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Tervehtii jo meitä joulu ihanin! 

     Tuli kylmäin teitä juhla kuitenkin. 

Kaikki kauniit aatteet tullessaan se toi, 

     yllään juhlavaatteet lapset karkeloi. 

Kynttilät ne hohtaa, kirkkaan tuikkeen luo:  

     Mieleemme jo johtaa Beetlehemin kuo. 

   Zakcharias Topelius 
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Joulukuun lehden satoa  
 

Vuosikello on vierähtänyt talveen, lähestymme jo joulun aikaa. Syyskuu 

oli kolea, lokakuu ja marraskuu olivat sateisia. Ensilumi satoi Ilomant-

sissa 20.10.2021. 

Jatkamme tässä lehdessä heinäkuun lehdessä alkanutta perinnettä ker-

toa 1941 sotatapahtumista. Kertomukset pohjautuvat kirjoihin; Verinen 

Marssi, Kuolema Syvärillä, Itärajan korpisoturit, Taistellen Karhumä-

keen ja Hyökkäys Tolvajärvellä. Kertomuksien taustalla on sotaveteraa-

nien tarinat.  Jatkamme lehdessä kesällä 1944 Ilomantsissa kadonneit-

ten sotilaitten luetteloa. 

Lehdessä kerromme Ilomantsin ”riihisodasta”, Ilomantsin asutuksen 

kehittymisestä vuosisatojen aikana, esittelemme Kuolismaan ja Me-

laselän koulujen vanhoja valokuvia. Kuvat ovat pääosin sukuseuran jä-

senten valokuva-albumeista skannattuja. Kerromme lehdessä myös ra-

jan taakse jääneistä kylistä.  

Hyvää joulua kaikille ystäville, tutuille ja kylänmiehille! 
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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 

 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Kohta ovat sanomalehdet ja sosiaalinen media täynnä vinkkejä joulun 

viettoon, puhumattakaan myytävistä joululahjoista. Vieläköhän teh-

dään annattavaksi itse tehtyjä joululahjoja, josta ei varsinaista tutki-

musta ole luettavissa. Ainakin perinteiset käsinkudotut sukat tai lapa-

set ovat aina olleet joulun lahjaideana esillä ja ovat ihana lahja saa-

jalle.  Paljon on uutisoitu, että käsityöt ja leipominen lisääntyivät ko-

rona-aikana.  Hyvä niin, vanhan sanonnan mukaan, tekeminen pal-

kitsee aina tekijäänsä. Joulun viettämiseen suotakoon kaikenlainen 

tapa, eikä tuomita ketään, jos joku on joulu - friikki ja toinen lopen 

kyllästynyt joulu-ähkyyn. Vietetään Rauhallista Joulua ja Toivotaan 

tapaamista ensi vuonna sukuseuran vuosikokouksen merkeissä.  

Toivotan kaikille lukijoille Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 

2022 . 
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Joulu lähestyy 
Ensio Kettunen 

Olemme joulun kynnyksellä ja mieliin tulee vanhat hyvät joulut. Julkaisemme tässä lehdessä 

1930-luvun ”ilomantsilaisen” (nimimerkki M.N) kirjoittaman tarinan joulunvietosta rajaseudulla.  

Vain reilu viikko enää ja sitten hartaasti odotettu jouluaatto koittaa. Aattona joulukynttilät syttyvät ja 

pöydät notkuvat jouluherkuista, kellä suinkin on siihen varaa. Meillä täällä saloseudulla on paljon kärsiviä 

ja unohdettuja ihmisiä, joilla ei ole varaa jouluherkkuihin, eipä edes välttämättömiin tarpeisiin. Meidän 

parempiosaisten tulisi ojentaa auttava kätemme näiden saloseutujen köyhien hyväksi, sillä jouluna ihminen 

on yleensä anteliaampi kuin muulloin. Antamisen ilo onkin kaikkein parhain ilomme. Täällä rajaseudun 

saloilla on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan saaneet tuntea oikeata jouluiloa. Näiden per-

heiden lapset eivät ole koskaan saaneet joululahjoja, eivät leluja, eivät joululehtiä, eivätkä kunnollista 

jouluateriaakaan. Onpa rajaseudullamme muitakin, joita meidän tulisi muistaa. Jouluna itäistä rajaamme 

vartioivat rajasotilaamme. Talven tuiskussa ja pakkasessa, kesän helteessä rajasotilaamme suorittavat 

isänmaallista palvelustaan vartioimalla saloseuduillamme valtakunnanrajaa. Rajavartioston partiomajat 

ovat usein pitkien taipaleiden takana, ja niihin johtaa vain kapeat kinttupolut, soiden ja jokien yli tehdyt 

kapulasillat. Ilomantsissa on rajavartioasemat Kuolismaassa, Liusvaarassa, Megrissä, Pahkalammella, 

Hattuvaarassa ja Naarvassa. Menneenä kesänä kävin Ilomantsin Megrin vartiolla, sinne oli Liusvaarasta 

matkaa noin 16 kilometriä. Ilomantsista Liusvaaraan oli puolestaan 85 kilometriä, tie oli mutkainen ja 

talvisin auraamaton. Matkalla polku nousi Korkeavaaran korkeimmalle paikalle, mutta enin osa matkas-

tamme oli suota ja korpimetsää. Polkua kulkiessani laskin, että Liusvaaran kylän ja Megrin Rajavar-

tioston välisellä polulla oli kaksikymmentä viisi kapulasiltaa. Perillä rajavartiostossa sain ystävällisen 

vastaanoton ja makoisat pullakahvit vanhassa Monasterissa. Megrissä oli kolme taloa ja monasteriin 

asettunut rajavartiosto. Monta kertaa olen yöpynyt rajaseutua kulkiessani rajamiesten partiomajoissa, 

katsellut raja-aukon takana näkyvää tuntematonta valtakuntaa. Tunne on aina ollut sama; raja kulkee 

kahden maailman, idän ja lännen välissä. Näillä rajaseudun retkilläni on tapahtunut paljon sellaista, 

josta ulkomaailma ei paljoakaan tiedä, enkä voi niistä kertoa. Yllätyksiä on sattunut harvoin. Lähes aina 

rajaseudulla kulkiessani erämaan rauha on ympäröinyt minua ja kanssakulkijoitani. Kuolismaa sai vuosia 

sitten erämaan keitaan. Suomen Punaisen Risti rakensi sairasmajan Kuolismaahan 1925–1926. Sairas-

majalla annetaan ensiapua sairaalle ja tarvittaessa sairaat ja myös matkailijat saavat tarvitsemansa 

asunnon, hoivan ja ruoan. Sairasmajanhoitajana on toiminut vuosien ajan useita nuoria sairaanhoitajat-

taria, Nykyään siellä on ”majan neitinä” Aini Turkka. Jouluna sairasmajanhoitaja ja keittäjä ovat 

tehneet vähävaraisille lähialueen asukkaille jouluruoan. Se on tarjottu Sairasmajalla jouluaattona. Näin 

joulun aikaan kaino toiveeni on, että ihmiset lähettäisivät rajan asukkaille ja rajamiehille lahjapaketteja 

tai ruokapaketteja. Lahjat voi toimittaa Ilomantsin rajavartioasemille tai Kuolismaan sairasmajalle, josta 

neiti Turkka toimittaa lahjat eteenpäin. Ennen joulua lahjoitetut paketit yritetään viedä rajamiesten mu-

kana vähävaraisille saloseudun asukkaille. Hyvää joulumieltä saloseutujen asukkaille, toivottaa M.N.  
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Vanhat riihet puhuttivat ilomantsilaisia  
Ensio Kettunen 

Syksyn aikana käytiin kova kädenvääntö, saako Parppein vanhan riihen polttaa. Reino 

Parppei kuoli kuluvan vuoden aikana ja perikunta anoi syksyllä polttolupaa vanhalle 

riihelle. Tapasin Reinon ensimmäisen kerran 1960-luvun alkupuoliskolla asianomaisen 

riihen nurkalla. Reino oli puhelias mies ja kertoi yleensä asiat avoimesti. En silloin kiin-

nittänyt huomiota riiheen, se oli yksi vanha rakennus monien rakennusten joukossa. 

Olimme menossa äidin serkun Jussi Purmosen taloon, joka oli Parppein talon lähellä.    

     Mielenkiinnosta etsin eräänä lokakuun päivänä vanhoja kuvia Parppeinvaaralta, 

mutta niitä oli vaikea löytää. Jotakin nyt sentään löysin ja alla olevat kuvat on otettu 

kesällä 1927. Kuvauspäivänä oli Pohjois-Karjalan Suojeluskuntien kesäharjoitusleiri Ilo-

mantsissa, Pienviljelijäkoulun läheisyydessä.  

 
Kuva on otettu Pienviljelijäkoulun päärakennuksen katolta Parppeinvaaran suuntaan. 

Edessä, tien varrella on Suojeluskuntien telttaleiri, takana mäen päällä on Parppein talo.  

 
Parppein ”lahosienten syömä” riihi syksyllä 2021 
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Yllä oleva kuva on otettu kesällä 1927 Runopirtin eteläpuolelta, kuvassa oikealla Parp-

pein riihi. Kuvat olen ottanut seuraavasta lehdestä: Pohjois-Karjalan Suojeluskuntalai-

nen nro 5, 1.5.1932. 

 
Kuva riihestä lokakuulta 2021 
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Ilmakuvakartta Parppeinvaaralta vuodelta 1944. 
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Toinen keskustelua aiheuttanut on pappilan 1800-luvulla rakennettu riihi. Ilomantsin 

kirkkoherran pappilan riihen kunnostaminen maksoi paljon. Riihen kunnostamiseen 

käytetyllä rahalla saisi valita Ilomantsista myytävistä omakotitaloista parhaan päältä! 

 
Erkki A. Sivosen ottama kuva pappilanriihestä kevät 1981 (Ilomantsin Museosäätiö) 

 
Riihen katos on nykyään aiempaa korkeammalla, muuten kunnostustyö oli hyvin tehty 
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Ilomantsin kirkonkylän ilmakuva kesältä 1944 

 
Pappilan riihi on seisonut pappilanmäellä jo toista sataa vuotta. 1900-luvun alussa mo-

net riihet paloivat huolimattomuudesta ja myös kovan tuulen aiheuttamissa tulipaloissa. 

1800-luvun lopulla pappilan rakennuksista on palanut tuhopoltoissa ainakin yksi heinä-

lato ja navetta, syyllisiä ei silloin saatu kiinni. Onneksi kirkkoherran pappilan riihi on 

saanut seisoa pappilan mäellä rauhassa tulipaloilta, nyt saamme ihastella vanhaa ra-

kennuskantaa mahdollisesti seuraavat sata vuotta eteenpäin! 
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Ilomantsin väestö ajan saatossa 
Ensio Kettunen 

Ilomantsissa on tavattu vakinaista asutusta jo 1500-luvulta lähtien, sillä 1500-luvulla 

Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirjassa mainitaan Ilomantsin Pogosta. Ilo-

mantsin Pogostaan, ”perevaaraan=veronmaksupiiriin” kuului tuolloin laaja alue ny-

kyistä Pohjois-Karjalaa. Samassa verokirjassa mainitaan, että muutamia ilomantsilais-

kyliä kuului Kurkijoen Pogostaan. Syynä lienee ollut se, että ennen Kurkijoella asuneita 

oli muuttanut asumaan Ilomantsiin ja heitä verotettiin edelleen emäpitäjään. Lisäksi 

Patrikan kylästä osa kuului 1500-luvun alussa Hiitolan veropiiriin. Viiksinselän (lienee 

Ostronsaari) kylästä osa kuului Sortavalan veropiiriin. Ilomantsiin tuli asutusta 1500-

luvulla pääosin Laatokan karjalan alueelta. Samaan aikaan myös Porajärven ja Repolan 

suunnalta oli muuttoliikettä Ilomantsiin.  

     Ilomantsin kylistä verokirjoissa on mainittu ensimmäisinä Kaltimo, Koitere, Kovero, 

Lovena (Luovenjärven ja Luovenjoen alueen kylät, Kuolismaa, Lutikkavaara, Miikkulan-

vaara), Luhtapohja, Riihiniemi, Sonkaja, Sysmä ja Tokrajärvi. Suurimpana kylänä mai-

nitaan Sonkajan kylä, josta muutti asukkaita myöhemmin mm. Kaltimoon, Luhtapoh-

jaan, Tokrajärvelle ja Wiininiemeen. Ilomantsin kirkkoherralla oli maa-alue Luovenjoen 

varrella Miikkulanvaaralla 1600-luvun puolella. Erään tarinan mukaan kirkkoherra Ket-

tunius otti tilaa hoitamaan sukumme Matts Kettuin? Ilomantsissa ei 1500–1600-luvuilla 

ollut teitä, joten Ilomantsiin muutti uusia asukkaita pääosin vesireittejä pitkin, Pielisjo-

kea ja Jänisjokea seuraten. Voimme olettaa, että Koitereen, Nuorajärven, Ostronsaa-

ren/Melaselän sekä Kuolismaan ja Liusvaaran asukkaat ovat tulleet Ilomantsiin vesireit-

tejä hyväksi käyttäen. Ensimmäiset havainnot Ilomantsin asutuksesta löytyvät jo 1400-

luvulla Koitereen ja Nuorajärven vesistöjen rannoilta.  

     Ilomantsin kylistä 17 kylää mainitaan asutuiksi vuosina 1580–1590. Pääosa asutuk-

sesta oli tuolloin keskittynyt Ilomantsin kirkonkylän, Mekrijärven, Sonkajan ja Koveron 

alueille. Muina kylinä mainitaan Eno, Koitere, Konnunniemi, Kuorajärvi, Kuuksenvaara, 

Kuusjärvi, Megrijärvi, Maukkula, Noutlahti, Tokrajärvi ja Tuupovaara. Tuossa vaiheessa 

veroluetteloon on tullut Ilomantsin Pogostan itäisimpänä kylänä Wuottojärven kylä. 

Stolbovan rauhassa (v. 1617) Ilomantsi liitettiin Suomeen ja verokirjoihin ilmestyvät 

Ilomantsin uusina kylinä Kuolismaa, Ontronvaara, Putkela, Riihiniemi, Nesterinsaari ja 

Wiininiemi. Riihiniemi ja Viinilahti tosin esiintyivät jo 1500-luvun verokirjoissa. Ontron-

vaara esiintyi 1500-luvulla Vieksijärvi -nimellä ja Kuolismaa Luovena -nimellä. Tuossa 

vaiheessa Ilomantsin väestö oli kokonaan kreikkalaiskatollista. 1700-luvulla lutherilais-

tumisen seurauksena kreikkalaiskatollisen väestön osuus laski. 1750-luvulla kreikka-

laiskatollisia oli enää 27,8 % väestöstä ja vuonna 1868 enää neljännes eli 25,2 %. 

     1630-luvulla uusina kylien niminä tuli veroluetteloihin Koitereen tilalle Huhus, Kivi-

lahti ja Tyrjä. Noutlahden kylän nimi muuttui tuossa vaiheessa Melaseläksi ja saman 

alueen uusina kylinä mainitaan Ostronsaari ja Nehvonniemi. Lokalahden kylä mainitaan 

Ondronvaaran alueen uutena kylänä. Vuosina 1630–1650 Ilomantsin talomäärä laski 

207 talosta 120 taloon, syynä lienee ollut kreikkalaiskatollisten perheiden muutto rajan 

takaisiin kyliin ja metsätorpille. Luterilaisia alkoi saapua Ilomantsiin 1630-luvun alussa 

ja ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat kreikkalaiskatollisten hylkäämiin taloihin. Osa 

muuttajista palasi kuitenkin takaisin omille asuinsijoille. Ilomantsiin saapui 1640-luvulla 

pysyvää luterilaista asutusta. Ensimmäisinä luterilaisina Ilomantsissa mainitaan Antti 
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Hamara, Paavo Kalpijeff, Antrei Penhujeff, Pekka Sorja, Mikko Sivonen, Olli Halonen ja 

lisäksi sukunimillä mainitaan Hämäläinen, Karjalainen, Karvinen, Laurinen, Saastamoi-

nen ja Turunen. Vuoden 1644 verokirjassa on mainittu, että Antti Kärnänen, joka muutti 

Tokrajärvelle kreikkalaiskatollisten asukkaitten tyhjäksi jääneeseen taloon. Vuonna 

1646 muutti Eimisjärven kylään luterilainen Estil Lappalainen ja Konnunniemelle Tuo-

mas Tahvonpoika. Vuoden 1651 verokirjoissa mainitaan Ilomantsin alueella asuneen jo 

26 luterilaista perhettä. Liusvaaran ja Megrin kylät esiintyvät verokirjoissa Suojärven 

kylänä aina 1600-luvun loppuun saakka. Sen ensimmäisenä asukkaana mainitaan Se-

mana Olerioff. Vuonna 1631 Liusvaarassa asui Oleriko Jamojeff. Kylän ainoana asuk-

kaan oli 1640-luvulla Lutska Nejedioff. Hänen jälkeensä Liusvaaran kylä oli autiona 

(1646–1683). Liusvaara liitettiin Ilomantsiin vuonna 1696.  

 
Ilomantsin väkiluvun kehitys vuosina 1751–1869. Nälkävuosina 1866–1868 kuoli 

toista tuhatta ilomantsilaista ja se vähensi väestömäärää. 

Ilomantsin luterilainen seurakunta perustettiin vuonna 1658, mutta siinä vaiheessa kir-

konkylällä ei asunut yhtään luterilaista. Kirkkoherraksi valittu Gregorius Wendalius asui 

tuolloin Enossa, jossa asui luterilaisia. 1660-luvulla uusina asuttuina kylinä tuli verokir-

joihin Hattuvaara, Kuoralahti, Larinlahti, Liepala, Luhtapohja, Löytöjärvi, Meskenvaara, 

Ryökkylä, Sarvinki ja Sikrenvaara. Vasta 1660-luvulla ja sen jälkeen Ilomantsiin muutti 

paljon luterilaista asutusta, pääosin Savosta. Sukumme kantaisä Matts Kettuin (synty-

nyt n. 1636) muutti 1668 Rantasalmen Voinsalmen kylästä Koitereen taakse ja muuta-

maa vuotta myöhemmin hänet löydetään verokirjoissa Larinlahdessa (Kivilahdessa). 

Vuonna 1696 Matts Kettuin asui verokirjojen mukaan jo Kuolismaan Matinvaaran tilalla. 

Samana vuonna Ilomantsissa 55 luterilaista ja 20 kreikanuskoista perhettä oli muutta-

nut pois aiemmasta asuinpaikasta. Heistä kuusi luterilaista ja kahdeksan ortodoksiper-

hettä oli muuttanut venäjälle. Samana vuonna, eli 1696 Liusvaaraan muutti useita lu-

terilaisia, heistä mainittakoon Mikko Kuronen, Petteri Niiranen, sekä Olli ja Paavo Pus-

sinen. Isovihan aikana vuosina 1700–1721 Liusvaara ja Kuolismaa autioituivat venä-

läisten kostoiskujen pelosta. Tuolloin Kuolismaan Kettusten kantaisän Matts Kettuin lap-

set Matts ja Erik Kettuin muuttivat Kuolismaasta Miikulanvaaraan ja Lutikkavaaraan. 
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Ilomantsiin 1668 muuttanut Matts Kettuin (s.1636) kuoli isonvihan aikana, luultavasti 

1700-luvun alkuvuosina. Liusvaaran kylä oli autioina vuosina 1700-luvun alkupuolelta 

aina vuoteen 1732. Liusvaaraan muutti 1732 kreikanuskoinen Feodor Feklissoff. Feodor 

ja Feudor Jeklissoff kävivät rajan takana ryöväysretkillä ja jäivät kiinni tuhotöistä. Mie-

het kuljetettiin Ilomantsin kirkonkylälle ja mestattiin 5.9.1768. Liusvaaraan muutti 

1745 jälkeen Simana Arissoff ja hän lienee kuollut ennen vuotta 1790. 1800-luvun 

alussa kylässä asuivat Losti Timojeff ja Riiko Ivanoff. Ivan Marttiinanpoika syntyi Lius-

vaarassa n. 1750, hän lienee Martiskaisten suvun ensimmäinen?  

     Vuoden 1723 verokirjasta löytyvät uusina asuttuina kylinä Ilomantsissa; Hölkön-

niemi, Ilaja, Kakonaho, Karpankangas, Kuokanniemi, Luostarinvaara, Lutikkavaara ja 

Pirttijärvi. Ilomantsilaiskylien asukasluku kasvoi luterilaisten muuton myötä ja samalla 

muodostui saloille uusia kyliä. Kuolismaa ja Liusvaara asutettiin 1700-luvulla luterilai-

silla uudisasukkailla, mutta pääosa kylän asukkaista oli kreikanuskoisia. Kokonaan krei-

kanuskoisia kyliä olivat 1700-luvun alussa mm. Melaselkä, Nehvonniemi ja Ostronsaari. 

Vuodesta 1733 lähtien kylien asukkaat löytyvät jo kirkonkirjoista. Aiemmat kirkonkirjat 

paloivat luterilaisten kirkkojen paloissa vuosina 1703 ja 1794. 

    Ketä luterilaisia sukuja sitten muutti Ilomantsiin pysyvästi 1600-luvun loppupuolella? 

Mainitsen tässä heistä muutamia; Ahlholm, Airaksinen, Haapalainen, Halonen, Hassi-

nen, Heinonen, Hiltunen, Honkanen, Hämäläinen, Ihalainen, Ikonen, Karjalainen, Kart-

tunen, Karvinen, Kasurinen, Kettunen, Kinnunen, Koljonen, Kontkanen, Kontturi, Kui-

valainen, Kukkonen, Kuokkanen, Kuosmanen, Mähönen, Niiranen, Nissinen, Nuutinen, 

Partanen, Parviainen, Pennanen, Penttinen, Pirinen, Piipponen, Piitulainen, Piipponen, 

Poikonen, Pussinen, Pölönen, Rautiainen, Reinikainen, Roivas, Ronkainen, Ryhänen, 

Saastamoinen, Savolainen, Sallinen, Silvennoinen, Simonen, Suhonen, Tahvanainen, 

Tanninen, Tarvainen, Tenhunen, Tikka, Tossavainen… 

    Ilomantsin vanhin tunnettu ortodoksisuku on Melaselässä asuneet Purmoset (Bur-

mojeff). He olivat äitini suvun esi-isiä, äitini syntyi Melaselässä 1926 Nikolai Purmosen 

perheen nuorimmaiseksi. Vuonna 1593 Noutlahdessa (Melaselässä) asui Burmu Jorkan-

poika. Hänen poikansa nimi oli Maksima Purmojeff. He ovat vanhimmat tunnetut Ilo-

mantsilaiset. Maksima Purmojeff esiintynyt verokirjoissa vuosina 1631, 1640 ja 1645. 

Ukkini Nikolai Purmosen sukutaulu; 

 -Timofei Purmonen s. noin 1703–1740 Melaselkä 

- Feudor Purmonen s. 1761 Melaselkä 

- Ignatei Purmonen s. 1802 Melaselkä 

- Ivan Purmonen 4.8.1832 Melaselkä 

- Nikolai Purmonen s. 14.8.1879 Melaselkä 

- Raakel Purmonen s.2.6.1926 Melaselkä 

- Ensio Kettunen Ilomantsi 

      

Muita ortodoksisukuja Ilomantsissa ovat olleet; Hattunen, Hoskonen, Jeskanen, Karha-

pää, Palviainen, Riissanen, Savinainen, Sissonen, Vilokkinen, Volotinen… 

     Tässä lyhyt esitelmä Ilomantsilaisista suvuista. Lähteenä olen käyttänyt vanhoja sa-

nomalehtiä, sukututkimuksia, Ilmari Mannisen aineistoa ja Suomen tilastollisia vuosi-

kirjoja. Toivon, että olisin tuonut esille jotakin uutta aineistoa Ilomantsin historiasta. 
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Ilomantsin väkiluku vuosina 1750–2000 

Ilomantsin väestö vuosina 1751–2020  
vuosi luterilaisia ortodokseja yhteensä luterilaisia % ortodokseja % 

1751 3724 737 4461 83,5 16,5 

1766 4909 984 5893 83,3 16,7 

1769 5065 1019 6084 83,3 16,7 

1772 5227 1067 6294 83,0 17,0 

1785 5482 1352 6834 80,2 19,8 

1800 5779 1300 7079 81,6 18,4 

1820 5993 1898 7891 75,9 24,1 

1840 6302 2432 8734 72,2 27,8 

1860 7744 2968 10712 72,3 27,7 

1867 8508 3220 11728 72,5 27,5 

1868 7381 3145 10526 70,1 29,9 

1869 7533 2967 10500 71,7 28,3 

1905     10309     

1920     9945     

1926 8098 2882 11422 70,9 25,2 

1931 8522 3882 12404 68,7 31,3 

1939 9252 4183 13435 68,9 31,1 

1940     12368     

1950     13154     

1957     14135     

1971 8338 2567 10905 76,5 23,5 

1980     8753     

1990     8054     

2000     7129     

2015     5883     

2020     4853     
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Valokuvia Kuolismaan koulusta 
Ensio Kettunen 
Kuolismaan kylä on Kuolismaan Kettusten kotikylä. Ohessa luokkakuvia Kuolismaan 

koulusta, sekä äitienpäivinä. Kuvat ovat Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenien 

kuva-albumeista. Kuvista on nähtävissä mustavalko ja värikuvaversiot. Jos kopioit ku-

vat ja esität niitä julkisesti, mainitse kuviin lähde! ”Kuolismaan Kettusten sukuseura” 

 
Kuolismaan koulu 1930-luvulla.  
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Kuolismaan kylästä ilmakuva vuodelta 1927 

 
Vuoden 1929 ilmakuvassa vasemmalla ylhäällä Matinvaaran Jussi Kettusen talo ja kan-

sakoulu. Keskellä Rysylänvaaran talot. Oikealla Osipanlahden rannalla kalmistokuu-

sikko, tsasouna oli pellon reunassa, ei näy kuvassa. Takana virtaa Koitajoki, keskellä 
Koitajoen silta ja maantie Ilomantsin suuntaan. 

     Kuolismaan koulun opettajana toimi vuonna 1915 Pekka Siimestö (s. 1888), 1920 

alkaen Johannes (Juho) Pirttilahti.  
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Kuolismaan koulu vasemmalla edessä, keskellä Kettusten kantatila ja takana Koitajoki 
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Kuolismaan vuonna 1911–1912 rakennettu kansakoulu kesällä 1925 

 
Kuolismaan kylä kuvattuna isäni kodin suunnalta syksyllä 1927 (Itkajärven suunnalta) 

 
Kuva Kuolismaan kylästä itään kesällä 1927, mahdollisesti isäni koti? 
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Kuolismaan silta keskellä, tien varressa vas. Hoskosen kauppa, oikealla Muikun talo 

 
Kuva Mikitanvaaralta Kyläjärven itärannalta, taaempana kauppias Iivana Timoskaisen 

talo, keskellä Kuolismaan sairasmaja ja siitä oikealle Timoskaisen ja Hurskaisen talot 
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Kuolismaan koulun äitienpäiväjuhla 1930-luvulla 
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Äitienpäiväkuva Kuolismaan koululta 
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Kuolismaan koulun äitienpäiväjuhla 1930-luvulla 
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Äitienpäivä keväällä 1938, edessä polvillaan Jussi Kettunen 
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Kuolismaan koulun luokkakuva koulun rappusilla 1920–1930 lukujen vaihteessa 
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Kuolismaan koulukuva, kuvassa vas. setäni Arvo ja keskellä isäni Otto 
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Kuolismaan koululaisia aitan edessä 1930-luvun alussa 
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Kuolismaan koululaisia koulun talousrakennuksen rappusilla 1930-luvulla 
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Kuolismaan koululaisia Matinvaaralla 1930-luvulla 
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Kuolismaan tytöt käsitöissä 1930-luvulla 
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Kuolismaan koulun sisäkuva 1930-luvulta 
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Kuolismaan koulun veistotunti 1930-luvun alussa 
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Kuolismaan koulun opintokerho 1938 
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Vanhoja kuvia Ilomantsista ja Melaselän kylästä 

 
Kuolismaan sairasmaja 1927, kuistilla sairaanhoitaja Hellä Markkula (P-K:n SK 1927). 

Sairasmaja valmistui syyskuussa 1926 ja aloitti toimintansa lokakuussa 1926. Majassa 

oli kaksi sairashuonetta, joihin mahtui viisi potilasta. Lisäksi alakerrassa oli hoitajan 

huone, keittiö ja yläkertaan suunniteltiin hoitajan asunto. Piharakennuksessa oli aitta, 

halkovaja, ulkohuussii ja pieni sauna. Maja rakennettiin kyläjärveen pistäytyvään män-

tyä kasvavaan niemeen, Mikitanvaaran alueelle. Majalla oli pieni apteekki kyläläisiä var-

ten, sekä puhelin, jolla sairasneiti sai tarvittaessa yhteyden Ilomantsin kunnanlääkäriin. 
Majan rahoituksesta suurin osa saatiin lahjoitusvaroista, joista suurin lahjoittaja oli Kan-

sallisosakepankki. Hirret ja maa-alueen majaan lahjoittivat Enzo Gutseit Oy ja Kaukas 

Oy, kaluston majaan lahjoitti Stockmann Oy. Maja maksoi yhteensä 200 000 mk. Sai-

rasmajalla kävi vuosina 1926–1927 mm. Carl Gustaf Mannerheim, Kyösti Kallio, Pehr 

Evin Svinhufvud ja lukuisa joukko kansanedustajia ja Suomen armeijan edustajia.   

 
Kuuksenvaaran kylä 1927 (P-K:n SK 1927) 
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Ilomantsin pienviljelijäkoulu Parppeinvaaran suunnalta kuvattuna (Rajaseutu 1936) 

 
Ilomantsin pienviljelijäkoulu Havukan suunnalta kuvattuna (Maamies 1932) 
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Ilomantsin Museosäätiön kuvassa miehiä Riihijoen uitossa 1930-luvulla. Kuvassa va-

semmalla Matti Hiltunen s. 16.1.1901 Ilajalla, kuollut 4.6.1963. Oli aviossa Lutikkavaa-

ralaisen Hanna Kettusen kanssa. Oikealla on Jussi Kettunen, hän saattaa olla Lutikka-

vaaran Kettusia?  

 
Läävästön kämpällä työmiehiä 1930-luvulla 

Äitini suku, Purmoset, asuttivat Melaselkää 1500-luvulta aina vuoteen 1944 saakka. 

Neuvostoliitolle jäänyt kylä on nyt autio. Ohessa muutamia kuvia Melaselästä, osa on 

vanhoista lehtileikkeistä kopioituja. Ketä sitten Melaselässä asui? Nikolai Purmonen, 
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Vana (Iivana) Purmonen, Ale Purmonen, Lauri Purmonen, Feudor Purmonen, Stepan 

Purmonen, Nikolai ja Jehki Palviainen, Mihaka, Mikko ja Jaakko Solehmainen, Abel ja 

Onni Härkönen, Ivan Lyhykäinen, Otto Paukkonen (Putkivaara), Juho Ahponen, opettaja 

Heikki Pehto…  

 
Melaselän koululaisia 1930-luvulla 

 
Melaselkäläisiä koulun edessä toukokuussa 1939  

 



 
38 

 
Melaselän äitienpäivä 1930-luvulla 
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Melaselkäläisiä koulun rappusilla  
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Melaselän tyttöjä koulun rappusilla  
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Melaselän kansakoulu (vanha lehtikuva) 

Kansakouluopetus Melaselässä aloitettiin ortodoksien toimesta jo 1890-luvulla. Ilo-

mantsin ortodokseilla oli seitsemän kiertokoulunopettajaa, jotka kiertelivät eri kylissä. 

Melaselässä ja Hattuvaarassa koulua pidettiin vakituisesti ja kouluja kutsuttiin lasten-

kouluiksi. Suomalainen kiertokoulu aloitti Melaselässä vuonna 1902. Koska ortodoksit 

pitivät kylässä lastenkoulua, kouluhallitus ei myöntänyt koululle tuolloin avustusta. 

Myöhemmin vuosina 1914–15 rakennettiin Ilomantsin kunnan omilla varoilla uusi kou-
lutalo kylän korkeimmalle paikalle. Koulutaloa varten maa-ala saatiin lahjoituksena.  

Opettajalle rakennettiin koulun yläkertaan kolme huonetta ja keittiö asunnoksi. Me-

laselässä ehti toimia ennen sisällissotaa myös venäläistämiskoulu, jota ylläpiti Karjalan 

veljeskunta, eli sama instanssi kuin Sonkajanrannan koululla. Venäläistämiskoulu aloitti 

Melaselässä toimintansa 1912–1913 opettajana neiti Filipoff. Venäläistämiskoulu lope-

tettiin ennen sisällissotaa. Melaselän suomalaisen kansakoulun opettajista ehkä tunne-

tuin oli Heikki Pehto (Feodor Pevtsoff s. 2.10.1896 Salmi, k. 22.4.1971 Ilomantsi) ja 
hänen vaimonsa Elvi. Heikki toimi Melaselän koulun opettajana pitkään ennen talviso-

taa. Heikin isä toimi aiemmin Salmissa ja Ilomantsissa (1911–1920) ortodoksisen seu-

rakunnan matkapappina. Aikaisemmista opettajista voisin mainita kiertokoulun opetta-

jana noin kymmenen vuotta toimineen Anna Savimaan. Vuosina 1916–18 yläluokkien 

opettajana toimi Walter Päivinen ja hänen jälkeensä Pekka Hentunen (Valovuori). Pekka 

toimi ennen Melaselkää opettajana Loimolassa ja Suistamolla. Vuonna 1920 aloitti Me-
laselässä alakoulunopettajana Nina Maljanne ja ylempiä luokkia opetti Aleksi Aro vuo-

sina 1921–1924. Aleksi Aron vaimo Outi (Jevdokia) Aro toimi alaluokkien opettajana 

keväästä 1922 alkaen aina vuoteen 1930 saakka. Heikki Pehto tuli Melaselän koulun 

opettajaksi syksyllä 1925 ja hänen vaimonsa Elvi toimi opintokerhon ohjaajana. Me-

laselän kansakoulu tuhoutui sotien aikana. Melaselässä toimi kauppiaana 1900-luvulla 

mm. I. Kiiski sekä Abel ja Onni Härkönen.  
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Melaselän kylää (Härkösen tai Palviaisen talo), takana Akanniemen kalmisto 

 
Melaselän kylää, keskellä Nikolai Purmosen talo, takana oikealla alakylän taloja 
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Melaselän nuorisoa 1930-luvun alussa 

 

Melaselässä Neitsyt Marian syntymän muistoksi pidettiin praasniekkoja syyskuun 8. päi-

vänä. Praasniekka toi kylään vieraita lähikylistä ja kauempaakin. Praasniekkojen aikaan 

Melaselässä oli aina pappeja Ilomantsista ja myös Korpiselästä. Melaselän praasniekka 

oli vuoden suurtapahtuma Melaselän kylässä ja juhlia pidettiin yleensä kahtena päivänä. 

Tsasounan takana näkyy Vilokkisten rakennuksia, ne olivat heti tsasounasta Onni Här-
kösen kaupan suuntaan.  
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Melaselän Neitsyt Marian syntymän muistolle 1800-luvulla pystytetty tsasouna  

(Museovirasto, kuvaan lisätty värit) 
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Vanhojen kuvien muokkausta kotikonstein  
Ensio Kettunen 

Monet ovat kysyneet, miten muutan vanhat kuvat värikuviksi? Siihen on monta tekniik-

kaa, mutta kerron tässä omat kuvanmuokkauksen työvaiheet. 

 

1. Vanha valokuva, jonka haluan muokata, tulisi olla mahdollisimman hyvälaatui-

nen, jotta saa hyvän värikuvan. Ihmisten kasvojen muokkaamista vältetään. 

 
2. Korjaan kuvassa näkyvät virheet kuvankäsittelyohjelmalla, siihen menee aikaa! 
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3. Kuvaan lisään värit tietokoneälyä käyttävällä ohjelmalla, minä käytän rapakon-

takaista ohjelmaa netin kautta! Kuvaan saattaa tulla väärät värit, ne korjataan. 

 
4. Viimeistelen kuvan toisella kuvankäsittelyohjelmalla, jotta saan luonnonmukaiset 

värit kuvaan. Tietokoneäly valitsee joskus väärän värin ihmisille ja muodoille!  

 
Jos tiedän kuvan alkuperän, merkitsen sen kuvaan tai tekstin alkuun! 
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Starovertsit ortodoksien silmätikkuina 
Ensio Kettunen 

1700-luvun lopusta 1800-luvun loppuun saakka Ilomantsissa oli kaksi vanhauskoisten 

monasteria, emäluostari Pahkalammella ja sivuluostari Megrissä. Aiemmissa Kettus-

viesteissä olen kirjoittanut luostarien asukkaista, joten en toista samoja asioita uudel-

leen. Vanhauskoisia oli Suojärvellä, sekä Ilomantsissa ainakin Vuottoniemellä, Kuolis-

maassa ja muutamia Melaselässä. Vanhauskoiset nimittivät itseään ”Isbrankiksi” joka 
tarkoittaa valittujen joukkoa tai starovertsisiksi, joka tarkoittaa vanhasta uskosta kiin-

nipitäviä. Ortodoksit puolestaan kutsuivat vanhauskoisiavierulaisiksi ja raskolnikoiksi 

so. vieraantuneitten ryhmä. Sana tulee venäläisestä sanasta ”Raskolnik””. Vanhaus-

koisten lahko levisi Venäjältä suomeen paenneiden starovertsien mukana ja ”lahkolai-

set” rakensivat Ilomantsiin kaksi luostaria. Uutinen uudesta ortodoksisesta uskonsuun-

nasta levisi lähikyliin ja ihmisiä alkoi käydä katsomassa luostarissa olleita ihmisiä. Osa 
kylien asukkaista liittyi uskonlahkoon, kuten kävi minun isomummolleni Fevronia Vla-

soville. Hän asui lapsuutensa Megrin luostarin naapurissa. Vanhauskoisten elämä oli 

rajoitettua ja poikkesi suuresti ortodoksien perinteistä; He tekivät ristinmerkin peuka-

lolla ja etusormella, kun ortodoksit tekivät sen kolmella etummaisella sormella. Van-

hauskoiset pitivät yhteyttä ainoastaan samaan uskontoon kuuluviin ja vierastivat muita. 

Jos ”jumalaton” joi tai söi vanhauskoisten ruokailuvälineillä, se tuhottiin. Kaunistautu-
minen oli heille syntiä, ei pidetty koruja kaulassa. Ruoka kasvatettiin pääosin omava-

raistaloudessa. Viinanjuonti oli syntiä ja vanhauskoisilla, kuten isomummollani, oli ru-

kousnauha, jota he räpläsivät aamusta iltaan. Ortodoksisessa kirkossa ei käyty ja pap-

pia ei kutsuttu vihkimään. Sen vuoksi ulkopuolisten silmissä he elivät avoliitossa. Näin 

kävi isomummoni serkulle Feodosialle, joka eli munkki Jefim Bogdanovin kanssa. Heidän 

lapsillansa oli kaksi sukunimeä, esim. Mihail Bogdanov-Vlasov. Kun venäjältä tulleet 

Jefim Bogdanov ja Mark Alexandrov kuolivat, vanhauskoisten esimiehenä Pahkalam-
mella jatkoi ilomantsilainen Kirila Wasilinpoika. Kirila opetti vanhauskoisia vanhasta ve-

näjänkielisestä Raamatusta. Kirilaa ortodoksit kutsuivat Jouhipapiksi. Nimityksen hän 

lienee saanut erikoisesta jouhista tehdystä päähineestä. Vanhauskoiset katosivat luos-

tarien lopettaessa toimintansa ja useat heistä liittyivät takaisin ortodoksiseen kirkkoon.  

 
Pahkalammen luostari (Museovirasto, kuvaan lisätty värit) 
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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, Ruskealaan ja Impilahteen. Tässä lehdessä perehdymme lyhyesti Jaakkiman pitä-

jän vaiheisiin. Jaakkima sijaitsi Laatokan rannalla Sortavalasta lounaaseen.   

     Jaakkiman pitäjän pinta-ala oli 501,9 km². Pitäjän asukasluku oli ennen talvisotaa 

noin 8 503 henkeä. Jaakkimasta erotettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Lahden-

pohjan kauppala ja Lumivaaran kunta. Jaakkiman kyliä olivat ennen talvisotaa; Iijärvi, 

Kokonniemi, Korteela, Kurenranta, Meriä, Metsämikli, Miinala, Mikli, Oppola, Paijärvi, 

Pajasyrjä, Parkonmäki, Reuskula, Ruokola, Sorola, Uusikylä ja Vaara. Jaakkiman mie-

leenpainuvin käyntipaikka nykyään on Carl Engelin suunnitteleman Jaakkiman palaneen 

punatiilikirkon rauniot. Kirkko valmistui vuonna 1850, se tuhoutui tulipalossa 1977. 

  

 
Jaakkiman kirkko, edessä vanha Pitäjätupa 
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Jaakkiman pitäjästä löytyy ensimmäiset maininnat jo 1600-luvulta, mutta enemmän 

mainintoja pitäjän alueesta löytyy isonvihan jälkeen 1700-luvun alkupuolella. Jaakki-

man ensimmäinen kuntakokous pidettiin 23.12.1866, josta katson kunnan saaneen al-

kunsa. Samassa kokouksessa valittiin Jaakkiman kunnallislautakunta. Ensimmäinen 

kansakoulu toimintansa vuonna 1877 ja 1900-luvun alussa kouluja perustettiin eri ky-

liin.  Lumivaara ja Lahdenpohja erosivat omiksi kunniksi vuonna 1924. Jaakkiman kun-

nan uusi kunnantalo valmistui heinäkuussa 1939 ja se ehti toimia vain muutaman kuu-

kauden ennen talvisodan syttymistä. Aikaisempi Pitäjätupa, joka sijaitsi kirkon ja maan-

tien välissä, ehti olla kunnan ja seurakunnan käytössä 94-vuotta. 

 

 
Jaakkiman pitäjätupa kirkon lähellä (1845) ja uusi kunnantalo 1939 (Museoviraston 

kuva, värit lisätty) 
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Jaakkiman vuonna 1939 valmistunut kunnantalo kesällä 2017 

 
Jaakkiman rautatieasema vuosina 1939 ja 2017 

 

Jaakkiman uusi kunnantalo rakennettiin vanhasta Pitäjätuvasta vajaat 100 metriä Sor-

tavalan suuntaan, nykyisen ortodoksisen kirkon läheisyyteen. Jaakkiman keskustaan 

rakennettiin 1930-luvulla useita uusia rakennuksia mm. uusi varuskuntarakennus 1932 

ja Jaakkiman kansanopisto (1929), joka on tietojeni mukaan käytössä vielä nykyään. 

Kansanopiston päärakennus oli 60 metriä pitkä, 13 metriä leveä ja nelikerroksinen ra-

kennus. Se rakennettiin seurakunnan omistamalle maalle, lähelle kirkkoa. Jaakkiman 

kunnantalo löydät ennen Jaakkiman tien vasemmalta puolelta. Kansanopiston raken-

nusta en ole käynyt vielä katsomassa. Jaakkiman ja Lahdenpohjan keskuksissa on pal-

jon jäljellä suomalaisten rakentamia taloja. Kannattaa käydä katsomassa, kun olette 

liikkeellä sillä suunnalla. Jaakkimasta 1924 eronneessa Lahdenpohjan kauppalassa oli 

paljon puunjalostusteollisuutta. Sinne perustettiin ennen sisällissotaa Laatokan Puu Oy 

faneeritehdas, Annalan Saha Oy (paloi 1930) ja muita pieniä teollisuuslaitoksia.   
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Jaakkiman kansanopiston päärakennus 1941 ja 1929 SA-kuva, alla varuskunta 
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Joulunviettoa Syvärillä 
Ensio Kettunen, Kuolema Syvärillä (2016) 

Oli joulukuun 23. päivän aamu, kun vihollishävittäjät hyökkäsivät useaan kertaan Ko-

romyslovan ja Vozheroksan alueella, ampuen tykeillä ja konekivääreillä suomalaisase-

mia.  Hyökkäyksissä konekivääriampuja korpraali Otto Kraft kaatui ja yksi sotamies 

haavoittui. Mosolinossa sijainnut tykistöasemiin tuotiin iltapäivällä kaksi IT-konekivää-

riä ja niiden avattua tulen viholliskoneita vastaan, koneet katosivat itään. JR 9 vapaalla 

olevat miehet määrättiin siivoamaan jouluun mennessä korsut ja taisteluhaudat puh-

taiksi. Jokaiseen korsuun ja telttaan hankittiin joulukuusi, jonka miehet koristelivat 

oman maun mukaisesti. Etulinjan tukikohdissa ja takalinjoilla saunat laitettiin lämpiä-

mään jouluaattona jo puolen yön jälkeen. Hivakan tukikohdassa ensimmäiset miehet 

pääsivät nauttimaan saunan löylyistä jouluaattona jo kello 4.30. Viimeiset etulinjan so-

tilaat pääsivät joulusaunaan vasta vuorokauden vaihtuessa joulupäivän puolelle. Aatto-

iltana pataljoonan komentaja pataljoonan pastorin kanssa vieraili etulinjan tukikohdissa 

ja he pitivät miehille jouluhartauden. Illan hämärtyessä miehet viettivät ensimmäistä 

jatkosodan joulua korsuissa, teltoissa ja kylien taloissa. Jokainen sotilas sai tuntemat-

tomille sotilaille lähetetyn paketin. Vaikka joulu olikin rauhallinen, vartiovuorot jatkuivat 

normaalisti. Muutamissa etulinjan tukikohdissa jouduttiin lähtemään illan ja yön aikana 

taisteluhautaan, kun vihollisen kranaatinheittimet ja tykistö ampui etulinjaan kranaat-

teja. Joensuulainen Urho Väyrynen (s. 4.7.1920) haavoittui vakavasti jouluaattona var-

tiopaikalla ja kuljetettiin 14. kenttäsairaalaan, jossa hän menehtyi joulupäivänä.  

     24.12.-41 keskiviikko sää pilvistä, pakkasta -12 astetta. Aamulla Bunkkerilla oli mo-

lemminpuolista häirintätulta. Ryssä ampui 30 kranaatinheittimen kranaattia asemiin, 

mutta tappioita ei tullut. Tänään on jouluaatto, ja niin mekin korsun eläjät teimme suu-

ren siivouksen ja haimme kuusen, jonka koristelimme korteilla ja saimme myös siihen 

kynttilät. Illalla kuuden jälkeen saapui komppanian päällikkömme ja pataljoonan pastori 

korsuumme. Vietimme joulujuhlaa ja sytytimme kynttilät palamaan ja veisasimme en-

keli taivaan virren, ja sen jälkeen pastorimme piti puheen. Komppanian päällikkö kiitti 

meidän päällikköämme ja miehiä. Tähän juhlamme päättyi. Tämä joulu pysynee kauan 

meidän jokaisen mielessämme. 

     Joulupäivänä miehet vapautettiin sulutustöistä, mutta vartiointi ja lähipartiointi jat-

kuivat normaalisti läpi joulun. Tapaninpäivän aamuna korpraali Ikonen lähti oman ryh-

mänsä kanssa yhteyspartioon Vozheroksan tukikohdasta. Partio hiihti Ostaan johtavan 

tien eteläpuolella kohti Hivakan tukikohtaa. Matkalla miehet havaitsivat tienreunassa 

tossupolun ja päättelivät noin parinkymmenen miehen käyneen etulinjassa yöllä. Ikosen 



 
54 

partio palasi takaisin Voseroksaan, jossa he kertoivat asiasta komppanian päällikkö Ahti 

Vuorensolalle. Vuorensola hälytti komppaniansa lähtövalmiiksi vihollisen torjuntatehtä-

vään. Hälytys peruutettiin ja komppania sai jatkaa joululepoa. Yksi joukkue jätettiin 

Vozheroksan ja Hivakan väliselle alueelle varmistamaan joulurauhaa.  

 
Suomalaispartio tulittaa vihollisia SA-kuva 

25.12.-41 torstaina oli joulupäivä ja vihollinen keskitti tykistön ja kranaatinheitintulen 

Kopovan tien suunnassa oleviin majapaikkoihin. Etulinjan takana olevaan telttaan tuli 

täysiosuma. Iskussa haavoittui seitsemän miestä, heistä viisi Annilan komppaniasta ja 

kaksi aliupseeria seitsemännestä komppaniasta. Ryssän noin 100 miehen partio oli yöllä 

mennyt Kummun tukikohdan vierestä takamaastoon ja vetänyt puhelintapsit mukana. 

Partiota etsittiin, mutta se oli palannut aamuun mennessä takaisin omalle puolelle.   

     Joulukuun 27. päivänä 1/ JR 9, RjP 4, JR 51. ja JR 30. joukot jatkoivat hyökkäystä 

Goran, Sumilian ja Karkan kylissä olevia siperialaisia vastaan. Hyökkäyksen alussa haa-

voittui komentopaikkaan osuneesta kranaatista kuolettavasti JR 51 komentaja kapteeni 

Vilho Julkunen. Hän oli ilomantsilainen ja toimi ennen sotia Kuuksenvaaran kansakoulun 

johtajaopettajana. Pataljoonan hyökkäys tyrehtyi päällikön kaatumiseen. Kapteeni Vilho 

Julkunen ylennettiin majuriksi kaatumisensa jälkeen. 

     Joulukuun 28. päivänä hyökkäys Gorassa uusittiin ja seuraavaan aamuun mennessä 

saatiin vallattua Kaljukukkula. Valtauksen jälkeen hyökkäys pysähtyi rajuun kranaatti-

tuleen. Hyökkäystä jatkettiin seuraavana aamuna kohti Goran ja Sumilian (Shumilinon) 

kyliä. Aamulla ruskealainen vääpeli Eero Keinonen kaatui Kaljukukkulalla harhaluodista.  

     Venäläisjoukot pommittivat Baranin kylää tykistöllä ja lentokoneilla. Pommitusten 

aikana useita taloja tuhoutui ja myös henkilövahinkoja tuli suomalaisjoukoille. 
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Sumiliassa kaatui Pielisjärveltä kotoisin oleva Matti Sirviö ja konekiväärimies Vilho Ris-

sanen haavoittui. Rissanen kuoli Äänislinnan sotasairaalassa 11. tammikuuta.  

     Korpraali Väinö Kettusen ryhmä oli joulun jälkeen vartiovuorossa Simanovan Bunk-

kerin tukikohdassa. Joulukuun 27. päivänä vihollisten kranaatinheitintuli oli aamulla ko-

vaa ja venäläiset hyökkäsivät 9. komppanian lohkolle. Väinö lähti ryhmänsä kanssa 

kello 13.30 yhteyspartioon ja hänen partionsa havaitsi vihollisjoukon edenneen Bunk-

kerin ja luutnantti Sulo Paarmalan tukikohtien välistä Kiila nimisen tukikohdan takalin-

jalle. Partio palasi omaan tukikohtaan kello 16.30, ilmoittaen vihollisen päässeen Kiilan 

kenttävartion taakse. Tukikohdasta yritettiin ottaa yhteyttä Kiilaan siinä onnistumatta. 

 
Hyökkäys Kumpuun ja Kiilaan 28.12.1941 

     Bunkkerin tukikohdan päällikkö kokosi puolijoukkueen, jonka tehtäväksi annettiin 

seurata vihollisten hiihtolatuja takalinjoille. Kettusen yhteyspartion lähtiessä täyden-

nyksen jälkeen matkaan, oli pakkasta -25 astetta. Himmeä kuu loisti metsänrajassa, 

antaen partiolle valoa. Partio totesi uuden tarkastuskierroksen perusteella, että viholli-

sia on tullut lisää Kiilan takamaastoon ja heitä vastaan avattiin voimakas kiväärituli. 

Partio palasi iltayöllä takaisin omaan tukikohtaansa.  

     Seuraavana aamuna koottiin kaikki vapaavuorolaiset kahdeksannen ja yhdeksännen 

komppanian miehet, huoltoportaan miehiä ja muutamia neljännen komppanian miehiä. 

Iskuryhmän tuli hyökätä takalinjoille päässyttä venäläisosastoa vastaan. Iskuryhmän 

johtajaksi määrättiin enolainen vänrikki (kansakoulunopettaja) Onni Heijari. Osasto 

lähti hiihtämään Heijarin johdolla vihollisten tekemää latua Simanovasta Levinan kylän 

suuntaan. Partion saavuttua Kiilan tukikohdan lähelle, sieltä avattiin kiivas tulitus suo-

malaisosastoa vastaan. Vänrikki Onni Heijari (s.15.6.1914 Turussa) ja ilomantsilainen 
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korpraali Erkki Alenius (s. 1.12.1911) kaatuivat heti tulituksen alkaessa. Onni taisteli 

talvisodassa Ilomantsin Möhkön suunnalla joukkueenjohtajana, Erkki Alenius Ilomant-

sin Hattuvaaran ja Inarin alueella. Hyökkäyksen aikana haavoittui useita suomalaisia, 

heistä mainittakoon ilomantsilaiset Paavo Möller, Toivo Karvinen, Olli Hiltunen ja Otto 

Rytkönen. Lisäksi kova pakkanen aiheutti useimmille miehille paleltumisvammoja kä-

siin, jalkoihin ja kasvoihin. 

     Joulukuun 29. päivänä kello 13. jälkeen saatiin vahvistukseksi Rajajääkäripataljoo-

nan miehiä ja suomalaisjoukot aloittivat uuden massiivisemman hyökkäyksen Kiilan tu-

kikohtaan. Hyökkäyksen alkaessa tykistö ja kranaatinheittimet tulittivat Kummun län-

sipuoleiseen maastoon ja Kiilaan. Iltaan mennessä Kiila tukikohta saatiin takaisin vihol-

lisjoukoilta. Kiilan tukikohdasta löydettiin edellisen päivän taisteluissa kadonneet soti-

laat kuolleina. He olivat enolainen vänrikki Onni Heijari ja kiteeläinen Väinö Rupponen. 

Rajajääkäripataljoonan miehet jäivät hyökkäyksen jälkeen luutnantti Sulo Paarmalan 

johtamaan Kiilan tukikohtaan varmistamaan etulinjaa tammikuun alkuun saakka. 

 
Kummun tukikohdasta Simonovan kylään, edessä estelinja, notkossa virtaa Ostajoki 
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Ilomantsin taisteluissa heinäkuussa 1944 kadonneet sotilaat 
Kettunen Ensio 

Lokakuun ja marraskuun Kettusviestissä kerroimme kesällä 1941 ja 1944 Ilomantsin 

rintamalla kadonneista sotilaista. Kesällä 1944 ryhmä Raappana esti neuvostojoukkojen 

etenemisen Sisä-Suomeen ja samalla tuhosi tuhansia neuvostosotilaita Ilomantsin kor-

piin. Tässä lehdessä jatkamme kesällä 1944 Ilomantsissa kadonneiden suomalaisten 

sotilaiden esittelyä.  

  

Raappanan joukko-osastot Ilomantsissa 26.7.-4.9.1944 

Ryhmä Raappana

21. prikaati

Jääkärikomppania

I pataljoona

II pataljoona

III pataljoona

IV pataljoona

JR 33,

III pataljoona

Kevyt patteristo

Raskas patteristo

eversti Ekman

Ratsuväkiprikaati

Hämeen 
Ratsurykmentti

Uudenmaan 
Rakuunarykmentti

Jääkäripataljoona 1

Jääkäripataljoona 6, 

JR 33, II pataljoona

Rajajääkäripataljoona 3

Kevyt patteristo 12

KTR 5, II patteristo

Ratsastava patteristo

majuri Sirama

Osasto Partinen

Erillinen Pataljoona 24

JR 52, I pataljoona

everstiluutnantti Väinö Partinen

Esikunta
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Neuvostoliiton joukko-osastot Ilomantsissa 15.7.-4.9.1944 

 

 

Ilomantsin taisteluissa kesällä 1944 kadonneet suomalaiset, edellisessä leh-

dessä lueteltiin kadonneet ajalla 11.7.1944 - 31.7.1944. Tässä lehdessä 

käymme läpi elokuussa ja syyskuussa Ilomantsissa kadonneet suomalaiset. 

 
Kuva Liusvaaran tieltä, Ondronvaaran mäen päältä, jossa venäläiset saivat motitettua 

21. prikaatin joukot ja kuvassa näkyvän mäen alla katosi kymmeniä suomalaisia.  

 

Neuvostoliiton 32. Armeijakunta

176 Divisioona

JR 52

JR 55

JR 63

TykR 728

29. PsPr.

KTR 728

289 Divisioona

JR 1044

JR 1046

JR 1048

Er.krh.R 280

krh.R 280

MeriJvPr.

69. MeriJvPr.

70. MeriJvPr.

3. MeriJvPr.

1 Er.Ins.Rak.Pr.

169. pataljoona

171. pataljoona

Er.LiekinheitinK 194

Esikunta

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3625127206626492538/2444718333076841365
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Kartta 30.7.1944 tilanteesta; Juutilainen, Antti - Lopultakin voitto. 

1.8.1944 kaatui Ilomantsin alueella 37 suomalaista 
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2.8.1944 kaatui 40 miestä ja kolme miestä katosi 
Ilomantsin alueella aloitettiin 31.7.1944 ryhmä Raappanan kaksipuoleinen saarrostus 

ja suomalaisjoukot motittivat venäläiset joukot Lutikkavaaran ja Miikkulanvaaran, 

sekä Vellivaaran ja Lehmivaaran alueelle. Kuolismaan länsipuolella Kangasjärvellä ka-
tosi Paavo Vainionkulma (URR, 4. eskadroona, vänrikki Pentti Kaikkonen (JR 52, 1. 

komppania) katosi Vellivaaran eteläpuolella ja Kalervo Torvikoski (RjP 3) katosi par-

tiomatkalla Ilajanjärven ja Vellivaaran välimaastossa. 

 

 

3.8.1944 kaatui 26 miestä ja yksi mies katosi 
Jalmar Haakana (JP 6, 2. komppania) katosi muonankuljetusmatkalla Lutikkavaarassa. 
Muonaosastoa tulitettiin ja Haakana jäi muista jälkeen.  

 

4.8.1944 Ilomantsissa kaatui 48 miestä ja yksi katosi 
Kaarlo Kuosma Kaarlo (21. prikaati, 4. komppania) katosi Hylkysyrjässä. Samana päi-

vänä JR 33, II pataljoona saapui Leminahoon ja alistettiin JP 6 alaisuuteen. 

 

5.8.1944 Ilomantsin kaatui 38 miestä.  
21. prikaatin päällikkö (Sven-Oskar Lindgren?) teloitutti sotamies Emil Hytin arkuuden 

ja karkuruuden takia. Komppania joutui aiemmin Stalinin urku keskitykseen Leppävaa-

rassa ja siinä haavoittui seitsemän miestä. Komppaniasta oli sen jälkeen kieltäytynyt 

taisteluista useita sotilaita, mutta vain Hytti teloitettiin! 21. prikaatin 4. komppania oli 

edennyt Miikkulanvaaran läheisyyteen ja perääntyi iltaan mennessä Leppävaaraan. 

 

6.8.1944 Ilomantsissa kaatui 25 miestä ja neljä katosi 
Toivo Koivunen (HRR, 2. eskadroona) kaatui/katosi Lehmivaarassa, Eino Salonen (HRR, 
2. eskadroona) kaatui/katosi Lehmivaaran alueella, Oiva Siitonen (HRR, 1. eskadroona) 

katosi Hankalammen taistelujen aikana, oli lähtenyt juoksemaan omia linjoja kohti ja 

Väinö Tuominen Väinö (HRR, 1. eskadroona) kaatui/katosi Lehmivaarassa, kaatumisen 

nähnyt Reino Hänninen ja Eino Turunen. Sotapäiväkirjasta löytyy maininta; ”Luutnantti 

Jalkanen poistui etulinjasta Kangasjärven etulinjasta”! 
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7.8.1944 Ilomantsissa kaatui 50 miestä ja kolme katosi 
Eero Halko (21. prikaati, 4. komppania) jäi Leppävaarassa vaikeasti haavoittuneena 

vihollisen puolelle, Vilho Hiironen Vilho (RjP. 3, esikuntakomppania) katosi Vellivaarassa 

Hullari-Vellivaaran tiellä yhteyspartiomatkan aikana ja Unto Nivola (JR 52, 1. komppa-

nia) katosi Leppävaaran ja Tolovilan välisellä alueella oman tykistökeskityksen aikana. 

 
6. - 7.8.1944 suomalaiset joukot kiersivät Leppävaaran motin ympärille ja taistelivat  
Leppävaaran ja Tolovilan aukeilla motissa olleita venäläisosastoja vastaan. Vellivaa-

rassa rajajääkäreistä kaatui yksi ja neljä miestä haavoittui. 

 

8.8.1944 Ilomantsin kaatui 28 miestä 

9.8.1944 Ilomantsissa kaatui 12 miestä ja neljä katosi. 
Heikki Halkonen (13. Kranaatinheitinkomppanian vänrikki) kaatui/katosi Leppävaa-

rassa, Yrjö Kyhälä (RjP. 3, 2. komppania) joutui vihollisen yllättämäksi Vellivaaran alu-
eella, Tuomo Mäkinen ja Pentti Surakka (JP 6, 1. komppania) jäivät vangiksi partiomat-

kalla Lehmivaarassa. Partiossa oli kolme miestä, joista kaksi katosi ja kolmas löydettiin 

kuolleena.  
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10.8.1944 Ilomantsissa kaatui 10 ja viisi miestä katosi 
Oskar Eichhorn (JR 47, 7. komppania) katosi Hylkysyrjässä Korpiselän puolella rajaa, 

Matti Heikkilä (21.prikaati, 9. komppania) haavoittui 7.8.1944 jalkaan kranaatinsirpa-

leesta, jäi Leppävaarassa vihollisen käsiin omien poistuessa paikalta, Toivo Hämäläinen 

(20. prikaati, 16. komppania) kaatui/katosi Hylkysyrjässä hyökkäystä tehtäessä ja Pauli 

Luhtanen Pauli (JR 47, 7. komppanian luutnantti) kaatui/katosi Hylkysyrjässä. Martti 
Niiranen (21. prikaati, 9. komppania) katosi Leppävaaran ja Tolovilan välisessä maas-

tossa hyökkäyksen aikana. Taistelussa nähtiin kolmen miehen kaatuvan.  
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11.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita, eikä kadonneita 

12.8.1944 Ilomantsissa kaatui 7 miestä ja yksi mies katosi 
Sigrud Lahti (RjP. 3, 1. komppania) joutui vangiksi Ilomantsin Hankavaaralla.  

 

13.8.1944 Kaatui Ilmari Kuvaja Lehmivaarassa 

14.8.1944 Ilomantsissa kaatui kolme miestä 

15.8.1944 Kaatui Jalmari Kesseli Lehmivaarassa 
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16.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita, eikä kadonneita 

17.8.1944 Kaatui Urho Varjolehto, luoti osui rintaan. 

18.8.1944 Ilomantsissa kaatui viisi miestä 

19.8.1944 Ilomantsissa kaatui kolme miestä 
20.8.1944 Ilomantsissa kaatui kaksi miestä 

21.8.1944 Ilomantsissa kaatui 14 miestä 

22.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

23.8.1944 Kaatui Valter Lindholm Leppävaarassa, kranaatin sirpaleet osuivat päähän, 

selkään ja oikeaan reiteen. 

24.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

25.8.1944 Kaatui Kustaa Suominen Leppävaarassa sai kranaatinsirpaleet päähän ja sel-
kään. 

26.8.1944 Ilomantsissa kaatui Vieno Salo Möhkön pohjoispuolella, sai luotisuihkun kas-

voihin.  

27.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

28.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

29.8.1944 Katosi Voitto Hellgren Möhkön pohjoispuolella, löydettiin illalla kuolleena.  
30.8.1944 Kaatui Väinö Harhela Kitsanlammella 

31.8.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

1.9.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

2.9.1944 Haavoittui kranaatinsirpaleista keuhkoon ja käsivarteen Aarne Leppävaarassa, 

kuoli matkalla sairaalaan. 

3.9.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 
4.9.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

5.9.1944 Kaatui kranaatinsirpaleesta Matti Hiltunen Vellivaarassa. 

6.9. – 18.9.1944 Ilomantsissa ei kaatuneita 

19.9.1944 Kuoli Aarne Pietarinen Koitajoella, meni kahteen miinaan peräkkäin, jalat 

ruhjoutuivat räjähdyksissä pahoin. 

20.9.1944 Kuoli Eero Paloheimo Hullarissa, olivat kalassa kaverin kanssa, veneen hor-

jahtaessa kaverin ase laukesi ja luoti meni Paloheimon kyljestä sisään. 
Sota-arkistossa on mainittu maalari / sotamies Joutsenen kadonnut Ilomantsissa ke-

sällä 1944, palveli 21. prikaatin 2. komppaniasta, muuta tietoa ei löydy? 

 

Tässä viimeisin tieto Ilomantsissa kadonneista suomalaisista sotilaista. Heitä 

etsittänee kesällä 2022 Kuolismaan ja Megrin väliseltä alueelta Karjalan Vallin 

miesten toimesta? Etsintäryhmän oppaiksi on pyydetty myös suomalaisia, 
joilla on paikallistuntemusta ja tietoa kaatumis-/katoamispaikoista. Etsintä on 

vaikeaa, sillä teiden varret, jonne kaatuneet tai vangittuina teloitetut suoma-

laiset on haudattu, kasvavat nykyään tiheää vesakkoa.    


