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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 
 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

Kesäaika on lyhyt ja niinpä meidän jokaisen tulisi nauttia lämmöstä talven jälkeen. Nyt tulvii mainontaa joka 
Media-tuutista niin kesän festareista, kesän mielenkiintoisimmista näyttelyistä kuin myös pakko nähdä jo-
tain ” arjen luksusta”. Melkein toivoisi Suomi-neidon olevan kooltaan pienempi, syystä, että. 
 Jos aikoo kokea erityisen kesäfiiliksen sekä nähdä että kokea edes jotain, mikä on aiemmin jäänyt kiireen 
keskellä väliin tai ei ole ennen nähnyt jotain erityistä. Minun täytyy heittää noppaa ja lähteä sen perusteella 
liikkeelle. Pakko on ainakin mennä katsomaan jokin hauska kesäteatteriesitys, piipahtaa katsomassa nyky-
taidetta sekä tutkimassa erikoista nähtävyyttä Suomen paksuinta tammea Piikkiössä. 
 
Valitettavasti tänä kesänä jää Ilomantsin kesäteatterin esitys näkemättä, kun Kuolismaan Kettusilla ei tänä 
vuonna ole vuosikokousta, joka houkuttelisi sukuseuran väkeä liikkeelle idän suuntaan. Mutta jos teidän 
matkareittinne osuu Ilomantsin suunnalle, suosittelen poikkeamaan Möhkön teatteriin Koitajoen varrelle. 
Siinä on jotain -  Sitä ”arjen luksusta”. 
 
Ehkä vanha sanonta ” matkailu avartaa” pitää paikkansa mutta sen näkee vasta, kun kesä on vietetty ja 
suunnitellut kesäriennot läpikäyty 
 
Lopuksi.  Ota rennosti  kesä vastaan ja nauti kesästä omalla tyylillä ja käy välillä kurkkaamassa  

nettisivuja www.kuolismaankettuset.fi  
 
Aurinkoista Kesäaikaa! 
 

 

Kokkarin tsasounan muistoristi Kokkarin kyläaukealla 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Ilomantsilaiset tarinankertojat 
Ensio Kettunen 

 

Tapasin lapsuudessa ja nuoruudessa useita ilomantsilaisia tarinankertojia eri tilaisuuk-

sissa ja myös kahden kesken. Otto Moilanen (Haukivaara), Pekka Martiskainen (Sillan-

korva), Jussi Ikonen (Kuuksenvaara), Paavo Martiskainen (Välivaara) ja monet muut 

”Väinämöiset”, joista yhtä vaille kaikki olen tavannut kahden kesken. Heidän tarinoi-

tansa kuunnellessa tuli joskus tuli mieleen, mikä heidän kertomistansa tarinoista oli 

totta, mikä valetta. Otan tässä esille yhden tarinan, jonka kertoi Otto Moilanen 1950-

luvulla. Otto eli lapsuuden ja nuoruutensa huutolaispoikana ja vanhemmaksi vartuttua 

hänestä kasvoi ”tarinankertoja”. Monet hänen kertomuksistansa päätyivät ”Pogostan 

Pakinoitten” kautta meidän tavallisten ilomantsilaisten tietoon. Yksi hänen tarinoistansa 

kosketti meidän sukuamme, Kettusia. Longonvaarasta Lontooseen -tarinaa lukiessa 

tulee mieleen, että onpa Otto keksinyt hyvän lehtijutun. Oton tarinoita lukiessa muistuu 

mieleeni hänen monet tarinat elävästä elämästä, osa tarinoista oli varmaan höystettyjä. 

Longonvaarasta Lontooseen tarina vaivasi minua vuosikymmeniä ja sen vuoksi olen 

käynyt Longonvaarassa useita kertoja. Kävin 2000-luvun alussa myös Lontoon Sota-

museossa etsimässä tietoa tarinan todellisuudesta. Kyseinen tarina koskee isäni suvun 

jäseniä ja heistä yhden olen tavannut 1950-60-luvun taitteessa, hän oli Longonvaaran 

Kaisa Kettunen. Kaisa oli työskennellyt nuorempana Ilajan metsäkämpillä kämppä-

emäntänä ja hän asui viimeiset elinvuodet Ilomantsin Venakkosärkällä, jossa näimme 

hänet kirkonkylän kauppareissuilla. Kaisa oli laiha, pitkä ja vanha nainen. Kaisa oli sil-

loin jo 90-vuotias. Äiti kielsi meitä pysähtymästä ”Lonkun Kaisan” luokse, koska Kai-

sasta oli kerrottu pelottavia juttuja. Mieleeni jäi, että Kaisa oli yksinäinen, mutta ystä-

vällinen vanha nainen.  

 

Mutta palataanpa takaisin Oton tarinaan. Löysin tänä keväänä varmistuksen Oton tari-

nan todellisuudesta ja kerron sen, kun olet ensin lukenut Oton kirjoittaman tarinan. 

 

 
Kuvia Longonvaarasta 2000-luvulta 
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Jaakko Jaakonpoika Kettunen, (Taulusta 599) s. 17.07.1833 Lutikkavaara 3, k. 

21.2.1897 Impilahdella. Puoliso: 1861 Valpuri Pekantytär Ikonen s. 02.03.1840 

Ilomantsin Kakonaho, k.31.07.1887 Impilahdella. Heillä seuraavat lapset: 

Jacob s.24.04.1862, k.18.05.1865 

Heikki s. 18.1.1864 Lutikkavaara, k. 27.02.1900 Impilahti, puoliso 15.2.1891 Ma-

ria Lovisa Matintytär Suutari s. 16.09.1869 

Matts s. 19.7.1865, k. 15.02.1866 

Kaisa s. 02.05.1867, puoliso 1891 Gregorius Moilanen 

Anna s. 20.04.1870, k. 19.10.1966 Karkkilassa 

Beata s. 31.12.1871, k.5.7.1906 Kolpinassa (Pietarissa) virtsamyrkytykseen 

Iida Maria s. 02.12.1873, k. 1949 Lontoossa 

 

    

Jaakko ja Valpuri saivat yhdeksän lasta, joista neljä kuoli nuorina. Jaakko muutti per-

heineen Impilahteen 2.11.1884, jossa hän sai töitä Pitkärannan vaskikaivoksesta. Lap-

sista Heikki ja Kaisa jäivät Ilomantsiin, mutta Heikki muutti myöhemmin Impilahteen. 

Iida avioitui Pietarissa Englannin lähetystövirkailijan kanssa, hänen tyttärensä Anna avi-

oitui italialaisen tai Maltan kansalaisen Lawrence de Martinon pojan kanssa. Annalle 

syntyi avioliitosta poika Walter De Martino, joka toimi RAF:n lentäjänä jatkosodan ai-

kana. Walterin lentotukikohta oli Skotlannissa, Dundeen kaupungin lähellä (Edinbur-

kista noin 70 mailia pohjoiseen). Walterin Hurricane W9220 kone ammuttiin alas 

17.8.1942. Jaakon tytär Beata kuoli Pietarin Kolpinassa 5.7.1906 ja syynä oli kirkonkir-

jojen mukaa virtsamyrkytys, hän oli naimaton.  

 
Hurrikane W9220 

http://www.elisanet.fi/anne.ratilainen/Kettuset%20nettisivut/Sukupuu/Matti.htm#Taulu%20599
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Longonvaarasta Lontooseen 

Pogostan Pakinat N:o 2 – 1957, Otto Moilanen 

 

Ilomantsissa, nykyisellä itärajalla, Ilajanjärven takana on Longonvaaran yksinäinen erä-

maatalo. Täällä Kettusten sukutalossa syntyi 17.7.1833 Jaakko Jaakonpoika Kettunen, 

joka oli avioliitossa Valborg Ikosen kanssa. Valborg oli syntynyt 2.3.1840 ja hänet vi-

hittiin Jaakon puolisoksi vuonna 1861. Heille syntyi yhdeksän lasta, joista neljä kuoli 

lapsena. Vaikka talo oli suuri, oli perhekin suuri, yht. 14 henkeä. Aika erämaatalossa oli 

ankara. Katovuosia oli ja pettua syötiin viljan jatkoksi. Sen tähden täytyi Jaakon van-

himpana poikana vaimoineen ja lapsineen lähteä muualta onneansa etsimään. - 53 - 

Siihen aikaan oli Impilahdella Pitkärannan vaskikaivos täydessä toiminnassa. Sinne kai-

vostöihin Jaakko lähti perheineen. Lapsia heillä oli elossa viisi, joista poika Henrik, synt. 

vuonna 1864, tyttäret Kaisa 1867, Anna 1870, Beata 1871 ja Iida Maria 1873. Lapsista 

Anna, Beata ja Iida seurasivat vanhempiensa mukana. Vanhemmat lapset Henrik ja 

Kaisa jäivät Ilomantsiin. Heikki kuitenkin muutti vuonna 1887 vanhempiensa jäljessä 

Pitkärantaan. Kaisa meni avioliittoon Gregorius Moilasen kanssa vuonna 1891. Pitkä-

rannasta tyttäret Anna, Beata ja Iida Maria vähän suuremmaksi tultuansa muuttivat 

Pietariin palvelustytöiksi. Aluksi Anna oli lapsenhoitajana mutta myöhemmin siskokset 

perustivat ompelimon ja aloittivat itsenäisen yritystoiminnan. Täällä Beata kuoli tyttönä. 

Iida Maria meni naimisiin Jamaikan saarelta kotoisin olevan neekeri Lovell'in kanssa. 

Tämä Lovell oli Englannin Pietarin lähetystövirkailija. Tämän kanssa Iida asui yli kaksi-

kymmentä vuotta Pietarissa, jossa heille syntyi kaksi lasta, poika ja tyttö. He olivat 

myös hyvin varakkaita. Tuli sitten Venäjän vallankumous. Silloin meni kaikki sekaisin. 

Melkein kaikki varallisuus katosi vallankumouksen pyörteissä. Lovellienkin täytyi lähteä 

Lontooseen. Siellä he asuivat lähellä parlamenttitaloa. Isä Lovell oli työssä parlament-

titalossa, samoin tytär Anna kävi siellä pikakirjoittajana. Tytär Anna meni sitten naimi-

siin italialaisen markiisin pojan Martinon kanssa, joka kuoli melkein heti. Tästä aviolii-

tosta syntyi ainoastaan yksi poika, Volter de Martino. Samoihin aikoihin kuoli myös isä 

Lovell. Äiti Lovel ja tytär Anna Martino, kumpikin lesket, ja poika Volter asuivat edelleen 

samassa paikassa keskellä Lontoota. Äiti sai Englannin hallitukselta eläkkeen ja tytär 

Anna kävi edelleen työssä parlamenttitalossa pikakirjoittajana, poika Volter kävi koulua. 

Iida Marian sisar muutti Iidan kanssa Englantiin, missä Anna oli muutamia vuosia Wa-

lesissa kotiapulaisena. Pian kuitenkin hän muutti takaisin Suomeen ja Viipuriin, missä 

hän tapasi tulevan miehensä Viljo Jokisen, jonka kanssa hän avioitui. Tästä avioliitosta 

syntyi yksi poika, Toivo. Talvisodassa sekä isä Viljo, että Toivo kuolivat ja Anna matkasi 

evakkona ensin Hausjärven ja myöhemmin Karkkilan kunnalliskotiin. Kesällä 1933 kävi 

Iida Lovell Suomessa ja oli vuoden ajan siskonsa Anna Jokisen luona, joka silloin asui 

Viipurissa, jossa heillä oli Talikkalassa oma talo. Täältä käsin hän kävi myös Ilomant-

sissa, syntymäpitäjässään, allekirjoittaneen luona, jolle hän oli täti. Kävimme hänen 

kanssaan Ilomantsin kirkossa, kunnalliskodissa ym. Kovasti hänen teki mieli käydä syn-

nyinkodissaan Longonvaarassa, mutta kun sinne ei ollut maantietä, ja vanha ihminen 

ei olisi jaksanut kävellä niin pitkiä taipaleita, täytyi siitä yrityksestä luopua. Mainitta-

koon, että hänen tyttärensä poika, edellä mainittu Volter de Martino, oli suureksi tul-

tuansa lentäjämajuri Englannin armeijassa ja oli viimeisen maailmansodan aikana joh-

tamassa Hampuriin suoritettua lentopommitusta, jolloin putosi koneineen maahan 
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ilmatorjuntatulessa menettäen henkensä. Tämän Iida Maria Kettusen elämä todella oli 

kirjavaa, kun hän rupesi muistelemaan elämänsä uralta tapahtumia, tuli hänelle itku 

silmään. Saihan hän kokea yhtä ja toista elämänsä taipaleella, enemmän kuin joku toi-

nen. Hän syntyi Ilomantsin Longonvaarassa vuonna 1873 ja kuoli Lontoossa 1949, siis 

76 vuoden ikäisenä. 

Tarina saa jatkoa… 

Oton kirjoittama tarina ei tuntunut aluksi uskottavalta ja lähdin tutkimaan sen taustoja 

2000-luvulla. Etsin tietoa Annan pojasta Volterista RAF:n lentäjien luetteloista, kävin 

Longonvaarassa useaan kertaan ja eräänä kesänä Lontoossa vieraillessani menin Sota-

museoon, josta etsin RAF:n lentäjien tietoja, löytämättä sieltä Volter de Martinon ni-

meä. Tänä keväänä aloin uudestaan tutkia tarinaa ja löysin jotakin! Oton mainitseman 

Volter De Martion tietoja en ole koskaan löytänyt, mutta sitten silmiini osui kertomus, 

jossa neljä RAF:n lentäjää oli kuollut eräänä päivänä. Yksi lentäjistä oli kersantti Walter 

de Martino ja hän asui tuolloin Skotlannissa. Walterin äidin (Iida Maria Kettusen tytär 

Anna) mainittiin asuvan Lontoossa Englefield Greenissä, joka sijaitsee Heathrow’n len-

tokentän lähellä. Jos Oton jutussa on perää, kyseinen Walter on Iida Maria Kettusen 

tyttären Anna de Martinon poika ja hänen hautansa löytyy Skotlannista Dundeen kau-

pungista. Hautapaikan numero löytyy hautausmaan nettiosoitteesta. Annan kerrottiin 

muuttaneen jossakin vaiheessa poikansa luokse Skotlantiin ja ajankohdaksi sopii 1941 

– 1942, jolloin Lontoota pommitettiin ja ihmisiä muutti paljon pois kaupungista. Anna 

kuoli Englannissa tai sitten Skotlannista, sitä ei Oton tarina kerro. Walter de Martinosta 

kerrottiin, että hänen äitinsä Anna muutti Skotlantiin poikansa luokse ja hän olisi kuollut 

Skotlannissa. De Martino's mother was in London, yet he is buried in Dundee which 

might mean he died in Scotland. Walter de Martinon isä tai ukki oli Lawrence de Martino 

ja hän oli Maltan lähettiläs Lontoossa. Lawrence sai Englannissa ollessa (vuonna 1925) 

korkean ansiomerkin ja siitä oli kirjoitus Lontoossa 1928 ilmestyneessä lehdessä.   

 

Otto Moilasen kertomus lienee sittenkin, ainakin pääosiltaan, totta. Ainut kysymys-

merkki oli sotilasarvo, jonka Otto kertoi olleen majuri ja tilastoissa se oli kersantti? 

Majurin arvoon olisi Walterin pitänyt olla kuitenkin paljon vanhempi! 

  

Unaccounted airmen - 17-8-1942 What were the places of death registration for: 

 

A. Killed on active service: 

Sgt (Pilot) Walter DE MARTINO - 1382780; (Hurricane W9220) 

P/O (Pilot) Edward GOODHEAD - 118481; (Oxford DF412) 

P/O (Pilot) William A.H. MILLAR - 122087 (initials in Flight: W.H.), and 

F/Sgt (Pilot) George W. WORKMAN – 923432 (Oxford DF412) 

 

A pity that three pilots (KOAS) are not registered: Walter DE MARTINO buried Dundee 

Western Necropolis (or Balgay Cemetery), Angusshire. 

GOODHEAD buried Southern St.James Cemetery, Warwickshire. 

WORKMAN buried France Lynch (St.John The Baptist) Churchyard, Chalford, Glouces-

tershire 
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Walter de Martinon hauta löytyy Dundeen Mill Observatotion vasemmalta puolelta Balgay Ce-

meterystä  

 

 



 
9 

Punaisten muistomerkki Ilomantsiin   
Ensio Kettunen 

Suomen sisällissodasta on kulunut tänä vuonna yli 100 vuotta. Teimme (16 henkilköä) esityksen ilo-

mantsin kunnalle, että Ilomantsiin pystytettäisiin punaisten muistomerkki. Esitys meni läpi, joten 

toivottavasti Sanakarihautausmaatoimikunta saa tehtyä esityksen muistomerkistä ja sen paikasta 

tämän vuoden aikana, jotta muistomerkkiasia nytkähtää eteenpäin.   

Ilomantsilaisista punaisista kaatui tai kuoli vapaussodassa 22 miestä, heistä kolme oli Kuolismaan 

Kettusia. Seuraavassa luettelosta löytyy vapaussodassa henkensä menettäneet ilomantsilaiset tai 

Ilomantsissa vuonna 1918 asuneet punakaartilaiset:  

Antti Heiskanen, Ale Huohvanainen, Anton Huotari, Antti Häikiö, Matti Ikonen, Juho Kastinen, 

Matti Kettunen (kaatui), Matti Kettunen (murhattu), Otto Kettunen (kuollut Syväysjoki), Juho 

Kiiski, Eino Kontturi, Iivari Korhonen ja Ivan Karhapää (Joensuussa), Otto Laatikainen, Otto Lou-

helainen, Hannes Paavilainen, Arvid Pussinen, Adam Rasi, Bernard Rissanen, Otto Sormunen, 

Risto Turunen ja Eerikki Valjus. Punaiset haudattiin yleensä kaatumispaikalle. Tammisaaren leiri, 

jossa ilomantsilaisia kuoli eniten, oli perustettu Dragsvikin varuskunta-alueelle. Punavankeja 

siellä oli yli 8 500, joista yli 3 000 kuoli. Vankileirillä oli huonot oltavat ja suurin osa kuolleista kuoli 

nälkään ja tauteihin (Isorokko, lavantauti). Ilomantsilaisista punaisista suurin osa menehtyi Tam-

misaaren leirillä. Leirillä ammuttiin ainoastaan 13 punaista, muut surmatut kuljetettiin Helsinkiin 

ammuttavaksi. 

 
Asumajoelle kuollut Otto Kettunen s.12.2.1901 oli Adam Kettusen poika Korentovaarasta. Matti Ket-

tunen s. 10.8.1896 kuoli heikkouteen Tammisaaren vankileirillä 26.7.1918. Toisen Matti Kettusen 

(murhattu) tietoja ei löydy sukutiedostoista. Johannes (Ivan) Karhapää oli syntynyt Sonkajanrannalla 

ja hänet erotettiin ort. seurakunnan kirkkoneuvostosta maaliskuussa 1917. Syyksi oli mainittu Suo-

men vastaisen propagandan levittäminen. Karhapää ammuttiin Joensuussa maaliskuussa 1918.   

Vapaussodan aikana 300 henkeä pakeni venäjälle Ilomantsin kautta, näistä lähes 100 ilomantsilaista. 

Osa kutsuntoihin kutsutuista miehistä ei halunnut osallistua suojeluskunnan riveissä taisteluun pu-

naisia vastaan, vaan pakeni mieluummin Venäjälle. Seuraavana on luettelo Ilomantsista Venäjälle 

paenneista ilomantsilaisista: Iivana, Nikolai ja Topi Palviainen, Topi Palviainen, Pekka Potkonen, Al-

bert Saviranta, Augusti Kärkkäinen, Matti Kettunen ja Tuomas Kettunen, Iivana Solehmainen, Matti 

Ikonen, Matti Penttinen, Vladimir Martiskainen ja Pekka Martiskainen, Alex Arhipov ja Risto Turu-

nen, Fritjof Hurskainen.  Näiden em. lisäksi pakeni venäjälle yli 80 ilomantsilaista ja osa paenneista 

punakaartilaisesta siirtyi Petroskoin alueelle.  
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Sissipataljoona yhden historia 
Ensio Kettunen 

Viimeinen sotahistoriaa käsittelevä kirjani painetaan syksyllä 2019. Se kertoo Sissipataljoona yhden 

sotapolusta Ilomantsista Karhumäen taakse Vansjärvelle, kirjan alustava nimi on Taistellen Karhu-

mäkeen, mutta se voi vielä muuttua. Kirjaa on saatavana syksyllä nettikirjakaupoista paperisena kir-

jana tai E-kirjana, kirjaa myydään myös Ilomantsin kirjakaupassa. Kirjan tekemiseen en ole anonut 

avustuksia, enkä ole niitä saanut. Omalla kohdalla kirjoittaminen on ollut yksi harrastus ja toimeen-

tuloni olen saanut tähän saakka erityisopettajan työstä. Tämä viimeinen kirjani on yhdeksäs teok-

seni, joka on julkaistu painettuna kirjana.   

 

”Taistellen Karhumäkeen” kirjaan olen koonnut Sissipataljoonan sotapäiväkirjoista löydetyt partio-
kertomukset ja tapahtumat. Kirjassa mainitut henkilöt ja tapahtumat ovat aitoja. Kirja on peh-
meäkantinen, A5 kokoinen, liimasidottu ja siinä on 284 sivua.  Kirja tulee myös kirjastoihin syksyn 
aikana. Aiempina syksyinä olen kirjoittanut Levinan miehet, Kuolema Syvärillä, Verinen marssi ja 
Itärajan Korpisoturit nimiset kirjat. Kolmessa ensimmäisessä kirjassa kerroin jatkosodan sotatapah-
tumista JR 9 miesten kertomuksina ja viimeisessä Itärajan Korpisoturit kirjassa kerrotaan Ilomantsin, 
Korpiselän ja Tohmajärven rajakomppanioiden alueella tapahtuneista partioretkistä rajan taakse 
neuvostokarjalaan. Kaikki partiokertomukset löytyvät sotapäiväkirjoista ja osaa niistä on täyden-
netty muista tietolähteistä saaduilla tiedoilla. Toivon, että kirjoistani joku löytää oman sukulaisensa 
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tai esivanhempansa kertomuksen. Muutamissa tarinoissa kerroin, kuinka asetoveri ampui vahin-
gossa oman asetoverin ja kuinka kymmeniä miehiä sai surmansa oman tykistön tulituksissa. Näitä 
kertomuksia löytyy myös uudesta kirjastani. 
 
Ohessa lyhyt katkelma kirjastani:  

Heinäkuun 11. päivän iltana kello 16.30 uusittiin hyökkäys Vellivaaraan. Ennen hyök-

käyksen alkamista Ilajanjärven rannalla olleet tykistöpatterit ampuivat Vellivaaraan 

useita kymmeniä kranaatteja ja niiden jälkeen Kokon johtamat sissit lähtivät etene-

mään rajan takana olevaan Vellivaaraan. Neuvostotykistö ja kranaatinheittimet olivat 

heränneet ja tulittivat Papinlammen suoalueelle. Tykistötulen takia hyökkäävä osasto 

ei päässyt etenemään Vellivaaran alle. Ennen Papinlampea kaatuivat sisseistä Eino Hel-

man ja Oskari Kuronen. Hyökkäysjoukon kärkimiehinä edenneet luutnantti Aulis Räihä, 

kersantti Eetu Matikainen, alikersantti Romppanen sekä ilomantsilaiset sotamiehet Sulo 

Määttänen, Veikko Keskinen ja Mikko Maksimainen haavoittuivat. Tappioiden vuoksi 

miehet käskettiin takaisin rajalle. 

     Heinäkuun 12. päivänä tehtiin vielä uusi hyökkäysyritys. Sissit etenivät Papinsuolle 

ja siellä hyökkäystä johtanut vänrikki U. Sorsa haavoittui. Tämän jälkeen hyökkäys Vel-

livaaraan peruttiin ja sissit lähtivät perääntymään kohti Longonvaaraa. Perääntymisen 

aikana, Papinlammen kohdalla, hyökkäsi suurehko vihollisosasto perääntyvien joukko-

jen kylkeen, aiheuttaen suuret tappiot suomalaisosastolle. Hyökkäyksessä kaatuivat 

kornetti Georg Jankko, kersantti Eelis Sormunen, alikersantit Martti Heiskanen, Väinö 

Poikonen, Toivo Puustinen, Kosti Salmi ja Einari Kelonen, sotamiehet Toivo Sivonen, 

Eino Sormunen ja Tauno Niiranen, sekä rakuunat Teuvo Collander, Urho Vilen ja Sulo 

Kujanpää. 

     Verilöylyn jälkeen osasto pääsi perääntymään Longonvaaraan. Vänrikki Sorsan ti-

lalle komppanian päälliköksi tuli vänrikki Väinö Juvonen, joka oli ollut muutaman päivä 

ajan Longonvaaran kenttävartiossa. Vänrikki Juvonen ja Longonvaarassa olleet sissit 

menivät Vellivaarasta saapuvaa hajanaista joukko-osastoa vastaan. Ensimmäiset soti-

laat saapuivat Longonvaaran tien varteen vänrikki Sorsan kanssa. Osa miehistä oli sho-

kissa. Eräs noen likaama sotamies itki ja kertoi Väinölle päivän tapahtumista. Jälkijou-

kon mukana tulleet miehet kantoivat kahdentoista taistelussa kaatuneen miehen ruu-

miit. Osaston jälkijoukkona laahusti kymmeniä haavoittuneita sotilaita. Vellivaarasta 

kuului miesten korviin hajanaista konekiväärien tulitusta, Lehmivaarassa tulitus oli jat-

kuvaa. Hetken päästä Vellivaarasta kuului vihollistykistön lähtölaukauksia ja ensimmäi-

set kranaatit iskivät Longovaaran pohjoispuolella olevaan metsään. 
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Sotahistoriallinen retki Tolvajärvelle  
Ensio Kettunen 

 

Sukuseuran miesten keskuudessa heräsi ajatus kesällä 2018, että järjestetään sotahis-

toriallinen matka Tolvajärvelle. Kukaan ei kuitenkaan ilmoittautunut retkelle, mutta 

päätimme veljeni Reijon kanssa, että tehdään matka kahdestaan.  Teimme yhden päi-

vän retken Tolvajärvelle 12. kesäkuuta 2019.  Matkalle ilmoittautui ulkopuolelta viisi 

miestä, mutta heille kesäkuun aika ei käynyt.  

     Reissumme suuntautui vanhan Suomen alueelle, jonka Neuvostoliitto valtasi jatko-

sodan aikana. Reissumme tarkoituksena oli tutustua ennalta Tolvajärvelle suuntautuvan 

matkan reitteihin, sukumme asuttamiin seutuihin Korpiselässä ja Tolvajärvellä, sekä 

alueen sotahistoriaan. Matka ei mennyt kuten suunnittelin talven aikana ja voin sanoa 

jälkikäteen, että "Ei mennyt, kuin Strömsössä"! Laskeskelin talvella, että matkoihin me-

nee kuusi tuntia ja perillä saamme olla neljä tuntia, mutta suunnitelmani romutti Venä-

jän tiestö taas kerran. Lähdimme retkelle veljeni kanssa hänen Honda CRV-katumaas-

turilla. Totesimme sen olevan sopimaton ajoneuvo Korpiselän alueen tiestölle. 

 

Matkakertomus Tolvajärven alueelle suuntautuneesta tutustumismatkasta 

Lähdimme aamulla kotoa kello 6.00 ja olimme Venäjän rajalla jo kello 7.00. Rajanylitys 

kesti noin 20 minuuttia, joka oli nopeaa verrattuna edellisen viikon noin kahteen tuntiin. 

Rajalla sijaitsevalla huoltoasemalla tankkasimme Citymaasturin ja lähdimme ajamaan 

kohti rajavyöhykettä Värtsilän kylän kautta. Värtsilän kylässä olemme käyneet useita 

kertoja, joten etenimme Värtsilästä heti Korpiselkään johtavalle tielle, jossa tie oli aluksi 

melko hyvä, aina Kaatiovaaran risteykseen saakka. Risteyksessä oli ensimmäinen raja-

vartijoiden tarkastuspiste. Ystävällinen ja kohtelias nuori rajamies tarkasti passimme ja 

rajavyöhykeluvat ja kyseli sen jälkeen, minne olemme menossa? Kerroimme, että 

olemme menossa Korpiselän kylän kautta Tolvajärvelle ja palaamme samaa reittiä ilta-

päivällä takaisin Värtsilään. Rajamies kuunteli meitä ihmeissään ja toivotti onnea mat-

kallemme, nostaen peukkua meille. Emme siinä vaiheessa ymmärtäneet hänen sano-

maansa, mutta se kirkastui meille sitten päivän aikana. Rajamies varmaan odotteli 

meitä illalla Korpiselän tiellä, mutta tällä kertaa jouduimme muuttamaan paluumatkan 

reittiä pakon sanelemana. Rajamies avasi puomin ja pääsimme ajamaan Korpiselkään 

johtavalle tielle. Etenimme kivistä ja mäkistä tietä Havuvaaraan, jossa jatkosodan 

alussa JR 8 sotilaat taistelivat 9. - 10.7.1941 voimakasta neuvostokomppaniaa vastaan. 

Näistä taisteluista olen kirjoittanut mm. Itärajan Korpisoturit kirjassani vuonna 2018. 

Havuvaarassa Syvälammen rannalla on ainut paikka, jossa Korpiselän rajavyöhykkeellä 

liikkuvat saavat pysähtyä ja pitää taukoa. Otimme muutaman valokuvan Syvälammen 

rannalla olevista muistomerkeistä ja jatkoimme matkaa Kohti Korpiselkää. 
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Havuvaaran kylä 10.7.1941 SA-kuva 

 

https://1.bp.blogspot.com/-yjp8L-UrBoo/XQISKliDg8I/AAAAAAAAJqQ/DUbSR46lmMIMPiYOWc11JRXCp8dL0sz_ACLcBGAs/s1600/Havuvaara.jpg


 
14 

 
Havuvaaran pohjoispuolella, Syvälammen rannalla, on neuvostoarmeijan lentäjän 

muistomerkki. Se pystytettiin Korpiselän tien varteen 1990-luvulla ja sen vieressä on 

lentäjän hauta ja ruokailukatos.  

 
Havuvaarasta jatkoimme matkaa kohti Tsiipakkaa, jossa eteemme tuli useita jyrkkiä ja 

kivikkoisia mäkiä. Tien Suomen puolella oli koko matkan ajan reilut kaksi metriä korkea 

piikkilanka-aita, jossa on pienjännitteinen ilmaisulanka. Aiemmilla reissuilla kosketin 

lankaa Kuolismaassa käydessäni ja hetken päästä rajamies ilmestyi paikalle, eli häly-

tyslanka toimi silloin hyvin. Matkanopeus hidastui Tsiipakassa nopeuteen 10 - 20 km/h. 

Matkalla Havuvaarasta Tsiipakkaan näimme tiealueella useita karhun jätöksiä ja hirvien 

jälkiä piikkilanka-aidan sivulla olevalla haravoidulla alueella. Alueelta ei saa ottaa valo-

kuvia, joten sähköaidan rakenne jää kuvailuni varaan. 

https://1.bp.blogspot.com/-mau307hRUfs/XQHw53Vq0KI/AAAAAAAAJpI/BJbixhRNBbgSqrnw2uCY6bPjE3kBjBomwCLcBGAs/s1600/20190612_084712.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pN1tjZhtCwI/XQHw9DpKdTI/AAAAAAAAJpM/jUeYfYQlQRU-DfJxf-GZnANzgxJggvWswCLcBGAs/s1600/20190612_084720.jpg
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 Tsiipakan kylä Korpijärven eteläpäässä elokuussa 1941 SA-kuva 

 

Korpiselkä 14.7.1941 SA-kuva 

https://1.bp.blogspot.com/-vcDZxz6eTnA/XQITy1M7fJI/AAAAAAAAJqY/yK09weCi6CUB3eBhYzgJ7B6sHV705wxggCLcBGAs/s1600/Tsiipakka.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6JC9GD4gjSE/XQIT0HAFS0I/AAAAAAAAJqc/iYBAbPHQ3ko_i-TZ0vhsmUXptomfWv2KgCLcBGAs/s1600/Korpiselk%25C3%25A4.jpg
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Korpiselän kylässä oli rajamiesten toinen tarkastuspiste, jossa rajamies tarkasti pape-

rimme ja päästi meidät Tolvajärvelle johtavalle tielle. Tien risteyksessä oli Korpiselän 

hautausmaa, mutta emme uskaltaneet lähteä autosta ulos, sillä rajamiesten kaksi 

suurta koiraa oli vapaana ja olisivat saattaneet käydä meihin kiinni. 

 

 
Tie Korpiselästä Tolvajärven suuntaan nykyään menee Kolosenjärven ja Vuotsijärven 

eteläpuolelta, aiemmin se oli järvien pohjoispuolella. Ensimmäinen varsinainen ongelma 

matkallamme tuli muutaman kilometrin päässä Korpiselästä. Suoalueella tien yli virtasi 

kymmenissä paikoissa vesi, ja jouduin kahlaamalla tarkastamaan jokaisen vesilätäkön, 

ja selvittämään mistä kohdasta lammen yli pääsee ajamaan turvallisesti. Mutasenlam-

men ja Ala-Mielunjärven välissä olevan joen yli oli tukeista ja hirsistä rakennettu silta, 

joka notkui hiukan sen yli ajettaessa. 

https://1.bp.blogspot.com/-h34hSE-YEjA/XQH2X9hvTlI/AAAAAAAAJpY/NzSd1GyCB0MEeq7fRrAXdUrlg2H0iu-QACLcBGAs/s1600/20190612_095606.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PC27B0Qe4BQ/XQH9hHwlTcI/AAAAAAAAJpw/KNT1IWOoDgIKNS5qlcgM5yLQdNnqWS5FwCLcBGAs/s1600/Silta.jpg
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Matkan edetessä suoalueilla olevien monttujen ja ylitettävien purojen määrä, vaikeus-

aste ja syvyys kasvoivat. Jouduimme miettimään, miten pääsemme lätäköiden yli. Tietä 

oli käytetty vähän ja rankkasateet olivat kuluttaneet mäkien päältä pintamultaa pois ja 

kivet olivat nousseet pintaan. Tämä vaikeutti ajamista, kun jouduimme kiertämään ki-

viä, ettei öljypohja ja polttoainetankki vaurioituisi. Se olisi ollut katastrofi meille, koska 

lähimpään asuttuun taloon olisi ollut 40 - 50 km. 

 
Lisää ongelmia keräytyi tiellemme, sillä tiestölle oli kaatunut paljon puita, kuusia, män-

tyjä ja lehtipuita. Onneksi olin ottanut mukaan käsisahan, jolla saimme katkaistua kaa-

tuneet puut ja siirsimme ne syrjään ajouralta. Ihmettelin, kun vastaan tuli venäläisau-

toilija peräkärrin kanssa. Hän oli ylittänyt kaatuneet puut ajamalla niiden yli. Meidän 

https://1.bp.blogspot.com/-lYqCGt6fD0w/XQH3-4a_ZzI/AAAAAAAAJpk/J7F5B_y78akaEO7sYJFJqKFK6FCsTe3AwCLcBGAs/s1600/20190612_100019.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IxkXlGtX7iA/XQH-I1ctSZI/AAAAAAAAJp4/I4ZOjmXqo84eP64ibaibiams7dDv2Fs-ACLcBGAs/s1600/L%25C3%25A4t%25C3%25A4kk%25C3%25B6.jpg
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maasturimme olisi jäänyt kiinni, jos olisimme yrittäneet ajaa kaatuneitten puiden yli. 

Ihmettelen, miksi kukaan ei raivaa venäjällä kaatuneita puita pois tieltä? Suomessa 

kaatuneet puut raivataan aina heti pois, se on meidän kansalaisvelvollisuutemme! 

Olimme ennen ensimmäistä vanhaa Suomen kylää Tjokkia raivanneet tieltä kymmeniä 

puita ja tarkastaneet kymmenien tiellä olleiden "vesiputrakoiden" ylitysmahdollisuudet. 

 
Ensimmäinen vanha Suomalaiskylä Korpiselästä itään on Tjokki, joka oli autio. Kylä oli 

korkean vaaran päällä ja sinne johtava tie oli todella kivinen ja vaikea ajaa autolla. 

Löysimme Tjokkin kylästä useiden vanhojen suomalaistalojen pohjia kyläaukealta. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-qSAJw_1dMB0/XQIIkPTyQcI/AAAAAAAAJqA/D086z-wlWhI253JEr1p71RgS5YwFjzXOwCLcBGAs/s1600/20190612_131029.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-r0hOM5EnbdI/XQILdKYwleI/AAAAAAAAJqI/PTsQa46Tx1Q8g8Q7axbPRczO2VMiq65HACLcBGAs/s1600/20190612_110238.jpg
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Tjokkin kylässä oli kesällä 1941 vain neljä suomalaistaloa jäljellä, muut talot oli purettu 

pois ja niistä oli tehty parakkirakennuksia neuvostoarmeijan käyttöön Tolvajärvelle. 

 
Tjokkista Kokkarin kylän suuntaan ilmestyi tien varsille puita, joista oli kuorittu kuori-

mella kuoret pois, ehkä jo Suomen aikana. Sitä nimettiin koloamiseksi. Syy miksi puuta 

oli vaurioitettu, oli se, että puusta saadaan myöhemmin hyvä tervaspuu. 

     Matkamme jatkui Tjokkista eteenpäin ja ajoimme erehdyksessä väärälle tielle, se 

johti meidät Mustajärven rantaan. Järven rannalla oli joidenkin kalastajien leiripaikka, 

johon tie päättyi ja huomasimme siinä virheemme. Laitoin GPS-laitteen päälle ja 

aloimme seurata kartan lisäksi GPS-laitetta. Palasimme takaisin päätielle ja jatkoimme 

matkaa eteenpäin. Pysähdyimme kahvitauolle Kokkarin ja Tjokkin hautausmaalle. Se 

löytyy Korpiselästä tulevan tien oikealta puolelta, puolivälissä Tjokkin ja Kokkarin kyliä. 

Hautausmaalle on haudattu isotäti perheineen ja minun Helvi-niminen tätini. 

https://1.bp.blogspot.com/-1yBX9PlQXf4/XQIWu_V6jMI/AAAAAAAAJq0/zNuy8A_4qSM0yGiGLp9-ueOvDW-4QrZqwCLcBGAs/s1600/20190612_110316.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vfsb5mlro9c/XQIW2wR4rTI/AAAAAAAAJq8/Ru9ohfN6EBs4RYpgnR5Ie-m9rMIzJuqLwCLcBGAs/s1600/20190612_111412.jpg
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Tjokkin ja Kokkarin kalmisto 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-R_Ys9ZOIuWo/XQIYBI1QCtI/AAAAAAAAJrI/CHVoo-4vYP4JfyM2bnhapMu-imk9jVVrQCLcBGAs/s1600/20190612_112427.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ojm0LewsVXI/XQIYD38-MkI/AAAAAAAAJrM/RkBdbc_oTJskSiIVYKKnLX36y2Q63ts5gCLcBGAs/s1600/20190612_112441.jpg


 
21 

 

 

Pidimme kahvitauon hautausmaalla ja tutkimme samalla hautausmaalla olleista hauta-

kivistä, löytyisikö sieltä sukulaistemme nimiä. Emme löytäneet sukulaistemme hautoja, 

heille lienee tehty puiset ristit, jotka ovat lahonneet pois aikojen saatossa! Tauon jäl-

keen jatkoimme matkaa ja kymmenien vesilätäkköjen ja kivisten mäkien jälkeen saa-

vuimme Kokkarin kylään. Olimme matkanneet siihen mennessä jo viisi tuntia. Tien var-

relta löysimme vanhan Tsasounan kivijalan ja sen viereen pystytetyn suuren muistoris-

tin. Vähän kauempaa löytyi Osuuskaupan ja koulun kivijalat kyläaukealta. 

https://1.bp.blogspot.com/-tH3k5qycjdo/XQIYGU6-6cI/AAAAAAAAJrQ/RGJ0NaGvMowgDznrzRwLW00pdzEJ7FzSgCLcBGAs/s1600/20190612_112751.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HlrwP1UiRkc/XQIYHJb_pzI/AAAAAAAAJrU/j-rHwO-avlU7JRCkSmMsHW2APK83joq4gCLcBGAs/s1600/20190612_112746.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-2OrNemgYxUE/XQIZFawwszI/AAAAAAAAJro/bH1JR6YukroBCdBASoeyemefcPPlk3wCACLcBGAs/s1600/20190612_114742.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-W-y0V5SjJ2A/XQIZHzzpX9I/AAAAAAAAJrs/yGGoOvvlqyYyLb2MYv6nqxcupSgl5wLzgCLcBGAs/s1600/20190612_115059.jpg
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Kokkarin kylän talot olivat pääsääntöisesti ehjiä, kun suomalaiset saapuivat kylään hei-

näkuussa 1941. Kylään oli rakennettu uusia taloja vuosina 1938-39. Nykyään kylässä 

ei ole yhtään rakennusta, ainoastaan peltoaukeat ja vesakkoa kasvavat talonpaikat. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-Oz2oJH1hPkU/XQIZLMEyCsI/AAAAAAAAJrw/bIJo9nGR2NctRjSO5dU9RHdiXbdBJ5c4gCLcBGAs/s1600/20190612_120211.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-sGXOSmM8byo/XQIZOTmdB2I/AAAAAAAAJr0/5hOS-1zXRO0Vw092rChAI2Dgo6CawL1IwCLcBGAs/s1600/20190612_120219.jpg
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Kokkarin tsasounan kivijalka ja rappuset 

 
Kokkarin tsasouna (Rukoushuone) kevättalvella 1940 (SA-kuva). Korpiselän tie oli tsa-

sounan vasemmalla puolella. Kokkarin ortodoksinen kalmisto oli aluksi tsasounan yh-

teydessä, mutta myöhemmin vainajat haudattiin Tjokin ja Kokkarin välille perustettuun 

kylien uuteen kalmistoon. Kokkarin kylässä vietettiin praasniekkaa elokuun puolivälissä 

ja sinne tuli väkeä laajalta aleelta eripuolilta Suojärveä ja Korpiselkää. Kokkarissa oli 

kansakoulu ja supistettua alakansakoulu. Koulun opettajina toimivat mm. Helmi Salo-

vaara, Robert Aksola, Katariina Aksola ja Moldakoff. 

https://1.bp.blogspot.com/-RNB_o7x_D5o/XQIZP0RzmMI/AAAAAAAAJr4/_flHYFoAC08Y4U2_3V3yH9bBEA8p1DVsgCLcBGAs/s1600/20190612_120327.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-i9kSEq8QDvQ/XQUZv3K-PrI/AAAAAAAAJwM/EzaBynOMYIQjXMZ0TAm5h-_QXRo6KuDqgCLcBGAs/s1600/Kokkarin%2Btsasouhna.jpg


 
25 

 
Kokkarin kylä kesällä 1941 (SA-kuva). Koulu on kuvan vasemmassa reunassa, tsasouna 

on kuvassa oikealla näkyvän keskeneräisen tai hajonneen rakennuksen oikealla puo-

lella, kuvan ulkopuolella. Yhteishyvän kaupparakennus löytyy aivan kuvan vasemmasta 

laidasta. Kokkarissa toimi ennen talvisotaa myös Vilho Saukkosen kauppa ja sekatava-

rakauppa Lauri. A. Patronen. Patroset olivat toimineet kylän kauppiaana yli 30-vuotta 

ja he rakensivat kylään uuden talon 1930-luvun lopulla, jossa he pitivät sekatavara-

kauppaansa. Lauri Patronen toimi Korpiselän kunnan luottamustoimissa kymmeniä vuo-

sia ja hoiti kauppiaan työn ohella kylän tsasounaa.  

https://1.bp.blogspot.com/-B5uyqeWmGAk/XQIWVXEavKI/AAAAAAAAJqo/ZcspuKTktGM2-J2QObrJx7v65ZSA-67uQCLcBGAs/s1600/Kokkari.jpg
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Kokkarin kauppa Korpiselkään johtavan maantien varrella 

Kokkarin kylässä asui äitini täti perheineen (Riikinahon Mari Jeskanen os. Purmonen).  

 
Kuvassa Riikinahon Mari Jeskanen os. Purmonen s.19.2.1877, joka oli ukkini Nikolai 

Purmosen sisar. Mari asui perheensä kanssa Korpiselän pitäjässä. Kuvassa Mari ja hä-

nen tyttärensä, jotka olivat äitini serkkuja. 

     Kokkarista jatkoimme ajamista kohti Tolvajärveä, jonne saavuimme vajaan tunnin 

ajomatkan jälkeen. Tolvajärven risteyksessä oli Osuuskaupan kivijalka, rakennus oli tu-

houtunut jossakin vaiheessa jatkosodan jälkeen. Osuuskaupan kaupparakennus valmis-

tui Tolvajärvelle kesällä 1939, joten sen käyttöajaksi jäi vain muutama kuukausi. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-4OvDRVPoYa8/XQIlMM8ARdI/AAAAAAAAJsU/VGuZyFIK8KwXSiMNTxD0qu41FP5SKHQGwCLcBGAs/s1600/Kokkarin%2Bkauppa.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ygrT6JqlePw/XQUetAnbiHI/AAAAAAAAJwU/SdnoVD-pe6UhjkXRzersJVBFHqkW24huACLcBGAs/s1600/Riikinahon%2Bmari.jpg
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Osuuskaupan sokkeli ja kivijalka kesällä 2019, alla Osuuskauppa talvisodan aikana ja 

kesällä 1941. 

 
Tolvajärven osuuskauppa talvella 1940 ja kesällä 1941, takana näkyy kansakoulu SA-

kuva. Osuuskaupan kuvassa näkyvä rakennus valmistui kesällä 1939, eli se kerkesi olla 

kauppana vain muutaman kuukauden. Takana näkyvä kansakoulun uudisrakennus saa-

tiin valmiiksi syyskesällä 1939. 

https://1.bp.blogspot.com/-C53hD88bGPo/XQJ6pJWJb6I/AAAAAAAAJsc/u10ezv9Fxhk40nposnltDMYTbPUAdO_owCLcBGAs/s1600/20190612_132711.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q36xA9Sc79M/XQJ73uAtCBI/AAAAAAAAJsk/iFoN8ci_B_4OQY25hwmO8PvDQDxlEU_JwCLcBGAs/s1600/Tolvaj%25C3%25A4rven%2Bosuuskauppa2.jpg
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Osuuskaupalta lähdimme ajamaan kohti Tolvajärven harjuja. Osuuskaupan mäen alla 

tien kunto huononi. Pääsimme jatkamaan matkaa, kun löysimme sopivan ylityskohdan 

vesiputrakoista. Ajoimme hetken päästä Profeetta Elian tsasounan muistoristin ohi. 

Tsasouna ei ole ristin paikalla, se on noin 500 m merkistä Tolvajärven rantaa etelän 

suuntaan. Kävelin myöhemmin tsasounan lähelle, mutta kun siellä oli leiriytynyt joku 

venäläisten porukka rannalle, jätin tsasounan paikan etsimisen väliin. 

https://1.bp.blogspot.com/-2sG6X2xzOOg/XQJ75xZddKI/AAAAAAAAJso/5142wlgOX0kXjQosIVQSruLKa8tnNt7TACLcBGAs/s1600/Tolvaj%25C3%25A4rven%2Bosuuskauppa3.jpg
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Kuvassa näkyvä Profeetta Elian tsasouna Tolvajärven sijaitsi Tolvajärven kylän rannalla 

1930-luvulla. Tsasouna oli tuhottu välirauhan aikana 1940 tai 1941. Tolvajärven tsa-

sounan mallilla on tehty Ilomantsin Parppeinvaaran Kaikkien pyhien tsasouna (pikku-

serkkuni Eelis Purmosen rakentama). Tolvajärvellä vietettiin aiemmin Suomen aikaan 

praasniekkoja heinäkuun puolivälissä, kolme viikkoa juhannuksesta eteenpäin. Kyläläi-

set juhlivat silloin praasniekkaa koululla ja tsasounan ympäristössä. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-zCWCwN828-M/XQJ87FSb-gI/AAAAAAAAJs4/R-TRukMRZxweCS5NXqHh9NDB2Skx8VMHACEwYBhgL/s1600/20190612_133641.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IhJlOBtl7Qs/XNfKzEC1vpI/AAAAAAAAJig/GFd1sgsl7XsgAAPGPy4KQwil0j-HqDEMQCPcBGAYYCw/s1600/Tolvaj%25C3%25A4rven%2BPyh%25C3%25A4n%2BEliaan%2Btsasouna.jpg
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Jatkoimme ajamista Tolvajärven harjuille ja etenimme Tolvajärven Matkailumajan koh-

dalla olevalle Hirvasharjulle saakka.  

 
Tolvajärven matkailumajan piirustus suunnitteluvaiheessa 

Tolvajärven Matkailumaja rakennettiin Tolvajärven Hirvasharjun päälle vuonna 1938 - 

1939 Suomen matkailijayhdistyksen toimesta. Maja sai eduskunnalta rakennusmäärä-

rahan vuonna 1938 ja maja rakennettiin sen vuoden aikana vesikattoon saakka. Majan 

sisätyöt ja ulkorakennukset saatiin tehtyä kevätkesän 1939 aikana. Talon suunnitteli-

jana toimi arkkitehti Aulis E. Hämäläinen Suomen matkailijayhdistyksestä. Maja valmis-

tui juhannuksen aikaan vuonna 1939, mutta se vihittiin käyttöön vasta heinäkuun lo-

pussa 18.7.1939. Maja oli avoinna syyskuun alkuun saakka. Silloin Suomen ja Neuvos-

toliiton suhteiden viilenemisen takia matkailumaja suljettiin ja se jäi tyjilleen joulukuulle 

1939 saakka. Maja sijaitsee Hirvasjärven, Myllyjärven ja Tolvajärven välisen Hirvashar-

jun päällä. Majassa oli keskuslämmitys, jätevesijärjestelmä, yläkerran kahdessa ker-

roksessa oli majoitustilat noin 40 hengelle, alakerrassa suuri ruokasali, keittiö, seurus-

teluhuone ja kellarissa sijaitsi keskuslämmityskattila. Toisessa kerroksessa oli yhden ja 

kahden hengen huoneet, kolmannessa kerroksessa yhteismajoitustilat. Majan pääoven 

oikealle puolelle kiinnitettiin heinäkuussa 1939 kuparinen laatta, jossa oli pankinjohtaja 

Birger Wegeliuksen muistolaatta. Wegelius oli Tolvajärven matkailijamajan suurin ra-

hoittaja (100 000 mk). Laatassa oli teksti: Pankinjohtaja Birger Wegelius ja hänen puo-

lisonsa Edith Wegelius lahjoittivat pohjavarat tämän matkailumajan rakentamiseen. 

Suomen Matkailijayhdistys 18.7.1939. Laatta poistettiin seinästä keväällä 1940 ja sen 

paikalla näkyy nykyään vain laatan alla ollut laasti. Pihapiirissä oli suuri varastoraken-

nus, maakellari, kaivohuone ja Myllyjärven rannassa saunarakennus. Maja toimi talvi-

sodan aikana joulukuussa venäläisdivisioonan komentopaikkana. Joulukuun 12. päivänä 

1939 suomalaisjoukot valtasivat majan takaisin. Matkailumajaan perustettiin silloin 

suomalaisten kenttäsairaala. Jatkosodassa maja toimi saksalaisten sotasairaalana hei-

näkuun lopusta elokuun loppuun saakka. Jatkosodan aikana majaa kunnostettiin, mutta 

sen toiminta ei elpynyt ensikuukauden mittakaavoihin.  

     Matkailumaja paloi Neuvostoliiton aikana. Matkailumaja rakennuksineen ja kalustoi-

neen maksoi Suomen matkailijayhdistykselle yhteensä 1 175 000 mk, sen kustannus-

arvio oli 800 000 mk. Majan urakoi Suomen matkailijayhdistys. Majassa oli sähköt, jotka 

asensivat kesällä 1939 Sortavalan Sähkö Oy (sähkötyöt olivat kesken avajaispäivänä 

tiistaina 18.7.1939). Putkityöt ja keskuslämmityksen asensi Putkiliike Kemiläinen. Mat-

kailumajassa oli sisävessa, kylpyamme, puhelin ja muita nykyajan mukavuuksia. 
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Alla SA-kuva matkailumajasta kesältä 1941 ja kuvia kesän 2019 reissultamme. 
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Matkailumaja on palanut jossakin vaiheessa jatkosodan jälkeen.  

 
Rakennuksen keskellä olevasta aukosta oli portaat yläkerran huoneisiin ja oikealla ole-

vasta aukosta päästiin laskeutumaan kellariin, jossa oli keskuslämmityskattila ja pai-

nevesisäiliö. 
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Matkailumajan asuinhuoneiden ikkunat oli koristeltu kalevala-aiheisilla puuleikkauksilla 

 
Matkailumajan pääsisäänkäynnin sivu, jossa kivistä ja betonista tehty alakerran seinä 

on ehjä. Ovet ja ikkunat ovat joko palaneet tai siirretty parempaan käyttöön. Yläreunan 

mustan pikimassalla voidellun osa päälle oli leikattu puolikkaat hirret, aina rapatun ki-

viosan yläreunaan saakka. Tällä tavalla saatiin hirsikehikon alaosa tiiviiksi. Matkailuma-

jan paikka oli valittu hyvin, sillä maisemat majan kaikista ikkunoista ovat olleet todella 

kauniita. 
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Matkailumajan pääsisäänkäynti oli Tolvajärven puoleisella sivulla 

 
Matkailumaja on ollut oman aikansa nykyaikaisempia rakennuksia. Vielä nytkin 80-

vuotta rakentamisen jälkeen alakerran kiviseinät ovat ryhdikkään näköisiä.  
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Matkailumaja elokuisena päivänä vuonna 1939 

 
Jätekaivot olivat vuonna 1939 harvinaisia, mutta matkailumajalle ne rakennettiin 1939 

majan Myllyjärven puoleiselle sivustalle. Kaivoista WC:n ja pesutilojen likavesi johdet-

tiin halkaisijaltaan 75 mm metalliputkia pitkin saunan takana olevaan hiekkasärkkään. 

En tiedä miten siihen aikaan sakokaivot tyhjennettiin? Sakokaivot ovat noin 4 – 5 m 

syviä ja niiden kannet ovat lahonneet. Kaivot olivat avoinna ja jos sinne putoaa, on 

mahdoton päästä sieltä alhaalta ilman apua ylös! 
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Aitta ja varastorakennuksen kivijalka matkailumajan pihapiirissä. Rakennus oli raken-

nettu pyöröhirrestä, samalla tavalla kuin päärakennus. Varastorakennuksen pituus oli 

noin 14 metriä ja sen leveys noin 5,5 metriä. 

 
Kellarirakennus sijaitsi harjun pohjoisrinteessä ja sen yläpuolella oli kookas ilmanvaih-

tohormi. Kellarissa on ollut kaksi kylmähuonetta matkailumajan ruokatarvikkeille. 
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Myllylammen rannalta löysimme betonista rakennetun kaivon ja sen vieressä oli beto-

nista rakennettu huone, jossa lienee ollut vesipumppu ja pieni säilytystila kesäaikaista 

kylmävarastointia varten. Sivutilasta oli näköyhteys kaivoon, joka lienee ollut noin 6 

metriä syvä. 
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Myllyjärven rannalta löytyi rantasaunan betoninen sokkeli. Rantasauna oli rakennettu 

pyöröhirrestä ja siinä oli rannan puolella avoterassi, suuri löylyhuone ja pukuhuone, 

jossa oli kamiina lämmittimenä. Rantasaunan mitat olivat; pituus noin 8 m ja leveys 

noin 5 m. Rannalla oli aiemmin uinti- ja mattolaiturit ja matkailumajalla käyneet ihmiset 

kehuivat matkailumajan saunan löylyjä hyviksi.  

 
Matkailumajan saunarakennus elokuussa 1941 SA-kuva 
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Matkailumajalta jatkoimme ajamista kohti Kivisalmen siltaa, mutta aikapulan takia pää-

timme palata kesken matkan takaisin Tolvajärven kylään, jossa oli tarkoitus etsiä kan-

sakoulun jäänteet ja sen takana olevan saksalaisen kenttähautausmaan alueen. 

 
 

Tolvajärven harjunmaisemaa kesäkuussa 2019 
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Kivisalmen alueen historia 

 

Tolvajärven Kivisalmen sillan viereen pystytettiin runonlaulajanpatsas 21.7.1929. Pat-

saan pystytyshetkessä oli mukana runsaasti Tolvajärven asukkaita, myös kuuluisien 

runonlaulajien Semeikkoja ja Vornasia. Kuva Toukomies lehdestä. Elokuussa 1929 

miesjoukko rikkoi viinapulloja patsaaseen, heitteli sitä kivillä. Asiasta kerrottiin Laa-

tokka-nimisessä lehdessä ja siinä arvuuteltiin, ketkä olivat tihutyön takana. Poliisit sai-

vat teosta kiinni neljä Kaitajärveläistä miestä, jotka olivat olleet Kokkarin praasniekoissa 

ja paluumatkalla olivat tehneet ao. tihutyön. Neuvostojoukot työnsivät patsaan lähei-

seen järveen välirauhan aikana 1940-41. Patsas nostettiin järvestä keväällä 1942. 

     Olavi Paavolainen kirjoitti muistiinpanoihin kesällä 1941: "Saavutamme vihdoin sen 

paikan, missä metsä loppuu, harjun selkä taittuu ja vedet taipuvat molemmilta puolin 

melkein yhteen syleillen kumpua, jolla seisoo, kuulu Runonlaulajan patsas. Jalusta on 

tyhjä... Mustasta kivestä lohkaistu patsas on syösty alas ja makaa vesikivillä. Mutta 

mustasta pinnasta välkkyy jatkuvasti ylevä teksti: MATKAMIES, PYSÄHDY... Ja kultai-

nen kannel loistaa yhä rantakivien välissä, kuin olisi sen helähtävä sävel vasta ensim-

mäisen kerran kaikunut alkuaikojen syntyvän maiseman pyhistä, hämäristä vesistä. 

Tänä aamuhetkenä Vornasten ja Shemeikkain sortuneen patsaan äärellä nousi sodan 

raiskaama ja hävittämä Tolvajärven maisema mielessäni vertauskuvalliseen suuruu-

teen". Nykyään patsaan paikalla on vain sen jalusta. 

 

Matkakertomukseni jatkuu..... 

Osuuskaupan luona oli aiemmin kolmen tien risteys, nykyään siitä lähtee viisi tietä. 

Valitsin niistä yhden, jonka arvelin menevän kansakoulun mäelle. Kävelin noin 700 met-

riä ja huomasin tien johtavan keskelle mäntymetsää, jossa oli mäntyihin tehty 1930-

luvulla tervan aikaansaamiseksi kylkiviiltoja. Tie oli siis väärä ja lähdin palaamaan ta-

kaisin Osuuskaupan risteykseen. Paluumatkalla poikkesin metsään tien Suomen puo-

lelle etsimään talojen paikkoja ja olin eksyä suuripuustoiseen metsään. Metsästä löytyi 

runsaasti talvisodan aikaisia juoksuhautoja ja telttojen pohjien kaivantoja. 
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Osuuskaupan risteykseen saavuttuani lähdin kävelemään Tolvajärven rantaan menevää 

tietä. Poikkesin tieltä Tolvajärvelle luvatta rakennetun kesämökin kohdalta oikealle, 

jossa oli kylävaaran peltoaukea. Mäeltä löysin kansakoulun rakennusten kivijalat ja 

myös kenttähautausmaan paikan. Tolvajärven kansakoulun nuorempi rakennus valmis-

tui syksyllä 1939, heti matkailumajan valmistumisen jälkeen, vanhempi koulu oli ra-

kennettu vapaussodan jälkeen. Tolvajärven kylään valmistui kesällä 1939 useita oma-

kotitaloja ja maamiesseuran rakennus, jonka avajaisia pidettiin kesällä 1939. Samana 

kesänä useat talonomistajat olivat korjanneet taloja ja piharakennuksia kuntoon, kun 

odotettiin matkailijoiden ryntäystä Tolvajärvelle uuden matkailumajan seurauksena. 

 
Tämän aution rakennuksen kohdalta poikkesin oikealle mäen päälle, jonne oli matkaa 

noin 150 metriä. Löysin mäen päältä kansakoulun rakennusten rauniot (Alakuvassa 

1939 rakennetun uudemman koulun sokkeli) 
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Kansakoulun rauniot oikealla näkyvän metsän keskellä. Kenttähautausmaa sijaitsi kou-

lun raunioiden oikealta puolelta. Alla kuva kansakoulusta (kaksi rakennusta) Tolvajär-

veltä päin kuvattuna. Tolvajärven kansakoulussa oli 1938 noin 50 opiskelijaa ja kaksi 

opettajaa. Tolvajärven molemmat kansakoulurakennukset olivat ehjiä, kun suomalais-

joukot saapuivat kylään heinäkuun lopulla 1941. Nykyään kaikki rakennukset ovat 

poissa. 

 
 Tolvajärven koulurakennukset näkyvät mäen päällä, edessä, järven puolella oli saksa-

laisten ja suomalaisten kenttähautausmaa 
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Suomalaisten sotilaitten kenttähautaus 3.8.1941 (toimitti kapteeni/pastori Kurkiala) 

Tolvajärven kansakoulumäellä. Kenttähautausmaalle haudattiin Tolvajärvellä ja Risti-

salmella heinäkuun lopussa kaatuneet noin 30 suomalaissotilaan ruumiit. Suomalaiset 

kaatuneet siirrettiin kotikuntien sankarihautausmaille syksyllä 1941 ja viimeiset vai-

najat pääsivät kotikuntien hautausmaille tammikuussa 1942. Kenttähautausmaahan on 

haudattu satoja saksalaisvainajia, joille toivoisi jonkinlaista muistomerkkiä?   

     Tolvajärven kylästä olin löytänyt aiemmin talvella mieleen tulleet kohteet ja lähdin 

palaamaan takaisin Osuuskaupan risteykseen. Sieltä lähdimme paluumatkalle. Suunta-

simme autolla kohti Roikonkoskea, ajattelimme tien olevan sieltä kautta takaisin Värt-

silään parempi. Muutama kilometri olikin hyvää tietä, mutta sen jälkeen tie oli lähes 30 

kilometriä todella huonoa, aina Kuikkajärvelle saakka. Kuikan kylässä asui äitini täti 

ennen talvisotaa ja se kylä jäi päätieltä Kuikkajärven taakse. 

     Yhteenvetona voidaan todeta, että Tolvajärvelle ei kannata lähteä muulla kulkuneu-

volla kuin moottoripyörällä tai sitten kunnollisella maastoautolla. Aikaa kannattaa va-

rata runsaasti, koska tiestölle on usein kaatuneita puita, niiden sahaamiseen ja poissiir-

tämiseen menee aikaa. Suoalueilla vesi nousee tielle ja vesialueiden syvyys saattaa olla 

lähes puoli metriä. Vesilätäköiden ylitys ei onnistu matalan maavaran omaavilla autoilla. 

Matkailijan on hyvä asennoitua matkaan seikkailumielellä, niin ei tarvitse pettyä. Tol-

vajärven vanhassa suomalaiskylässä saa nauttia kauniista Punkaharjulta tutuista mai-

semista, luonnonrauhasta ja seikkailusta. 
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Tolvajärven alueen sotahistoria 

 

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta ja suomalaisjoukot perääntyivät 

ehkä liiankin helposti kohti kotisuomea. Tämän vuoksi Suojärven ja Ilomantsin ns. IV 

armeijakunnan komentaja kenraalimajuri Heiskanen vaihdettiin kenraalimajuri Häg-

glundiin. Joulukuun alussa suomalaisjoukot olivat perääntyneet Suojärven alueella jo 

Piitsojalle ja sieltä edelleen Kollaanjoelle (JR 36 ja JR 34). Suojärven pohjoispuolella 

olleet Osasto Räsäsen joukot perääntyivät 5.12.1939 Ägläjärvelle ja Aittojoelle Neuvos-

toliiton 139. divisioonan (JR 718, JR 609 ja JR 384 yhteensä 20 000 sotilasta) hyökä-

tessä voimalla kohti Tolvajärveä. Tässä vaiheessa Mannerheim määräsi eversti Talvelan 

ja everstiluutnantti Pajarin joukot Tolvajärvelle, jossa 139. Divisioonan hyökkäys saatiin 

pysähtymään 8. - 9.12.1939. Silloin Suomalaisjoukoista oli eturintamassa JR 16, Er.P 

10, 11 ja 112, Os.P (Osasto Pajari), Os.M (Osasto Malkamäki) ja Osasto Paloheimo 

yhteensä 4 000 sotilasta.  

     Tolvajärvellä käytiin 10. - 12.12.1939 eräs Suomen ja Neuvostoliiton sotavoimien 

ratkaisutaisteluista, jossa suomalaiset Talvelan joukot löivät ylivoimaiset 139. divisioo-

nan neuvostojoukot. Tästä tapahtumasta puhutaan nimellä "Tolvajärven voitto" ja rat-

kaisutaistelua johtivat suomalaiseverstit Talvela ja Pajari. 

     Talvisodassa Talvelan ja Pajarin joukoista kaatui 630 miestä ja haavoittui 1 320 

miestä. Neuvostoliiton 139. divisioonasta kaatui 4 800 miestä, 2 300 miestä katosi ja 1 

500 miestä haavoittui. 

     Suomalaisten käskettiin polttaa perääntymisvaiheessa kaikki asumiskelpoiset ra-

kennukset. Tolvajärven kylän rakennukset jäivät kuitenkin polttamatta. Suojärven ky-

listä talvisodan aikana jäi polttamatta mm. Varpakylä, Vegarus, Kaitajärvi, Naistenjärvi 

ja Kotajärven kylä. Muiden kylien talot poltettiin pääosin joulukuun alussa 1939. Polt-

toryhmäksi oli määrätty vänrikki Hännisen joukkue (50 miestä, JR 34). 

     Tolvajärveltä muistamme eversti Talvelan ja everstiluutnantti Pajarin joukkojen tor-

juntavoiton 8. - 12.12.1939. Joulukuun alussa perustettiin Ryhmä Talvela, jonka miehet 

iskivät 8. - 9.12.1939 Tolvajärven Kivisalmella olleet neuvostojoukot hajalle. Neuvos-

tojoukot kuuluivat 139. divisioonaan, 75. divisioonaan ja 155. divisioonaan (JR 609). 

Tässä vaiheessa neuvostodivisioona pääsi kiertämään suomalaisten joukkojen selus-

taan Korpiselän ja Tolvajärven väliselle tielle lähellä Kokkarin kylää. Tolvajärvellä olleet 

suomalaisjoukot jäivät siinä vaiheessa mottiin. Neuvostodivisioona valtasi samalla Tol-

vajärven matkailumajan ja siihen majoittui neuvostodivisioonan esikunta. Pajarin 

komppania hyökkäsi 11. - 12.12.1939 välisenä yönä Korpiselän suunnalta motittavaa 

neuvostojoukkoja kohti ja eversti Talvelan joukot Tolvajärven suunnalta. Seuraavien 

päivien raskaissa taisteluissa neuvostojoukot saatiin perääntymään Aittojoelle saakka 

ja osittain tuhottua Tolvajärven alueelle. Tätä taistelua kutsuttiin Tolvajärven voitoksi. 

Matkailijamaja saatiin vallattua takaisin suomalaisjoukoille 12. joulukuuta 1939 ja siellä 

olleet neuvostojoukkojen esikunnan henkilöstö kaatui. Yhden kaatuneen komisaarin 

muistomerkki löytyy Matkailijamajan läheisyydestä, noin 100 metriä Korpiselän suun-

taan. Joulukuun 18. päivänä 1939 eversti Talvela ylennettiin kenraalimajuriksi ja evers-

tiluutnantti Pajari everstiksi. Tolvajärven taisteluissa suomalaisjoukot kärsivät noin 

2000 miehen tappiot ja vastapuolella olleet neuvostojoukot yli 7000 miehen tappiot.  
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Saksalaisten komentaja kenraali Erwin Engelbrecht ja everstiluutnantti Wahlbäck kes-

kustelevat elokuussa 1941 Ristisalmen ylittämisestä Tolvajärvellä (SA-kuva). Jatkoso-

dassa suomalaisten ohella saksalainen 163. divisioona (everstiluutnantti Rizzmannin 

rykmentti JR 307) hyökkäsi Tolvajärveltä kohti Vegarusta. Divisioona kärsi heinäkuun 

ja elokuun 1941 aikana noin 1600 miehen tappiot. Osa kaatuneista on haudattu Tolva-

järvelle perustettuun kenttähautausmaahan, jota kävimme kesäkuussa 2019 katso-

massa. Saksalaisilla oli kenttähautausmaat myös Ägläjärvellä ja Loimolassa. Kaikki em. 

hautausmaat tuhottiin jatkosodan jälkeen Neuvostoliiton toimesta. 

     Saksalainen 163 divisioona (163. Infanterie division) tuli Kaltimoon kesäkuun lo-

pussa ja heinäkuun alussa 1941 se siirtyi Joensuun Heinävaaraan ja sieltä jatkosodan 

alettua Värtsilän kautta Korpiselkään ja sieltä edelleen Tolvajärvelle. Tolvajärvellä tais-

telivat saksalaisdivisioonan ohella Ryhmä Oinosen joukko-osastot, HRR, URR, JP 1, JP 

5, JP 6. Ristisalmella saksalaisosasto kärsi suuret tappiot ja myös Kollaajoen ja Suojär-

ven välisellä alueella saksalaisten tappiot olivat suuria.  

     Tolvajärvellä ja Ristisalmella suomalaiset ja saksalaiset kärsivät suuria tappioita. 

Koska kesä oli kuuma ja vainajien siirtämisessä oli ongelmia, kuolleet sotilaat haudattiin 

Tolvajärven kansakoulumäen itärinteeseen perustettuun kenttähautausmaahan. Sak-

salaiset ovat yrittäneet pystyttää muistomerkkkejä kenttähautausmaille, siinä onnistu-

matta. Vastaavat suomalaisten muistomerkkien pystytykset ovat pääosin hyväksytty 

venäjällä. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-7fCeiqHZbpI/XQXOoWclbJI/AAAAAAAAJwo/FH3Wh-UdopEs-h_7DtSTgtFrG_dyKMcGACLcBGAs/s1600/Ristisalmi%2B1941.jpg


 
46 

Kesän 1941 kenttähautausmaat 

Korpiselkään ja Tolvajärvelle perustettiin Karjalan Armeijan ensimmäiset kenttähau-

tausmaat. Tolvajärven kenttähautausmaa vihittiin käyttöön 3.8.1941 pastorien Kur-

kialan ja Tukiaisen toimesta. Tolvajärven kenttähautausmaa oli yhteinen saksalaisten 

sotilaiden kanssa. Heinäkuun alussa haudattiin Tuupovaaran sankarihautausmaahan 

143 sankarivainajaa ja heinäkuun puolivälin jälkeen Korpiselän sankarihautausmaahan 

haudattiin 289 sankarivainajaa, näistä osa Tolvajärvelle. Korpiselän sankarihautausmaa 

vihittiin käyttöön 25.8.1941 ja sen tekivät pastorit Niinimaa, Tukiainen ja Klatt. Korpi-

selän sankarihautausmaa sijaitsee ortodoksisen kirkon vieressä ja osa sankarivaina-

jista haudattiin luterilaiselle hautausmaalle. Korpiselän alueella sotavainajia hautasivat 

ja laittoivat hautauskuntoon pastori Tukiaisen ohjauksessa mm.  August Liimatainen, 

Yrjö Liimatainen, Erkki Kauppinen, Sulo Pöyhönen, Mikko Kolehmainen, Kalle Hytönen 

sekä Lotat Sirkka Salminen, Anna Parviainen ja Ester Tuomela. 

 
Tolvajärvellä kaatui talvisodassa 240 ja jatkosodassa 89 suomalaista sotilasta. 

Seuraavat Karjalan Armeijan kenttähautausmaat perustettiin kesällä 1941 Alattuun ja 

Loimolaan (323 sankarivainajaa). Loimolan kenttähautausmaa siunattiin käyttöön 

15.8.1941 ja sen toimittivat pastorit Kalervo Kurkiala, Reunanen, Reino Niinimaa ja O. 

Tukiainen. Heinäkuun lopussa 1941 perustettiin Pitkärantaan (62 sankarivainajaa), Ul-

malaan (114 sankarivainajaa), Suojärven Varpakylään, ja Salmiin (1 640 sankarivai-

najaa) kenttähautausmaat. 

     Kenttähautausmaahan haudattiin vainajat jatkosodan alussa pääosin kuljetusvai-

keuksien takia ja suurin haitta oli kesän kuumat säät: Erään henkilön muistiinpanoissa 

lukee 9.7.-41: Kaatuneissa oli jo muutamien päivien vanhoja kaatuneita, joiden tila 

kuumien ilmojen tähden oli vakava. Suurin osa on luodinhaavasta kaatuneita, ruhjou-

tuneita ei ollut kuin muutama. Yleensä heinäkuun alussa meille tulleet ruumiit ovat ol-

leet ehjiä. Tuupovaaran hautausmaa, johon hautaamme kaatuneita, on erittäin kivistä 

ja kovaa maata. Pastori Tukiainen, joka on erittäin huolellisesti hoitanut hautaus- ja 

huoltoryhmän tehtäviä,... 

https://3.bp.blogspot.com/-z9pKCrgJJF4/XNeyhBC1s_I/AAAAAAAAJhs/yZmTlOUsOxwGfvJ2kZJBD17D4T664H3HgCLcBGAs/s1600/Kaatuneitten%2Bhautaus%2BTolvaj%25C3%25A4rvi.jpg
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Kaatuneitten evakoimiskeskus hoiti sankarivainajien hautaukset ja myös haudattujen 

vainajien siirrot syksyn 1941 aikana kotikuntien sankarihautausmaihin. Ensimmäiset 

kenttähautoihin haudatut sotilaat siirrettiin kotikuntien sankarihautausmaihin Karjalan 

Armeijan alueella 11. - 14.10.1941 lähtien. Salmin kenttähautausmaalta alettiin siir-

tää vainajia kotikuntiin 31.10.1941 ja viimeiset vainajat siirrettiin 15. tammikuuta 1941 

mennessä. Kaikki kenttähautausmaihin kesän ja syksyn 1941 aikana haudatut vainajat 

siirrettiin. kenttähautausmaista kotikuntiin helmikuun 19. päivään 1942 mennessä. 

 
Pastori Kalervo Kurkiala siunaamassa kaatuneita suomalaisia Tolvajärvellä 3.8.1941 

 
Pastori (Kapteeni) Kalervo Kurkiala vihki Tolvajärven hautausmaan 3. elokuuta 1941 

ja samalla siunataan haudanlepoon kuusi suomalaista sotilasta, jotka kaatuivat Risti-

salmella heinäkuun lopussa. 

https://4.bp.blogspot.com/-edoqId-CGAU/XOF7K8VTrjI/AAAAAAAAJl0/scsRPWorxWc5_odmGDBcqgy0z8S4VMP3gCLcBGAs/s1600/Pastori%2BKurkiala%2BTolvaj%25C3%25A4rvell%25C3%25A4.jpg
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