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Sukuseuran jäseniä Äänisen rannalla sijaitsevalla Grosnyi Bor muistolehdon  teloituspaikalla. 1920-1930-

luvulla lähti suomesta yli 30 000 suomalaista rakentamaan tulevaisuuttaan Neuvostoliitossa. Samaan aikaan 

yli 6 000 Amerikan ja Kanadan suomalaista muutti samoille alueille Karjalaan. Näistä muuttajista Stalin 

tapatti 1930-luvun lopussa lähes 10 000 ja suuri määrä suomalaisia joutui virumaan vankiloissa eripuolilla 

Neuvostoliittoa, pääosa Siperiassa. Grosyi Bor Muistolehto sijaitsee Petroskoista noin 15 km Syvärin 

suuntaan, lähellä Puujoen (Deveryannojen) kylää. Sinne neuvostosotilaat tappoivat Stalinin määräyksestä 

vuosina 1937 - 1938 yli tuhat Suomalaista ja suomen sukuista. Kävimme kesällä 2017 sukuseuran jäsenten 

kanssa tutustumassa tähän surullisen kuuluisaan muistolehtoon. 
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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 
 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Tämä julkaistava puheenjohtajan palsta lienee syyskauden avaus, vaikka ruska-aikaa 

ei vielä huomaa luonnossa. Kuitenkin syksyn tulo ei jää huomaamatta, sillä kaikki 

sanomalehdet pursuavat mitä eriskummallisimpia kurssi-ilmoituksia. Niinpä pähkäi-

len pitäisikö lähteä Taiji-alkeiskurssille vai ohjattuun liikuntastarttiin. Jätän asian ns. 

muhimaan. Käännän ja katson rauhallisesti seuraavaa lehden sivua. Siellä löytyy yksi-

löllinen elintapaneuvoja, Wau, ehkä pitäisi tarttua tähän koukkuun, mutta lienee 

kuitenkin paras ohittaa yhteystiedot.     

 

Kesän huippu kohokohta oli sukuseuran matka 28.–30.7.17 Petroskoihin ja mielen-

kiintoisiin Vepsäläiskyliin. Saimme nauttia hienosta säästä ja matkaseurasta. Bussi 

lähti Joensuusta liikkeelle perjantaiaamuna ja Venäjän raja ylitettiin Värtsilän koh-

dalta. Ajankohta oli varmaankin sopiva kun tulliselvitykset niin mennessä kuin tulles-

sa sujuivat viivytyksittä, eikä siten kenenkään tarvinnut sadatella hidastelusta.  Ho-

tellimme sijaitsi Äänisen rannalla. Samalla maisema tarjosi mainion taustan pitää 

lauantaina pienimuotoinen sukukokous ennen siirtymistä iltaruokailuun. Oli ilo tava-

ta niin vanhoja tuttuja kuin myös uusia innokkaita sukuseuran jäseniä. Kiitos kaikille 

matkalle osallistujille hienosta matkasta. 

 

Keskustelun tuloksena päätimme pitää kesän 2018 vuosikokouksen Ilomantsin kir-

konkylässä. Tarkennus pitopaikasta saadaan tarjousten perusteella ensi kevään ai-

kana.  

 

Tervetuloa kesällä 2018 Ilomantsiin. Nähdään siellä. 
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Aunuksen ja Äänisen kuvankauniit maisemat 
Ensio Kettunen 

 

 

Kolatselkä 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Kolatselän kylää 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Vieljärvi 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Kinnermän kylä 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Kinnermä 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Kinnermä 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Petäjäselkä 2017 ja 1941 
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Soutjärvi 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Himjoki 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Vehkaoja 2017 ja 1941 (SA-kuva) 
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Kuujärvi  -  Yrjö Jylhä 1942   

"Oli marssittu Aunuksen teitä  

ja taisteltu, tottavie;  

tomupilvet peittivät meitä,  

jalan alla upposi tie.  

 

Oli meitä paahtanut helle,  

tuli tykkien kärventänyt,  

oli rynnätty lakeudelle,  

taas korpeen painuttu nyt.  

 

Joka mies oli taas lopen kuitti,  

lepotaukoa vartosi vain,  

asemekkonsa hiessä uitti,  

janon poltteessa taivaltain.  

 

Kovin houkutti sammalmättäin  

salon siimeessä viileä maa:  

hyvä siinä taakkansa jättäin  

ois soturin uinahtaa.  

 

Mitä silloin äkkiä näimme,  

sitä näitkö unissakaan?  

Havahduimme ja mykkinä jäimme  

yli maiseman tuijottamaan.  

Niin pehmeä kumpujen kaarre,  

niin kummasti kimaltaen  

lepäs järvi kuin simpukan aarre  

sylis´armaan vehreyden -  

 

kylä harmaja niemekkeessä,  

kylä heimomme vainotun:  

koti siin´ oli silmäimme eessä,  

koti ihmisen, sun ja mun!  

 

Miten autuas iäti olla,  

oi järvi, sun huomassas ois,  

miten vilvasta kuutamolla  

sinun laineillas lipua pois!  

 

Oli kolme veikkoa meitä,  

ja me päätimme, koska taas  

me marssimme Aunuksen teitä,  

laulaa sun kunniaas:  

 

Kuujärven kunnaat, Kuujärven kuu,  

Kuujärven rannalla karsikkopuu  

pilviä päin kuvastuu...  

 

 

Ja se laulu lyhensi matkaa,  

säe toiseen kun liittyi näin.  

Piti laulua vieläkin jatkaa  

sitä seutua vain ylistäin.  

 

Mut kalliit on laulujen lunnaat -  

sana suurten runoilijain -  

ja sen tuntevat Karjalan kunnaat  

läpi aikain katoavain.  

 

Tyly kohtalo, valtias jäinen  

sitä meille sallinut ei:  

tulitaistelu ensimmäinen  

ne veikot, ne laulajat vei.  

 

Jäin yksin kolmesta meistä,  

jäi kesken laulumme tää;  

en lohtua saa säveleistä,  

ja kesken se iäksi jää.  

 

Kuujärven kunnaat, Kuujärven kuu,  

Kuujärven rannalla karsikkopuu -  

siinä mun lauluni taas tukahtuu,  

siinä mun silmäni taas sumentuu."  
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Sukulaiskansa luona kylässä   
Ensio Kettunen 

 

Missä on Vepsän maa? Keitä ovat vepsäläiset?  

Minä etsin edellisiin kysymyksiin vastauksia kesällä 2016. Kävimme heinäkuussa 

2016 veljeni kanssa tutustumassa syksyllä 2016 julkaistavaan kirjaani, Kuolema Syvä-

rillä kirjan maisemiin. Samalla reissulla ihastuin vepsäläisten asuttamiin Äänisen ran-

takyliin. Vepsäläiset ihmiset ovat ystävällisiä ja iloisia, vaikka heidän tulotaso on 

kymmenen kertaa huonompi kuin useiden meidän suomalaisten. 

 
Vepsäläinen talo Petäjäselässä kesällä 2017 

 

Kesällä 2017 teimme uuden reissun Äänisen rantakyliin hiukan suuremmalla poru-

kalla. Mukana oli 23 aiheesta kiinnostunutta entistä ilomantsilaista tai muuten Ääni-

sen ranta-asutuksen näkemisestä kiinnostunutta matkalaista. Vepsäläiset ovat asut-

taneet jo 1500-luvulta lähtien Äänisen länsirannalla sijaitsevia vepsäläiskyliä, jotka 

ovat: Petäjäselkä, Shoksa, Vehkaoja, Soutjärvi, Toinenjoki, Kalajoki, Ruoppaoja, Him-

joki ja Stetli eli Kallio. Vepsäläiset kuuluvat itämerensuomaisiin kansoihin ja heidän 

asuinalue jakaantuu Pohjoisvepsäläisiin (asuvat Äänisen länsirannalla), Ojattijoen 

vepsäläisiin, sekä Pietarin ja Vologdan alueen vepsäläisiin. Lisäksi Äänisen eteläpuo-

lella Vytegrassa, Vinnitsassa ja Tihvinässä asuu myös vepsäläisiä. Matkallamme oli 
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oppaana Petroskoin radiossa työskentelevä radio- ja TV-toimittaja ja hän kertoi, että 

vepsäläisiä on nykyään noin 6 000 henkeä. Vuonna 1926 tehdyssä väestölaskennas-

sa vepsäläisiä oli 32 773 henkeä, eli väki on vähentynyt merkittävästi viimeisen sa-

dan vuoden aikana. Vepsäläisistä vepsän puhekielen taitajia on nykyään noin puolet. 

Vepsäläisalueen kouluissa opetetaan lapsille vepsän kieltä ja kulttuuria ja sen toivo-

taan tuovan lisää vepsänkielen taitajia. 

     Petäjäselässä on toistakymmentä 1800-luvulla rakennettua vepsäläistaloa. Talot 

ovat vepsäläisperinteen mukaisesti rakennettuja hirsirakennuksia, joissa talon pää-

dyissä on parillinen määrä ikkunoita. Talojen päädyn rakenteet on koristeltu kauniil-

la puukoristeilla ja joissakin vepsäläistalojen päätykoristeissa on tavattu harvinaisia 

puisia linnunkuvia. Päätyjen koristeet ja ikkunanpielet ovat vepsäläistaloissa maalat-

tu vaaleilla sävyillä, ja väreinä ovat tyypillisesti vihreä, violetti, keltainen ja malavan 

punainen sävy. Kylästä Äänisen suuntaan on ollut vuosikymmenien ajan valtion tut-

kimuslaitos ja aivan rannassa noin sadan mökin suuruinen datšakylä. 

 
Petäjäselän kylä on erään vepsäläistutkijan mukaan ns. sekasikiöinen vepsäläiskylä, 

jossa asuu nykyään noin sata henkeä. Alueen nimistössä yleinen Selkä-nimi tulee 

sanasta mäki. Petäjäselästä oikealle johtavaa tietä päästään Latvaan ja Tarsepooliin, 

jotka ovat olleet perinteisiä Vepsäläiskyliä. Jatkosodan alussa 21. – 22. syyskuuta 

1941 latvan kylä saatiin suomalaisjoukkojen haltuun. Latvan asemanseutu ja Sarrin 

kylä vallattiin 24. syyskuuta. Latvan aseman seudun taisteluissa kaatui kymmeniä 

sotilaitamme ja mainittakoon, että 24. syyskuuta kaksi Ilomantsilaista sotilasta sai 

surmansa Latvan asemalla käydyissä taisteluissa. Petäjäselän valtauksessa 25. syys-

kuuta kaatui noin 30 sotilasta ja yksi Laguksen tankki tuhoutui. 
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Vepäsäläismuseo Soutjärvellä 

 

Vepsäläisiä on sanottu Itä-Karjalan hämäläisiksi ja he ovat olleet aikojen saatossa 

vankkoja kommunismin kannattajia. Vinnitsan vepsäläiset kutsuivat aiemmin Ääni-

sen rannan vepsäläisiä cuhareiksi ja tsuhniksi, eli vainolaisiksi. Nykyään vepsäläisten 

asema Venäjällä on ollut vuosikymmeniä muuttumaton, mutta välttämättä tulevai-

suudessa ei heidän olot tule paranemaan. Äänisen rannan kylissä asuu pysyvästi yhä 

vähemmän asukkaita. Kylissä asuu yhä enemmän vanhoja ihmisiä, ”ukot” kuolevat 

juopottelun takia yhä nuorempina ja väestö muuttuu yhä enemmän naisenemmis-

töksi. Toimeentulona kylissä on enää kaivosteollisuus, jonka vuoksi kylien ympäristöt 

muuttuvat yhä enemmän kivikasoiksi, jotka rumentavat kauniit rantamaisemat. 

Vanhukset saavat eläkettä aiemmista töistä riippuen 20 – 160 € kuussa, joka on to-

della alhainen. Ihmettelen, miten he tulevat sillä rahamäärällä toimeen?   
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Vepäsäläismuseo tarjoaa myös ateriapalveluja Soutjärvellä 

 

Soutjärvi on yli 500 -vuotta vanha ja suurin vepsäläisten asutuskeskus. Kylään on 

Petroskoista matkaa 84 km ja tie sinne on huonoa asfalttia. Soutjärveltä Syvärin 

suuntaan tie muuttuu soratieksi, joka oli matkalla mukana olleiden mielestä kauhian 

kuoppaista. Vuosikymmeniä venäjällä matkanneena vastaavat tiet ovat tulleet tu-

tuiksi.  

     Soutjärven taloista osa on peräisin 1800-luvulta, joskin uudempiakin taloja on 

sinne rakennettu vuosien saatossa. Kylän rakennuskanta on siten varsin kirjavaa. 

Kylän keskeltä löytyy Vepsäläisten etnografinen museo, jossa esitellään vepsäläisten 

historiaa ja nykyaikaa. Museo sijaitsee entisessä alihankkija ja työmies Ivan Melkinin 

talossa. Talo valmistui vuonna 1814 ja se on kaksikerroksinen mansarditalo. Talo oli 

tarkoitus siirtää 1980–luvun alussa Kizin saarelle, mutta vuosina 1980 - 90 se entisöi-

tiin ja sinne sijoitettiin aiemmin vuonna 1967 perustettu Soujärven Vepsäläinen et-

nografinen museo. Rakennus on samalla vepsäläisen puuarkkitehtuurin muisto-

merkki. Museo on nimeltä Rjurik Lonin – museo. Museon alullepanija Rjurik syntyi 

Kaskesojalla kivenhakkaajaperheeseen. Hän keräsi museoon vuosikymmenten aika-

na suuren määrän näyttelyesineistöä.  Museossa on yli 7 000 esinettä, joista vajaat 

puolet eli noin 3 000 esinettä on näytteillä. Museon ehkä mielenkiintoisin osa on 
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talouspiha, Sarai, jonne pääsee toisen kerroksen kautta käytävää pitkin. Siellä on 

näytillä maatalous sekä maataloustyökoneita. Samanlainen rakenneratkaisu oli ai-

emmin Ilomantsin Pahkalammella olleessa vanhauskoisten luostarissa. 

   
Vepäsäläismuseon maataloutta ja kotitaloutta käsittelevää esineistöä 

  
Museoon kuuluu päärakennuksen lisäksi Melkkinin talon takana oleva Tutšinin talo, 

jonka aiempi omistaja oli Dimitri Tutšin, alias Mitro Pilvehinen. Talon esittelyaineis-

tona on suuren isänmaallisen sodan eli suomeksi jatkosodan muistoesineitä. Tähän 

kokoelmaan emme päässeet tutustumaan kesän 2017 matkallamme.  

     Tutšinin talo siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1977, noin viiden kilometrin 

päässä sijainneesta Mäkikylästä. Jatkosodan aikana talon asukkaina olivat Dimitri 

Jegorovitš Tutšin ja hänen vaimonsa Marija Mihailovna Tutšin. Kun suomalaiset val-

tasivat Äänisen rannan kylät lokakuun alussa 1941, Tutšin jäi kylään muiden vepsä-

läistaustaisten kyläläisten kanssa. Tutšin valittiin suomalaisten toimesta syksyllä 

1941 kylänvanhimmaksi, koska hän puhui hyvää Suomea. Myöhemmin selvisi, että 

hänet oli jätetty vuoden 1941 perääntymisen aikana neuvostojoukkojen käskystä 

kylään. Tutšin toimi jatkosodan aikana neuvostopartisaanien yhteyshenkilönä, välit-

täen tietoja suomalaisjoukkojen liikkeistä Soutjärvellä ja sen ympäristössä. Vuosina 

1941 – 44 hänen talossa oli piilossa kymmeniä, ellei satoja partisaaneja. Tutšinin ta-
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lossa asui jatkosodan aikana kahdeksan kuukauden ajan kuuluisa partisaani Sylvi 

Paaso, joka välitti radioteitse venäläisille tietoja suomalaisten joukkojen toiminnasta 

Äänisen rannalla. Suomalaiset perustivat jatkosodan aikana kuunteluaseman Mäki-

kylän kirkkoon, aikomuksena paljastaa partisaanien radioasema. Tutšin, joka asui 

kirkon naapurissa, pystyi valvomaan Suomalaisten liikkeitä ja näin partisaanien ra-

dioasema sai jatkaa toimintaansa. 

  
Soutjärven mäkikylän kirkko 

Soutjärvellä on ollut vuosien saatossa kaksi tiilistä rakennettua kirkkoa. Vanhempi 

sijaitsee vanhassa Soutjärven metsäntaka nimisessä kylässä ja siellä toimi sodan ai-

kana suomalaisten vartioasema. Uudempi kirkko on nykyisen Soutjärven keskustassa 

ja se toimii kulttuuritalona. Sairaalarakennus siirrettiin Soutjärvelle vuonna 1980 ja 

se oli aiemmin noin 30 kilometrin päässä sijaitsevan Matvejevanselän kansakouluna.   

 
Soutjärven vanha kirkko toimii nykyään kulttuuritalona 
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Sotahistoriasta kertovia kertomuksia jatkosodan aikana löytyy vähän, mutta otan 

esille yhden kertomuksen, jossa päähenkilönä oli isäni komppanian päällikkö Ahti 

Vuorensola. Tapaus sijoittuu 26. kesäkuuta 1944. Suomalaisjoukot olivat peräänty-

neet Syvärin takaa Soutjärven pohjoispuolelle, noin kolmen kilometrin päähän Sout-

järveltä Petroskoin suuntaan. Sataman tienhaaraan jäi isäni komppanianpäällikkö 

Ahti Vuorensolan kevytosasto varmistukseen. Ääniseltä tuli päivällä laivalla maihin-

nousujoukkoja Soutjärven satamaan, jotka estivät Vuorensolan joukkojen perään-

tymisen Petroskoin suuntaan. Taistelun alussa Vuorensola haavoittui vaikeasti ja di-

visioonan komentaja käski Vuorensolaa siirtymään korpien kautta Latvaan ja jättä-

mään kalustonsa Soutjärvelle. Vuorensola päätti kuitenkin yrittää pelastaa ajoneu-

vot ja tykit määräämällä vapaaehtoisjoukon hyökkäämään tien suunnassa kohti Pet-

roskoita. Ahti hyväksyi taisteluosastoon vain poikamiehiä. Hyökkäyskiilan kärjessä 

eteni JR 9 esikuntakomppanian vapaaehtoiset poikamiehet ja he pääsivät etene-

mään motittavien joukkojen läpi. Kun Vuorensola kuuli, että kärkiosasto oli edennyt 

motin saartorenkaan läpi, hän käski ajoneuvo-osaston ajamaan kovaa vauhtia kohti 

Petroskoita. Kolonnaan kuului kuorma-autoja, ambulansseja ja tykit. Taistelu alkoi 

iltapäivällä kello 16.30 ja kello 18.00 mennessä osasto oli päässyt motista ulos. 

Hyökkäyksessä kaatui yhdeksän miestä ja noin 20 haavoittui. Kaatuneet jäivät Sout-

järven pohjoispuolen maastoon, mutta haavoittuneet saatiin perääntyvän joukon 

mukana kotisuomeen. 

 
Soutjärven rantaa vanhan sataman läheisyydessä 
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 Vehkaojan kylä on myös vepsäläiskylä, jossa vanhat hirsitalot ovat rakennettu tyy-

pillisesti tien varteen, talojen päädyt tielle päin. Kylässä on useita 1800-luvulla ra-

kennettuja taloja sekä 1700 tai 1800 - luvulla rakennettu, nykyään käyttämätön or-

todoksinen kirkko, jossa on bysanttilaisia piirteitä. Pienempi kyläkirkko ja kyläkalmis-

to löytyvät hiukan ennen vanhaa kirkkoa tien vasemmalta puolelta. Vehkaojalla oli 

sodan aikana pieni lentokenttä vasemmalla Mäkikylässä, lähellä Äänisen rantaa.  

 
Vehkaojan kirkko vuonna 1942 talvella ja kesällä 2017 
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Soutjärveltä etelän suuntaan, kohti Syväriä tie muuttuu hiekkatieksi, joka on täynnä 

monttuja. Ajaminen tiellä vaatii niin autolta, kuin matkustajilta paljon. Seuraava 

Soutjärveltä etelään on nimeltä Kakkarovo. Kylä oli ennen sotia kaunis vepsäläiskylä, 

mutta nykyään siellä on vain muutamia taloja. Kakkarovon jälkeen tulee Ruoppaojan 

kylä, jossa on louhittu 1800-luvulta lähtien kylää ympäröivistä kalliosta tummaa ja 

mustaa diapaasia. Kallioiden päälle suomalaisjoukot rakensivat RTR 4:n toimesta ty-

kistöasemat, joista osa on säilynyt nykypolvien katseltaviksi. Ruoppaojan kylä on 

Soutjärven jälkeen toiseksi suurin vepsäläiskylä, jossa jatkosodan aikana toimi 28. 

Kenttäsairaala. Kenttäsairaalassa oli A- ja B-osastot sekä lepokoti, jossa hoidettiin 

sairaalasta kotiutettavia potilaita, sekä etulinjan elämään väsyneitä miehiä. Kenttä-

sairaala on nykyisen pohjoisen kylän keskustassa. Isäni oli Ruoppaojan kenttäsairaa-

lassa keväällä 1942 pilkkukuumeen takia ja syksyllä 1942 haavoittumisen takia. So-

dan aikana Ruoppaojalla toimi myös suomalainen kansakoulu ja lastenkoti.  

  
Äänisen rantakyliä kesällä 1942 (SA-kuva) ja kesällä 2016 

Ruoppaojan jälkeen tulevat Kalajoki ja Toinenjoki, jotka ovat vanhoja vepäläiskyliä. 

Kalajoen vanha kalmisto sijaitsee Ruoppaojan kylän läpi kulkevan joen varrella, tien 

Äänisen puolen metsästä.  Kalajoen hautausmaa on Äänisen rannalla ja siellä ollut 

Tsasouna purettiin ennen sotia läheisen leipomon polttopuiksi. Kalajoen kalmistossa 

hautakivet ovat vepsäläiseen tapaan pitkällään maassa! 
Luutnantti Olavi Paavolainen kuvaili Kalajoen kalmistoa kirjassaan Synkkä yksinpuhelu seuraavas-

ti: Kalajoen kylän hautoja koristavat maassa makaavat liuskakivipaadet. Kuluu muutama minuutti 

ennen kuin käsittää, ettei mikään vandalismi, eikä mikään Äänisen raivokas syysmyrsky ole kaata-

nut näitä kiviä lakoon, vaan että kiviaarteista niin rikkaan seutukunnan asukkaat ovat jo alun perin 

sijoittaneet ne pitkälleen maahan. Vain pari rautaristiä ja yksinäinen valkoinen hautakivi seisoo 

pystyssä. Ainaiset tuulet huokuvat tämän kalmiston yli. Ulapalle päin putoaa jyrkkä törmä, jonka 

alla ihmeen rauhallinen ja kaunis joki soluu kuvastellen hiekkaisia rantoja ja niille kuivumaan ase-

tettuja kalaverkkoja. Joen takana alkaa Ääniseen saakka ulottuva hietikko, joka kasvaa vain mata-

laa katajaa ja karhunmarjoja. 
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Kaskesoja sijaitseen korkealla mäen päällä, lähellä Äänisen rantaa. Kylä on ollut tyy-

pillinen vepsäläinen rivikylä, jossa talot on sijoitettu tien molemmin puolin, talojen 

päädyt tielle päin. Kaskesojalaiset ovat elättäneet itsensä aikojen saatossa pääosin 

kalastuksella. Nykyään asukkaina on pääosin vanhuksia, kylässä ei ole kauppa, eikä 

koulua. Kaskesojalla toimi sodan aikana Suomalainen Vako niminen kauppa ja suo-

malainen kansakoulu. Kaskesojalle, Äänisen rannalle on rakennettu 2000-luvulla 

pyöröhirsinen kyläkirkko, joka sijaitsee Äänisen rannan niemessä.  

 

Kaskesojan jälkeen löytyy vanha vepsäläiskylä Himjoki. Kylässä on vuonna 1674 val-

mistunut puinen kirkkorakennus, jota on kunnostettu viimevuosien aikana. Kirkossa 

pidetään kerran vuodessa jumalanpalvelus ja sen lisäksi hautainsaattotilaisuuksia. 

Matkailijoille kylän kirkko avautuu tarvittaessa ja kirkon avain löytyy läheisestä talos-

ta. Jatkosodan aikana luutnantti Olavi Paavolainen kierteli Äänisen rantoja ja Aunuk-

sen kyliä ja hän kertoi kirjassa Synkkä yksinpuhelu Himjoen kirkosta seuraavaa: Lä-

hes 300 -vuotta vanha kirkko on näkynyt matkamiehille pitkän matkan päähän Kas-

keosojan suunnalta tultaessa. Kirkko on raivostuneen ja pystyyn nousseen kobran 

muotoinen. Himjoen kirkkoa on kunnostettu vuosien saatossa useaan otteeseen. 

Kirkon ympärillä on kylän kalmisto ja Olavi Paavolainen mainitsee, että syksyllä 1942 

siellä oli vielä käytössä vuosisataiset pappien asut, lamput ja ikonit. 
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Äänisen rantakylän kirkkojen helmi löytyy Himjoelta, alla oikealla Kallion kirkko 

   

Äänisen länsirannalta löytyy Himjoelta noin kymmenen kilometrin päässä Syvärin 

suunnalla sijaitseva Kallioinen eli Shchelyki tai Stetlin kylä. Kallion kylässä on vuonna 

1783 valmistunut kirkkorakennus. Se on samantyylinen kuin Kitzin saaren kesäkirk-

ko, mutta siinä on vähemmän kupoleita. Kirkossa alkoi viime kesänä kellotornin pe-

ruskorjaus ja tänä kesänä on pääkirkon restaurointi käynnissä. Kirkon ympärillä on 

kalmisto, kuten Himjoen kylässä. Kirkon edessä, tien varrella, oli sodan aikana Kalli-

on huoltokeskuksen sotilaskoti. Kirkon takana on nykyään hyvän tasoinen lomakylä, 

jossa on oma kylpyläosasto ja hienot maiset Äänisjärven suuntaan. 

Kallion kylä oli sodan aikana suomalaisten logistiikkakeskus ja sinne rakennettiin jat-

kosodan lopulla kapearaiteinen rautatie Pajusuolta, joka sijaitsee 71 kilometriä Kalli-

osta länteen. Pajusuon asema oli Syvärin kaupungin ja Petroskoin välisen radan yksi 

asema. 
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Syväri Trilogia 
Ensio Kettunen 

 

Kun aloitin kirjoittaa Syvärin taisteluista kirjaa, noin kolme vuotta sitten. En arvan-

nut, millaiseen soppaan olin lusikkani heittämässä. Kirjani muuttui jo ensimmäisenä 

syksynä kolmiosaiseksi kokoelmaksi, jossa ensimmäinen osa, Levinan miehet käsitte-

li jatkosotaa tammikuulta 1942, aina marraskuulle 1944 saakka. Toinen osa, Kuole-

ma Syvärillä käsittelee jatkosodan hyökkäysvaihetta Vieljärven kylästä, aina Syvärin 

taakse Ostan ja Simanovan kyliin saakka. Viimeinen osa, Verinen marssi ajoittuu ajal-

lisesti ensimmäiseksi, koska siinä kuvataan välirauhan aikaa Ilomantsissa, sekä jatko-

sodan hyökkäysvalmisteluja ja aina 10. heinäkuuta alkaneen hyökkäysvaiheen alku-

tapahtumiin saakka. Kirja päättyy Latvan aseman taistelun 25. syyskuuta 1941. Kol-

messa kirjassa on yhteensä 1 000 sivua kertomuksia jatkosodan tapahtumista. Sivuil-

ta löytyy kymmenien Kuolismaan Kettusten sota-ajan kohtaloita. Myös muut ilo-

mantsilaiset miehet ovat merkittävässä asemassa kirjan kertomuksissa.    

 

 
 

Mistä sain idean kirjakokoelmaani? Isäni Otto Kettunen toimi 2/JR 9 konekivääri-

miehenä ja myöhemmin panssarintorjuntamiehenä Rannan ja Voseroksan tukikoh-

dissa. Hän aloitti heti ensimmäisinä sodan viikkoina kirjoittaa muistiinpanoja oman 

lohkonsa tapahtumista. Myös valokuvia kertyi suuri määrä jatkosodan ajalta. Kesä-

kuussa 1944 JR 9 joukot lähtivät perääntyä Ostan rintamalta. Neljäs heinäkuuta isäni 

konekiväärikomppania oli perääntymässä kapean Nuosjärven etelärannan vieressä 

kulkevaa tietä Vieljärven suuntaan. Ilma oli kuuma ja miehet päättivät mennä ui-

maan läheiselle hiekkarannalle. Reput ja kiväärit viskattiin tienvarsimetsään ja pian 

konekiväärimiehet olivat ilkosillaan uimassa. Jatketaan kertomusta isäni sanoilla: 
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Aamuyöllä lähdimme perääntymään Prääsän kylän edessä olevan harjanteelta kohti Vieljärveä. 

Aamupäivän aikana jouduimme useaan otteeseen juoksemaan tieltä metsään, maataisteluko-

neiden lentäessä tien päällä ja ne tulittivat tiealuetta koko päivän ajan. Välillä jouduimme 

työntämään autoja suo-alueiden ylitse. Aamulla Prääsän suunnalta tuli paksua savua tiealueel-

le, kun kylässä syttyi aamulla palamaan suuri puurakennus. Päivä oli kuuma ja kävelyä vaike-

utti marssiosastojen nostattama paksu pölypilvi. Saavuimme iltapäivän aikana Nuosjärven ran-

taan ja saimme komppanianpäälliköltä luvan käydä uimassa läheisen Nuosjärven lahdessa. 

Heitimme reput ja aseet sillan suomenpuoleiselle tienpenkalle ja juoksimme rannalle, jossa 

heitimme pölyiset vaatteet ja pulahdimme alastomina uimaan. Kerkesimme uida muutamia 

minuutteja, kun Prääsän suunnalta kuului maataistelukoneiden ujellusta ja konekiväärien tuli-

tusta. Juoksimme nopeasti pajukon suojaan ja kun koneet olivat lentäneet yli, kävimme hake-

massassa rannalla olleet vaatteet. Saatuamme hätäisesti puettua, juoksimme tienvarteen. Et-

sin tienvarteen jättämääni reppua ja asetta, mutta turhaan. Joku oli ottanut minun reppuni, 

jossa oli kaikki sodan ajan muistiinpanot, valokuvat ja puhdetyöni. Asia suututti kauheasti ja 

vielä komppanianpäällikön huomautukset puuttuvasta aseestani lisäsi kiukkuani.  

 
Nuosjärven eteläpuoleinen kannas, josta tie vie Vieljärvelle 
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Jatkoimme marssia Vieljärven suuntaan ja pysähdyimme jokivarteen muutama kilometri ennen 

Vieljärven kylää. Teimme tienvarteen lapioilla väliaikaiset puolustusasemat. Nukuimme yön 

taivasalla ja aamulla saimme käskyn siirtyä Jygilitsan kylään. Jyrgilitsan kylässä nousimme 

kylän takana olevan harjanteen päälle ja kaivoimme taas väliaikaiset puolustusasemat siellä 

olevan pellon reunaan. Nukahdimme heti kaivutöiden päätyttyä ja heräsimme seuraavana aa-

muna valtavaan tykistökeskitykseen. Jatkoimme marssia ja ohitimme iltapäivällä kello 15.55 

Kolatselän kylän ja marssimme jatkui kylän takana olevan mäen päälle. Lepäsimme metsässä 

aamuyön tunneille saakka ja seuraavana aamuna marssimme Käsnäselän kylään, jossa saim-

me pitkästä aikaa kenttäkeittiön valmistaman lämpimän aterian. Aterian jälkeen komppanian-

päällikkö määräsi, että marssimme takaisin Keksimäjärvelle, johon meidät määrättiin asemiin.             

 

 
 

Edellä kuvattu kertomus jäi mieleen, kun isäni kertoi sen eräälle sotakaverille 1960-luvulla.  



 29 

Syväri Trilogiaa kirjoitettaessa kävin neljä kertaa tutustumassa kirjoissani kirjoitet-

tuihin maisemiin Aunuksessa, Äänisjärven rantakylissä ja Syvärin takaisissa tukikoh-

dissa. Näin pystyin kirjoittamaan kirjan maisemakuvaukset mahdollisimman autent-

tisesti. Kirjojeni lähteenä olen käyttänyt isäni ja muiden sotaveteraanien kertomuk-

sia, sekä sota-arkiston sotapäiväkirjoja ja taistelukuvauksia. Yksi ylitse muiden oli 

sotamies Airaksinen, jota siteeraan kahdessa viimeisessä kirjassani. Airaksinen kertoi 

useina iltoina minulle 1980-luvulla hyökkäysvaiheen tapahtumista. Persoonana hän 

oli erittäin herkästi ärtyvä tyyppi ja sen kuvan olen kirjoittanut ylös hänen kertomuk-

siinsa. Nyt edesmennyt sotaveteraani palveli JR 9 joukoissa ja oli mukana koko sodan 

ajan Tohmajärveltä aina Syvärin takaisiin maisemiin saakka.  Alla Käsnäselkä 7.7.-41 

 

Yli kolme vuotta elämästäni meni Syväri Trilogian parissa. Olen elänyt viime vuodet 

sota-ajan aikakaudessa ja siellä taistelleiden ihmisten mukana. Tällä matkalla olen 

päässyt tutustumaan todella viehättäviin Aunuksen ja Äänisen maisemiin, sekä siellä 

asuviin ihmisiin. Kirjoittamisen aika on omalta kohdaltani ohi. En ole varma, löytyykö 

motivaatiota kirjoittaa kirjoja lainakaan? En sano ei, koska koskaan en tiedä, mistä 

palo kirjoittamiseen syttyy. Toivon, että joku löytää kirjoistani jotakin, jota hän on 

etsimässä. Minä löysin kolmen vuoden aikana selvyyden isäni ja hänen kohtalotove-

reiden sota-ajan tapahtumista. Heistä pääosa ei kertonut meille lapsille lainkaan so-

ta-ajasta. Syitä tähän saattoi olla monia. Nämä sotaveteraanit olivat kolme tai viisi 

vuotta rintamilla, jossa heidän silmien eteen tuli kuolema eri muodoissa. Onneksi 

meidän sukupolvi on saanut elää rauhan aikaa ja toivottavasti emme joudu koke-

maan sotaa omalla kohdallamme lainkaan.  
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Kuuksenvaaran kylän asukkaat 1960-luvulla, 3-osa 
Ensio Kettunen 

 

Edellisissä Kettusviesteissä kerroin kotiani lähellä asuneista ihmisistä, jotka eli-

vät 1960-lukuvun alkupuolella Kuuksenvaarassa. Tämänkertaisessa tekstissä 

paneudun Kuuksenvaaran kouluun. Lisäksi käyn läpi joidenkin kylällämme asu-

neiden ihmisten elämää. Aloitin oman koulutaipaleen Kuuksenvaaran koulussa 

syksyllä 1963. Kesä 1962 ei ollut kummoinen. Kesällä satoi paljon ja pilvisessä 

säässä aloitin oman koulutaipaleen 1. syyskuuta. Koulumatkani tein siskoni 

Helvin polkupyörän kyydissä. Ensimmäisen luokan oppilaat aloittivat koulutien-

sä Meskenvaarassa, kun Kuuksenvaaran kouluun eivät kaikki oppilaat mahtu-

neet. Urho Ikosen uusi talo oli Meskenvaaran mäen alla ja siellä ensimmäisenä 

koulupäivänä arkoina katselimme toisiamme. Tuttuja minulle oli serkkuni Sep-

po ja Jouko Kettunen, kotitalomme lähellä asuneet Tarja Tahvanainen, Salme 

Kettunen, Paavo Turunen ja Elsa Ikonen. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme 

muihin ekaluokkalaisiin. Yksi saattoi olla Ikosen poika. Hänen etunimeä en 

enää muista. Esa Sissonen ja Pentti Ahponen Sianvaaralta, Teija Tanskanen, 

Salmelan poika ja yksi Sivosen poika Meskenvaaralta, sekä Veli Kyykallio Lers-

sistä ja Kari Piiroinen Kuuksenvaarasta. Koulua meillä oli kuutena päivänä vii-

kossa. Sunnuntait meillä oli vapaata.  
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Ensimmäinen koulupäiväni alkoi kehnosti, sillä rikoin kouluunmenomatkalla 

maitopulloni. Reppu ja siellä olleet eväsleivät kastuivat läpimäriksi. Koulupäi-

vän aikana saimme lukukirjat ja muistiinpanovälineet opettaja Laura Penttisel-

tä. Keittoruoan toi luokkaan talon emäntä. Koulu jatkui omalta kohdalta muu-

ten hyvin, mutta sairastelin sinä talvena paljon. Vatsani reistaili ja kuumetta oli 

pitkin talvea. Emme silloin tajunneet, että minulla oli jo silloin maitoallergia. 

Meskenvaarassa asui silloin Ikosten lisäksi Pietari Turunen, Eino Laatikainen, 

Sivoset, Tanskaset, Kontturin Riston perhe, setäni Ilmari Kettunen sekä kaup-

pias Sandra Härkönen. Hiukan kauempana koulutalosta asui Pekka Turunen, 

kaksi Kurvisen perhettä ja Solehmaiset. Muistan hyvin Riston ukin, jota luulin 

murhamieheksi. Kun mies tuli tiellä vastaan, juoksin peltoja pitkin karkuun. 

Pienen pojan maailmaan oli iskostunut lehdestä näkemäni murhamiehen kuva 

ja Riston ukilla oli hiukan samoja kasvonpiirteitä.  

     Kauppias Sandra oli pienikokoinen ja puhelias Melaselkäläinen. Hänen mie-

hensä kauppias Onni Härkönen kaatui 29. heinäkuuta 1941 Sortavalan valtaus-

taistelujen aikana. Muistan erään syyspäivän, kun serkkujeni kanssa oltiin 

Sandran kaupassa. Toinen serkuista pakotti minua ottamaan tikkarin taskuuni, 

eli varastamaan kaupasta. Tein se selkäsaunan pelosta ja annoin tikkarin hä-

nelle kaupan ulkopuolella. Sen jälkeen menin yksin Sannin kauppaan ostoksil-

le, ettei tarvinnut pelätä poikien selkäsaunaa. 

 

Kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1963 
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Teimme kouluvuoden aikana melkoisesti kolttosia. Yksi tyhmimmistä oli se, 

kun serkkuni laittoi tyttöjen huussiin oven lukkoon. Menimme luokkaan ja Lau-

ra opettaja ihmetteli, missä tytöt ovat. Hän tajusi pian, että jotakin oli sattunut 

ja alkoi kuulustella meitä Kettusia. Minun oli pakko tunnustaa, että tytöt ovat 

huussiissa ja ovi lukossa. Iltapäivällä muut lähtivät koulusta kotiin ja me kolme 

koltiaista jäimme arestiin. 

     Yksi muistini sopukkoihin jäänyt tapaus sattui lokakuussa, kun menimme 

serkkujeni kanssa hammaslääkäriin. Odottelimme hammaslääkäri Makkosen 

vastaanottohuoneessa ja kuuntelimme oven takaa kuuluvaa hammasporan 

vinkumista ja yhden oppilaan parahteluja. Serkut päättivät jättää hammaslää-

kärissäkäynnin ja poistuivat kirkonkylälle. Jäin odottelemaan omaa vuoroani. 

Odottelu tuntui pitkältä ja päätin mennä vessaan. Se oli ensimmäinen kosketus 

vesivessaan. Tein lirut vessanpönttöön ja muistelin kuulleeni, että vessa pitää 

vetää tekosten jälkeen. Katsoin katonrajassa olevaa vesisäiliötä ja vetäisin siitä 

roikkuvaa käsikahvaa alaspäin. Vettä alkoi tulla pönttöön kovaa vauhtia ja mi-

nä luulin, että vettä valuisi lattioille. Juoksin kauhusta jäykkänä ulos, suljin 

oven ja odottelin, milloin vesi valuu oven alta odotustilaan. Vihdoin oli minun 

vuoro mennä sisään. Hammaslääkäri Makkonen käski istumaan ja alkoi kaivel-

la suutani paksuilla sormilla. Samalla hän saneli apulaiselleen joitakin ihmeelli-

siä sanoja, joista en saanut selvää. No hetken tutkittua, hän otti poran ja pora-

si yhteen menoon kuuteen hampaaseen reiät, ilman puudutusainetta. Lopuksi 

hän laittoi reikiin amalgaamipaikat. Se hammaslääkärikerta jäi mieleen kidu-

tustuntina, mutta siitä huolimatta olen käynyt hammaslääkärillä lähes joka 

vuosi.   

     Pitkä ja kylmä kouluvuosi päättyi toukokuun lopussa ja onneksemme seu-

raava kesä oli lämmin ja kaunis. Pian kuitenkin kesä oli taas ohi ja syyskuun 

alussa palasimme takaisin koulun penkille. 
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Seuraavana syksynä jatkoimme koulua Kuuksenvaaran koulussa, jossa oli kak-

kosluokasta seiskaan saakka oppilaita. Opettajina siellä oli Airi Suihko, Erkki 

Varis ja Eino Taumala. Koulussa oli 80 oppilasta eripuolilta Kuuksenvaaran 

koulupiiriä. Keittäjänä ja siivoajana toimivat kaksi Kurvisen rouvaa Meskenvaa-

rasta. Koulua kävimme kävellen, pyörällä ja talvella hiihtäen. Koulupäivä alkoi 

kello 9 ja päättyi iltapäivällä kello 13. tai kello 14. Minun opettajana toimi Airi 

Suihko, jonka mies oli Erkki Suihko. Erkin vanhemmat Eino ja Martta Suihko 

asuivat Kuuksenvaarassa. Erkki oli mukava mies, jolla oli vanha moottoripyörä. 

Pyörä reistaili jatkuvasti ja katselimme välitunneilla, kun Erkki korjaili mootto-

ripyöräänsä. Airi oli myös mukava, mutta pelkäsi johtajaopettajaa ja yritti olla 

hänelle mieliksi. Muistan, kun muutamia kertoja opettaja määräsi meille ares-

tia. Airi joutui valvomaan arestiamme koulupäivän jälkeen. Muutamia kertoja 

hän purskahteli itkuun, sanoen, että hän kyllä päästäisi meidät kotiin, mutta ei 

uskalla meitä päästää, ennen kuin johtajaopettaja antaa luvan. Sinä syksynä 

sain viikon perunannostolomaa, kun lupasin käydä opettajamme Airin miehen 

kotitilalla perunannostossa yhtenä päivänä. Komennus oli mieleen, kun Erkki 

maksoi meille kunnon päiväpalkan. 

    Koulun lähinaapureina asui Jeskasen leski ja hänen kolme poikaa, Yrjö, 

Martti ja Pentti. Heidän kotitalo paloi jossakin vaiheessa ja he asuivat riihestä 

taloksi tehdyssä asumuksessa. Koululta Möhkön suuntaan asui Valtti Hagertin 

perhe Piiroisten vanhassa talossa. Lerssissä asuivat Toivo ja Juulia Kyykallio, 

Eino Penttinen, Toivo Hyttinen ja Rissasen perhe. Rissasen isännän nimi oli jo-

ko Hermanni tai Juho? Hagerttien talosta Lerssin suuntaan asuivat Tauno ja 

Yrjö Sissosen perheet, sekä Tauno Piipposen perhe. Piipposen mäellä asui Jussi 

Piipponen ja hänen poikansa Arvo Piipposen perhe. Mäen alla oli Arvo Rissasen 

talo ja hiukan kauempana Toivo Turusen talo. Haapakalliolla oli Eino Kettusen 

talo ja mäen alla Piiroisen Hanneksen talo (entinen Onni Tahvanaisen talo), 

sekä Turusen lesken talo. Haapakallion takana asuivat Hermanni ja Hannes 

Torssosten perheet. Sianvaarassa asuivat 1960-luvun alussa kaksi Ahposen 

perhettä, Sissoset, Rautiaiset sekä Mirja Kuisminen. Siellä asui muistaakseni 

myös Savinaisen perhe ja aiemmin myös Rätyjä.  


