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Heinäkuun lehdessä aloitimme juttusarjan, joka käsittelee jatkosodan historiaa. Syksyn lehdissä kerromme 

lisää 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 syksyn tapahtumia 2021   
 
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 

 

Alkukesän aikana Ilomantsin tapahtumissa on käynyt vaihteleva määrä vieraita. Osa 

meistä pelkää koronatartuntaa, vaikka suuri osa meistä on saanut rokotteen. Toisaalta 

rokote ei suojaa meitä sataprosenttisesti koronavirukselta. Kesäkuun lopussa koronalu-

vut nousivat Suomessa Pietarin jalkapalloturistien vastuuttoman käytöksen johdosta, 

toivottavasti jatkossa ihmisillä olisi järkeä ja vastuullisuutta. Käykää ihmiset Ilomantsin 

eri tapahtumissa, tavataan ihmisiä ja tsempataan toinen toisiamme eteenpäin. Muista-

kaa kuitenkin turvallinen käyttäytyminen kaikissa tilanteissa. 

Tänä kesänä marjasato kypsyi lähes kaksi viikkoa etuajassa ja se on keskikertainen. 

Marjojen laatu on hyvää, etenkin mansikoissa. Toivotaan, että saisimme hyvän sienisa-

don, vaikka kuiva alkukesä enteillee sinille huonoa satokautta.  

Syksyä kohti mentäessä osa meistä palaa töihin. Omalla kohdalla on edessä toinen 

syksy, jolloin ei tarvitse lähteä töihin. Edellisenä syksynä kävimme syysruskan aikana 

vaeltamassa Saariselän ja Inarin kauniissa maisemissa ja myös tulevalle syksylle on 

varattu mökki Saariselältä. Toivottavasti säät ovat siellä yhtä hyviä, kuin edellisenä 

syksynä. 

 

Hyvää kesää ja syksyä kaikille ystäville, tutuille ja kylänmiehille!     
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Ilomantsin kesälämpötilat vuosina 1954–2021  
Ensio Kettunen 

Helsingissä alettiin tilastoida säätiloja jo vuodesta 1829 lähtien ja Oulussa 1847. Hel-

singin keskilämpötila kesäkuukausina (kesä-heinä-elo) 1829–1929 oli 14,8 astetta ja 

Oulussa vuosina 1847–1929 oli 13,2 astetta. Ilomantsissa kesäkuukausien keskilämpö-

tila vuosina 1954–2021 oli 14,79 astetta. Kiinnostuin sääilmiöistä jo lapsuudessa ja 

1970-luvun puolivälissä tein keskilämpötiloista taulukkoja. Tilastoista piirtelin graafisia 

taulukoita. Käytin keskilämpötilan määrittämiseen vuorokauden korkeimman ja mata-

limman lämpötilan keskiarvoa. Nykyään keskilämpötilan määrittäminen on helpompaa, 

kun digimittareiden tuottamista graafisista lämpötilakäyristä voidaan laskea tarkasti 

vuorokausien tai kuukausien keskiarvolämpötilat. Tämän vuoden kesäkuun keskiläm-

pötila Suomessa oli korkea. Tilastoissani tämän vuoden kesäkuun keskilämpötiloissa 

päästiin samaan kuin kesällä 1999 eli 18,5 asteeseen. Ohessa diagrammi 2000-luvun 

keskilämpötiloista Ilomantsissa. Diagrammin tiedot ovat omista tilastoista. Seuraavalla 

sivulla on kesälämpötiloista diagrammi vuosilta 1954–2021. Siinä ensimmäiset vuosi-

kymmenet ovat toisen henkilön tekemiä (1954–1957, 1961–1975) ja loput omia mer-

kintöjä.  
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Pitkäaikaisen tilaston mukaan kesäkuun keskiarvolämpötila Ilomantsissa on vuosien 

1954–2021 aikana 13,96 astetta, heinäkuun 16,38 astetta ja elokuun 14,03 astetta. 

Tämän vuoden kesäkuu oli siten kuumin tilastoissa. Vuonna 2019 kesäkuun keskiläm-

pötila oli 15,9 ja vuotta myöhemmin 16,6, eli viimeisten kolmen vuoden aikana kesä-

kuun lämpötila on ollut noususuunnassa.  

Kuumimmat kesäkuut olivat Ilomantsissa olleet vuosina 1956, 1961, 1986, 1989, 1999, 

2013, 2020 ja 2021. Kuumimmat heinäkuut Ilomantsissa koettiin vuosina 1957, 1972, 

1988, 2001, 2003, 2011 ja 2018. Elokuut olivat kuumimmat vuosina 1967, 1972, 1996, 

2006, 2007 ja 2018. Jos lasketaan koko kesän lämpösumma kesäkuusta elokuuhun, 

niin kuumimmat kesät tilastollisesti olivat 1972, 1997, 2002, 2010, 2011 ja 2018.  

Kun tapaan vanhempia ihmisiä, he muistelevat usein 1960-luvun kuumia kesiä. Tilas-

toni mukaan kuumia kesiä silloin oli ainoastaan 1961 ja 1966 sekä 1955 ja 1957. Kuu-

min on ollut vuonna 1972, silloin koko kesän ka 17,23.  Jos tilastoja katsoo tarkemmin, 

niin kesien keskilämpötilat ovat nousseet vuosikymmenten aikana. Ilmastomuutoksen 

vaikutus taitaa siten olla muuttamassa meidänkin lämpötilojamme merkittävästi!? Esi-

merkkinä siitä tämän vuoden kesäkuu täällä Suomessa ja Heinäkuun alku Kanadassa. 
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Ilomantsin elinkeinot ja asukasluvut vuosisatojen kuluessa  
Ensio Kettunen 

Ilomantsin alue kuuluu vaaramaisemiin ja sen erikoisominaisuutena ovat lukuisat järvet 

ja suot. Vuosisatojen aikana ilomantsilaiset ovat saaneet toimeentulonsa maa- ja met-

sätaloudesta. Ennen vanhaan kaskimaista saatiin viljasatoa muutamia vuosia ja myö-

hemmin maanviljelyn kehittyessä maatilat tuottivat koko perheelle toimeentuloa. Lisu-

ketta ruokapöytiin saatiin Ilomantsin kymmenistä järvistä ja metsän antimista. Metsä-

talouden työt lisääntyivät 1900-luvulla sahojen ja sellutehtaiden myötä ja metsiin tar-

vittiin paljon työvoimaa. Lapsuudessani lähes kaikki tuntemani miehet olivat töissä 

maa- ja metsätalouden eri ammateissa. Isänikin teki vielä 1950-luvulla metsätöitä, 

mutta 1960-luvulla moottorisahojen yleistyessä, hän jättäytyi pois metsätöistä. Meillä 

oli ns. pienviljelystila, josta saimme maidon, lihan ja muut tarpeet ruokapöytäämme. 

Metsä- ja maatalouden kukoistuskausi oli päättymässä 1960-luvulla ja sen seurauksena 

ihmisiä siirtyi maa- ja metsätalouden töistä teollisiin työpaikkoihin. Muistan ajan, jolloin 

meidän nuorten oli mietittävä mitä teemme aikuisena, sillä maa- ja metsätalouden ko-

neellistumisen myötä työpaikkojen määrä niissä ammateissa väheni radikaalisesti. Mie-

tin nuorena mihin ammattiin voisin kouluttautua, merimiehen tai autonkuljettajan am-

matit kiinnostivat. Ajauduin kuitenkin ensin autonasentajaksi ja myöhemmin monien 

vaiheiden jälkeen opettajan ammattiin. Moni aikalaiseni muutti 1960-luvulla leivän tai 

koulutuksen vuoksi Ilomantsista muuanne Suomeen, osa Ruotsiin. Ilomantsin väkiluku 

oli vuonna 1930 11 000 henkeä, vuonna 1938 13 435, kesällä 1940 12 256 asukasta ja 

1950–1960 lukujen taitteessa se nousi yli 14 000. Teollistumisen myötä 1960-luvun 

lopulla Ilomantsin väkimäärä väheni nopeasti. Muuttovirta etelään vaikutti myös au-

tiotalojen määrään, hyviä asuntoja jäi ilman asukkaita. Ilomantsissa asui vuonna 1980–

8 753 asukasta, 1990–8 054 asukasta, 2000–7 129 asukasta, 2010–5 883 ja 2020–4 

856 asukasta. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 Ilomantsissa asuu alle 3 200 

asukasta. Viimeisten 50 -vuoden aikana Ilomantsin asukasluku on pudonnut yli 52 %.  
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Kesä 1964 oli lämmin ja kaunis, haaveilin silloin vielä merimiehen ammatista 

 

Ilomantsissa ei teollisuutta ole ollut merkittävässä määrin koskaan. Paikkakunnan suu-

rimmat työllistäjät Kolmiset Oy ja Termoplan Oy toimivat Ilomantsissa vain lyhyen aikaa 

1970–1980 luvuilla. Ne kumpikin työllistivät parhaina aikoina toista sataa henkeä. Mi-

näkin olin Termoplan Oy:ssä työnjohtajana 4,5 vuotta ja sinä aikana sain tutustua mo-

niin ilomantsilaisiin työntekijöihin. Nykyisin Termoplanin hallin omistaa Ilomantsin Yri-

tyskiinteistö Oy ja Kolmisetin halli ”mätänee” käsiin. Ilomantsissa toimi aiempina vuo-

sisatoina mm. Möhkön Rautaruukki, Ilajan ja Käenkosken harkkohytit, Mekrijärven ta-

lotehdas, Ilomantsin Tiilitehdas ja moni muita pienempiä yrityksiä. Nykyään Kesla Oy 

ja Vapon pelletti- ja aktiivihiilitehtaat lienevät suurimpia työllistäjiä Siun soten ja kun-

nan kanssa.  

     Mikä on Ilomantsin kunnan tulevaisuus? Itsenäisenä kuntana Ilomantsin palveluver-

kostoa on karsittava tulevaisuudessa rajulla kädellä, jos mitään ei tehdä asukasluvun 

nostamiseen. Vielä 1970 ja 1980-luvuilla kunnanjohtajat yhdessä kunnan luottamus-

miesten kanssa edistivät voimakkaasti kunnan yritystoiminnan kehittämistä. Miten toi-

mivat kunnan johtohenkilöt nyt 2020-luvulla? Tällä hetkellä kunnan työntekijöiden 

määrä on liian suuri veronmaksajiin suhteutettuna. Olisiko aika lähteä etsimään yritys-

toimintaa Ilomantsiin? Yksi biohiilitehdas ei riitä suunnan muuttamiseen, tarvitaan 

enemmän työllistäviä tehdaslaitoksia Ilomantsiin. Nyt valitulla uudella kunnanvaltuus-

tolla on edessä elämän ja kuoleman kysymys; Millainen Ilomantsi on vuonna 2025? 

Olemmeko vielä silloin itsenäinen Ilomantsin kunta vai Joensuun Ilomantsi? Ilomantsin 

pitkä historia merkittävänä pitäjänä on nyt uusien päättäjien käsissä.    
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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 rajantakaiset Porajärven, Kuutamalahden, Klyysinvaaran ja Lupa-

salmen kylät sekä Kolatselän, Vieljärven ja Kinnermän kylät. Heinäkuun lehdessä vuo-

rossa oli Värtsilä ja nyt elokuun lehdessä Pälkjärvi. Vanhan Päljärven naapuripitäjiä oli-

vat Värtsilä, Korpiselkä, Suojärvi, Suistamo, Ruskeala ja Tohmajärvi. 

 

Pälkjärvi kuului aikoinaan Kuopion lääniin ja sen kokonaispinta-ala oli noin 200 km2. 

Pälkjärven seutu oli karjalan alueelle tyypillistä vaaramaisemaa ja pääosa asutuksista 

oli rakennettu vuosisatojen aikana vaarojen rinteille. Asukkaita pitäjässä vuonna 1939 

oli noin 2100. Jatkosodan päättyessä pääosa pitäjää jäi Neuvostoliitolle ja jäljelle jäänyt 

pieni osa liitettiin Tohmajärven kuntaan. Pälkjärvi kuului 1500-luvulla Ilomantsin Po-

gostan veropiiriin. Pälkjärven kyliä olivat Iljala (keskustaajama), Ilmakka, Kurikka, 

Pörkkölä, Heposelkä, Pälksaari, Makari, Naatselkä, Jero, Potoska ja Puikkola. Pälkjärven 

merkittävistä rakennuksista mainittakoon kirkko, pappila, Yhteishyvän kauppa, Ylähovi 
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(Iljalan hovi), Alahovi, Rantahovi, Pälkjärven osuusmeijeri, Pälkjärven Suojeluskunnan-

talo, Pälksaaren Piirimielisairaala, useat kansakoulut, Pälksaaren Osuuskassa ja Kun-

nantalo, sekä useita kauppa- ja palveluyrityksiä.  

 
Rantahovi, joka toimi myöhemmin Iljalan kouluna 

 

Osuustoiminta Pälkjärvellä oli myötätuulessa, sillä kuntaan perustettiin vuonna 1916 

Pälkjärven osuuskauppa. Sen osti omistajilta vuonna 1927 Osuusliike Yhteishyvä. Pälk-

järven osuuskassa perustettiin vuonna 1903. Pälkjärvelle perustettiin Osuusmeijeri jo 

vuonna 1901 ja se rakensi kylään mylly- ja sahalaitoksen.   

     Pälkjärvellä toimi aktiivinen suojeluskunnan osasto ja sen pitkäaikaisena paikallis-

päällikkönä toimi Iljalanhovin isäntä, reservin luutnantti Eljas Kivinen. Pälkjärvellä toimi 

myös Iljalan työväenyhdistys, jonka perustajajäseninä olivat Iisakki Hakkarainen ja 

Eino Kortelainen. Yhdistys kokoontui ”Iljalan Työn talossa”. 

     Talvisodan jälkeen Pälkjärvi jäi välirauhassa Neuvostoliitolle. Heinäkuussa 1941 al-

kaneen jatkosodan seurauksena Pälkjärvi vapautettiin valloittajalta ja 25. elokuuta 

1941 kylään muutti ensimmäiset paluumuuttajat. Ennen varsinaista muuttolupaa ky-

lään saapui siivous-, raivaus- ja sadonkorjuuryhmiä. Kun asuinpaikat oli siivottu ja tar-

kastettu, annettiin kyläläisille lupa muuttaa takaisin kotikonnuille. Paluumuuttajia saa-

pui aina 1942 syksyyn saakka ja silloin kylien pelloilta saatiin satoa. Pälkjärven alueen 

tiestö oli jatkosodan taistelujen aikana runsaasti miinoitettuja. Lokakuun 1. päivänä 

1941 Samuli ja Pentti Vornanen ajoivat hevosella Pörkkölään johtavalla tiellä olevaan 

miinaan ja molemmat pojat kuolivat. Pälkjärven taloista pääosa jäi talvisodassa ehjiksi, 

mutta jatkosodan syksyllä 1941 ja keväällä 1942 koteihinsa palanneet asukkaat kertoi-

vat, että talot olivat venäläiset jättäneet todella siivottomaan kuntoon. Keväällä 1942 

ensimmäiset koulut aloittivat toimintansa ja koulua pidettiin joko entisissä kouluissa tai 

vuokratiloissa. Syyskuun 3. päivänä 1944 Pälkjärveläiset saivat evakuointikäskyn ja vii-

meinen evakkotaival alkoi uusille paikkakunnille.  
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Pälkjärven kirkko Iljalassa 1930-luvulla. Kirkko valmistui 1869 ja sen venäläiset purki-

vat välirauhan aikana. Kirkon hirret löytyivät Pälksaaren kylästä. Kirkkoa ei rakennettu 

jatkosodan aikana uudelleen. Kirkosta löytyvät vielä sen betoniset rappuset. Aikaisempi 

Hautausmaan lähellä sijainnut kirkko paloi kesällä 1859. (Museoviraston kuva)  
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Pälkjärven pappila kirkon läheisyydessä 1930-luvulla. Se on rakennettu 1860-luvulla 

 
Yhteishyvän kauppa oli kirkon ja sankarihautausmaan läheisyydessä. Yhteishyvä osti 

osuuskaupan Pälkjärven osuuskaupalta vuonna 1926. Vielä 1990-luvulla rakennus oli 

verrattain ehjä ja Yhteishyvä kyltti näkyvissä. Yhteishyvän myymälä tuhoutui tulipa-

lossa kesällä 1932 ja uusi kauppatalo valmistui kesällä 1933. (SA-kuvat) 
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Pälkjärven hautausmaa Iljalan risteyksessä 2018. Hautausmaan vieressä oli aikai-

sempi kirkkorakennus, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1859 

 

Pälkjärven sankarihautausmaa, uudemman kirkon risteyksessä Iljalassa 
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Pälkjärven kunnantalo 1930-luvulla. Sijaitsi nykyisen Lukoilin takana ja sen kunta osti 

vuonna 1911 Hilja Hämäläiseltä. Museoviraston kuvat  

 
Pälkjärven osuuskassan talo oli kunnantalon vieressä, se perustettiin 6.4.1903 
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Alahovin rakennuksia (Nielas Gustav Duncan) hautausmaalta Pälksaaren suuntaan. Yl-

häällä väentupa, alhaalla päärakennus 1941, se purettiin vuonna 1988. SA-kuvat 
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Raivion hovi, joka sijaitsi Pälksaaren Piirimielisairaalan lahden takana SA-kuva.  

 

Ravionhovi sijaitsi lähellä Pälkjärven rantaa. Hovin päärakennuksessa oli kahdeksan 

huonetta ja tilalla oli parhaimpaan aikaan 40 lehmää, 10 hevosta, 25 lammasta ja 10 

sikaa. Hovin mailla oli peltoa ja metsää, sekä erillinen tila Korpiselän pitäjässä. Lahden 

vastakkaisella puolella oli Pälksaaren Piirimielisairaala. Hovin omisti aiemmin kauppias 

Johan Bardi ja hänellä oli vanhan kirkon lähellä kauppatalo ja kestikievari. Vuonna 1886 

(5.7.1886) hovin maat ja rakennukset pakkohuutokaupattiin konkurssin vuoksi. Tilojen 

uudeksi omistajaksi tuli parhaimman tarjouksen tehnyt kauppias P. Hendunen. Hen-

dusta kutsuttiin 1800-luvulla hovinherraksi, sillä hän oli suurtilallinen jo 1860-luvulla ja 

1880-luvulla hän toimi kunnallislautamiesten esimiehenä. Hendunen möi Ravion tilan 

toukokuussa 1900 kauppias Kaarlo Tilanderille 60. 000 mk. Tilander laajensi yritystoi-

mintaansa kuljetuspuolelle. Hänen rengit kuljettivat rautatieasemalta väkeä Pälkjärven 

kylään ja Pyhäjärven laivarantaan. 1920-luvulla Ravionhovin omistajaksi tuli Jooseppi 

Pitkänen. Tilan päärakennus oli silloin jo rappiotilassa. Jooseppi Pitkänen toimi aiemmin 

Kaalamossa Ristilahden kauppiaana ja kunnallislautakunnan esimiehenä. 

     Hytinvaarassa oli Ylähovin tila, jonka omisti Pälkjärven suojeluskunnan paikallispääl-

likkö Eljas Kivinen. Hovin rakennuksista ei ole kuvia, joten sen kuvaileminen jää toisille. 

Puikkolassa oli Puikkolan hovi, jonka viimeisenä omistajana oli Erosen perhe ja sen lä-

heisessä Lintuvaarassa oli Lintuvaaran hovi, jonka viimeisenä omistajan oli Läskelä Oy.    
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Pälksaaren Piirimielisairaala Pälkjärven rannalla, Museoviraston kuva. Edessä vuonna 

1935 jälkeen valmistunut päärakennus, takana vanha päärakennus, joka valmistui ke-

sällä 1928, keskellä Paviljonki ja oikealla vuonna 1935 valmistunut lisärakennus. Mu-

seovirasto  

 
Pälksaaren suojeluskunnan talo valmistui 1935 ja se maksoi 110000 mk, Museovirasto 
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Pälkjärvellä maantien varressa oleva Hiekan taistelun muistomerkki, joka pystytettiin 

12.8.1928. Muistomerkillä tahdottiin muistaa Hiekan 9.8.1808 taistelussa (majuri K.V. 

Malmin ja kenraali Alekxjeffin joukkojen välinen taistelu) kaatuneita suomalaisia. 

 

Pälkjärven sankaripatsas pytytettiin Pälkjärvelle 1928. Se siirrettiin maaliskuussa 1940 

Tohmajärvelle ja takaisin Pälkjärvelle kesällä 1942. Syksyllä 1944 se siirrettiin vielä 

kerran Tohmajärven kirkkopihaan, josta sitä voi käydä katsomassa.  
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Ilmakan kansakoulu valmistui 1927. Se sijaitsi korkean mäen päällä, Ruskealaan joh-

tavan maantien pohjoispuolella eläinpuiston risteyksessä.  Museoviraston kuva  

 
Makarin kylän kansakoulu valmistui syksyllä 1919. Ensimmäinen koulu, ns. Iljalan koulu 

saatiin vuonna 1885, kun kunta osti Arppelta Alahovin tilaan kuuluvan Rannanhovin, 

joka oli Pälkjärven rannalla. Kurikan kylälle, rautatieaseman läheisyyteen, valmistui 

kansakoulu vuonna 1922. Joukan kylän kansakoulu valmistui vuonna 1924. Jeron ky-

lälle saatiin oma uusi koulurakennus viimeisenä syksyllä 1937. Museoviraston kuva 
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Muistojen kätköistä poimittua 
Ensio Kettunen 

Seuraavan tarinan tapahtuma-aika oli 1960-luvun puolivälissä. Oli kuuma kesäpäivä ja 

päätimme serkkupoikien kanssa lähteä uimaan. Matkamme suuntautui Möhkön suun-

taan ja päätimme uida Taivallammella. Sukeltelimme Taivallammen takana olevalla 

rannalla ja sattumalta löysimme venäläisen sotilaan jäänteitä. Miehen luuranko oli lan-

tioon saakka mudassa, vain yläosa oli näkyvissä. Vuosikymmenten aikana miehen luut 

olivat muuttuneet hohtavan valkoisiksi ja miehen selässä oli radioantennia muistuttava 

ruostunut rautatanko. Uinnin jälkeen katselimme lähellä olevaa maastoa ja löysimme 

lisää ihmisten luita. Kotiin mentyä kerroin asiasta isälleni ja hän kertoi, että hän oli 

kesällä 1940 hautaamassa venäläisten kaatuneita Taivallammen alueella. Hän kertoi, 

minne he olivat haudanneet venäläisiä vainajia. Päätimme seuraavana päivänä serkku-

jen kanssa palata takaisin Taivallammen maastoon. Nyt meillä oli lisätietoa hautojen 

paikoista, ja tunnin etsiskelyn jälkeen olimme paikallistaneet jo neljä hautaa. Haudat 

olivat noin 10 metriä pitkiä, joten niissä saattoi olla kymmeniä kaatuneita. Samalla reis-

sulla menimme sattumalta Taivallammen lähellä olevalle Kuikkalammelle, josta löy-

simme suomalaisten talvisodan aikana rakentamia korsuja. Osa korsuista oli vielä ehjiä, 

mutta niiden sisällä oli kosteaa ja liukasta. Eräs korsuista oli lähes ehjä, siellä oli vielä 

ehjän näköiset makuulavitsat ja pöydät. Emme kerenneet sillä reissulla käydä kuin 

muutamassa kymmenistä korsuista. Myöhemmin kuulin, että jotkut pojat olivat löytä-

neet eräästä korsusta paljon räjähteitä ja panoksia. Onneksemme emme sattuneet sii-

hen korsuun, sillä aiemmin löysimme räjähteitä Oinassalmelta ja niiden räjäytyksissä 

saimme sirpaleita kehoon. Minulla on yksi sirpale vielä vasemmassa polvessa, sen sain 

erään räjähteen sirpaleista. 

 
Kuikkalammen korsu syksyllä 2020 
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Lähes kymmenen vuotta edellisestä tapahtumasta menin autonasentajanlinjalle Ilo-

mantsi sivuammattikouluun (1972–1974). Minun lisäksi siellä oli edesmennyt Ilkka, 

Enon Revonkylän kauppiaan ja taksikuskin poika. Hän oli aika velikulta puheissa, 

saimme nauraa monta kertaa hänen ”liturgialle”. Kerran varastossa ollessa hän veisasi 

tuttua ortodoksista liturgiaansa. Oven takana teorialuokassa opettaja Raimo Kinnunen 

yritti pitää teoriatuntia. Lopulta Raimo tuli varastoon nauraen; ”Lopeta tuo veisuu, en 

saa pidettyä tuntia, kun kaikki nauravat luokassa”. Yksi kavereistani oli Enolainen 

Hannu, hänen kotitalonsa oli Enon tien varressa Rajakankaalla. Hannua kutsuimme 

Päddingiksi, koska hänessä oli Raulin näköä. Eino jäi mieleen mopokolarista ensimmäi-

senä syksynä. Hän jäi moponsa kanssa Mäkitiellä kuorma-auton alle. Eino selvisi luun-

murtumilla, mutta tunturi meni romuksi. Leinosen veljeksistä Pentti ja Tapio olivat myös 

luokallani. Heidän kanssaan voitimme keväällä 1973 koulun mestaruuden 4 x 3 km 

viestihiihdossa. Raimo oli kova puhumaan ja oli myös hyvä oppilas luokallamme. 

Eräässä kokeessa Raimo näytti minulle matematiikan tehtävän ratkaisun, mutta ajat-

telin, että teen itse tehtävän omalla tavalla ja se oli oikea ratkaisu. 

     Tapio oli hiljainen ja harkitsevainen opiskelija. Matti Tuupovaarasta oli viisas ja myös 

tyttöjen mieleinen nuori mies. Tuupovaarasta oli myös eräs Pennanen, en muista hänen 

etunimeänsä? Paavo oli myös minun ystäviäni, mutta hän saattoi opiskella levysepäksi? 

Hänet eräs ilomantsilainen pieksi yhtenä koulupäivänä pahanpäiväisesti ja tämä ”ni-

meltä mainittu” kaveri erotettiin koulusta. Kaverin isä kävi anelemassa pojan takaisin 

kouluun. Kun koulu loppui, Paavo kuoli tapaturmaisesti. Hän oli herkkä poika, ja mieleni 

teki useita kertoja sanoa hänelle, että ”Älä ota asioita liian tosissaan”. Luokallamme oli 

eräs vanhempi Jouko, joka oli hiljainen puurtaja. Hän kuoli myös tapaturmaisesti 1970-

luvulla. Pikkuserkkuni Kimmo oli hiljainen myhäilijä, mutta hänkin on jo edesmennyt. 

Puumalainen oli vilkas luonteinen. Eräänä talvisena päivänä hän otti autoni luvatta ja 

ajoi sen lumihankeen. Minua asia suututti, koska ruosteinen valonkotelo hajosi tör-

mäyksessä ja jouduin paikkaamaan sitä lasikuidulla. Autoilija Hiltusen pojan etunimeä 

en enää muista, mutta hän asui Pötönvaaralla. Ketäs muita luokassamme olikaan? Osa 

pojista on jäänyt mieleen jostakin erikoisesta tapahtumasta, mutta hiljaisempien nimet 

eivät palaudu mieleeni.  

     Joka tapauksessa kaksi vuotta opiskelimme autonasennusta, joskin erikoisella ta-

valla. Työpuolella työt jostakin syystä jakautuivat epäsuhtaisesti. Osa meistä hitsasi 

kaksi vuotta ruosteisia autoja, osa korjasi moottoreita, osa sähkölaitteita ja osa jarru-

järjestelmiä. Minun kontolleni tulivat jarrujen korjaukset. Niitä tuli tehty varmaan useita 

kymmeniä, joten jarrujärjestelmät osaan korjata vielä vanhanakin. Menin 
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ammattikoulun jälkeen Helsinkiin yksityiseen ammattikouluun vuodeksi. Siellä opin tu-

plasti enemmän, kuin kahtena vuotena Ilomantsissa. Syynä ammattitaitoiset opettajat 

ja järjestelmällinen opetus. Opiskelimme kaksi viikkoa teoriaa esim. moottoriopista ja 

sen jälkeen teimme seitsemän viikkoa moottorinkorjauksia ammattimiesten mukana 

työelämässä. Samalla tavalla toteutettiin muutkin asentajan ammattiin kuuluvat työ-

tehtävät. Myöhemmin elämässäni kävin koneteknikoksi, koneautomaatioinsinööriksi, 

kävin ammattikurssikeskusten ja ammattikoulujen opettajakoulutuksessa Järvenpäässä 

ja Hämeenlinnassa, sekä erityisopettajaksi Jyväskylässä. Lisäksi olin kymmenen vuotta 

kirjoilla Lappeenrannan yliopistossa, mutta siellä opinnot jäivät kesken. Elämäntyöni 

tein työnjohtotehtävissä ja 36-vuotta kerkesin olla opettajana Ilomantsissa, Kiteellä ja 

Joensuussa. Koulutin työkseni aikuisia ja nuoria ammatillisissa oppilaitoksissa. Se tuntui 

omalta kutsumusammatilta!  

 
Vasemmalta Eronen, Hiltunen, Majoinen, Leinonen ja Kareinen 
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Ilkka Majoinen ja Ford Galaxie 500 

 
Paavo, Eero ja ”Mano” Mauri keväällä 1974 
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Helsingissä olin vuoden ammattikoulussa ja kesällä 1975 menin armeijaan Kymen Pio-

neeripataljoonaan Korialle. Korialla ei ollut ilomantsilaisia, mutta Joensuusta oli Tapani, 

sekä Juuasta ja Kesälahdelta kaverit. Pääosa Korialla olleista oli kotoisin Kymen läänistä 

ja Helsingin seudulta. Kesä 1975 oli kuuma ja hiki virtasi harjoituksissa. Ajattelin, että 

yritän tehdä parhaani armeijassa, tavoitteena oli päästä Haminaan reserviupseerikou-

luun. Kesän aikana meillä oli harjoitusten lomassa Pioneeritaitokilpailu, jossa pääsin 

kokonaispisteessä pataljoonamme toiseksi. Lisäksi minut valittiin pataljoonan edusta-

jaksi Kaakkois-Suomen sotilasläänin yleisurheilukilpailuihin. Juoksin siellä 1500 m, 400 

m ja ruotsalaisviestin. Kaikissa niissä olin neljäntenä. Paras tulokseni syntyi 400 metrin 

juoksussa, juoksin sen 59 sekuntiin. Varmaan voittajat olivat Suomen parhaimmistoa, 

sillä vauhti oli kovaa koko matkan ja voittajan aika oli 52 sekuntia. Vaikka menestyin 

hyvin kilpailuissa, en päässyt reserviupseerikouluun. Sinä kesänä oli Helsingissä ETYK-

konferenssi (kolmas huippukokous) ja meidän pataljoonamme määrättiin vartioimaan 

useita päiviä Kymijoen yli menevää rautatiesiltaa. Moskovasta piti kokoukseen tulla 

Neuvostoliiton presidentti Leonid Brezhnev ja hänen turvallisuutensa takia sillat piti olla 

vartioituja. Vartiointi lopetettiin, kun kuultiin, ettei Brezhnev tulekaan junalla. Kesä 

meni nopeasti ja syksyllä asuimme kuukauden teltoissa, koska lämmitysputkisto vauri-

oitui ja sen remontti kesti ainakin kuukauden. Harjoittelimme Korialla teiden miinoitta-

mista telamiinoilla ja jalkaväkimiinoilla. Eräänä syyspäivänä menimme ampumaleirille, 

jossa piti kaikkien suorittaa useita panostuksia. Minä ilmoittauduin vapaaehtoisena sot-

kuun ja siellä vierähti viikko. Joukkueemme johtaja kävi eräänä iltana Sotkussa ja sanoi, 

”Kettunen on huomenna rivissä ja tekee puuttuvat räjäytykset”. Aamulla olin rivissä ja 

luutnantti sanoi, että sinulla on vielä töitä tiedossa, sillä kaikki ovat räjäyttäneet jo 15 

kg edestä räjähteitä. Kävin hakemassa räjähdevarastolta käsketyn määrän eli 15 kg 

TNT. Kaivoin metsään puolen metrin kuopan ja asetin kaikki räjähteet kuopan pohjalle. 

Räjähtävää lankaa vedin 30 metrin päähän montusta ja siihen nallin ja tulilangan. Lai-

toin tulilangan palamaan ja huusin luutnantille; ”Kohta tulee kova paukku”. Luutnantti 

kysyi ”Paljonko laitot?”.  Sanoin ”Kaikki mitä määräsit aamulla!”. Luutnantti huusi; ”Pal-

jonko?”. Huusin takaisin ”viisitoista kiloa!”. Luutnantti oli hetken hiljaa ja huusi kovaan 

ääneen; ”Kaikille kypärät päähän ja joka ukko montun pohjalle. Nyt tulee kova 

paukku!”. Hetken päästä kuului todella kova räjähdys ja pitkän aikaa päällemme satoi 

kiviä ja multaa. Luutnantti nousi multaisena juoksuhaudasta ja puisteli multia pois 

päältä ja tokaisi; ”Olipa se kova tömpsy”. Tapauksesta ei puhuttu sen jälkeen, mutta 

natsat jäivät minulta saamatta. Toki olimme luutnantin kanssa vielä puheväleissä, sillä 

hän oli valmentajana pataljoonan urheiluvalmennettavissa, johon kuuluin.  
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Ilomantsi kesällä 1941  
Ensio Kettunen 

Talvisodan alkupäivinä ilomantsilaiset siviilit siirrettiin itärajan kylistä evakkoon jalkai-

sin, linja-autoilla ja junilla. Marraskuun viimeisenä päivänä neuvostojoukot hyökkäsivät 

rajan yli Ilomantsin itäkyliin. Aamulla oli pakkasta -20 astetta ja osa asukkaista jätti 

kotieläimet navettoihin ja talleihin. Rajamiehet kävivät ampumassa rajakyliin jääneet 

eläimet, ennen kuin he sytyttivät rakennukset tuleen. Evakkolaumat siirtyivät Ilomant-

sin kautta Kaltimoon ja sieltä edelleen junalla Iisalmeen ja Vieremälle. Talvisodan alussa 

Ilomantsissa poltettiin noin 180 taloa ja 650 ulkorakennusta. Talvisodan päättyessä Ilo-

mantsin itäkylät, noin 160 000 ha jäi pakkorauhassa Neuvostoliitolle. Savoon siirretyt 

evakot palasivat Ilomantsiin vuosien 1940–1941 aikana ja uusia taloja rakennettiin kun-

taan. Jatkosodan alussa, kesäkuussa 1941 Ilomantsin itäpuolen kylät tyhjennettiin taas 

asukkaista. Heidät siirrettiin aluksi Enoon ja Ilomantsin muihin kyliin. 

 

Evakkoja matkalla Kuuksenvaarasta kirkonkylään 2.7.1941 
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Ilomantsin kirkko heinäkuisena sunnuntaina kesällä 1941 (Ylen arkisto) 
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Heinäkuun alussa 1941 rakuunat (HRR ja URR) ja Sissipataljoonan joukot siirtyivät ra-

jalle Ilomantsin Hattuvaaran ja Haapovaaran väliselle alueelle. Rajaseudulle siirretyt 

joukko-osasto aloittivat heti partioinnin rajan tuntumaan, ja osa partioista kävi rajan 

takana tutustumassa Valter Vallin prikaatin tekemiin asemiin. Ensimmäiset hyökkäykset 

rajan takaisiin kyliin tehtiin 7.7.1941 Ontronvaaralla ja 8.-9.7.1941 Peurujoella. Molem-

mat hyökkäykset epäonnistuivat. Varsinaiset hyökkäystoimet alkoivat koko rintamaloh-

kolla 10.7.1941, mutta vastassa olivat Valter Vallin JR 126 joukot, jotka olivat rakenta-

neet vahvan puolustuslinjan Ilomantsin alueelle. Ilomantsissa suomalaisten hyökkäyk-

set kilpistyivät rajan läheisyyteen rakennettujen vahvojen puolustusasemien eteen. 

Vasta heinäkuun lopussa ja elokuun alkupuolella Valter Vallin joukot perääntyiväy Po-

rajärven alueelle. Elokuussa 1941 ensimmäiset Ilomantsilaiset halusivat palata van-

hoille asuinpaikoille rajan takaisiin kyliin, mutta sotatoimialueeksi luettaville alueille ei 

saanut palata. Liikkuminen vanhan rajan takana oli vaarallista, koska sinne venäläiset 

olivat kylväneet runsaasti miinoituksia. Ilomantsin alueella kaatui miinoituksissa kym-

meniä sotilaita. Syksyllä 1941 rajantakaisista kylistä saatiin osittain raivattua miinoi-

tukset, mutta vielä kesällä 1942 haavoittui useita asukkaita miinoitteista.  

 

Pioneerit etsivät miinoja Vellivaaraan johtavalta tieltä 11.7.1941 SA-kuva 
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Sissipataljoona etenee Louhivaaralta Vegarukseen  
Taistellen Karhumäkeen 2019 

Sissipataljoonan ensimmäinen komppania sai 8. elokuuta 1941 käskyn marssia Louhi-

vaarasta Kuolismaan kylään. Tie Lutikkavaarasta eteenpäin aina Kuolismaahan saakka 

oli miinoitettu. Pioneerien avuksi määrättiin Mikko Laurosen ja alikersantti Hyppösen 

ryhmät. Lutikkavaaran ja Leppävaaran alueella kuolivat 7.–8.8. miinojen räjähdyksissä 

ja vihollistulessa tohmajärveläinen Vilho Ikonen, Tauno Keränen, Mauno Partanen, Paa-

vali Ruotsalainen ja Alpo Tuupainen. Luovenjoen ylitse johtava silta oli poltettu. ”Yli-

timme joen ja noustessamme joen itäpuolella sijaitsevalle mäelle, näimme siellä ansoi-

tetun murroksen. Murroksen takaa löysimme syviä taisteluasemia ja bunkkereita.” 

     ”Saavuimme 8. elokuuta kello 20.00 Kuolismaan kylään ja pystytimme teltat Kylä-

järven rantaan, lähelle Kuolismaan sairasmajan raunioita. Kyläjärven toiselta puolelta, 

vanhan kalmiston takaa, löysimme puna-armeijan jättämän elintarvikevaraston, josta 

saimme ruisjauhoja, vehnäjauhoja, turskaa ja muita elintarvikkeita. Varastosta löy-

simme myös kaksi ehjää kenttäkeittiötä, jotka siirsimme kuormaston hevosilla Sairas-

majan alueelle.” 

 
Kuolismaan kylä vasemmalla, Sairasmaja oikealla 

 

Neuvostojoukkojen jättämästä elintarvikevarastosta sissit saivat suuret määrät elintar-

vikkeita, joista keittiömiehet valmistivat ruokaa ja räiskäleitä. Lepotauon aikana Sissi-

pataljoonaan saatiin täydennysmiehiä, jotka jaettiin tasaisesti kolmeen eri komppani-

aan. 
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Kuolismaahan saapui 8.8.1941 Ilomantsin Rajakomppanian miehet (24. RjK, 4123). 

Rajamiesten päällikkönä toimi reservin luutnantti Eino Siippola ja varapäällikkönä luut-

nantti Aatto Mäkinen. Siippola toimi ennen sotia Rajakoulun vääpelinä. Mäkinen Megrin 

ja Salmijärven vartiopäällikkönä. Rajamiehet siirtyivät 11.8.1941 Kuolismaasta Lius-

vaaran suuntaan Sulkujoelle, jossa kuoli miinojen räjähdyksissä rajajääkäri Vilho Kopo-

nen ja sotamies Juho Kostamo. Sulkujoella rajamiehet majoittuivat entisen Sulkujoen 

metsänvartijantalon maille ja aloittivat partioinnin venäläisjoukkojen hallussa olevien 

Liusvaaran ja Megrin kylien suuntaan. 

 
Sammallammen ja Ylisen Liusjärven välisen joen silta Uuno Peltoniemi, Museovirasto 

 

Sissipataljoona yhden miehet lepäsivät viikon Kuolismaassa ja sinä aikana kaksi sissiä 

haavoittui vaikeasti miinaonnettomuuksissa. Vänrikki Purhosen joukkue siirtyi 9.8.1941 

Moisionvaaraan. Se oli Salmijärvelle johtavaa tien varrella. Alikersantti Väinö Keräsen 

ryhmä kävi päivittäin yhteyspartiossa Sulkujoella 24. RjK:n miesten luona. ”Elokuun 14. 

päivän aamuna tuli komppanianpäällikkö luutnantti Martti Kokko Kuolismaan majoitus-

alueelle: ”Lähdemme tänään iltapäivällä kello 15.00 jatkamaan marssia Salmijärven 
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suuntaan. Teltat puretaan ja laitetaan kuormastoon.” Sissipataljoona lähti marssimaan 

huonokuntoista tietä, kohti Salmijärveä. Illalla komppania saapui korkealle vaaralle, 

jota ilomantsilaiset miehet kutsuivat Kuuttivaaraksi. Vaaran päällä oli talo, sauna, kar-

jarakennus ja suuri riihi, joiden läheisyyteen pystytettiin teltat.” 

     Väinö Keränen kertoi illalla sisseille vanhan tragedian Kuuttivaarasta: ”Tässä Kuut-

tivaaran talossa on viikatemies heilunut aiemmin ja suattaa se käyvä vielä tämänkin 

sovan aikana. Ensimmäisen kerran viikatemies kävi täällä syksyllä 1919 ja silloin tiällä 

vaaralla asui metsänvartija Pekka Tanskanen vaimonsa Anna Liisa Meriläisen ja kahden 

aikuisen lapsensa kanssa. Marraskuussa 1919 perhe sairastui espanjantautiin ja joulu-

kuun alussa vaimo ja lapset menehtyivät, mutta Pekka selvisi hengissä naapuriensa 

hoidon ansiosta. Että soppii olla ensiyönä varovaissii, että tiältä selevviitte hengissä 

huomisseen. Kuolismaalaiset ovat sanoneet, että Kuolema tulloo Kuuttivaarassa!” 

     ”Seuraavana aamuna kello 7.00 sissit lähtivät jatkamaan marssia Salmijärvelle joh-

tavaa tietä. Kymmenen aikaan ensimmäiset sissit olivat ylittämässä ryssien räjäyttä-

mää Yläjoen maantiesiltaa. Ensimmäisenä silla yli käskettiin menemään sotamies Onni 

Kekkonen. Sillan taakse päästyä, räjähti ryssien tielle piilottama miina. Onni kuoli vä-

littömästi räjähdysvammoihin sillan läheisyydessä.” 

     Iltapäivällä sissit saapuivat Salmijärvelle, jossa he majoittuivat entisen rajavartios-

ton läheisyyteen. Salmijärvellä oli ilmassa runsaasti metsäpaloista tulevaa savua, sillä 

perääntyvät Vallin miehet olivat sytyttäneet metsät tuleen. 

 
Salmijärven silta 2002 
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Kersantti Toivo Luukkonen, joka oli ollut ennen sotaa rajamiehenä Salmijärven varti-

ossa, kertoi sisseille: ”Olin täällä Salmijärven vartiolla ennen talvisotaa. Tänne valmistui 

uusi rajavartiosto vuonna 1938. Siinä oli suuri miehistötupa, toimisto, pidätettyjen 

huone, suuri keittiö ja emännän huone. Talon pohjoispäädyssä oli kaksi huonetta ja 

keittiö, jossa vartiopäällikkö Aatto Mäkinen asui perheensä kanssa. Rakennus poltettiin 

talvisodan alussa heti sodan syttymisen jälkeen. Vartion vieressä asui metsänvartija 

Mikko Krökki, joka oli kuuluisa karhunkaataja ja armoton erämies. Mikko metsästi usein 

majuri Kivikon kanssa Salmijärven ympäristössä.” 

 
Salmijärven vartiotupa kesällä 1939. Kuva otettu tsasounan paikalta 

 

Sissit partioivat seuraavana yönä Vegaruksen suunnalla ja paluumatkalla he tarkastivat 

Salmijärven takana olevan vanhan Vegaruksen tien. Matkalla he löysivät vanhan tsa-

sounan jäänteet Salmijärven takana olevasta niemestä. Sissipataljoona oli varmistuk-

sessa Salmijärven alueella kaksi vuorokautta, ja sinä aikana miehet tekivät useita par-

tioretkiä Vegaruksen, Tsudotjärven ja Liusvaaran alueelle. Liusvaarassa partiot tapasi-

vat 24. Rajajääkärikomppanian miehiä, jotka olivat etenemässä kohti Megriä.  

Elokuun 18. päivänä Sissipataljoona lähti aamulla kello 5.00 etenemään kohti Vega-

rusta. Lähtöhetkellä sää oli pilvinen ja kolea. Muutaman kilometrin marssin jälkeen mii-

navaaran takia sissit siirtyivät kulkemaan tienvarsia pitkin, koska tiealueella havaittiin 

runsaasti miinoja. Yön vesisateen jälkeen miinat oli helppo havaita, sillä miinojen pai-

kalla oli lähes aina pieni kuoppa. Metsät tien molemmin puolin olivat palaneet ja palo-

pesäkkeistä tuli runsaasti savua, kun sissit etenivät Vegaruksen suuntaan. 
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Noin seitsemän kilometrin marssin jälkeen, Jokilammen metsänvartijantorpan luona, 

sissit pitivät marssitauon. Taukopaikalla oli mäntymetsää, josta kaikki aluskasvillisuus 

oli palanut pois. Vieressä oleva suo paloi ja sieltä tuli runsaasti kitkerää ja valkoista 

savua. ”Tauon jälkeen jatkoimme marssia ja iltapäivällä saavuimme Parkoinojalle. Ojan 

kohdalla tie teki jyrkän mutkan ja ojan yli menevä silta oli räjäytetty. Parkoinojan ta-

kana tunnustelijat havaitsivat ryssien asemia ja sieltä ammuttiin meitä kohti koneki-

vääreillä ja automaattikivääreillä. Martti Kokko käski levittäytymään Parkoinojan var-

teen varmistukseen. Menimme asemiin tien vasemmalle puolelle, Parkoinsuon reunaan. 

Vegaruksen suunnalla olleen harjun päällä näimme vihollisen konekivääripesäkkeitä ja 

taisteluhautoja. Olimme asemissa toista tuntia ja kello 16.00 luutnantti Martti Kokko 

käski meitä vetäytymään takaisin Lylykankaalle, jonne pystytimme teltat tienvarrelle. 

Parkoinojalle jäi varmistukseen ensimmäinen sissikomppania ja Taisteluosasto Kivikon 

miehet.” 

Elokuun 19. päivän aamuna sissit yrittivät uudestaan hyökätä Parkoinojan taakse. 

Etummaisena lähtivät etenemään Veikko Kivekkään joukkueen miehet. Kivekäs ja hä-

nen lähettinsä Reino Sarvela etenivät joukkueen kärkenä. Vihollistuli oli ankaraa, joten 

eteneminen oli lähes mahdotonta. Kivekäs huusi miehille, että joukkue peräytyy takai-

sin. Kivekäs, hänen lähettinsä Sarvela ja kaksi miestä jäivät suojaamaan peräänty-

mistä, he olivat siinä vaiheessa matalan kumpareen päällä. Kun Kivekäs oli lähdössä 

perääntymään kumpareelta, ryssien konekivääri ampui sarjan Kivekkään rinnan läpi. 

Vänrikki Kivekäs kaatui ja Kivekkään lähellä olleet alikersantti Joutsen ja lähetti Reino 

Sarvela haavoittuivat. Sissipataljoona ja osasto Kivikko perääntyivät Parkoinojalta Ly-

lykankaalle, jossa he majoittuvat. Osa sisseistä ja Kivikon ryhmä määrättiin koukkaa-

maan Parkoinojalla olleiden vihollisten taakse Kirveskankaan kylään. 

     Heinäkuun kuudentena päivänä 1941 perustettiin majuri Viljo Kivikon alaisuuteen 

Taisteluosasto Kivikko. Siihen valittiin Ilomantsissa olleen 24. Rajajääkärikomppanian 

parhaimmat miehet ja sitä käytettiin ensimmäisenä Ontronvaaran taisteluissa. Taiste-

luosasto Kivikko toimi Ilomantsin ja Suojärven alueella jatkosodan alussa ja sen tehtä-

vänä oli tukea eteneviä joukkoja tekemällä nopeita hyökkäyksiä ja partioida vihollisen 

selustassa. Ilomantsissa toiminut 24 RjK:n oli majoittunut 19.–20. elokuuta Liusvaa-

raan. Iltapäivällä rajamiesten partio joutui väijytykseen Kuolismaa - Liusvaara tiellä. 

Rajamiesten partiosta kaatui taistelussa Niilo Kentta, yksi mies haavoittui ja kaksi 

miestä katosi. Ilomantsilaista Otto Palviaista ei löydetty, mutta toinen kadonnut palasi 

yöllä Liusvaarassa olevien rajamiesten majapaikalle. 
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Kivikon osasto ja Sissipataljoonan toinen komppania koukkasivat 19. elokuuta aamuyön 

tuntien aikana Parkoinojalla olleiden vihollisten taakse. Osasto ohitti viholliset Parkoin-

suon länsipuolelta ja aamuyöllä sissit saapuivat tyhjään Kirveskankaan kylään. Aamulla 

kylään tuli viholliskomppania, jonka kanssa suomalaisosasto joutui taisteluun. Kirves-

kankaalta Kivikon johtama osasto joutui perääntymään kylän pohjoislaitaan. Kylän kes-

kellä, metsäsaarekkeessa varmistamassa olleet kersantti Toivo Rautiainen, ilomantsi-

lainen rajamies Tauno Ikonen ja neljä sissiä jäivät hyökkäyksen aikana mottiin. Rauti-

ainen ja Ikonen kaatuivat, mutta neljä sissiä pääsi pakenemaan. Kivikon osastosta kaa-

tuivat päivän aikana rajamiehet Tauno Harinen ja Pentti Immonen. Sissipataljoonasta 

kaatui Toivo Rautiaisen lisäksi enolainen Heikki Puhakka. Alikersantti Juho Väistö haa-

voittui ja hän kuoli myöhemmin Salmijärven joukkosidontapaikalla. 

     Elokuun 20. päivänä ensimmäinen komppania lähti aamulla hyökkäykseen ja sai 

ajettua Parkoinsuolla olleet viholliset Vegarukseen. Hyökkäyksessä haavoittui olkapää-

hän ensimmäisen komppanian päällikkö luutnantti Martti Kokko. Hänen tilalleen komp-

panian päälliköksi tuli vänrikki Teuvo Suontaka. Saksalainen JR 307 oli edennyt JP 7 

miesten kanssa Vuonteleen kylään 20. elokuuta ja näin puna-armeijan joukot olivat 

jääneet mottiin. Sissipataljoonan edetessä kohti Vegarusta, venäläiset perääntyivät 

metsien kautta Kostamukseen. Päivän taisteluissa kaatui ilomantsilainen Eino Meriläi-

nen. Illalla pataljoona majoittui Kälkäjärven rannalle, kaksi kilometriä Vegaruksesta 

Salmijärven suuntaan. Vegaruksesta sissit kuljetettiin saksalaisten kuorma-autoilla 

Suojärven Kaitajärvelle, josta alkoi sissien taistelut Kostamuksessa. 

 
Irutjoki, jonka vasemmalla puolella oli Sissipataljoona ja oikealla Vallin komppania 
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Rajamiesten sissiretki Tumasjärven kankaalle 24.8.1941 
Itärajan korpisoturit 2018    

Elokuun 24. päivän aamu sarasti ja rajasotilaat Ilomantsin Sulkujoella ja Liusvaaran ja 

Megrin alueella heräsivät kaukaiseen tykkien jylinään. Tuuli oli yltymässä myrskyksi ja 

sadepisarat kastelivat miesten vaatteita. Rajamiehiä oli etsimässä ja poistamassa pio-

neerien avustamana Kuolismaan, Liusvaaran ja Megrin teiltä miinoituksia. Aamulla kello 

9.00 rajamiehet saivat yllätysvieraan, kun kenraaliluutnantti Axel Erik Heinrichsin 

maastokuvioinen auto kaartoi Sulkujoen kenttävartiostoon. Rajamiesten komentotel-

tassa Heinrich kuunteli luutnantti Siippolan tilanneselostusta rajamiesten toiminnasta 

Liusvaaran suunnalla. Siippola kertoi huolensa komppaniansa taistelukyvystä, sillä osa 

rajamiehistä oli tukemassa Sissipataljoonaa Suojärven suunnalla ja rajamiesten tilalle 

oli tuotu vanhoja täydennysmiehiä. Kenraali Heinrich sanoi Siippolalle: ”Vanhoille mie-

hille on nyt käyttöä siltojen ja teiden kunnostamistöissä.” Rajamiehet ja pioneerit ra-

kensivat 24.–27. elokuuta Liusvaaran kylän itäpuolella virtaavalle Sammalojalle ja Terk-

kälän Kivijoelle raskaiden ajoneuvojen kestäviä siltoja. Liusvaaran ja Megrin väliselle 

huonokuntoiselle tielle määrättiin korjaustöihin Pioneerikomppanian joukkue ja van-

hempia rajakomppanian miehiä. Rajamiehet varmistivat Megrijärvi – Kälkäjärven kan-

nasta, joka sijaitsi muutaman kilometrin päässä Megristä etelään. 

     Yksi rajajoukkue oli määrätty varmistamaan Megrijärven eteläpäässä Hingervaaralle 

johtavaa tietä ja toinen varmisti Megrijärven pohjoispuolista erämaa-aluetta. Megrin 

alueen varmistajia haittasi elokuussa runsas metsäpaloista tuleva savumäärä, sillä pe-

rääntyvät neuvostojoukot olivat sytyttäneet alueen metsät palamaan. Sissipataljoonaa 

tukeneet rajamiehet jäivät Vegaruksen valtauksen jälkeen lepoon Vegaruksen kylään. 

Heidän komentaja majuri Kivikko sai 24.8.1941 kenraalimajuri Oinoselta käskyn, että 

Kivikon miehet siirtyvät Porajärven ja Kostamuksen kylien länsipuolella olevalle erä-

maa-alueelle varmistaa Suojärven ja Megrin välinen metsäalue. 

     Osasto Kivikko siirtyi varmistusosastoksi Porajärven ja Kostamuksen kylien länsi-

puolen erämaa-alueelle jo illalla 24. elokuuta. Kivikko lähetti iltayöstä suuren partion 

tutkimaan Tumasjärven ja Irstajärven välistä korpialuetta. Ilomantsilaismiehistä koottu 

partio lähti illalla 24.8.1941 tukikohdasta itään ja yön aikana partio eteni korpimetsien 

kautta Irutjärven ja Kivijärven väliselle maakannakselle. Päivällä alkanut myrsky rie-

potteli puita ja eteneminen oli vaikeaa, kun kova tuuli ja ajoittain piiskaava sade esti 

kuulohavainnot. Yöllä kehittyi voimakas syysmyrsky, joka sai miehet varovaisiksi. Partio 

oli lähestymässä Kivijärven rantaa puolen yön aikaan. Pimeässä metsässä tunnustelijat 

etenivät muutaman metrin päässä tunnustelijoista, joina olivat ilomantsilaiset 
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sotamiehet Koljonen ja Penttinen. Tunnustelijat tunsivat mahorkan hajua nenässä ja 

etenivät hitaasti eteenpäin. Koljonen huomasi muutaman kymmenen metrin päässä jär-

ven pintaa vasten venäläissotilaan vartiossa. Miehen takana järven rannalla paloi nuotio 

ja siellä oli useita sotilastelttoja. Hetken aikaa ilomantsilaismiehet seurasivat venäläis-

ten liikkeitä leirialueella. Miesten seuraaminen loppui, kun takaviistosta ammuttiin par-

tion suuntaan automaattikivääreillä. Leirin länsipuolella ollut kiertävä partio oli huoman-

nut epäilyttävää liikettä leirin länsipuolen metsässä ja avasi summittaisen tulen partiota 

kohti. Ilomantsilaispartio lähti nopeasti perääntymään Liusvaaran suuntaan ja heidän 

peräänsä ammuttiin jo useilla kymmenillä aseilla.  

     Miehet olivat juosseet jo muutaman kilometrin pimeässä metsässä ja he päättivät 

tehdä nuotion suurten kuusien alle. Tarkoituksena oli kuivata yön aikana kastuneet 

vaatteet ja jatkaa partiointia aamun valjettua. Nuotiolla miehet söivät repuissa olleita 

eväitä ja keskustelu oli kääntynyt yön tapahtumiin Irutjärven rannalla. Syönti ja par-

tiomatkasta virinnyt keskustelu hiljeni, kun tulosuuntaan jätetty vartiomies tuli juosten 

nuotiolle. ”Tulosuunnasta kuului äskön metallin kolahduksia, mutta tuo myrskyn takia 

en ole asiasta ihan varma.”  Partion johtajana toiminut kersantti sanoi miehille; ”Lisät-

kää puita nuotioon, lähdemme heti hiljaa Liusvaaran suuntaan. Antaa ryssien iskeä tyh-

jälle nuotiolle”. Miehet lisäsivät puita nuotioon ja poistuivat nuotiolta korpeen. Partio oli 

päässyt nuotiolta satakunta metriä, kun heidän takaansa avattiin tuli kymmenillä auto-

maattikivääreillä. Osa venäläisistä oli kiertänyt nuotion taakse ja mukana olleet raja-

miehet arvelivat miesten tulittaneen hetken aikaa toisiaan. Partiomiehet kiittelivät var-

tiomiestä pelastumisesta, sillä nyt viholliset olivat iskeneet tyhjälle nuotiopaikalle. 

Matka jatkui aamuyön tunteina Kivikon osaston tukikohtaan, jossa miehet raportoivat 

partiomatkan tulokset ja ne lähetettiin tiedoksi Oinosen esikuntaan. 

 
Megrijärvi. Uuno Peltoniemen kuva (Museovirasto) 
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Sortavalan alueen taisteluja elokuun alussa 1941    
 

Verinen marssi 2017    

 

Ilomantsilaisista miehistä koottu JR 9 kahdeksas komppania siirtyi elokuun alussa Sor-

tavalan lähellä sijaitsevaan Kessunmäkeen. Seitsemäs komppania siirrettiin levosta etu-

linjaan Myllykylän alueelle ja sitä vahvistettiin konekiväärijoukkueella. Myöhemmin 

sinne siirrettiin JR 9 yhdeksäs komppania. Komppanianpäällikkö Kivinen lähti lomalle ja 

hänen sijaiseksi määrättiin luutnantti Kauko Vilanti. Seitsemännestä komppaniasta kaa-

tui elokuunalussa Myllykylässä Vilho Leppänen ja Otto Linberg.  Elokuun toisena päivänä 

JR 9, 2. pataljoona hyökkäsi Leppäselässä Laukkasenmäkeen yhdessä JR 30 kanssa. 

Leppäselän valtausyrityksessä kaatuivat alikersantti Antti Airaksinen ja sotamiehet 

Veikko Halonen, Otto Leinonen, Eino Marjamäki, Veikko Pitkänen, Antti Tiilikainen, Arvo 

Vatanen sekä ilomantsilaiset Antti Ikonen ja Nikolai Martiskainen. Hyökkäyksessä haa-

voittui 39 miestä. Hyökkäystä johti luutnantti Ahti Vuorensola. Seuraavana päivänä toi-

nen pataljoona jatkoi hyökkäystä Laukkasenmäelle ja siellä kaatui yhdeksän miestä ja 

32 haavoittui. JR 9, 2. pataljoona jäi Leppäselkään tukemaan Leppäselän kansakoulu-

mäen ja Leppäselän kylän valtausta.   

     Elokuun 3. päivänä vihollinen oli poistumassa Myllykylästä. Yöllä viimeiset venäläiset 

räjäyttivät Tohmajoen ylitse menevän sillan. Iltapäivällä kahdeksannessa komppani-

assa palvellut ilomantsilainen alikersantti Heikki Ikonen käveli vahingossa Tohmajoen 

varressa omaan miinaan, haavoittuen vakavasti. Heikki kuoli myöhemmin joukkosidon-

tapaikalla. 
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Helylän asema elokuussa 1941 SA-kuva 

 

JR 9 miehiä ruokailemassa heinä- tai elokuussa 1941 
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”2.8.-41 Lähdimme Rytyn asemalta marssille kello 23.45 ja saavuimme kello 3.00 Lep-

päselkään. Olimme saaneet tehtäväksi ottaa Leppäselän kansakoulumaaston haltuun 

siellä olevalta vahvalta vihollisjoukolta. Kansakoulunmäki oli hiukan syrjässä varsinai-

sesta Leppäselän kylästä. Kello 4.30 antoi tykistömme keskityksen kansakoulumäelle 

ja sen jälkeen Laukkasen mäelle. Neljäs ja viides komppania lähtivät keskityksen lop-

puvaiheessa kello 5.00 hyökkäykseen Vuorensolan käskystä ja etenimme lähelle kan-

sakoulua. Voimakas vihollistuli esti etenemisen kansakoulun läheisyyteen. Luutnantti 

Hakulinen ja Vuorensola käskivät meidän hyökätä uudelleen koululle ja osa joukkueis-

tamme Laukkasen mäelle. Ryssien tuli löi meidät joka kerta takaisin. Meildän komppa-

niasta kaatui päivän aikana yhdeksän miestä ja haavoittuneita oli kymmeniä. Iltapäi-

vällä hyökkäys keskeytettiin ja jäimme Kansakoulunmäen alle asemiin.Komppanian 

päällikkö Vuorensola tuli meidän luokse kello 18.30 ja käski meidän perääntyä muuta-

man sadan metrin päähän kansakoulusta, sillä tykistö aloitti uuden keskityksen kansa-

koulumäelle kello 20.30. Tykistöiskun jälkeen lähdimme tien vasenta reunaa etenemään 

Vuorensolan perässä kansakoulua kohti kello 21.10. Tien oikealla puolella eteni Hakuli-

sen komppania ja vänrikki Latosuon joukkue. Yöllä kello 24.00 saavuimme koululle ja 

siellä olleet viholliset olivat joko kaatuneet tai poistuneet koulun maastosta. Kylän suun-

nalta tuli koululle aamuyöllä kello 3.30 vaihtoon JR 30 joukkoja, jotka kertoivat, että 

yksitoista vihollisen hyökkäysvaunua oli edellisten päivien aikana tuhottu Leppäselän 

alueella. Luutnantit Hakulinen ja Vuorensola määräsivät meidät marssille ja aamulla 

kello 5.50 olimme marssineet takaisin Rytyn asemalle. Pystytimme teltat ja kävimme 

niihin lepäämään. Kello 11.00 meille tarjottiin kenttäkeittiöstä lämmin ruoka ja sen jäl-

keen jatkettiin lepoa. Illalla kello 17.00 oli muonanjako ja kello 18.30 kutsuttiin jouk-

kueenjohtajan puhutteluun. Illalla kello 21.00 oli iltahartaus, johon osallistui molemmat 

pataljoonat.” JR 9 päiväkirjamerkintä.   

 
III/JR 9 esikuntakomppanian miehiä 1941 
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Elokuun 5. päivänä JR 9, 7. komppanian ilomantsilainen kersantti Matti Tahvanainen 

rakensi ryhmänsä kanssa Myllykylässä Tohmajoen ylitse polkusilla. Sen kautta komp-

pania pääsi etenemään Tohmajoenjoen eteläpuolelle Helylän ja Uljanrannan alueelle. 

Päivän aikana Tohmajoen takaa löydettiin ainakin sata venäläistä kaatuneina ja heidät 

haudattiin kaatumispaikan lähellä oleviin kranaattikuoppiin. Illalla kello 18.00 venäläi-

nen tykistö ampui kahdeksannen komppanian komentopaikalle Kessunmäkeen ja siellä 

kuoli ilomantsilainen Antti Haapalainen. Ilomantsilaiset Viljo Hiltunen ja Vasili Palviainen 

haavoittuivat vaikeasti samassa tykistöiskussa. Yöllä kahdeksas komppania eteni Myl-

lykylästä Helylän kylän läpi Karmalanjärven rannalle.  

 
Tohmajoki Helylässä 2018 

 
Helylän peltoja 2018. Peltojen läpi ilomantsilaiset hyökkäsivät heinäkuussa 1941 
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Hyökkäys Vegarusjoella 19.8.1941    
Hyökkäys Tolvajärvellä 2020    

Yö oli kylmä ja pidimme koko yön kamiinassa tulta. Herätys oli seuraavana aamuna 

kello 5.00. Purimme ripeästi teltat ja nostimme varusteet kuormastoon. Lähdimme kello 

6.45 pyöriä työntäen Vegarusjoelle. Samaan aikaan oma tykistö aloitti ampumisen. Ete-

nimme lähelle Vegarusjoella olevaa kahlaamoa, jossa jouduimme maastoutumaan, kun 

vihollistykistö ampui Vegarusjoen varteen. 

 
Vegarusjoen ylitys pikasiltaa pitkin 19.8.1941 SA-kuva 

 

 Oma tykistö lopetti ampumisen kello 7.15 ja vihollistykistö puolta tuntia myöhemmin. 

Joen rannalla olleet viitosen ja kuutosen jääkärit, sekä rakuunat ylittivät Vegarusjoen 

kello 8.45. Meidän komppaniamme oli kokonaisuudessaan joen takana puolta tuntia 

myöhemmin. Ensimmäisen komppanian miehet ylittivät joen kärkiosastona ja heidän 

jälkeensä meidän komppaniamme. Konekivääri- ja kranaatinheitinmiehet ylittivät joen 

viimeisinä. 

     Emme kohdanneet joen takana vihollisia ja etenimme rauhassa päätielle saakka. 

Saavuttuamme Vegarukseen vievälle tielle, iski vihollisen tykistö Sergei Kärjen talon 

läheisyyteen. Maastouduimme pellon ojiin ja tässä vaiheessa Naumarajakon itäpuolella 
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olevalta kukkulalta avasi vihollisosasto pikakiväärillä tulen ja siinä haavoittui muutama 

mies. Vastasimme tulitukseen ja hetken päästä pikakiväärit hiljenivät. Edellä menneet 

kertoivat, että ryssät perääntyvät Vuonteleen suuntaan. Eräs vänrikki tuli meidän 

komppaniamme asemapaikalle ja sanoi Karhille: 

     ”Etenette Vegaruksen tietä Vuonteleen suuntaan jääkäripataljoonien perässä. Va-

semmalla siivellä Rakuunat hyökkäävät Vegarukseen yhdessä Sissipataljoonan kanssa”. 

     Pataljoonamme saapui kello 11.30 Naumarajakkoon. Kylässä oli kolme taloa, joista 

löysimme kaksi ryssää. Toinen miehistä oli haavoittunut pahasti ja hän kuoli pian löy-

tämisen jälkeen. Kylässä oli taukoa pitämässä Jääkäripataljoona viiden miehiä. He läh-

tivät meidän edellämme kohti Vuonteletta ja lähdimme heidän peräänsä polkupyörillä 

ja saavuimme pian Haapavaaraan. Sää oli aurinkoinen ja lämmin, kun pääsimme vaaran 

päälle. Haapavaarassa Jääkäripataljoona viitosen miehet pysähtyivät ja jäivät pitämään 

taukoa talojen pihamaille. Kello 16.45 Haapavaaraan osui vihollisen tykistökeskitys ja 

siinä haavoittuivat komppaniastamme Lauri Kinnunen ja Albin Siekkinen. Myöhemmin 

iltapäivällä kaatuivat komppaniastamme jääkärit Sigfrid Kallio ja Enssi Nordström. En-

simmäisestä komppaniasta kaatui Otto Paananen ja muutamia miehiä haavoittui. 

 
Suomalaiset ja saksalaiset joukot etenevät Vuonteleessa 20.8.1941 SA-kuva 



 
41 

Haapavaarasta lähdimme kello 17.30 etenemään Vuonteleen suuntaan. Poljimme pyö-

rillä tienvarsia pitkin, sillä pelkäsimme tiellä olevia miinoituksia. Kuljimme tien vasenta 

puolta ja viitosen miehet tien oikealla puolella. Ensimmäinen komppania lähetettiin 

koukkaamaan Palolammen takana olevalle metsäkämpälle ja sieltä komppanian oli 

edettävä Vuonteleen kylän itäpuolelle. Pitkäranta Oy:n metsänvartijatilan (Otto Lauk-

kasen asuttama talo) läheisyydessä olleen metsäkämpän luona kohtasimme peräänty-

vät viholliset. Vihollistykistö ampui metsäkämpän maastoon kranaatteja, mutta niistä 

ei aiheutunut tappiota. Puna-armeijan sotilaat katosivat hetken päästä metsään ja läh-

dimme heidän peräänsä, kohti Vuonteletta. 

     Etenimme illan aikana Vuonteleen pohjoispuolelle ja saavutimme kylävaaran kello 

22.00. Pystytimme teltat vaaralle ja jäimme sinne lepoon. Päivän aikana viisi mies-

tämme oli kaatunut, kaksi kadonnut ja toistakymmentä miestä oli haavoittunut. Vuon-

teleessa kaatuivat illalla vihollisen tykistötulessa Onni Laukkanen ja Yrjö Nuutinen. 

 
Kolonnan auto ylittää jokea Vuonteleessa 20.8.1941 SA-kuva 

 

Saksalaisen tykistön kranaatti osui kello 22.30 telttojemme läheisyyteen ja kranaatista 

haavoittuivat jääkärit Tikkanen ja Vähäliitto. Aamuyöllä lähetettiin Rantalan partio tut-

kimaan Vuonteleen kylää ja se palasi aamulla kello 6.00 takaisin. Partiossa ollut Rantala 



 
42 

kertoi, että Vuonteleen kylässä ei ollut vihollisia. Toinen partio lähti tutkimaan Varpa-

kylän aluetta. Partio ilmoitti puhelimella, että Lylylammen sillan yli oli ajanut kaksi pans-

sarivaunua ja sen jälkeen silta oli räjähtänyt ilmaan. Vihollinen oli näin vetäytynyt Vuon-

teleesta Suojärven suuntaan. 

     Kranaatinheitinmiehet siirtyivät aamulla kello 6.00 maantielle. Tulenjohtopaikalta 

ensimmäisenä maantielle kävellyt korpraali Arvi Siekkinen astui omien joukkojen aset-

tamaan miinaan. Räjähdys tuhosi Arvin jalkaterän ja hän kuoli pian onnettomuuden 

jälkeen. 

     Lähdimme ajamaan pyörillä kello 8.50 Vuonteleen jokea kohti. Joen ylitse johtanut 

maantiesilta oli räjäytetty, mutta pääsimme pyöriä taluttamalla joen yli. Jatkoimme 

etenemistä Vuonteleen kylään, jossa kohtasimme saksalaisia joukkoja. Kello 9.00 ohi-

timme Ägläjärvelle ja Aittojoen sillalle menevän tienristeyksen ja jatkoimme pyöräilyä 

kohti Maljalaa. Matkalla ohitimme särkyneen venäläisen telatraktorin. Maljalaan saa-

vuimme kello 9.50 ja saimme vastaan pikakivääritulta. Koukkasimme kylän taakse sen 

molemmin puolin. Vihollisen tykistökeskitys hajotti komppaniamme ja iskussa sotamies 

Arvo Ruuska haavoittui. Tykistökeskityksen jälkeen jatkoimme etenemistä. Saavuimme 

Saviniston myllylle kello 18.00 ja jäimme myllytuvan ympäristöön yöksi. Seuraavana 

aamuna menimme Saviniston ja Rasvalinvaaran väliselle maantielle. Viholliskoneet pu-

dottivat tielle pommeja, mutta niistä ei tullut tappioita. Yöllä vänrikki Karvosen partio 

kävi Huttulan kylässä. Partio ei nähnyt kylässä vihollisia. 

 
Savinisto Annantehtaalle johtava tie 21.8.1941 SA-kuva 
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Ilomantsilaiset sota-ajan valokuvaajat 1941–1944   
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! 

 
Vartiomies Laine Levinassa keväällä 1942 
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Kuolismaalainen Aleksi Hattunen  
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JR 9 miehiä mahdollisesti Petroskoissa keväällä 1942 

 
JR 9 ilomantsilaisia Levinan etulinjassa 
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Ilomantsilaisia ruokailemassa Levinassa kesällä 1942 

 
JR 9 komentopaikka Levinassa keväällä 1943 
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Haaksin tukikohdasta Ostan kylän suuntaan otettu kuva kesällä 1942 

 
Äänislinnan sotasairaala keväällä 1943 
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Äänislinnan Sotasairaalan lottia keväällä 1943 
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Äänislinnan Sotasairaalan pihamaalla hoitajia ja potilaita keväällä 1943 

 
Kuolismaan tyttöjä Mativaaralla kesällä 1942 
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Miehiä Vosnesenjassa keväällä 1942 
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Nainen järven rannalla (Kuolismaa?) 

 

 


