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Jälleenrakentamisen aika sotien jälkeen 
Ensio Kettunen 

Ilomantsin pinta-ala ennen talvisotaa oli 434 030 ha ja talvisodan jälkeen kunnan pinta-alaksi jäi 288 150 ha. 

Pakkoluovutuksessa Neuvostoliitolle jäi näin 145 880 ha, eli kolmasosa pitäjästä. Luovutetulla alueella asui 

noin 2 000 asukasta (joissakin tiedostoissa löytyy evakkojen määräksi kesällä 1940 peräti 3 309?) ja heidät 

pyrittiin sijoittamaan jäljelle jääneen Ilomantsin alueelle. Evakot viettivät talvisodan Iisalmen seudulla ja pa-

lasivat keväällä ja kesällä 1940 takaisin Ilomantsiin. Talvisodan ensimmäisten päivien aikana perääntyvät suo-

malaisjoukot määrättiin polttamaan rajaseudun kylien rakennukset. Liusvaaran, Vuottoniemen ja Kuolismaan 

talot paloivat ensimmäisten sotapäivien aikana maan tasalle. Polttoporukkaan määrätyt sotilaat kiersivät ra-

jaseudun kylissä sytyttäen talot, talousrakennukset ja saunat tuleen. Tällä haluttiin estää vihollisia ottamasta 

rakennuksia asuinkäyttöön. Viimeiset kylät, jotka poltettiin maan tasalle, olivat Miikkulanvaara, Leppävaara 

ja Melaselkä. Jatkosodan aikana laskettiin, että 80 % luovutetun alueen taloista oli tuhoutunut talvisodan 

aikana. Lutikkavaaran ja Otronvaaran koulut ja osa kylien taloista jäi polttamatta nopean perääntymisen seu-

rauksena. Kuolismaan ja Liusvaaran koulut paloivat talvisodan alkupäivinä.   

 
Melaselän kylä 1941, vasemmalla Härkösen Onnin ja Vilokkisten palaneet talot. Ilomantsin Museosäätiö 

Nykyisen rajan länsipuolella poltettiin tai tuhoutui yhteensä 177 asuintaloa ja 649 ulkorakennusta talvisodan 

aikana. Pääosa taloista tuhoutui tulipaloissa, mutta useita taloja tuhoutui myös tykistötulessa. Pääosa tuhou-

tuneista taloista oli Korentovaaran, Lehtovaaran, Parissavaaran ja Hattuvaaran alueilla. Ilomantsissa oli huu-

tava asuntopula kesällä 1940 ja monissa taloissa saattoi asua useita perhekuntia. Muuttolupa myönnettiin 

evakoille 1.8.1940 alkaen, mutta satoja evakkoja palasi Ilomantsiin ennen muuttoluvan myöntämistä. Van-

hoja riihi- ja saunarakennuksia otettiin asuinkäyttöön paremman puutteessa. Talvisodan päättymisen jälkeen 

syksyllä 1940 rakennettiin Ilomantsissa 31 asuintaloa. Seuraavat 32 taloa saatiin valmiiksi kesään 1942 
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mennessä. Taloista 30 oli ruotsalaisten lahjataloja. Syksyyn 1940 mennessä muutettiin 37 saunaa asuinkäyt-

töön. Uudisrakentamista Ilomantsissa hidastivat sodan jälkeinen pula-aika. Talvisodan jälkeen oli puutetta 

rakennustarvikkeista, työkaluista, polttoaineesta, polkupyöristä ja ruokatarvikkeista. Rakennustarvikepulaa 

helpotti Ilomantsissa kunnan omistama polttotiilitehdas ja kaksi sementtivalimoa, joista saatiin uuneihin ja 

savupiippuihin tarvittavia tiiliä. Sirkkelisahoja saatiin kesän 1940 aikana useita Ilomantsiin ja näin rakennus-

töihin tarvittavaa lautatavaraa oli myös saatavilla. Möhkön alueella taloja ei tuhoutunut, mutta jokainen talo 

oli jäänyt neuvostosotilaiden jälkeen karmeaan kuntoon. Mainitsen esimerkkinä Möhkön koulun, jota siivot-

tiin useita päiviä. Osaa Möhkön alueen taloista oli käytetty käymälöinä ja niiden siivoamiseen ja desifioimi-

seen kului viikkoja. En tiedä syytä, miksi venäläiset sotilaat häpäisivät ilomantsilaisten talot? 

 
Kuva Melaselän kylästä syksyllä 1941, vasemmalla koulumäki ja äitini kotitalo. Ilomantsin Museosäätiö 

Vuoden 1940 aikana Ilomantsiin perustettiin 202 pika-asutustilaa, joille varattiin noin 900 ha viljelykelpoista 

maata. Asutustiloille päästiin rakentamaan asuin- ja talousrakennuksia jo kesällä 1940. Poikkeuksena oli rajan 

läheisyydessä olevat kylät, jonne ei päästetty asukkaita vuoden 1940 ja 1941 aikana. Kesällä 1940 rajavyö-

hyke, jossa sai olla vain tietty määrä sotilaita, oli 30 kilometrin levyinen. Tämän vuoksi Ilomantsissa asuvat 

tarvitsivat erillisen oleskeluluvan. Ilomantsin kirkonkylän ja siitä itään päin olevat alueet olivat rajavyöhykettä 

ja siellä oleskeluun tarvittiin Rajavartioston kirjallinen oleskelulupa. Tilapäistä liikkumista varten nimismies 

pystyi myöntämään kirjallisen lupatodistuksen. Itärajan kyliin, lähelle nykyistä rajaa ei päästetty siviilejä ol-

lenkaan. Rajavyöhyke oli myöhemmin kolmen kilometrin levyinen, joten mm. Haapovaaraan ja Aajenvaaran 

ei päästetty ketään asumaan. Rajavyöhyke merkittiin maastoon kesällä 1940 ja 1944 kieltotauluin. Oudointa 

oli kielto, jossa 15 km lähempänä rajaa ei siviilit saaneet kantaa asetta mukana. Myös rakennuskielto raja-

vyöhykkeelle oli ilomantsilaisista poikkeuksellinen. Siirtoväen pika-asutuslaki säädettiin vuonna 1940 ja sen 

lain perusteella muodostettiin 1940-luvun alkupuolella 8 000 asutustilaa Suomeen. Avustustoiminta keskey-

tettiin kuitenkin jatkosodan ajaksi. 
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Kuolismaan Jakunvaarassa siirtolaiset asuivat pahviteltassa kesällä 1942 (kuva Toivo Kettunen) 

Kesällä 1942 siirtoväkeä päästettiin muuttamaan vallatulle alueelle takaisin ja siellä aloitettiin voimakas uu-

disrakentaminen. Ensimmäisinä rakennettiin väliaikaiset asunnot. Talvisodan aikana Ilomantsissa käyttivät 

sotilaat Enson pahvitelttoja ja niitä saatiin jatkosodan aikana myös Ilomantsiin. Pahviteltta olikin monien Ilo-

mantsilaisen ensimmäinen asuinpaikka vallatulla alueella. Kekseliäisyydellä ei ollut rajaa ja monilla paluu-

muuttajalla ensimmäinen asuinpaikka saattoi olla maakellari tai risumaja. Kuolismaassa koulunkäynti jatkui 

vuosina 1942–44 parakissa. Ukkini Pekka Kettunen rakensi kesällä 1942 Itkajärvelle ensimmäiseksi saunan, 

josta käsin aloitettiin uuden talon rakentaminen. Entinen, vuonna 1938 valmistunut asuintalo oli purettu tal-

visodassa ja hirret käytetty Kuolismaan bunkkereihin. Uusi talo valmistui talvella 1943–1944. Uusi evakko-

reissu alkoi kesä-heinäkuun vaihteessa 1944 ja talo jäi taas kerran hyvässä kunnossa venäläisille. Samoin kävi 

suurimalle osalle luovutetun alueen asukkaalle. Monet kerkesivät tehdä uudet talot entisten talojen paikalle, 

ja jatkosodan loppuvaiheessa talot, talousrakennukset ja maat jäivät luovutetulle alueelle toistamiseen.  

Jatkosodan päätyttyä pääosa evakoista palasi takaisin Ilomantsiin. Suuri paluumuuttajien määrä aiheutti 

asuntopulan Ilomantsiin. Suurin osa paluumuuttajista joutui asumaan sukulaisten nurkkiin. Vuonna 1945 sää-

dettiin uusi maanhankintalaki, joka oli voimassa vuoteen 1958 saakka. Lain perusteella muodostettiin Suo-

meen yli 100 000 tilaa (rintamamiestila, viljelystila ja asutustila), joille rakennettiin pienempi tai isompi talo. 

Isäni perheen ensimmäiset vuodet 1944 jälkeen kului asumalla Hurskaisten suvun taloissa. Kun perhe sai 

asutustilan Kuuksenvaarasta, alettiin rakentaa uutta taloa, navettaa ja saunaa vuoden 1945 jälkeen.  Ilomant-

sissa suurimmat uudisrakennusvuodet olivat 1940-luvun lopussa aina 1950-luvulle saakka. Ukkini rakensi nel-

jännen talonsa Ilomantsin Kuuksenvaaraan vuoteen 1947 mennessä. Vuoden 1948 aikana isäni ja hänen 

kolme veljeänsä, rakensivat omat talot omille asutustiloille Kuuksenvaaraan. Isäni suvun maat Valtio pakko-

lunasti Mikko ja Juho Ikosen tilasta. Ikosen tilan maille rakennettiin kymmeniä asutustiloja vuosien 1945–

1958 aikana. Perustetut tilat olivat pieniä, keskimäärin muutamia hehtaareja. Tilojen pienen koon takia tilo-

jen lehmäluku oli 2–4 ja sen vuoksi monet joutuivat hankkimaan lisätuloja muista ammateista. Isäni ja hänen 

veljensä työskentelivät vuosikymmenten ajan rakennustöissä ja osan aikaa myös hanttihommissa mm. ”ojan-

kaivuutöissä”.  
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Miikkulanvaaralaisen Johannes Kettusen asunto kesällä 1942, kuvassa Iida Kettunen (kuva Helmi Kukkonen) 

 
Johannes Kettusen uusi talo Miikulanvaaralla 1942 tai 1943. Kuvan omistaa Helmi Kukkonen 
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Josva ja Johannes Kettusen talon tupaantuliaiset Miikkulanvaarassa kesällä 1926. Talo poltettiin 4.12.1939, 

sen laittoi tuleen Toivo Kettusen kertomuksen mukaan ritari Määttänen. 

 
Veistotunti Kuolismaan koulussa 1930-luvulla (ek) 
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Äitienpäivä Kuolismaan koulussa 1930-luvulla (ek) 

 
Matinvaaran Jussi Kettusen pihalla kinkeri 1920-1930-luvulla (Viljo Kettusen kuvat) 
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Ilomantsilaiset kauppaliikkeet 1900-luvun alussa 
Ensio Kettunen 

Ilomantsissa kauppaa kävivät aiempina vuosisatoina kulkukauppiaat, mutta 1800-luvun 

lopussa maakauppoja ja talouskauppoja perustettiin eri kyliin. Ilomantsin kirkonkylään 

Jussi Ahonen perusti 1800-luvun lopussa maakaupan. Kauppaliike sijaitsi nykyisen Lu-

kinin rakennuksen paikalla. Kauppias Samuli Romppanen (s. 27.01.1864 Kerälänvaa-

rassa) toimi nuoruudessa Feodot Makaroffin omistamassa kaupassa kauppa-apulaisena. 

Hän siirtyi kauppa-apulaiseksi Joensuuhun ja myöhemmin kaupanhoitajaksi Ilmajoelle.  

Samulin veri veti takaisin Ilomantsiin ja hän siirtyi osaomistajaksi Juho Ahosen kaup-

paan vuonna 1894. Kaupan nimeksi tuli Romppanen & Ahonen kauppayhtiö. Juho Aho-

nen myi kauppatalonsa, joka sijaitsi nykyisen Lukinin kauppatalo paikalla, Onni Lukinille 

ja Pekka Homaselle. Samuli Romppanen osti Juho Ahosen osuuden kaupasta vuonna 

1898 ja samana vuonna hän rakennutti uuden kauppatalon Kauppatien varteen. Samuli 

Romppanen perusti samana vuonna kaupan yhteyteen nahkuriliikkeen, joka toimi vuo-

teen 1931 saakka. Samuli Romppanen oli perustamassa kirkonkylälle Sähkö- ja Mylly 

Oy:tä, joka tuotti sähkövirtaa kirkonkylälle. Samulin Romppasen pojat jatkoivat kaup-

piaina, ensin Arvi ja hänen kaatumisensa jälkeen Eino Romppanen. Arvi Romppanen 

kaatui jatkosodan alussa ja kaupanpito jäi Eino Romppasen harteille. 

 

Samuli Romppasen kauppa oli tällä paikalla vielä 1970-luvun alussa 
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Myöhemmin vuonna 1924 Ilomantsiin perustettiin Ilomantsi Sähkö-Osakeyhtiö, jonka 

perustajina olivat lääkäri Onni Lackström, apteekkari Hannes Lackström ja Alma Lack-

ström. Onni Lukinin kanssa yhteistyön aloittanut Pekka Homanen perusti oman Talous- 

ja lyhyttavaraliikkeen kirkonkylälle, Kirkkotien ja Kauppatien risteykseen. Samassa ra-

kennuksessa toimi myös Halmannin Leipomo ja Kahvila.  

 

Apteekkari Hannes Lackströmmin apteekki- ja asuintalo kirkkotien varressa. Talo ra-

kennettiin vuosina 1907–1910. Myöhemmin se toimi ev.lut. seurakuntatalona. 

 

Lääkäri Onni Lackströmmin asuin- ja lääkäritalo valmistui vuonna 1900 (-1910)  
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Vanha neuvolarakennus sijaitsi Kirkkotien varressa 

Konstantin Ristikallion ”T:mi K. Ristikallio” kauppatalo sijaitsi Juho Ahosen kaupan vas-

tapuolella, nykyisen Kurvisen vanhan kauppatalon lähellä. Konstantin Ristikallion otto-

poika Heikki Kurvinen peri Konstantin Ristikallion kaupan vuonna 1925. K. Ristikallion 

kauppanimi muuttui myöhemmin ”Kurvisen kaupaksi”. Ristikallion rakennuttama kaup-

patalo paloi vuonna 1957. Heikki ja Timo Kurvinen rakensivat vanhan kaupan tilalle 

uuden valintamyymälän 1960-luvun alussa. Nykyään Kurvisen kauppa on tyhjillään. 

 

Vasemmalla Kurvisen kaupan paikalla sijaitsi Ristikallion kauppa ja oikealla puolella 

Juho Ahosen kauppatalo. 
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Piiroolan pihassa toimi 1900-luvun alussa Mikael Piiroisen (s. 25.07.1864) kauppatalo. 

Myöhemmin talossa ovat olleet Oma-Apu, eläinlääkäri ja Kotiteollisuusneuvonta-asema. 

Makaroffit (myöhemmin Maisio) olivat myös ensimmäisiä kauppiaita Ilomantsin kirkon-

kylällä. Makaroffien kauppatalo oli nykyisen S-Marketin paikalla. Feodot Makaroffin kuo-

leman jälkeen (1904) Makaroffin jälkeläiset jatkoivat kauppiaina. Kauppatalo vuokrat-

tiin myöhemmin Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. Vasili Ipatoffin perustama kauppatalo 

sijaitsi Kauppatien ja Kalevalantien risteyksessä. Ipatoff myi kauppansa Kiril Nykäselle 

ja Kirilin poika Viktor Nykänen aloitti kauppiaan uran. Kaupparakennus on vielä hyvässä 

kunnossa Kauppatien ja Kalevantien risteyksessä.   

     Matti ja Viktor Hassinen pitivät kauppaa kirkonkylällä ”vanhassa Hassilassa”. Kun 

Viktor lopetti kaupan pitämisen, Sulo Hassinen jatkoi tilalla maanviljelystä. Puuseppä 

Matti Lackmanilla oli lyhyttavarakauppa ja kahvila Ruskosillantiellä. Kaupan paikka oli 

lähellä nykyistä Nesteen huoltamoa. Matti rakennutti myöhemmin asuintalon Havukan 

tien risteykseen, nykyisin talo on vaaleanpunaiseksi maalattu talo Havukan risteyk-

sessä. Muita kauppiaita Ilomantsin kirkonkylällä oli aikojen saatossa mm. kauppatalo 

V.J. Ikonen, Matti Dysterin kauppa ja Hallmanin talouskauppa.  

     Ilomantsin Kirja- ja Paperikauppa oli kauppatien varrella. Kaupan perusti ilomantsi-

lainen Pekka Leppänen. Pukimo Kinnunen (Antti Kinnunen) sijaitsi vanhan paloaseman 

lähellä olevassa ”punaisessa” talossa. Sen lähellä, Mäkitien varressa oli Maija Pesosen 

asusteliike, joka toimi 1980-luvun alkuun saakka. Pesosen kaupan vieressä oli Lauri 

Lipposen kauppa sekä Siljanderin Leipomo ja Kahvila. Pauli Sallinen oli aiemmin 
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kulkukauppias, mutta hän perusti ennen sotia kaupan kirkonkylälle. Pauli kaatui jatko-

sodan aikana, hänen vaimonsa jatkoi kauppiaana jonkin aikaa. Ilomantsin Osuuskauppa 

perustettiin kirkonkylään 1916. Kauppa toimi Kauppatien varressa aina vuoteen 1921 

saakka. Liike joutui vaikeuksiin ja konkurssin myötä sen toiminta loppui samana 

vuonna. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa perustettiin 1934 aluksi Makaroffien kauppata-

loon, mutta uusi liike rakennettiin Kauppatielle jo vuonna 1938.  

 

Kuvassa oikealla vanha KOP:n pankkitalo ja sen takana Viktor Nykäsen kauppatalo 

 

Pukimo Kinnunen toimi tässä talossa 1930-luvulla 
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Kirkonkylään perustettiin vuonna 1929 Osuusliike Oma-Avun kauppa, joka rakennutti 

vuonna 1938 uuden liikkeen Kauppatien varteen. Kauppoja rakennettiin lisää 1930-lu-

vulla. kun Onni Lukinin uudet kauppatalot valmistuivat Juho Ahosen kaupan paikalle. 

Kaupan nimeksi tuli Ilomantsin Kangas- ja sekatavarakauppa. Hännisen ja Heikkisen 

kelloliikkeet rakennettiin kauppatien varteen, Pohjois-Karjalan osuuskaupan naapuriin. 

Viktor Nykäsen ja Kurvisen kauppaliikkeet olivat myös Kauppatien varrella. Kirkonkylän 

ravitsemusliikkeistä mainittakoon Halmannin leipomo ja Kahvila, joka sijaitsi nykyisen 

Ikiliikkujan vastapuolella. Samassa rakennuksessa toimi samaan aikaan Pekka Homa-

sen kauppa. Myöhemmin samalla paikalla Sakari Mikkilä piti sekatavarakauppaa ja Tur-

jala -nimistä matkustajakotia. Kauppatien varressa olivat myös kelloseppä Hännisen 

kelloliike, Heikkisen kahvila, Kemikaali- ja lyhyttavaraliike Ilma Larsson sekä Kahvila 

Ilomantsi, jonka omistajana oli A. Tossavainen. Kirkonkylällä toimi myös Otto ja Iida 

Tossavaisen majatalo vuosina 1929–1932. Kauimpana kirkonkylästä Pötönvaaralla 

kauppaa piti 1950-luvulta lähtien Liisa Koskinen.  

 

Oma-Avun liike 1981, Ilomantsin Museosäätiö, kuvaaja Erkki Sivonen (värit lisätty) 

Möhkön kylässä kauppiaina olivat Mihail (Mikko) Bogdanoff (Bogdanoff-Vlasov s. 

07.02.1868 Megrissä, k. 17.02.1936 Möhkö). Mihail syntyi Megrin kylässä ja avioitui 

24.01.1892 Maria Palviaisen kanssa. Mihail omisti Megrin luostarin rakennukset aina 

vuoteen 1922 saakka, jolloin luostarin rakennukset siirtyivät kaupalla Joensuun 
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rajavartiostoille. Kauppahinta rakennuksista oli 15 000 mk, maapohjan omisti tuolloin 

Suomen Valtio. Mihail muutti avioitumisen jälkeen Megristä Möhköön ja aviopari osti 

Feodot Makaroffien perillisiltä vanhan kauppatalon. Makaroffien vanha kauppatalo tu-

houtui tulipalossa 20.8.1926. Möhkössä pitivät kauppaa myös Oy Hallmanin Möhkön 

Talouskauppa. Aiemmin Möhkössä pitivät kauppaa Makaroffit ja Tarasoffit. Lisäksi möh-

köläisiä kauppiaita olivat Juho Mononen, Aleksander Mantsisen kauppakartano ja Seka-

tavarakauppa Martti Lund. Hetken aikaa Möhkössä toimi myös Ilomantsin Osuuskaupan 

sivumyymälä. Lutikkavaarassa kauppiaina olivat Kettusen veljekset. Kuolismaassa 

kauppiaana toimivat Ivan Timoskainen, Osuuskauppa ja L. Hoskonen. Liusvaarassa 

kauppaa harjoitti Ivan Martiskainen. Ivan Purmonen ja Aatami Härkönen pitivät kaup-

paa Melaselän kylässä. Marjovaaran Kangas- ja sekatavarakaupan perusti Otto Kontturi 

(s. 1880) vuonna 1914. Myöhemmin Marjovaarassa kauppaa pitivät myös Pitkäset. 

Maukkulassa kauppaa pitivät T:mi A. Härkönen ja Sekatavarakauppa Matti Pussinen. 

Huhuksessa ennen sotia kauppiaana oli Antti Turunen, kaupan nimi oli Huhuksen 

Kauppa Oy. Huhuksessa toimi myös Kauppa J. Mustonen. Tyrjän Talouskauppaa piti 

aluksi Ale Pajarinen.  Antti Penttinen (s. 1863) perusti kaupan Kivilahteen 1900-luvun 

alkupuolella. 

 

Kuolismaalaisia Hoskosen kaupan rappusilla 
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Ilmakuva Ilomantsin Kirkonkylän alueelta 

1. Luterilainen kirkko 
2. Ilomantsin vanha apteekki 
3. Kirkkoherran pappila 

4. Pikkupappila 
5. Vanhainkoti, joka oli aiemmin Mihail Piiroisen talona. 

6. Matti ja Viktor Hassisen kauppa 
7. Halmannin Leipomo ja Kahvila, sekä Iida ja Tahvo Saarikiven linja-autoasema 
8. Kansallistalo 

9. Juho Ahosen kauppa, myöhemmin Onni Lukin Kangas- ja Sekatavarakauppa 
10.Konstantin Ristikallion kauppatalo, myöhemmin Heikki Kurvisen kauppa, joka 

paloi vuonna 1957. 
11.Kauppias Vasili Ipatoffin, myöhemmin Kiril ja Viktor Nykäsen kauppatalo 
12.Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

13.Kelloseppä Hännisen ja Heikkisen liikkeet 
14.Samuli Romppasen kauppatalot 

15.Mikael Piiroisen kauppatalo, jossa toimi myöhemmin Oma-Apu ja Käsityöasema 
16.Elannon Oma-Apu 
17.Feodot Makraoffin kauppa, nykyisen S-Marketin paikalla 

18.Antti Kinnusen omistama Pukimo Kinnunen 
19.Arvi Tossavaisen kahvila ja myöhemmin Hokkasen Valokuvaamona 

20.Maija Pesosen asusteliike, sen vieressä olivat Lipposen sekatavarakauppa ja 
Vuokra-autoasema 

21.Matti Lackman kaupparakennus 

22.Myllyrakennus 

23.Viktor Kettusen paja 
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Iivan Timoskainen leikkaa pahvia Kuolismaassa kaupan pihamaalla 1930-luvulla 

 

Vanha linja-autoasema Kauppatien varressa. Oikealla puolella oli Elsisen vanha liike-

talo, joka oli päreillä vuorattu. Se purettiin 50 vuotta sitten. 
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Ilomantsin vanha apteekki Kirkkotien risteyksessä 

 

Mäkitie Kinnusen Pukimon pihalta kuvattuna, vasemmalla oli Hokkasen liike, sen vas-

tapuolella sijaitsi vankitupa. Kerrostalon paikkeilla oli vanha Lipposen kauppa. 
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Sodissa kadonneet suomalaiset  
Ensio Kettunen 

Sankarivainajat 1939–1945 tietokannasta löytyy tieto, että suomalaisia sotilaita on ka-

teissa 5 321. Heistä talvisodassa kadonneita on noin 1 700 sotilasta, jatkosodan hyök-

käysvaiheessa kadonneita noin 400, asemasodan aikana kadonneita noin 300, kesän 

1944 torjuntataistelujen aikana kadonneita noin 2 800 ja Lapin sodan aikana kadon-

neita noin 100 sotilasta. Osa kaatuneista löydettiin jatkosodan aikana, pääosa jäi ka-

doksiin. Ilomantsissa katosi heinäkuussa 1941 kymmeniä sotilaita, heistä osa löydettiin 

elokuun alussa 1941, kun Valter Vallin JR 126 joukot perääntyivät vanhan rajan taakse. 

Ontronvaaran taisteluissa 7.7.1941 katosi viisi miestä, heistä rajamies Mikko Kuukka 

löydettiin Ontronvaaran kylästä tammikuussa 1942 ja toimitettiin haudattavaksi Sasta-

malaan. Useita kymmeniä ilomantsilaisia katosi talvi- ja jatkosotien aikana eri rintamilla 

heistä 13 jäi vangiksi, kahdeksan miestä palasi takaisin. 

 

Sankarihautausmaa kesällä 1940 (Ilomantsin ev.lut. seurakunnan arkisto) 
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Vangiksi jääneet ilomantsilaiset: 

Arvo Pesonen s. 16.07.1914 Ilomantsissa kaapattiin vangiksi 22.07.1943 Syvärin Hi-
vakka tukikohdasta, palasi takaisin Suomeen 22.12.1944. Yksikkö JR 9, 4. kompp. 

Väinö Hassinen s. 09.12.1910 jäi Vitsasaaressa vangiksi 09.03.1940, palasi takaisin 
26.4.1940. Yksikkö Kevyt osasto 21, 2. komppania. 

Toivo Ikonen s. 09.01.1917 poistui Vaskujärven kuulovartiopaikalta 09.01.1943 siirtyen 

puna-armeijan puolelle. Palasi sotavankeudesta 22.12.1944. Yksikkö JR 8, 5. kompp. 

Oiva Kuivalainen s. 16.06.1923 Ilomantsissa jäi vangiksi Kusrassa 24.03.1944 (vangin-
sieppauspartio), palasi takaisin Suomeen 20.11.1944. Yksikkö JR 30. 

Kauko Kuosmanen s. 17.01.1921 Ilomantsissa jäi vangiksi Äyräpäässä 09.07.1944, pa-

lasi vankeudesta 20.11.1940.  

Väinö Rytkönen s. 19.11.1913 Ilomantsissa jäi vangiksi Ilomantsissa 05.12.1939, palasi 
sotavankeudesta 17.04.1940. Yksikkö JR 42, III pataljoona. 

Eelis Sivonen s. 19.06.1900 Ilomantsissa jäi vangiksi Viipurin maalaiskunnassa 
03.03.1940, palasi takaisin Suomeen 17.04.1940. 

Erkki Tolonen s. 15.09.1923 Ilomantsi jäi vangiksi Kanneljärvellä 02.06.1944, palasi 
takaisin Suomeen 31.10.1944. 
Seuraavat viisi puna-armeijan vangitsemaa ilomantsilaista jäivät kadoksiin; Reino Ero-

nen s. 18.05.1920, Viljo Hiltunen s. 28.07.1911, Tauno Hirvonen s. 24.04.1923, Väinö 
Moilanen s. 02.11.1921 ja Eino Mähönen s. 29.09.1914.  

 
Sankarihautausmaa kesällä 1940 (Ilomantsin ev.lut. seurakunnan arkisto) 
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Kadonneet ilomantsilaiset:  

Toivo Puhakka s. 12.08.1919 Ilomantsissa katosi 10.06.1944 Äyräpäässä 

Eelis Kettunen s. 19.03.1904 Ilomantsissa katosi 10.06.1944 Kaltimossa 

Tauno Hirvonen s. 24.04.1923 Ilomantsissa katosi 10.07.1944 Loimolan Korpijärvellä 

Viljo Hiltunen s. 28.07.1911 Ilomantsissa katosi 10.07.1944 Loimolan Korpijärvellä 

Karl Laine s. 06.04.1940 Turussa katosi 04.07.1944 Tulemajoella 

Heikki Jormanainen s. 07.03.1914 Ilomantsissa katosi 13.07.1944 Liusvaarassa 

Arvo Lipponen s. 02.09.1911 Ilomantsissa katosi 30.06.1944 Topasjärvellä 

Mikko Martikainen s. 05.05.1918 Liusvaarassa katosi 18.08.1941 Rautalahdessa 

Pekka Martiskainen s. 10.04.1922 Ilomantsissa katosi 03.07.1944 Salmin Palojärvellä 

Kalevi Hiltunen s. 08.07.1921 Ilomantsissa katosi 30.06.1944 Kinnermäellä 

Eelis Turunen s. 14.06.1916 Ilomantsissa putosi 07.03.1940 (BL-144) Tiurinsaareen 

Iivari Ikonen s. 24.06.1905 Ilomantsissa katosi 03.03.1940 Kollaanjoella 

Toivo Pesonen s. 16.06.1917 Ilomantsissa katosi 23.02.1940 Koirinojalla 

Vilho Rytkönen s. 22.03.1908 Ilomantsissa katosi 21.01.1940 Lieksassa 

Elias Riissanen s. 19.07.1917 Ilomantsissa katosi talvisodassa  

Heikki Tikka s. 06.04.1896 katosi 09.03.1940 Heinjoella 

Joel Laine s. 01.03.1917 Ilomantsissa katosi 29.02.1940 Impilahden Syskyjärvellä 

Otto Palviainen s. 07.05.1909 Nuorajärvellä katosi 20.08.1941 Liusvaarassa 

Viljo Hiltunen s. 04.08.1919 Ilomantsi katosi 29.06.1944 Portinhoikassa 

Toivo Kontturi s. 15.06.1923 Ilomantsissa katosi 25.07.1944 Vegaruksessa 

Reino Eronen s. 18.05.1920 Ilomantsissa katosi 20.06.1943 Hivakassa 

Reino Keränen s. 12.04.1920 Ilomantsissa katosi 10.07.1944 Korpijärvellä 

Viljo Tanskanen s. 23.06.1912 Ilomantsissa katosi 09.07.1944 Korpijärvellä 

Onni Muikku s. 07.04.1908 Ilomantsissa katosi 15.07.1944 Vuosalmella 

Onni Tahvanainen s. 01.11.1910 Ilomantsissa katosi 06.07.1944 Tulemajoella 

Viljo Hiltunen s. 04.08.1919 Ilomantsissa katosi 29.06.1944 Talissa 
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Jussi Ikosen ja Otto Penttisen mäki Onni Tahvanaisen (Hannes Piiroisen) pihalta ku-

vattuna. Kuvaajana Niilo Suihko, Ilomantsin Museosäätiö (Kuvat väritettyjä) 
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Sodissa menehtyneet ilomantsilaiset jatkoa  
Ensio Kettunen 

Kuluneen talven aikana ”seurustelin” sodissa 1918, 1939–1940 ja 1941–1944 kaatu-

neitten, kadonneitten ja kuolleitten sotilaiden kanssa. Tein alkukevään aikana kirjaa 

Sodissa menehtyneistä ilomantsilaisista ja tutkimusvaiheen aikana tutustuin arkistotie-

tookantojen kautta noin 566 ilomantsilaisen viimeisiin päiviin. Kaatuneitten tietoja etsin 

useista eri lähteistä ja löysin paljon uutta, ennen piilossa olleita tietoja kaatuneitten 

vaiheista. Talvisodassa Lieksan ja Kuhmon alueella kaatuneiden tiedot olivat kaikkein 

puutteellisimpia. Heistä on mainittu vain kaatumispäivä, ei välttämättä tarkkaa paikkaa 

ja tarkkaa joukko-osastoa!    

Sisällissodassa menehtyneet ilomantsilaiset 

Sisällissodan aikana Ilomantsin valkoisista (suojeluskuntalaisista) kuoli 21, heistä yksi-

toista haudattiin 1918 sankarihautausmaalla olevan muistomerkin taakse oheisen ku-

van mukaan, ortodoksit oman kirkkonsa puolelle ja luterilaiset oman kirkkonsa puo-

lelle.  
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Valkoisten joukossa taistelleista seuraavat on haudattu muualle; Risto Ikonen (Valkea-

matka) T, Pekka Mustonen (kadonnut), Heikki Kontturi (Valkeamatka), Ivan Jeskanen 

(Jääksi), Eino Pesonen (Näätälän kylä), Konsta Palviainen (kadonnut), Eerikki Ikonen 

(Ilomantsin luterilainen hautausmaa), Heikki Ikonen (Valkjärvi), Vasili Jeskanen (Luu-

mäki) ja Aleksander Ihanus, jonka hautapaikka on tuntematon. Sankaripatsas tilattiin 

hautausmaalle 1921 ja sen valmisti Granit Oy. Patsaan hinta ilman rahtia oli reilut 

21.500 markkaa. Kunta antoi patsastoimikunnalle 30.000 markkaa, jolla maksettiin 

muistomerkki ja sankarihautausmaan perustamiseen liittyvät kulut. Lisäksi yksityiset 

lahjoittivat sankarihautausmaan perustamisrahastoon pienempiä summia.   

 
Sankarihautausmaa kesällä 1940 (Ilomantsin ev.lut. seurakunnan arkisto) 

Ilomantsilaisista ”punaisiin” kuuluneista kuoli sisällissodassa 23 miestä. Heistä kolme 

on haudattu Ilomantsiin; Aleksander Huohvanainen (kuoli kotona vankileiriltä vapautu-

misen jälkeen), Ivan Karhapää (teloitettu, haudattu joulukuussa 1918 Kokonniemeen) 

ja Otto Kettunen (kuoli nälkään huhtikuussa 1918 Asumajoen rannalle, haudattu hei-

näkuussa 1919 Pötönkankaan hautausmaalle). Pääosa punaisista kuoli Tammisaaren 

vankileirillä (teloitettu, kuoli sairauksiin tai nälkään) ja heidät on haudattu Tammisaa-

ressa yhteishautaan. Heidän nimensä olivat; Antti Heiskanen, Anton Huotari, Antti 
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Häikiö, Juho Kastinen, Matti Kettunen, Juho Kiiski, Eino Kontturi, Otto Laatikainen, Otto 

Louhelainen, Hannes Paavilainen, Arvid Pussinen, Adam Rasi, Bernhard Rissanen, Otto 

Sormunen, Johannes Tossavainen, Risto Turunen ja Eero Valjus. 

Matti Ikonen ja Matti Kettunen pakenivat useiden ilomantsilaisten kanssa venäjälle Lius-

vaaran ja Virmajärven välisen raja-alueen kautta. Ikonen kuoli Paatenessa ja Kettunen 

teloitettiin Kemissä. Iivari Korhonen ammuttiin Siilaisilla, hänet lienee haudattu Siilais-

ten joukkohautaan. Kymmeniä Ilomantsin punaisiin kuulunutta pakeni venäjälle ja vain 

muutamista heistä on saatu jälkeenpäin tietoja. Olen käynyt kahdesti Petroskoin lähellä 

sijaitsevissa Stalinin vainojen uhrien hautapaikoilla. Ainakin Puujoella löytyy paljon 

Ikosia, joista muutama saattaa olla kotoisin Pohjois-Karjalan alueelta. 

Ilomantsilaisille punaisille on tulossa sankarihautausmaalle muistomerkki, se lienee jo 

tilattu. Muistomerkkihankkeen tarkoituksena oli yhdistää ilomantsilaiset jo sata vuotta 

kestäneestä kahtiajaosta punaisiin ja valkoisiin. Muistomerkin paikkavalinta sankari-

hautausmaalla on todella hyvä ratkaisu, olivathan molempien puolien sotilaat ilomant-

silaisia. Ilomantsissa ei myöskään sodittu punaisten ja valkoisten välillä vuosina 1917–

1918! Ilomantsilaisten punaisten nimet löytyvät Tammisaaren punaisten muistomer-

kistä. 

 

Talvi- ja jatkosodassa menehtyneet ilomantsilaiset  
 
Talvi- ja jatkosodassa kaatui, katosi tai kuoli 522 ilomantsilaista, heidän joukossansa 

neljä Lottaa. Pääosa menehtyneistä kuoli sodassa saatuihin vammoihin. Tutkimukseni 

perusteella useita ilomantsilaisia teki itsemurhan, osa psyykeen pettämisen seurauk-

sena. Isäni veli kaatui Levinan bunkkerin tukikohdassa huhtikuussa 1942. Kun isäni oli 

hakemassa Väinön ruumista tukikohdasta, hän hyppäsi juoksuhaudasta ylös ja alkoi 

ampua suutuspäissään venäläisasemiin. Onneksi muut sotilaat saivat vedettyä hänet 

alas taisteluhautaa, sillä silloin tätä juttua en olisi kirjoittamassa. Useita ilomantsilaisia 

kuoli erilaisiin sairauksiin, josta mainittavia olivat erilaiset tapaturmat, tuberkuloosi, in-

fluenssa, punatauti, verenmyrkytys ja sydänkohtaus. Talvisodan aikana menehtyi 112 

ilomantsilaista ja jatkosodassa 399 ilomantsilaista. Heidän lisäksi menehtyi muutamia 

Ilomantsin rajavartiostossa työskennellyttä rajamiestä.   

Jatkosodan alussa Ilomantsin rintamalla kaatui yli 205 sotilasta ja pääosa heistä hau-

dattiin väliaikaisesti Ilomantsin sankarihautausmaahan. Eniten sotilaita kaatui 8. - 

12.7.1941 Ontronvaaralla, Peurujoella ja Vellivaaran suunnilla. Louhivaaran alueella 
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eniten sotilaita kaatui 12. - 17.7.1941. Pahimpana päivänä hautausmaalle tuli lähes 50 

vainajaa, jotka arkutettiin kirkkorannan Kaatuneitten Evakoimiskeskuksen toimesta ja 

haudattiin väliaikaisesti Ilomantsiin. Keväällä 1942 pääosa muualta kotoisin olleista kai-

vettiin ylös ja siirrettiin kotikuntien sankarihautausmaille. Ilomantsin rintamalla katosi 

ensimmäisten päivien aikana kymmeniä sotilaita, joista pääosa löydettiin heinäkuun 

loppupuolella ja elokuun alussa taistelualueelta. Eräs rajamies kertoi eräässä sotapäi-

väkirjassa heinäkuun 23. päivänä 1941, että Peurujoen kylän alueella on kymmeniä 

suomalaisia, jotka olivat kaatuneet 8.–9. heinäkuuta 1941 venäläisten murroksissa ol-

leisiin miinakenttiin.   

 
Kuvassa Ilomantsin KEK:n varastoon kirkkorantaan tuodaan arkkuja 1941 SA-kuva 

 

Ilomantsilaisista jatkosodan hyökkäysvaiheen alussa kaatui 130 miestä, heistä pääosa 

Tohmajärven ja Sortavalan alueella. Tohmajärven ja Sortavalan alueella kaatuneet 

ilomantsilaiset haudattiin ensin Matkaselän sankarihautaan. Vainajat siirrettiin sieltä 

Ilomantsiin marraskuusta 1941 alkaen aina kesään 1942 saakka.  

Ilomantsilaisia kaatui asemasodan aikana eniten Syvärin takana olevissa taisteluase-

missa. Useat heistä kaatuivat tarkka-ampujien luoteihin. Ostan suunnalla, oli tarkka-
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ampuja pataljoona, jonka miehet olivat taitavia ampujia. Olen käynyt useita kertoja 

Syvärillä. Levinan ja Ostan kylien välinen alue on peltoaukeaa, jossa tarkka-ampujilla 

on ollut hyvät mahdollisuudet osua suomalaisiin. Ohessa kuvia JR 9 toisen ja kolmannen 

pataljoonan tukikohdista, joissa kuoli paljon ilomantsilaisia. Nykyään alue on lähes ko-

konaan peltoja, jotka kasvavat pajukkoa, koska peltoja ei enää viljellä. 

 
Kuvassa Bunkkerin tukikohta keväällä 1942. Korsun takana olevassa metsässä setäni 

Väinö Kettunen ja Aleksi Solehmainen saivat surmansa tarkka-ampujan luodista 
25.4.1942. He olivat korjaamassa tykistökeskityksessä vaurioitunutta miinakenttää, 

kun tarkka-ampuja ampui heidät.  Tarkka-ampuja kuului II/JR 1228 joukkoihin (SA-
kuva) 
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Kuva Haaksi tukikohdasta Bunkkerin ja Simanovon kylän suuntaan 2016 (ek) 

 
Sama paikka syksyllä 1942 kuvattuna Haaksin tukikohdasta, oikealla näkyy Ostan kirkko 
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Levinan Haaksi tukikohdan yksi korsuista, jossa setäni "asusteli" vuonna 1942 

 
Haaksin komentokorsu Levinan tien varrella (Viljo Kettusen kuvia)  
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JR 9, 7. kompp. ilomantsilaisia kesällä 1942 Levinan etulinjan korsun päällä (Viljo Kettunen) 
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Viihdytyskiertue Levinassa kesällä 1942 

 
Isäni II/JR 9 pataljoonan komentaja majuri K. Riitesuo Levinassa 1942 
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Simonovon kylä Ostan eteläpuolella. Kylän takana olivat Kärki ja Kumpu tukikohdat 2016 (ek) 

 
Ostajoki 500 metriä Kumputukikohdasta itään 2019 (ek) 
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Kartta JR 9, III pataljoonan alueelta, jossa kaatui paljon Ilomantsilaisia 

 
Levinan kyläaukea 1943 (SA-kuva)  
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Levinan peltoja kesällä 2019 

Perääntymisvaiheessa ilomantsilaisia kaatui paljon Loimolan, Muuannon ja 
Suistamon alueella, jonne JR 9 pataljoonat perääntyivät heinäkuun loppuun 

1944 mennessä.  

 
Muuannon kylä Suistamosta itään 

Ilomantsilaisista sodassa menehtyneistä yli 40 sotilasta katosi sotien aikana, 
heistä pääosa jäi kadoksiin. Kolmetoista ilomantsilaista jäi puna-armeijan van-

giksi ja heistä kahdeksan palasi takaisin sodan jälkeen. 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Kuutamalahti, Klyyssinvaara ja Lupasalmi, rajantakaiset karjalaiskylät 

 
Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun ja Salmin pitäjään. Edellisellä kerralla tu-

tustumiskohteena on rajan takainen Porajärven kylä, joka on kuulunut aina Neuvosto-

liittoon. Porajärven kylä oli monille ilomantsilaisille tuttu ennen vapaussotaa ja myös 

ennen talvisotaa. Ilomantsilaiset kävivät kauppaa porajärveläisten kanssa ja monet ilo-

mantsilaiset hakivat vaimot rajan takaisesta Porajärven kylästä. Porajärven kylän pinta-

ala ennen talvisotaa oli noin 4 000 km2, eli saman verran kuin vanhassa Ilomantsin 

pitäjässä oli maata. Porajärven alueeseen kuuluivat läheiset Lintujärven, Soutajärven 

ja Kostamuksen kylät. Porajärven läpi virtasi Suununjoki, jonka virtaussuunta oli Ää-

nisjärven suuntaan. Porajärven kylä sijaitsi Porajärvi nimisen vesistön rannalla. Kunnan 

suurin järvi oli Himolanjärvi (Suununjärvi), joka oli Ilomantsin Koitereen kokoinen. Ilo-

mantsin suunnalla olivat Vongerjärvi ja Märäjänjärvi, kaakon sunnalla olivat Irutjärvi, 

Pälvätjärvi ja Lintujärvi.  

 

Tällä kertaa tutustumme Hattuvaaran rajantakaisiin naapurikyliin, Kuutamalahteen, 

Hingervaaraan, Klyyssinvaaraan ja Lupasalmeen. Ensimmäinen kylä Porajärven suun-

nalta pohjoiseen mentäessä on Hingervaaran kylä, lähellä vanhaa Megrin kylää. Hin-

gervaaraan oli Megristä vain muutamia kilometrejä itään. Megrissä asuneiden kauppa-

reissut suuntautuivat Hingervaaraan ja sieltä 12 kilometrin päässä olevaan 
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Kuutamalahteen, jossa oli lähin kauppa. Higervaarassa oli ennen sotia muutama talo, 

mutta vuonna 1933 Neuvostoliitto tyhjensi kylän asukkaista. Seuraava kylä rajan ta-

kana oli Kuutamalahti, jonne oli Porajärveltä reilu 20 kilometriä.  Kylä kuului 1900-luvun 

alussa Porajärven volostiin ja 1900-lkuvun alkupuoliskolla kylässä oli 18 paksusta hir-

restä rakennettua karjalaista taloa, koulu ja kauppa. Silloin kylässä asui vajaat 200 

asukasta joukossa monia suomalaisia. Nykyään kylässä on kymmenkunta huonokun-

toista vanhaa rakennusta. Kaikki talot ovat autioita, kylä on asumaton. Kuutamalahden 

kylässä oli talvi- ja jatkosodan aikana sotilaslentokenttä, joka oli tehty hiekkapitoiselle 

alueelle kylän itäpuolelle. Nykyään kenttä on kadonnut mäntymetsän sisään.  

 

Kuutamalahden kylä 1943, Museovirasto, kuvaaja Kaukonen Väinö (Värit lisätty) 
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Kuutamalahden kylä 1943, Museovirasto, kuvaaja Kaukonen Väinö (Värit lisätty) 
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Kuutamalahdesta noin 20–25 kilometriä pohjoiseen oli Klyyssinvaaran Vienan ja Aunuk-

sen-Karjalainen kylä. Klyyssinvaaran kylät oli rakennettu Porajärvi- Repola maantien 

varteen ja kylässä asui toista sataa asukasta vuonna 1933 ja taloja siellä oli kolmekym-

mentä. Klyyssinvaarasta rapiat 10 kilometriä pohjoiseen oli Lupasalmen kylä, jossa asui 

1900-luvun alussa useita suomalaisperheitä. Jo 1600-luvulla Lupasalmessa asui Mihail 

Hoskosen perhe, jonka jälkeläinen oli mm. Tolvajärven Petri Shemeikka. Muita Suomen 

sukuisia asui Lupasalmella; Puruskainen, Mironen, Miettinen, Törhönen yms. Kylässä oli 

1900-luvun alkupuolella toista sataa asukasta, joista kolmasosa oli suomalaisia tai suo-

men sukuisia. Kylässä oli hiukan yli kolmekymmentä taloa, kauppa ja kansakoulu. Va-

paussodan jälkeen suojaluskuntalaiset valtasivat rajapitäjät ja pitivät niitä suomalaisten 

hallussa aina 1922 vuoteen saakka. Bolsevikkien aikaan suomen sukuisten olot huono-

nivat ja osa muutti rajan taakse Suomeen. Neuvostoliitto tyhjensi em. rajakylistä Kula-

keiksi nimetyt suomen sukuiset vuosien 1933–1935 aikana ja kyliin jäi asumaan aino-

astaan neuvostokarjalaisia. Sumalaiset kulakit siirrettiin asumaan ja työskentelemään 

lähemmäs Karhumäkeä ja Kontupohjaa.    

Monet Hattuvaaralaiset kävivät ennen vanhaan kauppa- ja kyläreissuilla Lupasalmella, 

sillä siellä asui monien hattuvaaralaisten ja ilomantsilaisten sukulaisia. Lupasalmella 

asui 1900-luvun alkupuolella vielä Hoskosia, mutta osa suvusta oli silloin jo muuttanut 

asumaan Ilomantsin Hattuvaaraan. Hoskosia on sittemmin asunut Ilomantsissa. Myös 

hattuvaaralaisille prihoille naitettiin vielä 1900-luvun alkuvuosina monia Lupasalmelai-

sia tyttöjä. Suomalainen kansarunoutta kerännyt Europeus kävi em. rajantakaisissa 

karjalaiskylissä laulattamassa starikoita keväällä 1846, mutta totesi, että rajan takaiset 

ukot eivät olleet hanakoita laulajia. Europeuksen jälkeen kävi useita kansantieteellisiä 

retkikuntia keräämässä kansanrunoutta aina 1920-luvulle saakka, jolloin raja sulkeutui. 

Näissä rajantakaisissa kylissä puhuttiin karjalan murretta ja siten yhteistyö rajan mo-

lemmin puolin oli vilkasta aina 1920-luvulle saakka. Vapaussodan aikana monet Hattu-

vaaran suunnalla asuneet pakenivat Lupasalmelle suojeluskunnan etsiessä asevelvolli-

sia valkoisten armeijaan. Mainitsen tässä Aatami Kettusen pojan Otto Kettusen, joka 

pakeni keväällä 1918 Lupasalmelle, jottei hänen tarvitse lähteä valkoisten puolelle tais-

telemaan. Lupasalmella hän yritti mennä kylän taloihin, mutta kun muutamat kyläläi-

sistä uhkasivat Ottoa, hän lähti paluumatkalle Iljanvaaraan. Matkalla hän kuitenkin pa-

leltui Asumajoen rannalle. Hän oli yrittänyt saada tulta nuotioon, mutta se ei ollut syt-

tynyt ja nuori poikanen paleltui kuoliaaksi. Toinen kertomus tulee mieleen, kun keväällä 

1919 katosi Hattuvaarasta Iivana Maksimainen ja Toivo Puruskainen. Miesten epäiltiin 

salakuljettavan Lupasalmelta pirtua Ilomantsiin. Rajamiehet saivatkin helmikuussa 
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1919 Lupasalmelta johtavalta talvitieltä kiinni rajan takaa tulleet miehet. Puruskainen 

pääsi pakenemaan rajamiehiltä, mutta kertomuksen mukaan rajapäällikkönä ollut vän-

rikki Toivo Riikonen määräsi rajamiehet Juho Nuutisen ja Paavo Martikaisen viemään 

Maksimaisen rajan taakse ja ampumaan hänet siellä. Nuutisen kertomuksen mukaan 

Maksimainen hiihti edellä ja Martikainen hänen perässä. Noin kolmen kilometrin päässä 

rajasta Martikainen oli ampunut Iivana Maksimaista selkään. Surmatyö paljastui vasta 

ennen talvisotaa, mutta Martikainen oli kerennyt siinä vaiheessa muuttaa Lieksan ja 

Nurmeksen alueelle, eikä häntä saatu kiinni murhasta.    

Talo Klyyssinvaaralla 1943 SA-kuva 
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Lupasalmen kylää; Museovirasto, Kaukonen Väinö 1943 (väritetty) 

 

Lupasalmen kylä lokakuussa 1941 SA-kuva 


