
 
1 

 

KETTUSVIESTI  

  

Syyskuu 
 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
2 

 

Sisältö 

Ilomantsin syksyn tapahtumia 2021 ................................................................................................................. 3 

Puheenjohtajanpalsta ...................................................................................................................................... 4 

Syksyn säät Ilomantsissa 1954–2021 ............................................................................................................... 5 

Vaelluksen viehätys .......................................................................................................................................... 6 

Kotimäen tilan omistajat 1700–1800-luvulla ................................................................................................. 10 

Ida Saarikivi kuljetti Ilomantsilaisia ................................................................................................................ 15 

Rajantakaiset kylät ......................................................................................................................................... 16 

Nirkan kylän valtaustaistelu syyskuu 1941 ..................................................................................................... 20 

Kaskanan korpitaistelu syyskuussa 1941 ........................................................................................................ 26 

Latvan taistelut syyskuussa 1941 ................................................................................................................... 30 

Ilomantsin rintamalla kesällä 1941 kaatuneet ............................................................................................... 35 

Ilomantsilaisten sota-ajan valokuvat 1936–1944 ........................................................................................... 44 

 

Heinäkuun lehdessä aloitimme juttusarjan, joka käsittelee jatkosodan historiaa, koska jatkosodan alusta 

on kulunut 80 vuotta. Syksyn lehdissä kerromme lisää sota-ajan tapahtumista. Kertomukset ovat pääosin 

kirjoittamista 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. Tässä 

lehdessä kerrotut tarinat olen kuullut pääsääntöisesti eräältä enolaiselta sotaveteraanilta 1980-luvulla. 

 



 
3 

Ilomantsin syksyn tapahtumia 2021   
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 syksyyn saakka, esittelyssä mm. Kuolismaan Kettusten 

Matinvaaran tila. 

Olemme saaneet viettää unohtumattoman kesän. Kesäkuun ja heinäkuun kuumuus toi 

mieleen matkat Espanjaan, Kyprokseen tai Kreikkaan. Ulkona päivällä auringonvalo oli 

polttavan kuumaa ja mieli teki olla koko ajan varjossa. Kuuma ilma sai aikaan sen, että 

kesän marjasato kypsyi ennätysajassa ja satokausi jäi lyhyeksi. Lakkaa, mustikkaa ja 

vadelmia tuli vaihtelevassa määrin. Syksyn sienisadosta saattaa tulla huono, koska kesä 

oli todella kuiva ja kuuma. Emme valita lämmöstä ja menneestä kesästä, se oli paras 

kesä sääolojen suhteen kautta aikojen! Edellinen lähes yhtä hyvä kesä oli vuonna 1971.      

Osa lukijoistamme on palannut tai palaamassa töihin. Omalla kohdalla on edessä toinen 

syksy, jolloin ei tarvitse lähteä töihin. Edellisenä syksynä ”eläkeläisenä” kävimme syys-

ruskan aikaan vaeltamassa Saariselän ja Inarin kauniissa maisemissa. Siitä innostu-

neena varasin talvella myös tulevalle syksylle mökin Saariselältä. Toivottavasti säät 

ovat siellä yhtä hyviä, kuin edellisenä syksynä. Tarkoituksena olisi kokeilla maastopyö-

räilyä Saariselän alueella, niillä pääsee pidemmille päiväretkille, kuin kävellen. Ainut 

huono puoli on päivävuokra, joka hipoo 100 €/päivä/pyörä. 

Jatkamme syksyn lehdissä heinäkuun lehdessä alkanutta perinnettä kesän 1941 sota-

tapahtumista. Kertomukset pohjautuvat kirjoihin; Verinen Marssi, Kuolema Syvärillä, 

Itärajan korpisoturit, Taistellen Karhumäkeen ja Hyökkäys Tolvajärvellä. Kertomuksien 

taustalla on sotaveteraanien tarinat, joista syksyn 1941 tapahtumista sain aiemmin tie-

toja enolaiselta sotaveteraanilta 1980-luvulla.  

Sota-ajan valokuvia esitellään kesän ja syksyn lehdissä ja niitä olen saanut sotavete-

raanien jäämistöjen kautta julkaistaviksi. Valokuvat olen muuttanut värikuviksi ja toi-

von, että niistä joku löytää oman sukulaisensa nuoruudenkuvan.   

Kuolismaan Kettusten sivustolla käy kuukausittain keskimäärin 400–500 vierailijaa. 

Kuluvana vuotena eniten vierailijoita on ollut toukokuussa ja kesäkuussa, kummassakin 

noin 530. Sivuston käyttäjistä 90 % on Suomesta, vajaa 10 % United States. Ruotsista, 

Saksasta, Venäjältä, Kreikasta ja Ukrainasta noin 20–100 kävijää vuodessa. Määrä lie-

nee sukuseurojen keskiarvoa! Vuonna 2017 vieraili vähiten sivustollamme, mutta vie-

railijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta ylöspäin. Vuonna 2019 kävijöitä oli 3000, 

vuonna 2020 jo 5150 ja tänä vuotena sivustoillamme käy jo yli 6000 vierailijaa. 

Hyvää syksyä kaikille ystäville, tutuille ja kylänmiehille!     
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Puheenjohtajanpalsta 
Tuula Luomala 

Hyvät Kuolismaan Kettusten sukuseuran jäsenet!  

Voiko mikään enää yllättää tässä vuodessa. Jos suurin uutinen on ollut koronatartun-

tojen eteneminen uusien muuntovirusten myötä, on samaan aikaan kesän helteet pu-

huttaneet kaikkia meitä. Ei pitäisi valittaa kuumuutta, mutta lämpötila on selvästi koe-

tellut jaksamista ja liikkumista, joten kaikenlainen vippaskonsti tuuletuksen aikaan-

saamiseksi on paikallaan. Matkatoimistojen mainokset, avain aurinkoon – vaihda kii-

reettömään lomaan etelään, tuntuvat näin kotimaan helteellä naurettavilta. Ei tee 

mieli vaihtaa Suomen maisemaa Espanjan aurinkorannikkoon, vaan lyhytkin pyrähdys 

lähiseudulle, vaikkapa luonnonpuistoon antaa elämälle ja jaksamiselle sitä usein pu-

huttua uutta virtaa. 

 

Monta maata on näkemättä ja tarunomaisia matkoja tekemättä, mutta nyt kannattaa 

kääntää katseet TV:n kautta Japanin olympialaisiin.  

Seurataan uutisia, samoin sukuseuran omia www.kuolismaankettuset.fi sivuja. 

Hyvää ja Aurinkoista syksyä! 

Muistetaan turvavälit - Mennään terveys edellä kohti syksyä! 

 

http://www.kuolismaankettuset.fi/
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Syksyn säät Ilomantsissa 1954–2021 
Ensio Kettunen 

Mennyt kesä jää historiaan kuumimpana kesänä vuosisataan. Suomessa ja Amerikan 

länsirannikolla oli kesäkuussa ja heinäkuussa tukalan kuumaa. En itse muista aiemmin 

kokeneeni kuluneen kesän kuumuutta. Kesäkuu oli kuumin (ka. 18,5) minun elinaika-

nani. Heinäkuussa mentiin keskilämpötilassa hiukan yli 20 astetta, aiemmin vuonna 

2010 oli heinäkuussa 21.1 astetta, muina vuosina alle 20 asteen. Lapsuudessani kuumia 

heinäkuita oli ainoastaan yksi vuosikymmenessä, nyt edellisten kymmenen vuoden ai-

kana olemme saaneet kokea jo kuusi kuumaa heinäkuuta. Menin kansakouluun 1960-

luvun alkupuoliskolla, silloin koulu alkoi syyskuun alussa. Kesälomalle pääsimme kesä-

kuun alussa ja kolme kuukautta saimme olla kotona. Lomalla saimme tehtyä heinät ja 

polttopuut, sekä kerättyä metsämarjat talteen. Syyskuun aikana saimme perunat ja 

juurikasvit kuoppaan. Meillä oli kuusipäiväinen kouluviikko, joten vapaapäivä oli aino-

astaan sunnuntait. Syyskaudeksi olen aiemmin määrittänyt lämpötilastoihini syys- ja 

lokakuun. Syyskauden keskilämpötila Ilomantsissa ovat vuosina 1954–2020 ainoastaan 

5,6 astetta. Kuumimmat syksyt koettiin vuosina 1955, 1967 ja 2020. jolloin keskiläm-

pötila oli noin 7,45–8 astetta. Kuumin syyskuu oli vuonna 1955 ja kuumin lokakuu 

vuonna 1961. Kylmin syyskuu koettiin vuonna 1993 ja kylmin lokakuu vuonna 1992. 

Ohessa diagrammi 1954 2021 syyskuun-lokakuun keskilämpötiloista Ilomantsissa. Dia-

grammin tiedot ovat omista tilastoista.  
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Vaelluksen viehätys 
Ensio Kettunen 

Oli vuosi 1975, kun ensimmäistä kertaa nousin Kiilopään tunturin huipulle. Samalla 

reissulla yritimme nousta Saanalle, mutta eksyimme jo alkumatkasta tunturikoivikossa. 

Vuosia myöhemmin palasin uudelleen Kiilopäälle ja rakastuin vaeltamiseen. Sen jälkeen 

vuosikymmenten ajan olen kesäisin kääntänyt autoni keulan kohti Inaria, joskus Länsi-

Lappiin tai Kuusamoon. Usein lähden vaeltamaan jostakin tienvarresta tai parkkipai-

kalta, yöksi on tähtäimessä ollut autio- tai varaustupa.  

Muutamia vuosia sitten lähdin ajamaan Ilomantsista aamulla kello 3.00 ja olin illalla klo 

17.00 Inarin Aittojärven parkkipaikalla. Reppu selkään ja hetken vaelluksen jälkeen 

vaatteet pois ja kahlasin hyisen ja vuolaan Suomujoen taakse. Vaatteet takaisin päälle 

ja lumisessa tunturissa vaelsin noin 15 kilometriä, kunnes yöllä kello 22.00 totesin, että 

olen mennyt autiotuvan ohitse. Kylmästä hytisten katsoin puhelimesta maastokarttaa 

ja totesin kulkeneeni noin kolme kilometriä tuvan ohi. Reilu tunti meni lumessa kahlaa-

miseen, ennen kuin löysin autiotuvan. Tupa oli kylmä, mutta sain onneksi tulen takkaan. 

Yöllä nousi kuume ja vapisin aamuun saakka autiotuvassa. Seuraavana aamuna päätin 

jäädä mökkiin lepäämään vuorokaudeksi ja odotella kuumeen laskemista. 

Edellinen kertomus oli yksi esimerkki siitä, että joskus Lapin vaelluksilla saattaa sattua 

kokeneellekin vaeltajalle virheitä. Vahinkoja on sattunut minulle vuosikymmenten ku-

luessa muutamia, mutta onneksi niistä on selvitty. Ehkä itsensä haastaminen on se 

vaelluksen viehätys. Lisäksi olen kokenut ”taivashetkiä” puuttomien tunturien laella, 

tunturipurojen varsilla ja tunturijärvien rannoilla. Lapin tuntureiden ja erämaajärvien 

kauneus viehättää eniten. Lapin ja Kuusamon alueilla olen vaeltanut kymmeniä vael-

luksia ja jokaisen reissun aikana on sattunut myös niitä vaikeita hetkiä, jolloin kysyy 

itseltään, miksi olen täällä? Vaellusreissun ollessa päättymässä, kokee aina ”olen voit-

tanut itseni ja selvinnyt koettelemuksista kunnialla takaisin”.  

 
Kaunispään huippu kesällä 1930 
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Kaunispäällä syksyllä 2020 

 
Moitakurun autiotupa 
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Luttojoki vaellusreissun varrella 

 
Tunturi Pahakurun vaelluspolun varrella 
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Anterinpään tunturimetsää 

 
Kiilopäältä avautuva näköala 
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Kotimäen tilan omistajat 1700–1800-luvulla  
Ensio Kettunen 

Monille ilomantsilaisille vanha Kotimäenkoulu on tuttu paikka. Sadat lapset kävivät siellä 

kansakoulua ja myöhemmin 1960-luvulla paikka tunnettiin nimellä ”Apukoulu”. Nykyi-

nen Kotimäen Pitotupana tunnettu rakennus on rakennettu vuonna 1907 edellisenä 

vuonna (16.6.1906) palaneen vanhan kansakoulun raunioille. 

 
Kotimäenkoulun yläluokkien koulurakennus valmistui vuonna 1907 

 

Mennään ajassa taaksepäin ja Kotimäen tilan historiaan. Ismo Björnin Suur-Ilomantsi 

historian sivulta 613; Ilomantsi n:o 17 KOTIMÄKI, aluksi nimellä PILJA eli Piljanmaa, 

vanha Ilomantsi 22. Perintötilaksi 1813 lukkari Carl Kristian Hassel. 1721–1756 Gotfried 

Wermuth, 1757–67 Daniel Wermuth, 1768–83 David Wermuth, 1784–98 Michel Saare-

lain, 1799–1802 Johan Saarelain, 1803–08 Michel Pardain, 1809–10 Pehr Waris, 1811 

Eric Hassel, 1812–18 lukkari Carl Kristian Hassel, 1819–21 leski, 1822–28 Adam Laa-

dikain, 1829–33 leski Walborg Finne, 1834–1843 nimismies Gustaf Serlachius, 1844 

leski Hedvig Åberg, 1845–1851 Tarasei Piirainen, 1847- Ivan Piirainen. 

Edellä olevasta talonhaltijaluettelosta näemme, että Kotimäen tilan omistajat vaihtuivat 

aiemmin todella nopeaan tahtiin.  Katsomme seuraavana tarkemmin edellä mainittujen 

tilanomistajien taustoja ja heistä löytämiäni perimätietoja.  
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Vanha Kotimäen koulu, nykyisin Katri Valan keskus Ilomantsissa (valmistui 1927) 

 

Kotimäen tilan omistajista ensimmäisenä oli vuosina 1721–1756 Gotfried Wermuth s. 

1698, k. 3.10.1756. Hän oli Ilomantsin nimismiehenä vuodesta 1721 aina vuoteen 

1743. Tuolloin hän möi virkansa 10 ruplasta Johan Hultille (s. 1711, k. 23.12.1761 

feber). Nimismies Gotfried avioitui Catharina Ericsdotter Lackmannin kanssa ja heille 

syntyi kymmenen lasta. Nimismies Gotfried on kirkonkirjojen mukaan kuollut hevosen 

tallomana. Wermuth-niminen suku on tullut suomeen Saksasta ja myöhemmin suvun 

perillisiä on asunut mm. Sortavalassa. Yksi sukuhaara on Juhana ja Maria Wermuth, 

jotka muuttivat sukunimensä muotoon Vauramo vuonna 1936.  

Kotimäen tilalla jatkoi tilanpitoa vuosina 1759–1767 Gotfieldin poika Daniel s. 3.3.1728, 

k. 27.09.1769. Hän avioitui Anna Martintytär Kuikan kanssa ja heille syntyi avioliitosta 

kuusi lasta. Tilanpitoa jatkoi vuosien 1768–83 Danielin veli David, joka möi tilan Michel 

Saarelaiselle. Hänen sukunsa halussa tila oli vuoteen 1802 saakka. Sen jälkeen omis-

tajana oli Michel Pardain ja Pehr Waris aina vuoteen 1810 saakka.  

Vuonna 1811 tilan omistajaksi tuli Eric Hassel ja myöhemmin lukkarina ja notaarina 

toiminut Carl Kristian Hassel. Hänen puolisonansa oli Anna Maria Hult ja hänen kuol-

tuansa Helena Mechelin. Tila siirtyi vuonna 1822 Adam Laadikaisen ja hänen puolisonsa 

Walborg Finnen omistukseen. Heidän jälkeensä tilan omistajaksi tuli 1834 nimismies 

Gustaf Serlachius. 
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Nimismies Gustaf Serlachius syntyi Pernajassa 12.01.1792 ja kuoli 05.04.1843 Ilomant-

sissa 50-vuotiaana. Gustafilla oli tilalla hevosia, joista parhaimmat myytiin Pietariin 

saakka. Hänen aikanansa Kotimäen tilaa uudistettiin. Gustafin kuoleman jälkeen vaimo 

Helvi Åberg (s.08.08.1795) jatkoi tilanpitoa 1844 saakka. Heille syntyi seitsemän lasta, 

joista Gustaf Adolf Serlachiuksesta tuli kuuluisin. Hän kouluttautui ensi proviisoriksi, piti 

muutaman vuoden apteekkia, perusti Mänttään vuonna 1866 puuhiomon. Myöhemmin 

sen paikalle rakennettiin Mäntän paperitehtaat. Kauppaneuvos Gustaf kuoli kesäkuussa 

1901 pitkäaikaiseen sairauteen ja hänen veljenpoikansa eversti Gösta jatkoi tehtaan 

johtajana.   Nimismies Gustaf Serlachius hankki Kotimäen tilan päärakennukseen (paloi 

vuonna 1906) huonekaluja ulkomailta ja hänellä oli paljon jalometalleja. Nimismies Ser-

lachius kuoli 50-vuotiaana keuhkotautiin ja tilalle tehtiin tilintarkastus. Omaisuusluet-

telossa todettiin epäselvyyksiä (pesänjakajan epäiltiin pimittäneen omaisuutta) ja per-

heen oli maksettava laamannille 700 markkaa ja 30 tynnyriä viljaa. Leski Hedvig Åberg 

joutui myymään tilansa ja hän muutti Kuopioon. Vielä 1980-luvulla Mustanmäen hau-

tausmaalle saapui mustia autoja, ja niistä tulleet pukumiehet kävivät Gustaf Sherla-

ciuksen haudalla. Tilan omistajaksi tuli Gustafin jälkeen Tarasei Piiroinen 1841–1851 ja 

sen jälkeen hänen poikansa Ivan Piiroinen jatkoi tilanpitoa 1847. Ivanin jälkeen tilan 

puolikkaan omistajaksi tuli kauppias Olli Kuittinen. Kuittisen kauppaliiketoiminta takkuili 

ja Kotimäen tilan puolikas pakkohuutokaupattiin. Huutokauppailmoituksessa nimismies 

Johan Kock ja pesänhoitaja H. Kastinen kertoivat; ” Päärakennus ja maatila on välttä-

vässä kunnossa ja se sopisi hyvin kauppaliikkeeksi edelleen”. Ilomantsiin kaavailtiin 

kansakoulua vuonna 1883 ja sen puolestapuhujana oli seurakunnassa vaikuttanut Airio.  

 
Kotimäen tilan aittarakennus on rakennettu vuonna 1928 
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Gustaf Serlachiuksen hauta Mustanmäen hautausmaalla 

Kotimäen tilalle, jonka kunta osti omaan käyttöön, saatiinkin seuraavana vuonna kan-

sakoulu. Tilan päärakennus kunnostettiin vuosina 1883–1884 kansakouluksi ja siihen 

käytettiin kunnan varoja 3 000 mk. Koulun korjausrahat oli saatu ns. Viinaveroista ja 

kouluun saatiin kaksi luokkahuonetta ja opettajan asunto. Koulun avajaisia pidettiin 

15.09.1884. Koulun ensimmäisenä opettajana toimi Juho Kovanen. Ilomantsin Koti-

mäen kansakouluun otettiin syksyllä 1884 yhteensä 36 opiskelijaa ja joulun aikaan heitä 

oli jo 45 opiskelijaa. Alkamispäivänä luokan seinällä oli Kovasen kirjoittamat sanat; 

”Herra pelko on viisauden alku, mutta tyhmät hylkäävät opin”. Kotimäelle pe-

ruskorjatun Kansakoulun ylläpitämiseen kunta sai Senaatilta 500 mk vuodessa. Koti-

mäen tilan päärakennus, joka toimi kansakouluna, tuhoutui tulipalossa 16. kesäkuuta 

1906. Tuli pääsi irti aamulla, kun uunia lämmitettiin. Tulipaloa yritettiin sammuttaa ve-

dellä, mutta lähikaivoista loppui vesi. Kyläläiset saivat estettyä läheisten rakennusten 

syttymisen kovasta tuulesta huolimatta.  

     Kansakouluopetus siirtyi seuraavaksi talveksi kunnantaloon, nykyiseen Kansallista-

loon. Kotimäen päärakennuksen paikalle valmistui vuotta myöhemmin 1907 samanko-

koinen rakennus kuin aiempi tilan päärakennus oli ollut. Rakennukseen tuli yksi luok-

kahuone, veistosali, keittola ja opettajan asunto. Rakennuksen länsipuolelle rakennet-

tiin vuonna 1927 kaksi kerroksinen alakoulu. Seuraavana vuonna yläkoulun vierelle ra-

kennettiin aittarakennus, joka vielä seisoo nykyään huonokuntoisena ja hoitamatto-

mana pihapiirissä. 
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Pohjois-Karjala 19.06.1906  

 

 

 

 

 
Serlachius - Mäntän puuhiomo valmistui 1882, kuva vuodelta 1883 (Postikorttikuva) 
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Ida Saarikivi kuljetti Ilomantsilaisia 
Ensio Kettunen 

Vanhemmat ilomantsilaiset muistavat Ida 

Saarikiven. Hänen miehensä oli Tahvo 

Saarikivi s. 08.12.1887 Kiihtelysvaarassa, 

k. 26.07.1934 Ilomantsissa. Lapsena jäi 

mieleen Ida Saarikiven nimi, kun puhuttiin 

Ilomantsin linja-autoista. Ida Saarikivi os. 

Volotinen s. 13.09.1899, k. 11.11.1956 oli 

harvinaisuus, sillä naispuolisia liikennöitsi-

jöitä oli harvassa. Idan linja-autot kuljet-

tivat ennen sotia ja vielä osittain vielä so-

tien jälkeen ilomantsilaisia Joensuuhun, 

Hattuvaaraan ja Liusvaaraan. Itse muis-

tan käynnit Saarikiven linja-autoasemalla 

sijainneessa Leipomossa.   

Ida avioitui vuonna 1922 Tahvo Saarelai-

sen kanssa, joka oli hiukan aiemmin aloit-

tanut linja-autoliikenteen Joensuusta Ilo-

mantsiin. Ida Saarikivi rakennutti Kauppa-

tien ja Kirkkotien risteykseen pääraken-

nuksen tiilestä ja sinne tuli yläkertaan 

asunto ja alakertaan autohallit. Talo val-

mistui 27.11.1938 ja se maksoi 400 000 

mk.  Myöhemmässä vaiheessa alakertaan 

tuli vuokralle Ilomantsin leipomo ja leipo-

mon baari. Rakennusta remontoitiin 1980-

luvulla ja siihen muutti Ilomantsin toimin-

takeskus. Muistan lapsuudessa, kun kä-

vimme Saarikiven talossa toimineessa lei-

pomossa ostoksilla ja kahveilla.  

Idalla oli parhaimpaan aikaan seitsemän 

linja-autoa ajossa ja vara-auto kirkonky-

lällä. Vielä 1930-luvulla ei aura-autoja ol-

lut käytössä ja Ida asennutti linja-autoihin 

kärkiauran, jolla tiet aurattiin lumesta. 

Toukokuussa 1937 Ida Saarikiven linja-

auto oli tulossa Hattuvaarasta kirkonky-

lälle ja se upposi Kallioniemen lossin mukana Mekrijärven puoleiselle rannalle. Joulu-

kuussa 1938 samainen linja-auto upposi Kallioniemen lossin viereen, kun se liukui jäälle 

ja upposi Koitajokeen. Saarikiven linja-autojen mukana kuljetettiin postia syrjäkyliin, 

Liusvaaraan ja Kuolismaahan. 1950-luvun lopulla Saarikiven linja-autovuorot siirtyivät 

autoilija Kainulaiselle, joka ajoi Joensuu-Ilomantsi vuoroja 1980-luvulle saakka.  
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Rajantakaiset kylät  
Ensio Kettunen 

Aiemmissa Kettusviesteissä olemme tutustuneet Ilomantsi itäkyliin, Korpiselkään, Suo-

järveen, Soanlahteen, Suistamoon, Harluun ja Salmin pitäjään. Tutustumiskohteena 

ovat olleet myös rajantakaiset Porajärven, Kuutamalahden, Klyysinvaaran ja Lupasal-

men kylät sekä Kolatselän, Vieljärven ja Kinnermän kylät. Heinäkuun lehdessä vuorossa 

oli Värtsilä, elokuun lehdessä Pälkjärvi. Tässä lehdessä perehdymme lyhyesti Ruskealan 

pitäjän vaiheisiin.  

 

Ruskeala kuului aikoinaan Kiteen pitäjään ja se itsenäistyi Pälkjärven ja Leppälahden 

kanssa uudeksi pitäjäksi vuonna 1721. Ruskealasta erotettiin Harlun pitäjään osa sen 

kylistä vuonna 1918. Ruskealan pinta-ala oli noin 519 km2 ja siellä asui ennen talvisotaa 

noin 6 500 asukasta. Ruskealan pitäjän kyliä olivat keskustaajaman lisäksi mm. Uusi-

Matkaselkä, Höksölä, Issakanvaara, Otrakkala, Särkisyrjä, Pirttipohja, Rajakylä, Kaa-

lamo, Kontio-Leppälahti, Kirkkolahti, Kumuri, Kuljakko, Leppäselkä, Ruisselkä ja Vah-

vajärvi. Pääelinkeinona kunnassa oli metsä- ja maatalous, mutta Ruskealan Marmori 
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Oy oli suurin teollinen työllistäjä. Lisäksi Ilmakoskella oli Villavaatetehdas sekä kun-

nassa erilaisia puunjalostusteollisuutta.   

 
Ruskelan risteyksen viitta heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Ruskealan marmorilouhoksesta on kaivettu rakennuskiveä jo vuodesta 1768 saakka. 

Ruskealan marmorista on tehty mm. Pietarissa oleva Marmoripalatsi ja Kasanin kirkko. 

Ruskealan kouluista voisin mainita kirkonkylän koulun lisäksi Uusi-Matkaselän, Haapa-

vaaran, Höksölän, Kirkkolahden, Kontiolahden, Kekkoselän, Kaalamon, Kuljakon, Lep-

päselän, Pirttipohjan, Ruisselän, Särkisyrjän, Suikan, Vannisenmäen, kansakoulut. Rus-

kealassa toimi kolme maamiesseuraa, marttayhdistys, suojeluskunta (Suojeluskunta-

talo oli Kaalamon kylässä), metsänhoitoyhdistys (1935-), yms. Ruskealan kirkko, joka 

vihittiin käyttöönsä vuonna 1834 paloi kesällä 1940. Kirkon kivijalka löytyy nykyisen 

Ruskealan kirkon (Herrankukkaro) takaa. Ruskealan taloista 60 % saatiin ehjänä takai-

sin kesällä 1941 käydyn sodan jälkeen. Ruskealasta löytyy vielä paljon suomalaisten 

rakentamia taloja ja osassa asutaan vieläkin!   

 
Ruskealan marmorikivilouhos syyskuussa 2019 
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Kuvissa vasemmalta ylhäältä Haapavaaran, Höksölän ja Kirkkolahden koulut. Keskiri-

vissä Kaalamon, Suikan ja Ruisselän (1873-) kansakoulut. Alarivissä Uusi-Matkaselän, 

Kuljakon ja Särkisyrjän kansakoulut. 

 
Vuonna 1834 valmistunut Ruskealan kirkko (Museoviraston kuva) 
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Nirkan kylän valtaustaistelu syyskuu 1941  
Verinen marssi 2017 

”10.9.-41 keskiviikko. Aamuyöllä lähdimme marssimaan kohti Pyhäjärveä. Kello 7.30 

jäimme tauolle järvikannakselle ja klo 12.30 jatkettiin matkaa eräälle joelle saakka, sen 

rannalle räjäytetyn sillan viereen jäimme yöksi. Seuraavana aamuna jatkoimme etene-

mistä ja noin neljä kilometrin päässä kohtasimme Nirkan kylässä vihollisen. Kylän 

edessä oli kasematteja ja esteitä, joista ryssät ampuivat konekivääreillä ja tykeillä, ja 

me peräydyimme taaksepäin joen rantaan ja alettiin tehdä joen ylitse siltaa. Iltapäivällä 

oma tiedustelukone lensi itään. Yön olimme jokivarressa ja se yö oli kylmä”.  

     Syyskuun 11. päivänä JR 9:n kolmas pataljoona saapui Tuuksunjoelle, jossa kah-

deksas komppania määrättiin rakentamaan siltaa joen yli. Vänrikki Karl Pankala mää-

rättiin valvomaan sillan rakennustöitä. Vänrikki Pankala laskeutui sillan viereistä penk-

kaa alas joen varteen, tutustuakseen alapuolelta tuhoutuneen sillan rakenteisiin. Sillan 

alla, lähellä jokivartta, hän astui venäläisten asettamaan jalkaväkimiinaan. Pankalan 

toisen jalan jalkaterä hävisi kokonaan ja myös toinen käsi silpoutui räjähdyksessä. Kaksi 

hänen lähellänsä seisonutta miestä haavoittui sirpaleista. Pankala ja haavoittuneet so-

tamiehet vietiin lähellä olevaan telttaan sidottaviksi. Tämän jälkeen määrättiin uusi 

mies valvomaan sillan rakentamista. Vanhan sillan yli lähetettiin joen toiselle puolelle 

muutaman miehen ryhmä vartioimaan siellä olevaa tielinjaa. Tunnustelijapariksi mää-

rättiin Ilomantsin Miikkulanvaarasta kotoisin ollut Veikko Kettunen ja Otto Kuivalainen. 

Miehet etenivät Tuuksunjoen yli ja sillan takana miehet jatkoivat tietä Nirkan kylän 

suuntaan. Veikko käveli edessä ja hän astui venäläismiinan päälle. Räjähdyksessä 

Veikko kuoli heti ja ilomantsilainen Otto Kuivalainen loukkaantui vakavasti. Haavoittu-

nut kuljetettiin kenttäsairaalaan, jossa Otto menehtyi 13. syyskuuta. Päivä oli raskas, 

sillä iltaan mennessä haavoittui miinoista seitsemän miestä lisää. Yksi joukkue jätettiin 

korjaamaan siltaa ja kaksi joukkuetta määrättiin etenemään Nirkan kylää kohti. Heidän 

edellänsä menivät pioneerit, jotka poistivat tieltä jalkaväkimiinoja. Yhdeksäs komppa-

nia eteni kärkikomppaniana. Yksi kuormaston hevonen kuoli päivällä lähellä Nirkkaa 

miinan räjähdyksessä. Nirkan kylän länsipuolelle komppaniat saapuivat kello 15.00. 

Eteneminen pysähtyi Nirkkajoen varteen, kun kylästä tulitettiin konekivääreillä. Sa-

maan aikaan alkoi kaatosade, jonka vuoksi eteneminen pysäytettiin. 
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Nirkkajoki, takana vanha maantie, joka johti Nirkkaan (2018) 

 
Tie Nirkkaan syyskuussa 1941 SA-kuva 
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Yhdeksäs komppania jäi asemiin kylän edessä olevaan metsään ja kahdeksannen komp-

pania kaksi joukkuetta palasi takaisin Tuuksunjoen siltatyömaan luokse lepoon. Kylän 

länsipuolelle tullut JR 56 ensimmäinen pataljoona jätettiin yöksi asemiin. Illalla seitse-

mäs komppania saapui Varloista Tuuksunjoelle kahdeksannen komppanian majoitus-

paikkalle. Seuraava yö oli kylmä, lämpötila laski aamuyön tuntien aikana pakkasen puo-

lelle. Miehet yrittivät nukkua taivasalla ja värisivät kylmästä. Aamulla kahdeksannen 

komppanian yksi joukkue jäi rakentamaan siltaa, muut lähtivät etenemään Nirkakka-

joen varteen. Tykistön miehet ja seitsemäs komppania jäivät Tuuksunjoen varteen. 

Seitsemäs komppania jätettiin lepoon ja sen miehet tuumivat, että syynä tähän saattoi 

olla Uomaalla viikkoa aiemmin tapahtunut kahdeksannen ja yhdeksännen komppanian 

miesten joukkokieltäytyminen. Osa eteen käskettyjen komppanioiden miehistä ilmaisi-

kin asian ääneen. 

”Nyt ne meijät tapattavat tuonne Nirkkaan, kun laitoimme nimet siihen rajanylityksestä 

kieltäytyneiden miesten paperiin Uomaalla. Suamme kuulan kalloon tuossa mäessä”, 

sanoi enosta kotoisin ollut Airaksinen.  

     Ensimmäinen ja seitsemäs divisioona olivat saaneet edellisenä päivänä mottiin kaksi 

vihollisdivisioonaa Pyhäjärven ja Nirkan alueelle. Kolmas pataljoona määrättiin hyök-

käämään torstaina 12. syyskuuta korkealla mäellä sijaitsevaan Nirkan kylään. Kello viisi 

tykistö ja kranaatinheittimet aloittivat ampua kylään ja kello 6.00 alkoi kylän valtaami-

nen. Yhdeksäs komppania ja yksi kahdeksannen komppanian joukkue hyökkäsivät tien 

suunnassa kylään, jossa venäläisjoukot olivat miinoittaneet tiealueen ja sen ympäris-

tön. Hyökkäyksen alkuvaiheessa kaatui ja haavoittui useita miehiä miinoituksissa. Kah-

deksannen komppanian kaksi joukkuetta kiersi kylän taakse oikealta sivulta, katkaisten 

kylän takana olevan tieyhteyden Pyhäjärven suuntaan. Seitsemäs komppania kaartoi 

kylää kohti vasemmalta sivulta JR 56 yhden komppanian kanssa ja näin kylä oli saatu 

mottiin. Hyökkäyksen aikana kylä syttyi palamaan kranaateista tai neuvostojoukkojen 

sytyttämänä. Iltapäivällä kello 15.00 kylän valtasi yhdeksäs komppania. Nirkan taiste-

luissa yhdeksäs komppania kärsi suuret tappiot, sillä Nirkan valtaustaisteluissa kaatui 

kuusi miestä ja heidän lisäksi 24 sotilasta haavoittui. Kaatuneet olivat ilomantsilaisia; 

sotamies Evert Kettunen, korpraali Juhana Ikonen, sotamies Onni Eelis Ikonen, aliker-

santti Hannes Kontkanen ja sotamies Mikael Savinainen. Heidän lisäkseen kaatui jouk-

kueenjohtajana toiminut vänrikki Eerikki Kangas. Vänrikki Kauko Sihvonen haavoittui 

aamupäivän taisteluissa. Haavoittuneet vietiin ensin Tuuksunjoen leiriin ja sieltä eteen-

päin kenttäsairaalaan. Kaatuneet siirrettiin seuraavana päivänä kaatuneitten kokoamis-

paikan kautta kotikuntiin. Seitsemäs komppania kärsi seitsemän miehen tappiot 
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haavoittuneena. Seuraavan päivän aikana löydettiin Nirkasta lähes sata venäläisiä so-

tilasta kaatuneena.  Ilomantsilaisista kaatuneista Evert Kettunen syntyi Ilajalla 

30.3.1899. Hän asui ennen jatkosotaa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Mekrijärven 

kylässä. Miinan räjähdyksessä kuollut Veikko Kettunen syntyi Miikkulanvaarassa 

22.12.1918 ja hän oli poikamies. Korpraali Juho (Juhana) Ikonen s. 10.6.1906 Ilomant-

sissa oli myös poikamies. Juho tunnettiin komppaniansa parhaana taistelijana, hän sai 

ensimmäisen luokan vapaudenmitalin Sortavalassa 16. elokuuta. Onni Eelis Ikonen s. 

13.7.1903 Ilomantsin Tokrajärvellä. Hän oli perheellinen mies, jolta jäi orvoiksi kuusi 

lasta. Hannes Kontkanen syntyi Ilomantsissa 11.6.1914, oli naimisissa ja hänellä oli 

kaksi lasta. Tuuksunjoella 11. syyskuuta miinanräjähdyksessä haavoittunut Otto Kuiva-

lainen oli poikamies. Hän oli syntynyt 13.4.1904 Ilomantsissa ja hän kuoli 13. syyskuuta 

kenttäsairaalassa. Kaatunut alikersantti Leo Muhonen oli syntynyt 23.1.1919 Soanlah-

dessa. Leo määrättiin ryhmänsä kanssa kiertämässä Nirkan taakse, jossa hän kaatui 

Tuuksunjokeen laskevan sivujoen varressa. Leo oli poikamies. Kahakassa kaatui myös 

Mikael Savinainen s. 23.7.1911 Ilomantsissa.   

     ”13.9.41 seitsemäs komppania heräsi Tuuksunjoen varrella olevassa leirissä kello 

5.00 tykistön tuli-iskuun. Tämän jälkeen komppanianpäällikkö meni pataljoonan ko-

mentajan luokse ja siellä meidät määrättiin etenemään kompassisuunnassa pohjoiseen. 

Maasto siellä oli soista ja vaikeakulkuista ja lisäksi sää oli sateista. Nirkan kylän suun-

nalla kuului kovaa taistelun melua. Saavuimme metsälinjalle, jota pitkin etenimme idän 

suuntaan. Päivällä eteen tuli hakkuuaukko, johon vihollinen oli tehnyt se taakse puo-

lustuslinjan. Linjan edessä oli puista tehty murros. Emme havainneet murrosten takana 

vihollisia ja jatkoimme kävelyä aukean yli vihollisen esteille. Siellä oli puro, jonka yli-

tyksen jälkeen etenimme sankan metsän reunaan. Metsässä ollut vihollisosasto avasi 

tulen meitä kohti ja meiltä kaatui heti ryhmänjohtajana toiminut alikersantti Leo Muho-

nen. Viholliset katosivat metsään ja komppanianpäällikkö käski meidän joukkuees-

tamme alikersantti Matti Tahvanaisen ja sotamies Keräsen käymään pataljoonan ko-

mentajan luona kysymässä lisää ohjeita, sekä tuomaan tullessa muonaa komppanial-

lemme. Tahvanaisen mukaan lähti neljä miestä, jotka veivät Muhosen ruumiin tienvar-

teen. Miehet palasivat iltapäivällä, kun päivä oli jo hämärtymässä. Komppanianpäällikkö 

päätti, että jäämme sinne metsää yöksi. Seuraavana aamuna jatkoimme etenemistä ja 

vastaan tuli pieni vihollispartio, jota vastaan avasimme tulen. Yksi ryssä löytyi metsästä 

kuolleena, muut olivat paenneet. Korpraali Ahponen haavoittui käsivarteen osuneesta 

luodista hyökkäyksen aikana. Jatkoimme etenemistä ja saavuimme puron varteen. 

Meillä oli mukanamme tiedotusjoukkojen miehiä, joista yksi oli Ilomantsista. Lähdin 
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päivällä ottamaan yhteyttä pataljoonan komentajaan yhden ilomantsilaisen kanssa. 

Meidän poissaoloaikanamme oli metsätiellä Aleksi Hattunen astunut miinaan ja siinä 

haavoittui hänen lisäksi Eronen, Hämäläinen, Pakarinen ja Väänänen. Hattunen haa-

voittui vaikeasti. Eronen ja Hämäläinen saivat Hattusen räjäyttämän miinan räjähdyk-

sessä sellaisen tällin, etteivät pysyneet pystyssä eivätkä kävelemään. Lähdimme ilo-

mantsilaismiehen kanssa uudestaan pataljoonan komentopaikalle kello 17.30. Komen-

topaikka oli Tuuksunjoen varressa. Kun saavuimme komentopaikalle, oli jo pilkkopi-

meää. Majuri Enberg käski meitä jäämään yöksi komentopaikalle, kun emme löytäisi 

metsässä takaisin komppaniamme luokse. Lähdimme aamulla kello 6.30 paluumatkalle 

ja saavutimme komppaniamme aamupäivän aikana. Iltapäivällä jouduin taas tekemään 

saman matkan yksin, kun pataljoonan komentaja käski kysymään, milloin saamme 

vaihdon sinne metsään? Enberg kertoi, että vaihdon olisi pitänyt jo tulla. Kävin kysy-

mässä asiaa majuri Oksaselta, mutta hän sanoi, että meidän pitää puhdistaa alue kai-

kista vihollisista, ennen kuin hän lähettää komppaniansa meidän sijallemme. Samaan 

aikaan meidän päällikkömme oli saanut puhelinyhteyden esikuntaan ja sieltä oli luvattu 

vaihdon tulevan saman päivän aikana. Lähdin paluumatkalle ja poissaoloaikana komp-

paniani oli siirtynyt muuanne. Lähdin komppanian perään ja käveltyäni kolme kilomet-

riä, ajattelin siinä kävellessäni, että olen yksin ja jos sattuisi tulemaan ryssän partio 

vastaan, kun niitä aina jää joku porukka jälkeen? Mutta samalla saavuin tielle ja siellä 

tapasin majuri Oksasen porukan. Kysyin Oksaselta, missähän minun komppaniani mah-

taa olla? Hän sanoi, että se meni jo levolle. Lähdin Oksasen osittamaan suuntaan tietä 

pitkin kävellen. Matkalla tuli vastaan suuri määrän vihollisvankeja motista. Löysin 

komppanian pystyttämässä telttoja tienvarren metsään. Kävin ilmoittautumassa mei-

dän komppanianpäälliköllemme. Hän sanoi, että hyvä kun et jäänyt ryssän vangiksi. 

Minun poissaolleessa olivat Ilomantsin Lotat käyneet myymässä syömistä ja juomista 

ja minullekin oli varattu viiden kymmenmarkan edestä syötävää ja juotavaa”.   

     ”14.9.-41 olimme edelleen Nirkan kylässä. Sää oli aamulla pilvinen ja sumuinen. 

Lähdimme päivällä korpeen etsimään ja tuhoamaan kylän pohjoispuolella metsissä har-

hailevia ryssiä JR 56 kahden komppanian kanssa. JR 56 oli ollut aiemmin Vuorusjärven 

pohjoispuolella olevan Topasjärven rannalla ja se tuli JR 9 avuksi Nirkan lopputaistelui-

hin. Illalla saavuimme kylään takaisin ja sinne tuli Ilomantsin Lottien kanttiiniauto, josta 

ostimme kahvia, rinkeliä ja tupakkaa. Illalla kello 18.00 oli Nirkassa kenttäjumalanpal-

velus koko pataljoonalle, jossa muistelimme kaatuneita sotilaitamme. Nukuimme yön 

teltoissa Nirkassa ja aamulla kello 6.00 tuli käsky lähteä eteenpäin, kohti Pyhäjärveä. 

Lähdimme aamulla kello 9.00 marssille ja marssittuamme tietä kymmenkunta 



 
25 

kilometriä saavuimme kello 11.00 erään mäen päälle, josta oli Pyhäjärvelle vielä kolme 

kilometriä. Pidimme taukoa kylässä, jota sanottiin Hristanan kyläksi. Tienvarrella oli 

vihollisten jättämiä tavaroita, kymmeniä autoja, tykkejä, kranaatinheittimiä, hevos-

vankkureita ja muuta tavaraa tienvarret täynnä. Siellä oli myös paljon venäläisiä kaa-

tuneita ja hevosen raatoja. Venäläisvangit olivat hautaamassa tienvarsilta löytyneitä 

kaatuneita. Haravoimme kylän tienvarret ja löysimme kolme ryssää metsään piiloutu-

neina. Jatkoimme iltapäivällä matkaa kylämäelle, jonne pystytimme teltat ja majoi-

tumme sinne yöksi. Päivä oli pilvinen ja saimme muutamia sadekuuroja päivämarssin 

aikana. Iltapäivällä takalinjoilta tuli JR 30 joukot ja ne siirtyivät meidän eteen kärkijou-

koksi”.  

 

Nirkan kylään johtava maantie kesällä 2018 
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Kaskanan korpitaistelu syyskuussa 1941 
Verinen marssi 2017 

Eteneminen Nirkasta eteenpäin jatkui JR 30 johdolla Simanistoon. JR 9 kolmas patal-

joona määrättiin takaa-ajamaan Pyhäjärveltä paennutta venäläistä kolonnaa kohti Kas-

kanan kylää. Kahdeksas ja yhdeksäs komppania etenivät 17. syyskuuta Pyhäjärveltä 

10 kilometriä Kaskanan suuntaan. Tie oli pehmeää ja miesten oli autettava välillä ko-

lonnaa eteenpäin. Tiealue Pyhäjärveltä Kaskanaan oli osittain tukossa Neuvostojoukko-

jen kolonnan jäänteiden tukkiessa tien lähellä Vaaseninjokea. Tienvarsilla oli hajallaan 

kaikenlaista sotilastavaraa, kuolleita hevosia ja poltettuja autoja. Samaan aikaan JR 30 

eteni Pyhäjärven itäpuolella oleviin kyliin. Myöhemmin se tuli III/JR 9 ja III/JR 51 pe-

rässä Kaskanan kylään. Yöksi pataljoona jäi Vaaseninjoen varteen lepoon ja viimeisenä 

Vaaseninjoelle saapui seitsemäs komppania.  

     Jalkaväkirykmentti 9:n ensimmäinen ja toinen pataljoona olivat 11.–12. syyskuuta 

lähestymässä Kaskanan kylää etelästä, Kotkatjärven ja Lumatjärven kylien suunnalta. 

Lumatjärven pienessä itäkarjalaisessa kylässä miehille jaettiin lämmin ateria. Tie ky-

lästä itään päin oli huono, muuttuen muutaman kilometrin päässä suolla poluksi, joka 

ei soveltunut ajoneuvoille. Illan hämärtyessä majoituttiin eräälle harjanteelle ja siellä 

kiellettiin avotulien teko. 

 
Kotkasjärven kylä 2019 
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Toinen pataljoona, Pion.P. 35 ja työpataljoona lähtivät 13. syyskuuta Lumatjärveltä 

kello 15.00 ja saapuivat illalla kello 22.00 Kaskanan kylän länsipuolelle Randozerojoelle. 

Pataljoonat määrättiin yöksi majoittumaan metsään. Jokaisesta komppaniasta lähetet-

tiin illan aikana partioita Kaskanan erämaakylään tutustumaan tulevaan hyökkäysmaas-

toon. Tie leiripaikalta Kaskanan kylään vanha tienpohja ylitti laajan suoalueen. Suoalu-

eille oli tehty ammoisina aikoina kapulateitä. Randozerojoen yli rakennettiin uusi pika-

silta. Kaskanan erämaakylä sijaitsi peltoaukeiden ympäröimänä ja sitä oli puolusta-

massa yksi venäläinen komppania. Kylässä oli neuvostoaikainen kolhoosi, jossa oli 300 

lehmää ja 50 hevosta. Lähimpiin kyliin oli useiden peninkulmien matka; lännessä, lähes 

viiden peninkulman päässä oli Kotkatjärven ja Pyhäjärven kylät, idässä olevaan Latvan 

kylään oli tietöntä taivalta lähes viisi peninkulmaa. 

     11.–12.9.-41 Olimme partiossa Randozero järvestä pohjoiseen. Tulimme Randoze-

rojoelle, jossa oli kaksi palanutta torppaa. Joen ylitse menevä siltä oli tuhottu ja sen 

ympäristö oli miinoitettu. Joen yli pääsimme koplukoilla. Kävelimme 6–7 kilometriä hy-

väkuntoista tietä lähelle Kaskanan kylää, jossa saavuimme joen varteen. Kävelimme 

jokivartta kohti Kaskanaa ja huomasimme, että joen toisella puolella on hyväkuntoinen 

tien, joka näytti olevan käyttämätön. Kylän lähellä joessa oli pato, josta pääsimme kah-

laamalla yli. Kylä oli korkean mäen päällä, keskellä laajoja peltoaukeita. Kylästä kaakon 

ja etelän puolella oli korkea kuusikko, jossa oli kalmisto. Kylässä oli kymmenkunta pit-

kää parakkimaista hirsirakennusta ja useita eläinsuojia. Näimme kaksi ryssän var-

tiomiestä talojen vieressä olevassa tornissa. Matkaa kylään oli noin 1,3 kilometriä. Py-

häjärven suunnasta tuli kylään kolonna, jossa oli kymmenkunta hevosta ja miehiä, 

myös auton ääniä kuului Pyhäjärven suunnalta. Huomasimme viime hetkellä joenvartta 

kävelleen parivartion, jonka saimme tuhottua. Kylästä avattiin meitä kohti konekivää-

rituli ja lähdimme paluumatkalle. Olimme aamulla kello 9.00 takaisin Randozero – ni-

misellä järvellä, oman pataljoonan leiripaikalla”.  

     ”13.9.1941 kello 10. – 11.20 lentotiedustelu Pyhäjärven - Kaskanan seudulle. Sää 

oli heikko matalalla olevien pilvien, sumun ja sateisen sään vuoksi. Havaitsimme lennon 

aikana, että Pyhäjärvi – Kaskana tiellä, noin 6 km Pyhäjärveltä oli leiri, jossa oli useita 

nuotioita. Pyhäjärveltä Kaskanan suuntaan oli 10 kilometrin matkalla toista sataa 

kuorma-autoa, tankkiautoja, hevosajoneuvoja, panssariajoneuvoja ja tykkejä. Autoista 

ammuttiin tiedustelukonettani kohti. Kaskanasta Pyhäjärven suuntaan oli tielle jäänyt 

kiinni kaksi kuorma-autoa ja yksi panssarivaunu, mutta niiden lähellä ei näkynyt soti-

laita. Kaskanan kylässä ei myöskään näkynyt liikettä. Alueen valokuvausta ei voitu suo-

rittaa matalan pilvisyyden vuoksi”. 



 
28 

 
Kaskanan kylä SA-kuva 

 

Yöllä Kaskanan kylän lähelle saapui kranaatinheittimet ja aamupäivän aikana saatiin 

muutama tykki asemiin. Syyskuun 14. päivänä sää oli puolipilvinen, ja osittain sateinen. 

Pioneerit aloittivat aamulla miinakenttien raivaamisen Kaskanan kylän edessä olevalta 

tiealueelta. Neljäs ja viides komppania siirtyivät kylän kaakkois- ja eteläpuolelle. Hyök-

käyksen H-hetkeksi oli määrätty 14. syyskuuta kello 17.00. Ennen hyökkäystä tykistö 

antoi tuli-iskun Kaskanan kylän bunkkereihin ja taisteluhautoihin. Noin tunnin kuluttua 

pataljoona lähti hyökkäämään vesisateen saattelemana Kaskanan kylään. Kylässä ole-

vat vihollisjoukot puolustautuvat sitkeästi, mutta illan hämärtyessä suomalaisjoukot 

saivat kylän hallintaansa. Yöllä vihollisosastot tekivät vastahyökkäyksiä kylässä olevia 

suomalaisjoukkoja vastaan. Aamulla ryssät pakenivat Tarshepoliin johtavaa tietä itään.  

     ”14.9.-41 lähdimme kello 14.00 etenemään Lanun komentopaikalta kohti Kaskanan 

kylää. Komppania hyökkäsi kylään tykistöiskun jälkeen kello 17.00, ensimmäisenä eteni 

ylikersantti Vornasen joukkue ja se valtasi ensimmäisten joukossa kylän taloja. Kylä oli 

hallussamme iltaan mennessä. Saimme vangittua 20 sotavankia ja paljon hevosia ja 

lehmiä. Komppaniamme jäi varmistamaan kylää idän ja etelän suunnilta, sillä vihollisen 

joukot yrittivät illalla vastaiskua kylään. Jäimme kylään seuraavan yön ajaksi. Pääosa 

komppaniasta oli yötä taloissa, osan varmistaessa kylän itäpuolen metsissä. Kylässä oli 

toistakymmentä hirsitaloa, jotka olivat rakennettu pääosin korkean mäen päälle. Suu-

remmissa rakennuksissa oli useita huoneita, joiden sisäseinät oli vuorattu pahveilla. 
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Ikkunat olivat lähes kaikissa parakeissa yksinkertaisia ja talvisin ne ovat olleet kylmiä, 

sillä parakeissa oli vain kamiina lämmittimenä. Sää oli Kaskanassa oloaikana muutaman 

asteen plussan puolella ja yöllä saatiin sadekuuroja”.   

     Kylän valtauksessa kaatuivat suomalaisista Keijo Lehelä, Veikko Mahonen ja Heikki 

Nevalainen. Heidän lisäkseen useita kymmeniä miehiä haavoittui. Venäläisiä kaatui Kas-

kanan valtaustaisteluissa kymmeniä ja kaksikymmentä vihollissotilasta antautui van-

giksi. Kaskanan erämaakylästä saatiin sotasaaliiksi suuri määrä erilaista sotakalustoa, 

vehnää, sekä 50 hevosta ja 300 lehmää. Kaskanan kylään tulleet joukot majoittuivat 

kylän taloihin, osa joukoista joutui majoittumaan telttoihin.   

 

Joukot lepäsivät Kaskanan kylässä. Miehet saivat lihasoppaa, jota tehtiin kylän lehmistä 

ja kylän kasvimailta kerätyistä perunoista. Iltapäivällä kylään saapui Vasojärven suun-

nalta pioneerien kunnostamaa tietä kuorma-auton lavalle rakennettu kanttiiniauto, 

josta miehet ostivat tupakkaa, kahvia ja muita pientarpeita. Kanttiiniauton mukana saa-

pui myös kenttäposti. Näin miehet saivat viikkojen tauon jälkeen kirjeitä ja paketteja 

kotisuomesta. Kylässä olevat venäläiset saunat lämpenivät vuorokauden ympäri.  
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Latvan taistelut syyskuussa 1941 
Kuolema Syvärillä 2016 

Kaskanasta lähtivät 16.9.1941 JR 9 I, II ja polkupyöräpataljoona etenemään Tarshepo-

lin kylää kohden. Kaskanasta Latvn asemalle oli matkaa 35 km. Polkupyöräkomppania 

määrättiin etujoukoksi ja sitä seurasivat neljäs ja viides komppania. Muut JR 9 komp-

paniat seurasivat etujoukkojen perässä muutaman tunnin porrastuksella. Kymmenen 

kilometrin päässä korkean harjun päälle saapuneet etujoukot laskeutuivat uudelle ka-

pulatielle. Se oli rakennettu suolle, jonka vieressä virtasi leveä joki. Muutaman kilomet-

rin päässä kapulatie loppui erään joen rannalle. Joen varressa oli kymmenkunta 

kuorma-autoa ja muutama panssarivaunu, jotka perääntyvä vihollinen oli jättänyt tien 

päähän. Eversti Kuistion määräyksestä komppanioille annettiin työtehtävät ja tien te-

kemistä jatkettiin Tarsepolin suuntaan. Tie tarvittiin takana seuraavia kolonnaa ja ty-

kistöä varten. Uutta tietä valmistui 3–5 kilometriä päivässä ja uusi tie läpäisi laajan 

korpialueen. Tie jouduttiin tekemään useiden soiden rämeiden ja jokien läpi ja pisim-

män kapulatien pituus oli 12 km. Sää oli viikon kestäneen rakennustyön aikana epäva-

kaista ja sateista. Eräänä aamuna satoi räntää ja maa peittyi aamuyön aikana valkeaan 

lumeen. Tienteko jatkui 22. syyskuuta saakka, jolloin tien pää saavuttu leveän Tar-

seposkajanjoen Tarsepolskajan kylän länsipuolella. (ps. Suomalaisten tekemä tienpohja 

näkyy vielä maastossa!) 

 
Syyskuussa 1941 suomalaisjoukot etenivät Kaskanasta Tarsepolskajaan (Таржеполь) 
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Joen takana kukkulalla oli Tarshepolskaja niminen kylä. Kylän läpi oli vedetty Murmans-

kin rautatie ja sen varsilla oli voimakkaat venäläisosastot. Joki oli matala ja sen vedet 

virtasivat hitaasti kiemurrellen kohti Iivinäjokea ja sen kautta Äänisjärvelle. Kylään 

vievä silta oli tuhottu räjäyttämällä. Kylän takaa noin kahden kilometrin päässä Tarse-

polin (Latva-Vetka, Ла́два-Ве́тка) seisakin suunnalla, kuului taistelun kumua.  

 
Tarsepolskajan ylitys syyskuussa 1941 

Tarsepolskajan kylän ympärille venäläiset joukot olivat rakentaneet murroksia, jotka 

havaittiin miinoitetuksi. Pioneerit tekivät murrokseen leveän kulkuaukon, josta polku-

pyöräkomppania hyökkäsi kärkijoukkona kylään. Osaston lähestyessä kylän harmaita 

taloja, venäläisjoukot perääntyivät Latvan aseman suuntaan, jättäen kylän hyökkääjille. 

Hyökkääjät ylittivät Tarsepolskaja nimisen joen kahlaamalla, se oli matala ja kivinen. 

Vanhan sillan vierelle pioneerit aloittivat välittömästi rakentaa pikasiltaa takaa tulevia 

kolonnan ja tykistön ajoneuvoja varten.  Tarshepolin kylään jäi seuraavan yön ajaksi 

lepoon pääosa hyökkäävistä joukoista, osan jatkaessa etenemistä kohti Latvan asemaa. 

Haavoittuneet ja kaatuneet kuljetettiin aluksi Kaskanan kylään, jonne oli perustettu 

suurempi joukkosidonta paikka ja sen lääkärinä toimi JR 9 päällikkölääkäri Kilpinen. 

25.9.1941 saatiin Murmannin rata aukaistua Puujoen ja Tokkarin kyliin saakka. Tokarin 

aseman lähellä oli venäläisten lentokenttä, josta suomalaiskoneet hakivat pahimmin 

haavoittuneet potilaat kotisuomeen hoidettavaksi.  
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Kaskanan kylä 

 

”23.9.-41 tiistaina kello 4.00 komppanianpäällikön lähetti herätti meidät aamupalan jäl-

keen kello 5.00 lähdettiin marssille, suuntana Tarshepolin kylä. Tarshepoliin saavuttiin 
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kello 8.30 ja pataljoona eteni polkupyöräkomppanian perässä kylään. Kylässä tavoitet-

tiin yhdeksäs komppania ja siellä meille tarjottiin ruokaa kello 11.45. Kello 13. tuli pa-

taljoonasta käsky lähteä hyökkäämään viiden kilometrin päässä sijaitsevaan Latvan 

rautatiepysäkille. Tavoite saavutettiin kello 18.30, mutta vastus asemalla oli suurta. 

Kello 19.00 teki vihollinen iskun oikeaan sivustaan saamatta ihmeempiä aikaan. Sää oli 

illalla kylmää ja maa oli kuurassa levolle mentäessä”. 

     Joukot saapuivat Latvan aseman läheisyyteen, jossa toinen ja kolmas pataljoona 

hyökkäsivät vasemmalta koukaten Latvan aseman pohjoispuolella olevaan Sarriin. Pa-

taljoonan komentaja antoi määräyksen motittaa Latvan asema ja Sarrin kylä. Sarrin 

kylä saatiin vallattua ja sen valtauksessa kaatuivat luutnantti Veikko Laanterä sekä ilo-

mantsilaiset Pekka Martiskainen ja Väinö Räty. Etujoukot etenivät kohti Latvan asemaa 

ja Latvan asemanseudun omistuksesta käytiin kovia taisteluja usean päivän ajan. Suo-

malaisjoukot tulittivat kranaatinheittimillä ja tykistöllä Latvan asemaa ja asemaraken-

nus syttyi palamaan. Pian sen jälkeen suomalaisjoukot etenivät Latvan asemalle. Lat-

vassa käydyissä taisteluissa kaatuivat 25. syyskuuta ilomantsilaiset Mikko Martiskainen, 

Armas Pirinen ja Aleksi Timoskainen. Kovat taistelut jatkuivat seuraavien viikkojen ja 

kuukausien aikana Äänisen rantakylissä ja Syvärin takana Ostan rintamalla. 

 
Sarrin kylä Murmannin radan varressa SA-kuva 
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Sarrin asema Iivinäjoen varrella SA-kuva 

 
Tarsepol’ kartta 

 

  

 

 

 

 

 



 
35 

Ilomantsin rintamalla kesällä 1941 kaatuneet 
Ensio Kettunen  

Jatkosodan alussa kesäkuusta syyskuun alkuun 1941 Ilomantsin rintamalla kaatui yh-

teensä 202 suomalaista. Kesäkuussa kaatui yksi mies 26.6.1941 Hullarin järven etelä-

puolella sijaitsevan Kuotiinlammen läheisyydessä. Enolainen sotamies Eero Immonen 

oli partion mukana tutustumassa venäläisten asemiin. Partio oli tullut Lieksan suunnasta 

ja partiokahakassa Eero kaatui. Heinäkuussa 1941 kaatui yhteensä 186 miestä, he oli-

vat syntyneet 111 eri kunnassa. Eniten kaatui Louhivaarassa (42), Peurujoella (34) ja 

Vellivaarassa (23). Yksi partioreissussa mukana ollut mies katosi Liusvaaran alueella. 

Heinäkuussa Ilomantsissa kaatuneista 11 miestä oli syntynyt Pihtiputaalla, 7 Viitasaa-

rella 6 Iisalmen mlk, 4 Sortavalan mlk 3 Porin mlk, 3 Ilomantsissa jne.  Asuinkuntien 

mukaan kaatui pihtiputaalaisia 15, vieremäläisiä 15, tohmajärveläisiä 10, pyhäjärveläi-

siä 8, helsinkiläisiä 8, viitasaarelaisia 7 ilomantsilaisia 4, lappeenrantalaisia 4 jne. Elo-

kuussa kaatui entisen Ilomantsin alueella 15 miestä, heistä pääosa miinojen räjähdyk-

sissä Yksi mies katosi Liusvaarassa, häntä ei löydetty etsinnöistä huolimatta. 
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Osa vainajista jäi kaatumispaikan maastoon heinäkuussa 1941 ja mainitsen heistä muutamia.  

-11.7.1941 Osasto Tikkasen miehet etenivät ensimmäisenä Louhivaaran alle. Osasto 

joutui siellä ristituleen. Sen jälkeen miehet pakenivat paniikissa Leminahoon saakka. 

Hyökkäyksessä kaatui 4 rakuunaa, haavoittui 2 au ja 8 rakuunaa sekä 4 rakuunaa ka-

tosi. Samana päivänä katosi Lennart Liukkonen Hullarissa, Martti Uittoniemi katosi 

12.7.1941 Louhivaarassa (löydettiin 13.7.1941) ja 20.7.1941 Matti Marjamäki Leppä-

vaarassa.  11.7.1941 katosivat Toivo Pakarinen, Pentti Nieminen, Lauri Salmio ja Martti 

Joensuu Louhivaaran taistelujen aikana ja heidän epäiltiin tuhoutuneen tykistötulessa 

tai miinakentissä. Miinoituksia oli mm. 400 metriä rajalinjan takana ja Louhivaaran 

mäen rinteessä. Martti Joensuu löydettiin ja haudattiin väliaikaisesti Ilomantsiin.  

-Sotamies Vilho Väisänen katosi Lutikkavaarassa 12.7.1941. Ruumista löydettiin 

4.10.1941. Hänet toimitettiin suoraan kotipitäjän multiin 22.11.1941.  

-15.7.1941 Ilomantsin sankarihautaan haudattiin yksi tuntematon, hänen epäiltiin ol-

leen sotamies Kalle Lundberg. Arkistojen mukaan hänet löydettiin, haudattu Kuopioon?  

-Yksi suomalainen kaatui 18.7.1941 Mieronahossa, hänet haudattiin seuraavana päi-

vänä Ilomantsin sankarihautaan tuntemattomana.  

-Mysteeriksi jäi Alf Sunbergin katoaminen Ilomantsin Louhivaaran läheisyydessä 

22.7.1941. Katoaminen tapahtui tiedusteluretken aikana Kivivaarassa.  Hänen ruumista 

ei löydetty, joten on mahdollista, että hänet kaapattiin vangiksi. 

-12.8.1941 löydetty Kuolismaan kylästä kesällä 1941 miinanräjähdyksessä kuollut suo-

malaissotilas, haudattu tuntemattomana sotilaana.  ek 
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Hämeen Rakuunat ja Kevyt osasto 8:n miehet nousevat Louhivaaran päälle 15.7.1941 

SA-kuva. 
Aamuyöllä Rakuunoiden etulinjan asemiin siirtyivät Kevyt osasto 8:n miehet ja Rakuu-

nat lähtivät etenemään Louhivaaran mäelle. Hyökkäystä johtamaan tuli Louhivaaran 

tielle rykmentin komentaja ja kenraali Oinonen. Hyökkäyksen alla tykistö iski Louhivaa-

ran mäelle. Taisteluosasto Leppänen lähti klo 2.30 etenemään Louhivaaran mäelle ja 

ensimmäiset osastot olivat Louhivaaran päällä 10.30. Kevyt osasto 8:n miehet saapui-

vat Louhivaaran päälle vallattuihin asemiin ja sinne jäi päälliköksi luutnantti Valo. Ra-

kuunat jatkoivat hyökkäystä, mutta vastarinnan takia hyökkäys tyrehtyi. Rajavartio-

osasto, taisteluosasto Peura ja konekiväärijoukkue pääsivät Mieronahon mäen alapuo-

lelle saakka. Mäen päällä oli vastassa voimakkaasti varustettu vihollinen ja vihollisty-

kistön iskujen jälkeen päätettiin vetäytyä yöksi lepoon talvisodan rajalinjalle.  

Hyökkäyksessä kaatui 16 rakuunaa ja kymmeniä haavoittui kranaateista, miinoituksista 

ja luodeista. Yllä oleva kuva on otettu iltapäivällä, kun Louhivaaralle tuli Kevyt osasto 

kahdeksan miehiä Teppanasta. Seuraavana aamuna kello 3.00 Valter Vallin neljäs pa-

taljoona (n. 250 miestä) hyökkäsi kapteeni Poikolaisen johdolla Rakuunoiden ja JP 7 
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miesten kylkeen aiheuttaen tappiota suomalaisosastoissa. Kapteeni Poikolaisen komp-

paniasta kaatui taistelussa useita kymmeniä sotilaita ja se vetäytyi vahvasti linnoitet-

tuun Mieronahoon aamuun mennessä. Kapteeni Poikolaisen johtama hyökkäysosasto oli 

koottu pikaisesti Miikkulanvaaran ja Kuolismaan kylissä levossa olleista joukoista.  

16.7.1941 Vihollistykistö ampui satakunta ammusta Louhivaaraan ja Mieronahon alle ja 

niistä tuli suomalaisille tappioita. Kaatuneita tuli päivän aikana 1 au ja 7 miestä. Tais-

teluissa haavoittui yksi upseeri, 6 au ja 25 miestä. Lisäksi yksi mies katosi. Seuraavat 

kaksi päivää levättiin. 20.7.1941 kello 00.30 tykistö iski Mieronahoon ja sen jälkeen 

suorasuuntaustykeillä ammuttiin Mieronahon bunkkereihin. Kello 01.30 Mieronahon ky-

lässä ollut suuri bunkkeriasema syttyi tuleen, ja sen jälkeen Taisteluosasto Leppäsen 

miehet hyökkäsivät Mieronahoon, joka vallattiin kello 3.15.   ”Klo 3.07 hyökkäsi patal-

joonan vahvuinen vihollisosasto kylkeen luoteis- ja itäkulmasta Louhivaaraa. Taistelua 

kesti aina klo 7.08 saakka, jolloin vihollinen lyötiin takaisin raskain tappioin”.
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Mieronahossa ollut venäläisten bunkkeri valtauksen jälkeen 20.7.1941 SA-kuva 
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Ilomantsilaisista 24. Rajakomppanian miehistä kaatui Möhkön itäpuolella 

käydyissä taisteluissa kesällä 1941 seuraavat miehet; 

Otto Kurki s. 11.02.1898 Ilomantsissa, kaatui Louhivaarassa 16.7.1941, 

haudattu 17.7.1941, siirretty myöhemmin nykyiselle paikalle. 

Pekka Solehmainen s. 16.05.1915 Ilomantsissa, kaatui Louhivaarassa 

16.7.1941, haudattu 17.7.1941, siirretty myöhemmin nykyiselle paikalle. 

Onni Tahvanainen s. 02.12.1903 Ilomantsissa, kaatui Ondronvaaralla 

7.7.1941, haudattu 8.7.1941. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Hautaus Ilomantsissa SA-kuva. Kuvatekstissä lukee päiväys 18.7.1941, mutta sinä päi-

vänä haudattiin vain yksi kaatunut Ilomantsissa. Kuva on mahdollisesti otettu 

17.7.1941, jolloin haudattiin 15 kaatunutta.  
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Ilomantsin sankarihautausmaan tuntemattomat sotilaat: 
 
Heinäkuun 14. päivänä kaatunut suomalainen sotilas haudattiin 15.7.1941 tuntemattomana Ilo-
mantsin sankarihautausmaalle, keskimmäiseen hautaan (10.183). Ei ollut tuntolevyä tai muuta 
tunnistettavaa.  
 
Yksi suomalainen kaatui 18.7.1941 Mieronahossa, hänet haudattiin seuraavana päivänä 
19.7.1941 Ilomantsin sankarihautaan tuntemattomana, edellisen kaatuneen oikealle puolelle 
(10.231).  
 
11.8.1941 löydettiin Kuolismaan kylästä kesällä 1941 miinanräjähdyksessä kuollut suomalaisso-
tilas. Ruumis oli tuhoutunut pahasti ja KEK ei saanut selville kuka kaatunut oli. Hänet haudattiin 
tuntemattomana sotilaana Ilomantsin sankarihautausmaalle tuntemattomien sotilaiden riviin 
vasemmanpuoliseen hautaan (10.336).  ek 
 

 
Kolmen tuntemattoman sotilaan viimeinen leposija sankarihautausmaalla 
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Kuvassa ilomantsilaisten kaatuneitten kantakorttien liitteet 
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Sotilaat nousevat Louhivaaran mäkeä ylös kohti kylää heinäkuussa 1941 SA-kuva 
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Ilomantsilaisten sota-ajan valokuvat 1936–1944 
Seuraavat kuvat on kerätty yksityisalbumeista ja muutamia kuvia Pietari Hakkaraisen 

keräämistä ilomantsilaisten valokuvista. Kuvien tarkkaa vuosilukua ei ole pystytty mää-

rittämään, mutta pääosa on vuosilta 1936–1943.  Henkilötiedot pohjautuvat kuvista 

poimitusta nimistä, niiden oikeellisuutta ei pysty varmistamaan. 

 

Otto Kettunen, Aleksi Hattunen ja Heikki? Tahvanainen II/JR 9 
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Otto Kettunen ja Heikki? Tahvanainen kesällä 1942 

 
Ilomantsilaisnuoria järven rannalla kesällä 1938 tai 1939 
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Kuolismaalainen metsätyömies Lauri Hattunen ennen talvisotaa  
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Tauno Tahvanainen Syvärin takana Levinassa 1942 
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Vasemmalla Elias Jormanainen, oikealla Toivo Heimonen 1930-luvulla 
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Ilomantsilaiset ”Ikoset” armeijassa 1938 
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Ilomantsilaisia miehiä rintamalla 1942 
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Karhapää, Raakel ja Mirja Purmonen, sekä Yrjö Huurinainen kesällä 1943 
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Viljo Hiltunen Ilomantsissa 1930-luvun lopussa 
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Viljo Hiltunen kaatunut 29.6.1944 Portinhoikassa, Lähellä Talia. Jäi perääntymisen ai-

kana vihollisen puolelle.  
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Veera Lautanen kesällä 1943 
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Ilomantsilaisia oli Rääkkylän maatalousnäyttelyssä 15.-16.8.1936 ”Kervisen pirssillä” 

 
Ilomantsilaisia miehiä Apellin kuvaamossa 1930-luvun lopulla  
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Juho Turpeinen Apellin kuvaamossa 1930-luvulla 

 
Haavoittui ensin Kollaalla 17.2.1920 ja kaatui Kollaalla 12.3.1940 
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Ilomantsilaisia evakkoja Viermällä kesällä 1940 tai 1941 

 
Ilomantsin kirkko sunnuntaina 20. tai 27.7.1941 


