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Tapahtui itsenäisyyspäivänä 2020. Päivä oli pilvinen, mutta kuvaan tuli jostakin valonsäde. Säde kohdistui 

paikkaan, jonne pystytetään punaisten muistomerkki mahdollisesti jo kesällä 2021! 
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Ilomantsin tapahtumat vuonna 2021   
Ensio Kettunen 

Toinen koronavuosi on alkanut ja odotamme rokotteiden tuovan meille suojan Covid-

tautia vastaan. Mennyt vuosi 2020 oli meille kaikille poikkeuksellinen ja jäänee myös 

historiaan poikkeuksellisena vuotena. Keväällä 2020 koronaviruksen nopea leviäminen 

maailmalla pysäytti meidät. Viruksen leviäminen Suomeen sai aikaan pelkoa omasta ja 

läheistemme sairastumisesta. Osa meistä lukkiutui omaan kotiin ja suunnitelmat kesän 

lomamatkoista jäivät useille meistä haaveeksi. Jouduimme keksimään uutta tekemistä 

kesää ja syksyä varten. Omalla kohdalla kesämökin remontti ja metsänraivaustyöt vei-

vät aikaa ja koronapandemia jäi taka-alalle. Koronaviruksen tuoma Lockdown pysäytti 

meidät ajattelemaan elämäämme tavalla, joka poikkeaa aiemmasta? Joudumme miet-

timään omaa tulevaisuutta uudella tavalla, entiseen elämänmenoon ei ehkä ole enää 

paluuta. Tulevaisuudessa samanlaisia pandemioita tai maailmaa mullistavia tapahtumia 

saattaa tulla lisää. Ilmaston lämpeneminen ja elinympäristömme tuhoutuminen on seu-

raava pelkomme aihe. Elämä jatkuu pandemioista huolimatta ja kenenkään ei tarvitse 

vaipua epätoivoon. Siitä on merkkinä ensi kevään ja kesä tapahtumakalenterit, jotka 

täyttyvät pikkuhiljaa. Alla muutama menovinkki Ilomantsiin. 

Ilomantsiin tälle vuodelle suunnitelluista tapahtumista osa saattaa peruuntua, mutta 

toivoa on, että ainakin osa tälle vuodelle suunnitelluista tapahtumista toteutuu.  

Kuolismaan Kettuset kokoontuvat kesällä sukutapaamiseen, mahdollisesti kesäkuussa 

tai heinäkuussa. Tarkemmat tiedot ilmoitamme kotisivustolla kevään ja kesän aikana! 

Punaisten muistomerkin paljastustilaisuus on mahdollisesti tulevan kesän aikana Ilo-

mantsin sankarihautausmaalla. Muistomerkin hankkii Ilomantsin kunta? 

 

Tapahtumat Ilomantsi 2021 

Ilomantsin ralli 31.1.2021 

Mustikkamäen Pelimannipäivät 13.-14.2.2021 

Ilo! Lumi, Lumenveiston SM-kilpailut 19.-21.2.2021 Megrin Matkailussa 

Pogostan hiihto 6.3.2021 

Möhkön ruukkipäivät heinäkuussa   

Karhufestivaali 13.-15.8.2021 Kansallistalon ympäristö   

Valon yö, Möhkössä syksyllä 

Täysin Kuutamolla tapahtuma syksyllä kirkonkylällä  

Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2021  
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Saarijärven Helena  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olen kertonut ilomantsilaisista metsänvartijatiloista. Ker-

ron tässä artikkelissa Saarijärven metsänvartijatilan Juho ja Helena Haarasesta.   

Kuolismaan ja Liusvaaran välissä on pieni Saarijärvi. Nimensä mukaan, sen keskellä on 

noin hehtaarin kokoinen saari. Järvi näkyy hyvin Liusvaaran ja Kuolismaan maantielle. 

Saarijärven metsänvartijanpaikalla ei ole kuitenkaan taloa. Talon paikan tunnistaa ai-

noastaan suurista lehtipuista, jota ovat vallanneet talon pohjan. Talvisodan sytyttyä 

Liusvaarasta perääntyneet suomalaisjoukot sytyttivät päärakennuksen ja navetan pa-

lamaan 2.12.1939. Kauempana järven rannalla ollut sauna jäi kuitenkin polttamatta. 

Tiedätkö, keitä ilomantsilaisia on asunut Saarijärven metsänvartijan talossa? 

 

Saarijärven torppa keskellä, navetta vasemmalla. Kuva Uuno Peltoniemi (Museovirasto) 
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Vuosisadan alkupuolella, vapaussodan aikaan Saarijärven torpassa asui metsänvartija 

Juho Haaranen s. 18.8.1883 ja hänen puolisonsa Helena Kirilintytär Maksimainen 

s.14.1.1885 Ilomantsi. Heillä oli kolme lasta. Talossa asuivat myös Juhon vanhemmat 

Mikko s.7.1.1850, k.18.3.1919 ja Aune Kurvinen s.4.8.1858, k.20.2.1919. Metsänvar-

tijatilalla oli navetassa sinä vuonna kaksi lehmää, jotka lopettivat maidontuotantonsa 

syksyllä. Edellisenä kesänä halla oli vienyt viljasadosta suurimman osan, mutta onneksi 

heinää saatiin lehmän tarpeiksi kivisiltä pelloilta. Talven tullen vähäiset viljat alkoivat 

loppua ja leipään piti laittaa puolet pettua. Juho kalasti Saarijärvestä kalaa ja syksyllä 

saatiin metsistä marjoja ja sieniä. Talven tultua talosta loppuivat jauhot ja lapset alkoi-

vat sairastella. Lokakuussa Juho päätti lähteä kerjuulle, ensin Kuolismaan taloihin ja 

seuraavalla viikolla kerjuureissu ulottui Miikulanvaaraan, Lutikkavaaraan ja Möhkölle. 

Kun vilja loppui taas marraskuun alussa, Juho kävi Ilomantsin kirkonkylässä saakka 

kerjäämässä leipäviljaa. Näin selvittiin taas kuukausi eteenpäin. Kun jauhot loppuivat 

joulukuun alussa, Juho päätti lähteä hakemaan jauhoja sukulaistalosta Sianvaarasta. 

     Joulukuun 7. 1918 Juho heitti tyhjän reppunsa selkään, sukset jalkaan ja suuntasi 

kulkunsa Elinlampea kohti. Päivällä Juho piti taukoa Elinlammella Allan Nevalaisen met-

sänvartijantalossa ja sai syödä talonväen kanssa. Iltapäivällä matka jatkui vanhaa met-

säpolkua Iljanvaaraan, jossa Juho yöpyi Antti Auvisen metsänvartijan torpassa. Hän oli 

kertonut Antti Auviselle, että jatkaa seuraavana aamuna hiihtämistä vanhaa eräpolkua 

Savijärven kautta Vongerjärvelle. Tavoitteena oli mennä Sianvaaraan, jossa asui Juholle 

tuttuja karjalaisia. Seuraavana aamuna Juho lähti pimeässä ja lumipyryssä hiihtämään 

kohti rajaa. Antti yritti estää Juhoa, joka näytti sairaan näköiseltä. Rajan ylitystä Juho 

ei huomannut, mutta saavuttuaan Savijärvelle hän tiesi missä on menossa.  Vongerjär-

ven laajalla ulapalla Juho eksyi ja hän pääsi onneksi Matsaaren suojaan. Kovan tuulen 

ja lumipyryn takia hän jäi saareen odottamaan lumituiskun loppumista. 

 
Saarijärven torppa Uuno Peltoniemi 1934 (Museovirasto) 
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Saarijärven torpassa Helena ja lapset odottelivat isän paluuta. Tuli joulu, mutta isää ei 

kuulunut takaisin viljanhakumatkalta. Helena selitti lapsille, että matka on pitkä ja isä 

on joutunut jäämään Sianvaaraan jouluksi. Helena ja Juhon vanhemmat alkoivat kui-

tenkin pelätä pahinta. Kun Juhoa ei kuulunut kevättalvella toivo Juhon paluusta alkoi 

hiipua. Juhon molemmat vanhemmat kuolivat kevään aikana ja Helena jäi yksin las-

tensa Hildan, Taunon ja Impin kanssa. Kevään tullessa lumet sulivat ja Helena alkoi 

uumoilla, että Juho on kuollut matkalla tai hänet on tapettu rajan takana venäjällä.  

 
Juho Haarasen hiihtoreissu Saarijärveltä Vonkajärvelle 4. – 7.12.1918 

Kesäkuussa 1920 Helena sai kuulla, että kalastajat olivat löytäneet Vongerjärven (suo-

meksi Vonkajärvi) saaresta mädäntyneen miehen jäänteet. Löytäjät olivat kuvailleet 

miehen päällä olleita vaatteita ja niistä Helena tiesi, että mies oli Juho Haaranen. Helena 

päätti heinätöiden jälkeen hakea miehensä jäänteet siunattuun maahan. Kukaan ei 

suostunut lähtemään rajan taakse Helenan kanssa, mutta Arhippa Martiskainen lupasi 

saattaa Helenan Iljanvaaran takaiselle rajalinjalle. Rajalla Arhippa neuvoi Helenalle rei-

tin Vongerjärvelle. Helena ylitti rajan ja käveli yksin suurten salotaipaleiden läpi Von-

gerjärvelle saakka. Matkaa oli kertynyt Saarijärveltä lähes 60 kilometriä. Vongerjärven 

rannalta Helena löysi suomalaisten kalastajien metsään piilottaman veneen. Helena 

souti yöllä Vongersaareen ja löysi miehensä maatuneet jäännökset. Juho makasi pää 
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alaspäin ja puukko kädessä. Helena nosti miehensä lahonneet jäänteet tuohikonttiin ja 

palasi takaisin rantaan, souti mantereelle ja piilotti veneen. Edessä oli pitkä ja rasittava 

kävelymatka takaisin Saarijärvelle. Paluumatka Saarijärvelle kesti useita päiviä. Seu-

raavalla viikolla hän vei Juhon maalliset jäännökset Kuolismaan hautausmaalle, jossa 

metsänvartija Juho Haaranen haudattiin kirkollisin menoin. Juhon kuolinpäiväksi on 

merkitty 7.12.1918. Vuoden kuluttua 1921 Helena tapasi Sidor Fedotinpoika Hukkasen 

(s.4.2.1891 Vegaruksessa). Kun Feudor oli kunnon mies, Helena suostui avioitumaan. 

Helena sai Sidorin kanssaan kaksi tyttöä, Ainon s. 10.7.1922 ja Tytti-Helenan s. 

24.2.1924. Sidorin kanssa Helena raivasi Saarijärven tilalle lisää peltoa. Kesällä 1926 

heillä oli useampi lehmä. Kesäkuussa lehmät ja sonni laskettiin laitumelle ja heti seu-

raavana yönä karhu raateli Helenan kaksi lehmää, hiehon ja sonnin kuoliaaksi. Kuopion 

maaherra tuli Kuolismaan sairasmajan vihkiäisiin ja kuuli Helenan ahdingosta. Hän 

hommasi Helenalle Valtion 3000 markan avustuksen, jonka turvin perhe osti uuden 

karjan ja elämä palautui vanhoihin uomiin. Helenan perhe asui seuraavat vuosikymme-

net Saarijärven torpassa ja lapset varttuivat ja kävivät koulua Liusvaarassa. 

 
Saarijärven Helena Haarasen toinen mies, Sidor (Feudor) Hukkanen, hänen oikealla puolella 

ovat tyttäret Tytti-Helena ja Aino. Kuva Uuno Peltoniemi (Museovirasto) 

Kun talvisota alkoi, Helena lähti joulukuun ensimmäisenä päivänä perheensä kanssa 

evakkoon. Jatkosodan taistelujen tauottua Helenan perhe palasi takaisin Saarijärven 

torpalle. Talo ja navetta olivat poltettuna ottamassa heitä vastaan Saarijärven rannalla. 

Onneksi saunarakennus oli ehjä ja Sidor kunnosti siitä uuden kodin perheelle. Seuraa-

vana vuonna päätettiin rakentaa uusi talo entisen talon kivijalan päälle. Kun talo oli 

valmistumassa kesällä 1944, sodan äänet lähestyivät uudestaan Saarijärveä. Kesäkuun 

lopussa 1944 perhe lähti evakkoon ja Saarijärven torppa jäi autiona odottamaan uusia 

asukkaita. Evakkomatka suuntautui nyt Keski-Suomeen ja jatkosodan päätyttyä Hele-

nan perhe jäi asumaan Saarijärvelle. Helena kuoli Saarijärven kunnassa 14.4.1960. 

Näin pitkä ja vaiherikas elämä Ilomantsin Saarijärven salomailta oli päättynyt keskisuo-

malaiseen Saarijärven kuntaan.   
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Metsätyömaiden herrasmieskokki 
Ensio Kettunen 

Muistan erään syksyisen sunnuntaiaamun, aivan kuin se olisi tapahtunut eilen. Meille 

tuli vanha harmaatukkainen mies. Hän oli mummoni Alman vanhin veli, Aukusti Nilsen 

s. 6.6.1881. Isoenoni kävi meillä usein kylässä 1950–1960-luvuilla. Yleensä hän tuli 

meille kylään sunnuntaisin. Aukusti ajoi vanhalla armeijan polkupyörällä kirkonkylältä 

”särkkätietä” Kuuksenvaaraan. Miehen selkä oli suorana ja hänellä oli ajan kuluttama 

puku päällä. Syyskuisena aamuna hän taas ajoi pyörällään meidän pihamaalle. Tapansa 

mukaan hän käänsi pyöränsä tulosuuntaan valmiiksi ja käveli suoraselkäisenä sisälle 

tupaan. Hän puhui kirjakieltä, aivan kuin hänen sisarensa, mummoni Alma. Augustin 

ukki, Gustav Nilsen oli tullut Oslon maaseurakunnasta 1830-luvulla Ilomantsiin. Gustav 

toimi aluksi Ruukinpohjan harkkohytillä maasmestarina. Gustav avioitui vuonna 1850 

leski Anna Pesosen kanssa ja heille syntyi kaksi lasta; Anna s.3.2.1852 Ilajalla ja Gustav 

Adolf s.13.12.1855 Ilajalla, k.27.1.1914 Ontronvaarassa.  

     Kun Arppe osti Ruukinpohja rautaruukin, Gustav siirtyi rengiksi Ilajalle. Gustavin 

poika Gustaf Adolf avioitui Liisa Antintytät Erosen s.10.3.1859 kanssa ja heille syntyi 

yhdeksän lasta, nuorin lapsista oli mummoni Alma Johanna ja Aukusti oli taas vanhin. 

Myöhemmässä vaiheessa he rakensivat oman talon Leppävaaraan, ns. Tolovilaan.   

    Palataan Augustin vierailuun 1960-luvun alussa. Isä oli lämmittämässä tuvan uunia 

ja siellä oli kirkas punainen hiillos. Aukusti sanoi äidilleni, että saako hän neuvoa ”Tsu-

pukan tekoa”? Äiti myöntyi pyyntöön. Aukusti pyysi äitiäni tekemään runsaasti man-

navelliä kattilassa. Aukusti otti ohrajauhoja ja vehnäjauhoja ja teki kulhoon löysän tai-

kinan. Kun taikina oli sekoitettu, hän laittoi sen muhimaan lämpimälle hellalle. Samalla 

hän alkoi kertoa elämästään Ilomantsin ja Suojärven savotoilla, sekä koulutuksestaan.  
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Valkeajoen kämppä Ilomantsissa 1930-luvulla, Museoviraston kuva 

 
Puunmittaajat Ilomantsin savotoilla 1930-luvulla  

”Jouduin lähtemään jo nuorena poikasena isäni kanssa Ilomantsin ja Suojärven savo-

toille. Teimme isäni kanssa metsätöitä yhdessä lähes 15-vuotta. Isäni kuoltua talvella 

1914 lähdin miesporukan kanssa metsätöihin rajan taakse Repolaan. Siellä talvet 
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kaadettiin tukkeja metsistä, joissa kirveen ja sahan ääntä ei aiemmin ollut kuulunut. 

Talvella puut vedettiin jokien ja Lieksanjärven jäälle ja kesän alussa tukit uitettiin Liek-

sanjoen kautta Lieksaan. Kesällä kävin kotona Leppävaarassa ja syksyllä lähdin taas 

samoille savotoille. Osa ilomantsilaismiehistä lähti seuraavana syksynä Petroskoin lä-

helle, Suununjoen savottatyömaille. Siellä maksettiin kuulemani mukaan parempaa 

palkkaa. Seuraavana keväänä Suunujoen uitossa hukkui kuuksenvaaralainen Juho Pii-

roinen. Hän oli ollut vasta 21-vuotias ja hänet haudattiin Suskeenjärven pohjoispäässä 

olevaan saareen. Saaressa oli vanha kalmisto, jonka maan povessa Juho sai viimeisen 

leposijansa. Eräänä kesänä kuulin, että Pienviljelijäkoulu ottaa uusia oppilaita maamies-

koulun kurssille. Tein hakemuksen ja pääsin ensiyrittämällä. Valmistuin maamieskou-

lusta muistaakseni keväällä 1928 ja siellä opin ruoanlaittoa. Mennessäni seuraavana 

syksynä Suojärven salomaiden metsäkämpille, siellä kyseltiin ruoanlaittotaitoista 

miestä tekemään ruokaa kämpällä asuville ja pitämään kämppää siistinä. Laitoin poka-

sahan ja kirveen naulaan ja minusta tuli kämppäemäntä. Taisin olla pisimpään emän-

tänä Aunuksen Puuliikkeen ja Kaipaan Sahan savotoilla. Sota katkaisi ne savotat ja 

sodan jälkeen olin vielä muutamia vuosia Naarvan takaisilla savottatyömailla. Kämpillä 

tein läskisoosia, lihasoppaa ja kalakeittoa metsätyömiehille. Usein sunnuntaisin minua 

pyydettiin tekemään tsupukoita ja nyt opetan teille sen taidon”.  
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Aukusti otti paistinpannun hellan päältä, laittoi ”piiroopualikan” jatkovarreksi ja hetken 

päästä työnsi paistinpannun kuumien hiilien päälle uuniin. Kun pannu oli kuuma, hän 

voiteli sen sianrasvalla ja kaatoi ohutta taikinaa pannulle. Liiat taikinat hän lorautti ta-

kaisin taikinakulhoon. Uunissa ohut tsupukan kuori kypsyi nopeasti. Hetken päästä isäni 

ja äitini tekivät samalla tavalla. Tunnin päästä hellan päällä oli suuri kasa tsupukan 

kuoria ja kattilassa porisi herkullista voisulaa. Aukusti pyysi laittamaan lautaset pöytään 

ja jokaiselle lautaselle hän asetteli tsupukan kuoren. Tsupakan keskelle levitettiin man-

navelliä ja loraus voisulaa, jonka jälkeen kuori suljettiin. Maistelin ensimmäistä tsupuk-

kaa ja se maistui taivaallisen hyvälle. Onneksi kuoria oli niin paljon, että saimme syödä 

mahan täyteen Aukustin tekemiä herkkuja.  

     Aukustin pitkä ja rikas elämä päättyi 25.8.1965. Aukusti haudattiin seuraavan viikon 

lopulla ja muistotilaisuus pidettiin E-haarikassa Ilomantsissa. Tarjolla oli kahvia, teetä 

ja valmiiksi voideltuja leipiä. Vanhentuneiden ruisleipien päälle oli laitettu metvurstia, 

ja ne maistuivat mielestäni pahoilta. Olin ottanut kaksi ruisleipää, jotka sujautin vaivih-

kaa housuni taskuun. Kun muistotilaisuus päättyi ja menimme ulos ravintolan ovesta, 

heitin leivät E-liikkeen ravintolan kivijalan viereen. Mieleen palautui sinä pilvisenä ja 

koleana päivänä Aukustin tekemät tsupukat muutamaa vuotta aiemmin. Ne olivat silloin 

taivaallisen hyvänmakuisia. E-liikkeen ravintolan tarjoamat ruisleivät olivat taas kuivia 

ja pahanmakuisia. Muistelin kotimatkalla Aukusti Nilseniä ja hän oli ollut pienen pojan 

mielestä kohteliain siihen saakka tapaamistani miehistä. Myöhemmin kuullessani lau-

lun, ”Hän on hienoin mies, jonka tunnen”, tuli mieleen mummoni veli Aukusti. 

 
Aukusit Nilsen kuvassa vasemmalla punaisessa takissa. Kuva ukkini hautajaisista 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

SUISTAMO 

 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen ja Soanlahteen. Tällä kertaa tutustumiskohteena on Suistamon pitäjä. Suista-

mon naapuripitäjiä olivat Korpiselkä, Soanlahti, Ruskeala, Harlu, Impilahti, Salmi ja 

Suojärvi. Suistamon pitäjän pinta-ala oli 1624 km2 (50 x 47 km2). ja siellä asui ennen 

talvisotaa 8141 ihmistä (joista kreikkalaiskatollisia 62,8 %). Suistamon suurimmat jär-

vet olivat Jänisjärvi, Suistamonjärvi, Loimolanjärvi ja Uuksunjärvi. Pitäjän suurimpia 

asutustaajamia kirkonkylän (1196) lisäksi olivat Jalovaara (465), Ahvenlampi (392), 

Alattu (503), Leppäsyrjä (649), Koitonselkä (621), Loimola (885), Muuanto (271), Uuk-

sunjärvi (592) ja Tolvajärven itäpuolella sijainnut Shemeikan kylä (44). Suistamon alu-

eella on säilynyt näihin päiviin saakka paljon vanhoja suomalaistaloja. Kirkonkylässä 

kreikkalaiskatollinen kirkko, kansakoulu, kunnantalo ja useita asuintaloja. Seminaarin 

rakennukset paloivat. Toimeentulo Suistamolaiset saivat maataloudesta, metsätöistä, 

Roikonkosken, Leppäsyrjän ja Loimolan sahoilta. Kansakouluja oli kaikkiaan 16 kylässä, 

vanhin Leppäsyrjässä 1886 alkaen. Vuonna 1918 Suistamoon perustettiin alakansakou-

luseminaari. Senaatti päätti rakentaa alakoulunopettajille seminaarin joko Suistamolle 

tai Kitelään. Suistamo voitti kisan ja vanhaa venäläistämiskoulua laajennettiin ja uudis-

rakennuksia rakennettiin keväällä 1918. Leppäsyrjässä toimi Emäntäkoulu sekä maa-

mies- ja kotitalouskoulu, mutta se muutettiin ennen talvisotaa pienviljelijäkouluksi. 

Metsäkoulu rakennettiin Loimolanjärven rantaan juuri ennen talvisodan puhkeamista. 
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Leppäsyrjän maamieskoulu sijaitsi kylän keskellä. Syskyjärven hovi rakensi ennen tal-

visotaa oman 9,5 km pitkän metsäradan, jota pitkin hovin metsistä kuljetettiin höyry-

veturilla tukkeja Suojärven junaradan varteen Leppäsyrjään. Metsäradan rakentamisen 

aloitti 1919 Syskyän hovin maat omistanut ilomantsilaissyntyinen Kustaa Adolf Serla-

chius (s.1830). Vuonna 1928 hovin tilat Selachius myi saksalaiselle Waldhof-niminen 

yhtiölle. Syskyjärven hovilla oli metsämaita yhteensä 6 150 ha ja siitä 3 700 ha oli van-

hoja hakkaamattomia talousmetsiä. Vaaherjoen pysäkille rakennettiin saha (kaksiraa-

minen höyrysaha) ja puun varastointipaikka. Metsäradan varteen rakennettiin useita 

metsäkämppiä ja Vaaherjoen pysäkille asuntola sahatyöläisiä varten. 

 

 

Syskyjärven Hovin metsärata Leppäsyrjässä 
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Syskyän hovin puita Syskyänjoen varrella 1920-luvulla 

 

Syskyjärven kylää kesällä 2018 
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Syskyän hovin päärakennus Syskyänjoen varrella 1927. Nykyään paikalla on venäläisten ra-

kentama talo ja sankkaa metsää tien molemmin puolin  

 

Syskyän hovin päärakennus oli aiemmin tien oikealla puolella, silta on entisellä paikallaan 2018 
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Suistamon Nikolain kirkko 2015
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Suistamon kirkonkylä 1930-luvulla, takana seminaarirakennukset ja sen vasemmalla 

puolella vanha hautausmaa (Museovirasto).  

 
Kuva Suistamon kirkosta 16.7.1941, Suistamon seminaari oli jo palanut SA-kuva  
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Suistamon sankarihautausmaa 2015

 
Suistamon sankarihaudat syksyllä 1944 
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Suistamon kirkonkylän kansakoulun toinen rakennus kesällä 2015 
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Kansakoulun sisäkuva 2015 

 
Suistamon kylää 17.7.1941, edessä 1939 valmistunut kreikkalaiskatollisen seurakun-

nan seurakuntatalo, joka oli toiminut 1940–1941 neuvostoarmeijan esikuntana. 
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Heinäkuun 10. päivä 1941 alkoi jatkosota. Suomalaisjoukot etenivät Värtsilästä ja Kor-

piselästä kohti Suistamoa ja saavuttivat poltetun kylän 16. heinäkuuta 1941. Seminaa-

rirakennukset ja useat muut rakennukset oli neuvostojoukot sytyttäneet palamaan 

edellisenä yönä. Nikolauksen kirkko ja tien toisella puolella sijainnut kreikkalaiskatolli-

nen seurakuntatalo sekä nuorisoseurantalo olivat jääneet polttamatta. Kirkko oli muu-

tettu välirauhan aikana elokuvateatteriksi ja ehjäksi jääneet talot olivat siivottomassa 

kunnossa. Kirkon seinää oli palanut ja se todisti, että myös kirkko oli käsketty polttaa 

ennen perääntymistä, mutta siinä oli epäonnistuttu. Neuvostojoukot olivat polttaneet 

mm. apteekin, säästö- ja postipankkien talot, Itä-Karjalan osuuskaupan, Toivolan ja 

Hukkasen kauppatalot. Kunnantalo ja toinen kansakoulurakennuksista olivat jääneet 

polttamatta.  

 
Runonlaulajien muistokivi rikottuna kesällä 2002 

Nykyään Suistamoon pääsee Värtsilän kautta Soanlahteen ja sieltä reilu 10 km Suista-

moon. Tien käyttö vaatii rajavyöhykeluvan ja se on aika huonokuntoinen. Matkalla muu-

tama silta, jotka aika ajoin ovat huonossa kunnossa.  Toinen reitti, jota olen käyttänyt, 

on Läskelän kylästä vasemmalle ja sieltä Alattun kautta Suistamolle. Matkalla on ainakin 

syksyisin ja alkukeväällä ongelmia suurien soiden kohdilla, sillä tiet ovat huonokuntoi-

sia. Kerran yritin mennä Harlusta mennä Jänisjoen yli, mutta se jäi yritykseksi. Silta oli 

tehty metallilevyistä ja oli vain auton levyinen. Kolmas reitti on mennä Harlusta Häme-

koskelle ja siellä on parempi silta Jänisjoen yli. Jänisjoelta pääsee Alattuun ja sieltä on 

noin 10 km Suistamolle. Suistamolta pääsee suhteellisen hyvää tietä Leppäsyrjään ja 
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sieltä tie yhtyy ensin Roikonkosken tielle ja sieltä muutaman kilometrin päässä on Uuk-

sunjärvi, jossa tie yhtyy Suojärven tielle.   

 

 
Leppäsyrjän kylä vuonna 2002, alla Loimolan kylä 
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Vanhoja valokuvia vuosien saatossa 
Ensio Kettunen 

 
Kuvan on ottanut ilomantsilainen kuvaaja Rudolf Salomaa 13.6.1927. Kuvassa Oinas-

salmen lossilla autoja, joissa oli Enso Gutzeitin hallintoneuvoston puheenjohtajan lisäksi 

pääministeri Tanner, seuraavina vuosikymmeninä tulevat presidentit Pehr Svinhufvud 

ja Kyösti Kallio ja senaattori Kaarlo Castren. Seurue oli tulossa Kuolismaan sairasma-

jalta, joka oli valmistunut edellisenä syksynä.   

 
Kuva on samalta syksyltä, se on otettu kansakoulun mäeltä Möhkön rautatehtaalle päin. 

Kuvaaja on jäänyt tuntemattomaksi? 
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Hyökkäys Korpiselkään, Tjokkiin ja Kokkariin kesällä 1941 
Ensio Kettunen 

 
Kuvassa Korpiselän kirkonkylä, Melkku, Ristikangas ja Makkarakukkula 

Korpiselkä jäi talvisodassa ja jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle. Korpiselässä asui en-

nen talvisotaa pääasiassa kreikkalaiskatollista väestöä. Kokkarin ja Tolvajärven kylissä 

asui myös paljon luterilaisia, kuten tätini Helvi Kettunen. Kokkarissa taas asui äitini täti 

perheineen. Toinen äitini tädeistä asui Soanlahden Kuikan kylässä. Sukuamme on siis 

asunut monissa rajantakaisissa kylissä ja pitäjissä. Tässä tarinassa kerron Korpiselän 

takaisin valtaamisen kesällä 1941. Valokuvista osa on sodan ajalta ja joitakin kuvia 

rajantakaisilta retkiltäni 2000-luvulta. Sotahistoria on pääosin koottu Itärajan Korpi-

soturit nimisestä kirjastani.  
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Talvisodassa monet Itä-Suomen kunnista jäi pakkorauhan rajan taakse ja karjalaiset 

joutuivat etsimään uudet asuinsijat nykysuomen alueelta. Korpiselän pitäjä sijaitsi Raja-

Karjalan pohjoisosassa, Ilomantsin kunnan etelärajalla. Korpiselästä maantie vei Tjok-

kin ja Kokkarin kylien kautta Tolvajärvelle ja sieltä edelleen kapeita hiekkaharjuja pitkin 

Ägläjärvelle. Korpiselässä valtaväestö oli kreikanuskoista (89 %) ja sieltä löytyivät en-

nen muinoin Suomen kauneimmat ja vanhimmat tsasounat. Kunta kuului Viipurin lää-

niin ja Salmin kihlakuntaan. Korpiselän pinta-ala oli 1 476 km², ja siellä asui talvisodan 
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alla (syksyllä 1939) 3 584 asukasta. Korpiselän naapurikuntia olivat Värtsilä, Tuupo-

vaara, Ilomantsi, Suojärvi, Suistamo ja Soanlahti. Suomen puolelle jäänyt osa ns. 

Tynkä - Korpiselkää liitettiin vuonna 1946 Tuupovaaran kuntaan ja siihen kuuluvia kyliä 

olivat Suomen puolelle jääneet Hoilolan, Mannervaaran, Ruhovaaran, Saarivaaran, Me-

riinahon ja Saaroisten kylät. Korpiselän kyliä olivat Ilomantsin rajalla sijainnut Karali, 

Korpiselän Värtsilän puolella sijainneet Tsiipakan ja Hominvaaran kylät, Korpiselästä 

itään olevat Tjokki, Kokkari, Kilpivaara, Lehmävaara, Tolvajärvi, Haukivaara, Yläjärvi, 

Kitilänselkä ja Ägläjärvi. 

     Kesällä 1941 sodan pelko kasvoi suomessa ja kesäkuussa 1941 miehet kutsuttiin 

ylimääräisiin harjoituksiin. Korpiselän läheisyyteen Hoilolaan, Mannervaaraan ja Syrjä-

vaaraan lähetettiin 5. Divisioonan joukkoja kesä-heinäkuun vaihteessa 1941. Heti saa-

pumisen jälkeen joukot aloittivat tiedustelutoiminnan ja partioita lähetettiin tutustu-

maan rajan takaisiin kyliin. Ensimmäiset kahakat venäläisjoukkojen kanssa olivat hei-

näkuun ensimmäisinä päivinä ja ensimmäisiä kaatuneita kannettiin Tuupovaaran san-

karihautaan. Ensimmäisten joukossa kaatui tykkimies Sulo Aalto. Venäläistykistö ampui 

heinäkuussa tykistöllä Suomen puolelle ja yksi sen kranaateista osui tykistön esikunnan 

majapaikan lähelle. Paikka oli Ruhovaaran läheisessä metsäsaarekkeessa. Korpraali 

Aalto kuoli kranaatin täysosumasta ja miehestä jäi jäljelle vain leipälaukun kantohihna. 

     Heinäkuun 9. päivän iltana joukoille annettiin käsky edetä seuraavan yön aikana 

rajan läheisyyteen ja valmistautua valtaamaan Korpiselän kirkonkylä.  Karjalan armei-

jan osastot etenivät rajalle määrättyihin paikkoihin 9.7.1941 kello 24.00 mennessä. 

Hyökkäyksen etunenässä olivat 5. Divisioonan joukko-osastot. JR 22, JR 23 ja ke-

vytosasto 4 miehet. Käskyssä mainittiin, että tykistön tuli-iskun aikana luutnantti 

Mauno von Schrowen JR 22 ja JR 23 joukot siirtyvät aivan rajalinjalle. Ilta pimeni ja 

Hoilolan ja Mannervaaran ylle tuli voimakas ukkosrintama. Rankkasade kasteli miehet 

ja kirkkaat salamat valaisivat rajalinjaa. Ukkosen jylinään yhtyi kello 23.40 suomalaiset 

patterit (108 putkea). Patterien tulituksessa kaatui kymmeniä, jopa satoja puna-armei-

jan JR 52 miehiä rajalinjan lähellä olevissa taisteluasemissa. Tykistökeskitys loppui aa-

muyön ensimmäisen tunnin aikana ja ensimmäiset suomalaisjoukot ylittivät rajan. JR 

22 ja JR 23 hyökkäsivät Melkkuun, Makkarakukkulalle ja Ristikankaalla olevia neuvos-

tojoukkoja vastaan. Eversti Yrjö Tuompon JR 44 pataljoonat ylittivät rajalinjat vasta 

11.7.1941 Luutalahdesta ja Ruhovaarasta Korpiselkään kulkevan tietä pitkin.  

    Ennen suurhyökkäyksen alkua, Korpiselän rintamalla oli kaatunut 53 suomalaista, 

heistä kolme oli upseeria. Hyökkäys Melkkuun alkoi aamuyöllä ja märissä vaatteissa 

suomalaismiehet etenivät Neuvostoliiton puolella olevia taisteluasemia vastaan. Korpi-

selkään johtavan tien varrella Mannervaaran itäpuolella, rajan takana oli korkea riuku-

aita ja sen edessä kaadetuista puista tehty murros. Maantien molemmin puolin oli vah-

vat kivistä ja betonista tehdyt bunkkerit ja syvät taistelukaivannot. Hyökkäys pysähtyi 

ja ensimmäisiä kaatuneita kannettiin rajalta maantien varsille. Bunkkereista neuvosto-

sotilaat ampuivat piiskatykeillä ja konekivääreillä suomalaisia. Mannervaaraan kuljetet-

tiin aamulla suomalaisten tykki. Tykkimiehet ampuivat kymmeniä kranaatteja suora-

suuntauksella bunkkereihin ja sen jälkeen ensimmäiset suomalaiset etenivät entisen 

Korpiselän kirkonkylä länsipuolelle. Neuvostoliiton puolella Korpiselässä eversti Birma-

nin pataljoonat kärsivät suurhyökkäyksen ensituntien aikana suuria tappioita.   
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JR 23 etujoukko etenee Makkarakukkulaa kohti aamulla 10.7.1941 SA-kuva 

 
Makkarakukkula oli vahvasti linnoitettu ja sen valtauksessa kaatui useita suomalaisia 
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Korpiselän kirkko heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Korpiselän kirkko 2000-luvulla. Kirkon takimmainen torneista on romahtanut osittain 

kirkkosalin päälle, osa kirkon ulkopuolelle. Kesällä 2019 kävimme Korpiselässä, mutta 

emme käyneet kirkon luona, kun kaksi vihaista susikoiraa oli vapaana kylässä. 

 
Kreikkalaiskatollinen kirkko oli muutettu ruokalaksi 1940-41 SA-kuva 
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Eräs neuvostosotilas, joka jäi vangiksi Korpiselässä, kertoi jälkeenpäin, että suomalais-

ten tykistökeskitys tuli heille yllätyksenä ja se oli ollut helvetillinen. Toinen vangittu 

sotilas kertoi, että hän luuli, että perkele on päässyt vapaaksi ja hyökännyt heidän 

päällensä. Sotilaita kaatui ja haavoittui heidän ympärillänsä ja osa puolustajista perään-

tyi Korpiselän kylään. Äsken mainitut miehet jäivät suomalaisten vangeiksi Korpiselkään 

johtavan tien varressa. Heidät kuljetettiin kuulusteluihin takalinjoille.  

 
Rajalinjaa Tsiipakan kylän länsipuolella 2018 

Suomalaiset JR 8, JR 29 ja JR 50 hyökkäsivät Korpiselän eteläpuolella, Tsiipakkaan ja 

Havuvaaraan. Korpiselän pohjoispuolella JP 4, JR 22, JR 23, JR 44 ja Laguksen jääkäri-

prikaati miehet hyökkäsivät Melkun ja Ristikankaan kautta Korpiselän pohjoispuolelle. 

Iltapäivällä ja seuraavana yönä suomalaiset joukot valtasivat Korpiselän alueen neu-

vostojoukoilta. Korpiselän alueella kaatui ensimmäisenä taistelupäivänä 10.7.1941 84 

suomalaista ja toisena päivänä 11.7.1941 vielä 27 miestä lisää. Neuvostorykmentin pa-

taljoonan komentajina Korpiselän rintamalla toimi entisiä suomalaisia. Ensimmäisen pa-

taljoonan komentajana toimi kapteeni Paavo Kataja ja toisen pataljoonan komentajana 

luutnantti Juho Turunen. Kolmatta pataljoonaa komensi ukrainalainen kapteeni, jonka 

kaatui myöhemmin Ägläjärven ja Aittojoen taisteluissa. Tykistön komentajana oli 

eversti Toivo Tommola. Hyökkäys Korpiselän kylän valtaamiseksi alkoi 11.7.1941 Ty-

kistön tulivalmistelulla kello 7.00–7.15. Sen jälkeen suomalaisjoukot hyökkäsivät ky-

lään ja saivat sen haltuun iltapäivällä. Eteneminen jatkui perääntyvien neuvostojouk-

kojen perässä Tolvajärvelle, Kilpivaaraan ja Kiekuaan johtavien teiden suunnissa. Suo-

malaiset saapuivat Korpiselän kylään ja hautasivat 11. – 14.7.1941 Korpiselän kylän 

alueella kymmeniä venäläisiä, ukrainalaisia, karjalaisia, sekä entisiä suomen kansalai-

sia. Korpiselässä kylän taloista osa oli poltettu, purettu tai osa oli vaurioitunut tykistön 

iskuissa. Korpiselän kirkko oli toiminut ruokalana ja sisälle oli tuotu penkkejä ja pöytiä. 

Korpiselän, Tsokkin/Kokkarin, Tolvajärven ja Ägläjärven hautausmailta oli viety hauta-

kiviä mitä erilaisempiin tarkoituksiin. Kirkon ympäristöön oli kaivettu juoksuhautoja ja 

tulipesäkkeitä. Luterilaisen kirkon neuvostojoukot olivat muuttaneet klubihuoneistoksi, 
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jossa alttarin paikalla oli orkesterilava ja suuri ilmoitustaulu. Taululle oli kiinnitetty ju-

liste, jossa luki venäjäksi ” Punainen armeija ampuu hyvin, paremmin kuin mikään ar-

meija maailmassa”. Läheisessä alakansakoulussa oli toiminut neuvostorykmentin aliup-

seerikoulu. Korpiselän hautausmaa oli muuttunut neuvostokomennon aikana, sinne oli 

kavettu tien varteen taisteluhautoja ja bunkkereita. Kreikkalaiskatollisen seurakunnan 

pappila ja monia muita suurempia rakennuksia oli poltettu ennen suomalaisten tuloa. 

 
Tielinjaa Tsiipakan kylän eteläpuolella kesällä 2019 

 
Valtakunnanraja Mannervaarasta Korpiselän kirkonkylään menevällä tiellä 2017 
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Korpiselän kirkonkylä valtauspäivän jälkeen SA-kuva 

 
Oikealla Korpiselän hautausmaa, edessä tie Tjokkiin, Kokkariin ja Tolvajärvelle 
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Tjokkin kylä kesällä 2019 

 
Tjokkin ja Kokkarin kalmisto kesällä 2019 

Suomalaisjoukot (JP 4, ev. luutnantti Merikallio ja JR 44, eversti Yrjö Tuompo) etenivät 

Korpiselästä Tjokkin ja Kokkarin kautta kohti Tolvajärveä. Kapteeni Lounelan komen-

nossa suomalaisjoukot etenivät noin 1,5 km päähän erään joen varteen Tjokkin kylästä. 

Miinoitteiden purkamisen jälkeen venäläistykistö ampui suomalaisasemiin. Suomalais-

joukkoja vastassa Tjokkissa oli vain pieniä viivyttäviä osastoja. Osa tienvarsimetsistä 

paloi ja tienvarsille oli jäänyt paljon hevosvetoisia vankkureita. Kärkijoukot joutuivat 

kahakkaan Tjokkin kyläaukealla. Kylän suurimmat talot ja suuri huoltokeskus/ETP oli 

juuri sytytetty palamaan. Tjokkin vaaralle saapuneet suomalaisjoukot kuulivat kylän 
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Kokkarin puolelta ammusvarastojen räjähdyksen. Hyökkäys jatkui kohti Kokkarin vaa-

raa, jossa ensimmäisenä edenneet suomalaiset saivat vastaan tuliryöpyn. Kiväärit ja 

konetuliaseet ampuivat suomalaisia, jotka maastoutuivat. Hetken päästä suomalaisten 

etujoukon keskelle heitettiin kymmeniä käsikranaatteja. Etujoukko ei päässyt heti ir-

tautumaan Kokkarin peltojen reunasta, sillä konetuliaseet ja piiskatykit estivät suoma-

laisten perääntymisen.  

     Aurinkoisena iltapäivänä Kokkarin päälle ilmestyi suomalainen hävittäjä, joka ampui 

vahingossa suomalaisia. Illalla saatiin Kokkarin länsipuolelle suomalaistykistön yksi pat-

teri, joka ampui tuli-iskun Kokkarin vaaralle kello 22.00. Iskun jälkeen kapteeni Laune-

lan pataljoona eteni kylävaaralle, ja puoliyön jälkeen Kokkarin kylä oli suomalaisjouk-

kojen hallussa. Taloista pääosa oli säilynyt ehjänä, ehkä nopean hyökkäyksen ansiosta. 

Kuuden tuuman tykin ammuksia sataa kylään ja osa kylän taloista syttyy iskuista pala-

maan. Neuvostojoukot poistuivat aamuyön tuntien aikana Kokkarista Tolvajärvelle.  

 
Kokkarin kylä heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Kokkarin kylää keväällä 1940 SA-kuva 

 
Kokkarin kylävaara 2019 

I/JR 44 jatkoi 12.7.1941 etenemistä perääntyvän viholliskomppanian perässä Tolvajär-

ven suuntaan ja JP 4 siirtyi Kilpivaaraan. Heidän komentajanansa toimi kapteeni Lou-

nela. JR 44 ensimmäinen pataljoona saapui Tolvajärven tien risteyksessä, sen oikealla 

puolella, he löysivät parakkikylän, jossa oli lähes 60 ränsistyneen näköistä hirsimökkiä. 
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Parakkien keskellä oli juhla-aukea ja siellä puhujakoroke. Parakkikylä oli ympäröity 

lauta-aidalla ja sinne johtavalla tiellä oli suuri portti. Paikka oli Tolvajärven varuskunnan 

majoitusalue. Puna-armeijan joukot olivat poistuneet Tolvajärven harjua itään ja suo-

malaisjoukot hajaantuivat Tolvajärvellä Loimolan ja Ägläjärven teiden suuntiin. Tässä 

vaiheessa pieni joukko JR 44 eteni matkailumajalle odottamaan Ilomantsista saapuvia 

JP 5, JP 6 ja JP 7 joukkoja. Yöllä klo 23.30 heidän sijallensa Tolvajärvelle tuli III/JR 23 

miehet. III/JR 44 lähti 13.7.1941 aamuyön tunteina marssimaan Lehmivaaran kautta 

Muuantoon. muut JR 44 pataljoonista oli jo etenemässä Varisvaaran ja Lemivaaran 

kautta kohti Soanlahtea. Tolvajärven matkailumajalle olleet 7. ja 8. komppania (JR 23) 

kuulivat 12.7.1941 kello 10.15 Kivisalmen sillan räjähtämisen. Samaan aikaan suoma-

laiset ja neuvostohävittäjät taistelivat Tolvajärvien päällä. Iltapäivällä kello 12.25 kaksi 

neuvostohävittäjää putosi taistelun aikana Tolvajärvelle. Matkailumajalle saapui iltapäi-

vällä luutnantti Holman vahvistettu komppania (JP 6/JP 6) ja se lähti etenemään Kivi-

sillan harjua kohti. Jääkäripataljoona 5 ja 6 Holman komppania jatkoi hyökkäystä Ris-

tisalmelle asti, jossa Paavo Katajan ja Juho Turusen pataljoonat olivat odottamassa 

suomalaisia joukkoja linnoitetuissa asemissa. Suomalaisten hyökkäys pysähtyi Ristisal-

men sillan maastoon ja neuvostojoukot estivät suomalaisten etenemisen 6.8.1941 

saakka. JR 23 komppaniat lähtivät illalla kello 19.00 Tolvajärveltä marssimaan Lehmi-

vaaraan johtavaa tietä kohti Loimolaa. Tolvajärven taisteluista olen kertonut Hyökkäys 

Tolvajärvellä (2020) kirjastani. 

 
Tolvajärven kylää heinäkuussa 1941, takana varuskunnan parakkeja SA-kuva 
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Hyökkäys Tolvajärvellä (2020) kertoo jääkäreistä, jotka tulivat Ilomantsiin kesäkuussa 1941, taistelivat 

jatkosodan alussa Peurujoella ja Louhivaaran alueella. Ilomantsista jääkärit siirtyivät Tolvajärvelle, jossa 

miehet taistelivat Ristisalmella ja Yläjärven kylässä elokuun alkuun 1941 saakka. Jääkärit etenivät elokuun 

alussa Ägläjärven kautta Aittojoelle ja elokuun lopussa hyökkäys jatkui Suojärven kyliin. Vanha raja ylitettiin 

syyskuussa ja taistelut jatkuivat Onkamuksessa ja Olkkoilassa. Kirjaa on saatavana mm. Ilomantsin 

kirjakaupassa ja useimmissa verkkokaupoissa. 


