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Tämän kesän ja syksyn lehdissä käsittelemme jatkosodan historiaa, koska jatkosodan alusta on kulunut 80 

vuotta. Kertomukset ovat pääosin kirjoittamista kirjoistani ja ne ovat isäni ja muiden sotilaiden kertomia 

tarinoita; Levinan  miehet, Kuoleman Syvärillä, Verinen marssi, Itärajan korpisoturit, Taistellen 

Karhumäkeen ja Hyökkäys Tolvajärvellä. Juttusarja valottaa jatkosodan alkuajan taisteluja ja myös 

sotilaiden tuntoja sota-aikana. Tarinoiden taustalla on jonkun sotilaan kertomus, jota olen muokannut 

luettavampaan muotoon. Tässä lehdessä kerrotut tarinat olen kuullut pääsääntöisesti eräältä enolaiselta 

sotaveteraanilta 1980-luvulla. 

 
Kotimäen kansakoulu kesällä 1934 
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Lokakuun lehden satoa  
 

Olemme saaneet viettää unohtumattoman kesän. Kesäkuun 

ja heinäkuun kuumuus toi mieleen matkat Espanjaan, Kyp-

rokseen tai Kreikkaan. Elokuussa tulivat sateet ja syksyn sää 

palasi normaaliin. Marjankerääjillä kesän sato oli lähes nor-

maali, lakkaa löytyi jonkin verran, mustikat ja puolukat löy-

tyivät tänä kesänä soilta.   

Kävimme syysruskan aikaan vaeltamassa Saariselän ja Inarin 

kauniissa maisemissa. Majapaikkamme oli Saariselän keskus-

tassa sijaitseva kelohirsinen rakennus. Ensimmäistä kertaa 

pääsimme kokeilemaan sähköpyöriä vaellusreiteillä ja koke-

mus oli myönteinen. Ainut huono puoli on päivävuokra, joka 

oli lähes 80 €/päivä/pyörä. 

Jatkamme syksyn lehdissä heinäkuun lehdessä alkanutta pe-

rinnettä kesän 1941 sotatapahtumista. Kertomukset pohjau-

tuvat kirjoihin; Verinen Marssi, Kuolema Syvärillä, Itärajan 

korpisoturit, Taistellen Karhumäkeen ja Hyökkäys Tolvajär-

vellä. Kertomuksien taustalla on sotaveteraanien tarinat, 

joista syksyn 1941 tapahtumista sain aiemmin tietoja enolai-

selta sotaveteraanilta 1980-luvulla. 

Lehdessä kerromme vanhoista Ilomantsin rajavartioston var-

tiotuvista ja myös rajan taakse jääneistä sankari- ja kenttä-

hautausmaista. Sota-ajan valokuvia esitellään lisää tässä leh-

dessä, niitä olen saanut sotaveteraanien jäämistöjen kautta 

julkaistaviksi. Valokuvat olen muuttanut värikuviksi ja toivon, 

että niistä joku löytää oman sukulaisensa nuoruudenkuvan.   

Hyvää syksyä kaikille ystäville, tutuille ja kylänmiehille!     
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Ruska-aika  
Ensio Kettunen 

Vuoden kierto on edennyt taas kerran syksyyn ja kesän vihreys muuttuu pikkuhiljaa 

syksyn ruskan eri värisävyihin. Lehtipuut, Lapissa vaivaiskoivut, matalana kasvavat 

mustikanvarvut, variksenmarjat ja muu tunturikasvusto pukeutuu syksyisin monenkir-

javaan juhla-asuun. Luonnon taidemaalari värjää syksyisin tunturit punaisen, ruskean, 

oranssin, keltaisen ja vihreän eri sävyillä. Itä-Suomessa ruskan värit eivät pääse sellai-

seen loistoon, kuin Lapin tuntureilla. Jos on onnea, Lapissa saattaa nähdä jo syyskuussa 

revontulia. Edellisenä ja tänä syksynä katselin Saariselän maisemissa iltaisin taivaalle, 

mutta "taivaan tulet" pysyttelivät piilossa. 

 

Mennyt kesä oli lämmin ja kuiva. Syyskuun ruska kruunaa taakse jääneen lämpimän 

kesän kauniilla väriloistolla. Yleensä ruska alkaa Pohjois-Lapista ja se etenee Etelä-Suo-

meen 2–4 viikon aikana. Edellisenä syksynä saimme olla Saariselällä vaeltamassa ja 

nauttimassa Lapin tuntureiden ruskaa ja ennen kaikkea mahtavan väristä maaruskaa. 

Tunturit olivat henkeäsalpaavan kauniita ja aurinkoiset säät suosivat meidän vaellus-

viikkoamme. Myös tänä syksynä varasimme lomaosakkeen Saariselän upeisiin maise-

miin. Lämpimän kesän jälkeen odotuksena oli, että kauniit säät ja upea väriloisto odot-

taisi meitä Saariselällä. Toinen kaino toiveeni oli, että näkisimme "taivaan tulet" Lapin 

yössä. Katselimme päivittäin kelikameroista, milloin ruska alkaa Lapin perukoilla. Syk-

syllä 2020 ruskan värit tulivat tuntureille viikolla 36, tarkemmin sanottuna 4.9.2020, 

tänä syksynä maaruska tuli tunturiin viikolla 35 ja saman viikon lopulla alkoi varsinainen 

ruskakausi. Lapissa ruska alkaa yleensä viikolla 36, mutta sen alku saattaa heittää vii-

kolla eteen tai taakse.  Syksyllä 2019 ruska tuli koko maahan lähes samaan aikaan eli 

viikolla 36. Ruskan alkamisaikaa ei voi tarkkaan ennustaa, mutta joka vuosi se tulee 

ennemmin tai myöhemmin. Kaunein ruska kestää 10–15 päivää, joten matkan ajan-

kohtaa pitää aina etukäteen miettiä. Eniten matkailijoita on Lapissa viikoilla 36 ja 37 ja 

silloin majapaikat ovat täynnä ruskalomailijoita. Tunturissa on aina tilaa vaeltaa, koska 

vaellusreittejä on mm.  Saariselän ja Kiilopään alueella kymmeniä. Tänä syksynä ko-

keilimme sähköpyöriä tunturivaelluksilla ja kokemus oli myönteinen. Jokaisena päivänä 

suuntasimme tunturiin kävelysauvojen kanssa ja saimme nauttia kauniista syyspäivistä 

mm. Pyhä-Nattasella, Suomujoella, Iisakkipäällä, Kaunispäällä, Palopäällä, Luulam-

mella, Luttojoella ja muissa perinteisissä vaelluspaikoissa.  

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3625127206626492538/3509754822157947248
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Lahen Iivana 
Lahen Iivanaksi kutsuttiin Kuolismaan Kyläjärven päässä, Kuolismaan maantien varrella 

asunutta Iivan Timoskaista. Iivanan kutsumanimi nimi juontuu Osipanlahdesta, jonka 

rannalla Iivanan talo oli. Iivana piti talossa kauppaa ja majoitti kylään tulleita matkalai-

sia, joista Saarikiven linja-autokuskit olivat vakioasukkaita. Illalla myöhään kello 21.15 

Kuolismaahan tullut linja-auto lähti seuraavana aamuna kello 3.45 takaisin Ilomantsiin. 

Iivana majoitti myös Kuolismaan kylään tulleita asiakkaita, joista osa majoittui Jussi 

Kettusen kievarissa. Iivana välitti tavaraa Kuolismaan, Vuottoniemen ja Emeliinsyrjän 

saloilla oleville metsäkämpille. Toivo Kettunen kertoi Kuolismaan matkalla 2000-luvun 

alussa, että eräs asiakas oli vedättänyt Kuolismaassa toimivia kauppoja, joista toinen 

oli Iivanan kauppa ja toinen Jussi Hoskosen kauppa (kutsuttiin Humu-jussiksi). Iivana 

oli luvannut antaa eräälle savotalta tulleelle asiakkaalle jauhosäkin ilmaiseksi ja savot-

talainen meni Jussin luo, kertoen Iivanan tarjouksesta. Jussi oli tokaissut savottamie-

helle; ”Jos Iivana antaa jauhosäkin ilmaiseksi, niin minä annan sinulle viitosen jauhosä-

kin mukaan”.  

     Kuolismaassa oli 1930-luvun lopulla iltamat ja Toivo yöpyi Iivanan talossa, kun ilta-

missa meni aamutunneille. Aamuöllä Toivo oli herännyt meluun ja herättyään oli kat-

sonut, että talonväki on pukeutumassa pyhävaatteisiin. Pojalle oli haettu kaupan puo-

lelta uusi paita ja kravatti. Toivoa pyydettiin aamulla kahden jälkeen mukaan muuta-

man kilometrin päässä olevaan taloon. Iivanan käveli edessä vaimonsa kanssa, poika 

ja Toivo heidän takanansa. Taloon tultuaan Iivana otti hatun pois päästä ja pyysi koh-

teliaasti talon isännältä talon tyttöä poikansa vaimoksi. Tyttö oli kaunis ja häntä oli 

kosinut jo useampi ”sulhaskanditaatti”. Isäntä kysyi tytöltään, ”Kelpaako tämä Iivanan 

poika sulhaseksi? ”. Kun tyttö vastasi myöntävästi, Iivana, poika ja tuleva morsian hyp-

päsivät aamulla kello 3.45 lähtevään linja-autoon ja Ilomantsissa he vaihtoivat kello 

6.00 Joensuuhun lähtevään autoon. illalla kello 21.15 palasi seurue takaisin Kuolismaa-

han ja Iivanan poika oli ostanut Joensuusta kihlat tytölle.  
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Kuolismaan Kotijärvi, takana Ivan Timoskaisen talo, keskellä Sairasmaja ja Oikealla Anna Hurskaisen talo 
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Ontronvaaran kylä 2 
Pogostan Sanomat 18.5.1972 

Aiemmissa lehdissä olen kertonut lyhyesti Möhkön takana olevasta Ontronvaaran ky-

lästä, tässä tulee hiukan lisää Pogostan Sanomien tekstiä siteeraten. Ontronvaara si-

jaitsi noin kuuden kilometrin päässä Möhkön kylästä idän suuntaan, suurten soiden, 

Koitajoen ja Vieksijärvien ympäröimänä. Kylään ei saatu koskaan ”Suomen” aikaan teh-

tyä tietä, siitä useimmat kyläläiset näkivät haavekuvia. Kylän lounaispuolella oli Ala 

Vieksijärven suuri selkä, pohjois- ja itäpuolella oli suuri Palosuo, joka ulottui aina Koi-

tajokeen saakka. Kylän itäpuolella soiden takana oli Paastojärven rannalla Majaniemen 

kyläryhmittymä ja Hilipanvaara. Siellä asui Eerik ”Ierikka” Haarasen suuri perhe. Aiem-

min olen maininnut Ontronvaaralla asuneet suvut, heitä olivat Ikoset, Kettuset, Kiisket, 

Lyhykäiset, Mustikaiset, Pesoset, Rautiaiset, Solehmaiset, Vornaset, Vänskät ja Öykkö-

set. Kylässä toimi alakansakoulu ensin Lyhykäisen talossa ja ennen talvisotaa kylä sai 

kauniin keltamullalla maalatun uuden koulurakennuksen Entsulanmäelle. Ennen uutta 

koulurakennusta koulun keittola toimi Lyhykäisen naapuritalossa Romppasessa.  Kan-

sakoulun opettajina toimivat 1930-luvulla Otto ja Martta Kervinen. Kylässä oli myös 

kauppa Ale ja Hilja Lyhykäisten talossa. He myivät tavaraa Osuuskaupan nimissä, mutta 

monet kyläläiset kävivät taloustarvikkeita Möhkön ja kirkonkylän kaupoista.  

     Talvisota alkoi 30.11.1939 ja Ondronvaaralle tuotiin sana joulukuun ensimmäisenä 

päivänä, että kylä on jätettävä ja kyläläisten on viipymättä mentävä jalan Möhkön ky-

lään. Kyläläiset ottivat kolmen päivän eväät reppuihin ja illan pimentyessä evakot ajoi-

vat hevosilla ja kävelivät jalan Ala Vieksijärven selän yli Möhkön suuntaan. Jää oli vielä 

muutamia senttejä paksu ja jää narisi evakkojen alla uhkaavasti. Seuraavana aamuna 

kylään jääneet asukkaat kuljettivat kylän karjan Ala Vieksijärven yli Möhkön kylään ja 

sieltä edelleen Ilomantsin Kirkonkylän kautta Kaltimoon.   

 
Hilipanvaarassa asuneet Eerik ja Riitta Haaranen  
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Ilomantsin itäiset kylät ja niiden rajavartiostoasemat 
Ensio Kettunen 

Harvat meistä enää on elänyt ja muistaa Ilomantsin itäkylien kukoistusaikaa 1930-lu-

vulla! Möhköstä itään oli ensimmäisenä Lutikkavaaran kylä korkealla vaaralla. Kylään 

saatiin ennen sotia kansakoulu ja kylässä pitivät kauppaa Kettusen veljekset. Seuraava 

kylä itään päin mentäessä oli Miikkulanvaara, jossa oli Antti, Josva ja Iivari Kettusen 

talot. Lutikkavaarasta meni toinen tie kaakon sunnalla sijainneen Mieronahon kautta 

Louhivaaraan ja Vaitsilaan. Mieronahon vaaralla oli muutama talo ja samoin Louhivaa-

ralla. Isomummoni oli Liisa Eronen, hän oli syntynyt Louhivaaran mäellä Antti Erosen 

taloon. Ennen Miikulanvaaraa, kääntyi tie Leppävaaraan, jossa asui mummoni Alma 

Nilsenin veljet. Miikulanvaaran jälkeen noin 8 kilometrin päässä oli Kuolismaa, jossa 

asui lähes 300 henkeä ennen talvisotaa. Kuolismaassa oli oma koulu, kolme kauppaa, 

Tsasouna ja Punaisen Ristin sairasmaja. Sairasmajan viimeinen hoitaja oli Impi Lempi-

nen.  Ukkini Pekka Kettunen asui Itkajärven rannalla noin kolmen kilometrin päässä 

pääkylästä. Kuolismaasta erkani tie Vuottoniemelle ja sieltä edelleen Pahkalammelle, 

jossa sijaitsi aiemmin Pahkalammen luostari. Tie Vuottoniemelle oli vielä kesken 1939, 

se oli valmiina Roukkeen särkille saakka. Pahkalammen luostarin toiminta hiipui 1800-

luvun lopussa ja sinne perustettiin 1930-luvulla rajavartioasema. Aseman viimeisenä 

vartiopäällikkönä toimi ennen talvisotaa vääpeli Karl Laine ja vartion viimeisimpiä 

emäntiä oli Aino Koljonen. Pahkalammella rajamiehet pitivät kahta lehmää, joista saa-

tiin maito raja-asemalla oleville miehille. Pahkalammelle saatiin uusi vartiorakennus 

1930-luvun loppupuolella ja se poltettiin talvisodan syttymisen jälkeen. Vuottonimen 

kylä sijaitsi samannimisellä niemellä ja sinne päästiin puusiltojen kautta.  

 
Pahkalammen vartioasema kesällä 1938 
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Pahkalammen vartion miehet etenevät kohti Iljanvaaraa kesällä 1938 

Kuolismana kylän jälkeen Liusvaaran kylään oli matkaa 40 kilometriä.  Taloja löytyi 

tienvarrelta vain Sulkulammelta, Saarijärveltä ja Ondronvaaralta. Liusvaara oli Kuolis-

maata hiukan pienempi kylä, mutta sielläkin oli koulu, tsasouna ja kauppa. Kylässä asui 

pääasiassa Martiskaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Liusvaarasta eteen-

päin ei ollut tietä, vain polku, joka johdatti kulkijat Megrin vanhauskoisten kylään. Liuk-

sesta Megriin oli matkaa 13 kilometriä ja matkalla 18 kapulasiltaa soiden yli. Pisimmän 

kapulasillan pituus oli neljä kilometriä. Megrin kylä sijaitsi rajalla olevan Megrijärven 

länsirannalla ja siellä oli 1800-luvulla vanhauskoisten luostari. Luostarin toiminnot lop-

puivat ja 1921 Mikael Bogdanoff myi luostarin rakennukset valtiolle, joka sijoitti raja-

vartioston uusimpaan luostarirakennukseen. Venäjän Hingervaaran kylä oli 3 km itään 

Megrijärvestä ja se tyhjennettii 1930-luvulla. Vartiopäällikkönä Megrissä oli vääpeli Hyt-

tinen. Kesällä 1938 hukkui Megrijärveen rajamies Väinö Kallipää, hän oli kokemassa 

verkkojaan. Megrissä asui 1900-luvun alussa mm. Jehkimä Vlasof, metsänvartija Mikko 
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Haaranen ja Arhipofit. Isomummoni Fevronia Vlasov syntyi 1854 Megrin luostarin naa-

puritaloon. Kerrottiin, että Mekrin luostarin ”päämonahka” Jefim Bogdanov asui luosta-

rin yläkerrassa ja hänen ”vaimonsa” Feodosia Vlasov naapuritalossa viiden lapsensa 

kanssa. Eräänä yönä päämunkki oli vetänyt lakanan päälle ja meni yöllä soutelemaan 

Megrijärvelle. Kylän asukkaat luulivat häntä aaveeksi, mutta eräs munkki sanoi ”Ah’ 

Jumalan henki liikkuu vetten päällä”. Toinen tarina on eräästä naisesta, joka sai lapsen 

luostarissa ja munkit luulivat hänen kuolleen lapsensa synnytyksessä. Munkit veivät 

naisen hautasaareen ja pudottivat hänet avoimeen hautaan. Yöllä nainen oli herännyt 

haudassa ja alkanut huutaa apua. Megrin kyläläiset luulivat, että kummitukset huutavat 

hautausmaalla, eivätkä uskaltaneet mennä saareen. Kolmantena päivänä munkit meni-

vät hautausmaalle ja löysivät naisen kuolleena, mutta toisin päin kääntyneenä.  

 
Pahkalammen vartioston päällikkö vääpeli (myöhemmin kapteeni) Karl Laine 1938. 

Katosi 4.7.1944 Tulemajoella.  
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Megrin uudempi luostarirakennus toimi 1920-luvulta lähtien rajavartiostona 

 
Megrin vartioaseman rajasotilaat huhtikuussa 1934 
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Tie Megriin syksyllä 1933 

Kuolismaan puhelinvartio 1930-luvulla (Anna Hurskaisen os. Lyhykäisen talo)
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Tie Salmijärveltä Liusvaaraan 1930-luvulla Museovirasto 

 
Tie Salmijärveltä Liusvaaraan 2000-luvulla 
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Liusvaarasta Salmijärven suuntaan noin kahdeksan kilometrin päässä oli Leppäsenaho, 

jossa asui Vlasofit. Leppäsenahosta seuraava kylä etelään oli Salmijärven kylä, joka 

sijaitsi jo Suojärven kunnassa. Kylässä oli metsänvartijantila, yksi maatila, tsasouna ja 

kesällä 1937 sinne saatiin uusi vartioasema. Salmijärven vartioaseman päälliköksi siir-

rettiin Megrin vartioasemalla aiemmin toiminut Aatto Mäkinen. Salmijärveltä Kuolismaa-

han tehtiin tie ja se valmistui kesään 1938 mennessä. Tien varrella oli Kuuttivaaran 

korkea vaara, se oli Ilomantsin korkeimpia paikkoja. Käydessäni Kuuttivaaralla 2000-

luvun alussa, siellä olleista taloista ja talousrakennuksista oli jäljellä vain kivijalat.  

Aiemmin olen kirjoittanut Kuuttivaaran Henrik Tanskasen perheestä ja heidän kohtalos-

tansa 1918 levinneen Espanjataudin kourissa. Lisäksi olen kirjoittanut partisaanien is-

kuista suomalaisjoukkoja vastaan heinäkuussa 1944, niissä kuoli yli 60 suomalaista so-

tilasta. Kuuttivaaralla asui ennen sotia Vlasofeja ja Timoskaisia.   

 
Salmijärven vartioasema valmistui kesällä 1937 

 

Möhkön kylästä kaakkoon tiettömän taipaleen takana sijaitsi Ondronvaaran kylä. Kylä 

sai 1930-luvun lopulla oman alakansakoulun. Kylässä asui toistakymmentä perhettä, 

Kettusia, Ikosia, Tahvanaisia, Rätyjä yms. 

Ondronvaaran takana olivat harvaan asutut kylät Majaniemi, Lokanvaara, Lokanlahti ja 

Hylkysyrjä. Melaselän kylä sijaitsi Nehvonniemen takana ja siellä oli 1930-luvulla oma 

alakansakoulu, kauppa ja Tsasouna. Kylässä asui mm. Vilokkisia, Purmosia, Ahposia ja 

Palviaisia. Melaselkään päästiin Nehvonniemestä veneellä tai Haapovaaran ja Peurujoen 

kautta huonokuntoista hevostietä kiertäen.  

Niemijärven ja Longonvaaran itäpuolella sijaitsivat Vellivaara ja Lehmivaaran kylät, 

joissa kummassakin oli lähes kymmenkunta taloa. Pohjoisempana sijaitsivat metsän-

vartijoiden asuttamat Hullarin ja Kasisvaaran korkeat vaarat. Hullarin alueen rajavarti-

oinnista vastasivat Lahnavaaralla olleen Lahnavaaran torpan rajavartijat. 
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Lahnavaaran vartioston lipputangon tai vartiotornin jalusta kesällä 2021

 
Lahnavaaran vartioasema kesällä 1933 Uuno Peltoniemi, Museovirasto 
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Kuuksenvaaran kantatilojen omistajat 1800–1900-luvulla  
Ensio Kettunen 

Asuin lapsuuteni Kuuksenvaarassa, jossa kylän päätila oli 1900-luvun alussa Ikosen 

mäellä sijaitseva entinen Mikko Ikosen Kuuksenvaara Nro 1. Tila sijaitsee Kuuksenvaa-

rassa ”Ikosen” mäen päällä. Muistan lapsuudesta vuoden 1959, kun kävimme Ikosen 

tuvassa. Talo oli vuorattu päreillä ja sisätilat olivat lapsen silmissä avarat. Talon isän-

tänä oli silloin Jussi Ikonen, kutsuimme häntä Parta Jussiksi, koska hänellä oli tuuhea 
musta parta. Jussin puheista ei ottanut selkoa, onko tarinat totta vai valhetta. Jussista 

kuulimme lapsuudessa monia juttuja ja monet niistä koskivat Jussin ja poliisien kohtaa-

misia. Jussia epäiltiin joskus salametsästyksessä, mutta siitä häntä ei saatu kiinni. Hä-

nellä oli kotitilamme läheisyydessä vanha lato, jonka seinässä oli Ikosen omistaman 

suon suuntaan pieni aukko. Epäilimme, että siitä aukosta se Jussi hirviä ampuu, mutta 

totuus lienee toisenlainen. Jussia epäiltiin myös asekätkennästä ja hänen ”kätkemiä” 
aseita löytyikin kuluvana vuotena muutamia. Paikka oli minulla tiedossa, sillä serkku-

poika oli 1960-luvun alussa käynyt kaivamassa paikalle kuopan, jonne Jussi oli kantanut 

puulaatikoita yön hämärässä. Asekätkennästä tehtiin rikollista puuhaa Neuvostoliiton 

vaatimuksesta, mutta se jos mikä oli isänmaallista toimintaa! Jussi joutui 1960-luvun 

alussa raha-asioissa ongelmiin ja hänen irtaimistonsa pakkohuutokaupattiin. Isäni lähti 

huutokauppaan ja palasi illalla takaisin romulastin kanssa. Suurin osa tavaroista oli jou-

tavaa tavaraa kahvipannuista emalisiin pesuvateihin, joille ei ollut mitään käyttöä. Myös 
tila pakkohuutokaupattiin ja Jussi muutti asumaan Helsinkiin. Vuonna 1938 kuoli Jussin 

isä Mikko Ikonen ja hänen kuolemansa jälkeen pidettiin myös irtaimen omaisuuden 

huutokauppa 9.12.1938. Mikko toimi ennen kuolemaa mm. kunnanvaltuustossa.     

 



 
17 

Kuuksenvaara Nro 1 tilan omistajat 1800–1900 luvuilla; 

Heikki Ikonen s. 02.04.1777, k. 10.03.1833, puoliso Marketta s. 25.06.1779, k. 

13.04.1861 

Heikki Ikonen s. 15.10.1804, k. 23.09.1850, puoliso Maria 27.04.1798 ja Vappu s. 
25.07.1812 

Mikko Ikonen s. 17.04.1845, k. 13.08.1917, puoliso Kaisa s. 07.09.1842, k. 

22.08.1925 

Mikko Ikonen 02.09.1875 ja kuoli 14.09.1938, puoliso Ida Sofia s.14.02.1883, k. 

16.01.1938 

Anna Kaisa Puronlahti  s. 22.02.1902, k.  

Mikko  s. 20.09.1903, k. 
Albin   s. 14.11.1905, k. 22.07.1944 25. Kenttäsairaalassa  

Olavi   s. 08.02.1908, k. 08.03.1941 

Juho  s. 14.07.1912, k. 15.01.1981 (Parta-Jussi) 

Tyyne Alitalo  s. 22.12.1918, k. 

Ilma Raninen  s. 05.06.1922, k. 

Sampo  s. 23.08.1925, k. 15.09.1992  
Lauri  s. 23.08.1925, k. 03.09.1983 (TV-toimittaja) 

Raimo Vepsäläinen 1960-luvulta lähtien 

Ikosen tilan naapurissa sijaitsevan Kalle Lehdon mallitilaksi kutsuttu tila oli Kuuksen-

vaara Nro 10. Tilan omistajana oli 1914 lähtien lampuoti Kalle Lehto. Kalle Lehto muutti 

vuonna 1914 Kuuksenvaaraan Enso Gutzeitin omistamalle tilalle vuokralaiseksi ja myö-

hemmin hän lunasti tilan itselleen. Kalle oli aktiivinen politiikassa ja toimi mm. kunnan-
valtuustossa, Köyhäinhoidonlautakunnan esimiehenä ja oli kansanedustajaehdokkaana 

1928 vaaleissa, sekä oli perustamassa Ilomantsin suojeluskuntaa. Mallitiloja rakennet-

tiin valtiovallan tuella eri puolille suomea ja yksi saatiin 1900-luvun alussa Kuuksenvaa-

raan. Mallitiloiksi valitut tilat valittiin maanviljelysseurojen suosituksesta. Mallitilat kuu-

luivat maatilojen valioluokkaan ja niiden avulla pyrittiin ohjaamaan maaseudun raken-

tamisen suuntaviivoja. Mallitilojen isäntien ja emäntien työnä oli olla omalla kylällä 

maanviljelyksen nykyaikaistamisen eturintamassa ja tavoitteena oli saada tila tuotta-
maan mahdollisimman hyvin. Osalle mallitilojen omistajille maksettiin pientä korvausta 

toisille tilallisille annetusta ohjauksesta. Mallia oli otettu Neuvostoliitosta ja Ruotsista. 

Suomalaisista mallitiloista osa pääsi Mallitila nimiseen kirjaan, josta tehtiin kolme osaa. 

Maanviljelijä Kalle Lehto kuoli 28.12.1936.  

 

Kalle Lehto   Kallen hautajaiset 9.1.1937 
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Rajan taakse jääneet sankari- ja kenttähautausmaat 
Ensio Kettunen 

Rajan taakse jäi Moskovan rauhassa suurin osa Karjalaa. Samalla sinne jäi hautaus-

maat, sankari- ja kenttähautausmaat, joita perustettiin vapaussodan, talvi- ja jatkoso-

dan aikana. Olen käynyt vuosien varrella useimmissa niissä ja tässä jutussa esittelen 

niistä muutamia. Kaikista sankarihautausmaista, jossa olen käynyt ei ole säilynyt valo-

kuvia. Hetket sankari- ja kenttähautausmaalla ovat olleet puhuttelevia. Ajatukset ovat 

siirtyneet vuosikymmenten taakse sotavuosiin.  

Korpiselkä 

Korpiselässä on kaksi kenttähautausmaat, yksi ortodoksisen kirkon vieressä ja yksi lu-

terilaisella hautausmaalla maantien vieressä. Niihin on haudattu 87 korpiselkäläistä, 

yhteensä heitä kuoli 138. Tolvajärvellä on kenttähautausmaa, jonne haudattiin jatko-

sodan alussa yli 50 suomalaista, heidät siirrettiin kuitenkin kotipitäjien multiin seuraa-

vana talvena. Hautausmaalle haudattiin satoja saksalaisia sotilaita.  
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Pälkjärvi 

Pälkjärven kenttähautausmaa sijaitsee Sortavalan tien varrella, lähellä vanhan kirkon 

paikkaa. Sinne on haudattu viisi vapaussodassa kaatunutta valkoista ja 55 talvi- ja jat-

kosodassa kaatunutta. Tälle hautausmaalle haudattiin myös jatkosodan alussa väliai-

kaisesti myös muita kaatuneita. 

 
Pälkjärven sankarihautausmaan muistomerkki 

 

 

Soanlahti 

Soanlahden kenttähautausmaa sijaitsee Suistamolta Värtsilään johtavan hiekkatien 

varrelta, Soanlahden vanhan kirkon raunioiden läheltä. Soanlahden tie on paikka pai-
koin huono, mutta omalla henkilöautolla olen ajanut sinne muutamia kertoja. Sankari-

hautausmaan kuvia en löytänyt omista arkistoistani. 

 

Käkisalmen sankarihautausmaa 

Käkisalmen sankarihautausmaa sijaitsee Käkisalmen kirkon vieressä sijaitsevalla hau-

tausmaalla. Olen ajanut kirkon ohi, mutta hautausmaalla käynti jäi väliin. Hautaus-
maalle on haudattu 130 jatkosodassa kaatunutta sankarivainajaa. 
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Suistamon sankarihautausmaa 

 

 
Suistamon sankarihautausmaa sijaitsee Suistamon kirkon ohi kulkevan tien varresta, 

kirkon vastapuolelta. Sinne on haudattu 247 sankarivainajaa. 
 

Salmin sankarihautausmaa 

 

Salmin sankarihautausmaa sijaitsee Tuleman kirkon risteyksessä ja sinne on haudattu 

400 sankarivainajaa. Jatkosodan alussa sinne haudattiin mm. ilomantsilaisia sankari-

vainajia, mutta heidät jäämistöt siirrettiin jatkosodan aikana Ilomantsiin. 

 
Salmin sankarihautausmaa 
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Kurkijoen sankarihautausmaa 

Kurkijoen sankarihautausmaalle on haudattu 27 vapaussodassa kaatunutta ja 148 talvi- 

ja jatkosodassa kaatunutta sankarivainajaa. Hautausmaa on Lahdenpohjaan vievän tien 

ja kirkon raunioiden vierellä.  

 
Kurkijoen sankarihautausmaan muistomerkki lähellä kirkon raunioita 

 

Suojärven sankarihautausmaa  

Hautausmaa sijaitsee Kuikanniemellä Suojärveltä Porajärven suuntaan. Hautausmaalle 

on nykyään pystytetty pienet valkoiset ristit jokaiselle 272 sankarivainajalle. 
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Heinjoki 

Heinjoen sankarihautausmaa sijaitsee hautausmaan takana, vanhan kirkon paikalla. 

Sinne on haudattu 13 vapaussodassa kaatunutta valkoista (mahdollisesti myös ilomant-

silaisia), 11 talvisodassa ja 26 jatkosodassa kaatunutta heinjokelaista. 

 

 
Heinjoen sankarihautausmaan muistomerkki 
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Hiitolan sankarihautausmaa 

Hiitolan sankarihautausmaa sijaitsee rautatien tasoristeyksen Hiitolan kylän puolella 

olevan hautausmaan sisällä, aivan tien vieressä. Meni aikaa, ennen kuin älysin missä 

sankarihautausmaa on! Sankarihautausmaalla ei ole muistomerkkiä, se on pystytetty 
entisen kirkon kellotapulin perustuksille. Hautausmaalle on haudattu 16 vapaussodassa 

kaatunutta ja 304 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta sankarivainajaa. 

 
Hiitolan sankarihautausmaa oli nykyisen hautausmaan sisällä, kuvan oikeassa laidassa 

 

Ihantalan sankarihautausmaa 

Ihantalan sankarihautausmaa sijaitsee Ihantalan kirkon raunioiden vieressä ja sinne on 

haudattu 66 sankarivainajaa. 

 
Ihantalan sankarihautausmaan muistomerkki kirkon raunioiden lähellä 
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Impilahden sankarihautausmaa 

Impilahden sankarihautausmaa sijaitsee lähellä kirkon raunioita, vastapuoleisella sijait-

sevalla pellolla. Sinne on haudattu 190 talvi- ja jatkosodan sankarivainajaa. 

 
Impilahden kirkonpaikka 
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Jaakkiman sankarihautausmaa 

Jaakkiman sankarihautausmaa sijaitsee kirkon raunioiden takana. Sinne on haudattu 

37 vapaussodassa kaatunutta ja 337 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Muistomerkki 

on kirkon Kurkijoen puolella. 
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Lumivaaran sankarihautausmaa 

Lumivaaran sankarihautausmaa löytyy Lumivaaran kirkon takapihalta ja sinne on hau-

dattu 110 miestä ja yksi nainen. 

 
Lumivaaran sankarihautausmaan muistomerkki kirkon takana
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Uuksun sankarihautausmaa 

Uuksun sankarihautausmaalle on haudattu kuusi vapaussodassa kuollutta ja 34 talvi- 

ja jatkosodassa kaatunutta.  Sankarihautausmaa löytyy Ylä-Uuksun kylässä olevan sil-

lan takaa vasemmalta, venäläisen hautausmaan takaa. Sinne pääsee ajamalla ”lento-
koneen pyrstön muotoisen muistomerkin ohi Salmin suuntaan noin 50 metriä ja vasem-

malle haarautuvasta tienristeyksestä noin 100 metriä. Hautausmaalla on vielä pystyssä 

vapaussodan kivistä rakennettu korkea muistopaasi! Kannattaa käydä katsomassa. 

 
Uuksun venäläinen hautausmaa, jonka takana löytyy suomalainen kenttähautausmaa 

 
Uomaan hautausmaan muistomerkit 2014 
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Räisälän sankarihautausmaa 

 

Räisälän kaunis kirkko ja sen vieressä oleva sankarihautausmaa on katsomisen arvoi-

nen. Sankarihautaan on haudattu 52 talvisodassa kaatunutta ja 124 jatkosodassa kaa-
tunutta sankarivainajaa. 

 

 
Ruskealan hautausmaa 

Ruskealaan on haudattu 17 vapaussodassa kaatunutta ja 183 talvi- ja jatkosodassa 

kaatunutta. Hautausmaa sijaitsee ”Herran kukkarosta” noin kilometri eteenpäin Kaala-

mon suuntaan, hautausmaa on vasemmalla puolella metsässä. 
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Sakkolan sankarihautausmaa 

 
Sakkolan kirkon rauniot ja sankarihautausmaa sijaitsee Sakkolan taajamassa kunnan-

talon vastapäätä. Sankarihautaan on haudattu 20 vapaussodan ja 120 jatkosodan ai-

kana kaatunutta vainajaa. Vanha hautausmaa on jäänyt rakennusten alle, se oli kirkon 

vastapuolella. 

 

Sortavalan sankarihautausmaa 
Sortavalan sankarihautausmaa sijaitsee vanhassa kirkkopuistossa ja siellä on muisto-

risti. Hautausmaahan on haudattu 452 sankarivainajaa. 
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Viipurin sankarihautausmaa ja kenttähautausmaa 

Viipurin sankarihautausmaa sijaitsee uuden tuomiokirkon raunioiden vieressä. Sinne on 

haudattu noin 700 sankarivainajaa. Viipurin Kenttähautausmaalle on haudattu 1939–

1940 talvisodassa kaatuneet 108 tuntematonta sankarivainajaa. 

 
Viipurin kenttähautausmaa 
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Kollaan kenttähautausmaa 

Kollaan kenttähautausmaan, löydät sen noin 800 metriä ennen Kollasjokea, mäen 

päällä oikealla, venäläisen muistomerkin takaa. Siihen on haudattu 104 tuntematonta 

sotilasta, heistä kaksi on ilomantsilaisia. 

 
Kollaan kenttähautausmaa 

 

Tuuloksen kenttähautausmaa 
Tuuloksen kenttähautausmaa sijaitsee ennen Tuulosjokea tien oikealla puolella. Siihen 

on haudattu 57 sankarivainajaa kesällä 1941. Muistomerkki on vaikea havaita, joten 

kannattaa merkitä sen paikka muistiin ennen Tuulosta. 
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Loimolan kenttähautausmaa 

Loimolan kenttähautausmaalle on haudattu pääasiassa saksalaisia jatkosodan alussa 

kesällä 1944. Hautausmaa perustettiin Loimolan koulun takana olevalle pellolle, nyky-

ään hautausmaa-alue on metsää. 

 
Äyräpään kenttähautausmaa 

Hautausmaa on lähellä Äyräpään kirkon raunioita. Siihen haudattiin 188 talvisodassa 

kaatunutta sankarivainajaa, joita ei pystytty tunnistamaan. Jatkosodan kesällä 1944 

kaatui ja katosi suomalaisia Äyräpäässä, heidät lienee haudattu kirkon läheisyyteen? 

 
Äyräpään sankarihautausmaan muistomerkki lähellä kirkon raunioita 
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Kesällä 1941 Ilomantsissa kadonneet sotilaat 
Ensio Kettunen 
 

05.07.1941 kadonneet  

1.Viitamäki Eero s. 19.08.1921 Alavus, URR, 1. eskadroona, katosi Hullarissa. Oli par-

tion tunnustelijana ja partiota kohti avattiin konekiväärin tai pikakiväärin tuli. Viitamäki 
kaatui, eikä vastannut huutoihin ja muut vetäytyivät. (315269) 

11.7.1941 kadonneet  

2. Pakarinen Toivo s. 10.12.1918 Heinävesi, HRR, katosi/kaatui Louhivaarassa 

(317598) 

3. Nieminen Pentti s. 20.03.1921 Pirkkala, HRR, katosi Louhivaarassa (316355) 

4. Salmio Lauri s. 05.11.1918 Loppi, HRR, katosi Louhivaarassa (316321) 

5. Joensuu Martti s. 01.10.1916 Ikaalinen, HRR, katosi Louhivaarassa, ruumis löydet-
tiin myöhemmin? (857429) 

6. Liukkonen Aulis s. 25.02.1921 Kuopio, URR, 4. eskadroona, kuollut/kadonnut par-

tiomatkalla Hullarissa (316042) 

7. Ratilainen Uuno s. 23.09.1913 Liperi, HRR, katosi Louhivaarassa (316482) 

8. Mäenpää Olavi s. 03.07.1921 Kurikka, HRR, 1. eskadroona, katosi Louhivaarassa 

(316338) 
12.07.1941 kadonneet 

9. Väisänen Vilho s. 29.10.1918 Juva, HRR, 1. eskadroona katosi, löytyi 4.10.-41 

10. Uittoniemi Martti s. 19.03.1921 Keuruu URR, 1. eskadroona, katosi  

Louhivaaralla, 21. KEK:n mukaan haudattu Ilomantsiin 14.7.1941, sota-arkiston  

mukaan siunattu kentälle jääneenä (315316)? 

13.07.1941 kadonneet  

11.Jormanainen Heikki s. 7.03.1914 Ilomantsissa. Osasto Kuismanen (?), katosi 
13.7.1941 partiomatkalla Liusvaaran alueella. Oli kaukopartioissa 10.6. – 13.7.1941 

välisenä aikana. 

20.07.1941 kadonneet  

12. Marjamäki Matti s. 14.04.1921 Pori mlk, JP 1, kaatui/katosi Leppävaarassa 

(318145) 

22.07.1941 kadonneet  
13. Sundberg Alf s. 07.03.1921 Helsinki, JP 1, katosi partiomatkalla Kivivaarassa 

(318344) 

25.07.1941 kadonneet 

14. Kinnunen Onni s. 24.05.1903 Tohmajärvellä Niemijärven rannalla (tuntolevy 

536806) Onni oli viemässä teetä etulinjaan ja matkalla vihollispartio otti hänet vangiksi. 

Sissipataljoona 1, 2. komppania. 
15.08.1941 kadonneet  

15. Puuronen Aleksanteri (Santeri) s. 17.06.1918 Vegaruksessa. Aleksanteri lähti 

partionsa kanssa partiomatkalle Viitavaarasta, kiersi Vaaksausjärven kautta Vegaruk-

sen Kirveskankaan kylään. Hän kuoli kotinsa (Pekka ja Sakari Puurosen paritalo) rap-

pusille, kun kiväärinluoti osui hänen päähänsä. Tapauksen jälkeen muut partiossa olleet 

poistuivat paikalta ja palasivat 18.8.1941 Viitavaaraan (matkaa kertyi 80 km). Santeri 

Puurunen jäi kotinsa rappusille, eikä häntä löydetty. URR, 2. eskadroona. 
20.8.1941 kadonneet 

16. Palviainen Otto (Fedot) s. 07.05.1909 Ilomantsissa, palveli 24. rajakomppani-

assa (375299), katosi 20.08.1941 patiomatkalla Saarijärvellä, Kuolismaan tien varrella. 

Palellutti jalkansa talvisodassa tammikuussa 1940 (Lieksa), haavoittui vasempaan pol-

veen 16.7.1941 Louhivaarassa, palasi takaisin rintamalle ja katosi Liusvaarassa. 
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Kirkkolahden lentopommitus 16.7.1941 
Kettunen Ensio, Verinen marssi, Books on Demand 2017 

 
Leppäoja Kirkkolahdessa 

16.7.1941 keskiviikko. Kello 8.00 olimme levossa ja etulinjasta tuotiin päivän aikana 

paljon haavoittuneita. Marokon kauhu oli taas törmäillyt ja saanut aikaan joukkopaon 

Kirkkolahden kylässä. Sää oli päivällä pilvipoutainen, lämpötila noin 10–15 astetta. JR 

9 seitsemäs komppania lepäsi Kirkkolahden Leppäojalla ja kello 15.20 vihollisen pom-

mikoneita saapui Kirkkolahden päälle. Ne pommittivat ankarasti suomalaisten sotilaiden 

majoitusalueita ja tulittivat konekivääreillä kaikkea liikkuvaa. Kello 16.15 iltapäivällä tuli 

taas uusi vihollisen lentue, siinä oli kuusi pommikonetta ja hävittäjiä. Yksi pommikone 

pudotti lentopommin suomalaisten sotilaiden majoitusalueelle ja se räjähti keskellä ma-

joitusaluetta. Pommitus oli tuhoisa, komppaniasta kaatui komppanian päällikkö luut-

nantti Viljo Kekäläinen, alikersantti Veikko Suhonen ja ilomantsilaiset sotamiehet Toivo 

Ikonen ja Alvi Tikka. Pommituksessa haavoittuivat vänrikki (luutnantti) Paul Gunnar 

https://1.bp.blogspot.com/-p__euCEGZM4/YQOiNSOKkNI/AAAAAAAAPqE/dHs-R5RovYMojMn6c0LMFMMtgqKnsNt-ACLcBGAsYHQ/s607/Lepp%25C3%25A4ojan%2Bkartta.jpg
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Valtiala, kersantti Valtteri Hiltunen, alikersantti Risto Korhonen, korpraali Matti Vartiai-

nen ja Kaino Turunen, sekä sotamiehet Veikko Hassinen, Antti Piipponen, Yrjö Ihanus, 

Tauno Saarelainen, Hannes Moilanen, Väinö Haapalainen, Eero Heinonen, Santeri Leh-

tomäki, Antti Väänänen, Yrjö Kärkkäinen, Otto Rytkönen (kuoli myöhemmin), Nikolai 

Solehmainen, Vihtori Hoskonen, Matti Sivonen, Otto Koljonen, Toivo Rytkönen ja Vasili 

Puruskainen. Ilomantsilaista Nikolai Solehmainen haavoittui vakavasti ja kuoli 56. So-

tasairaalassa 6.8.1941. Tauno Saarelainen kuoli joukkosidontapaikalle.  

Iskussa menehtyivät seuraavat ilomantsilaiset; 

Veikko Suhonen          s. 28.05.1915, k. 16.07.1941 

Toivo Ikonen               s. 08.09.1917, k. 16.07.1941 

Alvi (Arvi) Tikka          s. 02.06.1916, k. 16.07.1941  

Yrjö Kärkkäinen         s. 09.12.1919, k. 16.07.1941 (haavoittui, kuoli illalla 28.Ks) 

Tauno Saarelainen  s. 02.08.1913, k. 16.07.1941 (kuoli sidontapaikalla) 

Nikolai Solehmainen  s. 06.07.1913, k. 06.08.1941 (haavoittui, kuoli 6.8.1941) 

 
Nikolai Solehmainen, Yrjö Kärkkäinen, Tauno Saarelainen, Toivo Ikonen, Veikko Suhonen 

 
Venäläisiä palopommeja Tolvajärvellä syyskuussa 2019 
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• Iskussa haavoittuneista 25 sotilaasta pääosa oli ilomantsilaisia. Kaatuneet hau-

dattiin väliaikaisesti Tohmajärven uuteen sankarihautausmaahan 17.-18.7.1941. 

• Toivo Ikosen tuntolevyä ei löydetty kaatumispaikalta, mutta ilomantsilaiset soti-

laat tunnistivat vainajan Ikoseksi! 

• Yrjö Kärkkäinen haavoittui iskussa, hän kuoli 16.7.1941 illalla Os. B/28. Kenttä-

sairaalassa. 

• Tauno Saarelainen haavoittui iskussa, kuoli joukkosidontapaikalla iskun jälkeen. 

• Nikolai Solehmainen kuoli Sotasairaalassa 6.8.1941, haudattiin 9.8.1941 Ilo-

mantsin sankarihautausmaahan. 
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• Korpraali Alvi Tikka oli maanviljelijä Simo Tikan poika Parissavaaralta (Ilmari Ti-

kan veli). 

• Metsänhoitaja/luutnantti Paul Gunnar Valtiala kuoli illalla Os. A/28. Kenttäsairaa-

lassa. 

Seitsemännen komppanian päälliköksi tuli Viljo Kekäläisen (s.12.04.1917) jälkeen luut-

nantti P. Väisänen. Edellisenä päivänä ennen kaatumista Kekäläisen polvessa ollut ajos 

tulehtui ja hän ei pystynyt kunnolla kävelemään! Kaatuneitten tiedot on tarkastettu 

kantakorteista ja 21. KEK:n kortistoista!  

     Puna-armeija käytti kesällä 1941 Sortavalassa ollutta Uljanrannan lentokenttää 

pommikoneiden tukikohtana (nykyisin Sortavalan lentokenttä). Lisäksi venäläiset olivat 

rakentaneet Salmin ja Tuleman taajaman koillispuolelle uuden lentokentän. Nurmoi-

lassa ja Viteleessä ja Lotinanpellossa oli myös lentokentät. Uomaalla, Suistamolla, Men-

suvaarassa (Uukuniemen Pyhäjärvellä) ja Värtsilässä oli suomalaisten aiemmin käyttä-

mät lentokentät. Lentokenttiä oli puna-armeijalla runsaasti Ruskealan ja Sortavalan 

alueen pommituksia varten! Puna-armeija käytti jatkosodassa miinapommeja (32, 50, 

100, 250, 500 ja 1000 kg), sirpalepommeja (2.5, 7, 10, 15, 20 ja 25 kg) sekä erilaisia 

palopommeja. Neuvostoliitolla oli käytössä Sortavalan alueella MIG-3, I-16 hävittäjiä ja 

DB-3 sekä SB-2 pommikoneita.  

 
Mensuvaaran kenttä lokakuussa 1941 (Uukuniemen itäpuolella) SA-kuva 

 
Sortavalan lentoasema Uljanrannassa 2018 

https://1.bp.blogspot.com/-T49ueRdlkVI/YQQY1v0d2OI/AAAAAAAAPqQ/U8SK58tCgGkn9orSBdXe7dMQdf4irxcOgCLcBGAsYHQ/s800/Mensuvaara.jpg
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Rättimäen taistelu 19. – 21.7.1941 
Kettunen Ensio, Verinen marssi, Books on Demand 2017 

 
Jalkaväkirykmentti yhdeksän kahdeksas komppania oli säästynyt sodan ensimmäisenä 

viikkona tappioilta, se oli ollut reservijoukkona. Heinäkuun 18. päivänä komppania yö-

pyi Matkaselän Jaakonvaaralla. Seuraavana aamuna komppania jatkoi marssia Matka-

selän kylän kautta Otrakkalaan. Otrakkalasta lähdettiin hyökkäämään Ruskealan Lauri-

laan ja Rättimäelle. Ilomantsilaisen alikersantti Kontturin partio lähetettiin aamuyön 

tunteina tutustumaan hyökkäysmaastoon. Partio havaitsi, että Laurila ja Rättimäki oli-

vat vahvan vihollisjoukon miehittämiä. Rättimäkeen ammuttiin tykistöisku ja tykistö-

keskityksen jälkeen komppaniat etenivät Rättimäen alle. Siellä haavoittui ensimmäisen 

joukkueen johtaja vänrikki Pauli Latvala ja varajohtajana toiminut ilomantsilainen ker-

santti Kaino Ikonen kaatui tykistön kranaattien sirpaleista. Uudeksi johtajaksi määrät-

tiin vänrikki Halstin ja varajohtajaksi ilomantsilainen Pekka Ikonen. Pekka Ikonen haa-

voittui lähes heti nimityksen jälkeen, kun hän oli nousemassa oman ryhmänsä kärki-

miehenä Rättimäelle. Samassa paikassa kaatui Polvijärveltä kotoisin ollut alikersantti 

Väinö Tirronen. Ikosen lisäksi haavoittuivat Arvi Kuosmanen, Nestori Ikonen, Heikki 
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Pesonen ja Otto Varis. Tunnin taistelun jälkeen pataljoonan komentaja käski joukot pe-

rääntymään Matkaselän suuntaan Tohmajoen varteen. Perääntymisen aikana haavoittui 

ensimmäisen joukkueen johtaja vänrikki Halst ja kolmannesta konekiväärikomppani-

asta neljä miestä. Seuraavan päivän komppania vietti levossa Matkaselässä Tohmajoen 

varressa. 

     Samaan aikaan ensimmäinen ja toinen pataljoona, sekä 7. ja 9. komppania etenivät 

Hämekosken suuntaan. Kylän oli edellisenä päivänä vallattu JR 8, JR 30 ja JR 51 jouk-

kojen hyökkäyksellä. Seuraavana aamuna suomalaisjoukot valtasivat Harlun taajaman. 

Heinäkuun 20. päivänä JR 9 ensimmäinen ja toinen pataljoona, sekä 7. ja 9. komppania 

käänsivät hyökkäyssuunnan kohti Salokylää. Siellä vihollinen oli vahvoissa asemissa 

korkean Lehmusmäen ja Otravaaran päällä. Juutilaisen johdolla kolmas komppania 

hyökkäsi Lehmusmäelle ja toinen pataljoona Otravaaralle. Hyökkäyksessä kaatuivat 

Tauno Karvinen ja Esko Kotilainen sekä 20 miestä haavoittui. Ensimmäinen pataljoona 

eteni seuraavana aamuna Ryttyjärven itäpuolella sijaitsevalle Patavaaran Kähkösen ti-

lalle. Ryttyjoen takana Pienessä Rytyssä oli vihollisjoukkoja, joiden kanssa ensimmäi-

nen pataljoona otti yhteen.  

     19.7.-41 Olimme levossa Kirkkolahden kylästä 2 km etelän suuntaan tienvarrella, 

karttapisteessä 89.7, jossa oli Pitkäsen tila. Herätys oli kello 6.00 ja lähdimme marssi-

maan kello 10.55 kohti Kontio-Leppälahden kylää. Ohitimme päivällä kylän ja pidimme 

taukoa Kelokosken lähellä. Jatkoimme tauon jälkeen marssia Lähteenselkä nimiseen 

kylään, jonne saavuttiin kello 17.30. Yöksi majoituttiin metsään, jossa päänalusena 

meillä oli kivet ja kirkas taivas kattona. Sää oli yöllä selkeä ja lämmin.  

20.7.-41 Lähdimme kello 13.45 Lähteenselän kylästä marssille lännen suuntaan ja kul-

jimme eteenpäin pieniä tilusteitä pitkin. Saavuimme kello 16.00 Kangaslammen lou-

naispäähän, jonne jäimme yöksi lepoon. Sinne saapui illan aikana myös ensimmäinen 

pataljoona.  Vihollinen oli muutaman kilometrin päässä Salonkylässä, jossa kävi yksi 

meidän partiomme.  

     21.7.-41 Aamulla kello 6.00 antoivat ryssän koneet meille herätyksen, ampuen 

meitä konekivääreillä. Menimme aamulla Salokylään.     

     Heinäkuun 21. päivänä sää oli kaunis, lämpöä oli aamulla +18 astetta. Viljo Ratian 

komennuksessa ollut Isokyröläisistä koostunut 5./JR 37 oli määrätty hyökkäämään Rät-

timäkeen. Hyökkäyshetkeä ennen Ratian miehet pakenivat juosten kohti Matkaselkää. 

Komppania oli kokenut suuret tappiot sodan alussa Välivaaran Kuivasmäen taisteluissa, 

jossa komentaja luutnantti Osmo Helske kaatui 13. heinäkuuta käydyissä taisteluissa. 

Komppanian 1, 3 ja 4 joukkueista kaatui samassa taistelussa 20 miestä ja 50 miestä 
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haavoittui. Tämän taistelun jälkeen komppania sai olla reservijoukkueena viikon ajan. 

Sinä aikana komppania sai täydennyksenä 55 sotamiestä ja 11 aliupseeria. Komppania 

siirtyi 18. heinäkuuta Matkaselkään, lähelle Rättimäkeä, Jaakkiman kylästä. Heinäkuun 

19. päivänä vihollinen tulitti Ratian komppaniaa ja osa miehistä joutui paniikkiin, paeten 

eturintamasta Matkaselän rautatieaseman suuntaan, jossa miehet saatiin kiinni.  

     Heinäkuun 21. päivänä 8./JR 9 Komppanianpäällikkö Juho Muttonen antoi miehil-

lensä käskyn hyökätä Rättimäkeen Matkaselän suunnalta. Viljo Ratian komppanian 

jäänteet määrättiin koukkaamaan Rättimäen itäpuolelle. Hyökkäyksen alla kello 13.00 

ja kello 14.30 tykistö antoi keskityksen Rättimäkeen ja niiden jälkeen Muttosen komp-

pania lähti hyökkäykseen. Kello 15.15 Muttosen 8./JR 9 valtasi Rättimäen päällä olleet 

kolme konekivääripesäkettä. Komppanian päästessä mäelle päälle, joukkueenjohtajana 

toiminut vänrikki Mikko Tapanainen haavoittui. Hyökkäys eteni hyvin ja Rättimäessä 

olleet viholliset lähtivät pakenemaan Ruskealan suuntaan. Kymmenen minuuttia myö-

hemmin haavoittui toisen joukkueen johtaja luutnantti Juho Vainio. Kello 15.30 luut-

nantti Muttonen eteni oman komppaniansa kärkimiehenä Rättimäen peltoaukealle. Vi-

hollisen konekivääri ampui komppaniaa kohti pellon takana sijainneesta vanhasta ki-

vinavetasta. Heti tulituksen alussa haavoittui komppanianpäällikkö luutnantti Muttonen 

ja hetkeä myöhemmin hän kuoli kiväärikranaatin osuessa rintaan. Muttosen lähellä kä-

vellyt luutnantti Talvisto haavoittui reiteen osuneesta kranaatin sirpaleesta. Talvisto otti 

komppanian johtoon ja eteni haavoittumisesta huolimatta komppanian kärjen tuntu-

massa. Muttosen surmanneet viholliset tulittivat suomalaisosastoa kivinavetasta ja suo-

malaiset kohdistivat navettaan tulen. Hetkeä myöhemmin eräs sotilas pääsi navetan 

viereen heittäen kasapanoksen navettaan. Räjähdyksen jälkeen navetassa ollut kone-

kivääri vaikeni ja suomalaiset saivat iltapäivän aikana Rättimäen haltuun. Hyökkäyksen 

päättymisen jälkeen Talvisto meni joukkosidontapaikalle poistattamaan sirpaletta rei-

destä.  

     Hyökkäyksessä kaatuivat ilomantsilaiset Otto Ikonen s. (17.11.1915), Onni Kettu-

nen (s. 28.05.1914) ja Yrjö Pikkarainen (s. 24.01.1907). Heikki Pesonen (s. 

30.06.1912) haavoittui kahakassa, kuoli illalla 15. Kenttäsairaalassa. Samoin kävi yli-

kersantti Tauno Snellmannille (s. 26.10.1903), hän kuoli haavoittuneena 15. Kenttäsai-

raalassa 23. heinäkuuta. Myös Otto Kukkonen (s. 25.06.1911) haavoittui Rättimäellä ja 

hän kuoli haavoittuneena 15. Kenttäsairaalassa 27.07.1941. Haavoittuneita oli kymme-

niä, joista mainittakoon seuraavat: luutnantti Juho Vainio, vänrikki Mikko Tapaninen, 

kersantti J. Lautanen, sekä sotamiehet H. Turunen, T. Kontturi, T. Pesonen, M. Tahva-

nainen, O. Kuivalainen, A. Rytkönen, O. Immonen, V. Valtonen, M. Kareinen, M. 
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Huovinen, Vihtori Purmonen, H. Palviainen, E. Hiltunen, O. Rautiainen, J. Hyttinen, M. 

Issakainen, O. Piitulainen, J. Puumalainen, H. Turunen, L. Piiroinen, A. Hummelholm, 

H. Kontturi, V. Räty, R. Purmonen ja A. Kettunen. Haavoittuneissa ja kaatuneissa oli 

paljon ilomantsilaisia ja yksi heistä oli enoni Vihtori Purmonen. Hän sai sirpaleen päähän 

ja kuoli vammaan 1950-luvulla. Viljo Ratian komppania myöhästyi hyökkäyksestä ja 

hänen komppaniastansa haavoittui vain neljä miestä. Tämän taistelun jälkeen Viljo Ra-

tian 5./JR 37 komppania jäi lepoon. 

 

Yrjö Pikkarainen, Onni Kettunen, Heikki Pesonen, Tauno Snellman ja Otto Kukkonen 

 
Otrakkala ja Rättimäki (oikealla) kesällä 1941 SA-kuva 
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Rättimäessä kaatuneet haudattiin väliaikaisesti Kiteen sankarihautausmaalle 22.-

28.7.1941. 

     21.7.-41 Vaikka komppaniamme on kärsinyt suuret tappiot, eivät miehemme ole 

jättäneet asemia, niin kuin Ratian pataljoonan ukot, jotka ovat monta kertaa lähteneet 

karkuun. Rättimäen valtauksen jälkeen pyydettiin apua Ratialta, että sen miehet jäisivät 

vartioimaan vallattua mäkeä, mutta hän ei saanut pataljoonasta montakaan miestä kä-

siinsä, että olisi avittanut meitä Rättimäen varmistuksessa.  

 
Rättimäki 2017 
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Syvärin ylitys 
Kuolema Syvärillä 2016 

Lauantaina 4. lokakuuta JR 9 jääkärijoukkue lähti kello 5.30 Petäjäselän kylästä pyö-

räilemään. Jääkäreitä seurasivat marssien neljäs komppania, konekiväärikomppania ja 

esikuntakomppania. Viides ja kuudes komppania lähtivät marssille tuntia myöhemmin. 

Aamulla sää oli puolipilvistä ja muutamia sadekuuroja saatiin marssin aikana. 

     Aamupäivällä etujoukko saavutti Äänisen rannalla sijaitsevan Kalajoen kylän, jossa 

pidettiin ruokailutauko. Tauko oli juuri päättymässä, kun kylään saapui seitsemän 

kuorma-autoa Syvärin suunnasta, ne tulivat noutamaan miehiä Syvärille. Eräässä au-

tossa oli kuljettajana venäläisten joukoissa palvellut puolalainen sotilas. Luutnantti Eero 

Hakulinen määräsi miehet autojen lavoille. Autot lähtivät ajamaan pöllyävää tietä itään 

ja ohittivat hetken päästä Toinenjoki ja Kaskesoja nimiset kylät. Osasto sai jääkärijouk-

kueen kiinni korkean mäen päällä, noin viisi kilometriä ennen Syväriä. Kyydissä olevat 

miehet näkivät ensikertaa alhaalla jokilaaksossa sijaitsevan Syvärin ja sen rannalla ole-

van Voznesenjan kauppalan. Autot pysähtyivät tienviereen ja miehet hyppivät alas 

kuorma-auton lavoilta. Matka jatkui marssien noin 1,5 kilometrin päähän Syväristä. 

Siellä marssiosasto ohjattiin peltoaukean taakse metsään ruokailemaan ja lepoon. 

     3.10.-41 perjantai. Kello 6.00 herätys ja kolmas pataljoona lähti liikkeelle kello 7.30 

suuntana Syväri. Ruokailu oli kello 12.30 ja pidimme tunnin ruokataukoa. Matkaa jat-

kettiin kello 13.55 ja majoituttiin yöksi Stšelin kylän luoteispuolelle. Päivän marssimatka 

oli 24 kilometriä ja miesten jalat olivat kovilla. Ruokailu oli kello 18.00. Marssilla olta-

essa ryssä kävi jonkun kerran pommittamassa, mutta vahinkoja ei aiheutunut. Sää oli 

pilvinen. Laitoimme illalla teltat pystyyn ja käytiin levolle. 

     4.10.-41 lauantai. Herätys kello 6.00 ja sen jälkeen aamutee. Ruokailuun menimme 

kello 10.20. Pataljoonalle tuli käsky olla lähtövalmiina kello 12.00. Komppania oli läh-

tövalmiina, mutta kello 12.10 tuli tieto, että jäädäänkin paikoilleen. Teltat pystytettiin 

uudelleen. Ruokailu oli 16.30 ja silloin ryssän kone lensi päällä, mutta ei pommittanut. 

Sää oli pilvinen ja tuulinen. Kello 21.00 lähdettiin marssille suuntana Syväri. Oltiin ilta 

matkalla ja pysähdyttiin kello 00.50 noin 2 km ennen Syväriä. Kuormastomme jäi siihen 

ja komppania lähti hyökkäämään kello 02.20 tarkoituksena ylittää Syväri. Tämä kuiten-

kin epäonnistui ja käännyttiin takaisin. Aamulla kello 6.00 teltat pystytettiin ja komp-

pania jäi levolle. Aamulla 5.10. Ryssä kävi pommittamassa Syvärin rantaa ilman tulosta. 
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Syvärin ylitys 6.10.1941 

 
Vosnesenja kesällä 1942 SA-kuva 
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6.10.-41 maanantai. Kello 0.14 lähti komppania taas etenemään tarkoituksena ylittää 

Syväri. Yritys kuitenkin taaskin epäonnistui ja palattiin teltoille aamulla kello 5.45. ja 

jäätiin levolle odottamaan uusia määräyksiä. Ryssän lentotoiminta oli päivällä vilkasta. 

 
JR 9 reitti Kaskana-Tarshepol-Äänisen rantatie  

 

Lokakuun neljännen päivän sää oli pilvinen ja sateinen. Syvärin rannan läheisyydessä 

oli odottamassa ilomantsilaisille ja tuupovaaralaisille tuttuja miehiä, sillä siellä olivat jo 

ensimmäisen ja kolmannen pataljoonan miehet sekä Jalkaväkirykmentti 51 kolmas pa-

taljoona ja polkupyöräkomppania. Miehet nauttivat teetä ja vanikkaa ja pian yksi toi-

sensa jälkeen nukahtivat metsässä olevien puiden juurelle.  

Ilomantsilainen sotamies Matti Tahvanainen sanoi puun alla makaaville miehille: 

- Sitä on kulunut aikaa ja tupakkaa, kun lähimme heinäkuussa Tohmajärveltä rajan yli 

itään. Eipä silloin tajuttu, miten pitkä ja kusinen reissu meillä on edessä. Jos ois tuon 

tiennä, niin ois varmaan kahteen kertaan miettinnä, että lähteekö ollenkaan! 

- Eipä siinä ollut meillä miettimistä, kun käsky kävi! Mutta on sitä jotakin opittu, kun 

heinäkuussa edettiin rajalta Ruskealaan ja Sortavalaan kuukauven päivät ja nyt on 

edetty kahessa viikossa kolminkertainen määrä. jatkoi puhetta sotamies Airaksinen. 
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- Ensimmäinen kuukausi oli meillä kaikilla opettelua ja olihan se elokuun lopussa viikon 

mittainen marskin määräämä tauko, mutta syyskuussa se oli jo salamasotaa. Sortava-

lasta kun lähettiin, marssittiin ensin Läskelään ja sieltä päästiin junalla Koirinojalle 

saakka. Sieltä eteenpäin on tapeltu joka metristä. sanoi Airaksisen vierestä Väinö Ket-

tunen. 

- Suattohan se olla salamasottoo, mutta koko syksy on ollut yhtä tappamista ja hele-

vetin korvessa kulkemista. Kaskanasta marssittiin korpien halki Orzegaan saakka ja 

kymmeniä miehiä uupui tai kuoli sen matkan varrelle. Nyt meitä polosia ollaan pakot-

tamassa Syvärin yli surman suuhun! jatkoi Väinö Timoskainen. 

- Kuule sie Väinö, ei meijän oo pakko lähtee Syvärille uimaan. Meille luvattiin, että myö 

mennään vain Syvärin rantaan saakka. Siitähän on jo piätetty, ettemme mene sen joen 

yli, jos muistat? tokaisi sotamies Airaksinen. 

- Kyllä myö vielä uijaan Syvärissä, uskokaa tai älkää, kuittasi Väinö Kettunen.  

- Kuka ui, kuka ei! jatkoi Airaksinen 

- Pitäkkee turvat tukossa, muuten myö kaikki ollaan kenttäoikkeuvessa ennen Syväriä, 

toppuutteli sotamies Silvennoinen. 

     Illan hämärtyessä miehet tuijottivat kaukana horisontissa näkyvää Äänisjärven tum-

maa pintaa ja 350 metriä leveän Syvärin virran takana häämöttäviä vihollisen bunkke-

reita.  

     Kymmenen jälkeen tuli eversti Kuistio, majuri Laurikainen ja kapteeni Virkkunen 

Syvärin suunalta ja yöllä komppaniat saivat käskyn siirtyä Syvärin rantaan ylitystä var-

ten. Kaikille miehille määrättiin kypärät päähän ja ne naamioitiin havuilla. Syvärin ran-

nalla olivat jo taisteluosasto Puhakan ja polkupyöräosasto Pinnan miehet. Kapteeni Pu-

hakka määräsi Yrjö Keinosen miehiä ylittämään ensimmäisenä Syvärin kello kolme 

yöllä. Kolmelta oli ilmapommitus ja Pinnan miehet kieltäytyivät ylityksestä. Syynä oli 

Puhakan aiempi käyttäytyminen Keinosen miehiä kohtaan. Puhakka oli laittanut edelli-

sinä päivinä Keinosen komppanian aina etenemään oman komppaniansa edessä, sääs-

täen oman komppaniansa miehiä.  

     Luutnantti Keinonen oli hiljaa, mutta hänen mielestänsä Syvärin ylitys oli huonosti 

suunniteltu ja ehkä siksi hänen miehensä kieltäytyivät ylityksestä. Eversti Kuistion 

kuunteli molempia komentajia ja peruutti Pinnan alistuksen Puhakan johtamalle Jalka-

väkirykmentti 51 joukoille. Samalla Kuistio määräsi, että Puhakan joukot ylittävät Sy-

värin ensimmäisenä. Kapteeni Eino Puhakka komensi omaa Savo-Karjalan miehistä 

koostuvaa komppaniaa. 

- Miehet! Veneisiin! 
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Parikymmentä miestä oli ruuhien vieressä valmiina nousemaan niihin, muut miehet ka-

tosivat vaivihkaa pimeään metsään. 

-Miehet! Takaisin veneisiin! huusi Puhakka, mutta miehet olivat kadonneet rannasta.  

     Yö oli vielä pimeä ja joen päällä oli sumua. Kapteeni Virkkunen soitti puhelun eversti 

Kuistiolle ja hän käski keskeyttää ylimenon ja aloittaa kieltäytyneiden miesten kuulus-

telut.    Komppania lähti rannasta takaisin ylös mäen päällä olevaan metsään. Kello 

viiden jälkeen myös muut joukko-osastot olivat palanneet takaisin lähtöpaikalle. Keino-

sen polkupyöräkomppania jätettiin rantaan tähystämään ja vartiomaan rantaa. Joukot 

jäivät päivän ajaksi lepoon noin kahden kilometrin päähän Syvärin rannasta. Pataljoo-

nan upseerit kutsuttiin neuvotteluun ja puhuttelu kesti useita tunteja. Puhakan komp-

panian karanneita miehiä etsittiin metsistä ja kun heidät löydettiin, miehet eristettiin 

muista joukoista kuulusteluja varten. Miehet sanoivat kuulusteluissa, että tyhjällä ma-

halla ja väsyneenä ei jaksa uida, jos joutuu vedenvaraan. Miehet sanoivat, että he olivat 

syöneet edellisen kerran yli kaksi vuorokautta aiemmin ja että heillä kaikilla on ollut 

ripulia.  

     Sunnuntai 5. lokakuuta aamu valkeni kauniina ja lämpimänä. Ilma oli selkeä ja au-

ringon paistaessa kirkkaalta taivaalta lämpötila nousi päivän aikana kymmeneen astee-

seen. Päivä kului miehillä levossa sekä varusteiden ja aseiden huoltotöissä. Vihollisen 

lentokoneet pudottivat päivän aikana leirin läheisyyteen useita pommeja ja venäläinen 

tykistö ampui leiripaikan lähelle kymmeniä kranaatteja, mutta ne eivät aiheuttaneet 

tappioita. 

     Illalla joukot määrättiin uudestaan Syvärin rantaan. Sade oli juuri päättynyt ja kuu 

näyttäytyi harvan pilviverhon takaa.  

     Rykmentin komentajan eversti Kuistion käskyn mukaan ensimmäisessä portaassa 

lähtisi Syvärin yli ensimmäinen pataljoona, toisessa portaassa kolmas pataljoona ja sen 

jälkeen toinen pataljoona. Heidän perässään tulisi taisteluosasto Puhakka ja Polkupyö-

räpataljoona. Kello yhden aikaan yöllä komppaniat siirtyivät pimeässä rannalla odotta-

vien ruuhien viereen. Nuoret miehet pelkäsivät samalla tavalla henkensä menettämistä, 

kuin Puhakan miehet edellisenä yönä. Rykmentin komentajan adjutantti kapteeni Väinö 

Hahtela oli itse paikalla ja käski miehiä siirtymään veneisiin.  Miehet eivät totelleet käs-

kyä, vaan jäivät seisomaan ruuhien viereen. Joukkueenjohtajat yrittivät puhua miehille, 

mutta nämä olivat päättäneet olla ylittämättä Syväriä. Hahtela sanoi miehille: - Komp-

panian miehet. Olen tuntenut teidät tämän kuluvan sodan ajalta, joten pyydän vielä 

kerran, että astutte veneisiin ja pääsemme ylittämään Syvärin virran. 
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- Myö emme ylitä Syväriä! Meille luvattiin kesällä, että käymme ottamassa omat maat 

takaisin, mutta nyt olemme juosseet pää kolmantena jalkana pitkin metsiä ja korpia 

vieraan maan kamaralla. Miksi meijän pitäis lähteä tuon jorpakon yli, kun Puhakan ukot 

suavat juosta pitkin metsiä pakkoon? Ja sitä paitsi Syvärin takana ryssät ovat sormi 

liipasimella oottamassa meitä, jotta suavat amppuu meijät. sanoi sotamies Airaksinen. 

- Jos ette nyt lähde, niin teidät voidaan tuomita kenttäoikeudessa, jatkoi kapteeni pu-

hetta. 

     Miehet eivät nousseet uhkauksista huolimatta ruuhiin, vaan seisoivat hiljaa paikal-

laan. Hahtela käski joukkueenjohtajia viemään komppanian takaisin metsään.  

     Seuraavaksi komennettiin toisen pataljoonan miehiä rantaan ruuhien luokse, mutta 

niin kuin edellisen komppanian miehet, niin myös toisen pataljoonan miehet kieltäytyi-

vät menemästä Syvärin yli. Rannalle komennetut miehet lähtivät sanaakaan sanomatta 

takaisin mäkeä ylös kokoontumispaikalle. Pataljoonien komentajat neuvottelivat hetken 

aikaa komppanioiden päälliköiden kanssa ja soittivat asiasta Kuistiolle. Neuvottelujen 

jälkeen metsän reunassa olevaan suojaiseen notkoon perustettiin kuulustelupaikka. Pa-

taljoonien komentajat ja komppanioiden päälliköt kutsuivat miehet yksitellen kuuluste-

luun. Jokaiselta mieheltä kysyttiin: - Menetkö Syvärin yli vai et?  Vastauksena piti sanoa 

joko kyllä tai ei. Kuulustelujen päättyessä oli noin neljäkymmentä miestä, jotka sanoivat 

pelkäävänsä niin paljon, etteivät uskalla mennä yli.  

     Joukossa oli vain kymmenkunta miestä, jotka sanoivat, etteivät tule ylittämään Sy-

väriä. Kieltäytyjistä tehtiin nimilista, joka toimitettiin eteenpäin rykmentin esikuntaan 

Kuistiolle ja Svenssonille. Syynä tähän toiseen kieltäytymiseen todettiin myöhemmin 

”pelkuruus pimeällä tapahtuvassa taistelutoiminnassa”. Neuvotteluissa meni aikaa sen 

verran, että rykmentin joukot määrättiin aamulla viiden jälkeen takaisin kokoontumis-

paikalle. Yöllä Syvärillä tehdyssä kuulusteluissa Syvärin ylitse kieltäytyneet vietiin ilman 

aseita kuulusteluun ja siellä pääosa miehistä perui kieltäytymisensä.  Aamun aikana 

Kuistion adjutantti kapteeni Väinö Hahtela kyseli miehiltä; 

- Ketkä lähtevät vapaaehtoisena Syvärin yli ensimmäisissä veneissä? 

     Hahtela löysi tarpeeksi suuren joukon ensimmäistä ylitystä varten. Yksi vapaaehtoi-

nen oli ilomantsilainen korpraali Väinö Kettunen. Myös muita Pohjois-Karjalan miehiä 

ilmoittautui vapaaehtoisena ensimmäiseen aaltoon. Sää oli maanantaina 6. lokakuuta 

sateista ja hyvin tuulista. Joukot määrättiin aamupäivän aikana Syvärin rannan lähei-

syyteen ja vapaaehtoiset ylittäjät siirtyivät rannalla olevien ruuhien vierelle. Yhden ai-

kaan iltapäivällä tykistö ja kranaatinheittimet aloittivat valtavan keskityksen vastaran-

nalle. Seitsemäs komppania lähetettiin laskemaan savurasioilla savua joelle. Aarne 
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Juutilaisen konekiväärikomppanian kaksitoista konekivääriä ja panssarintorjuntakivää-

rit ampuivat vastarannalla oleviin bunkkereihin pitkiä sarjoja. Kello 14.10 vapaaehtoi-

sista kerätty osasto ylitti Syvärin ruuhilla. Toisella puolella Syväriä veneet ja ruuhet 

olivat kymmenen minuutin päästä. Osaston päällikkönä toimivat jääkärijoukkueen vän-

rikki Jouko Larmo ja luutnantti Hieta, sekä muutama vapaaehtoinen aliupseeri.  

     Vastarannalta vihollisen bunkkerista ammuttiin pikakivääreillä ja konekivääreillä 

rantaa lähestyviä veneitä, mutta ammunta oli epätarkkaa paksun savuverhon takia. 

Pääosa savusta meni tuulen mukana kuitenkin väärään suuntaan. Omat hävittäjät tu-

kivat ensimmäisten miesten ylimenoa, estäen vihollisten lentokoneiden pääsyn Syvärin 

yläpuolelle. Kaksi viholliskonetta ilmestyi taivaalle ja samaan aikaan seitsemän omaa 

hävittäjää tuli Syvärin ylle ampuen toisen pommikoneen alas, toinen koneista pääsi 

karkuun. Viisi miestä haavoittui ensimmäisen ylityksen aikana ja osa rantautujista hyp-

päsi liian aikaisin pois veneestä, joutuen uimaan loppumetrit Syvärin vastarannalle. En-

simmäiset miehet hyökkäsivät puolustajien rantatukikohtiin, kasematteihin ja bunkke-

reihin. Paikalla olleet viholliset kaatuivat tai katosivat mäntymetsään. Ensimmäisten 

ylittäjien perässä, toisessa aallossa, Syvärin virran yli meni ensimmäinen komppania 

luutnantti Tauno Korpilahden johtamana.  

Seuraavana Yrjö Keinosen taisteluosasto PPK/7. D ylitti Syvärin kello 14.38. Pinnaa 

seurasivat loput ensimmäisen pataljoonan miehet. Kello 15 jälkeen kolmas pataljoona, 

toisen pataljoonan neljäs ja viides komppania, kello 16 jälkeen loput toisen pataljoonan 

osastot. Toisen pataljoonan jälkeen Syvärin yli meni kapteeni Eino Puhakan jalkaväki-

rykmentti 51.  Uusia ylittäjiä saapui jatkuvana virtana Syvärille ja kello 17.45 mennessä 

koko rykmentti oli Syvärin takana.  

     Tykistö ja raskas kalusto tuotiin yli seuraavana päivänä ponttonilautoilla. Syvärin 

ylityksestä selvittiin vähäisin tappioin.  Ylityspaikan kohdalla, Syvärin virran takana, oli 

venäläinen kylä, jossa vanhukset, naiset ja lapset ihmettelivät ohikulkevia suomalaisia 

sotilaita. Suomalaissotilaat pyysivät naisilta ruokaa, mutta naiset eivät ymmärtäneet 

suomen kieltä. Osa miehistä yritti käsimerkeillä näyttää, mitä he halusivat, mutta viestit 

eivät menneet perille.  

     Ensimmäinen ja toinen pataljoona lähtivät etenemään Voznesenjan suuntaan, kol-

mas pataljoona ja polkupyöräkomppania länteen, alavirran suuntaan. Illansuussa en-

simmäisen ja toisen pataljoonan joukot jatkoivat marssia kohti savuavaa Voznesenjan 

kauppalaa, jossa venäläiset joukot olivat sytyttäneet muutamia taloja palamaan. Tais-

teluja käytiin kauppalassa myöhään yöhön ja yöllä venäläisjoukkojen puolelta ammut-

tiin valkoinen raketti, jonka jälkeen venäläisjoukot vetäytyivät kauppalan ympäristöstä. 
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Voznesenjan kauppalaan eteni kärkijoukkona ensimmäinen pataljoona ja kauppala saa-

tiin kokonaan suomalaisten joukkojen hallintaan samana iltana kello 24.00.  Ylityksessä 

haavoittui kaiken kaikkiaan toistakymmentä sotilasta ja muutamia sotilaita kaatui. Yön 

yli joukot lepäsivät Voznesenjan kauppalassa. Pieniä tiedustelupartiota lähetettiin aa-

muyöllä vetäytyneiden vihollisten perään selvittämään vihollisen liikkeitä ja asemapaik-

koja Ostan tien suunnassa. 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun, Salmin pitäjään, Värtsilään, Pälkjärveen ja 

Ruskealaan. Tutustumiskohteena ovat olleet myös rajantakaiset Porajärven, Kuutama-

lahden, Klyysinvaaran ja Lupasalmen kylät sekä Kolatselän, Vieljärven ja Kinnermän 

kylät. Tässä lehdessä perehdymme lyhyesti Sortavalan ja Sortavalan maalaiskunnan 

vaiheisiin.  

 
Sortavalan keskustaa, vasemmalla Karjalan silta (Poutvaara Matti, Museovirasto) 

 

Suomen vanhassa karjalassa oli kolme suurta taajamaa; Viipuri, Käkisalmi ja Pähkinä-

saari, joka jäi Stolbovan rauhassa 1617 Venäjän alueelle. Laatokan karjalassa raja alkoi 

Salmista ja eteni Hyrsylän kautta Suojärvelle ja sieltä Ilomantsin Virmajärvelle. Sorta-

valan kaupunki perustettiin vuonna 1632, mutta siellä oli jo aiemmin asutusta ja kaup-

piaita. Raja-Karjalassa asutus lisääntyi 1600-luvun loppupuolella ja perinteisten orto-

doksikylien, Sortavalan, Suistamon ja Salmin alueelle virtasi luterilaista väestöä. Lute-

rilaisten muuttoaallon myötä 1600-luvun lopussa ortodokseja pakeni Venäjälle ja hei-

dän tiloillensa muutti Kannakselta ja Savosta lähteneitä luterilaisia. Sortavalassa 
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asuneet ortodoksit pakenivat 1600-luvun lopussa Aunuksen karjalaan ja heidän tilal-

lensa muutti luterilaisia lähipitäjistä ja Savosta. Uudenkaupungin rauhassa 1721 raja 

siirtyi Lappeenranta - Ilomantsi linjalle ja kaikki edellä mainitut kaupungit jäivät Venä-

läisten hallitsemalle alueelle. Moskovassa keväällä 1940 solmittu rajalinja noudattelee 

pääosiltaan Uudenkaupungin rauhassa 1721 sovittua rajalinjaa. Sortavalaan perustet-

tiin 1918 ortodoksisen kirkon pappisseminaari ja vuonna 1923 piispanistuin muutti Sor-

tavalaa.  

 

Sortavalaa 1900-luvun alussa (Kivikko Eemeli, Museovirasto) 

Sortavalan maalaiskunta sijaitsi Sortavalan kaupungin ympärillä. Sen maisemat ovat 

saaristoa, vuonoja ja mäkisiä maastoja.  Airanne, Riekkala, Tuokslahti, Anjala, Haapa-

lampi, Haavus, Hakala, Heikkurinsaari, Helylä, Hietainen, Hotinlahti, Hympölä, Ihak-

sela, Janaslahti, Jurkansaari, Kannas, Karmala, Kasinlahti, Kekrinlahti, Kellomaniemi, 

Kiimamäki, Kiislahti, Kuokkaniemi, Kymölä, Lahdenkylä, Lavijärvi, Leppäselkä, Liikola, 

Lohioja, Loplola, Melloinen, Myllykylä, Mäkisalo, Möntsölänsalmi, Nukuttalahti, Ojavoi-

nen, Orjatlahti, Otsoinen, Parola, Pellotsalo, Pieni Rytty, Pieni ja Suuri Tulola, Pohjus, 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapalampi_(Karjalan_tasavallan_kunta)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapalampi_(Karjalan_tasavallan_kunta)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helyl%C3%A4
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Poikelus, Purovaara, Putsinlahti, Rantue, Rautakangas, Rautalahti, Riekkala, Saarajärvi, 

Sinilä, Sipilänsalmi, Soukanranta, Suikasenlahti, Suuri Rytty, Telkinniemi, Tokkarlahti, 

Tuhkala, Tukianmäki, Tuoksjärvi, Tuokslahti, Uijalanranta, Vakkolahti jne... Kyliä oli yh-

teensä 66 ja kunta oli jaettu ennen talvisotaa 33 koulupiiriin.  

 

 Sortavalan maalaiskunnassa oli asukkaita vuonna 1938 22 000 ja Sortavalan kaupun-

gissa 4 690. Sortavalan maalaiskunnan kokonaispinta-ala vuonna 1928 noin 669 km2 

ja Sortavalan kaupungin pinta-ala vain 133 ha. Sortavalan kaupungissa ei ollut suuria 

teollisuuslaitoksia, joita oli Sortavalan ympäristön pitäjissä; Pitkärannassa, Hämekos-

kella ja Läskelässä. Elinkeinona oli maanviljelys, kauppa, kalastus ja palveluammatit. 

Sortavalassa oli pienempiä teollisuuslaitoksia ja mainitsen niistä esimerkkeinä Helylän 

Koulukalusto- ja lelutehdas (400 työntekijää), Sortavalan Villakutomo Puikkolassa, Sor-

tavalan Uusi Kirjapaino Oy, Sortavalan Kivenveistämö, Sortavalan sahat (Supinen, Ki-

viniemi yms.), Sortavalan Nahkatehdas, Myllykosken Puunjalostustehdas (Mäkinen), 

Myllykosken sähkölaitos ja Tiilitehdas. Sortavalan seminaari Kymölässä työllisti myös 

paljon ihmisiä Sortavalassa.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautakangas
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Ensimmäiset yksityiset kansakoulut perustettiin Fiskarsiin 1826, Viipuriin 1855, Viro-

lahdelle 1857, Liperiin 1857, Sippolaan 1858, Tuusulaan, Värtsilään ja Möhköön vuonna 

1857. 1860-luvulla perustettiin jo useita kunnallisia kouluja ympäri Suomen. Vironlah-

delle perustettiin tyttökoulu 1868 ja 1870 kansakouluja avattiin mm. Kurkijoelle, Koi-

vistolle ja Valkealaan. Kansakoulujen yleistyessä tarvittiin opettajanvalmistuslaitoksia, 

joista ensimmäinen perustettiin Tammisaareen 1871, Uudenkaarlepyyn seminaari 

1873, Jyväskylään 1863 ja seuraavaksi Sortavalaan 20.10.1880 alakansakoulun opet-

tajille. Sortavalan seminaarin jälkeen perustettiin seminaarit Raumalle ja Raaheen 

1896, Heinolaan 1899, Kajaaniin 1900, Kemijärvelle 1950 ja Savonlinnaan 1952. Orto-

doksisen kirkon vaatimuksesta alkukouluseminaari päätettiin perustaa Suistamolle 

4.7.1918 pidetyssä senaatin istunnossa. Seminaari aloitti toimintansa syksyllä 1918 ve-

näjänkielisen kansakoulun tiloissa. Suistamon ja Sortavalan seminaareissa suurin osa 

Karjalan alueen opettajista sai pätevyyden kansakoulunopettajiksi. 
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Suistamon seminaarin päärakennus 1919 (Museoviraston kuva) 

 
Suistamon seminaarin rauniot kesällä 1941, vasemmalla hautausmaa SA-kuva 
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Suistamon seminaarin kivijalkaa 2000-luvulla 

 

 

 

 

 
Lähteet; Kuujo E, Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, Karjalan Kirjapaino Oy 1993 
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Ilomantsilaisten sota-ajan valokuvat 1936–1944 
Seuraavat kuvat on kerätty yksityisalbumeista ja muutamia kuvia Pietari Hakkaraisen 

keräämistä ilomantsilaisten valokuvista. Kuvien tarkkaa vuosilukua ei ole pystytty mää-

rittämään, mutta pääosa on vuosilta 1936–1943.  Henkilötiedot pohjautuvat kuvista 

poimitusta nimistä, niiden oikeellisuutta ei pysty varmistamaan. 

 
Ilomantsin reserviläisiä suojeluskuntatalon edessä kesällä 1940 

 
Ilomantsin suojeluskunnan päällikkö majuri Vilho Julkunen ja vaimo Sirkka 1940  
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Suojeluskunnan lipunkantajat kesällä 1940 sankarihautausmaalla  

 
Luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan papisto kesällä 1940 
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Sankarihautausmaalla ilomantsilaisia kesällä 1940 

 

 
Ilomantsilainen Yrjö Arhipoff Korpiselän rajavartiostossa 1939 
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Rajavartioston seppelettä laskemassa rajakomppanian upseerit kesällä 1940 
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ilomantsilaisia nuoria järven rannalla, oikealla Onni Tahvanainen 

 
Piispa Yrjö Loimiranta pitää piispantarkastusta Kuolismaan Matinvaaralla kesällä 1937 
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Johannes, Aleksi ja Misa Hattunen, sekä Ale Riikonen Emeliinvaarassa 1936 

 
Ilomantsilaisperhe kotinsa edessä 1930-luvulla 
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Ilomantsilaisia miehiä 1930-luvun lopulla 
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Ilomantsin Suojeluskuntalaisia kesällä 1941 
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Martti Knopp talvisodan aikana keväällä 1940 pahviteltan edessä 
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Ilomantsilaisia sotilaita istumassa ”häkäpöntön” portailla 
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Ilomantsilaisia sotilaita, toinen vasemmalta Lauri Piipponen 
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Feudor Karhapää 1930-luvun lopulla 
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Ilomantsin kirkko heinäkuussa 1941 

 
Louhivaaran sillan korjausta heinäkuussa 1941 SA-kuva 

 

 


