. Ukko kyseli osaammeko 

uida, ja kaikki nostimme kädet ylös, 

että osaamme hyvinkin. Hetken 

päästä veneen kokka kohisten las-

kimme lentuan kosket alas, vanhan 

miehen ohjatessa veneen taitavasti 

kivikkojen ohi akanvirtaan saakka. 

Ilo oli koskia alas laskettaessa 

ylimmillään, mutta kun vedimme 

venettä lähes tunnin verran ylös-

päin, olimme hiestä märkinä ja vä-

syneinä veneen laskupaikalla takai-

sin. Kiittelimme vanhaa koskenlaski-

jaa ja jatkoimme matkaa ilta-

auringon paistaessa silmiin. Äm-

mänsaaren keskustassa tuli pieni 

ukkoskuuro ja samaan aikaan piki-

musta kissa juoksi tien yli. Me hui-

mat aloimme sylkeä auton ikkunois-

ta ulos, kun muistimme vanhan sa-

nanlaskun. Matkamme jatkui kohti 

pohjoista ja saavuimme yöllä lähelle 

Kuusamoa. 

 
Tievatuvalla auton puhdistusta 

 

 
Kiilopään huipulla Miska ja Esa 
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Saamelaisten myymälä tienvarrella 

Löysimme tien varresta hyvän leiri-

paikan, jonne laitoimme teltan pys-

tyyn. Väsyneinä menimme telttaan 

nukkumaan, mutta heräsimme yöllä 

kylmään.  Lämpötila laski yön aika-

na pakkasen puolelle. Kun emme 

saaneet unta, teimme aamuyöllä 

teltan viereen nuotion, jonka lois-

teessa lämmittelimme aamuun 

saakka. Aamunauringon paisteessa 

jatkoimme matkaa Kuusamoon 

saakka, jossa kävimme kaupassa ja 

siirryimme sen jälkeen tutustumaan 

Rukan alueeseen. Rukalla vierähti 

muutama tunti ja sen jälkeen jat-

koimme matkaamme Lappia kohti. 

Illalla kymmenen jälkeen saavuim-

me Saariselän alueella olevalle Tie-

vatuvalle. Päivystäjä ilmoitti, että 

jos haluatte käydä peseytymässä, 

sauna on vielä lämmin. Miska, Esa 

ja allekirjoittanut olimme otettuja, 

kun saunaa oli pidetty lämpimänä 

meitä varten. Nautimme vanhan sa-

vusaunan löylyistä pitkään ja kä-

vimme välillä viileässä Kaarreojan 

tunturipurossa uimassa. Kello oli jo 

yli puolen yön, kun painuimme Tie-

vatuvalle nukkumaan. Aamulla seit-

semän jälkeen kävi keittäjä kutsu-

massa meidät aamupuurolle. Ilmoi-

timme, että käymme Kiilopäällä 

vaeltamassa ja tulemme päivällä 

syömään, ennen matkamme jatku-

mista. Ajelimme autolla Kiilopään 

Tunturikeskukseen ja lähdimme pil-

visessä säässä nousemaan Kiilopään 

huipulle. Nousu tuntui pitkältä, mut-

ta nuoruuden innolla nousimme tun-

turin laelle puolessa tunnissa. Tämä 

oli ensimmäinen kerta, kun vaelsin 

Lapin tuntureilla. Nyt vanhemmalla 

iällä muistan kymmeniä vaelluksia 

Saariselällä ja muualla Lapin tuntu-

reilla. Tämä ensimmäinen lyhyt 

vaellus on vienyt viimeisten vuosien 

aikana minut aina kesän alkaessa 

Lappiin vaeltamaan ja ihailemaan 

siellä olevia kauniita tunturimaise-

mia. Mutta palataanpa ajassa takai-

sin menneeseen. Palasimme takaisin 

autolle ja ajoimme Tievatuvalle, jos-

sa söimme maukasta makkarakeit-

toa mahat täyteen. Kiittelimme isän-

tiä ja emäntiä ja jatkoimme matkaa 

ensin Karhunpesäkivelle ja sieltä 

Ivaloon ja Inariin. Matkamme jatkui 

Kaamasen kautta Karigasniemelle ja 

sieltä ajoimme illan aikana kohti 

Hammerfestissä. Satamassa oli pit-

kä jono autoja odottamassa lautalle 

pääsyä. Päätimme jättää Hammer-

festissä käynnin väliin ja palasimme 

päätielle, josta ajoimme kauniissa 

säässä Altaan. Kaupunki oli varsin 

hiljainen, liekö johtunut kylmästä 
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kesäsäästä? Nuoria vaelteli kaduilla, 

ja ne katselivat meitä ihmeissään.  

 
Miska ja Enska Kaamasessa 

Kävimme ostamassa nakkikioskista 

kuumia koiria ja lähdimme ajamaan 

etelän suuntaan johtavaa tietä.  Yöl-

lä saavuimme Altajoen varrella ole-

vaan Masi nimiseen kylään, jossa 

päätimme yöpyä Altajoen varteen. 

Kun olimme pystyttämässä telttaa, 

läheisessä huvilassa aloittivat me-

luamisen, ja päätimme jatkaa mat-

kaamme. Yö oli kylmä ja Suomen 

puolella kaikilla korkeilla leiriytymis-

paikoilla oli telttoja pystyssä. Aamu-

yöllä saavuimme erään mäen päälle. 

Tiheän sumun keskellä havaitsimme 

mäen olevan tyhjä ja laitoimme no-

peasti telttamme pystyyn ja suuren 

nuotion palamaan teltan eteen. Vä-

syneinä kömmimme telttaan ja nu-

kahdimme nopeasti. Aamulla köm-

piessäni ulos teltasta, havaitsin että 

olimme nukkuneet rauhallisella pai-

kalla sen takia, että telttamme oli 

keskellä Kätkäsuvannon hautaus-

maata. Nauroimme pitkään ereh-

dyksellemme. Jatkoimme matkaa 

Kohti Muoniota ja Kolaria, jossa kä-

vimme katsomassa Levin kylää. 

 
Kilpisjärvellä ylitimme Raja-aseman 

Päivällä jatkoimme ajamista ja kä-

vimme Pellossa ja iltapäivällä olim-

me jo Keminmaassa, jossa kävimme 

katsomassa Nikolaus Rungiuksen 

muumioon. Kirkkoherrana toiminut 

Rungius oli vannonut 1600-luvulla, 

ettei hänen ruumiinsa lahoa. Kä-

vimme samalla vanhalla hautaus-

maalla ja ihmettelimme, miten nuo-

rena 1700- 1800-luvulla ihmiset oli-

vat kuolleet. Jatkoimme matkaa 

kohti Itä-Suomea etsien kuumeisesti 

sopivaa yöpymispaikkaa. Aamuyöllä 

aloimme olla jo niin väsyneitä, että 

päätimme majoittua tien varteen. 

Heräsimme aamulla outoon kolinaan 

ja noustessani ylös teltasta, huoma-

sin, että olimme olleet yötä navetan 

takana ja teltan ympärillä oli lantaa 

joka paikassa. Taas kerran olimme 

laittaneet teltan mitä ihmeellisim-

pään paikkaan yön pimeydessä. 

Teltta nopeasti auton takakonttiin ja 

matka jatkui kohti Joensuuta ja Ilo-

mantsia. Iltapäivällä olimme Ilomat-
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sissa onnellisena, että saimme nuk-

kua seuraavan yön sängyssä.  

 
Altavuonolla Esa ja Enska 

Loma loppui ja työt kutsuivat teke-

mään uusia remontteja ja huoltotöi-

tä. Eräänä kauniina aamuna päätin 

lähteä polkupyörällä töihin. Ajelin 

metsätietä pitkin ja saavuin Shell-

huoltoaseman kohdalle. Huoltoase-

man pihalla seistä tökötti musta 

kassakaappi, jota oli yritetty avata 

Hattusen pajalta anastetulla happi-

asetyleeni polttimon avulla. Myö-

hemmin kuulin, että ”Ilomantsin kir-

konkylässä ja Havukassa asuneet 

penskat” olivat olleet asialla ja poi-

kien vanhemmat olivat käyneet so-

pimassa huoltoaseman omistajan 

kanssa ”ryöstöyrityksen” unohtami-

sesta. Varmaan sopimukseen pääs-

tiin yrittäjän kanssa, kun pojat sel-

visivät ilman tuomioita.   

     Syksy saapui ja ilmat viilenivät. 

Lokakuussa lämpötila oli kolmisen 

astetta plussalla ja vettä ja räntää 

sateli usean viikon ajan. Eräänä 

pakkasaamuna nimismies Rissanen 

saapui Ford Transetin kanssa huol-

lattamaan autoa. Huollon yhteydes-

sä huomasin, että toinen raidetan-

gon pää oli irtoamispisteessä ja kun 

osa löytyi varastosta vaihdoin sen 

uuteen. Rissanen saapui hakemaan 

autoa huollosta ja sanoi, ettei hän 

maksa raidetangon vaihtotyötä, kun 

siitä ei sovittu etukäteen. Kerroin, 

että se oli liikenneturvallisuusriski ja 

sen takia vaihdoin sen uuteen, jonka 

jälkeen nimismies suostui maksa-

maan osan ja sen vaihtotyön.  

     Marraskuussa sää jatkui sateise-

na, mutta sateen olomuoto oli lunta. 

Lumipeite kasvoi päivä päivältä suu-

remmaksi ja tiet muuttuivat liuk-

kaiksi. Eräänä iltana ajelin kotiin 

huonoilla talvirenkailla ja Möhkön 

risteyksestä Möhkön suuntaan tie oli 

erittäin liukas ja auto jäi kiinni mä-

keen. Otin usean kerran vauhtia, 

ennen kuin pääsin nyppylän päälle. 

Marraskuun lopussa ja joulukuussa 

sateli lunta paljon. Joulun aikaan oli 

muutaman päivän ajan pyryä ja lu-

mipeite kasvoi vuoden alkuun men-

nessä jo huippulukemiin.  Eräänä 

aamuna, lumisateen jälkeen en 

päässyt maantienvarteen ilman 

työntöapua. Syynä oli huono tien 

kunto, kun isäni ei suostunut au-

rauttamaan tietä, kuin viimeisestä 

pakosta. Kysyin naapurin pojilta lu-

paa pitää autoa heidän vanhassa 

navetassa, josta oli metsän suojassa 

olevaan tiehen matkaa vain sata-

kunta metriä. Hommasin navettaan 

petrolilämmittimen, jolla navetan 

lämpötila pysyi kovien pakkasten 

aikana muutamassa pakkasasteessa 
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ja sain aamuisin käynnistettyä auton 

käyntiin.  

     Helmikuussa pakkanen kiristyi ja 

elohopea laski useina aamuina -30 

asteeseen. Auton käynnistämisestä 

tuli ongelma, kun sähköttömässä 

talossa ei lohkolämmitintä voinut 

käyttää. Peittelin auton navetassa 

pressuilla ja laitoin lämmittimen ai-

van auton keulaan kiinni, jolloin 

moottoritila pysyi kovalla pakkasella 

plussan puolella. Pakkanen jatkui 

kovana koko kevään ajan ja vasta 

huhtikuussa lämpötila alkoi olla lä-

hellä normaalia keskiarvolämpötilaa. 

Toukokuussa tein erääseen autoon 

koneremontin. Ihmettelin auton 

mäntiä asentaessa, että kovin on 

tiukat männät. Soittelin moottoriko-

neistamolle ja kyselin miksi männät 

ovat tiukkoja. Sieltä vastattiin, että 

moottori on porattu oikein ja män-

nät ovat sopivat moottoriin. Laitoin 

koneen kasaan ja kokeilin käynnis-

tää moottoria, mutta käynnistin-

moottori ei jaksanut pyörittää sitä. 

Laitoimme auton hinaukseen ja ve-

dimme sitä muutaman kilometrin, 

kun moottori ei jaksanut käydä il-

man vetoapua. Pian kone kuitenkin 

kävi omin avuin. Jälkeenpäin mietin, 

että taisi moottorikoneistamo tehdä 

liian tiukat sovitteet moottoriin.  

     Kesä tuli normaaliaikaan ja ke-

sän aikana olin taas tuttuun tapaan 

tukkiauton apumiehenä. Välillä tein 

autoihin ja kuorma-autoihin huoltoja 

sekä hitsaustöitä. Kesällä eräs enti-

nen rajavartija toi minulle hitsatta-

vaksi kaksi säiliötä, kertoen niistä 

tulevan veneen moottorin jäähdyt-

timen. Kun aikani kokoilin raken-

nelmaa, tuli mieleeni, että siitä tulee 

pontikkapannu. Ilmaisin asian po-

molleni, joka sanoi, että siitä tulee 

veneenmoottorin jäähdytin, kuten 

rajamies oli sanonut. En ruvennut 

asiasta kiistelemään vaan tein pon-

tikkapannun valmiiksi ja asiakas oli 

tyytyväinen siihen. Kesälomani pidin 

heinäkuussa ja se meni heinätöissä 

kotitilalla. Elokuun alussa, eräänä 

kuutamo iltana, ajelimme autoilla 

tulevan vaimoni kanssa. Olimme ol-

leet jo vuoden päivät hyvänpäivän 

tuttuja, mutta sinä iltana lempi syt-

tyi liekkeihin. Syksy meni nopeasti 

seurustellessa ja kevään aikana tu-

leva vaimoni kirjoitti ylioppilaaksi. 

Keväällä ja kesällä ajattelimme seu-

raavaa talvea. Päivi haki opiskele-

maan Joensuuhun. Minäkin päätin 

hakea tekniseen oppilaitokseen ja 

sain tiedon kesäkuussa, että pääsen 

opiskelemaan Joensuuhun seuraa-

vana syksynä. Heinäkuussa Päivi sai 

tiedon Joensuun korkeakouluun 

pääsystä. Heinäkuussa tuleva anop-

pini kuoli. Heinä-elokuun vaihteessa 

kävimme Päivin ystävien kanssa 

Lapissa ja kiersimme lähes saman 

reitin, minkä teimme poikaporukalla 

edellisenä kesänä. Tyttöjen piti läh-

teä kolmisin Lappiin, mutta naapurin 

Päivin isä ei antanut Mersua lainaan, 

ellen minä lähtisi tyttöjen mukaan. 

Näin pääsin tyttöporukan mukana 

toisen kerran Lappiin. Elokuun alus-

sa menimme Päivin kanssa kihloihin 

ja syyskuussa muutimme asumaan 

Joensuuhun. Opiskelut sujuivat 

aluksi nihkeästi, mutta sisulla sain 
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opinnot rullaaman päivä päivältä 

paremmin. Joulukuun alussa me-

nimme naimisiin ja olemme olleet 

kohta 40 vuotta yhdessä. Tämä 

nuoruudenajastani kertova tositari-

na päättyy nyt tähän. Elämä on vie-

nyt minua ja läheisiäni monien seik-

kailujen kautta eteenpäin. Matkalla-

ni lapsuudesta vanhuuteen olen 

kohdannut niin iloja kuin suruja. Pa-

rasta elämässäni on ollut se, ettei 

ole tarvinnut katua tekemisiään tai 

tekemättä jättämisiä. Olen ottanut 

elämäni päivät vastaan sellaisina 

kuin ne ovat tulleet. Elämässämme 

tulee vastaan iloja, joskus suruja.  

Kun luotamme Luojaamme, saamme 

elää täydellistä elämää.      

 
Leena ja Päivit Norjan puolella 

 

Ensimmäinen onkireissu tulevan vaimoni 

kanssa 

Lopuksi yksi Eino Leinon kauniista 

runoista, Nocturne, jonka sanat so-

pivat useille suomalaisille! 

 

Ruislinnun laulu korvissani, 
tähkäpäiden päällä täysi kuu; 
kesä-yön on onni omanani, 
kaskisavuun laaksot verhouu. 

 
En ma iloitse, en sure, huokaa; 
mutta metsän tummuus mulle tuokaa, 
puunto pilven, johon päivä hukkuu, 
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 
tuoksut vanamon ja varjot veen; 
niistä sydämeni laulun teen. 
 

Sulle laulan neiti, kesäheinä, 
sydämeni suuri hiljaisuus, 
uskontoni, soipa säveleinä, 
tammenlehväseppel vehryt, uus. 

 
En ma enää aja virvatulta, 
onpa kädessäni onnen kulta; 
pienentyy mun ympär' elon piiri; 
aika seisoo, nukkuu tuuliviiri; 
edessäni hämäräinen tie 
tuntemattomahan tupaan vie. 

 

Eino Leino: Nocturne 1903 


