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Nocturne 

Ruislinnun laulu korvissani, 

tähkäpäiden päällä täysi kuu; 
kesä-yön on onni omanani, 

kaskisavuun laaksot verhouu. 

En ma iloitse, en sure, huokaa; 

mutta metsän tummuus mulle tuo-

kaa, 

puunto pilven, johon päivä hukkuu, 

siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 

tuoksut vanamon ja varjot veen; 

niistä sydämeni laulun teen. 

Sulle laulan neiti, kesäheinä, 

sydämeni suuri hiljaisuus, 

uskontoni, soipa säveleinä, 

tammenlehvä-seppel vehryt, uus. 
En ma enää aja virvatulta, 

onpa kädessäni onnen kulta; 

pienentyy mun ympär’ elon piiri; 

aika seisoo, nukkuu tuuliviiri; 

edessäni hämäräinen tie 

tuntemattomahan tupaan vie. 

Eino Leino 
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Puheenjohtajan palsta  
Tuula Luomala  

 Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

 

Ei voi kuin ihmetellä kuinka suuri meidän Suomemme on. Tämän 

huomaa juuri nyt Äitienpäivän tienoolla keväällä, kun Turun seudulla 

sini- ja valkovuokot kukkivat ja puissa on pienet vihreät lehdet. Eläi-

met laiduntavat jo ulkona, syöden vihreää ruohoa. Samaan aikaan 

uutisoidaan Itä-Suomesta, kuinka paljon uutta lunta on tullut taivaan 

täydeltä peittäen kaikki alueet lumen alle. Lumi on kuitenkin sulavaa 

sorttia, joten kohta vihertää koko Suomessa. Tämä, jo toista vuotta 

jatkunut koronaepidemia on rajoittanut ja rajoittaa edelleen kaikkea 

yhdistystoimintaa. Niinpä olemme joutuneet siirtämään tälle vuo-

delle tarkoitetun Sukukokouksen pitämisen ensi vuodelle 2022. Toi-

votaan, että vältymme kolmannelta korona-aallosta ja voimme ko-

koontua tapaamaan sukulaisia ja kuulemaan uutiset niin idästä – ete-

lästä – lännestä – pohjoisesta eli kaikilta ilmansuunnilta vuonna 

2022.  

 

Seurataan uutisia, samoin sukuseuran omia www.kuolismaankettu-

set.fi sivuja. 

 

Hyvää ja Aurinkoista Kevätaikaa ja tulevaa kesää - Mennään terveys 
edellä 

Tuula 

 
 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
http://www.kuolismaankettuset.fi/


 
4 

Puolueiden kannatus 1929 eduskuntavaaleissa Ilomantsissa 
Ensio Kettunen 
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Vuoden 1929 eduskuntavaalit pidettiin 1. – 2.7.1929. Karjalan maa lehdessä oli 

ilmoitus, että Kuolismaassa, Liusvaarassa, Möhkössä ja Melaselässä eduskunta-

vaaliäänestys pidettiin kouluissa, Maukkulassa Risto Tahvanaisessa, Kuuksen-
vaarassa Mikko Ikosessa ja Kirkonkylällä Kansallistalossa. Kansan Voima leh-

dessä vaaliehdokkaiden nimet olivat pikkuilmoituksissa, mutta puolueen ideolo-

gia oli esillä suuremmalla levikillä. Kansan voima lehdessä oli seuraava juttu; 

”No eiköhän myö mennä Ilomantsiin pitämmään vualpuhheita? Ka joutaahan 

tuata ja suatahan minähhii lähtee mukkaan jos suahas yks paikka porvareilta 

poies!”  

 



 
6 

Karjalaisessa puolestaan kokoomus esitteli omia ehdokkaita. Listalta löytyi 

Kuuksenvaaralainen mallitilan maanviljelijä Kalle Lehto. Hänen lapsiaan olivat 

Laura Penttinen, talvisodassa kaatunut Erkki Lehto ja jatkosodan aikana tuber-

kuloosiin sairastunut ja vuonna 1948 tautiin kuollut Yrjö Lehto. Vaaleissa Kalle 

Lehto ei kuitenkaan pärjännyt, hän sai vaaleissa vain 414 ääntä. Kokoomus sai 

Kuopion läänissä yhden ehdokkaan läpi, maalaisliitto neljä (mm. joensuulaisen 

Antti Kukkosen) ja sosiaalidemokraatit viisi edustajaa.  

Kalle Lehto asui lapsuuteni Kuuksenvaarassa. Hänen tyttärensä Laura Penttinen 

os. Lehto toimi alaluokilla opettajanani. Kalle Lehto kuoli kauan ennen minun 

syntymääni, joten en tuntenut häntä, mutta kuulin lapsena tarinoita hänestä. 

Kallen vaimo Maikki Lehto kuoli kotonaan 26.3.1936. 

 

 

Kunnallisvaaleissa v. 1933 sos.dem. – porvarit suhde Kuolismaassa oli 135–10 

ja seuraavissa vaaleissa 146–13, eli Kuolismaan asukkaat olivat sosialisteja! 
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Ilomantsilaiset maaseudun kauppaliikkeet ja koulut 1939 
Ensio Kettunen 

Aiemmassa toukokuussa ilmestyneessä Kettusviestissä oli esittelyssä Ilomantsissa kir-

konkylän kauppaliikkeet ja muutamia kylien kauppaliikkeitä. Täydennän tässä artikke-

lissa kesällä 1939 toiminnassa olleiden kylien kauppaliikkeet ja kansakoulut.  

 

Kylien kauppaliikkeet ja muut liikkeet kesällä 1939: 

Hattuvaaran Sekatavarakauppa, Ivana Puruskainen 

Haukivaaran Kyläkauppa, Heikki Hartikainen 

Huhuksen kauppa Oy, Antti Turunen 

Huhuksen Sekatavarakauppa, J. Mustonen 

Hömötin Sepänliike, E. Soikkeli 

Iljanaho sekatavarakauppa, V. Karttunen 

Issakan Sekatavarakauppa, Eino Varis 

Kivilahden Talouskauppa 

Kivilahden Sekatavarakauppa, Antti Penttinen 

Kivilahden Sekatavarakauppa, Yrjö Ryhänen 

Korentovaaran sekatavarakauppa, Pietari Hakkarainen 

Korentovaaran Sekatavarakauppa, Mikko Saarelainen 

Kuolismaan sekatavarakauppa, Veljekset Jukola Osakeyhtiö 

Kuolismaan Sekatavarakauppa, Iivana Tiomoskainen 

Liusvaaran kauppa, Kuisma Martiskainen 

Lutikkavaaran sekatavarakauppa Tauno ja Mikko Kettunen 

Marjovaaran Kangas ja Sekatavarakauppa, Otto Kontturi 

Marjovaaran Sekatavarakauppa, Antti Niiranen 

Marjovaaran Saha ja Mylly, A. Volotinen 

Megrijärven sekatavarakauppa, Väinö Hyvärinen 

Megrijärven sekatavarakauppa, Antti Kurvinen 

Meskenvaaran Sekatavarakauppa, Josua Pussinen 

Melaselän Osuuskassa, Heikki Pehto opettaja 

Melaselän sekatavarakauppa, Aapeli Härkönen 

Möhkön Osuuskassa, H. Poikonen 

Osuusliike Oma-Apu Möhkö 

Möhkön sekatavarakauppa, Martti Lund 

Möhkön Talouskauppa, Oy Hallman 



 
8 

Möhkön Sekatavarakauppa, Juho Mononen 

Möhkön maalaamo, R.J. Salomaa 

Naarvan kauppa, Simo Hirvonen 

Naarvan Saha ja Mylly, Simo Hirvonen 

Sonkajan kauppa, Dimitri Huurinainen 

Sonkajan Sekatavarakauppa, K. Nykänen 

Sonkajan Mylly ja Saha, Matti Pulkkinen 

Tyrjän Sekatavarakauppa Ale Pajarinen 

Tyrjän Talouskauppa, Alex Pajarinen 

Ilomantsin Maamieskoulu 
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Karjalaisen mainoksia lauantain 18.4.1959 lehdestä 

Kerron tässä tarinan kesältä 1959. Isäni kävi tuona keväänä ja alkukesän ajan polku-

pyörällä töissä Multikankaalla. Kesän kuluessa hän halusi helpottaa kulkemista ja suun-

nitteli mopon ostamista. Heinäkuun alkupäivinä hän meni kirkonkylälle katselemaan 

mopoja Onni Niemestä ja Eino Romppasen kaupasta. Mopokauppa syntyi Romppasen 

Einon kanssa ja isäni oli uuden Monarkin omistaja. Eino neuvoi isää mopon käytössä, 

mutta isäni ei uskaltanut vielä kokeilla mopoa kaupan pihalla. Isäni ei ollut koskaan 

ajanut mopoa, joten hän työnsi moponsa kotiin. Se on ollut varmaan raskas reissu, sillä 

kuka on työntänyt mopoa, tietää miten hankala sitä on työntää. Me lapset odottelimme 

koko päivän kotona ja vähän väliä katselimme ikkunasta ”Särkkätien” suuntaan. Lopulta 

isäni ilmestyi Särkkätieltä työntäen mopoa. Juoksimme häntä vastaan ja kyselimme, 

miksi isä ei ajanut mopoansa kylältä kotiin? Illalla hän uskalsi jo nousta mopon selkään 

ja polkaisten moponsa käyntiin. Hetken päästä mopo sammui ja hän alkoi tutkia, mikä 

vika uudessa mopossa oli? Lopulta hän havaitsi, että bensahana oli kiinni ja kun hän 

avasi sen, mopo käynnistyi. Uuden metallin ja palaneen öljyn katku levisi pihamaal-

lemme. Vaihde päälle ja menoksi. Isäni ajoi aluksi ympyrää tuvan, saunan ja navetan 

välissä. Meno näytti aluksi humalaisen hoipertelulta. Pian kuitenkin ajaminen alkoi luis-

taa paremmin ja hän uskalsi laittaa jo kakkosvaihteen päälle. Matka suuntautui naapu-

riin, setämme talon suuntaan. Juoksimme mopon perässä naapuriin. Setämme katseli 

uutta mopoa ihmetellen ja pyysi, että saisiko hänkin kokeilla mopoa? Isäni neuvo setää 

mopon käytössä ja hän saikin mopon polkaistua käyntiin. Vaihde meni päälle voimak-

kaasti rutisten ja setäni lähti ajamaan holtittoman näköisesti, tupakka suupielessä kohti 

läheistä heinäpeltoa. Heinät oli rasseilla ja setäni lyhyt ajomatka päättyi yhteen hei-

närassiin. Setäni kirosi ja sanoen” Otto laittoi kaasua päälle ja kun minä laitoin lisää, 

mopo karahti heinäseipääseen”. Monarkilla isäni ajoi kaksi vuotta ja sen jälkeen hän 

kävi vaihtamassa Monarkin Tunturiin Onni Niemen liikkeestä. Tunturilla hän ajoi sitten 

kuolemaansa, 1970-luvun loppuun, saakka. 
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Toinen juttu, jonka haluan kertoa isäni mopoista, tapahtui muutamaa vuotta myöhem-

min. Isäni ja veljeni Raimo olivat taas keväällä Multikankaalla savotassa ja he kulkivat 

sinne mopoilla ja asuivat viikon teltassa. Isoveljeni oli jo toisella kymmenellä ja siihen 

aikaan mopossa sai kuljettaa alle 10-vuotiasta. Isä ja veljeni lähtivät maanantai-aa-

muna ajamaan kotoa kohti Multikangasta. Meskenvaaran Sanni Härkösen kaupan ta-

kana oli Koivuniemen Arvi ja muistaakseni konstaapeli Turunen autossa istumassa. Kun 

he huomasivat isäni ja veljen ajamassa kohti Patrikkaa, Arvi pisti pillin soimaan. Isä 

hätääntyi siinä vaiheessa ja pysäytti mopon tien varteen ja sanoi veljelleni; ”sano pol-

liiseille, että olet alle kymmenen vuotta vanha”. Arvi tuli mopon luokse ja tutkaili mopon 

kuntoa hetken aikaa. Sitten hän vilkaisi Raimo-veljeeni ja sanoi, että sinä se muuten 

olet jo toisella kymmenellä? Raimo vastasi heti; ”isä käski kyllä sanomaan, että olen 

alle kymmen vuotta, mutta olen minä jo vanhempi”. Arvi katsoi isääni ja tokaisi;” Vai 

sillä lailla se isäukko sanoi. Tuleppa isäntä autoon, niin kirjoitamme pienen muistutuk-

sen sinulle, niin seuraavan kerran muistat poikasi iän tarkemmin!” Isäni palasi autosta 

Raimon luokse ja tokaisi pojalleen; ” Suat käyvä kotoa polkupyörän ja ajat sitten pe-

rässä Multikankaalle. Oisit pitännä suus kiinni, niin oisit piässyt mopon kyyvissä työ-

maalle! Nyt suat polokkee munat nilellä minun perässäni työmaalle.”  
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Vuonna 1939 toiminnassa olleet Kansakoulut 1939 (1955 oli jo 43 kyläkoulua)  

1. Ilomantsin kirkonkylän koulu 

2. Liusvaaran koulu 

3. Kuolismaan koulu 

4. Lutikkavaaran koulu 

5. Ontronvaaran koulu 

6. Möhkön koulu 

7. Kuuksenvaaran koulu 

8. Marjovaaran koulu 

9. Melaselän koulu 

10. Mutalahden koulu 

11. Haukivaaran koulu 

12. Maukkulan koulu 

13. Sonkajan koulu 

14. Huhmarisvaaran koulu 

15. Kivilahden koulu 

16. Ruotiniemen koulu 

17. Huhuksen koulu (Suurlahden tai Sopukan koulu?) 

18. Tyrjänsaaren koulu 

19. Naarvan koulu 

20. Hattuvaaran koulu 

21. Korentovaaran koulu 

22. Lehtovaaran koulu 

23. Käenkosken koulu 

24. Hakovaaran koulu 

25. Hömötin koulu 

26. Mekrijärven koulu 

27. Tokrajärven koulu 

28. Issakan koulu 
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Kuolismaan koulu 

 

Melaselän koulu 1930-luvulla 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

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

tustumiskohteena on rajan takaiset Porajärven, Kuutamalahden, Klyysinvaaran ja Lu-

pasalmen kylät. Tällä kertaa tutustumiskohteena on Kinnermäen karjalaiskylä Vieljär-

ven ja Pannilan kylien välissä. Jos kenellä on aikaa ja kiinnostusta, kannattaa käydä 

kylässä, on tutustumisen arvoinen! 

 

Vanhalla rajalla, Käsnäselän ja Kolatselän kylien puolivälissä. 

Vanhalta rajalta mentäessä ensimmäinen kylä on Kolatselkä, sen jälkeen tulee pie-

nempiä kyliä ja noin 25 km Kolatselästä oikealle johtava tie vie Vieljärvelle. Kylä oli 

aiemmin kaunis karjalaiskylä, mutta nykyään varsin ”sekavanoloinen” kirjavine raken-

nuksineen. Vieljärveltä tie jatkuu Kinnemäkeen, jonne on 6–7 kilometriä Vieljärveltä. 

Kinnermäessä on ollut asutusta 1500-luvulta lähtien ja siellä ovat asuneet Aunuksen 

liiviläiset suvut. Kylän keskellä on Smolenskin jumalaäidin tsasouna, joka on raken-

nettu jo 1700-luvulla. Tšounaan ympärillä on lähes parikymmentä vanhaa hirsistä ra-

kennettua taloa, joista vanhimmat 1800-luvulta saakka asuttuja. Rakennustyyli on sa-

maa kuin Aunuksen kaupungissa ja myös useissa Äänisen rantakylissä. Kylä on Karja-

lan tasavallan suojelukohteita. Matkalaiset voivat majoittua kylän taloissa maksua 

vastaan ja kylässä on kuulu savusauna hyvine löylyineen. Seuraavilla sivuilla muuta-

mia kuvia kylän rakennuksista vuodelta 2018.  
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Kolatselän tsasouna 

 

Vieljärven Tsasouna 
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Kinnermäen kylä 2018 

 

Kinnermäen Smolenskin jumalaäidin tsasouna  
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Vanha Aunuksen karjalainen talo 

 

Kinnermäen kylä 2018 
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Vanha talo Kinnemäessä 2018 

 

Sama talo kesällä 1942, takana venäläisten särkemä tsasouna 
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Kinnermäen kylä kesällä 1941 
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Ilomantsilaiset sota-ajan valokuvaajat 1941–1944   
Ensio Kettunen 

Ilomantsilaiset kersantti Sulo Laine ja sotamies Viljo Kettunen valokuvasivat JR 9, II ja 

III pataljoonan ilomantsilaissotilaita ja maisemia Syvärin ja Äänisen alueella. Kuvat on 

otettu pääosin vuosilta 1940–1944. Mustavalkokuvat olen muuttanut värillisiksi! 

 

Ilomantsilaisia asevelvollisia 1940–1941

 

Varuskuntarakennus 1940–1941 
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Varuskuntarakennus 1940–1941 

 

Varuskunnan piha-alue 1940–1941 
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Varuskuntarakennus 1940–1941 

 

 

Varuskunnan varastorakennuksia 1940–1941 
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Ilomantsia kesällä 1940 tai 1941 

 

 

Ilomantsilaiset JR 9 sotilaat marssilla Ilomantsista Tohmajärvelle 23.6.1941 
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Sotilaat etenevät Aunuksen (Nirkka) korvessa syyskuussa 1941 

 

Iivinäjoen ylitys Latvan aseman lähellä 26.9.1941 
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Joen ylitys Latvan seudulla 26.10.1941 

 

Päsinselkä 28.9.1941 
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Orsegan asema 30.9.1941 

 

Petäjäselkä 2.10.1941 
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Syvärin ylitys 6.-7.10.1941 

 

Piirros Syvärin ylittämiskohdalta 6.-7.10.1941 
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Petroskoin keskustaa 12.10.1941 

 

 

Valtausparaati Äänislinnassa 12.10.1941 
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Valtausparaati 12.10.1941 Äänislinnan keskustassa 

 

 

Valtausparaatiin osallistuneet Laguksen panssarit 12.10.1941 
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Petroskoin keskuspuisto 12.10.1941 
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Äänislinna, Suolusmäen suunnalta otettu kuva 12.10.1941 

 

 

Äänislinnan keskustaa kesäkuussa 1942 
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Tuhoutunut puisto Äänislinnassa 12.10.1941 

 

Äänislinnan asemalla junia 1941 tai 1942 
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Vanha rakennus vuodelta 1941–1942 talven ajalta 

 

Kaupunkikuva Viipurista tai Sortavalasta vuonna 1940 tai 1941 
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Syvärin kaupungin asemarakennus kesällä 1942 

 

 

Viipurin rautatieasema keväällä 1942 
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Äänislinnan urheilukenttä 23.6.1942 

 

Äänislinnan sotilaskoti 23.6.1942 
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Äänislinnan sotilaskoti 23.6.1942 

 

 

Äänislinnan rautatieasema 23.6.1942 
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JR 9 sotilaat marssivat Äänislinnan stadionilla 23.6.1942 

 

 

Venäläisten 6.12.1941 räjäyttämä Stalinin kanavan sulku 
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Sulo Laine (s. 19.5.1917) vartiossa Levinassa joulukuussa 1941. Sulo haavoittui 

28.12.1941 Kummun ja Villen tukikohtien takaisinvaltauksessa. Hyökkäyksessä kaatui 

viisi suomalaista (mm. ilomantsilainen Erkki Alenius) ja 25 miestä haavoittui.  Palveli 

III/JR 9 esikuntakomppaniassa, 3. konekiväärikomppaniassa ja 19.7.1944 alkaen ryh-

mänjohtajana JR 9, 11. komppaniassa. Haavoittui vakavasti 28.7.1944 Muuannon alu-

eella uusiin asemiin menomatkan aikana.  
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Kuolismaalainen Viljo Kettunen, s. 8.5.1921, k. 1.8.1944 28. kenttäsairaalassa. Viljo 

haavoittui Songerjärvellä 1.8.1944 kranaatinheittimen ammuksen sirpaleista. Viljo pal-

veli jatkosodan aikana JR 9, 7. komppaniassa.  

 

Lisää miesten ottamia valokuvia seuraavissa Kettusviesti-lehdissä 


