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Ihan syrjässä    
Ensio Kettunen 

Mikä paikka Ilomantsissa voisi olla syrjässä? Ehkä tänä päivänä ei löydy kovinkaan syr-

jäisiä paikkoja, joissa nykypäivän ihmiset haluaisivat asua! Kerron tällä kertaa ajasta 

ennen talvisotaa. Paikka, joka otsikossa mainittiin, oli nimeltään Hylkysyrjä. Kylä oli 

Ilomantsin ja Korpiselän kuntien syrjäisimpiä paikkoja. Lähimmälle maantielle oli tois-

takymmentä kilometriä ja kauppaan saman verran. Lähin kylä, jonne tuli maantie oli 

Ilomantsin Melaselkä ja Korpiselän puolella Yläjärven Heinävaaran kyläpahanen. Hylky-

syrjän kylässä oli ennen talvisotaa 4–5 taloa, ne kaikki oli rakennettu omille vaaroille. 

Läntisin vaara oli Korpiselän puolella, muut Ilomantsin kunnan puolella. Siellä Korpi-

selän puoleisen vaaran päällä tai vaaran päässä, oli valtion metsänvartijantila. Hylky-

syrjän Anttila nimisellä tilalla asui 1800-luvulla Anders Ikonen. Hänellä oli poika Matti 

s.8.5.1837. Hylkysyrjän valtion metsänvartijatilalla asui ennen talvisotaa ”Eerikka” Iko-

nen, hän oli Lokanlahden Ikosia. Tila kuului Korpiselän hoitoalueeseen ja valtion maat, 

joita Eerik valvoi, olivat Korpiselän puolella. Jos kylillä puhuttiin ”Vuaranpiän Ierikasta”, 

kaikki tiesivät, kenestä oli kysymys. Eerikka oli kuuluisa metsästystaidoistaan ja jos 

joku tarvitsi hyvää karhunmetsästäjää, hänet kutsuttiin koiransa kanssa jahtiin. Eerikka 

oli asunut ikänsä syrjäseudulla, eikä hän halunnut muuttaa kyläkeskuksiin. Kävellessä 

valtion metsissä Eerikka kuljetti mukana asetta, jos vaikka saisi ammuttua peuran, joita 

oli nähty Paastonjärvellä. Eerikan asuttama talo oli korkean vaaran päällä ja sen peltoja 

halkaisi Ilomantsin ja Korpiselän kuntaraja, talo jäi Korpiselän puolelle.  

Metsänvartijan tuvalta polku laskeutui alas pienelle Lapinjärvelle ja sen rantojen kautta 

metsäpolku jatkui muutaman kilometrin matkan päähän Viipurin-läänin puolelle Paas-

tojärven rantaan. Paastojärvellä Eerikka kalasti ja oli usein yötä saaressa olevassa ko-

dassa. Kalaa tuli paljon, vaikka järvellä käytiin myös nuotalla. Erään tarinan mukaan 

syksyllä 1917 Ikosten taloon tuli polkua kävellen kolme miestä. Talon ovet oli lukittu ja 

talossa ei näkynyt liikettä, Miehet yrittivät murtautua Ikosten taloon ikkunan kautta ja 

Ikoset heräsivät meluun. Eerikka otti kirveen ja iski ikkunasta sisään yrittävää miestä 

käteen. Varkaan sormet menivät poikki ja varkaisiin tulleet miehet pakenivat huutaen 

Korpiselän suuntaan.  

Hylkysyrjän Ilomantsin puoleisella vaaralla, Ierikan naapureina asui 1900-luvun alussa 

pääasiassa Ikosia. Hylkysyrjän vaaraa viljeli vuosisadan vaihteessa Matti Antinpoika 

Ikonen s. 8.5.1837, k. 15.8.1901 ja hänen puolisonsa Katri Eerikintytär Haaranen 

s.14.7.1847, k.29.1.1923. Matin naapurissa asui Juho ja Maria Kettusen perhe. Eräänä 

syksynä Juho Kettusen talossa majaili savottalaisia ja heidän joukossaan oli poppamie-

henä tunnettu Hukka-Pekka Ikonen. Eräs mies sanoi Hukka-Pekalle; ”Sinä se varmaan 

suat kiärmeen tulemmaan tänne pihamualle jos tahot?” Hetken aikaa miehet istuivat 

nurmikolla ja heinikossa luikerteli kyykäärme. Miehet katsoivat ihmeissään käärmettä. 

Käärme mateli Hukka-Pekan luokse ja pujahti takin taskuun. Hetken päästä Pekka otti 

käärmeen taskusta ja käski sitä menemään kotiinsa. Tämän tarinan on kertonut Juho 

Kettusen vaimo, Maria Kettunen.   
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Hylkysyrjän Ikosten tilalle oli tullut kotivävyksi Nuorajärven Riihiniemessä asunut Aa-

tami Aataminpoika Kettunen s.20.3.1826. Hän nai Hylkysyrjässä asuneen Brita Ikosen 

s. 1.12.1831 ja Adam muutti asumaan Hylkysyrjään 1850-luvulla. Heillä oli lapset Hen-

rik s.1.3.1852, Adam s. 12.7.1856, Maria s.21.1.1860, Karin 27.6.1862, Juho 

s.29.4,1867 ja Riitta s.12.7.1871. Adam s. 12.7.1856, k.22.5.1881 puolisona oli Kaisa 

Myller s.10.1.1848. Heille syntyi lapset Adam s. 8.2.1876, Juho s.1.12.1877 ja Heikki 

8.2.1880. Juho avioitui Maria Heinosen kanssa ja heille syntyi Anna Riitta 19.6.1895, 

Iida s. 25.8.1899, Väinö s. 19.04.1904 ja Tauno s. 20.6.1906. Väinö taisteli talvisodassa 

Jalkaväkirykmentti 34 ensimmäisessä pataljoonassa ja hän kaatui Uomaalla 31.1.1940. 

Väinö haudattiin helmikuussa 1940 Ilomantsin sankarihautaan. Juho Kettusen naapu-

rissa asui Kalle Tenhosen perhe. Hylkysyrjässä asuneista on heidän lisäkseen mainittu 

Hurskaisia ja Sivosia. Talvisodan päättyessä Hylkysyrjän kylävaara jäi Neuvostoliitolle, 

ja siellä asuneet perheet jöivät asumaan Ilomantsin kirkonkylän ympäristöön.  Taunon 

lapsista Ilomantsissa asui viimevuosiin saakka Ilmari ja Väinö.  

     Hylkysyrjästä polkua pitkin päästiin Lokanvaaraan ja Lokanlahteen. Lokanlahdessa 

Enso Gutzeitin metsänvartijana toimi Alfred Hurskainen, jonka vaimo Elise oli isäni täti. 

Tammikuussa 1912 tapahtui Hylkysyrjässä eräs tapaturma, jonka todistajaksi Alfred 

joutui. Hylkysyrjän Lapinjärveen oli talven ajan ajettu Enso Gutzeitin savotoilta puita. 

Eräänä pakkaspäivänä 18-vuotias Juho Tahvanainen oli tuomassa hevoskuorman tuk-

keja Lapinjärven jäälle. Juho oli ajanut reen järven jäälle ja käännön aikana mies jäi 

reen alle. Tapaturman huomasivat sattumalta paikalle tulleet metsänvartija Alfred Hurs-

kainen ja talollinen Kalle Tenhonen. Miehet auttoivat pojan reen alta, mutta poika oli 

menehtynyt onnettomuudessa. Lokanlahdessa asui Ikosten lisäksi Hurskaisia, Sivosia, 

Tahvanaisia ja Tikkoja.  
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Hylkysyrjän metsänvartijatila 2015. Kunta- ja lääninraja näkyy peltojen pohjoispuo-

lella 
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Myös Paastojärvellä ja Jupetissa oli myös metsänvartijatiloja, mutta niiden metsänvar-

tijoiden nimiä en tiedä. Eräs alueen metsänvartija oli kuitenkin nimeltä Tahvanainen. 

Hänellä oli kuusi lasta, vanhin 15-vuotias. Eräänä kesänä metsässä kävellessä Tahva-

naisen korvaan osui puunoksa tehden korvanlehteen haavan. Parin viikon päästä met-

sänvartijan korvanlehti alkoi märkiä ja kuukauden päästä mies kuoli. Kun perhe jäi il-

man isäntää, metsäherrat päättivät palkata perheen 15-vuotiaan pojan metsänvarti-

jaksi. Paastojärvellä oli pitkä niemi, jota kutsuttiin Kalmonniemeksi. Tarinan mukaan 

niemessä olevassa kalamiesten saunassa kummitteli. Eräänä pääsiäisenä Arhippa Vor-

nanen oli ollut useita päiviä metsällä, saamatta riistaa. Paluumatkalla myrsky yllätti 

Arhipan ja hän päätyi illan pimentyessä Kalmonniemen saunalle. Hän oli kuullut miesten 

kertovan kummitusjuttuja saunasta, mutta Arhippa ei uskonut miesten puheita. Väsy-

nyt mies laittoi saunan uuniin tulet ja oikaisi nukkumaan saunan lavitsalle. Hetken aikaa 

Arhippa odotteli kummitusten tuloa ja nukahti. Yöllä Arhippa heräsi saunan ympäriltä 

kuuluvaan kovaan ulinaan ja voihkimiseen. Äänet kovenivat aamuyön tuntein ja nuk-

kumisesta ei tullut mitään. Aamulla Arhippa heräsi rannalla olevan puu oksalta kylmis-

sään. Laskeuduttuaan alas puusta hän lähti hiihtämään Paastojärven yli kohti Korpisel-

kää. Tapauksen jälkeen Arhippa ei käynyt enää koskaan Paastojärven Kalmonniemessä. 

 
Kämppä Paastojärven rannalla (Museovirasto) 

 

Olavi Paavolainen kirjoitti kirjassa Synkkä yksinpuhelu: 

Suunnilleen puolimatkassa molempien kirkkojen välillä sijaitsevat Ilomantsin sankari-

haudat.  Niitä vastapäät kohoaa runonlaulajien muistokivi.  Vaikuttava asetelma: kar-
jalaisuutta ylevimmässä muodossaan. Mutta yhtä voimakkaasti vaikuttavat talvisodassa 
kaatuneiden kotikylien nimet.  Niistä puhuu erämaan ja karjalaisten vaarojen 
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riipaisevan surumielinen runous: Patsinvaara, Haukivaara, Hattuvaara, Piilovaara, Leh-

tivaara, Pihlajavaara, Kuuksenvaara, Ontronvaara…   

Kouraisevimmalta vaikuttaa kuitenkin valkoisen ristin teksti ”Sotamies Väinö Kettu-
nen, Hylkysyrjä”.  –  Hylkysyrjä… Voisiko enää keksiä ”taiteellisemmin” kurjaa ja erä-

maiden viiltävän lohdutonta elämää kuvaavaa nimeä!  Kaikkiaan on talvisodassa kaa-
tuneita 81.  Mutta värähtäen näen, että näiden ristirivien taakse on jo ruvettu kaiva-

maan   uutta   sankarihautaa… Ja kuitenkaan ei sota vielä ole edes kunnolla alka-
nut!  Mitä mahtavat rintamalle menossa olevat miehet ajatella nähdessään tätä hautaa 
jo ennakolta kaivettavan?  … 

Paavolan mainitsema Väinö Kettunen s.19.4.1904 asui Hylkysyrjässä ja hän kaatui tal-

visodassa 31.1.1940 Uomaalla. Väinö oli Hylkysyrjän Anttilan tilalla asuneen Juho ja 
Maria Kettusen poika.  

 
Lokanlahden talo Ala Vieksijärven rannalla 
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Lokanvaaran Paavo 

Lokanvaaran tilalla asuivat lampuoti Paavo ja Kaisa Sivonen (Katri Leppänen) Sonkajan 

kylästä. Paavo alkoi viljellä Lokanvaaraan tilaa vuonna 1871 ja sai raivattua Lokanvaa-

ralle elinkelpoisen tilan. Parhaimmillaan talossa oli 15 lehmää, sonni, kaksi hevosta, 

lampaita ja kanoja. Tarina kertoo, että kerran Paavo oli käymässä Ilomantsin kirkonky-

lällä. Hän meni valokuvaamoon ja sanoi valokuvaajalle; ”Saiskos sitä Kaisasasta ku-

van”. Tähän valokuvaaja vastasi. ”Kyllä Kaisasta saa valokuvan, kun hän tulee kuvaa-

moon”. Tähän Paavo vastasi; ”Eikös sitä nyt sais kuvaa ilman Kaisaa, kun Kaisa asuu 

kaukana Lokanvaarassa ja hän käy harvoin kirkonkylällä”. Valokuvaaja pyysi Paavoa 

ottamaan seuraavalle reissulle Kaisan mukaan, niin valokuvakin onnistuu. Paavo syntyi 

Lutikkavaaralaisessa torpassa 1843 Risto Sivosen kuopukseksi. Perheeseen oli syntynyt 

aiemmin kolme tyttöä ja Paavon jälkeen syntyi vielä kolme lasta. 8-vuotiaasta lähtien 

Paavo joutui tekemään työtä savottatyömailla. Vuonna 1850 tila jouduttiin myymään ja 

Sivoset joutuivat loisiksi Lokanlahden Ikosille. Kun talon omistaja Ikonen kuoli vuonna 

1853, peri Risto puolet Ikosen tilasta. Risto osti lisämaaksi viereisen Lokanvaaran päältä 

autiotilan 200 ruplalla. Tilojen pinta-ala oli tuolloin jo 500 ha. Risto päätti rakentaa talon 

Lokanvaaran päällä olevan mökin paikalle ja uusi talo valmistui kesällä 1854. Suurina 

nälkävuosina 1865–1869 talossa oli 4 lehmää ja tilalta saatiin omaa viljaa, vaikka kato 

oli vienyt monen ilomantsilaisen leivän vuosina 1867–1868. Vuonna 1871 Lokanvaaran 

tilat jäivät Paavolle ja hän osti Lokavaaran Ikosten kantatilan lisämaaksi. Lokanvaarassa 

Paavo viljeli heinän lisäksi ruista, ohraa, kauraa ja pellavaa. Talo oli kuuluisa vieraan 

varaisuudesta, sillä kaikki tulijat olivat tervetulleita Lokanvaaran taloon. Yksi suru oli 

kuitenkin Paavolle ja Kaisalle oli jäänyt elinvuosien aikana. Heille ei tullut lapsia, mutta 

vanhoilla päivillä he ottivat kasvattipojan. Vuosi oli 1918. Paavo Sivonen kuoli kotona 

Lokanvaaralla 17.4.1927. Kaisa eli vielä muutamia vuosia yksin Lokanvaaralla. 

  



 
9 

Puoskareita ja kansanparantajia  
Ensio Kettunen 

Menneinä vuosisatoina, kauan ennen kristinuskon saapumista maahamme, kylissä toimi 

kansanparantajia. Näillä parantajilla oli käsitys, että sairaudet johtuvat henkiolennoista 

ja niinpä sairaita hoidettiin taikaesineillä, loitsuilla ja joskus yrteillä. Kansanparantajia 

kutsuttiin monilla eri nimillä. Kristillinen kirkko nimitti heitä noidiksi, taikaukoiksi, maa-

tohtoreiksi, pakanoiksi ja puoskareiksi. Papit saarnasivat kirkoissa pakanuutta vastaan 

ja kielsivät ihmisiä kääntymästä taikuutta harjoittavien puoleen. Kansan parissa näitä 

parantajia käytettiin kuitenkin vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kotikylässäni oli 

lapsuudessani silmänkääntäjä, jonka puoleen käännyttiin, kun silmään meni roska ja 

sitä ei saatu pois omin keinoin. Sain erään kerran roskan silmääni ja olimme silloin 

käymässä tämän mummon luona. Mummo katsoi silmääni hetken aikaa ja nuolaisi kie-

lellään silmääni ja roska oli poissa. Usein nämä kansanparantajat pelastivat ihmishen-

kiä, joskus potilas saattoi kuolla kansanparantajan käsissä. Kansanparantajia oli myös 

Ilomantsin eri kylissä. Joillakin oli keino parantaa vain yhden sorttista tautia, toisilla oli 

taas monia parantamiskeinoja. Tunnetuin ilomantsilainen parantaja lienee Mateli Kui-

valatar, joka kävi sairaiden luona lausumassa parannusloitsuja. Muita tuntemiani kan-

sanparantajia tai poppaukkoja olivat Juho Kettunen, Hukka-Pekka Ikonen, Ontrei 

Tiittanen ja Feodova Martiskainen. Isomummoni Fevronia Sidorintytär Tsutsu-

nen os. Vlasov s. 1854, k. 30.12.1939 oli myös kansanparantaja, loitsujentekijä sekä 

runoilija. Hänestä kerron enemmän tämän artikkelin lopussa.  

Viime vuosisadalla maaseutupitäjissä ja kunnissa oli usein yksi lääkäri hoitamassa tu-

hansia potilaita. Ihmiset asuivat eripuolilla kyliä ja usein tiettömien taipaleiden päässä, 

lääkärien ulottumattomissa. Vuosisatoja ovat kylien omat kansanparantajat hoitaneet 

sairastuneita ja tapaturmissa loukkaantuneita erilaisilla lääkekasveilla, kuppauksella, 

hieronnalla ja erilaisilla loitsuilla. Tässä jutussa mainitut tarinat kansanparantajista ovat 

minulle toisen käden tietoja, joten niiden oikeellisuudesta en voi olla täysin varma. 

Ukkini Pekka Kettusen vanhin veli, Juho Kettunen syntyi Kuolismaassa 14.7.1865 ja 

kuoli 28.9.1917 Nuorajärvi 2 tilalla. Hänestä isäni käytti nimeä Taika-Jussi ja osa aika-

laisista kutsui häntä poppaukoksi. Isäni kertoi joitakin tarinoita Jussin tekemistä tai-

oista, mutta halusin isäni kuoleman jälkeen kysellä lisää Jussista elossa olevilta sedil-

täni. Kävin kaksi kertaa Siilinjärvellä asuneen Viljo sedän luona, mutta hän ei muistanut 

Jussia lainkaan.  Jussi kuollut paljon ennen hänen syntymäänsä ja hän ei muistanut 

kuuleensa juttuja Jussin taikavoimista. Kävin myös Kätkäjärvellä asuneen Hannes se-

dän luona, mutta hän ei aluksi halunnut puhua Jussista. Illan kuluessa Hannes setäni 

muisti alkoi palautua ja hän kertoi muutamia Jussin tekemiä taikoja. Hannes kertoi, että 

Jussin yksi taikavoima oli verenseisauttaminen. Hänen taitojaan käytettiin hyväksi, kun 

jollakin ihmisellä oli verenvuoto ja sitä ei saatu normaalikonstein loppumaan. Jussi lait-

toi käden vuotokohdan päälle ja vuoto lakkasi. Tähän tarvittiin varmaan ”Samanismia”. 

Jussin toinen merkittävistä taikavoimista oli hypnoosi, jonka avulla hän sai ihmisiä ja 

eläimiä tahdonvoimansa alle. Näistä Jussin taikavoimista kerron seuraavalla sivulla.  
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Kansanparantaja Jussi ”Johan” Kettunen syntyi Kuolismaassa 14.7.1863. Jussi oppi 

kansanparannustaitonsa ja taikatemppunsa nuorella iällä. Se keneltä hän taikansa oppi, 

ei minulla ole tietoja. Jussi meni isänsä kanssa jo nuorena poikasena Kuolismaan ja 

Suojärven alueen savotoille. On mahdollista, että hän oppi taitonsa näillä savottareis-

suilla. 1900-luvun alkuvuosina Jussilta kysyttiin, kelle sukulaisista hän siirtää taikavoi-

mansa ennen kuolemaa? Jussi oli miettinyt hetken aikaa ja sanoi; ” En anna taikavoimia 

omille sukulaisille, sillä niiden haltijalla on raskas ja suuri vastuu”. Perimätiedon mukaan 

Jussi oli kuitenkin opettanut taikavoimansa salat ”Hukka-Pekalle” eli Pekka Antin-

poika Ikoselle s. 3.7.1875, k. 9.6.1940. Tämä olettamus tulee siitä, että Jussi ja Pekka 

osasivat kutsua ja häätää käärmeitä talojen pihamailta. Toinen yhtenevyys Jussin ja 

Hukka-Pekan tekemisissä oli veren seisauttaminen. Jos jollekin kyläläiselle tuli veren-

vuoto, Jussi tai Hukka-Pekka kutsuttiin paikalle. Ensimmäiseksi poppamiehet käskivät 

verentuloa seisahtumaan ja usein verenvuoto lakkasi. Miten he sen tekivät, sitä ei tari-

nat kerro.  

Kalevalassa on verenseisauttamisen loitsu, joka luettiin sairaalle henkilölle: 

"Piäty, veri, vuotamasta, 

hurme, huppelehtamasta, 

päälleni päräjämästä, 

riuskumasta rinnoilleni! 

Veri, seiso kuni seinä, 

asu, hurme, kuni aita, 

kuin miekka meressä seiso, 

saraheinä sammalessa, 

paasi pellon pientaressa, 

kivi koskessa kovassa!" 

 

Jussi vietti nuorempana pitkiä aikoja savottatöissä Kuolismaan takaisilla savotoilla. 

Eräänä talvena kämpälle oli tullut illalla mies, joka nukkui yönsä levottomana. Aamulla 

tuntematon mies oli vaivihkaa lähdössä ulos kämpästä Jussin reppu kädessä. Jussi oli 

huutanut kämpän perältä ”Paikka” ja samalla hetkellä reppu oli pudonnut lattialle. Mies 

oli yrittänyt nostaa reppua, mutta se oli ja pysyi lattialla. Hetken päästä Jussi haki rep-

punsa lattialta ja nosti sen takaisin seinällä olevaan oksaan.  Myöhemmin 1900-luvun 

alkupuoliskolla, kun Jussi oli lopettanut metsätyöt, hän huomasi, että joku käy koke-

massa hänen verkkojansa luvatta. Seuraavalla viikolla kylän raitilla tuli poikajoukko 

Jussia vastaan. Jussi kyseli pojilta; ”Kuka teistä on käynyt minun kalaverkoilla?” Pojat 

nauroivat Jussille ja lähtivät juoksemaan kylänraittia eteenpäin. Jussi oli huutanut ko-

valla äänellä ”Paikka!” Samalla hetkellä kolmen pojan jalat olivat ikään kuin tarttuneet 

kiinni maahan. Jussi meni poikien luokse ja sanoi, että ”Olkoon viimeinen kerta, kun 

käytte minun verkoillani”. Sen jälkeen pojat saivat jalat toimimaan ja lähtivät juokse-

maan pakoon. Jussi sai myös metsäneläimiä kiinni elävänä ja tämän taidon hän oli 

opettanut Hukka-Pekalle. Sitä tarinat eivät kerro, miten hän sai eläimet pysähtymään.  

Hannes setäni kertoi, että Jussin oli nähty käskemässä käärmeitä poistumaan pihapii-

ristä ja käärmeitä ei tullut kyseisen talon pihapiiriin sen jälkeen. Jussi oli saanut myös 

käärmeitä tulemaan luokseen. Setäni kertoi, että he saivat Kuolismaassa ollessa käär-

meet pois pihapiiristä polttamalla elävän käärmeen paikalla, minne ei haluttu käär-

meitä.  Lisäksi käärme on jätettävä polttamispaikalle, jotta käärmeet pysyvät poissa. 
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Eräänä kesäpäivänä naapurin poika sai talomme läheisyydestä kyykäärmeen kiinni ja 

poltti sen elävänä. Sen jälkeen käärmeitä ei näkynyt meidän pihapiirissämme, entinen 

keino siis tepsi! Setäni kertoi myös, miten kanan saa pysymään paikoillaan. Käännetään 

kana selälleen maahan ja laitetaan korsi tai oksa kanan kaulan päälle. Meitä asia kiin-

nosti ja menimme serkkupoikien kanssa kanalaan. Kokeilimme keinoa meidän ka-

noihimme, ja ihme ja kumma! Muutamat kanoistamme saatiin pysymään paikallaan, 

kun sillä oli korsi kaulan päällä.        

Aiemmin mainitsemani Hukka-Pekka Ikonen oli laajalti tunnettu metsämies. Pogos-

tan pakinoissa mainittiin aikanaan, että Pekka oli elämänsä pyydystänyt aikanaan 52 

ilvestä elävänä ja tappanut ampumalla lähes 200. Pekka ampui itse 19 karhua ja oli 

mukana noin 150 muun karhun kaadossa. Susia hän ampui lähes joka talvi, kun sai 

niistä tapporahan. Lisäksi hän pyydysti näätiä, kettuja, ahmoja, saukkoja, peuroja, po-

roja (lienevät metsäpeuroja?) ja hirviä. Peuroja tavattiin vuosisadan vaihteessa etenkin 

Korpiselän Paastojärvellä ja Ilomantsin Melaselän alueella. Metsäkanalintuja Hukka-

Pekka sai lähes jokaisella pyyntikerralla. Hukka-Pekka oli ollut metsätöissä omien sa-

nojensa mukaan kaksi talvea, ja sen jälkeen hän oli hankkinut elantonsa metsästämällä, 

tekemällä puuastioita ja muuraamalla uuneja.  

     Hukka-Pekka ei puhunut metsästyksestään, mutta kirjoitti yhteensä 80 sivua met-

sästysmuistelmiaan. Joskus miesporukassa hän oli kertonut, että metsäneläimet totte-

levat hänen käskyjään samalla tavalla kuin isosetääni Jussi Kettusta. Hukka-Pekka met-

sästi usein yksin, mutta hänen metsästyskaverinsa oli Heikki Auvinen. Pekan aikalaiset 

kertoivat miehen taikavoimista ja osa ilomantsilaisista pelkäsi Pekan tekevän taikoja. 

Pekan kerrottiin parantavan käärmeenpuremat ja tietävän monista tapahtumista en-

nalta tai jälkikäteen. Kerran eräs ilomantsilainen varasti Pekan tyttäreltä rahaa ja Pekka 

mainitsi, että hän tietää varkaan. Varas palautti myöhemmin varastamansa rahat tyt-

tärelle, peläten Hukka-Pekan kostoa. Kerran Kuolismaan poliisit, Ikonen ja Romppanen, 

yllättivät Pekan metsästä pontikkapannun luota. Poliisikonstaapeli Ikonen yritti avata 

pannun kantta auki, jolloin Pekka hoki ”Jos sattu kuollut supijainen taskuun, niin ih-

meethän tulj”. Poliisimies pelästyi, arvellen Pekan taikoja ja jätti pannun rauhaan. Han-

nes Romppanen otti kirveen ja iski pontikkapannun kappaleiksi. Romppanen tokaisi läh-

tiessä Hukka-Pekalle; ”Ei sattunna kuollutta suppijaista tällä kertaa taskuun”. 

     Ilomantsissa oli myös monia muita poppamiehiä, joista mainitsen Latalammilla asu-

neen Ontrei Tiittasen ja Feudor Martiskaisen. Ondreista kerrotaan, että kerran hän sai 

käärmeet tulemaan pihamaalle ottamalla yhden käärmeen kiinni ja valeli käärmeen ve-

ren käsiinsä. Hetken päästä käärmeitä alkoi tulla Ondrein luokse joka puolelta. Kun 

Ondrei pesi kädessä olleen veren pois, käärmeiden tulo loppui.  

     Usein nämä taikatemput tehtiin illalla ja tietyissä paikoissa. Samoin monet kummi-

tustarinat tapahtuivat illalla tai sydän yöllä, sillä ihmismieli tekee yön pimeydessä tep-

posia! Taikatempun tai aiemmin niitä kutsuttiin silmänkääntötempuksi, vaati näiltä pop-

pamiehiltäkin esivalmisteluja ja harjoittelua. Se, miten Ondrei ja muut poppamiehet 

saivat käärmeet tulemaan luokseen voi olla yksinkertainen selitys? Samoin met-

säneläinten kiinni saaminen. Nykyään on monia eläinten kutsupillejä, joilla saadaan 

eläimet tulemaan ihmisten lähelle. Olen kokeillut onnistuneesti räkättirastaiden häätä-

mistä kotipihalta käyttämällä kovaäänislaitteita ja älypuhelinta. Sopiva haukan huuto-

ääni YouTube sivustolta karkottaa rastaat. Samoin olen saanut lintuja tulemaan 
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lähelleni, soittamalla asianomaisen linnun kutsuääntä. Kerran metsällä ollessa matkin 

uroshirven kutsuääntä, ja vajaan tunnin päästä neljän hirven lauma tuli kymmenen 

metrin päähän. Kun hirvet huomasivat tulleensa petetyiksi, ne kaikkosivat nopeasti 

metsään.  

     Kaikki varmaan tuntevat hypnoosin vaikutuksen ja uskoisin, että osa näiden poppa 

ukkojen teoista on tehty hypnoosin avulla. He ovat käyttäneet ihmismielen heikkouksia 

tempuissaan. Ennen, kun ei ollut televisiota, kerrottiin illat kummitustarinoita. Herkem-

mät alkoivat kuulla ja nähdä kummituksia ja kuulla ääniä. Täytynee tässä yhteydessä 

minunkin kertoa oma kokemukseni kummituksista! Eräänä kevään asuimme serkkupoi-

kien kanssa savottakämpillä. Serkkupojat saivat päähänsä pelotella minua kummituk-

silla. Illalla he kertoivat mitä karmeimpia kummitustarinoita ja kun mentiin nukkumaan, 

kellarista alkoi kuulua rahinaa. Äänet voimistuivat ja jossakin vaiheessa pojat pinkaisi-

vat ulos, minä viimeisenä. Pihalla pojat sanoivat; ”Siellä se nauhuri kellarissa kummit-

telloo!” Ehkä tämän huijauksen takia sinä kesänä päätin nukkua aitassamme syksyyn 

saakka. Aitan historiasta sen verran, että isä osti aitan lankut Maision huutokaupasta, 

kun sai ne halvalla. Muutamassa lattiahirressä oli kuivunutta verta ja isäni veli sanoi; 

”En minä vain ois ostanna sitä aittoo, sillä siihen aittaan on tapettu yksi mies ja yksi 

mies on hirttäytynyt aitassa 1940-luvulla ja hyö suattaa tulla kummittelemmaan”.  Siinä 

aitassa me nukuimme harvoin. Edellisenä kesänä olimme veljen kanssa nukkumassa 

siellä ja joskus puolen yön aikaan siellä kuului ensin narun narinaa, sen jälkeen outoa 

ääntelyä, raskaita askelia ja viimeisenä ovea kolisteltiin voimakkaasti. Tätä jatkui aa-

mupuolelle yötä. Aamuyöllä juoksimme takaisin taloon viltit korvissa. Sinä kesänä nu-

kuin aitassamme aina lokakuulle saakka. Kuuli kesän aikana em. ääniä useina öinä, 

mutta ne eivät enää syksyllä häirinneet untani. Se olivatko äänet todellisia vai kuvitel-

tuja jäi minulle arvoitukseksi. Sen kesän jälkeen en ole pelännyt pimeyttä, enkä au-

tiotaloja. Lapin kairoilla ja Kuusamon korvissa olen nukkunut kymmenissä autiotuvissa. 

Eräässä autiotuvassa kuuluu tuulisina öinä valitusta. Tuuli saa aikaan vanhoissa raken-

nuksissa kaikenlaisia ääniä, jotka ihmismieli voi kuvitella yliluonnollisiksi. Kuinkahan 

moni nykyajan ihmisistä on nähnyt, tuntenut tai kuullut kummitusten huutoja, kopu-

tuksia, naurua ja raskaita askelia? Ihmismieleen voidaan vaikuttaa monilla keinoilla, 

mutta nykyään kummitustarinat taitavat olla jo menneisyyttä?      

     Fevronia Sidorintytär Tsutsunen oli isomummoni. Fevronian kutsumanimi oli 

Houdi, nimi juontuu hänen toisesta etunimestä ”Hourenja”. Houdi oli runoniekka ja loit-

suntekijä. Isomummoni eli lapsuudessa Megrissä vanhauskoisten ortodoksien parissa. 

Avioliiton myötä hän siirtyi Suojärven Vegarukseen Marjovaaran tilalle. Suomalainen 

kansanrunouden ja mytologian tutkija Martti Haavio kävi kesällä 1930 haastattelemassa 

”Houria” ja kuuntelemassa ”Hourin” tekemiä lauluja. Haavio talletti muistikirjoihinsa 

kymmenkunta isomummoni tekemää kansanlaulua ja loitsua. Isomummoni oli myös 

kansanparantaja. Hän käytti sairauksien parantamisessa apuna luonnonyrttejä ja loit-

suja. Fevronia Tsutsunen jäi talvisodan syttyessä venäläisten vangiksi Marjovaaraan. 

Kyläläiset asuivat joulukuusta tammikuulle saakka omissa taloissa, mutta venäläiset 

sotilaat kävivät päivittäin taloissa tarkastamassa, ketä on paikalla. Fevronia sai joulun 

jälkeen vuonna 1939 sydänhalvauksen ja hän menehtyi Marjovaarassa 30.12.1939. Hä-

nen poikansa Vasili Tsutsunen hautasi Hourin Vegaruksen hautausmaahan, ennen kuin 

siviilisotavangit siirrettiin Kaimaojan siviilisotavankileirille.  
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Kansanparantajilla oli omat yrtit tauteihin. Fevronia oli kasvanut vanhauskoisten piirissä 

ja he käyttivät sairauksiin monia luonnonyrttejä. Vatsatauteihin käytettiin koivun ur-

puja, rätvänäheinän juuria ja haavan kuoresta keitettyä lientä. Maksatautiin käytettiin 

maksaheinästä keitettyä lientä. Riisitautiin puolestaan käytettiin Riienheinästä keitettyä 

vettä. Se mitä taikoja Fevronia teki elämänsä aikana, jäi selvittämättä mummoltani; 

Anna ”Anni” Purmoselta os. Tsutsunen. Joitakin temppujansa mummoni Anna opetti 

meille. Lapsena meille tuli joskus jalkoihin, käsiin tai kaulaan paiseita. Mummoni käski 

voidella paisetta lamppuöljyllä ja kas kummaa paiseet hävisivät muutamassa päivässä. 

Kun menimme tuhoamaan ampiaisten pesää, hän käski etsiä pesän läheltä sammalta 

ja laittaa sitä hihojen ja paidan suulle, sekä hatun sisään. Kokeilimme keinoa heti seu-

raavana päivänä. Löysimme metsästä suuren ampiaispesän puusta ja laitoimme sam-

malta mummoni käskemiin paikkoihin. Tuhosimme pesän ja kas kummaa, ampiaiset 

jättivät meidät rauhaan. Jos joskus mehiläinen tai ampiainen pisti, pistopaikkaa piti 

hangata sammaleella, jotta kipu helpottaisi. Erään kerran äitini teki kattilassa lihakeit-

toa ja mummoni kantoi kattilan pöytään. Samalla hän sylkäisi keittokattilaan. Tämän 

nähtyä, äitini tokaisi mummolleni ”Mene hittoon siitä taikoinesi!” Äitini kertoi myöhem-

min, että mummo varmisti sylkäisemällä keittoon sen, että keittoa syövät olisivat kuu-

liaisia hänelle. Mummoni sanoi minulle 1960-luvulla, että jos näen mustan kissan me-

nevän tien yli, sylkäise kissan perään, jotta onnettomuus ei kohtaisi minua. Hänen ker-

toi myös, että jos lintu lentää ikkunaan ja kuolee, se ennustaa lähiomaisen kuolemaa. 

Tämä tarina muistui mieleeni, kun isäni kuoli Ilomantsissa talvella 1979. Asuin silloin 

Joensuussa ja samana päivänä asuntomme ikkunaan lensi talitiainen. Menin ulos ja 

löysin tiaisen kuolleena ikkunani alta. Mummoni sanoi myös, että jos kuulet oveesi ko-

putettavan ja sieltä ei ole ketään tulossa, se tietää kuolemaa lähisukulaiselle. Ennen 

vanhimman veljeni kuolemaa, kuulin yöllä hitaan koputuksen. Kävin ovella katsomassa, 

mutta en nähnyt ketään ovella. Silloin muistui mieleen mummoni kertoma tarina ja 

ajattelin, että veljeni oli kuollut. Veljen kuolema tapahtui kuitenkin vasta parin viikon 

päästä em. tapahtumasta. Vanhat ihmiset tekivät lapsuudessani monia riittejä, jotta 

onnettomuus ei kohtaisi tai sairaus paranisi. Kaikkia kokemiani tapahtumia en muista.  

Martti Haavio kertoo runonkeruumatkasta Vegaruksen Marjovaaraan: 

"Illan jo myöhäksi ehdittyä ajoin polkupyörällä Vegaruksen tietä ja saavutin Marjovaa-

ran polun haaran. Kesäkuun helle vaihtui viileydeksi, valo oli keltaista ja vihreätä puiden 

katveessa. Kivikkoinen, loivasti vaaran rinnettä kiipeävä polku oli hyvin runollinen. Se 

kohosi lehtojen, rinteiden ja ahojen sivuitse yhä korkeammalle. Käki kukkui. Saavuin 

erän talon pihalle. Sen oven eteen oli pantu poikittain keppi merkiksi siitä, ettei väkeä 

ollut kotona. Kiersin talon ja tarkastelin ohimennen linnunvipuja, kalanpyydyksiä ja tuo-

hikontteja, joita oli seinänvieruksella: näin, että täällä elettiin vielä niin kuin isät olivat 

eläneet. Talo oli rappeutuneisuudessaankin ylhäinen; se huokui hieman pelottavaa rau-

haa. Nyt tulin lehmikujalle ja vaelsin edelleen. Saavuin mökille, jossa valmistauduttiin 

iltalypsylle; ainoan lehmän kello helisi iloisesti ja lapsiparvi kisaili. Lähellä tätä mökkiä, 

vaaran korkeimmalla huipulla, erämaan täydellisessä rauhassa, oli Marjovaaran talo. 

Talossa isännöi silloin 81-vuotias Houri Tsutsunen. kun olimme vaihtaneet kuulumiset, 

hän tarjosi minulle suuren maitokulhon. Kuulin, että minun tapaiseni vieraat eivät täällä 

olleet harvinaisia: talossa olivat vierailleet, Kertoi Houri, maanmittarit, nimismiehet ja 
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insinöörit. Marjavaaran tila oli ollut suuri, siellä oli ollut kuusi lypsävää lehmää, monta 

renkiä ja piikaa, ja mikä parasta, pihalla oli telminyt kuusi poikaa ja kaksi tytärtä. En-

tisaikoina oli poltettu kasket ja tästä oli seurauksena hyvinvointi. Mutta talo oli erä-

maassa. Nyt emäntä oli yksin hoitamassa taloa: kaikki pojat ja tyttäret olivat maail-

malla. isäntä oli kuollut, lehmien määrä oli enää kolme, toisen pirtin uuni oli sortunut. 

”Itse lypsän lehmät, pilkon puut, kylvän pellavat ja perunat, ja kudonmpa vielä pella-

vakangasta Sortavalan markkinoille.” Houri toi palan pellavakangasta ja halusi myydä 

sen minulle. Houri palasi myös omaan elämäänsä ja kertoi mm. vaelluksistaan suomal-

min nostajana. Haastattelun aikana Martti Haavio kirjoitti Hourin loitsuja paperille ja 

julkaisi ne myöhemmin kansanrunoutta käsittelevässä kirjassa. 

Houdi oli ostolehmän ensimmäisen juottamisen yhteydessä tervehitinyt maanhaltijaa 

seuraavin sanoin: Terve näil mail, mantereil, tuorehil, tervehil, vast'tulokkail 
vierahil, siian silmäks, särren korvaks, ilveksen ihoks! Terve izännil, terve 

emännil, terve kazakoil, terve kaigil kansaloil. Olgaa tervehenä ziivattazeni! 
Kuni kuuta, sini päiviä, siks ilmaist igeä, kuuks kullaist päiveä! Tervehyttä, 
rauhutta, mi karvaist, se igeä! Mezivesi juotavaks, nizuheina syotäväks, karva 

kuldane, toine hobiane. 

Lehmien laitumelle laskeminen: (Houri kiersi lapsineen talon kaksi kertaa myötä- ja 
vastapäivään aamulla ennen aamiaista ja kirves vyön alla) Pyhä Jyrgi, kormelits, kai 

katsoit katoken alla, niin katso kanarvarvikos! Loaai rauda-zet aiat moast soati 
tavahazen, taivahasta moahan soati, kai ei pääzis lintu peälits, kui ei pääzis 

lintu peälits lendämäh, hiiri alitse juoksemah. 

Tyttären lemmen nosto: Nossan kullan kulmilleni, hobiet silmilleni. Nouzis lembi 
liehumah, kunnivoni kuulumah yli kuuen kirkon, kaheksan kaupungin, kaigis 

moakunnis kaunihimmaks i kallehimmaks. Muut lambahiks lautsan alle, mie 
suurimmiks syöjiks sizään! 

Jos millä tavoin rupesi silmiä kivistämään. Kumarrettiin pihalla, ensin luettiin: kolme 
kertaa luetaan: Ensiksi pojozeen ilmansuuntaan, sitten murginapäivään jne. yhdeksän 

kertaa yhteensä. Yksi se on – veest ja metsäst. Vein izänd kuldahattu, vein 
emänd kuldlakki, vein lapset kuldalakit! Kusta lienos tullut: Tuulis, ahavois, 

Puustis, metsis, Mais vai veis, Muistettullois tilois, Muistamattomis En liene 
vioin virkkana Enkä pahoin pagissu Anna anteeks tämä kert. 

Käkeä voi kukuttaa seuraavasti: Käköseni, kultazeni Helgyttele hieno lintu Vii-

konko mie vielä elän Mon kerdoi, se vuosie. Kugu, Kugu käköini, kuldazeni 
Helgyttele hieno lintu Viikonko mie vielä villapeänä viuhkon Kauanko aigoa 
kassapäänä? 

Pellavan kylvöloitsu: Anna, Jumala suman sulkkua, Adaman kuidua, koivuloin 
pitkyttä koivuloin sitkeyttä! 

Liinaa kylväessä: Pohjasella annan pitkät pöksyt, suvel annan suuret rätsinät 

Pellavaa kehrätessä: Pyhä kuzmoi, tjimnoi, syöttäizen, tule keen tyttären ker 

kuiduu loadimah, setsemänneks selvittämäh! 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

HARLU 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen ja Suistamoon. Tällä kertaa tutustumiskohteena on Harlun pitäjä. 

Harlun pitäjä perustettiin 1918, se itsenäistyi vuonna 1922. Harlun naapuripitäjiä olivat 

Ruskeala, Suistamo, Impilahti ja Sortavalan maalaiskunta. Pitäjän asukasluku syksyllä 

1939 oli 4 655 henkeä ja sen asukkaat saivat toimeentulonsa maa- ja metsätalouden 

lisäksi Hämekosken voimalaitokselta, karpiiditehtaalta, puuhiomolta ja Kartonkiteh-

taalta. Ennen talvisotaa Hämekoskelle saatiin myös vaneritehdas, joka ehti toimia vain 

vähän aikaa. Harlun kirkonkylään, Leppäkosken varteen rakennettiin 1936 voimalaitos, 

josta Leppäkosken saha, selluloosa- ja tiilitehdas saivat sähköä. Tehtaat työllistivät run-

saasti kunnan asukkaita. Läskelässä, joka kuului Harluun, toimi paperitehdas, puuhiomo 

ja selluloosatehdas. Pienyrityksistä mainittakoon myllyt ja kvartsilouhimo. Harlu kuului 

1900-luvun alussa hallinnollisesti entisten emäpitäjiensä yhteyteen, eli Sortavalan kih-

lakuntaan ja Ruskealan pitäjään. Ensimmäinen kunnanvaltuuston kokous vuonna 1922 

ja silloin kunnanvaltuustossa oli 21 edustajaa.  Osa kunnan luottamushenkilöistä olisi 

halunnut vuonna 1934 siirtää kunnanviraston Läskelän taajamaan, perustellen siirtoa 

paremmilla tieyhteyksillä. Hanke epäonnistui ja kunnan toimitalo jäi Harluun.  

     Harlussa toimi ennen sotia kansakoulut Halussa (uusin koulu valmistui 1931), Läs-

kelässä, Hämekoskella, Joensuussa, Häyskynvaaralla, Paussussa, Heinäjoella ja Läske-

lässä. Syksyllä 1938 Harlun kansakoulun vierelle valmistui kunnan toimitalo ja sen lä-

heisyyteen perustettiin mieskotiteollisuuskoulu. Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 

1939. Samana syksynä koulun naapuriin valmistui kunnanlääkärille oma vastaanotto-

rakennus ja asuintalo. Kunna omistamalle Rauhalan tilalle perustettiin kunnalliskoti ja 

lastenkoti. Uusi urheilukenttä rakennettiin kesällä 1934 ja se on vielä nykyään näky-

vissä Harlun nykyisen kaupan takana. Keskustassa oli luterilaisella seurakunnalla vanha 

rukoushuone, joka sijatsi korkean Kivimäen juurella, vanhan urheilukentän läheisyy-

dessä. 

     Käydessämme Harlussa kesällä 2015, tutustuimme Harlun kirkonkylään. Kirkonky-

lästä löytyi paljon suomalaisten rakennuksia ja mainitsen tässä niistä muutamia. Har-

luun mennessä, noin kilometri ennen Harlun keskustaajamaa, tien oikealla puolella sei-

soo keltainen punatiilikattoinen vanha talo. Se oli luterilaisen seurakunnan pappila. Kes-

kustan risteyksessä, vanhan koulu läheisyydessä, on venäläisillä virastorakennus. Se 

lienee vanha Harlun mieskotiteollisuuskoulu tai kunnan virastotalo? Keskustasta löytyi 

kesällä 2015 Kivimäen juurelta vanhan apteekin tai sairaalan rakennus, joka oli man-

sardikattoinen. Samalta alueelta löytyi käyttökuntoinen puurakenteinen Harlun vanha 

kansakoulu. Keskustasta oikealle menevän tien varrelta löytyy Leppäkosken vanhat 

tehtaat, mutta vankka rautaportti estää sisäänpääsyn. Ulkopuolelta katsottuna tehtaan 

katot olivat romahtaneet ja tehdasalue näytti autiolta. Kylän keskustasta vajaan kilo-

metrin päässä oikealla puolella tietä löytyy vanha asemarakennus, joka on ulkoapäin 

hyvässä kunnossa. Maantie Harluun lähtee Rautalahdesta ja se oli kesällä 2015 todella 

huonossa kunnossa. Voisi sanoa, että tie on tyypillinen venäläinen hiekkatie. 
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Harlu ilmasta 1930 ja 2015 
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Harlun selluloosatehdas kesällä 1941 SA-kuva 
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Harlun kartta, jonka olen hankkinut 2000-luvun alussa 

 
Harlun Leppäkosken voimalaitos valmistui kesällä 1936 Museoviraston kuva 
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Harlun tehtaat kesällä 2015 

 
Läskelän paperi- ja sellutehdas 1930-luvulla Museoviraston kuva 
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Harlun asemarakennus 1930-luvulla. Nykyään rakennuksen väri on vihreä, sivuraken-

nus punainen. 

Harlun pitäjässä oli ennen talvisotaa 3 122 ha viljeltyä maata. Metsää oli 22 436 ha. 

Metsämaista yksityiset omistivat 16 630 ha, Oy Läskelä AB 5097 ha ja muita omistajia 

olivat Valtion ja kunnan lisäksi Karelia Wood AB. Läskelän tehdas omisti suuren maatilan 

(338 ha) ja siellä oli paikkakunnan suurin navetta. Navetta sijaitsi Läskelä ja Suistamon 

maantien varressa ja se oli vielä kesällä 2015 paikallaan. Navetan katot olivat ajan 

saatossa antaneet periksi, mutta kiviseinät olivat vielä pystyssä.    

 

Harlun vanhoja rakennuksia, uudemman kansakoulun lähellä! 
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Harlun taajaman taloja kesällä 2015 

 
Raja-Karjalan osuuskauppa Harlussa 1930-luvulla. Harlussa toimi myös Sortavalan 

Osuusliike. Pankkeja oli kaksi Harlun Osuuskassa ja Sortavalan Säästöpankin konttori. 
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Harlun Leppäkosken 1931 valmistunut kansakoulu 1930-luvulla 

 

Harlun vanha sairaala, apteekki tai rukoushuone kesällä 2015? 
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Harlun maisemat ovat todella kauniita. Kuva otettu vanhan pappilan mäen päältä, ta-

kana näkyy Kopravaara ja sen edessä Lätinkontu niminen paikka ja Heinäjoki. 

 

Vanha suomalaistalo ennen Halun taajamaa 
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Vanhoja valokuvia vuosien saatossa 
Ensio Kettunen 

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

salmen lossilla autoja, joissa oli Enso Gutzeitin hallintoneuvoston puheenjohtajan lisäksi 

pääministeri Tanner, seuraavina vuosikymmeninä tulevat presidentit Pehr Svinhufvud 

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

jalta, joka oli valmistunut edellisenä syksynä.   

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

Kuvaaja on jäänyt tuntemattomaksi? 
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Talvisodan taistelut Oinassalmella 
Ensio Kettunen 

 

Joulukuun alussa neuvostojoukot (155. D) lähestyivät Möhköä. Yli 15 000 miehen yli-

voimaa vastassa oli suomalaisilla kaksi pataljoonaa. Möhköä oli joulukuun alussa puo-

lustamassa Enbergin komppania lisäksi Kaltiaisen ja Karlbergin komppaniat, ne pystyi-

vät vain viivyttämään neuvostojoukkojen etenemistä. Joulukuun 9. päivänä puhelinyh-

teydet Ilomantsiin katkesivat ja vääpeli Hurskaisen ja Kaltiaisen miehet lähtivät Möh-

köstä selvittämään vikaa. Poikosen mäen länsipuolella joukkueita vastaan avattiin tuli 

ja silloin selvisi, että neuvostojoukkojen suuri partio oli koukannut taakse ja Möhkö oli 

jäämässä mottiin. Majuri Nikoskelaisen määräyksestä Möhköstä luovuttiin ja suomalais-

joukot murtautuivat motista Oinassalmelle. Kapteeni Enbergin komppania perääntyi 

Möhköstä Oinassalmelle 9. – 10.12.1939.  

 

Ilomantsi alueen taistelut joulukuun alussa 1939 KT. 8/1958 

     Majuri Nikoskelaisen Er.P 11 joukot määrättiin hyökkäämään tiistaina 12. joulukuuta 

Oinassalmelta Möhkön suuntaan, tavoitteena vallata Möhkö takaisin suomalaisjoukoille. 

Kivikon ilomantsilaiskomppania hyökkäys tyrehtyi Poikolanmäen ja Rajavaaran lähei-

syydessä ja komppania palasi takaisin Oinassalmelle. Samalla huomattiin, että vihollis-

pataljoona oli koukkaamassa suomalaisjoukkojen taakse. Hyökkäyksessä ei tullut tap-

piota suomalaisille. Hyökkäys uusittiin eversti Ekholmin määräyksestä 13. joulukuuta 

ja siinä kärkijoukkona oli porilaisten pataljoona. Vihollisen tykistötulen vuoksi jouduttiin 

joukot vetämään takaisin Oinassalmelle. Päivän hyökkäyksessä Oinassalmella kaatui yli 

20 suomalaista sotilasta. Tämän jälkeen Er.P komentajaksi siirtyi kapteeni Kivikko.  



 
26 

 

Talvisodan aikainen hiihtopartio Pohjois-Karjalan metsissä SA-kuva 

Enberg lähetti 12. joulukuuta Niirasen joukkueen partioimaan Oinasvaaran pohjoispuo-

len metsiin selvittämään Karpankankaan aluetta. Partio havaitsi vihollisjoukkoja Nuora-

järven eteläpuolella, lähellä Karpankangasta. Asiaa selvitettiin vielä usealla partioilla ja 

yksi partio näki venäläisten yöpyvän Karpanojan rannalla. Seuraavana päivänä palattiin 

paikalle ja havaittiin viholliskomppanian poistuneen rannalta. Vihollisen 155. divisioo-

nan pataljoonan joukkoihin kuulunut ryhmä oli siirtynyt siinä vaiheessa Kortelammen, 

Taivallammen ja Siitarijoen alueelle, lähelle suomalaisten majoitus aluetta Taivallam-

mella ja Kuikkalammella.  

     Joulukuun 14. päivän aamuhämärässä suomalainen hevoskolonna oli ajamassa 

Kuikkalammen ohi kulkevaa huoltotietä Taivallammen ja Kuikkalammenvälisellä tiellä. 

Kolonna oli viemässä muonaa ja tarvikkeita esikuntaan Muokonniemelle Hyttisen ja Tos-

savaisen taloihin. Taivallammen päähän edennyttä kolonnaa kohti avattiin pikakivääri-

tuli Taivallammen takaa. Kolonna pääsi kuin ihmeen kaupalla ehjänä perille.  

Linnoitustöissä oleva työpataljoona oli ollut yötä Tervaruukilla ja se määrättiin samana 

aamuna korsutyömaalle Kuikkalammen rannalle. Miesporukan saapuessa kolonnan 

kanssa lähes yhtä aikaa korsutyömaalle, läheisen Taivallammen takaa ammuttiin 
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konetuliaseilla myös työpataljoonan miehiä kohti. Miehet maastoutuvat nopeasti lam-

men rannalla olevan harjun taakse. Täydennyspataljoonan eversti Ekholmin saatua tie-

don venäläisjoukkojen läsnäolosta Taivallammen maastossa, hän päätti lähteä paikan-

päälle katsomaan tilannetta. saapuessa Tervaruukin maastoon hän tapasi Suomalaisten 

reservijoukkojen vänrikki Airaksisen ja kapteeni Kivikon. Ekholmin tiedustellessa tilan-

netta Taivallammella, sai hän miehiltä tilanneselostuksen. Ekholm määräsi Kivikon jou-

kot hyökkäämään venäläisjoukkoja vastaan. Eversti palasi käskyn jälkeen takaisin kir-

konkylälle. Kirkonkylältä Ekholm ilmoitti uhkaavan tilanteen eversti Talvelalle. Talvela 

määräsi kokoamaan kaikki lähistöltä vapaat joukot tuhoamaan Taivallammen alueelle 

edenneen vihollisen joukko-osaston. Ilomantsin kirkolla eversti Ekholmin johtama ko-

mentoporras keräsi Täydennyspataljoonan 200 miehen suuruisen Porilaisten ja Jalas-

järven miehistä kootun iskuosaston.  

 

Ilomantsin rintama 10.12.1939 jälkeen KT 4/1970 
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Osasto lähti liikkeelle pe 15.12.1939 Taivallammelle, mutta siinä vaiheessa Kivikon jou-

kot olivat saaneet Taivallammelle edenneen neuvostopataljoonan joukot motitettua. Oi-

nassalmen suuntaan edenneet suomalaisjoukot saivat tuhottua Muokonniemen ja Kor-

telammen maastossa olleet vihollispartiot.  Muokonniemen taisteluissa kaatui kahdek-

san ja muualla Oinasvaarassa kuusi suomalaista sotilasta. Joukkojemme saavuttua esi-

kuntana toimineen Tossavaisen talon pihaan, todettiin esikuntarakennus tyhjäksi. Kap-

teeni Ylinen oli vetäytynyt taistelun alettua tien pohjoispuolella olevaan Uuno Hyttisen 

torppaan, josta hän puhelimen välityksellä johti Oinassalmen taisteluja.  

     Eversti Ekholm otti kunnian voittoisista taisteluista, vaikka oli itse takalinjoilla!? Suo-

malaisjoukko avasi torjuntatulen Taivallammen takana olevia neuvostopataljoonaa 

kohti. Taistelu jatkui myöhään yöhön saakka. Seuraavana aamuna suomalaisjoukot ete-

nivät Taivallammen takana oleviin vihollisarmeijan asemiin ja sai asemat haltuun. Tais-

telut Taivallammen maastossa päättyivät 16. joulukuuta ja osa neuvostopataljoonan 

miehistä pääsi pakenemaan, mutta suuri osa pataljoonan miehistä kaatui tai haavoittui. 

Kuusi upseeria saatiin vangittua ja heidän karttalaukuistansa löytyi tiedot, että Möh-

kössä taisteli Suomen kahta pataljoonaa vastaan 155 Divisioona joukko-osastot. Tai-

vallammelle olivat tulleet JR 436 ja JR 659 sotilaista koottu pataljoona, lähes 600 

miestä. Taivallammella saatiin sotasaaliiksi runsaasti konetuliaseita. Isäni oli keväällä 

1941 hautaamassa Taivallammen kaatuneita, hän kertoi, että hautoja kaivettiin kym-

menkunta, yksi Särkkäjärven rantaan kapteeni Koslovin miehiä varten. 

 

Venäläisten talvisodassa kaatuneitten hauta Porajärvellä 
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Täydennyspataljoonan Jalasjärven miehiä (JR 41) Kuikkalammen rannalla SA-kuva 

Taivallammen taistelun (14.-16-12-1939) aikana saatiin 42 venäläistä vangiksi. Taiste-

lupaikalta löydettiin paljon aseita mm. 22 venäläistä konekivääriä. Kersantti Pynnösen 

partio oli 14.- 16.12.1939 partioreissulla Petkeljärven suunnalla. Paluumatkalla hänen 

joukkonsa yllätti ruokailutauolla olleen Taivallammelta karkuun päässeen pataljoonan 

komentaja kapteeni Koslovin partion. Partio oli ruokailemassa Särkkäjärven rannalla. 

Partiossa oli kapteenin lisäksi lääkäri ja 15 miestä. Pynnösen partio tuhosi Koslovin 

joukkueen Särkkäjärven rantametsään. Taivallammen taistelut päättyivät suomalaisten 

voittoon. Venäläisiä kaatui Taivallammen alueella noin 350 sotilasta. Suomalaisia kaatui 

toistakymmentä sotilasta, kun mukaan otetaan Taivallammen ympäristön puhdistus-

töissä kuolleet. Venäläiset sotilaat haudattiin seuraavana keväänä Taivallammen ranta-

metsikköön ja kauempana olevat haudattiin kaatumispaikoille. Kapteeni Koslovin ja hä-

nen kaatuneitten tovereidensa hauta löytyy Särkkäjärven rannalla olevasta niemestä, 

noin 1,5 km Keltasilmän laavulta Ilomantsiin päin. Hauta sijaitsee 25 metriä puussa 

olevasta rististä niemen kärkeen päin. Taivallammen taisteluissa kaatuneet venäläiset 

sotilaat haudattiin 6–7 hautaa ja ainakin kaksi hautaa jäi uuden Möhkön tien alle. 



 
30 

 
Kapteeni Koslovin partion hautapaikka Särkkäjärven rannalla 

Taivallammen taisteluissa14.- 16.12.1939 kaatui ilomantsilaiset (JR III/JR 42) Lauri 

Hattunen, Pekka Vlasoff, Onni Taipale, Reino Kärkkäinen, Eino Pussinen ja Toivo Pent-

tinen Lisäksi siellä kaatui Enon Luhtapohjassa syntynyt Veikko Tahvanainen ja Ylikii-

mingissä syntynyt, mutta Enossa asunut Juho Seluska. Taivallammen taisteluissa haa-

voittui 14 miestä. Muokonniemen ja Oinassalmen alueella kaatui samaan aikaan 14 

sotilasta pääosin I/JR 41.  

    Ilomantsissa kaatui talvisodassa 145 miestä, heistä 14 oli Ilomantsissa syntyneitä ja 

15 Ilomantsissa asunutta miestä. Ilomantsin sankarihautausmaalle näistä miehistä on 

haudattu 17.  

     Ilomantsin aluetta puolusti talvisodan aikana Er.P 11 (Erillinen pataljoona 112, 1. ja 

2. komppania), JR 42 II ja III pataljoona, JR 41 I, II ja III pataljoona, kranaatinheitin 

komppania, Polkupyöräpataljoona 7. Näiden lisäksi seuraavat joukko-osastot ovat olleet 

jossakin vaiheessa Ilomantsin alueella: 4. Erillinen panssarintorjuntakomppania, 5. ra-

kennuskomppania 6. Rakennuskomppania, 2./KT-Pr, 2.XII/KT-Pr., R/Os.A, sekä 14. di-

visioona. Sodan alussa suomalaisilla oli 400 miestä, mutta 1939 vuoden lopussa 4 500. 

    Ilomantsiin hyökkäsi talvisodassa 155. kivääridivisioonan joukot, joissa oli mm. JR 

436, JR 659 ja JR 786 pataljoonat. Lisäksi divisioonassa olivat JR 306 tiedusteluosasto 

ja 421 Panssaripataljoona. Divisioonan komentajana toimi P.A. Aleksandrov, komisaa-

rina I.G. Spektorenko ja esikuntapäällikkönä majuri Tuzov. Yksikkö muodostettiin Kar-

humäessä syyskuussa 1939 ja se siirtyi marraskuun alussa Porajärvelle. Yksikössä pal-

veli 26.12.1939 14 326 miestä ja heitä oli tukemassa 21 panssarivaunua. Kuljetusväli-

neenä divisioonalla oli 4 320 hevosta, 49 traktoria ja 479 autoa. Tykkejä Ilomantsin 

rintamalla oli 69 kappaletta, konekiväärejä 136 ja pikakiväärejä 412 kappaletta. 

https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_152
https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_152
https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_2466
https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_2466
https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_747
https://www.sotasampo.fi/fi/units/page/actor_747
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ERP 11 sotapäiväkirjat tammikuulta 1940 

Ilomantsin rintamalla oli talvisodan alussa Ilomantsin Rajakomppanian miehiä ja Er.P 

11, jossa palvelin rajakylien miehiä. Sodan syttymisen jälkeen Ilomantsiin määrättiin 

6.12.1939 JR 41, jonka miehet olivat kotoisin Jalasjärveltä, Kauhavalta, Lapualta ja 

Ylistarosta. Rykmenttiä komensi Ilomantsissa kapteeni Ylinen. Oinassalmelle Ylisen ko-

mennuksessa olleet joukot pääsivät vasta joulukuun 12.–13. päivinä.  
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Joulukuussa 1939 Oinassalmelle saatiin yksi panssarintorjuntatykki, jolla saatiin am-

muttua kaksi neuvostopanssaria tuleen Oinassalmen tieltä. Niiden takana oli tulossa 

Oinassalmea kohti kaksi panssarivaunua, mutta ne kääntyivät takaisin kohti Möhkön 

kylää. Ägläjärveltä siirrettiin Polkupyöräpataljoona 7 Ilomantsiin joulukuun lopussa 

1939. Se majoittui Petkeljärven alueelle ja siirtyi Haapavaaraan 4.1.1940.   
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Oinassalmen silta talvisodassa heti rauhanteon jälkeen. Takana näkyy suomalaisten 

puolustusasemat SA-kuva 

Joulu- ja tammikuussa suomalaisjoukot tekivät päivittäin partiomatkoja venäläisjouk-

kojen selustaan. Eräs partio eteni 16. tammikuuta Ontronvaaralle ja sai ammuttua ky-

lässä olleista venäläisjoukosta kymmeniä miehiä.  Paluumatkalla he jäivät lepäämään 

Peinen Kivivaaran kylässä olevaan taloon. Takaa-ajajat tulivat Kivijärven yli suoraan 

taloa kohti ja suomalaiset onnistuivat ampumaan yli 50 miestä Kivijärven jäälle. Kaa-

tuneista neljä oli upseeria. Heidän karttalaukuistansa löytyi yksikön tiedot. Takaa-ajoon 

osallistuneet olivat Porajärven alueen rajavartiojoukkojen miehiä, ja kaikilla oli päällisin 

puolin hyvät talvivarusteet ja aseet. Aseista osa saatiin kuljetettua Oinassalmelle, osan 

venäläiset veivät haavoittuneitten hakureissulla.    
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Tuhotut venäläispanssarit (T-26 A) Oinassalmen itäpuolella (Möhkön suunnalla). Ve-

näläiset olivat rauhantulon jälkeen poistaneet panssarien aseistuksen ja räjäyttämällä 

rikkonut panssarivaunut toimintakyvyttömiksi SA-kuva 

 
Venäläisten tekemät Oinassalmen siltatarpeet 20.3.1940 SA-kuva 
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Taivallammen, Muokonniemen ja Oinassalmen taisteluissa 14. – 16.12.1939 kaatuneet 

Ilomantsilaiset sotilaat Lauri Hattunen, Pekka Vlasoff, Eino Pussinen, Toivo Penttinen, 

Reino Kärkkäinen, Eino Nissinen ja Onni Taipale. Muokonniemellä (Hyttisen ja Tossa-

vaisen talojen läheisyydessä) tapahtuneessa Taisteluissa 15.12.1939 kaatuivat; Alatalo 

Torsti, Asikainen Ahti, Tommila Väinö, Toivonen Pauli, Tahvanainen Veikko, Rajala Yrjö, 
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Pelttari Martti ja Lehtinen Risto. Taivallammen taistelujen jälkeen oli Oinassalmen alu-

eella hiljaisempaa. Oinassalmelta siirrettiin yksi komppania 22. – 23.12.1939 Kallionie-

meen, koska siellä tarvittiin lisävoimaa. Joulukuun 23. päivänä lauantaina hyökättiin 

Oinassalmella ja siinä kolme sotilasta jäi Haapovaaran tielle hyökkäyksen jälkeen. Jou-

lun aikana 1939 Oinassalmen puolustajat kävivät partiossa ja joulukuun lopussa yksi 

komppania siirrettiin Nuorajärven länsirannalle vartioimaan ranta-aluetta. Tammi-

kuussa siirrettiin pysyvät vartiopaikat Hirvenleuoille, Pesusvaaraan ja Sotkasenvaaraan 

varmistamaan eteläistä sivustaa vihollisen hyökkäystoimilta. Partiotoiminta kiihtyi 

tammi- ja helmikuuna aikana. Samaan aikaan viholliset tekivät Möhköön Koitajoen 

jäälle lentokentän, josta lentokoneet alkoivat häiritä suomalaisjoukkoja ja Ilomantsin 

kirkonkylää. 

     Vuoden 1939 viimeisinä päivinä sää pakastui. Kovat pakkaset jatkuivat tammikuun 

loppuun saakka. Tammikuun 14. päivänä oli päiväkirjojen mukaan pakkasta oli -35 as-

tetta. Tervaruukilla olleet työvelvolliset siirrettiin Rakennuspataljoona 4. ensimmäiseen 

komppaniaan. Komppanian päälliköksi nimettiin rakennusmestari V. Nousiainen. Komp-

panian vääpeliksi tuli alikersantti Lehtonen ja kirjuriksi ilomantsilainen sotamies V. Kan-

ninen. Eri työkomennuskuntien työtä johtivat E. Utriainen, E. Kaukonen, E. Hiltunen, K. 

Jokela ja O. Aholainen. Komppanian vahvuus oli yhteensä 280 työvelvollista ja kahdek-

san edellä mainittua reserviläistä. Työvelvollisia koottiin joulukuussa Ilomantsin kirkon-

kylän Kunnalliskodin alueella ja sieltä joukot saapuivat seuraavien päivien aikana Ter-

varuukille, Kallioniemeen.  

     Rakennusmestari Nousiainen määräsi, että Tervaruukille tehdään sauna komppa-

nian miesten käyttöön. Lisäksi Tervaruukin vanhan tervatehtaan pohjalle rakennettiin 

hevostallit ja keittiömiehille korsu. Työvelvolliset rakensivat taisteluasemia Ravajär-

velle, Tetrijärvelle ja Ahvenlammelle. Yksi työporukka määrättiin tekemään asemia Ter-

varuukin lähelle, Issonjärven rantaan ja toinen työporukka teki piikkilankaesteitä Rava-

järven rantaan. Vihollisen tykkituli häiritsi rakennustöissä olevien miesten työskentelyä, 

mutta miestappioita ei kranaateista tullut. Maanantaina 22. tammikuuta komppanian 

miehet rokotettiin Tervaruukin maastossa. Rokottajana toimi lääkintäluutnantti Setälä. 

Pakkasta oli päivällä -25 astetta ja yöllä pakkanen laski -30 asteeseen. 

     Keskiviikkona 24. tammikuuta ilma oli selkeää ja pakkasta oli kolmekymmentä as-

tetta. Vihollisen lentokoneiden ääntä kuultiin aamulla Kuuksenvaaran ja kirkonkylän 

suunnalta, mutta koneita ei nähty työmaan päällä. Kuun viimeisenä päivänä Kuuksen-

vaaran alueen työmaat tarkasti Rakennuspataljoonan komentaja luutnantti Harjunen. 

Hänen kanssansa tuli tutustumaan alueeseen uusi rakennuskomppanian päällikkö.  
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Tammikuu oli kylmä ja useille miehille tuli paleltumia. Pahimmin paleltuneet kotiutettiin 

tammikuussa. Kylmin kausi oli 14.–17. tammikuuta, jolloin pakkasta oli lähes -40 as-

tetta. Helmikuun toisena päivänä vaihtui komppanian päällikkö. Uudeksi päälliköksi tuli 

rakennusmestari Jukola. Helmikuun viidentenä päivänä sää oli kirkas ja aurinkoinen, 

pakkasta oli -25 astetta. Päivällä miesten ollessa töissä Ravajärven rannalla, vihollisko-

neita lenteli työmaan päällä tarkastamassa suomalaislinnoituksia. Torstaina helmikuun 

15. päivänä yksi rakennusosasto siirtyi Joutenjärvelle. Siellä heidät määrättiin teke-

mään asemia Keltasilmän lammen itäpuolelle ja sen lähellä sijainneen Metsänvartijan-

talon läheisyydessä. 

 
Metsänvartijantalo Joutenjärvellä 

Metsänvartijan talon viereen miehet pystyttivät ensimmäiseksi pahviteltat ja hevostal-

lit. Kun majoitustilat olivat kunnossa, rakennettiin keittiömiehille korsu läheiseen met-

sään. Helmikuussa lopussa ilman lämpötila oli edelleen kylmää, sillä 15.–22. helmikuuta 

pakkasta oli öisin -20 …-30 astetta. Muutaman leudomman päivän jälkeen pakkanen 

kiristyi uudestaan 25. helmikuuta, jolloin pakkanen laski yöllä – 30 asteeseen.  

     Tiistaina 20. helmikuuta vihollisen tykistö ampui Joutenjärven alueelle kranaatteja, 

mutta onneksi ne eivät osuneet taisteluhautoja kaivaviin miehiin. Perjantaina 23. hel-

mikuuta kolme vihollisen lentokonetta teki hyökkäyksiä Särkkäjärven ja Joutenjärven 

alueella oleviin asemiin. Lentokoneiden tulitus meni ohi ja miehet jatkoivat kaivuutöitä. 

Seuraavana päivänä satoi sakeasti lunta ja tutuiksi tulleet lentokoneet pysyivät Möhkön 

tukikohdassa.   
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Helmikuun 26. päivänä sää oli selkeää ja pakkasta oli aamulla -25 astetta. Vihollisen 

lentokoneet kävivät useita kertoja tulittamassa Särkkäjärvellä ja Joutenjärvellä olevia 

työmiehiä, mutta miestappioilta säästyttiin. Linnoitustyöt Joutenjärven ja Särkkäjärven 

maastossa kestivät aina 13. maaliskuuta saakka. 

     Maaliskuun 13. päivän aamuna sää oli kirkas, mutta päivällä sää muuttui pilviseksi 

ja iltapäivällä satoi lunta. Puolen päivän jälkeen tuotiin päällystölle viesti, että työt kes-

keytetään sen päivän osalta. Illalla saatiin tieto, että Suomen ja Neuvostoliiton kesken 

oli tehty rauhansopimus. Miesten mieliala laski, kun kuultiin, että Kuolismaan ja itäky-

lien asukkaat menettävät omat kotikonnut pakkorauhassa Neuvostoliitolle. Seuraavana 

aamuna työmiehet jatkoivat Petkeljärvellä korsujen tekoa.  

     Maaliskuun 15. päivänä komppanian vääpeli tuli keräämään miehiltä rahaa puolus-

tusvoimien hyväksi. Rahaa kertyi yhteensä 1.355 markkaa. Maaliskuun 16. päivänä tuli 

käsky siirtää teltat Joutenjärveltä Möhkön tien varteen, mutta teltat siirrettiin Oinas-

vaaraan vasta 19. maaliskuuta. Työvelvolliset jatkoivat 20. maaliskuuta Oinassalmen 

puolustuslinjojen kunnostamista. Osa miehistä kunnosti konekivääripesäkkeitä ja toiset 

korjasivat Oinassalmella olleita taisteluhautoja. 

     Seuraavana viikonloppuna oli pääsiäinen, jolloin pidettiin taukoa kenttätöissä. Ve-

näläiset kävivät torstaina 28. maaliskuuta räjäyttämässä Oinassalmen sillan läheisyy-

dessä olevat panssarivaunut. Vaunut olivat jääneet Oinassalmelle 11. joulukuuta käy-

dyissä taisteluissa. Räjähdys oli niin voimakas, että Oinasvaarassa olevan parakkikylän 

parakkien ikkunat hajosivat räjähdyspaineen vaikutuksesta.  

     Maaliskuun 13. päivänä 1940 tuli rauha. Oinassalmen puolustajat siirtyivät Ilomant-

sin kirkonkylälle 15. maaliskuuta ja joukkoja alettiin kotiuttaa maaliskuun lopussa. Ilo-

mantsissa kaatui talvisodassa 125 suomalaista, 275 haavoittui ja 22 miestä katosi. Suo-

malaisjoukkojen miesvahvuus Oinassalmen rintamalla oli 800 sotilasta, vs. Neuvosto-

liitolla 14 000–18 000 sotilasta. Ilomantsi menetti sodassa itäiset kylät, joista mainit-

takoon: Melaselkä, Ontronvaara, Kuolismaa, Liusvaara ja Vuottoniemi. Noin 1/3 osa 

pitäjän pinta-alasta jäi rajan taakse.  
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Lähde: ER.P.11. sotapäiväkirjat   

 

Seuraavilla sivuilla venäläisten näkemys Ilomantsin taisteluista 

 

 



 
41 

Капитан Козлов Иломантси 

Как известно, во время Зимней Войны сильнейшей армией в Карелии была 8-я, основной за-

дачей которой было взять Сортавалу. Кроме основного удара армия наносила также вспомо-

гательный, на Йоэнсуу. Йоэнсуу лежит намного севернее Сортавалы и заметно западнее, по-

этому в реальности эта цель является труднодостижимой и для ее достижения нужно выде-

лить не меньше сил, чем для взятия Сортавалы. Поскольку для наступления в указанном 

направлении было выделена всего одна дивизия, то это было не решительное наступление, 

а всего лишь демонстрация. Взять одной дивизией достаточно крупный город-порт и желез-

нодорожный узел было исключительно сложно. Можно было заранее предположить, что 

Йоэнсуу финны будут упорно оборонять. 

Для наступления по маршруту Пораярви - Иломантси - Йоэнсуу была выделена всего одна, 

155-я стрелковая дивизия. Как и многие другие соединения, отправленные на завоевания 

Финляндии, дивизия была "совсем зеленой", сформированной менее чем за полгода до 

войны в Псковской области, поэтому в боях у Иломантси она обречена была нести неоправ-

данно большие потери. На войну дивизия отправилась, имея один боеспособный стрелко-

вый полк (на основе которого она создавалась) и один артполк (вместо двух). Тем не менее, 

боеготовность дивизии была повыше, чем у ее соседей. Жители Пскова и Твери более при-

способлены к морозам, короткому световому дню и глубокому снегу, чем белорусы и укра-

инцы. К тому же в 155-й дивизии больше было бойцов и командиров, знакомых с лыжами. 

Но до настоящих боев этой дивизии предстояло прошагать более 70 километров от границы 

до Иломантси в полном отрыве от других группировок советских войск. На юге соседняя ди-

визия наступала на Толваярви в 50 километрах от 155-й (отсюда еще можно было ждать по-

мощи), а на севере до соседей, наступавших на Кухмо, было около 100 километров. Отрыв от 

баз снабжения был по меркам Зимней Войны небольшим – 200 км; причем дороги были 

лучше, чем в полосе 9-й армии. 

Первоначально финны держали районе Иломантси один отдельный батальон (номер 11), 

собранный из местных резервистов и шюцкоровцев, но в дальнейшем группировка была 

усилена до полутора (или, по другим источникам, до двух) полков и получила название 

группы "А". Экипировка и подготовка финских частей в этом районе была далека от идеала, 

на что жаловался даже Маннергейм. 
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К востоку и северо-востоку от Иломантси находилось несколько сильных естественных обо-

ронительных рубежей. Во-первых, это западный берег реки Коитайоки; во-вторых, берега 

заливов озера Нуораярви; в-третьих, холмы и небольшие озера западнее Нуораярви; в-чет-

вертых, межозерные промежутки между Сысмяярви и Ала-Вексиярви. Даже зимой эти мно-

гочисленные водные преграды мешали действиям атакующей стороны: были невозможны 

скрытные обходные маневры; атакующие не могли накапливать силы вблизи оборонитель-

ных рубежей противника; если атакующие вынуждены залечь, то они не имеют возможности 

окопаться. Ну и не стоит забывать, что каждый взрыв снаряда на льду приводит к образова-

нию полыньи, а непрочный лед в декабре не выдерживает даже легкий танк. 

155-я дивизия двигалась к Иломантси двумя маршрутами, первый из которых проходил се-

вернее озера Нуораярви. Этим маршрутом шел авандард дивизии, а слабые финские отряды 

пытались задержать наступающих. В течение пяти дней (с 5 декабря по 10 декабря 1939 

года) авангард 155 дивизии продвигался со скоростью около 5 км в день, пока не вышел к 

озеру Мекриярви и одноименному населенному пункту. Красноармейцы заняли позиции у 

хутора Каллиониеми, их противники закрепились на другом берегу незамерзающей протоки. 

Ни одна из сторон не смогла здесь переправиться через Коитайоки и закрепиться на проти-

воположном берегу. Правда советская сторона была более настойчива в своих попытках, что 

привело к созданию плацдарма немного выше Каллиониеми по течению реки. Но финнам 

удалось ликвидировать этот плацдарм в упорных боях в течение 10-11 декабря. 155-я диви-

зия понесла значительные потери убитыми, ранеными и пленными. 

Но в это же время основные силы 155-й дивизии смогли переправиться через Коитайоки в ее 

верхнем течении, выше озера Нуораярви. Здесь у деревни Михки на западном берегу Кои-

тайоки произошел крупный бой, в котором 11 декабря красноармейцы отразили плохо под-

готовленную атаку финнов. По сути, шансы финнов были невелики, так как им пришлось про-

вести фронтальную атаку на позиции противника, обладающего численным и материальным 

перевесом. 

Однако, уже в этот день группа А имела численность более полка, а значит, была готова 

остановить продвижение 155-й дивизии. 
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Но на следующий день советскими войсками была взята Хааповаара, где финнам не удалось 

ни закрепиться, ни контратаковать. А двенадцатого декабря был захвачен мост через озер-

ную протоку и населенный пункт Оинассалми. Вот здесь финнам удалось закрепиться, по-

скольку мост был разрушен, а по сторонам от дороги финны имели удобные позиции, позво-

ляющие простреливать и атаковать переправу. В результате, в этом месте борьба перешла в 

позиционную форму. 

Ни советские атаки, ни финские контратаки не принесли успеха в ближайшие дни. 155-я ди-

визия пыталась пробиться через прочные позиции противника у дороги на Иломантси. А 

группа "А" старалась перехватить коммуникации в тылу у советской дивизии близ пункта 

Михки. Полностью окружить противника финны были не готовы, но они пытались уменьшить 

его активность, заставив сидеть без продуктов и боеприпасов. 

14 - 15 декабря 1939 года командующий 155-й дивизией попытался провести решительный 

маневр, который мог заставить противника отступить к Иломантси. В тыл к противнику по 

льду озера Нуораярви был отправлен батальон под командованием капитана Козлова, од-

нако этот батальон сам попал в окружение и был уничтожен в бою у Тайваллампи и Муокон-

ниеми. Хорошая идея была плохо реализована. Имея значительное превосходство в живой 

силе, можно было отправить в тыл к противнику и большее количество бойцов, снабдив их 

максимальным количеством боеприпасов и продовольствия. Совершенно необходимо было 

поддержать маневр фронтальными атаками, чтобы сковать силы финнов. А так советская 

сторона вновь понесла неоправданные потери. 

После неудачи 15 декабря советская сторона утратила наступательный порыв и перешла к 

обороне. Финны еще несколько дней пытались атаковать, но безуспешно. 23 декабря 155-я 

дивизия отступила и заняла более выгодные оборонительные позиции, на которых и остава-

лась до конца войны. Это отступление явно было санкционировано из центра после неудач 

других соединений, действовавших в Карелии. К тому же лег глубокий снег, усиливались мо-

розы, а потому тыловые структуры дивизии работали с сильным перенапряжением. 

 В целом, можно сказать, что бои к востоку от Иломантси завершились вничью. Ни одна из 

сторон не добилась решающего успеха: 155-я дивизия не прорвалась к Йоэнсуу, но и финны 

не смогли отбросить ее к границе. То есть, 155-я до весны сковывала значительные силы 

финнов, угрожая новым прорывом. Советская сторона понесла намного большие потери (2,5 



 
44 

тысячи против 400) и бросила часть неисправного вооружения при отходе. Но это был орга-

низованный отход, вызванный тем, что 8-я армия не имела резервов для усиления 155-й ди-

визии. (Армии нужно было срочно латать дыры после поражения 139-й и 75-й дивизий.) Не 

стоит забывать и того, что высокие потери при Иломантси были следствием достаточно 

успешного наступления, а финны смогли занести себе в актив только уничтожение одного 

батальона, ликвидированный плацдармм и несколько партизанских вылазок на коммуника-

ции противника. 

Действия 155-й дивизии и группы "А" обе стороны постарались поскорее забыть. Финны упо-

минают о них вскользь, поскольку в свете событий при Иломантси легенды о храбрых и стой-

ких финнах, рассеивающих несметные полчища Сталина, выглядели лишь пиар-ходом. 

Наоборот, сами финны при Иломанси были близки к тому, чтобы разбежаться. Советским ге-

нералам также было неинтересно признавать успехи 155-й дивизии, ведь на ее фоне слиш-

ком уж неприглядно выглядели другие соединения 8-й и 9-й армий. Гораздо проще было 

сказать, что эти армии целиком застряли в карельских лесах из-за снегопадов, морозов и 

плохих дорог, чтобы не нести личную ответственность за плохую подготовку и неудачное 

проведение операций. 

Lähde: http://istoriya-kg.ru/ 
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Ilomantsilaiset Sankarivainajat 
Ensio Kettunen 

 

Jouluaattona 2020 olimme siivoamassa Leijonien kanssa sankarihautausmaata. Katsellessani 
sankarihautausmaan muistokivissä olevia nimiä, minulle puhkesi ajatus, että voisinkohan vielä 
kirjoittaa kirjan? Lukiessani satojen sankarihautojen kivissä näkyviä nimiä, ajattelin, että hei-
dän kohtaloistansa on tehtävä kirja, he ansaitsevat sen. Muistan kesän 1959 tai 1960, kun musta 
"Popeda" ajoi pihaamme Kuuksenvaarassa. Autosta nousi "maisteri" joka kertoi, että hän on 
tekemässä ilomantsilaisista sankarivainajista kirjaa ja tarvitsee sitä varten kaatuneitten kuvia, 
syntymä- ja kuolintietoja, sekä joukko-osastotiedot. Isäni antoi miehelle kuvan sedästäni ja ker-
toi Väinö-sedän tiedot. Sitä kirjaa olemmekin saaneet odottaa pitkään, eikä sitä ole tullut vielä 
myyntiin! Kun olen yhtä vikkelä kuin mummoni Anna, aloitin kerätä tietoja kaatuneista jo jou-
lun pyhinä. Joulun jälkeen selvitin vapaussodan, talvi- ja jatkosodan sankarivainajien kohta-
loita. Tammikuun loppuun mennessä olen saanut selvitettyä suurimman osa noin 431 ilomant-
silaisen sankarivainajan kohtaloista (1918, 1939–1940, sekä 1941–1945). Heistä suurin osa le-
pää Ilomantsin sankarihautausmailla. Osa Ilomantsissa syntyneistä kaatuneista sotilaista lepää 
myös muiden kuntien sankarihautausmailla Suomessa, osa myös vanhassa karjalassa. Lähes 50 
ilomantsilaista katosi sotien aikana ja heidän maallisten jäännösten paikat sain selvitettyä muu-
tamaan poikkeusta lukuun ottamatta. Kauimmat rajoiltamme kadonneet ilomantsilaiset löyty-
vät Syvärin takana Ostassa ja Maaselänkannaksen pohjoispuolella Seesjärvellä. Yksi mies on 
kuitenkin tuottanut ongelmia, sillä hänestä on vain nimi muistokivessä. Hänen taustojaan 
olemme selvittäneet seurakunnan arkistoista. Hän voisi olla enolainen, joka kuoli tuberkuloo-
siin. Samanlaisia tapauksia Ilomantsissa löytyy kolme muuta. 

 
Ilomantsin sankarihautausmaa 

Sankarihaudoissa ja kaukana nykyisen rajan takana venäjän metsissä olevat sankarivainajat 
odottavat ”ylösnousemusaamua” sinne minne heidät saatettiin tai jätettiin sodan aikana. Heistä 
useat olivat metsätyöntekijöitä, sekatyömiehiä, metsätyönjohtajia, opettajia, hitsareita, auton-
asentajia, rajamiehiä, kauppiaita, maanviljelijöitä ja olihan heissä ainakin yksi kanttori. Viisi 
miestä oli kärsimässä vankituomiota ja kun heidät siirrettiin rintamalle, he kaatuivat. Kaatu-
neiden joukossa oli sotamiehistä pataljoonan komentajaan saakka sotilaina. Näiden sodissa 
kaatuneitten tai kadonneitten miesten ja kolmen naisen kohtaloista julkaistava kirja valmistu-
nee kesällä 2021. Kirjassa kerron näiden sankarivainajien syntymä- ja kuolinpaikat. Suurim-
malla osalla on lyhyt kertomus kaatumis- tai katoamispäivän tapahtumista, sekä minne vainaja 
on haudattu tai kadonnut. Kirjaan tulee noin 230 sivua ja se on A5 kokoinen. Toivon, että 

https://1.bp.blogspot.com/-MS-XWI6L5mc/YBDO2m0kmgI/AAAAAAAAOcU/IfNcX9WE9lIYaWFhqPxoRfsVoxc-iENKACLcBGAsYHQ/s2048/20201224_105437.jpg
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kirjassa kertomani tarinat kertovat nuoremmille sukupolville, mitä heidän esi-isillensä tapah-
tui sodassa. Tein uuden ennätyksen kirjan kirjoittamisesta, sillä kirjoittamiseen meni aikaa ta-
san kuukausi! Kirjan viimeistely vie aikaa oikolukujen kanssa vielä muutaman kuukauden. 

 
Tällaisen kirjeen saivat kaatuneitten omaiset Mannerheimin nimessä. Eino Eronen kaatui 
5.3.1940 Salmin pitäjän Saarijärvellä ja hänet on haudattu Ilomantsin sankarihautausmaalle. 
Eino oli isäni pikkuserkku ja asui Lutikkavaaran/Louhivaaran alueella. Isäni perhe sai saman-
laisen, kun setäni Väinö Kettunen kaatui Bunkkerin tukikohdassa Levinassa 25.4.1941. Alla 
muutama mallisivu uusimmasta kirjastani. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-iMX-Ba9h7r8/YBFHB6z1rCI/AAAAAAAAOc0/NVeNZA94fqQe9rr_SYeA95cdS9tJ5l0kgCLcBGAsYHQ/s416/Mannerheimin%2Bkirje%2BEinon%2Bomaisille.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-nOJuO3Iccfc/YBWEPb7W9rI/AAAAAAAAOd0/Nhyihvdx85E40I6gddgCy09dB0uL77YAQCLcBGAsYHQ/s738/Mallisivut.jpg
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49 
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https://1.bp.blogspot.com/-RL1hQ4qMCgE/YBV_TOf1W4I/AAAAAAAAOdg/eOJTVDzTCpgU7q5H4CI7bMx9UG3fDbdcQCLcBGAsYHQ/s740/Mallisivu%2B2.jpg
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52 

 

Yllä olevan kartan olen tehnyt kirjaani varten, jotta kukin löytää oman esi-isänsä hautaumsaalta. 
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