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Pääsiäisenä 2021 
Ensio Kettunen 

Meille on tulossa toinen pääsiäinen peräkkäin, jolloin elämäämme rajoittaa koronapan-

demia. Aiemmin perhejuhlana pidetty pääsiäinen muuttui vuosi sitten ”yksinäisten” ih-

misten kohdalla merkittävästi. Kotiin, jossa aiemmin vietettiin yhteisiä pääsiäisiä, ei nyt 

ole asiaa, ainakaan hallituksen mielestä. Pääsiäisen sanomassa puhutaan ylösnouse-

muksesta ja annetaan suuri yhteisöllinen merkitys yhteisen aterian viettämisessä. Vuosi 

sitten kirkot sulkivat ovet pääsiäistä ennen, tänä vuonna pieni joukko ihmisiä saa ko-

koontua kirkkoon, ainakin täällä Pohjois-Karjalassa. Pääsiäisen ajan tilaisuuksia strii-

mataan YouTuben sivustojen kautta seurakuntalaisille, mutta oman kokemuksen mu-

kaan kotisohvalla ei saa samanlaista yhteisöllisen seurakunnan tunnelmaa.  

Hyvää pääsiäistä. 

 

Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi! 
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Ilomantsilaiset sankarivainajat 
Ensio Kettunen 

Vuosien mittaan olen tehnyt kuusi sotahistoriasta kertovaa kirjaa. Kirjoissa olen 

kirjoittanut ilomantsilaisten miesten sotatapahtumista tai Ilomantsin alueilla 

käydyistä taisteluista. Jouluaattona 2020 olimme puhdistamassa Leijonien ja 

Leidien kanssa sankarihautausmaalla olevilta muistokiviltä lumia ja sytytimme 

jokaiselle haudalle kynttilän. Hautausmaalla syntyi idea, että kirjoitan kirjan san-

karihaudoissa lepäävien sankarivainajien viimeisistä päivistä. Kirjan työnimeksi 

annoin Sodissa menehtyneet ilomantsilaiset. Ilomantsilaisia kuoli vuosien 1918, 

1939–1941 ja 1941–1944 sodissa lähes 560 henkeä. Pääosa heistä kaatui, osa 

kuoli sairauksiin tai oman käden kautta, osa katosi.  

     Sodissa menehtyneet ilomantsilaiset kirjassa olen luetellut kaikki Ilomant-

sissa syntyneet ja Ilomantsissa asuneet sankarivainajat, myös sotien aikana so-

tatoimialueella kuolleet. Jokaisen henkilön kohdalla on mainittu syntymäaika ja 

-paikka, kuolinaika ja -paikka, joukko-osasto ja suurimmalla osalla lyhyt kerto-

mus kaatuneen tai kadonneen ilomantsilaisen viimeisistä päivistä.  Lisäksi on 

mainittu hautausmaa. Tarinat olen koonnut ja muokannut tekstit sotapäiväkir-

joista, osalla viimeisten päivin tapahtumat olen saanut tietoon omaisilta.      

 
Kirjaa on saatavana huhtikuun alusta lähtien verkkokirjakaupoista ja myös Ilo-

mantsin kirjakaupasta. Kirja on kovakantinen ja siinä on 264 sivua. 
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Kohtalokas lento 
Ensio Kettunen 

Seuraava tarina olisi jäänyt syntymättä, ellen olisi kirjoittanut Sodissa kaatuneet 

ilomantsilaiset -nimistä kirjaa. Kirjan työstövaiheessa tutustuin sankarihautaus-

maillemme ja sen jälkeen etsin arkistotiedoista ilomantsilaisia kaatuneita ja ka-

donneita. Yhden henkilön tiedot kiinnostivat, hän on kaaderilentäjä Eelis Turu-

nen. Eelis syntyi Ilomantsissa 14.06.1916 ja kuoli Viipurin lahdella Teikarinsaa-

ren-Koiviston välisellä alueella 07.03.1940. Eelis muutti aikuisiällä Ruokolahdelle 

ja armeijan jälkeen hän jäi töihin lennostoon. Hänen sotilasarvonsa oli kersantti. 

Suomi osti 1937–1938 ensimmäiset Bristol Blenheim merkkiset pommikoneet, 

joita kuvattiin maailman nopeimmiksi pommikoneiksi. Lentonopeus täydellä 

pommikuormalla oli 400–480 km/h riippuen koneen mallista. Sillä nopeudella 

päihitettiin monet hävittäjäkoneet. Koneessa oli kaksi 840 hv Mercury merkkistä 

moottoria. Koneen maksimilentokorkeudeksi ilmoitettiin 10 000 metriä. Koneen 

miehistöön kuului lentäjä, tähystäjä ja kk. ampuja/sähköttäjä, jossa Eelis toimi 

sodan aikana. Koneen tyhjäpaino oli 3 363 kg ja kuormitettuna 5 462 kg.   
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Ilomantsilaisen lentokersantti Eelis Turusen pommikone Bristol Blenheim BL - 

144 ammuttiin alas Viipurin lahdella 7.3.1940 noin kello 7.35–7.55. Venäläisten 

arkistotietojen mukaan Eeliksen koneen alas ampujina olivat venäläiset Golubev 

ja Tikhomirov, heillä oli käytössä hävittäjä I-153 (todellisuudessa se oli I-16).  

 
Blenheim pommikone lähdössä Viipurin alueelle 7.3.1940 SA-kuva 

Lentolaivue 42 perustettiin tammikuussa 1940 ja se siirrettiin Juvan Jukajärvelle 

helmikuun lopussa 1940. Laivueen komentajana toimi Armas Eskola. Tukikoh-

taan saapui 25. ja 26.2.1940 kaksitoista uudempaa lyhytnokkaista Bristol Blen-

heim pommikonetta englantilaisten pilottien tuomana. Ne hinattiin kylän hevo-

silla rantametsikköön rakennettujen näkösuojien sisään ja aloitettiin viikon mit-

tainen koulutusjakso lentäjille, tähystäjille ja konekivääriampujille. Koneiden 

moottorien käyntiääni oli sulavaa ja koneen ohjattavuus hyvä, vaikka lentono-

peus oli lähes 500 km/h joissakin tilanteissa. Osalla Suomeen tuoduista koneista 

maksiminopeus oli 400 km/h. Koneen siivissä oli 1 konekivääri, jota käytti tä-

hystäjä. Kaliiperi oli 7,7.  Konekivääriampujalla oli oma torni koneen takaosassa 

ja siitä pystyi ampumaan lähes 360 asteella eteen, taakse ja sivuille 7,7–7,9 mm 
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konekiväärillä. Pitkänokkaisiin malleihin (ostettiin 18 kpl suomeen 1938) mahtui 

972 kg pommeja. Koneita saatiin 12 lisää 21.1.1940, mutta kaksi konetta vau-

rioitui siirtomatkalla. Koneet sijoitettiin Luonetjärvelle. Lyhytnokkaisia koneita 

saatiin Jukajärvelle 25. - 26.2.1940 12 kpl ja ne lennettiin suoraan Englannista 

Jukajärvelle, niihin mahtui 454 kg pommeja. Suomella oli talvi- ja jatkosodan 

aikana yhteensä 97 Blendheim pommikonetta, niistä puolet tuhoutui sodissa.   

 

Blenheim kone ilmassa SA-kuva 

Maaliskuun alussa kentällä olivat BL-135, BL-137, BL-138, BL-139, BL-140, BL-

141, BL-142, BL-144 ja BL-145. Kolme koneista oli siirretty Tikkakoskelle. 

3.3.1940 koneilla tehtiin useita harjoituspommituslentoja ja konekiväärimiehet 

tekivät samalla kohdistusammuntoja. Ensimmäinen laivueen varsinainen onnis-

tunut pommituslento Jukajärveltä Suursaareen ja Lavansaareen tehtiin 

4.3.1940.  

     Koneisiin tuli maaliskuussa 1940 useina päivinä ilmatorjunnan ja vihollislen-

täjien aiheuttamia vaurioita, jonka vuoksi osa koneista oli poissa operatiivisesta 

käytöstä. Jukajärven tukikohdassa oli keväällä 1940 miehistövahvuutena lähes 

400 miestä, mutta käytännössä kerralla Jukajärvellä oli vajaat 300 henkeä. Hen-

kilöstö majoitettiin järven rannalla oleviin telttoihin, kylän taloihin, pappilaan ja 

kansakoululle. Laivueen esikunta perustettiin Juvan Wehmaan kartanoon. Esi-

kunnan upseeristo sijoitettiin kartanon päärakennuksen yläkertaan ja lentävä 

henkilöstö sivurakennukseen. Jukajärvellä oli 13 lentoupseeria, 371 aliupseeria 

ja 25 lentokonemekaanikkoa.  
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Bristol Blenheim konetta vedetään järven jäällä suojaan SA-kuva 

Maaliskuun 5. päivänä koneet kävivät pommituslennolla Viipurin lahdella. Aa-

mulla pommituksiin osallistuivat BL-142, BL-138 ja BL-145. Iltapäivällä pommi-

tuslennolla Melansaaressa alueella BL-137, BL-138, BL-140, BL-141 ja BL-145 

koneet. 

Maaliskuun 6. päivänä kävi laivueen kolme konetta aamulla pommittamassa Vii-

purin lahdella (BL-145, BL-144 ja BL-140). Seuraava pommituslento tehtiin tun-

tia myöhemmin ja siihen osallistuivat koneet BL-137, BL-141 ja BL-142. Kolmas 

lento tehtiin päivällä ja siihen osallistuivat BL-138, BL-144 ja BL-145. Eelis Tu-

runen oli aamun lennolla BL-140 sähköttäjänä ja konekivääriampujana. Eeliksen 

kone pommitti Teikarinsaarella olevia tykkipattereita, mutta pommit osuivat 

noin 10 metriä sivuun. Se oli Eelis Turusen ensimmäinen sotalento Blenheim 

koneella.  

Torstaina 7.3.1940 aamuyöllä kello 1.50 saatiin tieto, että Viipurinlahdella on 

käynnissä puna-armeijan massiivinen hyökkäys Vilaniemeen ja Häränpää-

niemeen. Kolme Blenheim konetta (BL-145, BL-144 ja BL-140) laitettiin pommi-

tuskuntoon aamuyöllä. Kello 6.00 koneet koekäytettiin ja johtokoneena olevaan 

BL-145 koneeseen nousi lentäjäksi luutnantti Haaki, tähystäjäksi vänrikki 
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Kuusava ja ampujaksi ylikersantti Hämäläinen. Blenheim BL-144 koneeseen 

nousi lentäjäksi kersantti Toivo Hyytiäinen, tähystäjäksi kokelas Kauko Nykänen 

ja konekivääriampujaksi Eelis Turunen. Kolmannen koneen BL-140 lentäjänä 

toimi luutnantti Havola, tähystäjänä kokelas Hiltunen ja ampujana kersantti Re-

kola. Aamun sää oli pilvistä, kevyttä lumisadetta ja lämpömittari näytti -6 astetta 

pakkasta. Kenttä, jonka pituus oli lähes 3 kilometriä, oli aurattu aamuyöllä puh-

taaksi lumesta. Koneet nousivat peräkkäin ilmaan kello 6.45. Pommikoneparvi 

nousi 600 metrin korkeuteen, pilvikerroksen alareunaan. Lentosuunnitelman 

mukaan reitti eteni linjalla Jukajärvi-Virolahti-Härkäniemi-Vilaniemi. Lentono-

peus koneilla oli hiukan yli 325 km/h. Lentomatka kohteeseen oli laskettu 145 

km. Pommituskohteeksi oli ilmoitettu Teikarinsaaren ja Vilaniemen välinen me-

rialue, jonne oli kerääntynyt aamuyöllä satoja neuvostosotilaita. Hyökkäystä oli 

tukemassa kymmeniä panssarivaunuja, erilaisia ajoneuvoja ja heitinkalustoa. 

Tykistö oli sijoitettu Teikarinsaareen, Tuppurasaareen ja Melasaareen. Neuvos-

toarmeijan hyökkäysryhmittymät olivat etenemässä Teikarinsaaresta kohti Vila-

niemeä ja Häränpääniemeä.  

 

Blenheimiä käytetään kovassa pakkasessa SA-Kuva 
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Blenheim koneet saapuivat Viipurin lahdelle kello 7.30 kiilamuodostelmassa. 

Johtokoneen BL-145 lentäjä luutnantti Haaki huomasi Viipurinlahden jäälle ruuh-

kautuneen satojen miesten ja kymmenien panssarivaunujen kolonnan. Ensim-

mäiset miehet olivat noin kahden kilometrin päässä Vilaniemen ja Häränpää-

niemen rannasta. Neuvostoliiton hyökkäysryhmittymä oli tulossa Teikarinsaa-

resta ja Tuppurasaaresta, sekä Uuraan suunnalta. Luutnantti Haaki määräsi ko-

neet jonoon ja lähti itse ensimmäisenä liukumaan koneellaan kohti neuvostoko-

lonnaa. Koneet laskeutuivat 300 metrin korkeuteen ja lentosuunta oli suoraan 

kohti jäällä mustana näkyvään kolonnaan. Bristol Blenheim koneet aloittivat liu-

kulennon pommitukseen 7.32 ja ensimmäisenä pudotti pommit luutnantti Haa-

kin BL 145. Seuraavana oli vuorossa kersantti Hyytiäisen BL 144 ja viimeisenä 

Luutnantti Havolan BL 140. Johtokone poistui pommituskohteen päältä kello 

7.55. Se oli pudottanut kohteeseen 4x12,5 kg ja 4x100 kg pommit, BL-140 oli 
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pudottanut 4x12,5 kg ja 4x50 kg pommit ja BL-144 4x150 kg ja 4x18,5 kg. 

Koneita kohti avattiin ilmatorjuntatuli jäältä ja Härkäniemen kärjessä olevasta 

ilmatorjuntapatteristosta. Tässä vaiheessa johtokone BL-145 sai 20 mm ilma-

torjuntatykin ammuksen oikeaan siipeen, lähelle moottoria. Toisena edennyt BL-

144 sai myös osumia. BL-145 ja BL-140 pääsivät irtautumaan Viipurin lahdelta 

paluumatkalle, mutta BL-144 sai vakavia osumia koneeseen. Sitä seurasi ryhmä 

hävittäjiä, jotka ampuivat sen alas Vilaniemen ja Koivisto välissä. Hengissä sel-

vinnyt kokelas Kauko Nykänen kertoi, että BL-144 konetta seurasi kolme I-15 

konetta ja yksi I-16, joka pudotti Blenheimin alas. 

     Viipurin lahdella havaittiin samaan aikaan useita I-15, I-16 ja I-153 neuvos-

tohävittäjiä. Paluumatkan Blenheim koneet BL-145 ja BL-140 lensivät reittiä 

Säkkijärvi-Luumäki-Jukajärvi. Koneita seurasi noin 16 kilometrin matkalla kolme 

I-16 hävittäjää. BL-144 kone vaurioitui ilmatorjuntatulessa ja sitä lähti venä-

läisarkiston mukaan seuraamaan kaksi I-153 hävittäjää (Golubev ja Tikhomi-

rov). Todellisuudessa Bristol Blenheim BL-144 koneeseen sai osumia I-16 merk-

kinen kone! Kersantti Hyytiäisen ohjaama Blenheim BL-144 kone putosi Vilanie-

men ja Koiviston väkiselle alueelle. Koneesta hyppäsi tähystäjänä ollut Kauko 

Nykänen, lähellä Koivistoa. Hän laskeutui laskuvarjolla. Laskeutumisen aikana 

Nykästä ammuttiin käsiaseilla ja hän haavoittui nilkkaan ja leukaan osuneista 

luodeista. Laskeutumisen jälkeen Kauko Nykänen jäi neuvostosotilaiden van-

giksi. Nykänen palasi takaisin kotimaahan vankien luovutuksessa syyskesällä 

1940. Häntä olivat kuulustelleet 8.3.1940 Neuvostoliiton ilmavoimien komenta-

jat ja esikuntapäälliköt. Nykänen oli kertonut palautuksen jälkeen, että hävittä-

jät pakottivat laivueen koneet erilleen ja BL-144 pakeni siinä vaiheessa Teika-

rinsaaresta etelään, Koiviston suuntaan. Konetta seurannut I-16 hävittäjä ampui 

koneen alas Koiviston päällä ja ainoastaan hän pelastui laskovarjolla.  

     Kersantit Toivo Hyytiäinen (s. 14.06.1914) ja Eelis Turunen (s. 14.6.1916) 

eivät päässeet hyppäämään palavasta koneesta, vaan he tulivat koneen mukana 

alas maahan. Venäläisten arkistotiedon mukaan molemmat miehet löytyivät 

kuolleena koneen hylystä. Kansa Taisteli lehdestä olen lukenut erään kirjoittajan 

kertomuksen, jossa mies kertoi nähneensä pommikoneen hylyn kesäkuussa 

1944, kun he olivat perääntymässä Koiviston alueelta kohti Viipuria. Tarkempi 
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koneen putoamispaikkaa ei kertomuksessa mainita. Miehen kertomuksen mu-

kaan koneessa oli lentäjien jäänteitä. Kyseessä voisi olla Toivo Hyytiäisen ja Eelis 

Turusen kone? Toisaalta BL-144 on voinut pudota Koiviston edustalle Viipurin 

lahden jäälle? Lentokorkeus pommituksen aikana oli 300 metriä. Pakomatkalla 

kone yritti nousta pilveen, mutta osuman saanut moottorivikainen kone ei lennä 

hyvin kauas. On mahdollista, että BL-144 makaa tällä hetkellä meren pohjassa? 

Tutkin lähes kaikki Lentolaivue 42:n sotapäiväkirjat maaliskuun alkupuolelta 

aina talvisodan päättymiseen saakka ja niistä ei löytynyt mainintaa, että koneen 

hylky olisi ollut Viipurin lahden jäällä. Eräs venäläinen sivusto mainitsi muutama 

vuosi sitten, että löydettiin Bristol Blenheimin hylky Viipurin läheltä. Niitä on 

siellä ainakin kaksi talvisodan ajalta (BL-144 lyhytnokkainen ja BL-112 pitkänok-

kainen), joten jompikumpi niistä koneista on löytynyt.  

 

Suomalaiset hävittäjät pudottivat 7.3.1940 kuusi venäläishävittäjää Viipurin lah-

della ja venäläiset samana päivänä toisen Blenheimin (BL-112), joka sai osuman 

Vilaniemen edessä ja putosi Vilaniemen ja Säkkijärven väliselle alueelle. Ampu-

jina Ilya Kainov ja Balashov I-153 hävittäjistä. Lisäksi kello 11.35 sattui 
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onnettomuus B-138 lentäjälle. Hän vetäisi lähdössä liian aikaisin pyörien nosto-

vivun ylös ja kone teki mahalaskun kentälle. Samana päivänä BL-141 oli lennolla 

Vilanniemessä ja kone sai ilmatorjuntatykin osuman. Siinä haavoittui tähystäjä 

Lauri Vanhoja jalkaan. Maaliskuun 11. päivänä BL-139 joutui Viipurin lahdella 12 

puna-armeijan I-153 hyökkäyksen kohteeksi. Konekivääriampuja Hammare ker-

toi lennon jälkeen ampuneensa kaksi hävittäjää alas, toisen Kiiskilän kylän paik-

keilla.? Koneesta löydettiin Jukajärvelle paluun jälkeen kymmen reikää. Samana 

päivänä BL-140 joutui Viipurin lahdella kolmen I-16 tulituksen kohteeksi kello 

16.35 ja siinä tähystäjänä ollut kokelas Edvard Vuorenko haavoittui vakavasti ja 

kuoli myöhemmin paluumatkan aikana. Sota-arkiston mukaan Vuorenko kuoli 

Talissa, mutta hän lienee kuollut ennen koneen laskeutumista kentälle tai heti 

sen jälkeen. Laivueen sotapäiväkirjaan on merkitty haavoittumisaika ja lääkärin 

ilmoittama kuolinaika 17.40. Lentolaivueen koneisiin tulleiden vaurioiden vuoksi 

lennot 8.3.1940 jälkeen tehtiin pääosin yhdellä koneella kerrallaan ja 13.3.1940 

rauhan tulon jälkeen koneet siirrettiin Luonetjärvelle. Lyhyen toiminnan aikana 

Lentolaivue 42 Bristol Blenheim koneet lensivät 62 lentoa maaliskuussa 1940. 

Maaliskuun aikana laivueesta kuoli kolme lentäjää ja yksi upseeri jäi vangiksi. 

Yksi koneista, BL-144 tuhoutui Viipurinlahdella. Päiväkirjasta poimittua; Maa-

leina tänään olivat vihollisen joukot Viipurinlahden saarilla ja jäällä. Vihollisen 

hävittäjien painostus ja ilmatorjuntatulen teho kasvaa. Kaksi konetta ei ole pa-

lannut lennolta. Niiden osumia ei ole myöskään huomioitu. 

     Lopuksi saanen mainita, että Bristol Blenheim koneet kävivät pommituslen-

noilla maaliskuussa 1940 ilman hävittäjätukea, koska niiden lentonopeus oli noin 

480 km/h. Ne voittivat nopeudessa useimmat hävittäjät. Sotapäiväkirjojen mu-

kaan Viipurin lahdella oli noina päivinä kymmeniä vihollisten hävittäjiä ilmassa 

valoisana aikana ja jos toinen BL-144 koneen moottoreista oli vaurioitunut Vila-

niemen alueella ilmatorjuntatulessa, niin hitaammat I-153 hävittäjät (420 km/h) 

pääsivät hollille. Talvisodan aikana Blenheim pommikoneita putosi yhteensä 12 

kpl (yhteensä 31 kpl suomalaisissa lentolaivueissa). Blenheim koneista pudotet-

tiin viisi neuvostokonetta sotien aikana, joten pudotustilastoissa suomalaisko-

neet hävisivät venäläiskoneille. 
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Eelis Turusen muistokivi löytyy Ilomantsin kirkonkylän sankarihautausmaalta, 

ensimmäinen kivi vasemmalta. Toivo Hyytiäisen muistokivi löytyy Mikkelistä, 

Harjun hautausmaalta. 

Blenheim koneissa lentäjä ja tähystäjä istuivat vierekkäin ohjaamossa. He pys-

tyivät poistumaan koneesta katossa olevasta luukusta, jos kone oli putoamassa 

osumien seurauksena. Koneen lentäjä ja myös tähystäjä oli koulutettu koneen 

lentämiseen, ja he pystyivät vaihtamaan paikkaa tarvittaessa, jos lentäjä haa-

voittui pommituslennon aikana.  Konekivääriampuja oli yksin takana olevassa 

kuvussa. Sieltä poistuminen oli vaikeampaa, joskus mahdotonta. Tämän vuoksi 

koneen lentäjiä ja tähystäjiä pelastui muutamia, mutta konekivääriampujat me-

nivät usein koneen mukana maahan.  

 
Blenheimin konekivääriampuja kesällä 194. SA-kuva 
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Lentolaivue 42 lentopäiväkirja maaliskuulta 1940. Keskellä kohtalokkaan lennon merkintä! 
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Lentopäiväkirjan sivuilta löytyy myös kokelas Vuorengon haavoittuminen ja kuolema. 
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Blenheim kone metsässä kesällä 1941 SA-kuva 

 
Blenheimin ohjaamossa lentäjä ja ohjaaja istuivat vierekkäin SA-Kuva 
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Talvisodan ensimmäinen kuolemantuomio Ilomantsissa  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olen kertonut Paul Kervisen tarinan talvisodan en-

simmäisiltä päiviltä. Muutamat ilomantsilaiset ovat kyselleet Kervisen histori-

asta, ja tässä on lyhyt kooste Paul Kervisen tapauksesta. Autonkuljettaja Paul 

Kervinen oli syksyllä 1939 noin 32-vuotias ilomantsilainen, joka talvisodan 

alussa ajoi kuorma-autolla huoltoajoja Er.P 11 joukoissa. Hän asui talvisodan 

alla Ilomantsin kirkonkylällä yhdessä vaimonsa Paula Senobia Kervisen kanssa. 

Paul osti keväällä 1934 seitsemän hengen Buick -merkkisen henkilöauton, jolla 

hän ajoi taksikyytejä Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. Paula vaimo oli kotoisin 

Helsingistä ja talvisodan syttyessä Paula jäi asumaan yksin Ilomantsin kirkon-

kylällä sijaitsevaan taloon. Paul oli mustasukkainen vaimostaan ja hän pyysi 

5.12.1939 huoltopäälliköltä iltalomaa käydäkseen kotona kirkonkylällä. Loma 

evättiin ja niinpä hän karkasi 6.12.1939 Tervaruukilta Kirkonkylälle polkupyö-

rällä. Paula yllättyi Paulin kotiintulosta. Paul huomasi, että vaimo oli yksin kotona 

ja hän kertoi, että oli karannut Tervaruukilta. Hän jatkoi kertomusta, että häntä 

etsitään pian ja tuomitaan kenttäoikeudessa karkuruudesta. Hetken miettimisen 

jälkeen pariskunta päätti paeta yhdessä Värtsilän suuntaan. He joutuivat 

7.12.1939 Tuupovaarassa ”varapoliisin” kauppa-apulaisen Pekka Huovisen kuu-

lustelemaksi. Tapaus eteni siihen, että Paul ampui Pekka Huovisen ja hänen au-

tonkuljettajanansa toimineen Kinnasniemellä asuneen Tauno Hiltusen. Molem-

mat miehet kuolivat ampumahaavoihin. Kervinen anasti Hiltusen auton, se löy-

dettiin seuraavana päivänä Patrikan tien varresta.  

 

Buick henkilöauto vuodelta 1937 (Kervisen taksiauto) 
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Kervisestä tehtiin etsintäkuulutus; ”Autonkuljettaja Paul Kervinen on etsintäkuu-

lutettu kahdesta murhasta epäiltynä. Hän on 32-vuotias, tummatukkainen, sil-

mälasit, pituus 168 cm, satulamainen nenä, huonot hampaat ja kävelee hiukan 

kumarassa. Tavattaessa Kervinen pyydetään pidättämään tai ilmoittamaan ha-

vainnosta välittömästi Tuupovaaran nimismiehelle”. 

    Kervisen pariskunta jäi kiinni 14.12.1939 Viitarannan Kekoniemen torpassa. 

Kervistä kuulusteltiin ja hän kertoi ensin, että murhatyöt teki autossa ollut noin 

50–60-vuotias mieshenkilö. Kervinen kertoi, että miehellä oli tummaan puku ja 

toinen silmä katsoi kieroon. Kervisen kertomuksen mukaan mies oli jäänyt au-

tosta noin kuuden kilometrin päässä Ilomantsista Korpiselän suuntaan mene-

vällä tiellä. Kun Kervisen kuvailemaa miestä ei löytynyt, hän muutti kertomus-

taan ja syytti Paula Kervistä kahden miehen murhasta. Pariskunta joutui tam-

mikuussa 1940 Osasto A:n kenttäoikeuteen. Kenttäoikeus tuomitsi Paul Kervi-

selle kuolemanrangaistuksen ja Paula Kerviselle langetettiin kaksi vuotta kuri-

tushuonetta avunannosta murhiin. Paul ja Paula Kervinen toimitettiin kenttäoi-

keusistunnon päätteeksi Kuopion lääninvankilaan odottamaan sotaylioikeuden 

päätöstä. En löytänyt Paul Kervisen tietoja tammikuun 1940 jälkeen. Paul Ker-

visellä oli jo ennen talvisotaa ongelmia virkavallan kanssa. Hän oli päässyt kaup-

palehden protestilistalle ainakin kesällä 1939 maksamattomista laskuista Ivan 

Pusulle. Lisäksi hän oli syksyllä 1935 käräjillä viinan myynnistä, saaden noin 

1700 markan sakon ja 75 päivää vankeutta. Muita sotilaskarkureita talvi- ja jat-

kosotien aikana Ilomantsissa olivat mm. Matti Ihanus ja Heikki Sivonen, molem-

mat 1899 syntyneitä. Talvisodan aikana oli yhteensä 1054 kenttäoikeusta-

pausta.  

Lähde: Karjalainen 10.9.1935 ja 28.12.1939, Karjalan maa 28.12.1939, Kai-

nuun Sanomat 12.12.1939, Laatokka 12.1.1940 
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Talvisodan terveiset Ilomantsilaisiin koteihin 
Ensio Kettunen 

Talvisodan alla Ilomantsin itäiset kylät määrättiin evakuoitavaksi kuukautta ennen so-

dan syttymistä. Sodan syttyminen viivästyi ja osa siviileistä jäi asumaan itärajan ky-

liin. Näin kävi isäni ja äitini kohdalla. Talvisodan syttyessä annettiin määräys poistua 

heti Ilomantsin kirkonkylään ja kaikki tavarat piti jättää kotiin vihollisten ja suomalais-

ten ”tuhopolttajien” armoille. Rajaseuduilla olevat rakennukset määrättiin perääntymi-

sen alkaessa tuhottaviksi, jotta puna-armeijalle ei jäisi asuinrakennuksia. Liusvaaran 

kylä poltettiin 2. joulukuuta ja päivää myöhemmin Kuolismaan kylän rakennukset pis-

tettiin palamaan. Seuraavana yönä poltettiin Miikkulanvaaran talot. Tuli tuhosi itäky-

lien asukkaiden talot ja samalla kaiken omaisuuden. Lutikkavaarasta länteen olevien 

kylien taloja ja talousrakennuksia ei keretty laittaa palamaan, sillä sotilaat perääntyi-

vät pikavauhtia vesistölinjalle Petkeljärvi-Oinassalmi-Nuorajärvi-Kallioniemi. Venäläi-

set yrittivät motittaa Oinassalmella olevat joukot Taivallammen kohdalta 14. – 

15.12.1939, mutta se epäonnistui, kun Kuikkalammen rannalla suomalaisjoukkojen 

majapaikalla olleet sotilaat saivat estettyä koukkauksen.  

Talvisodan aikana Ilomantsissa kaatui 15 ilomantsilaista sotilasta. Rintamalla oli sa-

toja ilomantsilaisia sotilaina ja nostomiehinä. Katselin vanhoja lehtiä joulukuulta 1939 

ja siellä rintamalla olleet ilomantsilaiset lähettivät joulu- ja uudenvuoden terveisiä ko-

tiväelle evakkopaikkakunnille. Tässä muutamia nimiä terveisten lähettäjistä:   

Oinasalmella olleista sotilaista lähettivät joulutervehdyksen mm. Jaakko Tyynelä Ilo-

mantsista, Ilmari Kettunen ja Toivo Varis Kuolismaasta, Toivo Tahvanainen ja Hannes 

Tiittanen Hattuvaarasta, Eelis Sivonen Maukkulasta, Eemil Kainulainen ja Toivo Turu-

nen Kuuksenvaarasta, T. Hiltunen Riihivaarasta, E. Haapalainen Hömötistä, Tauno 

Eronen Lutikkavaarasta, Juho Puumalainen ja Onni Keränen Marjovaarasta, Onni Has-

sinen ja Viljo Hämäläinen Tyrjästä, Eino Hassinen ja Väinö Tikka Haukivaarasta, Lauri 

Purmonen Melaselästä, Veikko Kettunen Ontronvaaralta, Yrjö Hyttinen ja E. Turunen 

Möhköstä, Onni Johannes Ikonen Nuorajärveltä. 

Lisäksi lähettävät terveisiä kersantti Yrjö Lehto, alikersantit Vilho Martiskainen, Matti 

Tahvanainen, Onni Määttänen sekä korpraalit Juho Tahvanainen, Eemeli Kainulainen, 

Reino Juvonen ja Viljo Lipponen, sekä sotamiehet Hermanni Lyhykäinen, Väinö Karvo-

nen, Simo Vainio, Olli Penttinen, sekä lääkintämiehet Onni Niemi, Otto Väänänen, Yrjö 

Immonen, Onni Pesonen, Risto Tahvanainen ja Nikolai Volotinen. 

Lieksan rintamalta lähettivät terveisiä Onni ja Toivo Tahvanainen, Toivo Penttinen, 

Yrjö Ryhänen, Otto Räty, Onni Kettunen, Juho Sivonen, Matti Myöhänen, Antti Kuiva-

lainen, Onni Tahvanainen, Armas Ikonen, Mikko Eronen, Antti Pesonen, Eino Hiltunen, 

Otto Varis, Eemil Volotinen, Eetu Pirinen, Juho Savinainen, Uuno Puhakka, Tauno Lei-

nonen e.t.c.  

Näitä terveisiä lähetti toista sataa ilomantsilaista jouluna 1939, mutta kaikki ei mahdu 

valitettavasti tähän juttuun! 
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Ontronvaaran kylä oli tiettömän taipaleen päässä   
Ensio Kettunen 

Möhkön takamailla oli ennen vanhaan kylä, nimeltä Ontronvaara. Kylässä oli asutusta 

jo 1600-luvulla ja kylän talot olivat jo silloin rakennettu vaaran päälle, osa taloista ala-

kylään eli Vieksijärven rantaan. Kylä sijaitsi Ala-Vieksijärven pohjoisrannalla. Kylää ym-

päröi lähes joka puolelta suuret suot. Kylän pohjoispuolella virtasi kymmenien metrien 

levyinen Koitajoki. Ontronvaaran kylään ei ollut tietä, vaan sinne kuljettiin vanhaa pu-

rilastietä, joka tuli Möhköstä Koitajoen pohjoisrannalle. Koitajoen yli ei ollut siltaa, joten 

rospuuttoaikana sen ylittäminen oli lähes mahdotonta. Onneksi nälkä ei kyläläisiä yllät-

tänyt, sillä osattiin varautua rospuuttoaikaan varastoimalla ruokatarvikkeita ja särpi-

meksi saatiin kalaa Ala-Vieksijärvestä. 

Ontronvaaran kylässä talot oli rakennettu suhteellisen lähekkäin. Korkean mäen päälle 

saatiin kesällä 1938 oma uusi koulutalo. Koulua oli tosin pidetty jo vuosia huonommassa 

ja pienessä vuokratalossa. Kesäkuussa 1938 koulutalo maalattiin keltamullalla ja se 

näkyi ilta-auringon valossa Möhkönvaaralle saakka. Ontronvaaran kylän miehet kävivät 

talvikausina töissä Kuolismaan ja Suojärven savotoilla, emännät hoitivat pientilojen kar-

jaa ja lapsia. Ontronvaaralla asui ennen talvisotaa mm. Jaakko Kettusen, Tauno Kettu-

sen, Ale Lyhykäisen, Ale Ikosen, Herman Solehmaisen, Otto Kervisen, sekä Kannisten, 

Kiiskien ja Ikosten perheet. 

 

Vanha purilastie Ontronvaaraan 2018. Tietä alettiin parantaa kesällä 1939, kun siihen 

oli luvassa valtion budjetissa miljoona markkaa. Tiehanke jäi kesken talvisodan siirtä-

essä valtakunnan rajan kylän länsipuolelle.   

Seuraavalla sivulla muutamia harvinaisia kuvia Ontronvaaralta, niitä ei löydy kovin-

kaan monta esille pantavaksi. Syynä lienee ollut vaikeat kulkuyhteydet kylään. 
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Vieksijärven rannalla sauna. Kuvaaja H.J. Salomaa, Lusto- Suomen Metsämuseo 

 
Hirvisärkän kämppä Ontronvaaran saloilla. Lusto- Suomen Metsämuseo 
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Ontronvaaran kylärantaa. Kuvaaja A.J. Olander 23.7.1925 Museovirasto 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

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

järveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun ja Salmin pitäjään. Tällä kertaa tutustumis-

kohteena on rajan takainen Porajärven kylä. 

     Ennen muinoin Porajärvi oli ilomantsilaisten tärkeä kauppapaikka, josta monet suo-

malaiset hakivat tarvikkeita ja vastavuoroisesti kauppasivat sinne omia tuotteita. Pora-

järven kylä sijaitsee Liusvaarasta itään, kahden peninkulman päässä vanhalta rajalta. 

Käydessäni Porajärvellä 2000-luvulla, se oli harmaa ja räsyinen kylä. Kylän raitilla käveli 

vastaamme lehmiä ja irtokoiria. Ihmisten poissaoloon saattoi olla sadekuuro, jonka ai-

kana saavuimme kylään. Eräs venäläinen nainen kertoi tulkkimme välityksellä, että ky-

län asukkaista suurin osa on työttömänä ja miespuoliset asukkaat vähemmistönä. Saha, 

joka on kylässä, toimii silloin tällöin, kun on sahatavarasta kysyntää. Työttömyys on 

ajanut miehet käyttämään alkoholia ja sen seurauksena miesten kuolleisuus oli run-

sasta. Käydessäni kylän kaupassa, myyjä kertoi, että kauppa on kiinni. Kello oli vieräh-

tänyt iltapäivään ja ajattelin että se olisi yleensä ollut parasta myyntiaikaa. Vilkaisin 

kaupan hyllyjä ja totesin, että eipä minulla taida olla ostettavaakaan. Mielikuvaksi Po-

rajärvestä jäi se, että kylä on harmaa ja todella takapajula. 

 
Kuvassa Porajärven kylä vuonna 1922 
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Porajärven piiriin kuului Kostamuksen kylä noin peninkulman päässä Suojärven suun-

taan, Lintujärvi ja Soutajärven kylät. Kylästä itään tulee vastaan Mäntyselän kylä, johon 

kuuluu Juustjärvi, Kumsa, Ahvenjärvi ja Tsopina. Kylä rajoittuu suureen Porajärveen ja 

järvestä lähtee etelään virtaamaan Suununjoki. Suojärvelle on matkaa 80 kilometriä ja 

tie on sorapintainen.  Porajärvellä asui ennen talvisotaa reilut 2 000 asukasta, nykyään 

asukkaita on suurin piirtein 3 000. Kylässä on sahalaitos, sairaala, koulu, kauppa ja 

huoltoasema.  Vuonna 1934 kylässä oli 40 taloa, nykyään hiukan enemmän. 

 
Porajärven keskustassa on uutta ja vanhaa rakennuskantaa rinta rinnan 
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Talvisodan alla ja jatkosodan aikana Porajärvellä toimi rajavartio-osasto. Talvisodan 

jälkeen Porajärvelle perustettiin Valter Vallin rykmenttinä tunnettu JR 126 joukko-

osasto. Sen yksi komppania oli majoitettuna Kuolismaan vartiostoon ja sodan alla ke-

säkuussa 1941 koko rykmentti siirtyi Vellivaara – Lutikkavaara – Melaselkä linjalle. Val-

lin rykmenttiin otettiin paljon suomalaisia, karjalaisia ja inkeriläisiä sotilaita. Suomen 

kielen taitoisina useat suomalaiset sotilaat kohtasi määränpäänsä, kun nämä punasoti-

laat puhuivat sujuvaa Suomea. Vallin JR 126 sai syyskuussa avuksi JR 113, Porajärven 

rajavartiokoulun sotilaat, Erillisen tiedustelukomppanian, Pioneerikomppanian, Haupit-

sipatteri 237. Vallin rykmentissä oli 3 200 miestä ja sitä tukemassa olevia joukkoja noin 

1 500 miestä. Vallin yksi pataljoona oli siirretty Kostamuksen ja Lintujärven alueen 

puolustukseen. Puna-armeijaa vastaan hyökkäsi Suojärven suunnalta Sissipataljoona 

1, Ilomantsin suunnalta 24. rajakomppania ja Repolan suunnalta Prikaati Kuussaari ja 

JR 10, II pataljoona. Vallin pataljoonat olivat puolustaneet sitkeästi Kuolismaan, Lutik-

kavaaran ja Vellivaaran aluetta 10.7.1941 alkaen jo lähes kaksi kuukautta. Porajärvi 

saatiin Suomalaisjoukkojen haltuun 12.10.1941, mutta kylä oli poltettu viimeistä talo-

pahasta myöten. Valter Valli oli päättänyt kostaa suomalaisille Ilomantsin Liusvaaran ja 

Kuolismaan polttamisen talvisodassa. Ilomantsin alueella kuoli kesän ja syksyn aikana 

206 suomalaista sotilasta. Ilomantsin rajakomppaniasta kaatui 20 sotilasta, Sissipatal-

joonasta 45 sotilasta, JR 10 noin 50 sotilasta ja Kuussaaren prikaatista noin 20 sotilasta. 

Vallin rykmentin tappioista ei ole tarkkaa tietoa, mutta saatujen tietojen valossa kaatu-

neita oli satoja. 

 

 
Porajärven keskusta lokakuussa 1941, sen polttivat perääntyvät venäläiset SA-kuva 

 

 


