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Tämän kesän ja syksyn lehdissä käsittelemme jatkosodan historiaa, koska jatkosodan alkamisesta 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 kerromme kesällä 1944 kadonneista suomalaisista.  

 
Saariselän Kaunispää syksyllä 2021 
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Marraskuun 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. Marjasato sato oli lähes normaali, lakkaa 

löytyi jonkin verran, mustikkaa, puolukkaa ja karpaloita löy-

tyi tänä kesänä runsaasti, myös sieniä saatiin paljon.   

Kävimme syysruskan aikaan vaeltamassa Saariselän ja Inarin 

kauniissa maisemissa ja matkan aikana tuli mielleyhtymä, 

että olisiko sukuseuran jäsenissä halukkuutta lähteä syksyllä 

2022 ruskavellukselle Lappiin, Saariselälle. Ajankohta olisi 

viikko 36 tai 37, silloin on yleensä parhaimmat mahdollisuu-

det ihailla syysruskaa. Yhteiskyytejä emme järjestä ja jokai-

nen saa hankkia hotellin tai mökin vaellusviikon ajaksi. Suku-

seurana voisimme järjestää päivittäin perinteisiä vaelluksia 

(6–10 km/päivä) ja pyörävaelluksia (n. 25 km/pv.) Jat-

kamme syksyn lehdissä heinäkuun lehdessä alkanutta perin-

nettä kertoa 1941 sotatapahtumista. Kertomukset pohjautu-

vat kirjoihin; Verinen Marssi, Kuolema Syvärillä, Itärajan kor-

pisoturit, Taistellen Karhumäkeen ja Hyökkäys Tolvajärvellä. 

Kertomuksien taustalla on sotaveteraanien tarinat, joista 

syksyn 1941 tapahtumista sain aiemmin tietoja enolaiselta 

sotaveteraanilta 1980-luvulla. 

Lehdessä kerromme karsikkopuista, Lutikkavaaran kylästä, 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kirkkoherroista ja lyhyesti 

Impilahden pitäjän historiaa.  

Syksyn aikana Ilomantsiin saadaan Punaisten muistomerkki. 

Siitä suuri kiitos Ilomantsin kunnalle, seurakunnille ja sanka-

rihautatoimikunnalle, että olivat myötämielisiä hankkeelle.  

Hyvää talvea kaikille ystäville, tutuille ja kylänmiehille!    
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Ilomantsin karsikkopuut 
Ensio Kettunen 
Kesällä 1965 kuulin serkkupojilta, että Nuorajärven eräässä saaressa on vanha kala-

maja. Päätimme serkkupoikien kanssa käydä katsomassa sitä ihmettä. Poljimme pol-

kupyörillä Ruuhkarannan ohi ja vanhan savottatien päähän. Sieltä kävelimme Rä-

mätsynsuon yli Hörmönsaareen. Saaresta löysimme kovalevyillä vuoratun kalamajan, 

jossa oli vuode, pieni pöytä ja nuotiopaikka kalamajan edessä. Lähempänä rantaa oli 

kovalevyllä vuorattu sauna ja ulkohuussii. Paikka näytti silloin asutulta. Huomasimme 

samalla vanhat männyt saaressa ja myös niissä kirveellä vuollut kyljet. Luulimme, että 

kalamajan omistaja on ottanut puista tervasta nuotiota varten. 1990-luvulla ostin lä-

heisen saaren kesäpaikaksi ja eräänä kesänä kävin saaressa. Löysin aiemmin sillä olleen 

kalamajan entisellä paikalla, joskin ajan hammas oli sitä puraissut. Kiinnostuin sillä 

reissulla saaren puissa olevista merkeistä ja päättelin niiden olevan karsikkopuita.  

     Ennen vanhaan ruumiit kuljetettiin järviä pitkin hautausmaille ja osa haudattiin saa-

riin. Ruumiin kuljettajat tekivät vainajalle tai vainajan suvulle oman karsikkopuun lo-

veamalla puun kylkeen pilkan. Usein nautittiin vuolemisen jälkeen viinaryypyt puun juu-

rella. Karsikkopuun yksi merkitys oli se, että jos vainaja sattuisi nousemaan haudasta 

ja lähtisi palaamaan kotiinsa, niin kotimatkalla hän tulisi karsikkopuunsa luokse. Siinä 

hän huomaisi nimensä ja sen jälkeen vainaja palaisi takaisin hautaansa. Hörmönsaaren 

karsikkopuissa ei ole merkkejä eikä nimiä, mutta ennen vanhaan puuhun kiinnitettiin 

joskus lauta, jossa oli vainajan nimi. Tällä tavalla pysähdys vainajan kanssa oli lyhempi 

kuin, että hakattaisiin puuhun vainajan nimi. Samaan puuhun kiinnitettiin myöhemmin 

koko suvun laudat. Hörmönsaaren karsikkopuiden ikä on noin 300-vuotta, ainakin suu-

rimman puun. Siinä on neljällä sivulla karsikkomerkit, jotka on tehty noin 1800-luvun 

alussa. Myöhemmin olen nähnyt vastaavia puita Sodankylän Pyhä-Nattasen juurella ja 

Tolvajärven alueella. Hörmönsaarella on useita karsikkopetäjiä, joten siellä saattaa olla 

myös useita vainajia. Eivät ne ole kuitenkaan tulleet meidän mökkisaareemme vierai-

lulle, se on noin 300 metrin venematkan päässä Hörmönsaaresta! Hörmö-nimi tarkoit-

taa vetistä suoaluetta. Hörmönkangas, Hörmönniemi, Hörmönlampi ja Hörmönsaari 

ovat soiden ympäröimiä.       
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Lutikkavaaran kylä  
Ensio Kettunen 

Monille meistä on Lutikkavaaran kylästä mielleyhtymä, että kylä on saanut nimensä 

seinäluteista (Cimex lectularius). Jos mennään ajassa taaksepäin, kylän nimenä oli 

Luovenjärvi, se on tullut Lutikkavaaran ja Miikkulanvaaran takana sijaitsevan 

Luovenjärven mukaan. Pohjoissaamen sana ”Luokta tai Luohta” tarkoittaa lahtea, se 

voisi olla nimen Etymologia? Luove -sana voi tulla myös ”luovve”=talas eli kannon pää-

hän rakennettu riistakatos nimestä. Pohjoissaamen sanoja esiintyy ilomantsilaisissa pai-

kannimissä paljon esim. Nuorajärvi ”Nuorra” narumainen, kapea salmi, Vuottoniemi 

”vuodâs ” hiekkaranta, Roukejärvi ”Rouke”, porojen ääntely jne. Monet meistä muista-

vat Möhkön kylän ”Lutikkalinnan” joka oli asuntokasarmi Koitajoen länsirannalla. Tieto-

jeni mukaan kyseinen asuntokasarmi on siirretty Lutikkavaaran kylästä Möhköön. Se 

lienee toiminut aiemmin metsäkämppänä. 1800-luvun puolivälissä Arppe pakkolunasti 

Möhköstä itään olevat maat ja hän siirrätti ao. rakennuksen omalla luvalla Möhköön 

rautamasuunin työntekijöiden asunnoksi.  

 
Lutikkavaaran kylä elokuussa 1944 Ilomantsin suunnasta kuvattuna SA-kuva 

Lutikkavaara sijaitsee korkean vaaran päällä ja sieltä oli laajat näköalat ympäröiville 

saloille. Lutikkavaaran kylän talot oli rakennettu tiiviisti Ilomantsi-Möhkö-Kuolismaa 

tien varteen. Kylässä oli oma kauppa jo vuonna 1872. Sen perustajana oli Petter Nissi-

nen, mutta hän lopetti liikkeensä jo vuonna 1876. Myöhemmin 1900-luvulla Tauno ja 

Mikko Kettunen avasivat oman kaupan Lutikkavaaralle. Kylään valmistui kesällä 1937 

uusi koulurakennus, se oli aluksi supistettu kansakoulu. Lutikkavaaraan koulupiiriin 

kuuluivat Mieronaho, Louhivaara, Jupetti, Aajenvaara, Leminaho ja Teppana, sekä 

idempänä olevat Miikkulanvaara, Leppävaara ja Tolovila. Lutikkavaaran opettajana 

toimi aluksi Erkki Olavi Huuhtanen 1937–1938, Kalle Aukusti Kallio 1938–1939 ja hänen 

jälkeensä, ennen talvisotaa Valtteri Pohjamo. 
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Lutikkavaaran koulu 1.8.1937 (Ilomantsin Museosäätiö/värit lisätty) 

 
Lutikkavaaralaisia kesällä 1933 

Lutikkavaarassa asui ennen talvisotaa Kettusten lisäksi Erosia, Ikosia, Tahvanaisia, Rä-

tyjä, Palviaisia, Riikosia, Auvisia, Issakaisia, Homasia, Piiroisia, Pesosia, Kannisia, Tik-

koja, Solehmaisia ja Tauno Rydbergin perhe. Kylässä toimi vireä maamiesseura (perus-

tettiin 1927) ja siihen kuuluivat aiemmin mainitut kylät. Lutikkavaarassa oli oma työ-

väenyhdistys, jonka johtokuntaan kuuluivat 1930-luvulla Onni Kettunen, Valtteri Iko-

nen, Juho Kettunen, Heikki Pesonen, Tauno Kasurinen ja Pekka Ikonen. Kylässä olevat 

maatilat olivat pienehköjä, pellot kivisiä ja perheen isien piti hankkia toimeentulo 
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savottatyömailta. Mummoni Alman sukua (Eronen) asui 1700- luvulta lähtien Louhivaa-

ran korkean mäen päällä. Sieltä oli Lutikkavaaralle Mieronahon kautta matkaa noin 

kolme kilometriä. Kirkonkirjoissa Siegfried Kainulaisen uudistila mainitaan jo vuonna 

1735.  1700-luvun lopulta löytyy kirkonkirjoista Lutikkavaaralta; Pål Kainulain, Petter 

Sivoin ja Matts Tikka. Kirkonkirjoissa 1800-luvun alkupuolella löytyy nimet; Henrik 

Tikka, Pål Sivoin, Erik Kettuin (esi-isäni), Jakob Kettuin, Henrik Staffanain ja Olof Hei-

noin. 

 
Vasemmalla Onni Kettunen, oikealla Pikku-Mikko eli Mikko Kettunen 
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Huom! Kylän rakennuksien paikat eivät ole kartassa tarkasti määriteltyjä! 

1. Kansakoulu 317 

2. Onni Riikonen 37 vastapuolella tietä Heikki ja Sandra Auvinen  

3. Otto ja Hanna Riikonen 

4. Mikko ja Tauno Kettusen kauppatalo rajan lähellä Antti ja Heikki Parviainen 

5. Juho ja Iida Kettunen 34 

6. Pekka ja Hilja Homanen 

7. Joosua ja Anna Tahvanainen 31 

8. Otto ja Emmi Haaranen 

9. Pekka ja Santeri Issakainen 12 

10.  Eino ja Miina Kettunen, sekä Matti ja Hanna Hiltunen 

11.  Heikki ja Maria Kettunen 39 

12.   Kalevi Hoskonen 311 

13. Heikki ja Sandra Auvinen  

14.  Valtteri ja Helmi Ikonen  

15.  Antti ja Kaisa Sivonen, kylän posti. 310 

16.  Antti Pesonen 312 

Palovaaralla asuivat Matti ja Heikki Pesonen sekä Jussi Hoskonen, joka oli aiemmin 

kauppiaana Hattuvaarassa ja Kuolismaassa (Humu-Jussi). J. Antikainen toimi Lutikka-

vaaran Nuorisoseuran puheen johtajana. Aajenvaarassa asui Heikki Sivosen perhe. Mie-

ronahossa asuivat Iivana ja Jaakko Ahposen perheet. Louhivaaran asukkaina olivat 

Heikki ja Matti Kiiski, Nikolai Kanninen, Tauno, Eemeli ja Eino Ikonen sekä Heikki Erosen 

perhe. Märkälammella asui Matti ja Paavo Pesonen. Louhivarasta polku jatkui etelään 

soiden ympäröimälle kumpareelle, jonka nimeksi oli annettu Vaitsila. Vaitsilassa asuivat 

Jussi ja Iivari Penttinen. Tolovilassa asuivat mummoni veljet eli Tauno ja Frans Nilsen, 

Miikulanvaarassa asuivat Antti, Juho ja Iivari Kettunen. 
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Lutikkavaaran kartta, jonka olen saanut 25.9.2021 Unto Ikoselta. Unto on tehnyt kartan 

Erkki Sivosen antamien ohjeiden ja maanmittauslaitoksen vanhojen karttojen pohjalta. 

Kartassa näkyy tilojen numerot ja tilojen rajat. Kiitos Untolle kartasta! 
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Lutikkavaaralaiset Jussi ja Kaisa Kettunen ja tytär 

 
Pekka ja Hilja Homanen (os. Kettunen) Lutikkavaarasta 
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Hukka-Pekka Ikonen ja vaimo Johanna 

Lutikkavaaran korkeimmalla paikalla sijaitsi Kettusten veljesten kauppatalo ja sen pi-

halta näkyi selkeällä ilmalla venäjän puolella olevat vaarat. Talvisodan alettua suoma-

laiset polttivat kaikki itäisten kylien talot, mutta Lutikkavaarasta länteen olevien kylien 

talot jäivät polttamatta. Kylässä ei myöskään talvisodan aikana taisteltu, joten talot ja 

koulu säilyivät talvisodan tuhoilta. Jatkosodan aikana 1941 ja 1944 taisteltiin Lutikka-

vaaran alueella ja niissä taisteluissa osa kylän taloista tuhoutui. Nykyään Lutikkavaaran 

kylä on autio, se sijaitsee noin kolme kilometriä valtakunnan rajan takana.   

     Ennen Talvisotaa luterilainen kirkko suunnitteli rajaseutukirkon tai rukoushuoneen 

rakentamista Kuolismaahan. Asian vauhdittamiseksi ev.lut. seurakunta osti 1930-luvun 

alussa reilun kolmen hehtaarin tontin Kuolismaan kylästä, Koitajoen varresta. Tontille 

oli tarkoitus rakentaa rajaseutukirkko ja sen viereen hautausmaa. Ortodoksien kovan 

vastustuksen jälkeen kaavailtiin ao. hanketta ensin Möhköön ja vuonna 1938 seura-

kunta oli jo hankkimassa tonttia Lutikkavaarasta rajaseutukirkkoa ja pappilaa varten. 

Samaan aikaan kaavailtiin tien rakentamista Hattuvaarasta Lutikkavaaraan, jotta yh-

teydet Lutikkavaaraan, Kuolismaahan olisivat parempia ja matka-aika Hattuvaaran 

suunnalta Kuolismaan suuntaan olisi lyhempi. Tietä suunniteltiin Lutikkavaarasta Koi-

vuvaaraan ja sieltä edelleen Korentovaaraan. Toinen tieyhteys, joka oli Ilomantsin kun-

nanherroilla suunnitelmissa, oli Naarva-Hattuvaara-Liusvaara välinen tie. Nämä asiat 

raukesivat, kun talvisota syttyi marraskuussa 1939 ja talvisodan rauhassa maaliskuussa 

1940 Neuvostoliitto otti isomman oikeudella suurimman osan karjalaa ja mm. Ilomant-

sin itäkylät. Ortodoksit olivat sekä Kuolismaan, että Lutikkavaaran kirkkohanketta vas-

taan, koska Lutikkavaarassa asui myös muutamia ortodoksiperheitä. 
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Miikkulanvaaralainen Josva Kettunen autojensa kanssa 1930-luvulla (Kaisa Kettunen) 
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Hukka Pekka Ikonen ja hänen poikansa Valtteri Ikonen Lutikkavaaralta (Kaisa Kettusen 

valokuva). Hukka-Pekka asui aiemmin Lokanvaarassa, mutta muutti myöhemmin Lu-

tikkavaaraan. Hukka-Pekka teki työkseen uunimuurauksia ja puuastioita. 
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Lutikkavaaraa 2000-luvulla Kettusten pihamaalta kuvattuna   
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun, Salmiin, Värtsilään, Pälkjärveen, Sortava-

laan ja Ruskealaan. Tässä lehdessä perehdymme lyhyesti vuonna 1727 perustetun Im-

pilahden pitäjän vaiheisiin. Impilahden pitäjä sijaitsi Laatokan koillisrannalla.  

     Impilahden pitäjän pinta-ala oli 904,3 km². Pitäjän asukasluku oli ennen talvisotaa 

noin 12 800 henkeä, heistä noin 8 000 oli luterilaisia, loput ortodokseja. Ortodoksien 

seurakunnan muodostivat Kitelän ortodoksinen seurakunta ja Pitkärannan ortodoksinen 

seurakunta. Impilahden suurin taajama oli Pitkäranta ja kunnan hallinnollinen keskus 

sijaitsi Impilahden kirkonkylässä. Impilahden kyliä olivat; Haukkaselkä, Hippola, 

Hunttila, Huunukka, Hättilä, Janaslahti, Kerisyrjä, Kirkonkylä, Kitelä, Koirinoja, Koivu-

selkä, Kokkoselkä, Kytösyrjä, Leppäsilta, Metsäkylä, Mursula, Mäkisalo, Nietjärvi, Pitkä-

ranta, Purovaara, Ruokojärvi, Räkäli, Sumeria, Syskyjärvi, Syskyä, Uomaa ja Välimäki. 

Impilahteen perustettiin ensimmäinen kansakoulu vuonna 1870 ja seuraava koulu 

vuonna 1888. Ennen talvisotaa Impilahdessa oli 20 koulupiiriä. Vuonna 1910 toimi Im-

pilahdella vielä yksi venäläinen koulu. Teollisuuslaitoksia oli eniten Pitkärannassa mm. 

Diesen Wood Companyn puunjalostustehtaat/Sellutehdas, Nurmisaaren saha, Hunttilan 

tiilitehdas, Pitkärannan vaskikaivos/kuparikaivos Ristassa (Pitkärannan Kaivos Oy), 

Kokkokallion kaivos, Kelimäen ja Välimäen rautakaivos, jotka suljettiin pääosin 1900-

luvun alkupuoliskolla. Pitkärannan alueella oli 1800-luvulla noin 10 kaivosta, joissa tar-

vittiin työvoimaa. Pitkärannassa oli rautatehdas, jossa jalostettiin Pitkärannan rauta-

malmit teräkseksi. Työpaikkojen ja paremman elämän toivossa Ilomantsista muutti 

1800-luvun puolivälissä kymmeniä perheitä Impilahteen. Pääosa näiden perheiden mie-

histä teki töitä Impilahden kaivoksilla, osa maanviljelijöinä ja käsityöläisinä. Kuolismaan 

Kettusista Impilahteen muuttivat mm. seuraavat; 

Mikko Kettunen s. 04.02.1828 Riihiniemi, muuttokirja 1850-luvulla 

Jaakko (s. 15.05.1845) ja Maria Kettunen, muuttokirja 27.07.1885 

Liisa Kettunen s. 21.04.1865, muuttokirja 1880-luvulla 

Pekka Kettunen s. 30.04.1863, muuttokirja 25.08.1898 

Heikki Kettunen s. 18.01.1864 Lutikkavaara, muuttokirja 1890-luvulla. Kettusia muutti 

mm. Impilahden Kerisyrjän kylään ja sieltä he siirtyivät talvisodan alla evakkoon Suo-

nenjoelle, Varkauteen ja Joroisille. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pitk%C3%A4ranta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Koirinoja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mursula
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pitk%C3%A4ranta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pitk%C3%A4ranta
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Impilahden kirkko SA-kuva 

 
Impilahden kirkon portaat 2018 
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Ilmakuva Kitelän (Kitilän) ortodoksisen kirkon ympäristöstä, oikealla ylhäällä pappila. 

Museoviraston kuva, värit lisätty. 

 
Impilahden ortodoksisen kirkon paikka 2018 
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Impilahden Pitkärannan ortodoksinen kirkko, Museovirasto, kuva väritetty 

 
Impilahden ortodoksisen kirkon paikka kesällä 2018, oikealla puolella nykyinen kirkko 
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Impilahden Pitkärannan taajamaa, Lappeenrannan museot (Väritetty kuva) 

 
Impilahden sankarihautausmaan muistomerkki. Impilahden sankarihautausmaa sijait-

see lähellä luterilaisen kirkon paikkaa, vastapuoleisella sijaitsevalla pellolla. Sinne on 

haudattu 190 talvi- ja jatkosodan sankarivainajaa. 
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Itä-Karjalan kansanopiston rehtorin asunto. Museovirasto, kuvaan lisätty värit. 

 
Museoviraston kuvia Impilahdesta, vasemmalta ylhäältä; Impilahden luterilainen 

kirkko, Pitkärannan rukoushuone ja Pitkärannan taajamaa. Keskellä Kitelän kansakoulu, 

Koirinojan kansakoulu ja Pitkärannan kaivostorni. Alhaalla Pitkärannan uudempi kansa-

koulu, Ruokojärven kansakoulu ja Itä-Karjalan kansanopisto. Kuviin on lisätty värit. 
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Impilahden Syskyjärven kylä sijaitsi Suojärvelle johtavan tien varrella ja siellä oli mm. 

Gösta Serlachiuksen omistama Syskyän hovi, kansakoulu, kaksi kauppaa, joista Hovin 

lähellä ollut Mihail Hodijevin kaupparakennus on vielä ”kunnossa”, sekä Syskyän luos-

tari. Käydessäni 2018 Syskyjärven kylässä, Göstan hovin paikalla oli venäläisten raken-

tama talo. Löysin Syskyän koulun kivijalan ja talvisodan alla tehdyt panssariesteet.  

 
Syskyjärven kunnalliskoti ja koulu sijaitsivat kuvassa vasemmalla SA-kuva 

 
Syskyjärven kunnalliskodin paikka Suojärven tien varrella 
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Syskyjärven koulun paikka Suojärven tien varrella 

 
Kartta Syskyjärven kylästä 
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Syskyän Hovin päärakennus Syskyänjoen varrella, kuva Impilahden suunnasta SA-

kuva 

 
Syskyän Hovin paikka Suojärven suunnasta kuvattuna 

Uomaan kylä sijaitsi Lemetti – Käsnäselkä tien varrella, Sääksjärven itäpuolella. Kylään 

oli matkaa kirkonkylästä 45 km. Kylässä asui noin 250 henkeä. Kylään saatiin alakan-

sakoulu vuonna 1911, sitä ennen kylässä oli ns. venäläistämiskoulu, kauppa, lento-

kenttä, rajavartiosto ja tsasouna ”Martyyritar Paraskevan tsasouna”.  Uomaan kylässä 

käytiin talvisodan aikana raskaita puolustustaisteluja. Ennen talvisotaa Uomalla toimi 

aktiivisesti suojeluskuntaosasto venäläistämiskoulun tiloissa. 
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Uomaan hautausmaan muistomerkit 2018 

 
Uomaan kansakoulun paikka vasemmalla, vastapuolella tietä oli kauppatalo. takana va-

semmalle kääntyvän tien varrella oli hautausmaat, joista löytyy muistomerkit. 
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Ilomantsin ev.lut seurakunnan kirkkoherrat vuosien varrella 
Ensio Kettunen 
 

Ilomantsin ev.lut. seurakunta sai alkunsa vuonna 1653 ja se sai samalla ensimmäisen 

kirkkoherran Gregorius Wendaliuksen (s. 1622 Pielisjärvellä, k.1681 Ilomantsissa). Hän 

toimi Ilomantsin kirkkoherrana yhteensä 28 vuotta aina vuoteen 1681 saakka. Hänen 

virka-aikanansa rakennettiin Ilomantsin ensimmäinen kirkko Pappilanmäelle. Se oli 

vaatimaton rakennus, ilman mitään erikoisia kirkon tunnusmerkkejä. Ensimmäinen 

kirkko rappeutui ajan kuluessa ja alettiin rakentaa toista kirkkoa jo vuonna 1686.  

     Toinen kirkkoherra oli Samuel Kettunius (1681–1719), joka tunnettiin leikillisyydes-

tään. Hänen aikanansa rakennettiin toinen luterilainen kirkko Pappilanmäelle. Siinä oli 

sisällä jo kirkollisia tunnusmerkkejä, pylväitä ja myös kattoholvit. Samuel Kettunius (s. 

28.2.1644 Ilomantsissa, k. 1719 Ilomantsissa) oli Ilomantsissa pappina yhteensä 44 

vuotta. Toinen kirkkorakennus paloi venäläisten polttamana vuonna 1703 ja venäläiset 

veivät mukanansa kirkon kellon. Samalla reissulla venäläiset polttivat 25 taloa Ilomant-

sissa. Kolmatta kirkkoa alettiin rakentaa Kettuniuksen virka-aikana ja se valmistui 

vuonna 1716. Kirkko rakennettiin nykyisen isopappilan ja maantien välille. Kirkkoon 

tilattiin kello Tukholmasta ja se sijoitettiin pylvään päähän (9 sylen eli noin 16 metrin 

korkeuteen).   

 
Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kirkon pohjapiirros 
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Kolmas kirkkoherra Ilomatsissa oli Anders Norrgren (1722–71), hän oli Samuel Ket-

tuniuksen poika. Anders toimi pitäjässä pappina lähes puoli vuosisataa. Anders Norrgren 

(s. 23.5.1696 Ilomantsissa, k. 13.3.1771 Ilomantsissa) rakennutti uuden luterilaisen 

kirkon ortodoksisen kirkon viereen ja se valmistui 1754. Kirkko nimettiin Pyhän And-

reaksen kirkoksi ja se oli ns. ristikirkko. Kirkon vierelle valmistui kellotapuli vuonna 

1756. Kellotapuliin asennettiin Kettuniuksen hankkima kello ja samalla tilattiin Tukhol-

masta puolta suurempi uusi kello. Kirkko ja kellotapuli ympäröitiin kiviaidalla vuosina 

1763–1765. Pyhän Andreaksen kirkko paloi 27.7.1794 salaman iskiessä kirkontorniin. 

Palo levisi pian viereiseen ortodoksiseen kirkkoon ja molemmat kirkot paloivat kivijal-

kaan saakka.     

     Neljäs kirkkoherra Ilomantsissa oli Henrik Johan Stenroth (1772–74). Stenroth (s. 

16.9.1727 Rautalampi, k. 17.7.1774 Ilomantsissa) vihittiin papiksi Porvoossa 1751 ja 

hän toimi pappina ennen Ilomantsia Leppävirralla. 

     Viides kirkkoherra Ilomantsissa oli Claes Johan Molander (1776–99). Claes Molander 

(s. 8.4.1724 Sulkava, k. 27.5.1799 Ilomantsi) toimi ensin isänsä apupappina Tohma-

järvellä ja vt. kirkkoherrana, sekä Kiteen ja Kesälahden kirkkoherroina ennen Ilomant-

siin tuloa. Molander oli pidetty kirkkoherra ja se toteen näytettiin uuden kirkon raken-

nustöissä. Hänen aikanansa rakennettiin nykyinen kirkko Malisenharjulle ja se valmistui 

juhannuksena 1798. Kirkko nimettiin ”Johanneksen kirkoksi”. Kirkon paikaksi haluttiin 

salamalle turvallisempi paikka. Kirkkoa korjattiin ensimmäisen kerran vuonna 1810 ja 

seuraavan kerran jo vuonna 1814.    

     Kuudes kirkkoherra Ilomantsissa oli Johan Molander (1801–37), Claes Molanderin 

poika. Johan Molander (s. 25.5.1762 Kesälahti, k. 28.1.1837 Ilomantsissa) toimi uransa 

loppuajan Porvoon hiippakunnan piispana (1821–37).   

     Seitsemäs kirkkoherra Ilomantsissa oli Carl August Molander (1840–58), hän oli Jo-

han Molanderin poika. Carl Molander (s. 3.7.1795 Kuopio, k. 19.8.1958) toimi pappis-

virassa isänsä apulaisena ja sijaiskirkkoherrana isänsä siirryttyä Porvoon piispaksi. Ilo-

mantsin kirkkoherrana hän toimi kuolemaansa saakka. Häneen päättyi Molanderien val-

takausi Ilomantsissa. Ilomantsin isopappila rakennettiin 1840-luvulla.  

     Kahdeksas kirkkoherra oli ilomantsilainen Gregorius Monell (Mononen) (1862–84), 

hän toimi ensin Ilomantsin apupappina vuosina 1842–46 ja kirkkoherrana vuosina 

1862–1884. Gregorius Monell syntyi Ilomantsissa 14.7.1811 Heikki Monosen ja Maria 

Laatikaisen perheeseen. Gregorius Monell opiskeli triviaalikoulussa Kuopiossa 

17.1.1927-12.12.1932 ja Porvoon lukiossa 16.2.1833-30.11.1936. Gregorius kirjoitti 

ylioppilaaksi Helsingissä 17.11.1837 ja vihittiin papiksi Porvoon hiippakunnassa 

18.12.1939. Gregorius Mononen muutti sukunimensä kouluaikana muotoon Monell. Hän 

toimi pappina myös Kangasniemellä, Virolahdella, Säkkijärvellä, Jääskessä ja Ilomant-

sissa. Rovastiksi hänet nimettiin vuonna 1867. Rovasti Gregorius Monell sairastui 

vuonna 1883 ja hän kuoli pappilassa 2.2.1884. Gregorius Monell (Mononen) oli Ren-

qvistiläinen ja yksi liikkeen keskeisistä oppi-isistä. Renqvistiläisyyden esi-isä on Ilo-

mantsilainen Henrik Renqvist (Kukkonen), hän aloitti pappisuransa Liperissä 1817.   

     Yhdeksäs kirkkoherra Ilomantsissa oli Frans Niklas Lackström (1886–98). Hän val-

mistui papiksi vuonna 1858 ja toimi pappina ennen Ilomantsiin tuloa mm. Leppävirralla 

ja Nilsiässä. Frans Lackström (s.1.6.1834 Pyhäjoki, k. 12.11.1898 Ilomantsi) oli pidetty 

kirkkoherra, hyvin tarkka ja täsmällinen viranhoitaja. Hänen lapsistansa jäi Ilomantsiin 
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1900-luvun alkupuolella mm. lääkäri Onni Lackström, apteekkari Johannes Lackström 

sekä opettaja Yrjö Lackström.  

     Kymmenes kirkkoherra Ilomantsissa oli Otto Alfred Airio, ennen Malmgren (1902–

11). Otto Airio (s. 3.3.1849 Kontiolahti, k. 15.11.1912 Ylistarossa umpisuolen tulehduk-

seen, toimi aluksi Keiteleen seurakunnassa viisi vuotta, Ilomantsin kappalaisena vuo-

sina 1881–1902, Ilomantsin kirkkoherrana vuosina 1902–1911 ja viimeisen vuoden 

Ylistaron kirkkoherrana (v. 1911–12).  

     Yhdestoista kirkkoherra Ilomantsissa oli Martti Matias Hellevuori (1911–1927). 

Martti Hellevuori (s. 10.11.1869 Pyhäjärvi, k. 14.11.1932 Eura) toimi aluksi Kurkijoen 

kirkkoherran apulaisena, Janakkalan kappalaisena ja Vanajan vt. kappalaisena. Ilo-

mantsin kirkkoherrana hän toimi vuosina 1911–1926 ja siirtyi Euran kirkkoherran vir-

kaan 1927. Hellevuoresta sanottiin, että hän oli liian virallinen pappi.   

     Kahdestoista kirkkoherra Ilomantsissa oli Kalle Juhani Hämäläinen (1928–1936), 

hän toimi Ilomantsin kappalaisena vuosina 1909–27 ja kirkkoherraksi hänet valittiin 

vuonna 1928. Kalle Hämäläinen (s. 10.7.1879 Anttola, kuoli 25.4.1936 Ilomantsi) oli 

pidetty seurakunnan paimen. Hämäläisen aikaan kirkko peruskorjattiin (1932–1933) ja 

jumalanpalvelukset pidettiin sinä aikana Kotimäen koululla. Kirkko oli suljettuna 1932 

helluntaista aina uudistetun kirkon vihkijäisiin saakka, eli sunnuntaihin 12.11.1933.   

 
Kuvassa Kalle Hämäläinen, Simo Okulow, kenttäpapit Hannes Mustakallio ja Robert Im-

monen, rovasti Emanuel Kolkki, Ilomantsin suojeluskunnan aluepäällikkö kapteeni Ala-

rik Lang, Pielisjärven suojeluskunnan aluepäällikkö kapteeni Kalle Hyvärinen ja Armas 

Aavikko kävelevät Kuolismaa-Vuottoniemi tiellä kesällä 1930. 
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Kirkkoherrat Martti Hellevuori, Kalle Juhani Hämäläinen ja Nikolai Raila 

Kalle Hämäläinen kuoli sydänkohtaukseen 25. huhtikuuta 1936 ja hänen jälkeensä kirk-

koherran väliaikaista virkaa hoitivat K. J. Teppo ja Emil Hakamies. Kesällä 1937 Viipurin 

piispa Yrjö Loimaranta asetti Ilomantsin kirkkoherraksi Nikolai Raila (1937–48). Nikolai 

Raila (s. 18.12.1895 Lapväärtissä) toimi aiemmin pappina Kaustisilla, Laitilassa ja Kaa-

villa, sekä kirkkoherrana Soanlahdella (1928–1937). Kalle Hämäläisen aikana oli Ilo-

mantsissa kiistaa Kuolismaahan sijoitetusta ev.lut. seurakunnan rajaseutupastorista. 

Ortodoksit eivät hyväksyneet sitä, vaan sijoittivat oman papin Kuolismaahan. Ev.lut. 

seurakunta siirsi Kuolismaan papin Möhköön ja toiminta-alueena oli Lutikkavaara. 

 
Piispa Yrjö Loimaranta vierailulla Kuolismaassa kesällä 1937 
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Ilomantsin ev.lut. kirkkoherrana toimi Lauri Hyvärinen vuosina 1948–64. Lauri Hyväri-

nen (s.31.5.1900 Joensuu, k. 23.1.1974 Joensuu) toimi aiemmin mm. pappina mm. 

Joroisilla, Valkealassa, Kivennavalla, Vuokselassa, Kaavilla, Kivijärvellä, Peräseinäjoella, 

sekä kirkkoherrana Soanlahdella. Muistan hänet virallisen oloisena ja kaavamaisena 

pappina. Saarnat olivat lapsen silmin pitkiä ja ”puisevia”. Olin 1960-luvun alussa serk-

kupojan kastetilaisuudessa ja setäni ilmoitti pojan kolme etunimeä. Lauri Hyvärinen 

tokaisi sedälleni ”Kaksi nimeä riittää, kun teille tulee lapsia lähes joka vuosi ja pian 

kalenteri ei riitä”.  

     Neljästoista virallinen kirkkoherra Ilomantsissa oli Antti Koljonen (1965–1966). Hän 

toimi Lauri Hyvärisen aikana kappalaisena. Antti Koljonen (s. 4.1.1911 Antrea, k. 1966 

Ilomantsissa) toimi pappina ennen Ilomantsia mm. Viipurin maaseurakunnassa, Raut-

järvellä, Mikkelissä ja Suursaaressa. Antti Koljonen toimi Suomen Joutsenen laivapas-

torina maailmanympärysmatkalla vuonna 1936. Ilomantsin kappalaiseksi Koljonen tuli 

sotakesänä 1.5.1941 ja jatkosodassa Antti Koljonen palveli myös Suomen sotarinta-

milla. Hänen sijaisenaan sota-aikana olivat Vilho Muilu ja Emil Hakamies. 

     Viidestoista kirkkoherra Ilomantsissa oli Uuno Niiranen (1967–1987). Uuno Niiranen 

(s. 18.9.1924 Suistamo, k. 16.9.2009 Joensuu) oli vanhan hyvän ajan pappi. Hän eli 

seurakuntalaisten suruissa ja iloissa aidosti myötäeläen. Oma näkemykseni oli, että hä-

nestä pidettiin paljon seurakuntalaisten keskuudessa ja kehuttiin edeltäjiänsä parem-

maksi papiksi! 

     Kuudestoista virallinen kirkkoherra Ilomantsissa oli Martti Miettinen. Martti Miettinen 

(1987–2005) toimi aiemmin mm. Kansanopiston rehtorina, Sotkamossa uskonnonopet-

tajana, Joensuun kolmantena kappalaisena ja Ilomantsin kappalaisena vuosina 1971–

73. Opin tuntemaan Martin jo rippikoulussa vuonna 1971. Hän pyysi minua kesällä 1972 

rippikouluun isoiseksi ja sanoin, että en pääse, kun kotona oli heinätöitä. Martti sanoi, 

tuletko riparille töihin, jos hommaan teille kotiin heinämiehen? Menin Korvenaluksen 

koululle isoiseksi ja heinäaikaan meille tuli nuorisonohjaaja ja diakoni tekemään heiniä. 

Martin kirkkoherrana oloaikana toimin kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvoston varapu-

heenjohtajana. Yhteistyö pelasi meidän kesken erittäin hyvin. Martti Miettisen aikana 

tehtiin kirkkoon suuri peruskorjaus.    

     Seitsemästoista kirkkoherra Ilomantsissa oli Mikko Tolonen (2005–2016). 

     Kahdeksastoista kirkkoherra Ilomantsissa oli Seppo Kuosmanen. (2016–2021. Hän 

toimi aiemmin mm. Rajaseutupastorina Ilomantsissa ja Joensuun seurakuntayhtymän 

perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana. Sepon kanssa oli hyvä toimia ja hän oli 

helposti lähestyttävä kirkkoherrana ja rajaseutupastorina. Mukavina muistoina hänestä 

on jäänyt vaellusrippikoulut, joissa sain olla mukana Sepon kanssa.  

     Yhdeksästoista kirkkoherra Ilomantsissa on Juha Aronen (2021-). Hänet valittiin ke-

väällä 2021 Ilomantsin seurakunnan kirkkoherraksi kirkkoneuvoston yksimielisellä pää-

töksellä. Näin lähes kaikki viralliset Ilomantsin evankelisen seurakunnan kirkkoherrat 

on lueteltu! Vielä muutama asia seurakunnan rakennuksista. Pikkupappila on Pentti 

Laasosen mukaan rakennettu 1790-luvun alussa, Ismo Björnin mukaan 1800-luvun 

alussa? Pentti Laasosen mukaan ensimmäinen isopappila valmistui jo vuonna 1797? 

Uutta pappilaa rakennettiin kuitenkin jo 1840-luvun alussa (Molander sijoitti omia ra-

hoja pappilaa varten). 
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Lähteet; Ilomantsin Historia, Ismo Björn 

Vanhat sanomalehdet 

http://hiski.genealogia.fi 

 
Martti Miettisen virkaanasettaminen 1987, piispa Matti Sihvonen keskellä, hänestä oi-

kealle rovasti Uuno Niiranen ja rajaseutupastori Arvo Salomaa. 

http://hiski.genealogia.fi/


 
31 

Kuuksenvaaralainen sissipäällikkö 
Ensio Kettunen 

Synnyin kotini kammariin Kuuksenvaarassa ja sen vuoksi koen olevani vieläkin kuuk-

senvaaralainen, vaikka olen asunut Riihijoella jo yli 40 vuotta. Nykyset kuuksenvaara-

laiset ovat muuttaneet sinne vuosikymmenten saatossa ja heistä tunnen vain osan. 

Oman lapsuuden aikaiset kuuksenvaaralaiset ja heidän talonsa muistan vielä hyvin.  

     Rätylän tila Kuuksenvaarassa on vanha kantatila ja sen ainakin vanhemmat kuuk-

senvaaralaiset muistavat. Olen poiminut marjoja ja sieniä Rätylän tilan metsistä jo lähes 

kuudenkymmenen vuoden ajan ja usein olen saanut sieltä tarvitsemani marjat.   

     Kuinka moni tuntee Rätylän tilan historiaa tai tietää, että Kuuksenvaarassa asui ai-

kanaan yksi kuuluisimmista sissipäälliköistä? Rätyjä asui Kuuksenvaarassa 1700-luvulla 

ainakin kahdella tilalla. Yksi heistä oli Antti Eerikinpoika Räty. Hän syntyi Pielisjärvellä 

vuonna 1722. Nuoruudessa Antti Eerikinpoika Räty muutti Kuuksenvaaraan vaimonsa 

Kaisa Nevalaisen (s. 1722) kotitilalle ennen 1750-lukua. Kuuksenvaarassa asui jo en-

nestään Rätyjä tiloilla 7 ja 8 jotka saattoivat olla Antin serkkuja. Tilalla 7 asui 1750-

luvulla Christer Räty ja tilalla 8 Grels Räty.  

     Antti (Anders) Eerikinpoika Räty oli oman aikansa Robin Hood. Venäläiset sissijoukot 

kävivät silloin tällöin ryöstöretkillä Ilomantsin itäkylissä ja myös kirkonkylällä (vuonna 

1703). Antti julistautui sissipäälliköksi ja kokosi ympärilleen miesjoukon. Antin sissi-

ryhmä teki ryöstö- ja seikkailuretkiä Aunuksen kyliin mm. Porajärvelle, Kuutamalah-

delle, Klyyssinvaaraan ja Repolaan. Osa näistä retkistä oli kostoretkiä venäläississien 

harjoittamista kylien ryöstöistä. Venäläississit pelkäsivät Antti Eerikinpoikaa ja he oli-

vatkin tehneet Antti Eerikinpojasta sananparren ”Suti, puti matkaas, Rätyläinen tulee”. 

     Antti Eerikinpoika Räty avioitui 21.12.1744 Kaisa Nevalaisen kanssa ja he saivat 

paljon lapsia; viisi tyttöä ja kuusi poikaa. Osa lapsista kuoli nuorina. Luettelen lapset 

ikäjärjestyksessä; Erkki (s. 11.3.1746, puoliso Kaisa Kupiainen s. 15.5.1760 Sonkaja), 

Risto (s. 4.11.1747), Anna (s. 29.1.1750, puoliso Lauri Kärkkäinen s. 17.1.1746 Hu-

hus), Tiina (s. 11.4.1752 Kuuksenvaara, k. 24.1.1796 Ilaja), Antti (s. 21.6.1754 Kuuk-

senvaara, kuoli pienenä), Kaisa (s. 20.9.1756), Silja (s. 14.5.1758), Matti (s. 31.1.1760 

Kuuksenvaara) avioitui Regina Pussisen kanssa ja jäi asumaan Kuuksenvaaraan, Heikki 

(s. 10.1.1762), Maria (s. 28.2.1763) ja Antti (s. 7.7.1764).    

     Matti Antinpoika asui 1800-luvulle saakka Kuuksenvaaran tilalla. Matti eli vanhaksi 

ja kuoli vasta 1854. Matin poika Anders kuoli jo vuonna 1817.  
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Kuuksenvaaran kansakoulun valokuvia vuosien varrelta  
Ensio Kettunen 

Ohessa muutamia Kuuksenvaaran koulun luokkakuvia vuosien varrelta. Pääosan opis-

kelijoista muistan, mutta muutamien kohdalla saattaa olla virhe! Kuvista olen tehnyt 

kaksi kopiota, värikuvan ja mustavalkokuvan. Ensimmäisenä on Ilomantsin Museosää-

tiön kuva 1930-luvulta, opettajana suojeluskunnan aluepäällikkö Vilho Julkunen. Kuvan 

naisopettaja on Inkeri Rantamäki (-1928), hänen jälkeensä opettajana oli Alma Lyyti-

käinen (1928-). Koulussa toimi opettajina aikojen saatossa mm. kuuksenvaaralaiset 

Niilo Suihko 1900-luvun alkupuoliskolla, Laura Penttinen ja Airi Suihko 1960-luvulla. 

Niilo Suihkon jälkeen opettajina oli; Juho Lempäälä, Toini Airio, Lydia Paturi, Yrjö Vainio, 

Sven Fabritius, Vilho Julkunen (1927–39), Kaarle Rantamäki (-1939). Kuuksenvaaran 

koululle kunta osti 13,3 hehtaarin maapalan vuonna 1911 ja koulu lienee valmistunut 

syksyyn 1914 mennessä. Koulu perustettiin kesällä 1910 ja sen ensimmäisenä opetta-

jana toimi Niilo Suihko. Koulua pidettiin aluksi taloissa ja 1914 lähtien koulutalossa. 

Koulua suurennettiin pituussuunnassa vuosina 1929–31, kun opiskelijamäärä lisääntyi.      

 
Kuuksenvaaran koululaisia 1930-luvulla Vilho Julkusen kanssa (Ilomantsin museosäätiö) 
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Kuuksenvaaran koulu 1950 luvun lopulla. 
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Kuuksenvaaran koululaisia 1960-luvulla (1958–1953 syntyneet). 

Eturivissä vasemmalta; Tero Varis, Jussi Penttinen, Sormunen, Anneli Piiroinen, Aimo 

Kettunen, Hillevi Heikkinen, Seppo Jeskanen, Tuula Sissonen, Eija Laatikainen, Arvi Ris-

sanen, Hannu Penttinen. Toinen rivi vasemmalta; Reino Kettunen, poika? Jaakko Tors-
sonen, Reijo Piiroinen, Armi Savinainen, Aila Sissonen, Taina Torssonen, Johanna Pent-

tinen, Helena Kettunen, Pirjo Penttinen, Eija Kettunen, Tapani Tikka, Juha Penttinen, 

tyttö Salmela? ja poika. Kolmas rivi vasemmalta; Ensio Kettunen, Erkki Varis, Veli Kyy-

kallio, Seppo Kettunen, Paavo Turunen, poika? Poika? Jouko Kettunen, Kari Piiroinen, 

Tuomo Kettunen, Tarja Tahvanainen, Leila Kettunen, tyttö? Elsa Ikonen, Marita Purmo-

nen, Kirsti Piipponen, Salme Kettunen, Eija Tahvanainen, Pirkko Piipponen, Eila Kettu-

nen, Veikko Torssonen? Sirpa Rytkönen, poika? Ylärivissä vasemmalta; Airi Suihko, 
Veikko Sissonen, Aulis Kettunen, poika? Väinö Timoskainen, poika, poika, Helinä Kai-

nulainen, Pekka Kyykallio, Elina Kettunen, Seppo Tahvanainen, Pirjo Piipponen, Teuvo 

Rissanen, Aila Kettunen, Ulla Purmonen, Pentti Torssonen, poika, Usko Rautiainen, 

Laura Penttinen, poika? poika?       

 



 
35 

 
Kuuksenvaaran koululaisia, vuosina 1954–1955 syntyneet ja opettaja Airi Suihko. 

Vasemmalta oikealle; Jouko Kettunen, Veli Kyykallio, Paavo Turunen, Osmo Kettunen, 

Ensio Kettunen, Pentti Ahponen, Kari Piiroinen, Seppo Sissonen, Väinö Timoskainen, 

poika takana, Esa Sissonen, Tarja Tahvanainen, Tuomo Kettunen, Mirja Timoskainen, 

Salme Kettunen, pojat takana Ikonen/Salmela? Pirjo Huurinainen, Salmela, Helena Kur-

vinen, Ulla Purmonen, Teija Tanskanen, Leila Kettunen, Tuula Potkonen.   
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Kuuksenvaaran koulukuva vuonna 1950–51 syntyneet. 

Alarivi vasemmalta; Raija Ahponen, Irma Vilokkinen, Terttu Salmela, Aune Timoskai-

nen, Reima Kettunen, Esko Kettunen, Paavo Penttinen, Reijo Pyy, Aarne Kettunen, Arvo 

Timoskainen ja Erja Varis. Toinen rivi vasemmalta; Leena Turunen, Sirkka Laatikainen, 

Ritva Vahersalmi, Helena Piipponen, Marja Potkonen, Tuula Purmonen, Unto Tikka ja 

Erkki Varis. Kolmas rivi vasemmalta; Terttu Torssonen, Raimo Kettunen, Ari Torssonen, 

Kari Turunen, Pauli Piipponen, Marja-Leena Huurinainen, Raino Salmela. Neljäs rivi va-
semmalta. Vappu Korhonen, Eila Kyykallio, Seppo Kyykallio, Ari Kettunen, Martti Ikonen 

ja Jorma Torssonen.  
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Alhaalta vasemmalta; Pentti Kettunen, Reijo Solehmainen, Hannu Sissonen, Aimo Ket-
tunen, Esa Rytkönen, Reijo Piiroinen, Jouko Vatanen, poika? Toinen rivi vasemmalta; 

tyttö? Aila Sissonen, Armi Savinainen, Sirpa Rytkönen, Marita Purmonen, Kirsti Piippo-

nen, Eija Tahvanainen, Terttu Torssonen, Helena Kettunen, Johanna Penttinen, Taina 

Torssonen, Pirjo Penttinen. Kolmas rivi vasemmalta; Hannu Penttinen, Tero Varis, Jouko 

Sissonen, Seppo Jeskanen, Jouni Piiroinen, Jussi Penttinen, Eija Kettunen, Airi Piiroinen, 

Eira Varis, Eija Laatikainen, Tuula Sissonen. Neljäs rivi vasemmalta; Airi Suihko, Laura 
Penttinen, Eila Kurvinen, Katri Kurvinen, Osmo Kettunen, Veli Kyykallio, Palviainen, 

poika, Ulla Purmonen, Tuula Potkonen, tyttö, Salme Kettunen, Leila Kettunen. Viides 

rivi; Paavo Turunen, Seppo Kettunen, Kari Piiroinen, Jouko Kettunen, Ensio Kettunen, 

Pentti Ahponen, Usko Rautiainen, Esa Sissonen, poika? poika? Ylärivi vasemmalta; Erkki 

Varis, Juha Penttinen, Tapani Tikka, Väinö Timoskainen, poika? Reino Kettunen, Arvi 

Rissanen? Veikko Sissonen, Tapio Palviainen, Kari Ruokolainen, poika?  
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Apukouluun vai keskikouluun  
Ensio Kettunen 
Ihmisen muistiin palautuu silloin tällöin eletty elämä. Kerron tässä yhden tarinan Kuuk-

senvaaran koulusta. Elettiin 1960-luvun puoliväliä ja vuoden kierto oli edennyt jo elo-

kuulle. Sinä kesänä oli perustettu Ilomantsiin ”apukoulu” Kotimäenkoulun tyhjentynee-

seen kouluun (Kansalaiskoulu valmistui syksyksi). Kouluun otettiin opiskelijat, joilla oli 

erilaisia oppimisvaikeuksia. Opettaja päätteli, että Kuuksenvaaran koulusta voidaan siir-

tää kaikki heikkolahjaiset tai huonosti oppivat Ilomantsin Kotimäenkoululle perustet-

tuun apukouluun. Samalla iskulla hän varmaan ajatteli siirtää vaikeat opiskelijat apu-

kouluun. Opettaja kiersi kesällä 1964 kylän taloissa ja markkinoi apukouluun siirtymistä 

kertomalla, että opetusryhmät ovat siellä pienemmät ja taksi hakee apukoulun opiske-

lijat kotoa kouluun. Opettajalla oli hakupaperit mukana ja monet vanhemmat allekir-

joittivat hakemuksen oppilaan puolesta. Syksyllä toistakymmentä kuuksenvaaralaista 

siirtyi kirkonkylälle perustettuun Kotimäenkouluun. Minun mielestäni sinne siirrettiin ai-

nakin osa aivan turhaa! He ovat pärjänneet työelämässä hyvin ja olisivat pärjänneet 

myös ”normaaliluokan” mukana. 

     Muistan 1964 joulujuhlan ”kuusijuhlan” hyvin. Kun joulunäytelmät oli esitetty seu-

rasi joulutodistusten jako. Odottelin kuumana omaa vuoroani, mutta sitä ei tullut. Muut 

tekivät poislähtöä koulusta, minä menin opettajan huoneeseen ja kerroin, etten saanut 

todistusta. Opettaja käski minua odottamaan luokassa ja hän lupasi tehdä todistuksen 

valmiiksi. Kului ehkä muutama minuutti, kun hän palasi luokkaan. Sain todistuksen, 

mutta joulutodistuksen numerot tulivat täytenä yllätyksenä. Seurasin silmilläni nume-

roriviä alaspäin ja mitä alemmas tulin, sitä alakuloisemmaksi tulin. Opettaja oli tehnyt 

oikein kunnon viitosrivin, ainoastaan käytös oli kymmenen, muut arvosanat olivat sitten 

viitosia. Ihmetyksekseni oli suurin liikunnan numeron kohdalla, koska edustin syksyllä 

koulua ja pärjäsin niissä hyvin, pääsin 1000 metrin juoksussa podiumille. Myös Pohjois-

Karjalan koulujenvälisissä maastojuoksukilpailuissa Tuupovaarassa meni hyvin, sijoituin 

nuorimpana kilpailijana omassa sarjassa neljänneksi. Ajattelin, että tällä todistuksella 

ei ollut mitään toivoa päästä keskikouluun ja jos opettajan mielipidettä olisi kysytty, 

olisin joutunut seuraavana syksynä apukouluun, ainakin numeroiden valossa. Onneksi 

hänellä ei ollut siihen sananvaltaa, eikä vanhempaini olisi allekirjoittaneet hakemusta. 

     Kevättalvella olimme puutöissä ja opettaja tuli luokseni vihaisen oloisena. Olin te-

kemässä ensiapukaappia ja sen kynsiliitokset olin tehnyt huonosti. Opettaja alkoi sättiä 

minua huonosta työstä ja tempaisi melkein valmiin ensiapukaapin ja heitti sen lattialle. 

Itku kurkussa keräsin kaapin jäänteet lattialta ja viskasin ne roskalavalle. Suututti to-

della paljon, mutta en uskaltanut provosoida opettajaa tapauksesta. Kotona kerroin 

asiasta äidille ja isä kävi opettajan puheilla seuraavana iltana. En tiedä mitä olivat so-

pineet, mutta seuraavalla kerralla aloitin tehdä pienempää rasiaa. Tuli mieleen kansan-

satu ”Hiiri kissalla räätälinä”; Ei tullut ensiapukaappia, tuli vain pieni lipas! 

     Oma tieni opettajaksi meni pitkän kaavan mukaan. Jouduin etenemään urallani kou-

lusta kouluun, jotta pääsin opiskelemaan opettajaksi. Olen yrittänyt olla parempi opet-

taja ja parempi tukija omille opiskelijoille, kuin edellä mainitsemani opettaja. Olin ope-

tustyössä yhteensä 36 vuotta ja varmaan aiemmat omat kokemukset ovat olleet ohjaa-

massa opetustyötäni ja omaa uraani aina erityisopettajaksi saakka.  
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Jaakko Pyyn sukua Ilomantsissa 
Ensio Kettunen 

Korpiselän Ägläjärvellä asunut Jaakko Mironanpoika Pyy oli kuuluisa karhunkaataja, ma-

jatalon pitäjä ja hän esiintyi ainakin yhdessä elokuvassa nimeltä ”Kalevelan mailta”. 

Aiemmissa Kettusviesteissä kerroin tarinan eräästä korpiselkäläisestä, joka kävi Hylky-

syrjän saloilla metsällä ja yöpyi vanhassa ”kummittelu” saunassa. Siellä mies joutui 

todistamaan yliluonnollisia tapahtumia, eikä palannut koskaan takaisin ao. saunaan. 

Hän oli yksi Jaakko Pyyn velipojista, mutta hänen nimeänsä en tiedä. Jaakon veli Ivan 

Mironanpoika Pyy muutti Ägläjärveltä kotikylääni Kuuksenvaaraan 1900-luvun alkupuo-

liskolla ja rakensi talonsa Jussi Ikosen tilan maille. Hänen poikansa Lauri jatkoi tilanpitoa 

ja tytär Martta rakensi Heikki Ikosen kanssa oman talonsa Laurin naapuriin. Lauri oli 

isäni hyvä ystävä, he olivat jatkosodan aikana samassa komppaniassa Syvärin takana 

Ostassa. Lauri toimi aiemmin aktiivisena suojeluskuntalaisena ja hänen vaimonsa Laina 

Lackman toimi sodan aikana lottana (Lainan isä oli suojeluskunta-aktiivi Matti Lack-

man). Lauri kävi meillä joka kevät levittämässä lannat pellolle ja vastavuoroisesti isäni 

ja me lapset kävimme auttamassa Lauria ja Lainaa rakennustöissä ja mustaherukan 

poiminnassa. Laurista jäi mieleeni rauhallisuus ja sen lisäksi hän oli hyvä tarinankertoja. 

Hän oli rauhallinen ja hyväntuulinen aina tavatessamme. Laurista tulee mieleen Laurin 

setä Jaakko Pyy, joka oli aikalaisten kertoman mukaan hyvä tarinankertoja. Laurilla oli 

erikoinen ääni, karhea ja samalla jollakin tavalla pehmeä. Lauri viljeli maata ja kävi 

talvisin savotoilla hevosensa kanssa. Useita kertoja sain koulusta kyydin lähelle koti-

amme Laurin hevosreessä. Lauri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen ja muistan kun hänen 

hautajaispäivänänsä oli kova ukonilma. 

 

Ägläjärveläinen Jaakko Pyy (Museoviraston kuva) 
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Sissikomppanian kohtalokas isku  
Ensio Kettunen, Taistellen Karhumäkeen (2019) 

Sissipataljoona yhden ensimmäinen komppania eteni 27.10.1941 Tsumoinvaaran ky-

lästä Stolbovajan suuntaan. ”Tsumoinvaaran viimeisessä talossa oli suomalaisia, jotka 

kertoivat, että Stolbovajassa on tuhat venäläistä. Lähdimme pelonsekaisin tuntein ete-

nemään lumisateessa kuusimetsän läpi menevää polkua kohti Stolbovaja Goran kylää. 

Aamun sarastaessa näimme edessämme korkean vaaran, jonka päällä tiesimme Stol-

bovajan kylän sijaitsevan. Nousimme vaaran päälle ja jäimme pitämään taukoa kylä-

aukean reunaan. Luutnantti Kokko määräsi komppaniamme levittäytymään kylää reu-

nustavalle ojalinjalle, josta lähdimme etenemään harvapuustoista metsää eteenpäin, 

kohti Stolbovajan kylää. Ensimmäiset miehet olivat nousemassa harvaa koivikkoa kas-

vavan matalan mäen päälle, kun sen takana olleet venäläiset avasivat konekivääritulen 

suomalaisjoukkoja kohti. Ensimmäiset miehet haavoittuivat suopellon reunassa ja en-

siksi haavoittunutta vänrikki Holmaa alettiin kuljettaa taaksepäin. Vänrikki Vuori käski 

pellon reunaan tulleet miehet perääntymään lähtöasemiin. Sissit ylittivät avoimen suo-

pellon ja heidän perässänsä tulleet venäläiset sotilaat huusivat Uraa-huutoa.” 

     Vänrikki Suontaan päästyä metsän reunassa olevan joukkueensa luokse, hän lähti 

etenemään pistoaidan suojassa aukean reunaa kohti. Suontaka pääsi etenemään vain 

noin 20 metriä asemien eteen, kun aukean takaa, paksun koivun suojasta, venäläinen 

tarkka-ampuja ampui Suontaan. Vänrikki Suontaka kaatui maahan. Joukkueen vara-

johtaja rajakersantti Toivo Luukkonen ja korpraali Onni Penttinen juoksivat hakemaan 

kaatunutta vänrikkiä suojaan. Kun Luukkonen ja Penttinen olivat nostamassa vänrikkiä 

ylös, tarkka-ampujan luoti kaatoi Luukkoseen ja hän valahti maassa makaavan vänrikki 

Suontaan päälle. Korpraali Onni Penttinen heittäytyi maahan ja yritti vetää vänrikkiä 

suojaan. Penttisen noustessa ylös, koivun takana olleen tarkka-ampujan kivääri pau-

kahti ja luoti osui Penttistä rintaan. Kolme urhoollista sotilasta oli kohdannut määrän-

päänsä Stolbovajan kylän edessä olevalla aukealla. 

     Ilomantsilainen rajajääkäri Johannes Jeskanen kuuli Penttisen avunhuudot ja hän 

päätti lähteä auttamaan rajamiestoveria. Jeskanen eteni lyhyin syöksyin kaatuneitten 

miesten luokse. Jeskasen perästä lähti juoksemaan Toivo Karvonen. Tarkka-ampuja 

ampui Johannes Jeskasen aiemmin kaatuneitten tovereitten läheisyyteen. Hetkeä myö-

hemmin Toivo Karvonen oli päässyt kaatuneitten tovereiden luokse ja hän huomasi, 

että Jeskanen nytkähteli kuolinkouristuksissa. Karvonen otti Jeskasesta kiinni, aikoen 

vetää asetoverin turvaan. Aukean takaa koivun suojasta paukahti vielä kerran 
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kuoleman ase. Karvonen kaatui neljän asetoverin viereen suolle. Viisi saman komppa-

nian miestä makasi yhdessä läjässä Stolbovaja Goran kylän lähellä olevalla aukealla. 

Ensimmäinen komppania oli maksanut kalliilla verellä aamullisen hyökkäyksen Stolbo-

vajan kylään.” 

     ”Kello 9.30, noin tunti taistelun alkamisen jälkeen, Sissipataljoona 2:n kaksi komp-

paniaa ja majuri Partisen II/JR 10 hyökkäsivät Stolbovajan kylään. Heidän osaltansa 

hyökkäys tuli liian myöhään, sillä komppaniamme oli menettänyt aamun hyökkäyksessä 

viisi parasta miestä. Hyökkäyksen alkuvaiheessa osa puna-armeijan JR 24 sotilaista oli 

vielä humalassa, sillä Stolbovajan kylän suunnalta kuului aamulla humalaisten laulua.” 

Aamupäivällä puna-armeijan JR 24 saatiin motitettua ja venäläisiä sotilaita kaatui suo-

malaistulessa. Iltapäivällä kello 13.20 Stolbovajan kylä oli suomalaisten joukkojen hal-

linnassa. Puna-armeijan JR 24 miehet pakenivat Stolbovajan kylästä itään, Orehjärven 

alueelle. 

     Puna-armeijan JR 24 joukoilta jäi Stolbovajan kylään 90 miestä kaatuneena ja kym-

meniä venäläisiä saatiin vangiksi. Kaatuneitten joukossa oli yksi kapteeni ja yksi luut-

nantti. Kylästä vangitut venäläiset kertoivat, että he kuuluivat III/JR 24 miehistöön, 

joka oli heidän rykmenttinsä erikoisjoukko-osasto. Stolbovajan kylään he olivat saapu-

neet 25.–26. lokakuuta Orehjärven kautta. Miehet kertoivat, että kylässä olleet suoma-

laisjoukot poistuivat kylästä ja he majoittuivat kylän taloihin. Kylässä oli ollut kokonai-

nen rykmentti. Jos tieto piti paikkansa, alueella oli aamulla 27.10.1941 tuhat erikois-

joukkojen miestä, joista pääosa pääsi pakenemaan. 

     ”Menimme iltapäivällä viiden kaatuneen asetoverimme luokse. Hetken hiljaisuuden 

jälkeen kannoimme heidät takaisin Tsumoinvaaran kylään, jonne saavuimme iltayöstä. 

Seuraavana aamuna kello 9.30 pataljoonan pastori piti muistohetken kaatuneiden ase-

toveriemme vieressä. Muistelimme kaatuneita asetovereita päät paljastettuina. Monilla 

oli mielessä lukuisat partiomatkat, joissa partion johtajina olivat toimineet vänrikki 

Suontaka ja ylikersantti Luukkonen. Muistohetken jälkeen asetoverit nostivat vainajat 

kolonnan ajoneuvoon, jolla heidät kuljetettiin Juustjärvelle kaatuneitten kokoamispai-

kalle ja sieltä vainajien matka jatkui oman kunnan hautausmaalle.” 

     Ilomantsiin saapui lokakuun lopussa rajajääkärien Johannes Jeskasen ja Onni Pent-

tisen maalliset jäännökset. Rajakersantti Toivo Luukkonen haudattiin Impilahdelle, 

Toivo Karvonen Kontiolahteen ja Vihdissä syntynyt vänrikki Teuvo Tapani Suontaka Hel-

sinkiin. 
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Stolbovaja Gora (Pylväsmäki) kartta (KT 7/1963) 

 

 

               Toivo Luukkonen         Johannes Jeskanen    Onni Penttinen 
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Vänrikki Teuvo Suontaka joukkueensa kanssa Suojärven Kaitajärvellä syyskuussa 

1941. Kuvassa on useita ilomantsilaisia, edessä keskellä Otto Kali Penttinen ja oikealla 

kersantti Toivo Luukkonen. Joukkue oli lähdössä Suojärven Kaitajärveltä sissiretkelle, 

jossa loukkaantui miinan räjähdyksessä vakavasti yksi Ilomantsilainen. 

 

Tapasin vänrikki/varatuomari Teuvo Tapani Suontaan sisarusten lapsia Espoossa muu-

tamia vuosia sitten. Tapaaminen sovittiin kirjojeni Itärajan Korpisoturit ja Taistellen 

Karhumäkeen kirjojen julkaisujen jälkeen. Keskustelimme heidän kanssa Teuvon nuo-

ruudesta ja myös hänen kuolemastaan jatkosodan ensimmäisenä syksynä. Teuvo oli 

alaistensa keskuudessa pidetty joukkueenjohtaja. Hän taisteli jatkosodan kesällä Ilo-

mantsin Longonvaarassa ja teki sieltä joukkueensa kanssa pitkän partiomatkan rajan 

taakse Lupasalmelle, Suoverkaan ja sieltä takaisin Lupasalmen kautta Hingervaaraan 

ja Kuutamalahdelle. Paluumatkalla he yöpyivät mm. Pahkalammen luostarin (Pahka-

lammen) vartioston alueella. Partiomatka onnistui ilman tappioita, vaikka partio joutui 

kahakoimaan venäläisten kanssa Suoverkan läheisyydessä. Teuvo kuoli Pylväsmäen ky-

lässä tarkka-ampujan ampumana. 
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Syvärin takana taisteltiin syksyllä 1941 
Kettunen Ensio, Kuolema Syvärillä 2016 

”18.10.-41 lauantaina heräsimme klo 5.30. Kello 8.30 katkaisi ryssä meidän puhelinlin-

jamme. Ryssä oli miinoittanut meidän huoltotiellemme ja jäänyt vartomaan tien vie-

reen. Muuan siviilihevonen ajoi miinaan ja ryssän vartija ampui siviilinaisia, jotka olivat 

myös ryssiä. Sen jälkeen ryssät palasivat omalle puolelle. Yksi joukkueistamme oli alis-

tettu suomalaisosastoon, joka hyökkäsi kylään ja siinä haavoittui kaksi miestä, Piitulai-

nen ja Ikonen. Ilomantsilainen Yrjö Solehmainen JR 9, 7. komppaniasta kaatui kaha-

kassa ja me jäimme sinne puolustukseen. Illalla söimme ja rupesimme telttaan levolle”. 

     Sunnuntaina 19. lokakuuta ylikersantti Vornasen joukkue oli vartiomassa vallattua 

Koromyslovan tiehaaranmaastoa Ostan kylän länsipuolella. Viholliset keskittivät aa-

mulla tienhaaraan voimakkaan kranaattikeskityksen ja sen päättyessä vihollisjoukko 

hyökkäsi kylään ja Vornasen joukkueen oli pakko luopua asemista. Päivän taisteluissa 

tappiot olivat suuria. Koromyslovassa kaatuivat vänrikki Osmo Oijala, alikersantti Aarne 

Iivonen ja sotamiehet Nikolai Hartikainen, Toivo Hyttinen, Heikki Multanen ja Erkki Ran-

tala. Ylikersantti Kauko Salokaski, Tauno Myyry ja Onni Leinonen haavoittuivat taiste-

lussa vaikeasti ja he kuolivat myöhemmin ja A/14. kenttäsairaalassa. Illalla sotilaat 

purnasivat korsussa suurista tappioista, ja osa miehistä epäili komppanianpäällikön joh-

tamiskykyä. Yksi mies sanoi, että laajalle peltoaukealla hyökkääminen oli miesten ta-

pattamista. Myöhemmin esikunnassa todettiin tappioiden syynä olleen huonot puolus-

tusasemat ja väärä tilannearvio. Koromislovan tienhaaramaasto jäi tämän taistelun jäl-

keen pysyvästi neuvostojoukkojen haltuun.   

 
Tie Ostan kylään kesällä 1942 
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Sunnuntaina lokakuun 19. päivänä kello 7.15 Bunkkerin tukikohtaan hyökkäsi vihollis-

osasto. Hyökkäyksessä kaatui viisi JR 9, 8. komppanian miestä ja viisi miestä haavoittui. 

Kaatuneet olivat ilomantsilaiset Uljas Sahlman, Eino Hiltunen, Eemil Karhapää ja Aarne 

Utriainen. Lokakuun 20. aamuna vihollinen teki uuden hyökkäyksen bunkkerin tukikoh-

taan ja siinä taistelussa kaatui neljä suomalaista sotilasta ja neljä miestä haavoittui. 

Kaatuneista Feudor Karhapää ja Heikki Laatikainen olivat ilomantsilaisia. Joukkueen-

johtaja luutnantti Vainio ja vänrikki Poropudas haavoittuivat päivän torjuntataisteluissa. 
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Päivällä viholliset hyökkäsivät Koromislovan kylästä Vozheroksan suuntaan ja saivat 

hallintaansa Ostan ja Vozheroksan välisen tieosuuden. Koromislovassa kaatuivat aliker-

santti Erkki Ala-Myllymäki, tuupovaaralaiset Eino ja Väinö Huovinen, Arvo Laatikainen, 

ilomantsilainen Eino Ikonen, sekä KTR 2. 1. patterista vänrikki Pertti Pelkonen. 

     Lokakuun 20. päivän iltana kersantti Vehviläisen joukkue määrättiin kanavan tuki-

kohtaan vahvistukseksi. Edellisenä yönä sinne oli hyökännyt venäläisten iskuosasto, 

mutta vänrikki Saarisen kolmas joukkue sai torjuttua hyökkäyksen. Vehviläisen tullessa 

kanavalle, siellä oli rauhallista ja hänen joukkueensa jäi kolmannen joukkueen avuksi 

kunnostamaan tukikohtaa. Miehet keräsivät kanavasta irtotukkeja kanavan ja Äänisjär-

ven rannan välissä olevalle maakaistaleelle. Tukeista tehtiin pesäkkeitä, korsua ja juok-

suhaudan reunavalleja. Pesäkkeet oli tehtävä maan päälle, koska pohjavesi oli vain 

kolmenkymmen sentin syvyydessä. Tukikohdan rakentamista oli auttamassa rakennus-

komppanian miehiä, jotka rakensivat kanavan penkkaan miehistökorsua.  

- Varokaa siellä rannalla, sillä venäläiset toivat eilen joen mutkaan uuden konekiväärin. Käykää tukkeja 

kauempaa mutkan takaa, huusi vänrikki Saarinen. 

- Miten tiältä kanavasta suapi tukkeja ylös, ellei tiällä sua olla! tokaisi Lauri Kainulainen. 

- Kuka helevetti sieltä asti tukkeja jaksaa kantaa, kun sinne joenmutkaan on matkaa toista sataa metriä? 

kuittasi Väinö Timoskainen. 

- On se ihme, kun miehiä ei kiinnosta oma turvallisuus, tokaisi vänrikki Saarinen miehille. 

     
Eino Hiltunen       Yrjö Solehmainen     Onni Leinonen    Aarne Utriainen 

 
Emil Karhapää Feodor Karhapää  Heikki Laatikainen     Eino Ikonen 
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Ilomantsin taisteluissa heinäkuussa 1944 kadonneet sotilaat 
Kettunen Ensio 

Lokakuun Kettusviestissä kerrottiin kesällä 1941 Ilomantsin rintamalla kadonneista so-

tilaista. Tässä ja seuraavissa lehdissä kerrotaan kesän 1944 perääntymistaistelujen ai-

kana heinäkuussa-syyskuussa 1944 Ilomantsin rintamalla kadonneista sotilaista.  

     Neuvostoarmeija aloitti massiivisen hyökkäyksen Kannaksella 9. kesäkuuta 1944. 

Hyökkäys tuli osittain ”yllätyksenä”, sillä puolustusasemien tekeminen oli suurimmalla 

osalla rintamia keskeneräisiä. Neuvostoarmeijan miesvahvuus Karjalan kannaksella oli 

450 000 miestä ja Suomella 75 000 miestä. Seuraavina päivinä suomalaiset perääntyi-

vät nopeaan tahtiin ja VT-linja (Vammelsuu-Taipale) murtui jo 14. kesäkuuta 1944. 

Suomalaisjoukot perääntyivät edelleen VKT-linjalle. Samaan aikaan, 16.6.1944, saivat 

Syvärin ja Karhumäen alueella taistelleet joukot käskyn perääntyä ja näistä joukoista 

siirrettiin miehiä Karjalan Kannaksen alueelle pysäyttämään Puna-armeijan hyökkäystä. 

Syväriltä lähdettiin 21.6.1944 ja joukot perääntyivät viivyttäen vanhan Suomen rajoille. 

     Neuvostoarmeijan 32. Armeijakunnan 176. D, 289. D ja 313. Divisioonat hyökkäsi-

vät Karhumäen suunnassa suomalaisjoukkoja vastaan ja kenraalimajuri Einari Mäkisen 

II Armeijakunnan joukot lähtivät perääntymään Maaselän ja Poventsan väliseltä alu-

eelta 16.6.1944 alkaen. Heinäkuun alkuun mennessä suomalaisjoukot olivat peräänty-

neet Jänkäjärvelle ja heinäkuun 10. päivään mennessä 21. Divisioonan osastot olivat 

perääntyneet jo Valasmon, Porajärven ja Kuutamolahden alueelle. Porajärven alueelle 

hyökkäsi siinä vaiheessa 176. D ja 289. D joukot. Neuvostojoukkojen miesvahvuus oli 

tuossa vaiheessa n. 20 000 miestä. Neuvostoliiton 313. Divisioona siirtyi tuossa vai-

heessa Suojärven suuntaan. Suomalainen 21. Divisioona vetäytyi Porajärveltä Ilomant-

sin alueelle 15.7.1944. Rajamiehet jäivät viivyttämään Hingervaaran ja Tumasjärven 

alueelle. Einari Mäkisen 21. prikaatin miehistövahvuus oli heinäkuussa noin 7 000 

miestä.  

     Suomalaiset yrittivät pysäyttää neuvostojoukkojen hyökkäyksen vielä Liusvaaran 

alueella 16. – 21.7.1944, mutta ylivoimainen vihollinen työnsi suomalaisjoukot Kuolis-

maan alueelle. Liusvaarassa (Korkeavaara-Liusvaara-Ontronvaara) suomalaisille tuli 

suuret tappiot haavoittuneina, kaatuneina ja kadonneina. Suomalaisen 21. divisioonan 

perääntymistaisteluissa kuluneet joukot jatkoivat vetäytymistä Kuolismaasta Möhkön ja 

Hattuvaaran suuntiin. Karjalan kannakselta siirrettiin 21. prikaatin avuksi eversti Urho 

Tähtisen komennuksessa olevan Ratsuväkiprikaatin 6 000 miestä sekä Osasto Partisen 

kaksi pataljoonaa. Ilomantsin rintaman komentajaksi määrättiin kenraalimajuri Erkki 

Raappana, joka toimi heinäkuussa 14. divisioonan komentajana Rukajärven suunnalla. 
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Näillä toimenpiteillä saatiin Puna-armeijan hyökkäys pysähtymään Möhkön ja Hattuvaa-

ran itäpuolelle. Ryhmä Raappanan johdolla suomalaisjoukot aloittivat vastahyökkäyk-

sen 31.7.1944. Suunnitelmana oli motittaa Ilomantsiin tulleet puna-armeijan divisioo-

nan joukot kahdella kaksipuoleisella saarrostuksella. Toinen motti suunniteltiin Lehmi-

vaaran ja Vellivaaran alueelle ja toinen Lutikkavaaran ja Miikkulanvaaran alueelle. Rat-

suväkiprikaatin joukot ja rajajääkärit etenivät Ilomantsiin tulleiden vihollisosastojen 

taakse Hattuvaaran suunnalta ja 21. prikaatin joukot Möhkön suunnalta. Koska Hattu-

vaaran takaiselle rintamalle Niemijärven ja Longonvaaran alueelle ei ollut kunnollista 

tiestöä, huolto järjestettiin Ilajanjärven kautta pikaveneillä. Hyökkääville osastoille ja-

ettiin sissimuonaa ja sitä täydennettiinsuoalueilta löytyneillä lakoilla. Ensimmäisen vii-

kon aikana Raappanan tykistö ampui Ilomantsissa 36 000 kranaattia ja vastaavana ai-

kana venäläinen tykistö ampui noin 10 000 kranaattia. Myös suomalaiset pommikoneet 

tukivat vihdoin ja viimein Ilomantsin alueen suomalaishyökkäystä. Motit saatiin melkein 

valmiiksi, ainoastaan Miikulanvaaran takana Luovenjoen sillan alue säilyi vihollisten 

huoltotienä. Hattuvaaran suunnalle oli tulossa idästä neuvostoarmeijan merijalkaväkeä, 

mutta niiden etenemistä saatiin hidastettua lentohyökkäyksillä. Elokuun 6. päivänä saa-

tiin Lutikkavaaran motti hallintaan. Lutikkavaarassa venäläiset olivat linnoittautuneet 

vahvojen 1940–1941 rakennettujen bunkkerien suojiin. Bunkkerit ammuttiin kuuden 

tuuman tykeillä hajalle yksitellen, ennen kuin siellä olleet viholliset poistuivat Lutikka-

vaarasta. Lehmivaaran ja Vellivaaran motissa olleet puna-armeijan joukot murtautuivat 

motista ulos aamulla 9.8.1944. Seuraavien päivien aikana tuhottiin moteista paenneita 

osastoja Ilomantsin alueella.  

     Ilomantsin puolustustaisteluissa kaatui 11.7. -20.9.1944 välisenä aikana noin 550 

suomalaista ja heidän lisäkseen Ilomantsissa katosi 119 suomalaista. Yhteensä suoma-

laisten tappioiksi on ilmoitettu 2 500 sotilasta (luvussa on mukana kaatuneet, kadon-

neet ja haavoittuneet). Luku on suuri monilla mittapuilla mitattuna. Tiedostot ovat ka-

rua luettavaa kadonneitten osalta. Pääosa kadonneista on haudattu Liusvaaran länsi-

puolelle maantien varsille, mutta osa kadonneista on monissa eri paikoissa vanhan Ilo-

mantsin alueella. F.D. Gorolenkon johtamien Neuvostoarmeijan yksiköiden tappioiksi 

Ilomantsin alueella on ilmoitettu noin 3 200 miestä, mutta Juri Kilinin mukaan tappiot 

olivat jopa 5 000 miestä. Suomen Sota-arkiston mukaan Neuvostoliiton kaatuneita oli 

1550 ja kokonaistappiot 4600 miestä. Kadonneita oli yli 300 miestä. 

     Tähän matrikkeliin olen kerännyt tietoja Kansallisarkistosta, kaatuneitten evakuoi-

miskeskusten kortistoista ja kaatuneitten kantakorteista. Lisäksi olen saanut materiaa-

lia Vesa Saarelta ja Urpo Pulkkiselta. 
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Raappanan joukko-osastot Ilomantsissa 26.7.-4.9.1944 

 

 

Neuvostoliiton joukko-osastot Ilomantsissa 15.7.-4.9.1944 
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Ilomantsin taisteluissa kesällä 1944 kadonneet suomalaiset: 

11.7.1944 Kuuttivaara 

Kuolismaan itäpuolen saloilla olevalle Kuuttivaaralle teki venäläisten Krasnyi partizan 

osasto hyökkäyksen 11.7.1944 ja siinä kuoli 12 suomalaista 985. Ilmansuojelukomp-

paniasta. Samasta yksiköstä partisaanit veivät vangittuina 7–8 miestä Ylä Kuukkaus-

järven suuntaan. Esikuuluistelujen jälkeen partisaaniosasto teloitti kaikki suomalaiset. 

Samoin partisaanit tappoivat Kuuttivaaran riihessä 12 miestä, osan ampumalla miehiä 

päähän. Partisaanien päällikkö puhui hyvää suomea, joten hän saattoi olla Tenho Ny-

gård? Suomalaisista katosivat Bohm Eino, Erving Urho, Hänninen Bruno, Kervinen 

Veikko, Kulmala Matti, Peltoniemi Pentti, Pienmäki Pentti ja Rejström Birger.    

*) 284–290 partisaaniosasto Krasnyi partizan, Punainen partisaani niminen n. 60 miehen vahvuinen osasto 

hyökkäsi 11.7.1944 kello 15.45 Kuuttivaaran metsänvartijan tilalle, ampuen taloon ja riiheen yhteensä 11 

sotilasta ja luutnantti Veijo Laakkosen. Partisaanit teloittivat Iskussa haavoittuneet suomalaiset ampumalla 

päähän. Kuuttivaaran metsänvartijantilalle oli majoittunut 10.–11.7.1944 Veijo Laakkosen joukkueen 985. 

Ilmansuojelukomppaniasta. Riihessä oli levossa 15 miestä, saunassa kahdeksan miestä ja talossa kahdek-

san miehinen radioryhmä. Iskun jälkeen partisaanit sytyttivät riihen, saunan ja talon tulee, jolloin osa 

kaatuneista paloi pahasti tulipalossa. Navetta jäi partisaaneilta polttamatta. Partisaaniosasto otti seitsemän 

miestä vangiksi Kuuttivaaralta. Suomea hyvin puhuva suoritti miesten esikuulustelun, ja niiden jälkeen 

partisaanit teloittivat koko ryhmän. Samalla kertaa vangeiksi joutuivat stm. Bohm Eino, korpr. Erving Urho, 

stm. Kervinen Veikko, stm. Kulmala Matias, stm. Peltoniemi Pentti, stm. Pienimäki Pentti ja kersantti Rej-

ström Birger. Partisaaneilla oli ruskeat kesäpuserot päällä, venelakit päässä ja automaattiaseet. Tapahtu-

masta on kertonut Sven Torsten Johansson s. 09.03.1920, hän oli yksi iskusta selvinneistä suomalaisista.   

 

12.7.1944 Salmijärven Lylykangas, Jokilampi 

Heinäkuun 12. päivänä Salmijärven ja Vegaruksen väliselle tielle asetettiin siltavartiot.  
Jokilammen sillalla, Lylykankaan läheisyydessä, oli siltavartio, jota vastaan hyökkäsi 

partisaaniosasto. Koivisto Jorma s. 30.03.1925 ja Kyllönen Urpo s. 25.03.1925 kaatui-

vat partisaanien iskussa, he olivat siltavartiossa Lylykankaan Jokilammella. Partisaa-

nien takaa-ajoon määrätyt lähtivät kuorma-autolla etsimään partisaaneja, ja partisaanit 

avasivat tulen autoa kohti. Iskussa kaatuivat Vegaruksen alueella Vihtori Hokkinen 

s.19.03.1922, Oskari Pernu s. 20.12.1919, Matti Petrelius s. 28.02.1925 ja Aake  

Pokka s. 23.12.1921. 
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13.7.1944 Kuuttivaaran ja Salmijärven välinen tie 

Vänrikki Nummelinin puolijoukkue lähti aamulla 13.7.1944 kello 9.00 kuorma-autoilla 

Korpiselästä Vegaruksen kautta Kuuttivaaraan. Salmijärvelle kolonna saapui kello 11.30 

ja aterian jälkeen heidän oli tarkoitus jatkaa matkaa kohti Kuuttivaaraa. Kello 15.00 

puolijoukkue lähti kolmannen komppanian kanssa siltoja panostamaan. Matkaan lähti 

kolme kuorma-autoa ja autot etenivät kohti Kuuttivaaraa. Kello 15.30 autot saapuivat 

Kuuttivaarasta noin 3 km päässä olevaan mäkeen. Mäen vasemmalla puolella oli sualue 

ja oikealla puolella mäntymetsää. Metsästä partisaaniosasto avasi tulen kuorma-autoja 

kohti, ja autot pysähtyivät tielle. Osa miehistä hyppäsi kuorma-auton lavoilta alas ja 

muutama pääsi pakenemaan metsään. Partisaanit teloittivat kahakassa haavoittuneet 

ja tuhosivat kasapanoksilla autot tielle. Sää oli tapahtumahetkellä sateinen, mutta läm-

min. Kahakassa kaatui 20 pioneeria, kolme miestä haavoittui ja kolme katosi. Kadon-

neet henkilöt mainittu KT-lehdessä ja sotapäiväkirjoissa, mutta heidän kantakorttejansa 

ei löytynyt arkistoista? Sotapäiväkirjan mukaan kadonneet olivat; Matias Linjala (löy-

detty 16.7.1944 kuolleena), Pekkala Kauko? ja Lammela Aaro (löydetty kuolleena 

16.7.1944).  

14.7.1944 Kuolismaa – Vegarus välinen tie ja Porajärvi 

Pioneerien kuuden hengen ryhmä lähti kuorma-autolla Salmijärveltä Kuuttivaaran suun-

taan. Ilomantsin ja Suojärven rajan kohdalla partisaanit avasivat tulen metsästä 

kuorma-autoa kohti ja kahakassa kaatuivat pioneerit Risto Laakso, Mikko Laitila ja Matti 

Parru, sekä Kalle Olavi Palovaara JR 33, 2. komppaniasta. Iskussa kaksi suomalaista 

haavoittui. Samana päivänä 21. prikaatin Härkönen Viljo katosi Porajärvellä. 

15.7.1944 Ilomantsin rintamalla ei kaatuneita, eikä kadonneita  

16.7.1944 Ilomantsissa kaatui kaksi sotilasta ja katosi kolme miestä 

24. rajajääkärikomppanian Tahvo Heiskanen katosi Porajärven länsipuolella Nurmasjär-

vellä, 21. prikaatin Lauri Palotie Megrissä ja 21. prikaatin Heikki Summanen katosi Lius-

vaarasta noin 2 km Korkeavaarasta Terkkälän suuntaan.  
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17.7.1944 Ilomantsissa kaatui 33 miestä ja katosi 15 miestä 

Liusvaaran ja Megrin välissä olevassa Korkeavaarassa taisteltiin 17. heinäkuuta venä-

läisten kanssa. Korkeavaarasn taisteluissa katosivat rajajääkäreistä Aimo Dufva, Yrjö 

Leppänen, Veikko Liikkanen, Kaarlo Rantala, Niilo Rantataro, Väinö Vahtera ja 21. pri-

kaatista Erkki Kainlauri, Tauno Seppälä ja vääpeli Lauri Välimaa. Raskas patteristo 

21:stä katosi Korkeavaarassa Eero Salo ja Reino Vatjalainen. 

Kuutamalahden alueella katosivat Erillinen pataljoona seitsemästä Timo Palonen ja 

Sylkkö Kattelus, sekä 21. prikaatista Tauno Seppälä. Porajärven Nurmasjärvellä kato-

sivat 21. prikaatista Toimi Tarkkonen ja Lauri Viuhko. 

 
18.7.1944 kaatui seitsemän miestä ja katosi 10 miestä 

Ilomantsin alueella kaatuneista ja kadonneista lähes kaikki olivat Liusvaaran Megrin tai 

Korkeavaaran alueen taisteluissa. Nurmasjärvellä katosi Henrik Saarinen ja Megrissä 

Heikki Peri. Korkeavaaralla katosivat Eino Ahvenjärvi, Ilmari Hangasvaara, Ahti Hiltu-

nen, Kalle Jylhä, Aarne Karjalainen, Ahti Kotka ja Eino Ponkala.   

 

19.7.1944 kaatui kolme miestä (Liusvaara - Kuolismaa välinen tie)  
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20.7.1944 kaatui kaksi miestä ja katosi yksi mies Liusvaarassa 

Kadonnut oli Juho Pulkkinen 21. prikaatin, 15. komppaniasta. Nähtiin viimeksi istu-

massa metsässä kannon päässä, oli ollut silloin lopen väsynyt. On nähty vankileirillä? 

21.7.1944 kaatui 11 miestä ja katosi 43 miestä Liusvaarassa 

Päivä oli suomalaisille katastrofi, sillä kokonainen joukkue miehiä katosi Liusvaara-Kuo-

lismaan tien varrella Salmijärvelle haarautuvan tien risteyksen ja Ondronvaaran talon 

välisessä maastossa. Useita komppanioita jäi mottiin Liusvaaran ja Ondronvaaran väli-

selle noin 5 km alueelle, kun neuvostojoukkoja pääsi koukkaamaan suomalaisten jouk-

kojen taakse Ondronvaaran mäen alueelle. Näin perääntymistie oli suljettu Kuolismaan 

suuntaan.  Kadonneet olivat; Heikki Aalto, Eino Ahonen, Runo Alakylä, Armas Alppinen, 

Eino Anttila, Birger Hvitsjö, Arvi Ilola, Väinö Karvanen, Veikko Kimari, Eemil Kirves, Eino 

Knuuttila, Jouko Koivula, Väinö Koskela, Uuno Kylliäinen, Tauno Laato, Kaino Laivo, 

Kaarlo Lehtonen, Paavo Leivo, Kauko Leonsaari, Eero Matikainen, Mikko Mäkkeli, Reino 

Nuija, Aarne Nuottimäki, Väinö Ojala, Toivo Peltola, Eero Penttilä, Alfred Rongas, Eero 

Rontu, Tenho Rämö, Vilpas Saari, Eero Saaristo, Kaarlo Salo, Mille Salovuori, Reino 

Seppälä, Martti Seppälä, Sakari Suomi, Paavo Tamminen, Jaakko Tujula, Salomon Tuu-

lari, Veikko Tyyninen, Valo uusitalo, Svante Vaahtera, Virta Torstenja Viljo Ågren.   

22.7.1944 kaatui yksi mies Kuolismaan alueella 

23.7.1944 kaatui yksi mies Teponsärkällä, Korentovaarassa 

24.7.1944 kaatui kaksi miestä, yksi mies katosi 

Kadonnut oli Lille-Bell Saksa, hän katosi Niemijärvelle johtavalla tiellä. 
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25.7.1944 kaatui seitsemän miestä, katosi seitsemän miestä 

Kuolismaan läheisyydessä katosi partiomatkalla Teppo Herva ja Kuolismaan länsipuo-

lella katosivat Väinö Karjalainen, Oiva Kyröläinen, Emil Lindfors, Jorma Paasikangas, 

Erkki Pekkala ja Kalle Rajamaa. 

 

26.7.1944 kaatui kuusi miestä, katosi kaksi miestä 

Kadonneet olivat Yrjö Heija ja Antti Lankinen, molemmat katosivat Lutikkavaarassa. 

27.7.1944 kaatui 12 miestä, katosi kaksi miestä 

Kadonneet olivat Matti Mikkonen ja Fabian Reijosalo, molemmat katosivat Lutikkavaa-

rassa. 

28.7.1944 kaatui kaksi miestä Ilajanjärven itäpuolella 

 

29.7.1944 kaatui kuusi miestä, yksi mies katosi  

Leonid Danilotski haavoittui tykistökeskityksessä Lutikkavaarassa ja jäi haavoittuneena 

partiotoverien perääntyessä vihollisen alueelle. 

30.7.1944 kaatui 39 miestä Ilomantsissa, pääosa Hattuvaarassa 

31.7.1944 kaatui 27 miestä Ilomantsissa, pääosa Hattuvaarassa 

Jatkuu seuraavassa lehdessä… 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3625127206626492538/2444718333076841365
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Ilomantsilaiset kadonneet vuosina 1939–1944, ei palautetut sotavangit. 

Väinö Kononen s. 18.2.1920 Tohmajärvellä, katosi 18.9.1940 Sotkasenvaaralta (La-

manahon rajatolpalta). Oli Väinö Turusen kanssa maalaamassa uudelle rajalle pystytet-

tyjä rajamerkkejä. On nähty myöhemmin Gulag, Kraslag, Krasnojarsk vankileirillä. On 

nähty myös Petroskoissa, oli siellä syytettynä rajan luvattomasta ylittämisestä. Ei 

muuta havaintoa. Oli Ilomantsin rajan palveluksessa tekemässä uutta rajalinjaa 

25.5.1940 alkaen. Tuntolevy 949694. 

Väinö Turunen s. 18.3.1906 Värtsilä, katosi 18.9.1940 Sotkasenvaaralta (Lamanahon 

rajatolpalta). Oli Väinö Moilasen kanssa lähtenyt aamulla 18.9.1940 maalaamaan ke-

sällä uudelle rajalle pystytettyjä rajamerkkejä. Rajatolpalta löydettiin maalausvälineet 

ja hansikkaat. Karkotettu Krasnojarskiin ilman leirituomiota. Väinö on nähty Petroskoin 

vankilassa 30.4.1941.  

Reino Eronen s. 18.5.1920 JR 9, 6. komppania, katosi 20.6.1943 Ostan ”Hivakan loh-

kolla”, vihollinen pääsi suomalaisten asemiin aamupäivällä ja Reino jäi vihollisen kaap-

pauspartion vangitsemaksi. Ei tietoa hänen kohtalostansa? Reinon suku oli lähtöisin Ilo-

mantsin Lutikkavaarasta (Louhivaara) ja Reino oli isäni pikkuserkku.  

Viljo Hiltunen s. 28.7.1911 JR 9, 1. komppania, katosi Suojärvellä 10.7.1944. Oman 

komppanian hyökätessä ja tietä katkaistaessa jäi korpraali Hiltunen silminnäkijän ker-

toman mukaan vihollisen valtaamalle alueelle. Hiltunen jäi vihollisen kk-tulen alaiseksi, 

haavoittuen ja jääden maastoon, eikä häntä saatu haettua kentältä. Oli ampunut kone-

pistoolilla vielä jonkin aikaa haavoittumisen jälkeen. 

Tauno Hirvonen s. 24.4.1923 JR 9, 1. komppania, katosi 10.7.1944 Suojärven Korpi-

järvellä. Eräs vankeudesta palannut sotavanki kertoi nähneensä Taunon Neuvostoliiton 

sotavankileirin sairaalassa? Silminnäkijän kertoman mukaan jäi sotamies Hirvonen vi-

hollisen puolelle omien joukkojen vetäytyessä hyökkäyksen jälkeen Korpijärvellä. 

Väinö Moilanen s. 2.11.1921 Ilomantsissa JR 9, 11. komppania katosi Levinassa 

8.8.1943. Silminnäkijän mukaan Väinö haavoittui venäläisten heittämästä käsikranaa-

tista ja joutui haavoittuneena vihollisen vangiksi. Väinön komppania vastasi tuolloin 

Kummun, Saran, Pekan ja Paulan tukikohdista. Vihollisosasto hyökkäsi aamuyöllä Kum-

putukikohtaan ja Sarkaan voimakaan tykistötulen suojissa. 

Eino Mähönen s. 29.9.1914, ErP 11, 2. komppania. Eino jäi vangiksi 22.7.1944 Korpi-

selässä.  Komppanian oli hyökkäämässä Ägläjärvellä suomalaisia motittavaa vihollis-

osastoa vastaan. Ilmoitus kuolemantapauksesta tai katoamisesta tehtiin virallisesti 

9.9.1944. Silminnäkijähavainto; Eino haavoittui vetääntymisen aikana ja jäi vihollisen 

käsiin Ägläjärvellä 22.7.1944. Erään silminnäkijän mukaan Eino kaatui 22.7.1944 Äglä-

järvellä, ruumis oli jäänyt kentälle? 
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Erään rajavartijan tarina 
Kettunen Ensio 

Korpraali Alpo Olavi Tuupainen syntyi Salmissa 18.6.1912 Simo Tuupaisen perheeseen. 

Alpo muutti armeijan jälkeen keväällä 1934 asumaan Tuupovaaran Öllölän kylään ja 

syksyllä 1939 Ilomantsiin (rajavartija). Hän taisteli talvisodassa Ilomantsin rintamalla 

Liusvaaran ja Oinassalmen välisellä alueella ja sai talvisodan muistomitalin miekkojen 

ja soljen kera. Talvisodan jälkeen hänet ylennettiin korpraaliksi. Kesäkuun 1. päivänä 

1940 Alpo määrättiin rajavartioston palvelukseen Ilomantsiin (2./R 4). Heinäkuun 1. 

päivänä 1941 hänet siirrettiin Sissipataljoona 1, 3. komppaniaan, joka taisteli Vellivaa-

ran ja Lehmivaaran alueella. Heinäkuun lopussa 1941 Sissipataljoona siirrettiin Lutik-

kavaaran ja Louhivaaran alueelle, jossa se taisteli elokuun puoliväliin saakka. Aliker-

santti Siitosen partio (1+9) lähti 6.8.1941 kello 18.35 etenemään Louhivaaralta Kivi-

vaaran suuntaan ja koukkasi Vaitsilan takaa kohti Leppävaaran ja Tolovilan kylää. Mat-

kalla Siitosen partio ei kohdannut venäläisjoukkoja, mutta 7.8.1941 aamuyöllä tunnus-

telijana toiminut Alpo Tuupanen astui venäläisten asettamaan miinaan Leppävaaran ky-

län läheisyydessä. Alpo ja hänen vierellänsä kulkenut Paavali Ruotsalainen 

(s.10.10.1911 Viipurissa) kuolivat miinan räjähdyksessä. 21. KEK tarkasti Alpon jää-

mistön; taskukello, rahapussi, jossa oli rahaa 149 mk, muistilehtiö ja valokuva. Alpo 

haudattiin aluksi Ilomantsin sankarihautausmaalle 10.8.1941 ja siirrettiin myöhemmin 

Tuupovaaraan. Alpon lähin omainen oli Tuupovaarassa asunut serkku Juho Kainulainen.  

 
 


