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Heinäkuun lehdessä aloitamme juttusarjan, joka käsittelee jatkosodan historiaa. Syksyn lehdissä 

kerromme kunkin kuukauden aikana tapahtuneita, jatkosodan taisteluja. Kertomukset ovat pääosin 

kirjoittamistani kirjoistani ja ne ovat isäni ja muiden sotilaiden kertomia tarinoita; Levinan  miehet, 

Kuoleman Syvärillä, Verinen marssi, Itärajan korpisoturit, Taistellen Karhumäkeen ja Hyökkäys 

Tolvajärvellä. Juttusarja valottaa jatkosodan alkuajan taisteluja ja myös sotilaiden tuntoja sota-aikana. 

Tarinoiden taustalla on jonkun sotilaan kertomus, jota olen muokannut luettavampaan muotoon. 
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Ilomantsin kesän tapahtumia 2021   
 
Hattuvaaran Petrun praasniekka 28.6. klo 17.30 ja 29.6. klo 9 

Ihmeiden ILO!TALO -näyttely 1.7.–15.8 Kansallistalolla 

Ilomantsin retkiviikko 28.6.–4.7. 

Ruukkipäivä - Kesäpäivä Möhkön ruukilla 11.7. klo 10–18 

Möhkön kylä (Luentosarja) 14.7. kello 13 (Jorma Ikonen ja Osmo Karttunen) 

Sota Möhköstä (Luentosarja) 17.7. klo 14 (Eino Launonen) 

Iljan praasniekka 19.7. klo 9 – ja 20.7. klo 9- 

Pieni pyhiinvaellus; lähtö seurakuntatalolta, vaelletaan reittiä Mustanmäki-Kokon-

niemi-sankarihautausmaa. 25.7. klo 14 

BBHF Goes Parppeinvaara jazz-ilta 6.–7.8. klo 17–23 

Karhufestivaali: Mestarit Mantsissa -kutsuveisto 12.–13.8. 

Valon yö 28.8. Möhkössä 

Sonkajan praasniekka 14.9. klo 17 - 

Mutalahden praasniekka 17.9. klo 17 – 

Möhkön museo avoinna koko kesän, esittelyssä mm. Kuolismaan Kettusten Matin-

vaaran tila 
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Juhannusjuhla 
Ensio Kettunen 

Siniristilippumme kaunis tuulessa hulmuaa. Juhannusjuhla on tullut. Hymyää tai-

vas, maa. Korkea, sininen taivas järviimme heijastuu. Auringon kullassa kylpee jo-

kainen kukka ja puu. 

Kasvoilla ihmislasten on suven onnea vain. Mielen se tenhoo, välkkyy sielua kir-

kastain. Juhannusjuhla on tullut. Lauhasti tuulet soi. Liidellä leivon lailla ihmisen 

aatos voi. 

Siniristilippujen merta katsomme ihaillen. Kuinka ne kauniisti liehuvat viirinä va-

pauden. Kiitosta sielumme laulaa Luojalle innoissaan. Edestä kauniin, vapaan, kul-

taisen syntymämaan. 

Laulun ja lemmen aika tullut on vihdoinkin. Pohjolan kesää rinnoin lämpimin ter-

vehdin! Onnen ja rauhan aikaa, Luojani taivainen, salli sa elää Suomen polvesta 

polvehen! 

Viljo Tuomela 
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Ilomantsin kalmistot ja tsasounat  
Ensio Kettunen 

Tšasouna-nimi tulee venäjän kielen sanasta hetki. Nimi viittaa ortodoksisen kirkon het-

kihartauksiin eli lyhyisiin hartauksiin, joita pidettiin aamulla kuuden ja yhdeksän aikaan, 

päivällä kello 12 ja iltapäivällä kello 15 aikaan. Raja-karjalaisissa kylissä rakennettiin 

kalmistot ja tsasounat usein kylän keskellä olevaan jyhkeän kalmistokuusikoon tai jär-

ven niemeen tai saareen. Ilomantsissa lähes kaikissa suuremmissa ortodoksikylissä oli 

aiemmin oma kalmisto ja niiden yhteydessä tsasouna.  

Luterilaiset eivät hyväksyneet 1700-luvulla kreikkalaiskatollisten ”pyhissä lehdoissa” ta-

pahtuneita uhritoimituksia. Tuomiokapituli määräsi Ilomantsin seurakuntaa tuhoamaan 

pitäjän kalmistot ja tsasounat vuonna 1748. Ilomantsin kirkkoherra Norrgren kirjoitti 

muutamaa vuotta myöhemmin tuomiokapituliin ja ohessa lyhennetty teksti; ”Ilomant-

sin kylistä on poltettu kalmistot ja tsasounat. Kylien poltetut tsasounat olivat kooltaan 

kaksi syltä joka seinältään tai vähän pienempiä. Ikimuistoisina aikoina kreikanuskoiset 

olivat ne rakentaneet, eikä niistä kukaan ole pitänyt huolta. Kullakin tsasounalla on oma 

nimi ja ainoastaan nimipäivinä kreikanuskoiset kokoontuivat niihin jumalanpalveluksia 

pitämään. Tsasounain ympärillä kasvaa paksuja puita ja tuuheaa metsää, jossa heillä 

on kalmistot, joihin hautaavat vainajansa. Näissä tsasounoissa ja rukoushuoneissa krei-

kanuskoiset uhraavat esikoiset kaikista, niin kuin kaloista, linnuista, maidosta, leivästä, 

puurosta, vellistä ja muusta ruuasta sekä rahasta. Ensin ne asetettiin jumalankuvien 

eteen ja kumartaen pyydettiin heitä syömään, mutta sitten, pitkän tyrkyttelyn perästä 

itse syötiin antimet, ja rahoilla ostettiin kuvia ja vahakynttilöitä palamaan entisten ku-

vien eteen. Kun tsasounat ja kalmistot poltettiin kreikanuskoiset ovat luopuneet pahen-

tavista ja taikauskoisista uhreistaan yllä mainituilla paikoilla.”   

Ilomantsissa oli useita kalmistoja ja tsasounia 1900-luvun alussa. Mainittavimman 

niistä olivat Liusvaarassa, Vuottoniemellä, Kuolismaassa, Ontronvaaralla, Melaselässä, 

Hattuvaarassa ja kirkonkylällä Kokonniemellä. Edellä mainittujen lisäksi Megrissä ja 

Pahkalammella oli vanhauskoisten luostarit ”monasterit”. Ilomantsin rajalla, Suojärven 

puolella, Salmijärvellä oli oma tsasouna ja kalmisto. Ontronvaaran ja Vuottoniemen 

kalmistoissa, sekä vanhoissa luostareissa en ole käynyt, joten niiden paikkatiedot ovat 

historiatietojen varassa.     
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Liusvaaran tsasouna ja kalmisto 

 

Liusvaaran tsasouna väreissä, Albert Hämäläinen 1927, Museovirasto 

Liusvaaran tsasouna valmistui vuonna 1916. Tsasounan pituus oli kahdeksan metriä, 

leveys viisi metriä ja korkeus 4,5 metriä. Tsasouna oli pyhitetty Kristuksen taivaaseen 

astumiselle. Tsasouna peruskorjattiin kesällä 1939 ja se poltettiin joulukuun alussa 2. 

tai 3. 1939. Tsasouna oli kolmihuoneinen, eli siinä oli eteinen, kirkkosali ja pieni altta-

rihuone. Käydessäni Liusvaarassa vuosituhannen alkupuoliskolla, tsasounaa ympäröivät 

pellot olivat vielä osittain näkyvissä. Kylän tsasouna rakennettiin Liusvaaran tien poh-

joispuoleiselle pellolle vuonna 1916 ja sen paikka löytyy kylän mäen päältä. Kyläkal-

misto sijaitsee Ylinen Liusjärven länsirannalla ns. Kalmanlahdessa. Liusvaaran kalmis-

toon pystytettiin muistomerkki kesällä 1937 Porajärven taisteluissa vuonna 1921 kaa-

tuneille sankarivainajille. Mustasta kivestä valmistettu muistomerkki tehtiin Nevalaisen 

kiviveistämössä Joensuussa. Kivessä oli teksti ”Kauko-Karjalan puolesta kaatuneet 

1921”. Kiven takapuolelle oli kirjoitettu ”Kiitollisuudella karjalaiset”.  Kaksi Liusvaaraan 

haudattua vainajaa tunnistettiin ja he olivat Ville Parppeinen ja Jetsonen. Jetsosen etu-

nimeä ei löydy arkistoista. Kahden vainajan nimeä en löytänyt arkistotiedoista.  
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Liusvaaran kylä, Uuno Peltoniemi 1933, Museovirasto 
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Kuolismaan tsasouna ja kalmisto 

 

Kuolismaan pyhien Apostolien tsasouna väreissä, Uuno Peltoniemi 1933, Museovirasto 
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Kuolismaan ensimmäinen tsasouna rakennettiin vuosina 1796–1844 välisenä aikana. 

Uudempi tsasouna rakennettiin vanhan tsasounan paikalle vuonna 1870. Paikka oli Ky-

läjärven länsipuolella, lähellä Kyläjärveä. Uudemman tsasounan mitoiksi on ilmoitettu 

6,5 metriä x 5,5 metriä x 3 metriä. Perimätiedon mukaan Kuolismaan tsasouna oli tehty 

vanhan aitan hirsistä. Arkkipiispa Hermannin käynnin jälkeen 1930- luvulla sitä kun-

nostettiin.  Kuolismaan ”sieluista” käytiin kovaa kamppailua, kun Ilomantsin ev. lut seu-

rakunta ja Ortodoksit palkkasivat kylään oman papin hoitamaan kylien hengellistä elä-

mää. Pastorina toimi Anatoli Ortamo, joka oli kirkkoherrana toimineen Simeon Okulovin 

veljenpoika. Vladimir Talsta toimi pappina Ortamon jälkeen vuosina 1938–1939 vuoro-

tellen omapäiseksi kutsututun Demetrios Linnun kanssa. Luterilaisilla oli myös oma 

pappi Kuolismaassa ja sitä tehtävää hoiti ylimääräinen apulainen Onni Huuhtanen. 

 

Kuolismaan tsasouna sijaitsi vajaan 100 metrin päässä Kyläjärven rannasta Osipanlah-

den rannalla. Kuolismaan Sairasmaja oli lahden vastapuolella noin 300 metrin päässä. 

Tsasouna ja kalmisto olivat suurien kuusien ja mäntyjen katveessa. Käydessäni tsasou-

nan ja kalmiston paikalla kesällä 2003 kyläkalmiston ikikuusikko oli vielä pystyssä. Olin 

hetken aikaa yksin kalmistossa ja mietin menneitä sukupolvia ja heitä, jotka lepäsivät 

ikikuusikon alla. Vuonna 2006 kävin paikalla ja vanhat kuuset ja männyt oli kaadettu 

metsäkoneilla. Surullinen kokemus! Kuolismaan kylän asukkaista pääosa oli ortodok-

seja 1600–1800-luvuilla, mutta luterilaisten määrä kasvoi vuosien kuluessa. Kylässä 

elettiin uskontojen erilaisuudesta huolimatta suhteellisen sopuisaa yhteiseloa. Pienistä 

uskonriitoja oli 1930-luvulla, mutta niistä huolimatta kylässä elettiin rauhallista aikaa. 
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Kuolismaan silta (kuvaan on lisätty värit), Ilomantsin museosäätiö 

 

Sairasmaja (kuvaan on lisätty värit) Museovirasto 
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Vuottoniemen tsasouna ja kalmisto 

 

Vuottoniemen tsasouna kesällä 1933. Uuno Peltoniemi Museovirasto 

Vuottoniemen kylä oli 18 kilometriä Kuolismaasta koilliseen, samannimisen järven ran-

nalla olevassa niemessä. Kylän ensimmäinen tsasouna oli rakennettu 1800-luvun alku-

puoliskolla ja samalle paikalle rakennettiin 1900-luvun alussa Jumalaäidin kuolonuneen 

nukkumiselle pyhitetty uudempi tsasouna, jossa oli kaksi huonetta esihuone ja varsi-

nainen kappeli. Tsasounan pituus oli seitsemän metriä, leveys viisi metriä ja korkeus 

noin 4,2 metriä. Tsasouna ja myös kylän talot poltettiin 2.12.1939, kun neuvostojoukot 

lähestyivät kylää idästä. Kylään ei koskaan johtanut maantietä, se saatiin tehtyä Rouk-

keen särkille saakka ennen talvisotaa. Sieltä oli Vuottoniemen kylään vielä matkaa noin 

puoli peninkulmaa. Kylän asukkaista suurin osa oli ortodokseja. Kylästä itään perustet-

tiin 1800-luvun alussa Pahkalammen vanhauskoisten luostari. Luostarin kukoistuskau-

della siellä asui 20–30 henkeä. Luostari oli lähes omavarainen, siellä oli lehmiä, hevosia 

ja muita kotieläimiä, joista saatiin peruselintarvikkeet. Lisäksi saatiin kalaa (munkeilla 

oli 80 verkkoa ja kaksi nuottaa), perunaa ja muita kasviksia omalta maalta.  Luostarin 

maa-alueet olivat suuria ja osa maista sijaitsi Vuottoniemenjärven takamailla.   
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Vuottoniemen kalmisto kesällä 1933. Uuno Peltoniemi, Museovirasto 

 

Vuottojärvi kesällä 1938 
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Pahkalammen vanhauskoisten (starovertsien) luostari 

 

Pahkalammen vartio talvella 1938 

Pahkalammelle vanhauskoiset rakensivat luostarin vuonna 1798 ja sen puuhamiehenä 

toimi Aunukselainen Marki Aleksandroff. Luostarin päärakennus oli kaksikerroksinen. 

Ylkäkerrassa oli luostarin kirkko ja alakerrassa asui päämunkki, alkuaikoina Marki Alek-

sandroff. Luostarin päärakennuksesta johti katettu käytävä luostarin munkkien asuin-

rakennukseen. Muiden rakennusten välille oli tehty puiset pitkospuut. Luostarin toiminta 

hiipui 1800-luvun puolivälin jälkeen ja munkkien kuoltua, luostariin muutti asumaan 

Kirilä Maksimainen. Kirilä kertoi Vuottoniemeläisille, että luostarin päärakennuksessa 

kummitteli. Kirilä epäili kummituksen olleen Marki Aleksandroffin. Pahkalammen ran-

nalla oli sauna, jonka vieressä oli pyhä lähde. Sen kirkasta vettä käytettiin puhdistau-

tumiseen. Monasterissa oli ollut ammoisina aikoina lähes 30 henkeä, 9 lehmää, 2 här-

kää, 2 hevosta, kanoja ja kissoja. Sikoja ja koiria eivät vanhauskoiset suvainneet mo-

nasterissa. Munkit kalastivat Vuottojärvistä ja Pahkalammista ja sitä varten heillä oli 80 

verkkoa ja 2 nuottaa. Pahkalammen alaluostari oli Megrin rannalla ja aikaisemmin erak-

kola oli Liusvaaran kylässä. Vanhauskoisia asui Pahkalammen ja Megrin lisäksi myös 

Kuolismaassa, Vuottoniemellä ja Salmijärvellä (Liusvaarasta peninkulma Vegaruksen 

suuntaan) aina 1900-luvun alkuun saakka. 
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Elinlammelta Pahkalammelle johtava polku 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto 

 

Pahkalammen luostarin asuinrakennus 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto  



 
15 

Starovertsit eli vanhauskoiset olivat uskonnollista väkeä. He viettivät aikaa yleensä 

omien seurassa, eivät käyneet ”räähkän” eli syntisten kodeissa. Kaunistautumista ei 

hyväksytty ja ruoka oli yksinkertaista. Pappeja he eivät hyväksyneet vaan heidän sie-

lunhoitajanansa toimi päämonahka eli päämunkki. Ristinmerkin he tekivät kolmella sor-

mella, eri lailla kuin ortodoksit. Ehtoollisen ja joulun vietto ei kuulunut heidän ta-

poihinsa. Jos joku syntinen joi tai söi starovertsin astiasta, se särjettiin. Starovertsilla 

oli mukana aina oma juoma-astia, joskus myös ruokailuvälineet. Starovertsit eivät hy-

väksyneet sikoja ja koiria, ne olivat saastaisia. Myös tavalliset kansanlaulut olivat syn-

tiä. Starovertseilla oli tapana paastota keskiviikkoisin ja perjantaisin. Aamulla herätessä 

he pesivät silmät ja kädet huolella, samoin ennen ruokailua. Ilomantsilaisilla starovert-

seilla oli tapana hakea Pahkalammen pyhästä lähteestä vettä kotiin. Lähde sijaitsi Pah-

kalammen rannalla olleen saunan läheisyydessä. Kun Pahkalampi autioitui 1850-luvulla, 

munkit siirtyivät Megrin luostariin. Luostarin kalmisto oli luostarin vieressä. Eräät ilo-

mantsilaiset kävivät Pahkalammen luostarissa 1900-luvun alussa ja toivat sieltä kirkon-

kylälle (1700-luvun) venäjänkielisen Raamatun, rukousnauhan ja pyhiä esineitä.

 

Pahkalammen luostarin sauna kesällä 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto 
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Ilomantsin kirkkoherra Feodor Okulov kirjoitti vuonna 1836 seuraavan kirjeen; 

 

 

”Pahkalammen luostari, joka on enemmän kuin 40 vuotta vanha, ja sen 

perustajana oli Marti-niminen venäjältä paennut vanhavierulainen mies. 

Luostari sijaitsee Olssonin omistamalla rälssitilalla. Nykyisin sen johta-

jana toimii eräs torppariksi itseään kutsuva Kiril Feodorow, joka oli luos-

tarissa jo Mart vanhuksen aikana. Kiril Feodorovilla on vaimona Maria 

Usanasew. Luostarissa on työmiehiksi itseään nimittäviä henkilöitä, muita 

jokapäiväisiä asukkaita siellä ei ole. Luostarissa on rakennus, johon mah-

tuu sadan hengen ihmisjoukko ja rakennus on vanhavierulaisten rukous-

huone. Varsinkin suuren paaston aikana luostariin kokoontuu vanhausko-

laisten lahkoon kuuluvia, ei ainoastaan Ilomantsin pitäjästä, vaan Sor-

tavalasta, Suistamolta, Korpiselästä ja Suojärven pitäjästä, sekä erit-

täin paljon Aunuksen puolelta. En osaa sanoa, mitä toimituksia ja menoja 

vanhauskoiset toimeenpanivat luostarissa, mutta synnintunnustukselle ne 

sinne kokoontuvat”. 

Feodor Maksimow Okulow, kirkkoherra 
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Megrin vanhauskoisten (starovertsien) luostari 

 

Megrin pääluostari vasemmalla, oikealla uusi päärakennus 1933 Uuno Peltoniemi, Mu-

seovirasto 

Megrin luostari perustettiin samannimisen järven rannalle 1800-luvun alussa. Tilalla 

asui silloin isomummoni Fevronia Vlasovin perhe. Luostarin vanha päärakennus oli ja-

ettu kolmeen osaan, jotka uuneilla erotettiin pienemmiksi huoneiksi. Takimmaisessa 

nurkkahuoneessa pyhäinkuvat (ikonit) oli laitettu kahteen riviin ja niiden edessä oli 

lampukka. Ikkunat olivat ”pääkirkossa” pieniä. Luostarin nurkkahuoneessa oli hämärää, 

vaikka ulkona oli kirkas päivä. Luostarin ikkunat avautuivat venäjän suunnalla olevan 

kapean Megrijärven suuntaan. Luostarin oven päälle oli joku vuollut puukolla ”1847”?  

     ”Megrijärven rannalla tuomet ja koivut tuoksuvat alkukesän päivinä. Metsän reu-

nassa lehtikuuset ovat saaneet uudet vihreät neulaset. Kulleron keltaiset kukat ja jär-

viruoko täyttivät järven matalat rannat. Megrijärven keskellä olevassa Kalmasaaressa 

aika on pysähtynyt. Saareen ovat menneet sukupolvet haudanneet kyläläisiä ja luostari 

asukkaitansa. Hautojen päällä oli maatumistilassa olevia gropuja (tuohustalot) tai puisia 

hautaristejä. Järven toinen puoli kuuluu venäjälle ja sinne meillä ei ole lupa mennä”.   

    Megrin luostarissa asui parhaimpaan aikaan 25 munkkia, mutta 1800-luvun lopussa 

luostarissa oli vain kaksi monahkaa, ”vaimot”, lapset ja piiat. Luostarin perustaja oli 

Onofrei niminen venäläinen mies. Hänen tyttärensä Maria ja vävy Matfjev Ivanov asui-

vat luostarissa 1840-luvulle saakka. Luostarissa oli enimmillään 36 munkkia, lisäksi 
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naisia ja lapsia. Luostarissa oli 15 lehmää, joista saatiin luostarin tarvitsema maito. Kun 

venäjältä tulleet rahavarat vähenivät 1850-luvulla, luostarin toiminta alkoi hiipua. 1850 

luvulla luostarissa asui ”monahkojen” Matfvej Ivanovin ja Jefim Bogdanovin perheet. 

Jefim sai isomummoni serkun Feudosian kanssa pojan Mikaelin ja neljä tyttöä. Mikael 

rakensi Megriin uudisrakennuksen, joka siirtyi kaupalla vuonna 1922 valtiolle, kun vii-

meinen nunna, Warvara Vlasov oli kuollut vuonna 1919. Kauppahinta luostarin raken-

nuksista oli 15 000 markkaa. Tuolloin Megrissä asui Vlasovien ja Arhipovien perheet. 

Mikael perusti sittemmin kaupan Möhkön kylään. Tammikuussa 1922 bolsevikit tulivat 

kylään ja ajoivat siellä asuneet Vlasovit ja Arhipovit Liusvaaraan. Suomen valtio perusti 

seuraavana kesänä rajavartioaseman. Megrin luostari toimi vartioasemana aina talvi-

sotaan saakka. Luostarin ikonit (23) kuljetettiin vuonna 1922 Ilomantsiin ja sittemmin 

niistä 18 on siirretty Pohjois-Karjalan museon varastoihin. Osa ikoneista katosi mat-

kalla. Megrin ja Pahkalammen luostarien väliselle erämaa-alueelle olivat munkit tehneet 

salotien, jota pitkin munkit vierailivat toistensa luostareissa.  

 

Megrin luostarin vanha päärakennus 1933, Uuno Peltoniemi Museovirasto 
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Megrissä ei ollut kansakoulua, lapset kävivät koulua Liusvaarassa. Kouluaikana lapset 

asuivat Liusvaaran taloissa, kun reilun peninkulman mittainen huonokuntoinen salotie 

kulki salometsien ja 18 kapulasillan kautta Megriin. Megrin lähin kylä oli Sloboda ja 

Korkeavaara, johon oli matkaa kuusi kilometriä. Slobodassa ja Korkeavaaralla oli neljä 

Martiskaisen taloa (kaksi kruununtorppaa). Sloboda nimi on saattanut tulla venäjältä 

(tarkoittaa maalaiskylää, tehdaskylää tai esikaupunkialuetta, joka on vapaa veroista). 

Sloboda nimi löytyy myös karjalan kielestä nimellä ”Slobota”, joka tarkoittaa taloryh-

mää. Slobodasta Liusvaaraan oli matkaa kuusi kilometriä. Vanhavierulaiset eli vanhaus-

koiset, joihin mummoni suku kuului, käyttivät päivittäin rukousnauhaa. Isomummoni 

”räpläsi” rukousnauhaa työtä tehdessä ja vapaa-ajalla. Vanhavierulaisilla oli venäläiset 

Raamatut ja vanhavierulaisten risti poikkesi hiukan kreikkalaiskatollisesta. Ristinmerkki 

tehtiin kolmella sormella. Heillä kullakin oli omat ruoka-astiat, johon ei ulkopuoliset 

saaneet koskea. Tupakanpoltto oli ehdottomasti kiellettyä.  

 

Megrin hautasaari, jonne monasterin asukkaat haudattiin 
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Ontronvaaran tsasouna ja kalmisto

 

Ontronvaaran kylän rantaa 1925, Olander Museovirasto 
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Ontronvaaran kylän sauna Vieksijärven rannalla H. Salomaa Suomen Metsämuseo 
 

Ontronvaaran kylässä asuttiin jo 1600-luvulla. Kylän talot olivat silloin Ontronvaaran 

päällä. Kylä sijaitsi Ylä Vieksijärven itärannalla. Läheisen vaaran päällä oli pääkylä ja 

Vieksijärven rannalla ns. alakylä. Kylässä asui 1900-luvun alkupuoliskolla kymmeniä 

ilomantsilaisia ja siellä oli noin 20 taloa. Ontronvaaran kylään ei ollut tietä, vaan sinne 

kuljettiin vanhaa purilastietä Möhköstä Koitajoen pohjoisrannalle. Koitajoen yli mentiin 

veneillä tai kahlaten, siellä ei ollut siltaa. Rospuuttoaikana joen ylittäminen oli vaikeaa. 

Möhköstä Ontronvaaralle oli matkaa suoraan noin viisi kilometriä. Ontronvaaran kylässä 

talot oli rakennettu suhteellisen lähekkäin. Korkean mäen päälle kylävaaralle saatiin 

kesällä 1938 oma uusi, keltamullalla maalattu koulutalo. Koulua oli tosin pidetty jo vuo-

sia huonommassa ja pienessä vuokratalossa. Ontronvaaran kylän miehet kävivät talvi-

kausina töissä Kuolismaan ja Suojärven savotoilla, emännät hoitivat pientilojen karjaa 

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

Ale Lyhykäisen, Ale Ikosen, Herman Solehmaisen, Otto Kervisen, sekä Kannisten, Kiis-

kien ja Ikosten perheet. Kylässä oli aiemmin oma kalmisto ja sen yhteydessä pieni tsa-

souna. Tarkempaa paikkaa en pysty sanomaan, koska en ole käynyt kylässä. Ontron-

vaaran kylän taloja ei poltettu talvisodan aikana syrjäisen sijainnin takia. Esimerkiksi 

koulutalo jäi ehjäksi. Kylän laella talojen lattiat oli purettu ja muutettu pesäkkeiksi.  



 
22 

Melaselän tsasouna ja kalmisto 

 

Melaselän Neitsyt Marian syntymän muistolle pyhitetty tsasouna, Museovirasto 

Melaselän ortodoksinen kylä sijaitsi Viiksinselän itärannalla. Kylässä asuttiin jo 1400-

luvulla ja kylän vanhimpia asukkaita oli ukkini Nikolai Purmosen suku. Kylää kutsuttiin 

aikaisemmin Noutlahdeksi ja silloin kylässä oli 8–14 taloa. Ennen talvisotaa kylässä oli 

40 asuintaloa, koulu ja Onni Härkösen kauppa, sekä tsasouna. Tsasouna oli rakennettu 

1700-luvun lopulla vuosina 1750–1796. Kuvassa näkyvä tsasouna lienee rakennettu 

1859 ja sen rakennusala oli noin 40 neliömetriä. Kylässä pidettiin praasniekat 8. syys-

kuuta. Asukkaita ennen talvisotaa kylässä oli noin 360. Kylän vanha kalmisto sijaitsi 

tsasounan alapuolisella rinteellä aina 1700-luvun loppuun saakka. Uudempi hautaus-

maa perustettiin 1800-luvulla läheisen Akanniemen alueelle. Akanniemen kalmistosta 

löytyy vielä hautakumpuja ja muutamia hautamuistomerkkejä. Ukkini Nikolai ja tätini 

Iida on haudattu Akanniemen kalmistoon. Melaselän tsasouna lienee tuhoutunut talvi-

sodan aikaan ja vuonna 1960 sen perinteitä jatkamaan rakennettiin Mutalahden Herran 

äidin syntymälle pyhitetty tsasouna. 
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 Kokonniemen kalmisto 

Kokonniemen kalmisto perustettiin 1790-luvulla Protolan tilan maille. Tilan haltijana 

1700-luvun alkupuolella oli Henrik Mononen ja se siirtyi kreikkalaiskatollisen kirkon hal-

tuun vuonna 1776. Viereisen Niemelän tilan ortodoksinen seurakunta osti 1800-luvun 

lopulla ja sinne rakennettiin vuosina 1890–1892 nykyinen ortodoksinen Pyhän Eliaan 

kirkko.  

 

Ilomantsin Kokonniemen kalmisto sijaitsee kauniilla niemellä. Kalmisto on Ilomantsin 

vanhimpia hautausmaita, sillä sinne on vainajia 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun 

saakka. Viimeisin hauta on luotu umpeen 2000-luvun alkupuolella.  

Tunnetuimpia kokonniemeen haudatuista vainajista lienevät Simana Sissonen, Megrin 

mummona tunnettu Irinja Arhipoff, kirjailija Elna Pelkonen ja keväällä 1918 surmattu 

Ivan Karhapää, joka nimettiin vuonna 2018; Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johan-

nes sonkajanrantalaiseksi. Hautausmaalle on haudattu lähes kaikki aiemmat 1800-lu-

vulla Ilomantsissa palvelleet ortodoksiset papit mm. Andrei Stefanow, Ivan Petrow, 

Aleksei Petrow, Feodor Okulow, Mikael Skorodumow ja myös muita seurakunnan pai-

menia.  

Hautausmaalla kulkija näkee puisia ja valurautaisia hautaristejä, hautakiviä ja suuria 

sukuhautoja. Portin oikealle puolelle jää tunnetun runoniekan Simana Sissosen 
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hautagropu, jota on uudistettu vuosien varrella. Hautausmaan sisäpuolelta vasemmalle 

johtava rantapolun varresta löytyy Ilomantsissa matkustajakotia pitäneen Martta Mik-

kilän hauta. Sen jälkeen polun vasemmalta puolelta löydämme kauppias Piiroisen ja 

kauppias Makaroffien sukuhaudat. Seuraavaksi on Ivan eli Johannes Karhapään viimei-

nen leposija. Hänet nimettiin Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes sonkajanranta-

laiseksi.  

 

Ivan Karhapään hauta 

Korkeiden puiden välissä kulkeva polku vie meidät pikkuhiljaa kohti Kokonniemen kär-

keä. Polku laskeutuu kosteaan notkoon ja sen jälkeen pääsemme nousemaan Kokon-

niemen kärkeen. Se on täynnä vanhoja ja uudempia hautamuistomerkkejä. Viimeiset 

vainajat on haudattu Kokonniemeen viimeisten kymmenien vuosien aikana. Niemen 

kärkeen ovat Repolassa syntyneen Simo Homasen suvun jäsenet saaneet viimeisen le-

posijansa. Irinja Arhipoffille pystytettiin vuonna 1935 korkea harmaasta graniitista veis-

tetty muistomerkki. Hän syntyi Ilomantsin Megrissä metsänvartijaperheeseen vuonna 

1864. Niemen kärkeen on haudattu kirjailija Elna Pelkonen, joka toimi 1930-luvun 

alussa Kuolismaan sairasmajan hoitajana. Elna Syntyi 19. huhtikuuta 1896 Impilahdella 

ja kuoli 21. tammikuuta 1969 Helsingissä. Satojen ja mahdollisesti tuhansien ilomant-

silaisten ortodoksien Kokonniemessä viimeisen leposijan merkkinä olleet puiset ristit 

ovat maatuneet aikojen saatossa. Kaikki maallinen on heidän kohdallansa kadonnut, 
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myös hautapaikalla olleet puiset muistomerkit. Vain sielut ovat jääneet jatkamaan elä-

mää iankaikkisuudessa.  

 

Kauppias Piiroisen sukuhauta 

 

Irinja Arhipoffin hauta 
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Kirjailija Elna Pelkosen hauta 

 

Kokonniemen kalmisto 
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Hattuvaaran tsasouna 

 

Hattuvaaran Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin tsasouna 

Hattuvaaran tsasouna lienee rakennettu 1792, mutta sen valmistumisesta ei löydy do-

kumentteja. Rakennus on kaksihuoneinen ja sitä korjattiin perusteellisesti vuonna 

1910. Silloin rakennettiin eteishuone, kellotorni ja tsasouna vuorattiin laudoituksella. 

Maalipinnan tsasouna sai kesällä 1930, kun kylän isännät pääsivät sopimukseen maa-

lauksesta. Tsasouna selvisi sodista, mutta kuulemani mukaan kirkonkello katosi sotien 

aikana. Tsasounan ikonit on tuotu Terijoelta ja ne on tehty 1800-luvun lopulla. Aiemmin 

1902 rakennettu maantie ohitti tsasounan sisäänkäynnin puolelta, mutta tie siirrettiin 

vuonna 1981 kauemmaksi tsasounasta. Kylän vanha kalmisto sijaitsee tsasounan lä-

hellä olevassa ikikuusikossa, uusi hautausmaa valmistui 1939. Aikaisemmin sanottiin, 

että kalmiston paikka valittiin kylän kauneimmalle paikalle, jotta lepopaikka tyydyttäisi 

vaativampaakin kyläläistä. Praasniekkaa vietetään Hattuvaarassa 28.–29.6. Aiemmin 

praasniekat olivat kolmipäiväisiä, nykyään yksi - kaksipäiväiset.   

Muita uudempia tsasounia nyky-Ilomantsista löytyy Huhuksen Kristuksen taivaaseen 

astumisen tsasouna (1964), Jumalaäidin tsasouna Mutalahdessa (1961), Sonkajan Py-

hän Ristin tsasouna (1998 ja Kaikkien pyhien tsasouna Parppeinvaaralla (1997 Tolva-

järven tsasounan malli).   
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Hattuvaaran tsasouna 1908, Samuli Paulaharju Museovirasto 
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

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

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

pasalmen kylät sekä rajan takaiset Kolatselän, Vieljärven ja Kinnermän kylät. Tällä ker-

taa tutustumiskohteena on Värtsilän vanha pitäjä. Vanhan Värtsilän asutuksesta on tie-

toja 1400-luvulta lähtien. Seuraavalle vuosisadalle mentäessä Vanhan Värtsilän alueella 

oli viisi taloa. Aluksi Värtsilä oli yksi Tohmajärven pitäjän kylä, mutta se itsenäistyi 

omaksi kunnaksi vuonna 1920. Teollisuutta Värtsilään saatiin 1834, kun Gustaf Löf-

ström sai luvan sahalaitoksen perustamiseen. Juvanjoen varressa oli pienehkö sahalai-

tos jo vuonna 1783. Rautatehdas ”Aktiebolaget Wärtsilä Osakeyhtiö” perustettiin Van-

haan Värtsilään vuonna 1852. Tehdas työllisti vuosittain 1200 henkeä, mutta joinakin 

vuosina vain 800 henkeä. Oma kirkko rakennettiin vuonna 1867. Tuolloin Värtsilässä 

asui noin 1000 henkeä. Vuonna 1920 Värtsilä erosi Tohmajärvestä ja vuonna 1938 

Värtsilän kunnan taajamassa asui 3000 ja koko pitäjässä reilut 6000 asukasta. Pitäjässä 

oli vuonna 1938 jo 9 koulupiiriä. Ensimmäinen koulurakennus Värtsilään rakennettiin jo 

1868. Talvisodassa Värtsilän kuntataajama menetettiin Neuvostoliitolle.   

 

Vanhan Värtsilän keskustaa 2020 
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Vanhaa Värtsilää 1900-luvun alussa, Museovirasto (Värit lisätty) 

 

Vanhaa Värtsilää Museoviraston kuva (Värit lisätty) 
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Värtsilän tehdas Museovirasto (Värit lisätty) 

 



 
32 

 

Värtsilän tehtaan rakennuksia 2000-luvulla 

Vanhan Värtsilän pitäjä rajoittui pohjoisessa Korpiselkään, lännessä Tohmajärveen ja 

etelässä Pälkjärveen. Pitäjän pituus oli 23 kilometriä ja leveys 15 kilometriä. Värtsilän 

saha ja myöhemmin rautatehdas oli perustettu Juvanjoen varteen, josta saha ja Rau-

tatehdas saivat voimansa. Juvanjoki sai vetensä pohjoisen puoleisilta Havuvaaran ja 

Korpiselän eteläpuolen järvistä. Juvanjoki laskee Tohmajokeen ja se virtaa Värtsilän 

kunnan alueelta Jänisjärveen. Värtsilän tehdasalueen läheisyydessä oli erilaisia kaup-

paliikkeitä, kahviloita, työväentaloja, koulurakennuksia ja kirkko. Jatkosodan alkaessa 

neuvostosotilaat sytyttivät vetäytymisen alkaessa Värtsilän kylän talot palamaan ja 

pääosa taloista tuhoutui kesällä 1941. Nykyään vanhan Värtsilän alue on uudelleen ra-

kennettu ja siellä asuu reilut 3100 asukasta. Värtsilän kylälle menemiseen tarvitaan 

rajavyöhykelupa, se tarkastetaan ennen siltaa olevassa tarkastuspisteessä.  
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Muistojen kätköistä poimittua 
Ensio Kettunen 

Tarkkaa vuosilukua en muista, mutta se tapahtui 1960-luvun alkupuolella. Olin saanut 

luvan mennä mummoni luokse kylään, hän asui silloin Haukivaarassa. Kävelin kotoa 

Kuuksenvaarasta Joensuun tien varteen ja pääsin Postiauton kyydissä Haukivaaraan. 

Mummoni toivotti minut tervetulleeksi tekemällä karjalan piirakat minun tuloni kunni-

aksi. Yön nukuin serkkujeni kanssa kamarissa. Aamulla anivarhain lähdimme mummoni 

kanssa kyläreissulle ja vierailimme useissa taloissa aamupäivän aikana. Iltapäivällä 

teimme enoni kanssa heinää ja muutama päivä vierähti Haukivaarassa aurinkoisen sään 

helliessä vierailuani. Kävimme päivittäin uimassa Varpojärvellä, jonne oli muutaman 

kilometrin kävelymatka. Eräänä aamuna mummoni tupaan tuli naapuri, joka kertoi 

erään tuntemamme kyläläisen räjäyttäneen itsensä Varpojärven lähellä sijaitsevassa 

saunassa. Uutinen järkytti pienen maalaiskylän elämää ja aikuiset puhuivat lakkaa-

matta tapahtumasta. Seuraavana päivänä ilmoitin enoilleni, että herättää minut aikai-

semmin, sillä halusin palata kotiin. Aamulla heräsin ja huomasin kellosta, että Postiauto 

oli mennyt jo menojaan. Kiukkusin enolleni siitä, ettei hän ollut herättänyt minua. Suu-

tuspäissäni lähdin kävelemään kohti Ilomantsia enon huudellessa perääni; ”Tuleehan 

se auto huomennakin”. Olin kuitenkin tehnyt päätöksen ja jatkoin maantien laitaa kä-

vellen. Kävellessä matka eteni hitaasti ja tuntien päästä olin lähellä Välivaaraa. Siellä 

takaani tuli auto ja se pysähtyi vierelleni. Ovi avautui ja autosta nousi tuttu mies, Erkki 

Suihko. Hän oli käynyt aamulla Haukivaarassa ja oli menossa kirkonkylälle. Erkki kyseli, 

”Minne mies on matkalla?” Sanoin, että olin mummoni luona kylässä ja menossa kotiini 

Kuuksenvaaraan. Erkki käski nousta kyytiin ja hänen kyydissä pääsin Möhkön risteyk-

seen saakka, josta kävelin kotiini Kuuksenvaaraan. Äitini kyseli kuulumiset ja ihmetteli, 

miten se velipoika oli päästänyt pienen pojan yksinään kävellen kotiin. Isäni komensi 

minut heti kotiin tultua heinäpellolle ja elämä palautui taas omiin uomiinsa.    
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Ilomantsin, Korpiselän ja Tohmajärven rintamajoukot 1941 
Ensio Kettunen 

 

Heinäkuussa 2021 tulee 80-vuotta siitä, kun jatkosota alkoi. Sen kunniaksi lehdes-

sämme aloitamme kertomusten sarjan, jossa käsitellään jatkosodan alkua Ilomantsin. 

Korpiselän ja Tohmajärven alueella.  

Karjalan Armeijan joukot siirtyivät kenraalimajuri Axel E. Heinrichsin käskystä kesäkuun 

lopussa ja heinäkuun alussa 1941 lähelle Suomen ja Neuvostoliiton pakkorauhan rajaa.  

Ilomantsissa Ryhmä Oinosen Sissipataljoona 1, URR ja PionP 13 siirrettiin Hattuvaaran 

taakse Hullarin, Vellivaaran ja Ilajanjärven väliselle alueelle. Möhkössä HRR, 24. Raja-

komppania, Panssariautokomppanian yksikköjä, sekä tykkikomppanian joukkue siirtyi-

vät Lutikkavaaran, Louhivaaran ja Ontronvaaran alueen rajalinjalle. Toisen Jääkäripri-

kaatin joukot; Jääkäripataljoonat viisi, kuusi ja seitsemän siirtyivät Sotkasenvaaran, 

Peurujoen, Melaselän ja Viiksinselän väliselle raja-alueelle. Ryhmä Oinosen hyökkäystä 

tukivat Ilomantsissa KevPsto 12 ja 13, 19. TykkiK, sekä Ratsastava Patteristo ja Erilli-

nen Linnoituspatteri. 

 

Rajajoki Koivusuon takana, vanhan Lupasalmelle johtavan polun kohdalla 2018 
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Ryhmä Oinosen komentajana toimi kenraalimajuri Woldemar Oinonen. Hattuvaaran alu-

een komentajana toimi eversti Hans Von Essen (Os E), Möhkön alueen komentajana 

eversti Gustaf Ehrnrooth (Os H) ja 2. Jääkäriprikaatin komentajana eversti Viktor Sund-

man (Os S). Sodan syttymisen jälkeen Möhkön alueelle lähetettiin Jääkäripataljoona 

yhden joukot ja Peurujoella olleet 2. Jääkäriprikaatin joukot siirrettiin Tolvajärven alu-

eelle. Heinäkuun lopussa myös Ratsuväkiprikaatin joukot siirrettiin Tolvajärven alueelle. 

 

Lehmivaaralle johtava vanha tienpohja Longonvaarassa 2018 

 

Hämeen rakuunat (HRR) Pienviljelijäkoulun mäessä 2.7.1941 SA-kuva 
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Ilomantsin alueella suomalaisjoukkoja vastassa oli majuri Valter Vallin rykmentti eli JR 

126 ja sillä oli vahvistuksena eversti Molotsnikovin 80. Rajavartio-osasto. Pataljoonien 

komentajina toimivat suomessa syntyneet luutnantti Ville Vainio ja kapteeni Poikolai-

nen, jota kutsuttiin Uuraan rosvoksi.    

 

Ilomantsin alueen joukkojen ryhmitys 10.7.1941 

 

Rakuunat (HRR) nousemassa Louhivaaralle 15.7.1941 SA-kuva 
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Tuupovaaran ja Korpiselän alueen rintama 10.7.1941 

Tuupovaaran ja Korpiselän alueen rajalle siirtyivät 5. Divisioonan joukot, joista merkit-

tävimmät lienevät olleet JR 22, JR 23, JR 44, Kevyt Osasto 4 ja 44. Rajakomppania. 

Viidennen Divisioonan reservijoukoksi lähetettiin heinäkuun alussa 1941 Paavo Paalun 

1. Divisioona ja se sijoitettiin Tuupovaaraan. Jatkosodan syttymisen jälkeen Korpiselän 

Tolvajärven aluetta puolustamaan tuli saksalaisen kenraaliluutnantti Erwin Engelbrech-

tin johtamat 163. Divisioona (Infanterie Division der Wehrmacht), jonka sotilaat olivat 

pääosin Berliinistä. Tolvajärvellä 163. divisioonaan kuuluvan JR 307 joukkoja komensi 

eversti Rizzmann. Tolvajärven alueen puolustusta oli tukemassa saksalainen Pioneeri-

pataljoona 234 ja 15. heinäkuuta 1941 alkaen Suomalainen 2. JrP. Tykistönä olivat 

Kev.Psto 11 ja Kenttätykistörykmentti 5. 
 

Korpiselän ja Värtsilän alueelle tulivat Eversti Kaarlo Heiskasen johtama 11. Divisioona, 

johon kuuluivat Jalkaväkirykmentit 8, 29 ja 50, sekä Kevyt Osasto 10.    

Pohjois-Karjalan alueella oli Suomalaisjoukkoja vastassa kenraaliluutnantti Filipp Gore-

lenkon 7. Armeija. Värtsilän ja Ilomantsin rajalla oli puna-armeijan 71. Divisioona. Sen 

komentajana toimi vuosina 1940–1941 punakenraali Akseli Anttila, kesällä 1941 eversti 

Vasili N. Fjodorov ja 1.8.1941 alkaen eversti M. Pepeljajev. Divisioonan tykistön ko-

mentajana toimi suomalaissyntyinen everstiluutnantti Toivo Tommola ja hänen varako-

mentajanansa everstiluutnantti Budanov. Korpiselän rintamalla oli Neuvostoliiton puo-

lella JR 52, jonka komentajana toimi eversti M. Birman ja pataljoonien komentajina 

toimivat ”suomalaiset” kapteeni Paavo Kataja ja vanhempi luutnantti Juho Turunen. 

Korpiselän alueen puolustusta oli tukemassa myös osia JR 131 joukoista. 

 

Rajalinjaa Korpiselässä heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Kartta Korpiselän valtauksesta 10.7.1941 (JR 23 arkisto) 
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Tohmajärven ja Värtsilän rajajoukot 

Tohmajärven alueelle siirrettiin kesäkuun lopussa seitsemännen divisioonan joukot ja 

sen komentajana toimi eversti Svensson. Kaltimosta siirtyi marssien juhannuksen ai-

kaan eversti Tapolan Jalkaväkirykmentti yhdeksän sotilaat. Rykmentin toiseen ja kol-

manteen pataljoonaan oli liitetty Ilomantsin ja Enon reserviläisiä. Rajalle siirrettiin sa-

maan aikaan eversti Sainion komennuksessa ollut Jalkaväkirykmentti 51 ja everstiluut-

nantti Ruotsalon Jalkaväkirykmentti 30, sekä Kevyt Osasto 15, Sissipataljoona 2 ja Pio-

neeripataljoona 35. Värtsilän alueella oli lisäksi rauhanajan rajajoukkona toiminut 14. 

Rajajääkärikomppanian miehet. Jatkosodan aikana seitsemäs divisioona kärsi 12 417 

miehen tappiot ja niistä kaatuneina 2 334 miestä. 

 

Suomalaisjoukot Tohmajärven ja Värtsilän rintamalla 10.7.1941 
 

Suomalaisten hyökkäystä oli tukemassa Tohmajärven ja Värtsilän alueella Raskaspat-

teristot 1, 3, 4 ja 28, KTR 2, Linnoituspatteristo 5 ja 2. Rautatiepatteristo. Seitsemännen 

divisioonan joukkojen oikealla, Kiteen puolella oli suomalaisten 19. divisioonan joukot.   
 

Tohmajärvellä oli suomalaisjoukkoja vastassa Neuvostoliiton 71. Divisioona ja 168. Di-

visioonan joukko-osastoja, johon kuuluivat mm. JR 367, JR 402 ja JR 462 joukko-osas-

tot. Joukkoja tukivat Kenttätykistörykmentti 453, Haupitsirykmentti 392, Panssaripa-

taljoonat 378 ja 456. 
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Tohmajärven kirkonkylää 4.7.1941 SA-kuva 

 

Everstit Kuistio (JR 9) ja Sainio (JR 51) kahvilla Tohmajärvellä 4.7.1941 SA-kuva 
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Partiomatka Hullariin 5.7.1941 
 

Heinäkuinen päivä oli alkamassa itärajalla. Aurinko oli jo noussut idän taivaalle ja päi-

västä näytti tulevan kaunis ja lämmin. Metsänvartijantorpan pihamaalla kenttäkeittiön 

ääressä hääri kolme miestä kalisuttaen vaimeasti keittiöastioita. Kenttäkeittiön vieressä 

olevan pöydän päälle oli levitetty näkkileipälaatikoita, voirasioita ja juustoa. Kello läheni 

jo viittä, kun ensimmäiset Uudenmaan rakuunat kömpivät aitan takana olevista teltoista 

ulos aurinkoon. Aamupalan saatua uniset miehet levittäytyivät aitan ja navetan välille 

vedettyjen rekien ja lantakärrien päälle syömään. Ensimmäisen eskadroonan kersantti 

Niilo Pentzin tuli torpan ovesta ulos ja käveli oman joukkueensa luokse. Niilo rykäisi 

vaimeasti ja korotti ääntään; ”Joukkueeni lähtee hetken päästä partioimaan rajan 

taakse. Etenemme harvassa jonossa Lahnajärven ohi kulkevaa Hullarin polkua. Rajan 

takana siirrymme polulta vasemmalle ja etenemme sieltä Telmajärven rannalle ja sieltä 

jatkamme metsiä pitkin kohti Hullaria. Rajamies Lyhykäinen lähtee joukkueemme op-

paaksi ja hänen parina tunnustelijana toimii aluksi Yrjö Honkala. Jokainen ottaa kent-

täkeittiöltä päivän muonat ja aitasta haette neljä tuliannosta ammuksia. Laittakaa rens-

selit kuntoon, jotta ne eivät kolise eivätkä kalise. Tarkastakaa aseet, että ne pelaavat, 

sillä nyt saatatte joutua ampumaan vihollista. Tähdätkää keskiruumiiseen, silloin osuma 

on varma. Lähtö on tasan kello kuusi, onko kellään kysyttävää?”  

 

Lahnavaaran torppa 1933 Uuno Peltoniemi, Museovirasto.  
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Rakuuna Reponen purnasi äänekkäästi rajan taakse lähtemistä, mutta purkauksen jäl-

keen kaikki miehet hakivat muonat ja patruunat reppuihin. Aurinko lämmitti torpan 

eteen kokoontuneita miehiä ja rajamies Lyhykäinen sanoi; ”Taijatte olla kaikki valmiina. 

Onko muuten kukkaan ennen käynynnä ryssien puolella? Nyt piäsettä luvan kanssa 

ulukomaille, mutta olokkee valmiina, sillä vastaanotto suottaa olla tulinen. Oottapa työ 

tännään hilijasia poikiahan, ettei vain pelottas? No lähdetäänpäs lampsimaan, niin pe-

leko unohtuu!”. Lyhykäisen vierellä kävelivät aluksi kersantti Pentzin ja rakuuna Hon-

kala. Rajamies Lyhykäinen oli hetken päästä yksin keulilla ja Lahnajärven rannalle pääs-

tyä, joukkueen häntäpää oli jo melkein puolen kilometrin päässä takana. Pentzin käveli 

huohottaen Lyhykäisen perästä ja hihkaisi edellä marssivalle rajamiehelle; ”Hiljennä 

hyvä mies, muuten suat kohta yksin mennä rajan taakse!” ”Tämä on normaalivauhtia 

rajapartiossa. Teillä taitaa olla huono kunto, kun kilometrin matkalla happi loppuu mie-

hiltä?” Hetken aikaa miehet odottelivat jälkeen jääneitä ja kun joukkue oli koossa, Pent-

zin komensi joukkueen liikkeelle. Puolen tunnin päästä joukkueen kärki saavutti rajan. 

Lyhykäinen, Pentzin ja Honkala etenivät rajalinjan viereen ja jäivät aukon reunaan is-

tumaan. Rajan takana tie jatkui Hullaria kohti, mutta tie ja sen vierellä oleva mänty-

metsä oli autio. Pentzin heilautti kättä ja Lahnajärven suunnalla maastoutuneet miehet 

lähtivät etenemään tunnustelijoiden luokse. Pentzin supatti miehille; ”Rajan takaa ei 

näy liikettä ja etenemme alkuperäisen suunnitelman mukaan. Seuraatte meitä viiden 

metrin välein ja jos tappelu alkaa kukin tietää tehtävänsä.”    

Lyhykäinen ja Honkala etenivät raja-aukon taakse ja hetken päästä Pentzin seurasi 

miesten perässä. Lyhykäinen siirtyi Hullarin tien vasemmalle puolelle ja suuntasi kul-

kunsa Telmajärven suuntaan. Harva mäntymetsä muuttui puolen kilometrin päässä ti-

heämmäksi ja Honkala yllättyi, kun hän Lyhykäisen kannoilla tuli leveän hakkuuaukean 

reunaan. ”Mikä helevetin aukko tänne keskelle metsää on tehty?” tokaisi Pentzin. ”Tämä 

on joku ryssien uusi valvontaraja”, vastasi Lyhykäinen. Hetken aikaa miehet katsoivat 

hakkuuaukkoa pohjoiseen ja etelään. Molemmilla suunnilla oli hiljaista, ainoastaan pik-

kulintujen ääniä kuului läheisestä koivikosta. Pentzin käski Lyhykäisen ja Honkala ete-

nemään aukon taakse. Keskellä aukkoa Lyhykäinen pysähtyi ja kumartui äkkiä maahan. 

Pentzin huusi Lyhykäiselle; ”Miksi sinä pysähdyit?”. ”Täällä on joku tunnistelanka kes-

kellä aukkoa, tulkaa varovasti sen yli”. Muutaman minuutin päästä koko joukkue oli 

tarkastusaukean toisella puolella. Lyhykäinen eteni joukkueen kärkimiehenä, kunnes 

joukkue saapui Virmajärven purolle. ”Pidetään tässä lyhyt tupakkatauko ja edetään jo-

kivartta etelään, kunnes pääsemme puron yli.”  supatti Lyhykäinen Pentzinille. 
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Rajalinja Hullariin johtavan tien varrella 
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Telmajärvi Huillarin tien varrella 
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Tupakkatauon päätyttyä Lyhykäinen ja Honkala lähtivät etenemään tunnustelijoina pu-

ron rantaa etelän suuntaan, kohti Hullarin tietä. Yhtäkkiä puron takaa avattiin kiväärituli 

partiota kohti. Rajamies Lyhykäisen perässä kävellyt Yrjö Honkala kaatui maahan, sa-

moin hänen perässä kulkenut Niilo Pentzin. Lyhykäinen oli kerennyt maastoutua ennen 

ensimmäisiä laukauksia ja huusi samalla varoituksen. Takaa tulleet miehet olivat laon-

neet puronvarren pusikoihin. Lyhykäinen avasi kivääritulen puron taakse ja samalla 

huusi miehiä auttamaan Honkalaa ja Pentziniä. Takaa tuli miehiä ja he vetivät elottoman 

näköisen kersantin ja Honkalan syvemmälle metsään. Lyhykäinen saapui miesten 

luokse ja käski miehiä kantamaan kaatuneet takaisin rajan omalle puolelle. Kahakassa 

haavoittunut Holma sidottiin pikasiteillä ja joukkue lähti matalana ryömien palaamaan 

takaisin rajalinjalle. Virmajärven puron takaa tulitus oli loppunut ja miehet pääsivät pian 

omalle puolelle rajaa. Lahnajärven rannalla pidettiin tauko ja siellä huomattiin, että Eero 

Viitamäki oli kadonnut. ”Emme lähde etsimään Viitamäkeä, vaan viemme heti kaatu-

neet Lahnavaaralle.” Miehet marssivat alakuloisesti Lyhykäisen perässä ja joukon hän-

nillä neljä miestä kantoi kaatuneita. Kello oli jo lähelle yksitoista, kun joukkue palasi 

takaisin majapaikalle.  

Miehiä vastaan tuli eskadroonan komentaja ratsumestari Parviainen ja alikersantti Muk-

kala. Mukkala käski miehet lepoon ja lähetti kaatuneet hevoskyydillä rykmentin komen-

topaikalle Niemijärvelle. Lyhykäinen selosti reissun yksityiskohdat ratsumestarille ja ali-

kersantti Mukkalalle. Parviainen pyysi Lyhykäistä tekemään kirjallisen selvityksen par-

tiomatkasta ja sen hän lupasi viedä iltapäivällä Niemijärven esikuntaan.   

     Lahnavaaralle tuli päivällä Laatikkoahon lähellä rajalla vartiossa olleet sotamiehet 

Laine ja Männikkö. He olivat nähneet aamulla, että Laatikkoahon suunnalta suoalueen 

keskellä olevan mäen päälle (206) tuli aamun aikana kolme vihollispartiota. Rakuu-

noista koottiin iltapäivällä Mukkalan johtama iskuosasto. Se eteni vihollispartioiden mie-

hittämälle mäelle, mutta mäki todettiin tyhjäksi. Mäen päälle vihollistykistö ampui isku-

osaston saapumisen jälkeen muutamia kranaatteja ja Mukkalan partio palasi takaisin 

Lahnavaaralle. Vartio-osaston päällikkö arvaili, että vihollisosastot etsivät suomalaisia 

partiomiehiä, jotka olivat yöllä käyneet Vellivaaran takana. Illalla Lahnavaaran torpan 

vartiojoukkue asettui yölevolle telttoihin. Monia askarrutti päivän epäonnistunut partio-

matka ja kaatuneet asetoverit. Yön hämärtyessä suuret itikkalaumat lehahtivat lämpi-

mään telttaan. Aamuyön tuntien aikana viimeiset miehet saivat unen päästä kiinni ja 

teltasta kuului tasainen kuorsaus.  
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Hyökkäys Louhivaaraan 10.7.1941 
Kaunis auringonpaiste lämmitti Leminahossa nuotion vierellä loikoilevia miehiä. 

Osa miehistä oli keittämässä pakeilla kahvia. Rykmentin lähetti korpraali Kok-

konen lähestyi polkupyörällä miehiä.   

”Tuas se pahanilmanlintu tulloo meijän komppaniaan ja tuomassa komentajille 

hyökkäyskäskyä”, tokaisi ääneen alikersantti Holma.   

Kokkonen pysähtyi nuotion viereen ja sanoi; ”Oottako kuulleet, että tänään työ 

hyökkäätte rajan taakse Lutikkavaaraan ja Louhivaaralle!” 

”Sitä on toistettu meille usean päivän ajan, mutta turpaan siellä saamme samalla 

tavalla kuin Kivikon porukka Ontronvaarassa ja Jääkäripataljoonan miehet Peu-

rujoella.” vastasi korpraali Joensuu.  

”Nyt se onnistuu paremmin, sillä meidän vahva patteristomme tukee teidän 

hyökkäystänne Öykköstenvaaralta käsin”, puolusti Kokkosta 19. tykkikomppa-

nian alikersantti Seppälä.  

”Kyllä se on nyt sillä tavalla, että ryssillä on yliote tuolla Louhivaarassa ja Lutik-

kavaarassa. He ovat rakentaneet sinne kylien vaaroille vahvat bunkkerit ja es-

telinjat ja sinne myö ei päästä mitenkään. Herrat vain tapattavat miehiä tuonne 

suolle, jos ne meijät laittaa hyökkäämään.” sanoi sotamies Kuusisto. 

Rajan takaa kuului tykistön lähtölaukauksia ja hetken päästä Teppanan suun-

nalta kuului kranaattien räjähdyksiä.  

”Siitäpä kuulitta venäläisten vastauksen”, tokaisi korpraali Joensuu.  

Tykistön luutnantti Forssell tuli paikalle ja huuteli Seppälälle; ”Ota sinä Seppälä 

kolmannen joukkueen tykit komentoosi ja viekää ne Louhivaaran tien varteen 

lähtövalmiiksi. Viedään illalla tykit Louhivaara lähelle ja tuhoamme bunkkerit 

suorasuuntaustulella. Tuon illalla teille tulikäskyn”. Seppälä lähti kävelemään 

tykkipatterien suuntaan. Tykkikomppanian tykit olivat Kuolismaan tien varressa 

ja hetken päästä tykistön miehet kerääntyivät Seppäsen ympärille.  
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Rakuunat komennettiin läheisen talon pihaan ja siellä miehille jaettiin patruu-

noita aseisiin ja vuorokauden muona reppuihin.  

Iltapäivällä rakuunat hakivat kenttäkeittiöltä hernerokkaa pakkeihin ja hiljaiset 

miehet söivät ruoka-annokset nuotion ääressä. 

”Nyt se paholainen pisti sormensa peliin, sillä siellä Louhivaaran suolla ei ole 

minkäänlaista suojaa. Tappavat meijät suolle ja meijät viijään sitten huomenna 

kalamistoihin. Kävimme eilen siellä suolla partiossa ja ryssät posottivat kaikilla 

aseilla meijän porukkaa kohti”. sanoi sotamies Niinistö. 

”Elä sie liioittele Aagusti, kyllä myö piästään sinne vuaralle, kunhan kaikki mie-

het ja myös sie oot tosissaan yrittämässä sinne”, veisteli alikersantti Neuvonen.    

”Pitäkke siellä ulukona turvat tukossa, jotta suoapi levätä ennen hyökkäystä! 

Erräillä pittää koko ajan olla suu torvella” huusi teltasta sotamies Mylly.  

Nuotiolla olleet miehet hörähtivät nauramaa. Hetken päästä nuotiolla olleista 

miehistä osa vetäytyi metsään ja telttaan lepäämään.   

Iltapäivällä kello 15.00 tuli joukkueiden johtajat majoitusalueelle. He kokosivat 

joukkueet Louhivaaran tien varteen ja jo puolen tunnin päästä ensimmäiset mie-

het ylittivät rajalinjan rajamies Penttisen perässä.   

”Nyt sitä ollaan rosvoretkellä ja oman onnemme nojassa, jos sitä onnea onkaan”, 

totesi sotamies Niinistö kovaan ääneen rajalinjaa ylittäessä. 

Sotamies Reino Mylly otti Neuvostoliiton rajatolpasta kiinni ja kaatoi sen ku-

moon. Saatuaan rajatolpan kaadettua hän huusi; ”Tämä maa on meijän entistä 

Suomea, jonka ryssät varastivat meiltä talavisovassa. Nyt tämä on oleva meijän 

ja tämä rajatoloppa suapi nyt kyytiä”. Mies heitti suuren rajatolpan tien vierelle.   

”Elekkee elämöikö siellä takana. Tulukkee perässä tänne metsään, tiällä myö 

ryssän kanssa pärjätään, kunhan kaikki ovat mukana loppuun saakka”, huusi 

alikersantti Neuvonen. 
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Louhivaaralle johtava tie valtakunnan rajan kohdalla heinäkuussa 1941 

 

Sama paikka kesällä 2018 
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Joukkueet jakaantuivat rajan ylityksen jälkeen tien oikealle ja tien vasemmalle 

puolelle. Matkaa jatkettiin synkässä korvessa kävellen. Pian etummaiset miehet 

olivat jo ylittämässä pientä suonotkoa. Notkon pohjukassa lorisi kapea ja muta-

pohjainen puro, jonka yli päästiin loikkaamalla. Puron takainen korpi jatkui lou-

hikkoisena ja synkkänä. Edessä menevät tunnustelijat kaatuilivat ryteikössä ja 

louhikkoisessa maastossa.   

Korvessa majailleet itikkaparvet hyökkäsivät hikeä valuvien miesten iholle. Siitä 

suivaantunut sotamies Reponen kirosi äänekkäästi ja tokaisi Niinistölle; ”Eikö 

tämä saatanan korpi lopu koskaan? Tiällä metässä meitä kiusaavat nuo juuttaan 

itikkalaumat ja samalla pittää pelätä ryssien yllätyshyökkäyksiä”.  

”Pitäkää pienempää ääntä siellä takana! Etenemme mahdollisimman salassa 

Louhivaaran alle ja odotamme siellä korvessa illan hyökkäystä”, huomautti kor-

netti Aarne Rauski. Hetken päästä metsästä kuului vain hiljaista aseiden kalinaa 

ja miesten raskasta huohotusta. Iltapäivän auringonpaiste oli nostanut lämpöti-

lan korvessa lähelle kolmeakymmentä astetta ja se nosti hien iholle.   

 

Tien tekoa Louhivaaran alla heinäkuussa 1941 
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Korpi muuttui jälleen kosteaksi ja miesten jalat upposivat kosteaan suohon. 

Edestä kuului konekiväärin sarja ja siihen yhtyi pian automaattikivääri. Miesten 

yläpuolella oleviin puihin osui luoteja ja joukkue maastoutui. Konekivääri jatkoi 

ampumista toiseen suuntaan. Kornetti Rauski käski tunnustelijoita jatkamaan 

matkaa. Iltapäivän kuluessa Rauskin joukkue saapui määrätyn suoalueen reu-

naan. ”Nyt pidetään taukoa tässä harjulla”, supatti kornetti Rauski. Rakuunat 

etsivät kuivia mättäitä, joiden päälle he laskeutuivat lepäämään. Lepoajan mie-

het käyttivät hyväksi nauttimalla repuista eväitä. Iltapäivällä kello 18.00 venä-

läisten tykkien lähtölaukauksia kuului Louhivaaran takaa Jokivaarasta. Hetken 

päästä korvessa räjähteli kymmeniä kranaatteja. Rauski sanoi lähimmille mie-

hille; ”Majuri Valli on saanut tiedon meidän hyökkäyksestämme Louhivaaran 

suuntaan! Etsikää suojaa paksumpien puiden takaa”.  Konekiväärit tulittivat um-

pimähkään suolle. Kiviin ja puihin osuneet luodit surahtelivat miesten yläpuo-

lella. Kornetti Rauski määräsi tykistöiskun jälkeen vartiomiehet eteen ja joukku-

een molemmille sivustoille. Samalla hän ilmoitti vartiomiehille, että hyökkäys 

alkaa kello 20.00 ja siihen mennessä vartiomiehet palaavat takaisin tukikohtaan.   

Auringon kehrä oli kiertymässä luoteeseen, kun tykkikomppanian tykkejä vedet-

tiin hevosilla Leminahosta Louhivaaralle johtavaa tietä itään. Tykkimiesten 

edellä käveli kaksi pioneeria etsien tielle piilotettuja miinoja. Pioneerien jäljessä 

tulivat ensimmäiset tykit alikersantti Ahti Seppälän johdolla. Tie alkoi laskeutua 

matalaa rinnettä Louhivaaran suuntaan ja tieaukolta oli hyvä näkyvyys Louhi-

vaaran päälle. Seppälä pysäytti ensimmäisenä tulleen tykin ja käski miehiä aja-

maan sen vieressä olevaan aukkopaikkaan. Seppälä meni näyttämään ensim-

mäisen tykin paikkaa, kello oli tuolloin 20.08. Voimakas räjähdys vavisutti tie-

aluetta! Ahti Seppälä oli astunut tien varteen asetettuun miinaan. Tykkimiehet 

maastoutuivat ja hevosten kiljunta sekoittui räjähdyksen ääniin. Savun seasta 

näkyi tienvarteen tullut räjähdyskuoppa ja harmaita vaateriekaleita. ”Tais Ha-

minan miehelle käydä kalpaten”, sanoi Seppälän edessä kävellyt pioneeri kave-

rilleen. Miesten takaa kuului valitusta ja pioneerien saapuessa räjähdyspaikalle 

maassa makasi maassa kaksi tykkimiestä haavoittuneena ja ensimmäistä tykkiä 

vetänyt hevosvaljakko oli myös saanut sirpaleista osumia. Takaa tuli tykistön 
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kersantti, joka käski miesten siirtää tielle jäänyt tykki metsään. Kuolleet hevoset 

irrotettiin tykin vetovaunusta ja miesvoimin tykki saatiin tien varteen. Järkytty-

neet tykkimiehet sitoivat haavoittuneet ja lähettivät heidät saattajan mukana 

Teppanaan. Tietä pitkin tuli Hämeen ratsurykmentin miehiä kohti räjähdyspaik-

kaa. Eräs tykkimies oli keräämässä Seppälän jäännöksiä tievarrelta ensiapupaa-

reille. Hän sanoi ohittaville miehille; ”Varokaa, tiealue on vahvasti miinoitettu. 

Tässä tien vierellä on meijän alikessun jäännöksiä, hän meni äskön miinaan”.  

Rakuunat lähtivät kiertämään tien oikealla puolella olevaan korpeen. Samalla 

Louhivaaran mäen päältä avattiin konekiväärituli räjähdyspaikan ympäristöön. 

Tykkimiehet siirsivät tykin tien varressa olevien kivien suojaan ja käänsivät sen 

osoittamaan kohti Louhivaaran rinnettä. Hetken päästä venäläistykistön ja kra-

naatinheittimien ammukset räjähtelivät Louhivaaran tien varrella ja tykkimies-

ten oli etsittävä suojaa tien varsille jääneiden kivilohkareiden takana. 

 

Miehet odottavat hyökkäyskäskyä Louhivaaran alla 1941 SA-kuva 
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Suomalaisjoukot saivat illalla kello kahdeksan jälkeen hyökkäyskäskyt.  Joukku-

eet lähtivät etenemään kohti Louhivaaraa ja sieltä avattiin välittömästi voimakas 

tuli hyökkäävää osastoa kohti. Taistelun melu yltyi ja kranaatinheittimien ja ty-

kistön kranaattien räjähdykset täyttivät korven. Kranaatit sytyttivät korvessa 

tulipaloja ja niistä leviävä kitkerä savu haittasi näkyvyyttä. Miehiä kaatui ja haa-

voittui korvessa. Yöhön mennessä hyökkäysosasto ei ollut päässyt etenemään 

kuin muutamia satoja metrejä. Aamuyöllä viestimiehet toivat tiedon, että hyök-

käys keskeytetään ja miesten tuli palata Leminahoon takaisin. Eteen jätettiin 

pieniä viivytysosastoja, jotka suojasivat perääntyviä joukkoja.  

Hyökkäyksen aikana Tykkimiehet ampuivat lähes 50 kranaattia Louhivaaran rin-

teillä oleviin bunkkereihin, mutta niissä olleet konekiväärit jatkoivat tulittamista. 

Tykkimiehet saivat aamuyöllä käskyn palata takaisin Leminahoon. Tykkipatte-

riston tappioina Louhivaaran taisteluissa oli Seppälän lisäksi Reino Kataisto ja 

korpraali Hykkyrä haavoittui vaikeasti. Hän kuoli seuraavana aamuna Ilomantsin 

sairaalassa. Rakuunoita kaatui ja haavoittui myös.  

 

Hämeen rakuunat Pienviljelijäkoulun mäessä 2.7.1941 SA-kuva 
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Väsyneet miehet saapuivat Leminahon majapaikalle aamuyön tunteina. Osa 

miehistä meni suoraan telttaan nukkumaan, mutta osa jäi tienvarressa palavan 

nuotion ääreen.  

”Minähän sanoin aamulla teille, että hyökkäys epäonnistuu. Kukkaan ei kuun-

nellut minua, eikä herrakaant korvaansa lotkauttaneet vaikka minä varoittelin”, 

puhisi sotamies Niinistö teltassa. 

”Ooppa jo hiljoo Augusti, että suahaan nukuttua”, sanoi alikersantti Holma. 

”Laskitko montako miestä kaatui ja haavoittui?” Ihan turhaan meidät vietiin ta-

pettavaksi tuonne suolle”, jatkoi Niinistö puhettaan. 

”Sovassa miehiä kaatuu ja haavoittuu”, sanoi Holma ja käänsi kylkeä. Telttaan 

laskeutui aamuyön tunteina syvä hiljaisuus. Louhivaaran suunnalta kuului yksit-

täisiä tykkien ja kranaatinheittimien lähtölaukauksia. Pian Holman suunalta kuu-

lui raskas kuorsaus. Augusti Niinistö oli nukahtanut jo aiemmin.  

 

Silta Louhivaaran alla heinäkuu 1941 SA-kuva 
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Rajalinja Louhivaaraan johtavalta tieltä Lutikkavaaran suuntaan 2018 

 

Sama paikka heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Ilomantsilaisten hyökkäys Pälkjärven alueelle 12.7.1941    

 

12.7.1941 oli lauantai ja sää oli aamusta alkaen helteinen. Edellisenä iltana 

komppania oli ylittänyt rajan Tohmajoen kohdalta ja marssinut illan aikana Pälk-

järven aseman alueelle. Miehet saivat levätä siellä aamuyöhön saakka. Aamulla 

neljän jälkeen muonamiehet toivat päivän muonan ja kuumaa tsaikkaa. Puolen 

tunnin päästä komppania määrättiin etenemään JR 51 pataljoonan reservijouk-

kona Pälkjärven pysäkiltä kohti Iljalaa. Aamulla viiden jälkeen komppania saapui 

Iljalan Alahovin tilalle. Komppanianpäällikkö Ahti Vuorensola käski miehet tau-

olle Alahovin tilan päärakennuksen viereen ja lähti itse tiedustelemaan tulevaa 

hyökkäysaluetta. Pälkjärven hautausmaan suunnalta kuului kovia räjähdyksiä ja 

voimakasta konekivääritulta. Siellä JR 51 ja JR 30 joukot yrittivät vallata Iljalan 

hautausmaata ryssiltä. Muutama luoti surahteli miesten yllä ja he siirtyivät ra-

kennuksen takapuolella olevan kellarinoven viereen. Komppanianpäällikkö Ahti 

Vuorensola, joka oli nuorimpia upseereita, tuli miesten luokse. Hän kyseli mies-

ten mielialoja ja vointia. Osa miehistä oli ensimmäistä kertaa elämässä lähdössä 

hyökkäykseen ja näistä miehistä pääosa istui hiljaisena Alahovin pihassa.  
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Alahovin kartanon päärakennus heinäkuussa 1941 SA-kuva 

Pojat, nyt se on meidän vuoromme lähteä hyökkäämään tuonne Iljalan kylän 

hautausmaalle. Hautausmaan kellotapulissa on konekivääri, joka pitää tuhota 

hyökkäyksen alussa, jotta pääsemme etenemään hautausmaalle saakka. Aamun 

hyökkäyksessä on kaatunut jo viisi miestä, mutta me yritämme vallata hautaus-

maan ilman tappiota. Ottakaa tarpeeksi patruunoita taskuihin ja jokainen ottaa 

ainakin kaksi käsikranaattia vyölle. Kun olemme selvittäneet hautausmaan, jat-

kamme vasemmalla olevan kirkon ja Osuuskaupan mäelle samaa vauhtia”.  sa-

noi luutnantti Ahti Vuorensola. 

Iljalan hautausmaalla vastassa oli vahva vihollisosasto, jolla oli useita koneki-

väärejä ja pikakiväärejä. Hautausmaan kellotapulin sisällä oli yksi konekivääri ja 

pikakivääri, jotka piti tuhota ennen varsinaisen hyökkäyksen alkua. Luutnantti 

Ahti Vuorensolan keräsi pienen vapaaehtoisista koostuvan kärkijoukon. Siihen 

ilmoittautui useita ilomantsilaisia ja ryhmä lähti etenemään Alahovin tilan pel-

lonojia ryömien. Samaan aikaan hautausmaalle ammuttiin tykistöllä ja kranaa-

tinheittimillä satoja kranaatteja ja ryhmä pääsi kuin pääsi tapulin luokse. 
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Iljalan hautausmaa 2017 

Ryhmä sai kellotapulin palamaan, mutta siitä huolimatta konekiväärimies ampui 

useita minuutteja konekiväärillä hyökkäysosastoa kohti. Tapuli syttyi hetken 

päästä kauttaaltaan tuleen ja siellä ollut konekivääri lopetti viimein ampumisen. 

Kello oli 10.30, kun Vuorensolan komppania sai haltuun Iljalan hautausmaan. 

Hyökkäyksessä kaatui useita miehiä, yksi heistä oli ilomantsilainen Hannes Tuu-

panen (III/JR 9, tuntolevyn numero 6228). Hannes oli syntynyt Ilomantsissa 

20.5.1922 ja kuului kreikkalaiskatolliseen seurakuntaan. Hänet haudattiin hei-

näkuussa 1941 Tohmajärven hautausmaahan ja siirrettiin 26.3.1942 Ilomantsin 

sankarihautausmaalle. Ilomantsilainen Otto Penttinen kaatui myös samassa 

Pälkjärven taisteluissa. Otto oli syntynyt Ilomantsissa 22.12.1920 ja hän aamu-

päivän taisteluissa Iljalassa. Hänetkin haudattiin ensin Tohmajärven sankarihau-

tausmaalle ja siirrettiin Ilomantsin sankarihautausmaalle 5.3.1942.  Kolmas ”Ilo-

mantsilainen” kaatunut oli Toivo Räty. Hän oli syntynyt Tuupovaarassa 

25.4.1921, mutta työskenteli ennen sotaa Ilomantsissa. Hänet haudattiin ensin 

Tohmajärven kenttähautausmaahan, mutta siirrettiin maaliskuussa 1942 Tuu-

povaaran sankarihautausmaalle.  
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Ilomantsilainen Otto Penttinen s. 22.12.1922, kaatui 12.7.1941 Pälkjärvellä 
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Pälkjärven pappila Osuuspankinmäellä heinäkuu 1941 SA-kuva 

Komppanianpäällikkö Ahti Vuorensolan johtaessa polttoryhmää kohti kellotapu-

lia, hän sai Alahovin pellolla luodin käteen. Luoti oli katkaissut kädestä valtimon 

ja siitä tuli paljon verta. Miehet käskivät Vuorensolaa palaamaan takaisin Alaho-

vin tilalle paikattavaksi. Ahti lähti vastahakoisesti Alahoville ja sieltä hänet kul-

jetettiin Pälkjärven alueelle hoitoon. Uudeksi päälliköksi siirrettiin joukkueenjoh-

tajana toiminut luutnantti Kaarlo Lanu. Hän johti Vuorensolan komppanian hyök-

käystä Iljalaan. Hautausmaalta komppania eteni Iljalan kylän läpi ja nousi poh-

joisen suunnalla olevan Osuuskaupan mäen päälle. Osuuskaupan lähellä luut-

nantti Lanun vierelle osui kranaatti ja sen sirpale viilsi haavan Lanun kainaloon.  

Lanun lähetti ja lääkintämies sitoivat Lanu kainalossa olleen haavan ja lääkintä-

mies lähti saattamaan Lanua Iljalaan. Osuuskaupan pihamaalla uudeksi komp-

panianpäälliköksi ilmoittautui vänrikki Suhonen, joka toimi joukkueen johtajana 

Vuorensolan komppaniassa. ps. Isäni oli Konekiväärikomppaniassa konekivääri-

miehenä ja hänen pitkäaikainen komentaja oli luutnantti, Mannerheimin ristin 

ritari Ahti Vuorensola. 
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Pälkjärven kirkon alapuolella sijaitseva sankarihautausmaa 

 

Iljalan Osuuskauppa 13.7.1941 SA-kuva 

Osuuskaupan mäellä komppania sai pitää pienen hengähdystauon, sillä luut-

nantti Hännisen osasto eteni Osuuskaupan mäeltä kohti Pörkkölän taloryhmää. 

Pioneeriryhmä meni edellä ja he poistivat kirkon ohi kulkevalta tieltä miinoja. 

Kello 15.30 Vuorensolan komppania jatkoi pioneerien puhdistamaa tietä Kirkko-

lahden suuntaan. Pappilan pihamaan kautta komppania marssi palaneen kirkon 
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savuavien raunioiden kautta Pörkkölään johtavalle tielle. Ensimmäinen kilometri 

edettiin hitaasti, koska edestä kuului kovaa taistelun melua ja venäläiset koneet 

pörräsivät miesten päällä tuhka tiheään. Komppanian kärki saapui tienristille ja 

siitä Suhonen johdatti miehet Makariin ja Naatselkään menevälle tielle.  

Vänrikki Suhonen haavoittui illalla lievästi, kun komppania hyökkäsi Makarin ky-

lään illalla kello 22.00 jälkeen. Suhonen jatkoi sitomisen jälkeen komppanian-

päällikkönä. Makarista komppania jatkoi etenemistä Naatselän kylään, jonka se 

totesi olevan tyhjä vihollisista. Naatselästä komppania palasi takaisin Makarin 

kylään. Makarin koulun kohdalta komppania ohjattiin Kirkkolahteen johtavalle 

tielle. Päivä oli kääntynyt sunnuntain puolelle, kun komppanian miehet saapui-

vat Kirkkolahden pohjoisosaan, Papinojan tienristeykseen.  Komppania majoittui 

tienristeyksen alueelle aamuyön tunneiksi. Ensimmäisen ja toisen pataljoonan 

jääkärijoukkueet etenivät aamulla majapaikan kautta Kirkkolahden kylän suun-

taan. Tunnin päästä heidän etenemissuunnastansa kuului kovaa tulitusta, jää-

kärijoukkueet olivat kohdanneet perääntyvät vihollisosastot. Jääkärijoukkueen 

edellä pyörällä ajaneet vänrikki Olavi Lihavainen ja alikersantti Aleksi Levonen 

saivat surmansa venäläisen konekiväärin avatessa tulen Vottosten aukealla. 

Jääkärijoukkueet jäivät Vottostenaukealla mottiin, mutta motti saatiin murret-

tua, kun Vuorensolan miehet määrättiin auttamaan jääkäreitä. Vuorensolan 

komppanialle luvattiin motin laukeamisen jälkeen lepoa, koska viereisellä Pirtti-

lahden alueella taistellut JR 30 ei päässyt etenemään. Komppania sai levätä seu-

raavaan aamuun saakka Papinojan tienristeyksessä. Iltapäivällä pioneerijoukkue 

tuli puhdistamaan tiealuetta miinoista Kirkkolahden suuntaan. Tiealueet ja nii-

den viereiset ojat olivat vahvasti miinoitettuja, ja niiden räjähdyksissä useita 

miehiä oli jo haavoittunut. Osa miinoista oli tehty puulaatikkoihin ja niiden rä-

jähdyksissä haavoittui muutama pioneeri. Sunnuntaina iltapäivällä majapaikalle 

tuli eräs JR 30 lähetti. Hän kertoi, että Kirkkolahden alueella liikkuu useita JR 51 

ja JR 30 partioita. Hän kehotti Vuorensolan miehiä varovaisuuteen tulenavauk-

sissa, jotteivat ammu omia miehiä.  
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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! 

 

 
Bunkkerin tukikohta kesällä 1942 
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Hain sotilaskoti Levinassa kesällä 1943 

 
Sotilaskodin lotat sotilaskodin edessä 
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Hivakan korsunotko huhtikuussa 1942 

 
Komentokorsu Levinassa kesällä 1942 
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Minovan kylää keväällä 1942 
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Raskas heitin Levinassa kesällä 1942 
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Ruokailu Syvärillä kesällä 1942 

 

Talo Repinassa joulukuussa 1941 
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Levinan lohkon kranaatinheitinmiehet kesällä 1942 

 

Haaksin komentokorsu kesällä 1942 tai 1943 
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Haaksin korsun päällä ilomantsilaisia kesällä 1942 
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Haaksin komentokorsu kesällä 1942 tai 1943 

 

Haaksin komentokorsu 1942 
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Hivakan komentokorsu SA-kuva 
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Rannan lohkon kk-pesäke, jossa isäni oli kk-miehenä SA-kuva 

 

Ilomantsilaisia Levinassa keväällä 1942 



 
73 

 

Ilomantsilaisia Levinassa kesällä 1942 tai 1943  

 

Pojat pyykinpesulla Repinapurossa tai Voseroksapurossa keväällä 1942 
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Äänisen rantatie lähellä Minovaa keväällä 1942 

 

Vosnesenjan silta kesäkuussa 1944 

 

 

 


