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Puheenjohtajan palsta 
Tuula Luomala 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet! 
 
Nyt ei pidä tuudittautua koronarajoituksista lentävään lauseeseen ”Toisesta korvasta sisään ja toi-
sesta ulos” vaan ne tulee ottaa vakavasti. Niinpä sukuseuran hallitus on nettikokouksessa päättä-
nyt toiminnassaan mennä terveys edellä ja ottanut huomioon viranomaisten määräykset ja siirtä-
nyt 2021 sukukokouksen ensi vuodelle 2022. Sukuseuran hallitus tiedottaa nettisivuilla www.kuo-
lismaankettudet.fi v:den 2022 sukukokouksen paikasta ja ajankohdasta keväällä 2022. Siispä mah-
dolliset pulinat pois sukukokouksen 2021 siirrosta. Sukuseuran toiminta ei ole vain hallituksen toi-
mintaa vaan tarkoitettu kaikille sukuseuraan kuuluville, siksi teemme siirron ajatellen kakkia meitä 
seuraan kuuluvia rakkaudella, yhteenkuuluvuudella sekä matkustus huomioiden. 
 
Seuraa sukuseuran toimintaa kuin myös ajankohtaista palstaa sukuseuran omilta nettisivuilta 
www.kuolismaankettuset.fi  
 

Kaikille jaksamista koronaikana! 
 

Aurinkoista Kevät aikaa! 
 

 

 

 

 

http://www.kuolismaankettudet.fi/
http://www.kuolismaankettudet.fi/
http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Elämää metsäkämpillä  
Ensio Kettunen 

Ensimmäiset kokemukset metsätöistä sain 1960-luvun alkupuolella. Kyläkauppias osti 

männynkäpyjä ja niinpä hankimme taskurahoja keräämällä männynkäpyjä. Koululle jä-

timme kirjat ja kotimatkalla keräsimme käpyjä reppuun pystypuihin kiipeämällä. Talvi-

lomilla ja viikonloppuisin hiihdimme Hiislammen ja Kiimavaaran savottatyömaille. Ne 

olivat käpyjen kerääjien aarreaittoja. Pääsimme näillä reissuilla tutustumaan vanhoihin 

työtapoihin savottatyömailla. Muistan vieläkin metsätyömaiden äänet; pokasahan ta-

saisen suhinan, kaatomiesten varoitushuudot puun kaatuessa, hevosmiesten käskyt he-

vosille ja vanhojen tukkirekien narinat kovassa pakkassäässä. Työskentely metsätyö-

mailla oli kovaa ja kylmää. Muistan kun metsätyömiehet levittivät nuotioiden ympärille 

kuusenhavuja ja istuivat niillä kahvitauoilla ja siellä mekin istuimme metsätyömiesten 

kanssa. Ensimmäiset moottorisahat olivat tulleet silloin metsätyömaille. Sahat olivat 

suurikokoisia ja painavia. Osa sahoista toimi normaalilla kaasuttimella ja niitä pystyttiin 

käyttämään vain pystyasennossa, mutta osa toimi myös kaatoasennossa.      

     Eräänä huhtikuisena aamuna vuonna 1972 istuin mopon selkään kello 5.00. Lähdin 

ajamaan Naarvan kylää kohti. Vajaan kahden tunnin päästä olin jo Kontiovaaran 

saloilla. Matkaa kertyi mopon mittariin yli 50 kilometriä. Koleassa aamussa ajaminen 

jäykisti lihakset ja pysähtyessäni metsäkämpän eteen, meinasin kaatua maahan. Käm-

pän piha oli autio, viimeiset asukkaat lienevät asuneet kämpässä useita vuosia aiem-

min. Menin kämpän ovelle, poistin metallisen haan ja avasin oven. Tunkkainen haju iski 

vastaan kämpän eteisessä. Menin kämpän sisälle ja ilokseni huomasin, että kämppä oli 

valoisa. Seinät oli vuosien kuluessa maalattu valkealla maalilla. Avasin kämpän ikkunan 

ja ulkoa lehahti kevään tuoksuja sisälle. Leppälinnun laulu kantautui ikkunasta kämpän 

sisälle ja toi kesän tuntua kämppään. Menin ulos ja kävelin rannassa olevalle saunalle. 

Sauna oli sisältä pimeä. Silmiltä meni hetken aikaa, ennen kuin näin saunan lauteet, 

kiukaan ja suuren vesipadan. Saunan seinät olivat mustuneet vuosikymmenten aikana 

noesta mustiksi. Ulkoa kuulin auton ääntä ja palasin nopeasti ulos. Kämpän pihalle oli 

saapunut paikallinen metsäpäällikkö Aarne Tahvanainen. Hän meni kämppään ja otti 

minulta henkilötiedot ylös. Samalla hän näytti kartalta tulevan palstani. Seuraavan tun-

nin aikana kämpälle saapui lisää miehiä ja lähdimme porukalla tutustumaan uuteen 

työmaahan. Työtehtävänä oli tehdä kuokalla noin 30 sentin halkaisijamitaltaan oleva 

laikku ja sen jälkeen kuokalla tehtiin istutuskuoppa, johon istutettiin taimi. Minun pals-

tani oli korkean rinteen päällä, se oli kivikkoinen ja hankala työskentelypaikka. Iltaan 

mennessä olin istuttanut 800 tainta ja palasin auringon laskiessa takaisin kämpälle. 

Kämppään majoittui silloin viisi miestä, olimme kaikki serkuksia. Kämpälle oli tullut il-

tapäivällä Kontiovaarasta eräs nainen tyttärensä kanssa. He olivat keittäneet meille 

makkarakeittoa ja sen ohessa saimme juomiseksi esanssimehua. Ruoan maksoimme 

emännälle käteisenä ja sovimme tulevien päivien ruokailusta. Illalla kävimme poikien 

kanssa saunassa ja uimassa. Saunomisen jälkeen pelasimme myöhään yöhön saakka 

korttia. Seuraavana aamuna jatkoimme laikuttamista ja taimien istuttamista. Sää oli 

niinä viikkoina kaunis ja ilma lämmin. Näin jatkui muutamia viikkoja, kunnes siirryimme 

työskentelemään Haravapuron takaisille saloille.  
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Metsäkämppä Loimolan Saarijärven saloilla (Finna). Kuva väritetty! 

Muutimme majapaikan Käenkosken kämpälle. Kämppä oli huonossa kunnossa ja sisältä 

se oli pimeä ja home tuoksui voimakkaana. Kämpässä meitä kiusasivat öisin lutikat. 

Toisena yönä laitoimme pesuvadit sängyn jalkojen alle, mutta lutikat nousivat kattoon 

ja tipahtelivat sieltä sänkyyn. Aamuisin olimme täynnä luteen puremista tulleita pauka-

mia. Päivät työskentelimme Haravasuolla ja yöksi tulimme nukkumaan Käenkoskelle. 

Kämpän läheisyydessä virtasi vuolasvirtainen joki, jonka alajuoksulla uistelimme iltai-

sin. Eräänä iltana löysimme joen varren lähellä olevan aitan alta venäläisten desanttien 

varaston. Sieltä löytyi mahorkkaa, teetä ja sokeria. Mahorkkatupakka oli voimakkaan 

hajuista, tee mustaa ja voimakaan makuista. Aika kului ja pian olimme jo juhannusvii-

kolla. Istutustyöt loppuivat ja palasin takaisin kotiin, jossa odottivat heinätyöt.    

     Ennen talvisotaa Ilomantsin, Korpiselän, Suistamon, Suojärven ja Salmen kunnissa 

oli suuret metsäpinta-alat Enso Gutzeitilla ja Metsähallituksella. Firmat olivat rakenta-

neet satoja metsäkämppiä suurempien salomaiden metsätyömiesten yösijoiksi. Siihen 

aikaan metsätöistä sai elantonsa suuri osa alueen miesväestöstä. Talvikausina kämpillä 

asui tuhansia metsätyömiehiä ja jos palstat olivat suurien salomaiden takana, miehet 

viettivät metsäkämpillä useita viikkoja. Tilipäivien jälkeen saattoi meno yltyä villiksi 

juopottelujen seurauksina. Myös tulipalot kämpillä olivat yleisiä, sillä vuosien saatossa 

lähes joka vuosi paloi useita metsäkämppiä Pohjois-Karjalassa. Tulipaloja syttyi uu-

neista, kamiinoista, Tilley- ja öljylampuista.  

Eräs tositarinan Suistamon ja Salmin kunnan rajalta Kollasjoen kämpältä. Tiistaina 12. 

syyskuuta 1933 salokämpälle oli tullut uusia metsätyömiehiä. He juopottelivat lähes 

autiossa metsäkämpässä. Juopottelemassa oli Ivan Bombin niminen mies, joka riitautui 
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Antti Pavlovin kanssa. Syntyneessä käsikähmässä Bombin tuikkasi puukolla Pavlovia 

sillä seurauksella, että Pavlov kuoli verenvuotoon. Vastaavia tapauksia sattui salojoen 

kämpillä silloin tällöin, mutta onneksi ne olivat harvinaisia.  

 

 
Ilajan Kämppä 1958 (V.K. Ahola, Suomen Metsämuseot). Kuva väritetty! 
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Matkalla Ilomantsista Liusvaaraan 
Ensio Kettunen 

Ilomantsista Möhköön ei kulje enää linja-autoja. Koulupäivinä linja-auto hakee oppilaat 

Möhköstä Ilomantsiin ja iltapäivällä palauttaa heidät takaisin. Monet meistä vanhem-

mista muistavat ajan, kun Ilomantsista Möhköön meni useita linja- ja postiautovuoroja. 

Harvempi meistä muistaa aikaa, jolloin Ida Saarikiven linja-autot kuljettivat ihmisiä Ilo-

mantsista Liusvaaraan. Saarikiven autot ajoivat linjaa Joensuu-Ilomantsi-Möhkö-Lius-

vaara, Ilomantsi-Hattuvaara, sekä Ilomantsi–Naarvansalo.  

 
Suomen Tieturistin aikataulu 1939 

Ammoisina aikoina ei maanteitä ollut ja ihmiset liikkuivat kinttupolkuja ja purilasteitä 

eri kylien välillä. Monissa paikoissa osa matkasta tehtiin vesitse, kuten Ilomantsi – Kuo-

lismaan välillä, jossa Oinassalmi ja Koitajoki katkaisevat luonnollisen maayhteyden. 

Nälkävuosina 1865–1869 Ilomantsista Möhköön ei ollut kuin huonokuntoinen hevostie. 

Kun nälkävuodet olivat pahimmillaan, sai Ilomantsin nimismies (kuvermenttisihteeri) 

Johan Kock luvan korjauttaa maantien Ilomantsista Möhköön. Palkaksi tientekijät saivat 

viljaa ja jauhoja, ne menivät useiden nälkävuosien jälkeen tarpeeseen. Samaan aikaan 

tietä parannettiin Maukkulasta Pirttijärvelle ja Ilomantsista Kallioniemeen. Tien paran-

nustöitä jatkettiin Kallioniemestä Hattuvaaraan vuonna 1902 ja Möhköstä Kuolismaa-

han vuonna 1906. Kuolismaasta Liusvaaraan ei ollut tietä 1900-luvun alussa ja maa-

herra Ignatiuksen aikana tietä jatkettiin Kuolismaasta Liusvaaran kylään saakka. Tie 

Liusvaaraan saatiin valmiiksi kesällä 1923 ja rakennettiin sillat Luovenjoelle ja Kuolis-

maahan. Tieurakan jälkeen alettiin suunnitella siltaa Oinassalmelle. (Karjalan Maa 

10.8.1939). 
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Luovenjoen silta v. 1939 (Kaisa Kettusen kuva) 

 
Luovenjoen sillan rakentajia uudella sillalla (Kaisa Kettusen kuva) 

Tieyhteyttä Melaselän kylään ei ollut vielä kesällä 1939. Melaselässä asui 400 henkeä 

ja ihmiset kulkivat kirkonkylälle Melaselästä Nehvonniemeen veneillä tai huonokuntoista 

tietä ensin Peurujoelle ja sieltä Haapovaaran kautta Oinassalmelle. Kesällä 1939 oli 
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suunnitelmat valmiina tien rakentamisesta Nehvonniemestä soiden yli Melaselkään tai 

Peurujoen kautta Oinassalmelle. Viimeksi mainitun tieyhteyden pituudeksi laskettiin 20 

km ja se oli pohjattu vuosina 1915–1918. Nehvonniemestä Melaselkään oli suoraan 

matkaa vain seitsemän kilometriä. Hanke jäi toteutumatta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi 

Suomeen marraskuun lopussa 1939. Vuottoniemi oli myös tiettömän taipaleen päässä. 

Kuolismaasta oli rakennettu tietä Roukkeensärkille saakka 1930-luvun lopussa 13 km, 

mutta särkiltä eteenpäin oli vielä 5 km purilastietä Vuottoniemelle saakka.  

     Ontronvaaralle johti vanha purilastie Möhköstä jo 1800-luvulla. Ongelmia tuotti Koi-

tajoen ylittäminen rospuuttoaikoina ja kesäisin. Kävin kyuvaamassa vanhan tien pohjia 

kesällä 2017 ja vielä löysin muutamissa kohdissa merkkejä vanhasta tiestä. 

 
Vanha purilastie Möhköstä Ontronvaaraan kesällä 2017 
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Miikkulanvaaralainen Josua Kettunen vetää Luovenjoen siltaan kiviä (Kaisa Kettunen) 

 

Oinassalmen kohdalla oli Möhköön, Kuolismaahan ja Liusvaaraan menijät ylittäneet le-

veän virran vuosikymmeniä kapulalossin avulla. Ensimmäinen lossi Oinassalmessa oli 

jo vuonna 1880. Teräksestä rakennettu lossi saatiin Oinassalmelle 1937 (Ilomantsin 

Historia, Ismo Björn). Samalla tavalla kapulalossi oli Luovenjoella ja Kuolismaassa. Elo-

kuussa 1939 Oinassalmelle valmistui silta. Sillan vihkijäispäivänä arviointiin Oinassal-

men alueella olleen lähes 2 000 ihmistä. Sillan itäpuolella Ilomantsin Lotat tarjosivat 

juhlaväelle kahvia ja virvokkeita, jotka Ilomantsin kunta tarjosi kansalle. Virallisille 

edustajille Enso Gutseit tarjosi päivällisen Möhkön pytingillä. 

     Möhköön perustettiin rautaruukki vuonna 1837, mutta se saatiin lopulliseen kuntoon 

vasta 1856. Rautatehtaan aikaan Möhkössä asui lähes 800 henkeä ja työntekijöitä var-

ten rakennettiin asuntokasarmeja Koitajoen molemmin puolin. Tehtaan tarpeita varten 

Möhköön rakennettiin ”Lotinan silta” Lotinankoskeen. Uusi betonista valmistettu silta 

valmistui kesällä 1924 nykyisen sillan paikalle. Arppen kuoltua rautatehdas vaihtoi 

omistajaa ja vuonna 1907 raudan valmistus loppui Möhkössä. Vuotta myöhemmin Enso 

Gutzeit osti Möhkön ruukin ja muutamien vuosien hiljaiselon jälkeen yhtiö rakensi koti-

tarvesahan uudelleen vuonna 1927. Miikkulanvaaran taakse Luovenjoelle ja Kuolismaa-

han oli rakennettu vanhat sillat 1924, ne uusittiin vuosina 1937–1938 kestämään puun-

kuljetuksia kuorma-autoilla. Sillat annettiin urakalla rakennettaviksi ja niistä tehtiin te-

räsrunkoiset. Kaikki sillat Oinassalmelta Kuolismaahan saakka tuhottiin talvisodassa pe-

rääntyvien suomalaisjoukkojen pioneerien toimesta. Oinassalmelle pioneerit rakensivat 

väliaikaisen sillan vuosina 1940–1941 ja se valmistui heinäkuussa 1941. Möhkön sillan 

rakensivat venäläiset tammi-helmikuun aikana 1940. Luovenjoki ja Kuolismaa jäivät 

välirauhassa Neuvostoliitoille, joten niiden sillat rakennettiin puna-armeijan toimesta.  
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Möhkön vanha silta 1930-luvulla (valmistui v. 1924) (värit lisätty) 

 
Möhkön venäläisten talvella 1940 rakentama silta 1950-luvulla 
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Möhkön vanhempi silta talvella 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto (värit lisätty)  

 
Oinassalmen lossi kesällä 1941 SA-kuva (värit lisätty) 
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Oinassalmen silta valmistui elokuussa 1939, Museoviraston kuva (värit lisätty) 

 
Oinassalmen silta keväällä 1940, SA-kuva (värit lisätty) 
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Oinassalmella evakosta palaavat kuolismaalaiset kesällä 1942 

 
Oinassalmen silta syksyllä 1959, Urho Kinnunen Savon sanomat 1959 (värit lisätty)  
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Oinassalmen silta helmikuussa 2021 

 
Kuolismaan uudempi silta rakennettiin vuosina 1937–1938, kuva Kuolismaan suun-

nasta, Ilomantsin museosäätiö (värit lisätty) 

Kuolismaasta Vuottoniemen suuntaan menevälle tielle rakennettiin kesällä 1934 Valk-

kijoen yli puinen silta. Tietä korjattiin Roukkeen särkille saakka, mutta loppumatka (4–

5 km) tiestä Vuottoniemelle saakka oli ns. purilastietä. Liusvaarasta Megriin oli vain 

purilastie, jossa oli toistakymmentä suopaikkaa tehty pitkospuilla.   
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Vuottoniemen silta Valkkijoella keväällä 1934 

 
Kapulatie Megriin syksyllä 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto (värit lisätty) 
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Tunnettuja Ilomantsilaisia vuosien saatossa   
Ensio Kettunen 

Kerron ensimmäiseksi Mikael Bogdanov nimisestä Möhkön kylän kauppiaasta. Mihailin 

äiti oli isomummoni serkku Feudosia Vlasoff ja isä Venäjältä Suomeen 1850 luvulla 

muuttanut Megrin luostarin munkki Jefim Bogdanov s. 18.5.1827 Russia, kuoli Megrissä 

18.5.1892. Mikael syntyi Megrin luostarissa 7.2.1968 ja kuoli kotona Möhkön kylässä 

17.2.1936. Mihail asui lapsuutensa ja nuoruutensa Megrin luostarissa, josta viimeinen 

luostarin asukas Varvara Vlasov (Mihailin täti) kuoli vuonna 1909. Mihail toimi nuorem-

pana Megrissä maanviljelijänä, mutta siirtyi pian harjoittamaan kulkukauppaa Megristä 

käsin. Mihail osti tavaraa pääosin venäjältä ja kävi kauppaa Megrissä ja Liusvaarassa. 

Hän teki kauppaa myös rajan takana olevissa venäläisissä kylissä Porajärvellä, Lupasal-

mella ja muissa Aunuksen kylissä. Mihail oli rakentamassa Megrin luostarin maille 1800-

luvun puolella uutta karjalaistyylisen päärakennusta, joka jouduttiin myymään luosta-

ritoiminnan hiipuessa Megrissä. Megrin luostarin rakennukset siirtyivät vuonna 1922 

kaupassa Rajavartiostolle. Mihail muutti Megristä Möhköön vuonna 1894 ja osti sieltä 

kauppatalon, jossa hän piti sekatavarakauppaa 35 vuotta. Mihailin vanhin poika Ivan 

”Iivi” oli perustamassa syksyllä 1917 Suojeluskunnan Möhkön osastoa. Ivan kuoli nuo-

rena, vasta 31-vuotiaana kesällä 1924. Hänen tyttärensä Irene oli äitini hyvä ystävä ja 

hän kävi lapsuudessa meillä usein kylässä.  Alla Mihailin isän kuoleman jälkeen julkais-

tuista tiedonnannoista Virallisessa lehdessä 2.4.1894. (Jefim ja Feudosia olivat van-

hauskoisia-Staroverstejä, eivätkä olleet vihitty avioliittoon virallisesti, koska eivät hy-

väksyneet ortodoksipappeja). Jefim teki testamentin 13.12.1881 ja lahjoitti koko omai-

suutensa lapsillensa. 

 

Megrin kylä oli Liusvaarasta noin 16 kilometriä itään huonokuntoisen purilastien päässä. 

Kylä oli samannimisen järven länsirannalla. Järven keskeltä kulki valtakunnanraja. 

Megrin luostari aloitti toimintansa 1850-luvulla ja parhaimmillaan siellä asui lähes 30 

henkeä. 1890-luvulla viimeiset luostarin munkit kuolivat ja luostarin toiminta hiipui, 

loppuen viimeisen asukkaan Varvara Vlasovin kuolemaan 1909. Luostarin rakennukset 

siirtyivät rajavartiostolle ja luostarin esineistö siirrettiin Pohjois-Karjalan museoon.   
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Toinen henkilö, jonka haluan esitellä, on ”Ukko-Herra” Josva Kettunen (s.14.8.1860, 

k. 18.2.1933 sydänhalvaukseen Sortavalassa). Josvan isä oli Jacob Kettunen (s. 

26.4.1816, K. 6.7.1868 lavantautiin) Lutikkavaarasta. Hän oli sukumme Kettusia. Josva 

Kettunen oli yleinen nimi Ilomantsissa 1900-luvun alussa. Heitä löytyi Lutikkavaarasta, 

Leppävaarasta, Miikulanvaarasta ja Kuolismaasta. Kyseinen Josva Kettunen syntyi Ilaja 

nro 4. tilalla ja kasvoi maa- ja metsätöitä tehden Enso Gutzeitin pomoksi. Hän avioitui 

Tiina Matintytär Kurvisen kanssa (s. 12.1.1866 Köpönvaarassa, k. 2.1.1932 Hämeen-

koskella). Heille syntyi kahdeksan lasta, joista Väinö niminen poika toimi myöhemmin 

Möhkön sahan lautatarhan työnjohtajana. Kolme lapsista kuoli pienenä ja Onni niminen 

poika hukkui Möhkön kanavaan kuusivuotiaana 8.5.1903. Josva Kettunen muutti vai-

monsa kanssa Sortavalan lähelle Harlun Hämekoskelle, kun Möhkön ruukki lopetti toi-

mintansa vuoden 1907 lopussa. Hän jatkoi työnjohtajana Hämekosken tehtailla aina 

eläköitymiseensä saakka. Josva Kettunen oli Ilomantsin kunnallispolitiikassa mukana 

1900-luvun alussa ja hän jatkoi kunnallisissa luottamustoimissa myös Harlussa.     

 
Kuvassa vasemmalta isäntä Matti Ikonen, isäntä Pekka Kettunen (lieneekö Hölökönran-

nan pyssyseppä?), metsäpäällikkö Josva Kettunen, tehtaanjohtaja Axcel Salonheimo, 

välskäri Oskar Aarto, isäntä Jaakko Kettunen Ontronvaarasta ja työnjohtaja Pekka Pe-

sonen Möhköstä. Paikka on Möhkön Tervamäessä. Ilomantsin Museosäätiö (värit lisätty)  
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Salmi 
Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen, Suistamoon ja Harluun. Tällä kertaa tutustumiskohteena on Sal-

min pitäjä, joka perustettiin jo vuonna 1632. Salmin pitäjä sijaitsi Laatokan pohjoisran-

nalla ja sitä halkoivat Miinalan, Tuleman ja Uuksun joet. Pitäjän naapureina idässä oli 

Neuvostoliitto. Itäisimmän kylän oli nimellä Manssila ja samalla peltoaukealla oli Neu-

vostoliiton Rajakontu niminen kylä. Salmin naapurikuntia olivat Impilahti, Suistamo ja 

Suojärvi. Pitäjän pinta-ala oli 1 423 km3, josta viljelymaata 4 725 ha. Maanviljelystiloja 

pitäjässä oli 1 326 ja keskimääräinen pinta-ala oli 40,75 ha. Asukasluku syksyllä 1939 

oli 14 500 henkeä. Salmilaisia kyliä olivat Tulema, Kirkkojoki, Miinala, Ylä- ja Ala-Uuksu, 

Kanabojärvi, Orusjärvi, Käsnäselkä, Lunkula, Manssila, Rajaselkä, Palojärvi, Räimälä ja 

Virtelä. Salmilaiset puhuivat aunuksenkarjalaa ja sen väestöstä suurin osa oli ortodok-

seja. Salmia kutsuttiin aiemmin Salmin Pogostaksi. Pogostan pääkirkko oli nimellä Tu-

leman kirkko. Tulema toimi Kirkkojoenkylän kanssa Salmin kirkonkylänä. Kirkkojoki oli 

Tulemasta Sortavalaan päin oleva asutusalue, jossa sijaitsivat mm. kansakoulu ja pap-

pilat. Manssilan Virtelän ja Grosnoin kylät sijaitsivat samalla peltoaukealla Rajakonnun 

kylän kanssa ja siellä tien Laatokan puoleisella pellolla on näkyvissä vielä vanha rajakivi.  

 
Manssilan kylän naapurissa aiemmin ollut Rajakonnun kylä kesällä 2019 
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Salmin Pyhän Nikolauksen kirkko kesällä 2019, se valmistui vuonna 1825 

 
Tuleman kirkon sisäkuva 1930-luvulta, Museoviraston kuva (värit lisätty) 
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Tuleman ja Kirkkojoen kylissä asui 1930-luvun lopussa noin 1 500 henkeä. Perheet sai-

vat toimeentulonsa maataloudesta, kalastuksesta ja teollisuudesta. Kirkonkylässä oli 

Jukakosken sähkölaitos, ortodoksinen ja luterilainen kirkko, tsasouna, kansakoulut Tu-

lemassa ja Kirkkojoella, keskikoulut, majatalo, kauppoja, kunnansairaala, apteekki, 

pankki (KOP) ja posti, työväentalo, suojeluskuntatalo, saha, teurastamo, telakka, vir-

voitusjuomatehdas ja nahkatehdas. Tuleman kylässä oli Tuleman Hovi. Salmin ohikul-

kevan tien varteen rakennettiin 1930 uusia taloja, pappilat olivat Kirkkojoen sillan kor-

vassa ja Tuleman kansakoulu noin Kirkkojoen sillasta 200 metriä Tuleman suuntaan.  

 
Kuvassa Tuleman keskustaan vanhassa sanomalehtileikkeessä. Kuvassa näkyvää pää-

katua kutsuttiin Suomelan linjaksi. Poikkikatuja Leipomolinja, Räätälilinja, Torilinja… 
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Pyhän Nikolauksen kirkko Tulemassa 1944 ja 1941 SA-kuvat (värit lisätty) 
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Salmin Tuleman kylää jatkosodan aikana SA-kuva (värit lisätty) 

 
Salmin sankarihautausmaa on Tuleman kirkon risteyksessä. Paikalla oli aiemmin sisäl-

lissodassa kaatuneitten valkoisten sankaripatsas, mutta sen venäläiset tuhosivat väli-

rauhan aikana. Tuleman kirkolla pääsee vasemmalle kääntyvästä risteyksestä. 
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Kirkkojoen kansakoulu (Museoviraston kuva) (värit lisätty) 

 
Vanha kuva Tulemajoen sillalta, Rajan turva nro 6–7 1932 

 

Tulemajoen alueen hallinnasta taisteltiin kovasti heinäkuussa 1941 ja heinäkuussa 

1944. Molemmissa taisteluissa kaatui ja haavoittui paljon suomalaisia. Tuleman alueelle 

jäi heinäkuussa 1944 kaatuneena ilomantsilainen komppanianpäällikkö Karl Laine. Mo-

nia Ilomantsilaisia jäi kadoksiin Salmin pohjoisosassa sijaitsevan Käsnäselän ja Loimo-

lan väliselle alueelle, jossa käytiin heinäkuussa 1944 kovia puolustustaisteluita.  

 

Nykyään Tuleman kylässä on paljon venäläisten rakentamia taloja ja muutamia suoma-

laisten 1930–1940 luvuilla rakentamia taloja. Salmi oli ennen sotia vilkas kauppapaikka 

Laatokan rannalla. Kuuluisimpia olivat Salmilaiset karjalanpiirakat, joita kuljetettiin Sor-

tavalaan saakka myyntiin. Salmilaisia muutti Ilomantsiin    
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Miinalan kylää 1930-luvulla, Museoviraston kuva (värit lisätty) 

 
Miinalanjoki heinäkuussa 2019. Kuvassa näkyvän talon paikalla oli tsasouna ja kal-

misto, koulu oli vasemmalla näkyvän pajukon paikalla.  
 

Tuleman kylästä noin kilometri itään on Miinalan kylä Lunkulanlahden varrella. Kylän 

talot oli rakennettu pääosin Miinalanjoen äyräille. Kylä sai vuonna 1919 oman uuden 

alakansakoulun Miinalan sillan kupeeseen. Sillan vieressä oli vanha tsasouna ja pieni 

kyläkalmisto. Aiempina vuosisatoina pidettiin Miinalan tsasounassa praasniekat ja 

praasniekkojen jälkeen kyläläiset pitivät sillalla tanssit. Elokuun 15. päivänä Miinalassa 

pidettiin Emäpäivää, Herran Äidin kuolinpäivää, jolloin väkeä tuli paljon Miinalaan.   
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Miinalan kylä, Uuno Peltoniemi, Museovirasto. (värit lisätty) 

 
Emäpäivän (Herran Äidin kuolinpäivä) viettoa Miinalassa 1920, Museoviraston kuva 

(värit lisätty) 
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Salmin Tulemasta tie jatkuu vanhalle rajalle, Manssilan kylään, jonne on Tulemajoen 

sillalta noin 20 kilometriä. Matkalla rajalle, Miinalanjoen varrella, oli Räimälän kylä. 

Kylässä oli Feodor Isrikinin sekatavarakauppa, Posti, kansakoulu (1920-), tsasouna ja 

kalmisto. Tsasouna ja kansakoulu olivat Miinalanjoen jälkeen oikealle menevän tien 

varressa, noin 300–400 metriä joenvartta etelään. Koulu sijaitsi tien varressa ja oli 

kaksikerroksinen. Kauppa ja posti olivat nykyisen kaupparakennuksen läheisyydessä.   

 
Räimälän tsasouna Miinalanjoen varrella, Museoviraston kuva (värit lisätty) 
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Räimälän kylä Tuleman suunnalta maaliskuussa 1942 SA-kuva (värit lisätty) 

Manssilan kylään saavuttaessa noustaan korkealle mäelle, josta avautuu laaja näköala 

Laatokan suuntaan. Kylässä oli 1939 rajavartiosto ja kolmisenkymmentä maatilaa ra-

kennuksineen. Kylässä asui talvisodan alla noin 250 asukasta. Kylä oli Neuvostoliiton 

Rajakonnun naapurissa. Manssilan kylän peltoaukealta löytyy Stolbovan rauhan raja-

kivi, tien Laatokan puoleiselta pellolta. Manssilab kylän raja-asema oli aivan rajan pin-

nassa. Manssilassa oli tsasouna, kalmisto, kansakoulu, osuuskauppa, rajakomppanian 

kasarmit, rajavartiosto, lastenkoti ja meijeri.  

 
Suomen ja Neuvostoliito rajakivi Virtelässä näkyy kuvassa vasemmalla 2019 



 
29 

 
Manssilan kylää Rajamäen tilan kohdalta, Erkki Mikkola Museovirasto (värit lisätty) 

 
Manssilan kylää kesällä 1934, kuvaaja Uuno Peltoniemi Museovirasto (värit lisätty) 
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Olen käynyt useita kertoja Manssilan kylässä ja aina siellä on tullut mieleen, jospa voi-

simme rakentaa talon Manssilan kylämäen päälle. Sieltä on todella mahtavat näköalat 

Laatokan suuntaan ja mainiot uimarannat Laatokan hiekkaisilla rannoilla. Kesällä 2019 

tapasimme Manssilan mäen päällä ”Santerin” joka puhui hyvää Salmin murretta. Hän 

on jo eläkkeellä oleva mies, jonka kasvoista tunnistimme alkoholin suurkuluttajaksi. 

Siitä huolimatta miehestä paistoi ystävällinen hymy, kun hän kertoi kylän nykykuulu-

misia. Manssila ja Rajakontu ovat nykyään samaa kylää, vaikka aiemmin ne olivat ra-

jakyliä, Manssila Suomen puolella ja Rajakontu Neuvostotasavallan puolella.  

 

Manssilasta tie laskeutuu alas Laatokan rantaan ja muutaman kymmenen kilometrin 

päässä on kaunis Viteleen kylä. Olavi Paavolainen kertoi, että Vitele on Aunuksen kau-

neimpia kyliä ja siinä hän oli oikeassa. Nykyään Viteleen kylään on rakennettu ”rumia” 

venäläistyylisiä taloja ja vanhojen kauniiden vepsäläistalojen tilalle. On harmi, että Vi-

teleen ilme on muuttumassa, sillä vanha Vitele olisi ollut mahtava matkailunähtävyys. 

Samantyyppisiä vanhoja vepsäläiskyliä on onneksi vielä Äänisjärven rannoilla.     

 
Viteleen kylä kesällä 1941 SA-kuva (kuva väritetty) 
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Manssilan kylä Salmissa kesällä 1938, Uuno Peltoniemi (Museovirasto) (värit lisätty) 

 
Manssilan kylä heinäkuussa 2019 
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Manssilan tsasouna ja kalmisto olivat tällä paikalla nykyisessä Rajakonnussa 

 
Manssilan kirkko heinäkuun lopussa 1941 SA-kuva (värit lisätty) 
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Suomen Tieturisti 1939 aikataulu 
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Rajakontua kesällä 1941 SA-kuva, alhaalla sama paikka 2019 (värit lisätty) 
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Salmin alueeseen kuului kapea kaistale raja-aluetta Laatokan rannalta aina Käsnäselän 

pohjoispuolelle saakka. Käsnäselän kylä oli Impilahteen kuuluvan Uuksun itäpuolella ja 

rajan takana oli suuri Kolatselän kylä. Kylässä oli kolme kauppaa, rajavartiokomppanian 

kasarmit, kansakoulu, Posti, seurojentalo, kaksi rukoushuonetta (Tsasounat), saha, 

mylly ja Urheiluseura Kirin urheilutalo. Käsnäselän eri kylissä asui ennen sotia 700 ih-

mistä ja taloja oli 110. Nykyjään taloja Käsnäselässä on 20–30, osa kesäasuntoina. 

Käsnäselkään tuli maantiet Salmista, Suojärveltä, Uuksusta ja Kolatselästä. Käsnäselkä 

oli tyypillinen rajakarjalainen kylä, jossa oli vanhoja taloja ja vanha tsasouna kalmis-

maineen Kalmasaaressa (hautasaari). Uudempi kalmisto ja tsasouna oli Käsnäselän ky-

län niemessä. Kylään pääsi 1930-luvulla Salmista linja-autolla. Rajavartiokomppanian 

vartioasemia oli Käsnäselästä pohjoiseen Hiisjärvellä ja sieltä pohjoiseen Korpijärven 

etelärannalla. Käsnäselästä Manssilan suuntaan vartioasemia oli Kaunoselässä, Kanab-

rojärvellä, Orusjärvellä, Rajaselässä ja Virtelässä. Kenttävartioasemia oli Suojärven ra-

jalla Myllyjärven rannalla ja etelämpänä Murtojärvellä. Pienempiä partiomajoja oli mm. 

Kollasjärvellä ja saunamajoja useissa kohdissa pitkin rajaa.  

 
Käsnäjärvi, vas. kansakoulu oik. Kirin urheilutalo Museoviraston kuva (värit lisätty) 
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Käsnäselkä 1930-luvulla. Uuno Peltoniemi, Museovirasto (värit lisätty) 

 
Käsnäselän kansakoulu, Uuno Peltoniemi Museovirasto (värit lisätty) 
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Vanha Rajalinja Käsnäselän ja Kolatselän välillä näkyy vielä maastossa. 
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Salmin Rajavartiostot 

Manssilan rajavartioasema Grosnoin kylässä oli aivan rajan pinnassa, komppanian ka-

sarmit taas olivat kilometri Salmin suuntaa. Rajamiehet partioivat päivittäin Manssilan 

kylästä pohjoiseen Rajaselän kylään saakka. Sinne oli matkaa 16 km ja rajapolku kulki 

soiden ja jokien täplittämässä maastossa. Matkan puolivälissä, aivan rajan pinnassa oli 

sauna, jota käytettiin partiomiesten tukikohtana. Rajaselän vartioasemalta itään, noin 

kahden kilometrin päässä rajan pinnassa oli Ns. Tiitan vartioasema. Se sijaitsi Semoi 

Sauhken talossa ja yhteen vuokrahuoneeseen mahtui majoittumaan 4–6 miestä. Raja-

selästä pohjoiseen reilun peninkulman päässä rajan pinnassa oli Murtojärven kenttä-

vartio, joka pidettiin jatkuvasti miehitettynä. Murtojärvellä oli kymmenkunta siviilitaloa 

aivan rajan pinnassa ja kenttävartio aivan rajassa kiinni. 

 
Murtojärven torppa, Uuno Peltoniemi Museovirasto (värit lisätty) 

Murtojärven vartiolla sattui kesällä 1932 tapahtuma, jossa kaksi suomalaista oli yrittä-

mässä rajan taakse Neuvostoliittoon. Erehdyksessä he menivät yöllä erään talon tupaan 

ja nukahtivat talossa tuvan penkeille. Talon tytär haki läheisestä Murron talosta raja-

miehen, joka huomasi miesten olevan rajaloikkareita. Rajamiehet veivät miehet raja-

vartiostoon kuulusteluihin ja sieltä edelleen Salmiin.  

     Murtojärveltä kohti pohjoista noin 15 kilometrin päässä oli Kanabrojärven vartio-

asema, komentopaikka oli Orusjärven vartiolla. Vartioasema oli Kanabrojärven rannalla 

ja järven toisella puolella oli Neuvostoliiton vartioasema. Kanabrojärvellä oli kymmen-

kunta taloa, joissa osassa asui rajamiehiä perheineen. Eräänä kesänä kylän naisista 

yksi meni kalastamaan Kanabrojärvelle ja Neuvostoliiton puolelta avattiin tuli naista 

kohti. Nainen kuoli tulituksessa ja sen jälkeen kalastus aivan rajavedessä kiellettiin.  
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Kaunoselkä Salmissa, Uuno Peltoniemi, Museovirasto (värit lisätty) 

Seuraava vartioasema oli Kaunoselässä, jossa asui lähes sata siviiliä, siellä oli koulu, 

kauppa ja tsasouna. Vartioasema oli kylän eteläpäässä, reilu kilometri rajalinjasta län-

teen. Kaunoselästä pohjoiseen rajamiesten polku ylitti Kolatselään kulkevan tien ja sen 

jälkeen vastassa oli Tulemajoki, jonka yli mentiin veneillä. Rajamiesten polku jatkui 

soiden ja pienten jokien yli Kivijoelle, jossa rajamiesten oli tapana yöpyä Perttiniemen 

kämpällä tai Metsähallituksen Koivusenjärven metsänvartijan tuvalla, joka oli aivan ra-

jan pinnassa, kaukana muista asutuksista. Käsnäselän kylässä oli seuraava suurempi 

vartioasema ja sieltä pohjoiseen olivat Hiisjärven vartioasema, Kalaojan sauna, Nar-

votsjoen ja Kolasjärven majat, Korpijärven vartioasema, ja Kotajärven vartioasema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

Vanhoja valokuvia vuosien saatossa 
Ensio Kettunen 

 
Ilomantsin Pienviljelijäkoulu kesällä 1931 (Maatalous nro 10, 1932) 

 
Ilomantsin kirkko 1934, Kansan kuvalehti nro 2, 1934 
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Lutikkavaaralaisia kesällä 1933, Kotikasvatusyhdistyksen äänenkannattaja 7–8, 1933 

 
Melaselän koulu 4.6.1939, Opintokerhojen lehti nro 6, 1939 
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Tolvajärven matkailijamaja kesällä 1928 Museoviraston kuva (värit lisätty) 

 
Tolvajärven koulun sokkeli Tolvajärvellä 2019, lähellä on matkailumajan sokkeli 
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Tolvajärven Taipaleenmaja 1930-luvun alkupuolella, Museoviraston kuva (värit lisätty) 

 
Tolvajärven matkailijamaja heinäkuussa 1939 
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Tolvajärven maisemia kesällä 1939
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Tolvajärven tsasouna kesällä 1933 Museoviraston kuva (värit lisätty) 
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Ristikankaan risteys heinäkuu 1941 SA-kuva Ilomantsin suunnasta (värit lisätty) 

 
Ristikankaan risteys, sotilaat marssivat Tolvajärveltä Korpiselkään syyskuussa 1944 


