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VÄRTSILÄ

(Kuva SUOMALAINEN RISTIRETKI Kustannus-osakeyhiö Kotimaa 1942)
Historia
Seudun asutus on peräisin 1400-luvulta. Vanhimmat kylät ovat Uusikylä ja Värtsilä. Kunnan vaiheet
liittyvät kiinteästi emäpitäjä Tohmajärven menneisyyteen. Värtsilän kylään Jänisjoen varteen alkoi
vuonna 1865 tehdasseurakunta joka aloitti toiminnan ja pari vuotta myöhemmin Värtsilä sai oman papin ja
kirkon. Värtsilän vanha puukirkon oli suunnitellut tehtaanhoitaja Paul Hendusen. Kirkko rakennettiin
vuonna 1867. Itsenäinen Värtsilän seurakunta aloitti toimintansa 1909. Värtsilän vanha kirkko tuhoutui
kylän mukana jatkosodan alussa 1941. Alueen teollinen kehitys alkoi vuonna 1834 sahan

perustamisesta.
1850-luvulla pitäjään saatiin rautatehdas, joka käsitti kaksi masuunia, kankirautavasaran,
nippuvasaran ja mekaanisen verstaan. Rautatehtaasta kehittyi Wärtsilä-nimellä tunnettu yritys
Värtsilästä muodostettiin vuonna 1865 tehdasseurakunta, joka oli Tohmajärven seurakunnan
alainen kappeliseurakunta vuoteen 1909 asti, kunnes seurakunta itsenäistyi. Kunta itsenäistyi
vuonna 1920. Kunnan asukasluku oli suurimmillaan 6 500 vuonna 1939.
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Talvisota
Talvisodan sytyttyä Värtsilän kirkonkylä joutui teollisuuslaitostensa vuoksi useiden
ilmapommitusten kohteeksi. Moskovan rauhassa huomattava osa Värtsilän kuntaa, muun muassa
kirkonkylä, jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle, ja asukkaat joutuivat siirtymään uuden rajan
yli Suomen alueelle.
Jatkosota
Jatkosodassa Suomi valloitti Värtsilän takaisin vuonna 1941. Perääntyessään venäläiset polttivat
muun muassa Värtsilän kirkon. Jatkosodan aikana Värtsilään palasi keskimääräistä
vähemmän evakuoituja asukkaista. Tämä johtui siitä, että suuri osa väestöstä oli teollisuuden
palveluksessa, ja he olivat saattaneet jo saada työtä muualta. Myöskään Värtsilän vaurioituneita
teollisuuslaitoksia ei saatu käyntiin uudelleen. Moskovan välirauhassa vuonna 1944 kaksi
kolmasosaa Värtsilästä jouduttiin luovuttamaan ja evakuoimaan uudelleen.
(Wikipedia)

.
Vanhan kirkon paikalle on värtsiläläisten pystyttämä muistomerkki. Paljastamistilaisuus pidettiin
9.8.1992. (Kuva: Wikipedia)
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Vanha Värtsilä oli ensimmäinen kohde Venäjän puolella, kylä on tyypillinen rajanpinnan taajama,
aika on pysähtynyt jonnekin 50- luvun tienoille.
Peruskartta vuodelta -38 johon merkitty nykyisen rajan kulku.
(Kartta: Laatokan Karjala 1938)

Vanha Värtsilä jäi aivan rajan pintaan, tie kylän läpi vie Kuntalan kylälle, raja kuitenkin kataisee
kulun. Retki Tolvajärvelle lähti kohti Havuvaaraa. Värtsilän sen paremmin kuin Havuvaarankaan
tienhaarassa ei ollut minkäänlaista tienviitaa.

Matkaa Värtsilästä Korpiselän kautta Tolvajärvelle tuli matkaa reilut 70 kilometriä.
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Värtsilän kylää lähestyttäessä uuden tien vasemmalle puolelle jää rautatiesilta ja vanhan
maantietiesilta. Silta on nautittu aivan loppuun, liikennöinti lopetettiin ilmeisesti kun ensimmäinen
ajoneuvo putosi jokeen. (Kuva: MK)

Entisellä kirkonmäellä on suomalaisten sankarihauta-alue. (Kuva: MK)
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Värtsilän kylä jää tästä kuvakulmasta selän taakse. Keskellä edessä on aukea joka toimittaa linjaauto aseman virkaa, oikealla näkyvä pieni rakennus on paikallinen ja ainut kioski. Kioskin vieressä
on pieni kumpare missä aikoinaan oli kirkko.

Portin takana on vanhan Värtsilän keskusta. (Kuva: MK)
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Heti portin vasemmalla puolen on venäläisten sankarihauta. (Kuva: MK)

Värtsilän vanha kylä on rakennettu pienehkön mäen päälle, rakennuksista ei ole varmuutta onko
ne suomalaisten rakentamia vai uusien isäntien tekemiä. (Kuva: MK)
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Tämän rakennuksen ovenpäällä oli vuosiluku 1952, se viittaa siihen että sen ovat rakentaneet
saksalaiset sotavangit. Tien toisella puolen oli kauppa josta ei ulkoisesti pystynyt päättelemään
mitä sillä myytiin. (Kuva: MK)
Retkikunta pyörähti kylällä katsastamassa missä rakennuksessa Kenr. P.Talvela on mahdollisesti
pitänyt komentopaikkaansa Talvisodan aikana.

Sillan alla kuohui komea koski.
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Sota ei ihan kaikkea hävittänyt. Jänisjärven hotellille mentäessä tien vasemmalle puolelle jää neljä
harmaata lähes samanlaista taloa. Nämä olivat tehtaantyöläisten asuntoja, rakennettu joskus
1930-luvulla. Samalla puolen, vähän kauenpana on entinen lentokenttä, nyt se on puutavaran
lastauspaikkana.

Kuva on otettu heti valtauksen jälkeen 1941. (RATKAISUN VUODET OTAVA 1942)

Rakennukset on otettu uusiokäyttöön, ilmeisesti suomalaiset korjasivat nämä asumiskuntoon
jatkosodan aikana. (Kuva: MK)
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Sisäänkäyntien arkkitehtuuri on näköjään jokaisen omaa näkemystä. Alueella oli näitä säilyneitä
taloja neljä. Tässä lähiössä oli hyvin kirjava asumusten taso, toisaalla oli hökkeleitä jotka juuri ja
juuri pysyivät pystyssä, toisaalla taas pari ihan uutta lohkotiili taloa. Mainitakoon että Värtsilässä
oli ennen sotia isohko rautatehdas tarjoamassa työtä ja toimeentuloa. (Kuva: MK)

Majoitus Jänisjärvellä
Värtsilän keskustasta lähdetään kohti kaakkoa Jänisjärven rantaan, matkaa kertyy reilut kuusi
kilometriä. Vastaan tulee järven rantaa ja hylätty pioneerileiri. Hetkeä myöhemmin kurvaamme
aivan uuden hotellin pihaan.
Uuttuuttaan hohtava ravintola odotti tarjoiluineen meikäläisten ryhmää. Ruoka oli hyvää ja
palvelu samanlaista. Meikäläisten näkökulmasta hotelli oli rakennettu umpikorpeen, se ei ole ainut
vastaava minkä olen matkoillani tavannut.
Tulkitsen asian niin, että venäläiset haluavat ja tekevät töitä saadakseen Karjalan alueelle turisteja.
Kolme viikkoa aikaisemmin olin omalla porukalla majoittuneena Sortavalan Piipunpihalla, osa
henkilökunnasta pyrki puhumaan suomea. Joiltakin se onnistui jopa hyvin.
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Varsinainen hotelli. (Kuvat: MK)

Pihatyöt ovat hieman vielä kesken.
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Alueen turvallisuutta valvoi ensi näkemältä leppoisa vahti mutta liikkeistä huomasi, että osattiin
sitä räväköitäkin otteita. (Kuva: MK)

Matka Tolvajärvelle halki erämaan.
Rauhallisen yön jälkeen nautimme maittavan aamiaisen, samalla pihaan ilmestyi pari kappaletta
Sortavalan paikallisliikenteen bussia viedäkseen meidät Tolvajärvelle. (Kuva: MK)

12

Kalusto oli vaatimattomasti varustettu, etten sanoisi karuja mutta ainut oikea laite tällaiselle
retkelle. Linjuri oli yllättävän hiljainen kun ottaa huomioon tien kunnon.
Päivän retki alkoi mitä parhaimmassa säässä, aurinko hyväili tienoota ei kuitenkaan liian kuumasti.
Mukaan varattiin kunnon eväät.
Hotellilta retki lähti kohti Värtsilää. Entisen kirkon vieressä on aukea hiekkakenttä, ilmeisesti
paikallinen linja-auto asema. Kentällä on pien kioski mistä voi ostaa juoma vettä ja muita
virvokkeita. Aukean laidasta lähtee merkitsemätön tie kohti Havuvaaraa. Alkumatkasta tulee
vastaan muutamia taloja, niissä on jotenkin meikäläisille tuttuja piirteitä rähjäisen ulkoasun alla.
Vähän ennen Havuvaaran tienhaaraa tulee vastaan viimeinen asutuksesta kertova ilmiö,
kaatopaikka ja ikuinen tuli koittaa hoitaa jätteenkäsittelyä. Kaatopaikan savujen haihduttua alkoi
täysin asumaton alue. Tie tavoitti rajavyöhykkeen, tasaiseksi haravoidun hiekkakentän reunassa on
moninkertainen piikkilanka aita, se estää harhautumisen lännen puolelle. Aidan takana metsä on
lähes viidakkomaista, läpipääsemätöntä ryteikköä.

Matkareitti Värtsilästä Tolvajärvelle. Katkoviivalla merkitty reitti kulkee aivan rajavyöhykelinjaa
pitkin. Pisteviiva kulkee erämaan läpi Tolvajärvelle, tälle välille jää Tsokin ja Kokkarin kylät ja vanha
kalmisto. Hautausmaan portin pylväät ovat paikoillaan ja muutamia hautakiviä. (Kartta: Travel in Russia)
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Tietä ja moninkertainen piikkilanka aita, aidassa kulki myös sähköjohto, joissain paikoissa kuitenkin
huomasi sen olevan poikki. Kuva on otettu ainoalta luvalliselta pysähdys paikalta välillä Värtsilä –
Korpiselkä.
(Kuvat: MK)

Pysähdys paikalla on venäläisen lentäjän hauta, patsas lentäjälle on pystytetty joskus 90- luvulla.
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(Kuvat: MK)

Lentäjän hauta, alueella on grillikatos ja pieni järvi.
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Korpiselän pitäjän alue ennen Talvisotaa.
Korpiselkä on Suomen entinen kunta, Laatokan Karjalan pohjoisosassa Rajakarjalassa silloisessa Viipurin läänissä. Se kuului Salmin kihlakuntaan, Suojärventuomiokuntaan,
Korpiselän–Soanlahden käräjäkuntaan ja nimismiespiiriin. Korpiselän pinta-ala oli 1 476,10 km², ja
siellä oli 3 584 asukasta (1939). Korpiselän naapurikuntia
olivat Värtsilä, Tuupovaara, Ilomantsi, Suojärvi, Suistamo ja Soanlahti. Korpiselän
pääosa luovutettiin Neuvostoliitolle 1940 ja 1944. Suomen puolelle jäänyt osa Korpiselkää
liitettiin 1946 Tuupovaaran kuntaan ja Kuopion lääniin. Niistä Viipurin läänin kunnista, joista
ainakin osa jäi Suomelle, oli Korpiselkä ainoa, jonka jäljelle jäänyttä osaa ei liitetty Kymen lääniin.
1500-luku
Korpiselän aluetta koskevat ensimmäiset kirjalliset maininnat
ovat Venäjään liitetyn Novgorodin Vatjan viidenneksen verokirjasta vuodelta 1500, jossa aikana
Hoilolan, Tšiipakan ja Saaroisten kylät sekä Kokkarin lähistölle alueen keskiosaan Saavanvaaran eli
mainitaan Korpiselän, Kokkarin, Kilpijärven, Tolvajärven ja Ägläjärven kylät. Korpijärven rannoille
syntyivät 1500-luvun Tšokin kylä, joiden lisäksi Kilpijärvi puolestaan autioitui. Ruotsi ja Venäjä
sotivat alueella 1500-luvulla. Ruotsin miehitysaikana 1580-luvulla mainitaan Kokkari Pälkjärven ja
Korpiselkä Tohmajärven kappeliin kuuluvina Ilomantsin pogostan kylinä sekä Korpiselän alueen
itäosan kylät puolestaan Sortavalan pogostan Suojärven kappelin kylinä.
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Ruotsin vallan aika
Stolbovan rauhassa vuonna 1617 Käkisalmen lääni siirtyi Ruotsille, joka alkoi luterilaistaa
vanhastaan ortodoksista aluetta. Käkisalmen läänin ortodoksista väestöä alkoi muuttaa Venäjälle,
pakoon Ruotsin harjoittamaa luterilaistamista ja taloudellista painostusta. Korpiselän alueen
kylistä tähän muuttovirtaan liittyi 340 asukasta. Vuonna 1657 alkoi Ruptuurisota, jossa Venäjä
yritti vallata Käkisalmen läänin takaisin. Ortodoksinen väestö liittyi hyökkääjän puolelle, jota se piti
vapauttajana uskonnollisesta sorrosta. Venäjän yritys kuitenkin epäonnistui ja se joutui
vetäytymään. Vihollisen puolelle liittyneisiin ortodokseihin kohdistui kostotoimenpiteitä, mikä sai
lisää väestöä pakenemaan Venäjälle. Itään paenneiden ortodoksien tilalle tuli luterilaisia asukkaita
muun muassa Savosta, mutta tästä huolimatta Korpiselän alueen asukasluku laski.

Venäjän vallan aika

Ägläjärven tsasouna on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.
Suuressa Pohjan sodassa Venäjä valloitti alueen ja vuonna 1721 solmitun Uudenkaupungin
rauhan raja muodosti myöhemmän Korpiselän viivasuoran länsi- ja luoteisrajan.
Sota laski alueen asukaslukua entisestään ja taloja autioitui. Rauhan myötä alueelta paenneita
ortodokseja palaili vähitellen takaisin kotiseudulleen. Korpiselän alue kärsi sotaoimista
jälleen Hattujen sodan aikana 1741-1743, jonka päättänyt Turun rauhan ei johtanut
rajamuutoksiin Korpiselän alueella. Vuonna 1721 solmittu Uudenkaupungin rauhan raja vakiintui
kuitenkin vasta Turun rauhan jälkeen ja sitä ennen rajaseudun kyläläiset viljelivät rajan toiselle
puolelle jääneitä kaskimaitaan entiseen tapaan. Ruotsin puolelta tohmajärveläiset viljelivät
maitaan Saarivaarassa Venäjän puolella 1740-luvulle asti, jolloin Venäläiset virkamiehet perustivat
Saarivaaraan ensimmäiset talot.
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Vastaavasti korpiselkäläiset viljelivät kaskimaitaan Ruotsin puolella Sonkajanvaarassa ja
Kiitsanjärvellä, kunnes ruotsalaiset virkamiehet karkoittivat heidät sieltä.
Vuonna 1764 laaditussa tutkintapöytäkirjassa mainitaan Korpiselän alueen kylissä olleen 46
kantataloa, mutta viljelmien luku oli tilanosat ja uudisasutukset mukaan lukien 96. Asukkaita oli
samana vuonna 626, joista 390 oli miehiä ja 236 naisia. Pöytäkirjan tiedoissa mainitaan lisäksi 82
hevosta, 99 lehmää ja noin 30 hehtaaria peltoa. Korpiselän länsiosaan syntyi 1700-luvulla
uudisasutuksen leviämisen myötä kaksi uutta kylää: Saarivaara ja 1500-luvulla autioitunut
Kilpijärvi. Itäosassa Ägläjärveltä levisi asutus Kitilänselkään ja Yläjärvelle. Venäjän viranomaiset
hyödynsivät Ruotsin puolisen Pohjois-Karjalan asukkaiden tapaa käydä kauppaa Laatokan
suunnalla ja järjestivät 1700-luvulla Korpiselän markkinoita.
Venäjälle siirtyneessä Vanhassa-Suomessa tuli voimaan 1700-luvulla lahjoitusmaajärjestelmä,
kun keisari lahjoitti laajoja maa-alueita aatelisille. Lahjoitusmaiden talonpojat maksoivat veronsa
tämän jälkeen kruunun sijasta lahjoitusmaan omistajalle ja ne suoritettiin pääasiassa päivätöinä.
Koko Korpiselän aluekin lahjoitettiin Suojärven mukana, johon se silloin kuului, kreivi Buturlille
vuonna 1760.

Autonomian aika
Keisarin määräyksellä Vanha-Suomi ja Korpiselkä sen mukana liitettiin autonomiseen Suomen
suuriruhtinaskuntaan vuonna 1812. Autonomian ajalla Korpiselästä muodostui oma pitäjänsä ja
sittemmin kuntansa. Kehitystä haittasi kuitenkin 1700-luvulta periytyvä lahjoitusmaajärjestelmä.
Pitäjän muodostuminen
Korpiselän kylässä oli ollut Pyhälle Nikolaokselle pyhitetty tsasouna jo 1600-luvulla ja 1770-luvulla
sen tilalle rakennettiin kirkko. Korpiselän alueen kylistä muodostettiin Suojärven alainen
ortodoksinen kappeliseurakunta vuonna 1799 ja itsenäinen seurakunta siitä muodostettiin vuonna
1815. Soanlahden luterilaisen seurakunnan alainen Korpiselän rukoushuonekunta perustettiin
vuonna 1885 ja luterilainen kirkko valmistui 1890. Kunnallinen hallinto perustettiin
Korpiselkään vuoden 1865 kunnallisasetuksen mukaisesti ja kuntakokousten pöytäkirjat ovat
tallella vuodesta 1877 lähtien. Ensimmäinen kansakoulu perustettiin kirkonkylään vuonna 1886.
Isojako Korpiselän kylissä suoritettiin vuoden 1890 tienoilla, jonka seurauksena asutus levisi
laajemmalle vanhoista kyläkeskustoista.
Lahjoitusmaakysymys
Lahjoitusmaajärjestelmä säilyi Vanhassa-Suomessa vielä autonomian aikanakin ja 1800-luvulla
Korpiselkä siirtyi Suojärven lahjoitusmaan osana Kreivitär Anna Orlovoi-Tsestemenskajan
omistukseen. Keisarin vuonna 1826 antama asetus teki lahjoitusmaat lahjoitusmaaisäntien
täydeksi omaisuudeksi ja heillä oli rajoittamaton oikeus määrätä päivätöitä ja veroja sekä häätää
niskuroivat talonpojat mailtaan. Näin lahjoitusmaatalonpojat menettivät omistusoikeuden
maihinsa ja heidän asemansa lähenteli jo maaorjuutta. Lahjoitusmaakysymys ratkaistiin vuoden
1867 valtiopäivillä, jolloin päätettiin Suomen valtion lunastavan lahjoitusmaat, jonka jälkeen
talonpojat saisivat lunastaa ne pitkäaikaisen valtionlainan avulla.
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Korpiselän maat lunastettiin valtiolle vuonna 1873, mutta korpiselkäläiset talonpojat olivat
kruunun lampuoteina vuoteen 1899 asti, jolloin he saivat itsenäisen talonpojan
perintökirjansa. Ägläjärven talonpojat saivat perintökirjansa kuitenkin vasta 1922.

Itsenäisyyden aika
Talvisota
Talvisodan sytyttyä marraskuun viimeisenä päivänä 1939, alkoi Puna-armeijan 139. divisioona
edetä Suojärven pohjoispuolitse Korpiselän kautta Värtsilään. Se koostui kolmesta
jalkaväkirykmentistä, panssareista ja tykistöstä, joita vastaan Suomella oli laittaa neljä
erillispataljoonaa, yksi kenttätykistöpatteri ja yksi jalkaväkitykkijaos. Korpiselän itäosien kylät
saivat evakuoimismääräyksen vasta sodan sytyttyä, mikä vaikeutti suomalaisten alivoimaista
puolustusta siviiliväestön osin sekasortoisen paon tukkiessa tiet. Puolustuksen viivytysasemaksi
määrätty Ägläjärven linja petti itsenäisyyspäivänä 1939 ja seuraavana päivänä puna-armeija oli jo
Tolvajärvellä. Rintama pysyi Tolvajärvellä joulukuun 12. päivään, jolloin alkoi Tolvajärven–
Ägläjärven taisteluna tunnettu suomalaisten vastahyökkäys, jossa puna-armeijan 139. divisioona
kärsi raskaita tappioita ja joutui perääntymään. Suomalaisten vastahyökkäys kesti useita päiviä,
Ägläjärven kylä vallattiin takaisin 22. joulukuuta ja puna-armeija työnnettiin Aittoelle asti,[13] jossa
rintama pysyi talvisodan loppuun asti. Tolvajärven–Ägläjärven taistelu oli suomalaisten
ensimmäinen merkittävä hyökkäysvoitto. Kun talvisodan päättänyt Moskovan rauha astui voimaan
13. maaliskuuta 1940, oli rintama Aittojoella Korpiselän itäpuolella ja koko kunta Suomen hallussa.
Rauhansopimus edellytti kuitenkin lähes koko kunnan luovuttamista Neuvostoliitolle ja niin alkoi
evakuointi myös Korpiselän läntisimmissä osissa. Luovutetun alueen suuruus oli 1 366,29 km² eli
93 prosenttia koko kunnan pinta-alasta. Suomen puolelle jäi aivan Korpiselän läntisin osa, niin
kutsuttu Tynkä-Korpiselkä, joka koostui Hoilolan, Mannervaaran, Ruhovaaran, Saarivaaran,
Meriinahon ja Saaroisten kylistä. Tosin näistäkin menetettiin osia. Korpiselän kirkonkylä jäi
luovutetulle alueelle vain kahden kilometerin päähän uudesta rajasta.
Luovutetulla alueella oli 2 553 asukasta eli 71,2 prosenttia koko kunnan väestöstä. Heidät
evakuoitiin Hankasalmelle ja sieltä osa siirrettiin
myöhemmin Mikkelin lähistölle Otavaan. Kesäkuussa 1940 hyväksytyn pika-asutuslain mukaisesti
heidät oli tarkoitus asuttaa Nurmeksen ympäristöön.
Jatkosota
Väestön sijoittaminen pika-asutuslain mukaisille alueille oli vasta alkutekijöissään, kun Korpiselän
luovutetut alueet vallattiin takaisin jatkosodan alussa heinäkuussa 1941. Moskovan rauhassa 1940
menetetyt alueet palautettiin Suomen yhteyteen 6. joulukuuta 1941 annetulla julistuksella ja
samaan aikaan annettu laki jatkoi sotilashallintoa palautetulla alueella. Niinpä Korpiselänkin
kunnalliselämä toimi sotilashallinnon alaisena vuoden 1943 alkuun, jolloin siirryttiin eräitten
muiden talvisodan jälkeen osittain luovutettujen kuntien tavoin siviilihallintoon.
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Pika-asutuslain toteuttaminen keskeytettiin väestön alkaessa palata kotiseudulleen
takaisinvaltauksen jälkeen 1941. Korpiselkään palasi jatkosodan aikana vuoteen 1944 mennessä
noin 90 prosenttia sieltä evakuoduista asukkaista. Jatkosodan aikana asuinrakennusten lisäksi
korjattiin molemmat kirkot sekä osa kouluista. Jatkosodan lopulla kesällä 1944 alkanut
Neuvostoliiton suurhyökkäys johti Korpiselän uudelleen evakuointiin. Tällä kerralla väestö
evakuoitiin Pohjanmaan ruotsinkieliselle alueelle. Jatkosodan päättänyt Moskovan
välirauhansopimus astui voimaan 19. syyskuuta 1944 ja Korpiselästä oli luovutettava sama alue
kuin talvisodankin jälkeen. Suomen puolelle jääneen Tynkä-Korpiselän asukkaat pääsivät sodan
päätyttyä palaamaan koteihinsa. Luovutetun Korpiselän asukkaat asutettiin
uuden maanhankintalain mukaisesti Vieremään ja Sonkajärvelle.
Korpiselkäläisiä sotilaita kuoli talvi- ja jatkosodassa yhteensä 138, joista Korpiselän
sankarihautoihin on haudattu 87. Korpiselän sankarihaudat sijaitsevat kirkonkylässä: ortodoksinen
kirkon vieressä ja luterilainen luterilaisella hautausmaalla. Korpiselkä seura pystytti vuonna 1996
kirkon viereiselle sankarihaudalle ekumeenisen muistokiven, jonka arkkipiispa Johannes vihki.
Kivessä on teksi Tällä paikalla lepäävien sodissa 1939–1944 kaatuneiden korpiselkäläisten
muistolle ja 87 sankarivainajan nimet.
Tynkä-Korpiselkä
Korpiselästä luovutettiin Neuvostoliitolle 1 366,29 km² ja Suomen puolelle jäi 109,81 km². Suomen
puolinen niin kutsuttu Tynkä-Korpiselkä koostui Hoilolan ja Mannervaaran kylistä sekä
Ruhovaaran, Saaroisten, Meriinahon ja Saarivaaran kylien läntisistä osista. Tynkä-Korpiselässä
alettiin suunnitella tulevaisuutta jäljellä olevan alueen pohjalta. Suomen puolelle jäänyt osa jäi
erilleen muusta Viipurin läänistä ja niinpä se siirrettiin Valtioneuvoston 9. toukokuuta 1940
antamalla päätöksellä Salmin kihlakunnasta ja Viipurin läänistä Ilomantsin kihlakuntaan ja Kuopion
lääniin. Sisäministeriön päätöksellä helmikuussa 1941 Tynkä-Korpiselkään perustettiin kunnallisia
asioita hoitamaan oma hoitokunta, jollaisilla myös luovutetun alueen kuntia hoidettiin.

Tynkä-Korpiselän hoitokuntaan valittiin kaksi jäsentä jokaisesta jäljelle jääneestä kylästä ja sen
tehtäviin kuuluivat muun muassa kunnallisverotus, kansanhuolto, maataloustuotannon ja
työllisyyden turvaaminen sekä tieolojen ja postinkulun järjestäminen. Moskovan rauhan raja jätti
Tynkä-Korpiselän lähes eristyksiin muusta Suomesta. Korpiselän kirkonkylästä Saaroisten, Hoilolan
ja Saarivaaran kylien kautta Värtsilään johtavan maantien molemmat päät jäivät luovutetulle
alueelle, eikä alueelta ollut kuin Hoilolasta Tuupovaaran Öllölään johtanut polku. Mannervaaran ja
Ruhovaaran kylistä oli tieyhteys Tuupovaaran Luutalahdelle, mutta ei Tynkä-Korpiselän muihin
kyliin. Luovutetun alueen takaisinvaltaaminen heinäkuussa 1941 mahdollisti Korpiselän kunnan
toiminnan taas kokonaisuutena, mutta talvisodan jälkeiseen tilanteeseen palattiin taas lokakuussa
1944, kun alueelta oli vetäydyttävä. Valtioneuvoston päätöksellä Suomen puolelle jäänyt
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Korpiselkä siirrettiin vuoden 1945 alusta Ilomantsin kihlakuntaan ja Kuopion lääniin, aivan kuten
oli menetelty talvisodan jälkeenkin.
Korpiselkäläiset pitivät lähes koko kunnan menettämistä rauhanteossa epäoikeudenmukaisena,
sillä sitä ei vallattu talvi- eikä jatkosodassa. Tynkä-Korpiselän asukkaat halusivat säilyttää
kunnallisen itsenäisyytensä, mutta kunnallisten asioitten järjestäminen puolsi kuitenkin
kuntaliitosta ja laajempaa kokonaisuutta. Tynkä-Korpiselän alueen asukasluku oli 977 vuonna 1945
ja 1 058 vuonna 1948. Korpiselän ja Värtsilän kuntien jäljelle jääneiden osien yhdistämistä yhdeksi
kunnaksi suunniteltiin, mutta lopulta Tynkä-Korpiselkä päätettiin liittää Tuupovaaran kuntaan
vuonna 1946. Sotien jälkeistä aikaa leimasi Tynkä-Korpiselässä, kuten koko Suomessa, voimakas
jälleenrakentaminen. Tieyhteys Hoilolasta Öllölään valmistui vuonna 1948, joka liitti eteläisen
Tynkä-Korpiselän kylät muun Suomen tieverkkoon. Samana vuonna Hoilolassa vihittiin käyttöön
myös ortodoksien ja luterilaisten yhteinen hautausmaa. Puhelinyhteys ja sähkölinja Öllölästä
Hoilolaan valmistuivat 1955. Luovutetulle alueelle jääneitä Korpiselän kirkkoja korvaamaan
valmistui Hoilolaan luterilainen rajaseutukirkko vuonna 1950 ja ortodoksinen tsasouna 1957
(vihittty kirkoksi 1993) sekä Saarivaaraan tsasouna 1976.
Nykytilanne
Nykyisin Korpiselän Suomen puolelle jääneet kylät ovat osa Joensuun kaupunkia, johon ne liitettiin
Tuupovaaran kunnan mukana vuonna 2005. Luovutettu alue kuuluu nykyisin Suojärven
piirin Loimolan kuntaan. Rajavyöhykkeelle jäänyt Korpiselän kirkonkylä, kuten muutkin luovutetun
alueen kylät ovat autioita, vain Tolvajärvellä on asutusta. Kirkonkylässä on Venäjän rajavartioston
tukikohta. (Tilanne on muuttunut, Tolvajärvellä ei ole asutusta satunnaisia mökkiläisiä
lukuunottamatta eikä rajavartioston tukikohtaa. Kirjoittajan huomautus). (Wikipedia)
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Kirkko on vielä osittain pystyssä.
(Kuva: VAIJENNEET TEMPPELIT Kustannusliike Pohjola ja Kumpp. – Jyväskylä 1953)
Seuraavalla sivulla muutama kuvia Korpiselän kirkon tilasta tänäpäivänä, itse kirkolle ei päästy, se
jää vajaan kilometrin päähän raja-aidan taakse. (Kuvat lainattu nettisivuilta)
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Vielä ei kaikkea ole menetetty, mutta lähellä se jo on.
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Ote kirjasta VAIJENNEET TEMPPELIT
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Korpiselässä oli myös luterilainen kirkko (Lainaus: VAIJENNET TEMMPELIT)

Korpiselän luterilainen kirkko, tästä on ilmeisesti vain kivijalka löydettävissa.
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Patsas vuodelta 1918 on ollut Korpiselän kirkkomaalla, Tuski on enää tallella.
(Kuva: RAKAS ENTINEN KARJALA WSOY Porvoo 1942)

Matka jatkuu täältä kohti pääkohdetta Tolvajärven harjua. Tie Korpiselästä Tolvajärvelle ei enää
mene Ristikankaan kautta, tie on tehty pienen järven eteläpuolelle ja yhtyy sen itäpuolelle
vanhaan tiehen. Rajalinjaa pitkin menevä tie oli kohtuullisessa kunnossa, nyt tie kapeni ja oli
huonompaa, jos joku olisi tullut vastaan olisi se vaatinut erityisjärjestelyjä. Matkan varrella on
kaksi kylää Tsokki ja Kokkari, kylistä on muutamaa kivijalkaa vaille tyystin hävinneet. Kylien
yhteinen hautausmaa on suunnilleen kylien puolivälissä. Täällä on portinpylväät ja muutama
hautakivi paikoillaan. Hautausmaan laidalta löytyi juoksuhautoja, ne on ilmeisesti kaivettu
viivytysvaiheen aikana.
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Kokkari oli kylä Korpiselän kunnan keskiosassa Raja-Karjalassa Viipurin
läänissä Suomen Neuvostoliitolle luovuttamalla alueella. Kokkarin kyläkeskus sijaitsi Korpiselän
kirkonkylästä Suojärvelle johtavan maantien varrella noin 15 kilometriä kirkonkylästä
itään. Kokkarin naapurikyliä olivat lännessä Tšokki, pohjoisessa Tšikki, idässä Tolvajärvi ja
etelässä Kilpijärvi. Kokkarin kylän itäpuolelta virtaa Volgajoki ja länsipuolelta Kilpijärvien laskujoki,
jotka molemmat kuuluvat Vuoksen vesistön Pielisen reitin latvaosiin.
Kokkarissa sijaitsi yksi Korpiselän ortodoksisen seurakunnan tsasounista. Kokkarin tsasouna oli
pyhitetty Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen muistolle. Tämä vaatimaton hirsirakennus
vaurioituitalvisodassa ja on sittemmin tuhoutunut. Kokkarilla ja läheisellä Tšokin kylällä oli
yhteinen hautausmaa.
Kokkarin kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1916 ja se toimi aluksi kunnan ostamassa
maalaistalossa, kunnes oma koulutalo valmistui vuonna 1925.
Kokkarin ja Tšokin yhteinen maamiesseura perustettiin vuonna 1922. Oma seurojentalo valmistui
vuonna 1936 ja sen rakennustarpeet lahjoitti Aunuksen Puuliike Oy. Talvisodan jälkeen talo jäi
Neuvostoliiton puolelle ja kun Suomi valtasi kylän takaisin 1941, totesivat kyläläiset talon olevan
huonossa kunnossa. Talon korjaustyöt valmistuivat juuri ennen uutta evakkotaivalta 1944.
Historia
Vanhin kirjallinen tieto Kokkarista on vuodelta 1500 olevasta Novgorodin Vatjan
viidenneksen verokirjassa, jolloin Kokkarin kylässä mainitaan olleen neljä taloa. Lähes sata vuotta
myöhemmin Ruotsinmiehitysvallan aikaisessa verokirjassa 1580-luvulla mainitaan Ilomantsin
pogostan Pälkjärven kappeliin kuuluvassa Kokkarin kylässä mainitaan olevan kaksi taloa. Stolbovan
rauhan myötä Käkisalmen läänin alue siirtyi Ruotsille, jonka aloittaman luterilaistamisen vuoksi
Kokkarista muutti 33 asukasta Venäjälle.
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Vuoden 1631 maakirja mainitsee kylässä olleen seitsemän taloa, mutta muuttoliike laski kylän
talolukua ja vuonna 1651 oli kylässä enää neljä taloa.
Uudenkaupungin rauhassa 1721 Kokkari siirtyi Venäjälle. Vuonna 1764 kylässä mainitaa olleen
kaksi kantataloa, mutta viljelmiä oli uudisasutusten myötä kaikkiaan 11. Oman kylän lisäksi
kokkarilaiset asuttivat 1700-luvulla uudelleen Kilpijärven kylän, joka oli autioitunut. Isojako
toimitettiin noin vuonna 1890.
Talvisodassa Neuvostoliitto ei vallannut Kokkaria, mutta 1940 Moskovan rauhanehtojen mukaan
se oli luovutettava Neuvostoliitolle. Kokkarilaiset evakuoitiin jäljelle jääneeseen
Suomeen. Jatkosodan alussa 1941 Kokkari vallattiin takaisin ja asukkaat pääsivät
jälleenrakentamaan kotejaan, mutta 1944 alueelta oli vetäydyttävä ja väestö evakuoitiin
uudelleen.
(lainaus Wikipedia)

Oppaamme A.Vuorenmaa mietteliäänä Kokkarin kalmistossa. (Kuva: MK)
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Muutamista kivistä saa vielä nimen syntymä ja kuolin ajan.
(Kuvat: MK)
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Tsokin kylästä ei ole jäljellä kuin risti ja kaupan kivijalka.
(Kuvat: MK)
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Tolvajärvi
Tolvajärvi (ven. Озеро Толваярви) on järviryhmä Vuoksen vesistön Pielisen
reitin latvoilla Loimolan kunnassa Karjalan tasavallan Suojärven piirissä Venäjällä. Tolvajärvi
koostuu useista harjujen ja kannasten jakamista järvenselistä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa vain
kapeiden salmien välityksellä. Näitä järvenselkiä ovat muun muassa Ala-Tolvajärvi, Ylä-Tolvajärvi,
Taikinajärvi, Juurikkajärvi, Hirvasjärvi ja Kotijärvi. Tolvajärvi laskee Ala-Tolvajärven pohjoispäästä
alkavaa Tolvajokea pitkin Suomen ja Venäjän rajalla olevaan Viiksinselkään ja sieltä edelleen muun
muassa Koitajokea myöten Pielisjokeen. Järven länsiosassa olevan Kotijärven rannalla
sijaitseeTolvajärven kylä.
Ennen 1940-luvun alueluovutuksia Tolvajärvi kuului Suomelle ja Korpiselän kuntaan. Järviryhmällä
taisteltiin sekä talvi- ja jatkosodassa. Talvisodan aikana käydyssäTolvajärven–Ägläjärven
taistelussa Suomen joukot pysäyttivät Neuvostoliiton etenemisen Tolvajärvelle ja saivat heidät
perääntymään. Jatkosodan hyökkäysvaiheessarintama kulki heinä-syyskuun
Tolvajärven Ristisalmella.
Suomelle kuuluessaan Tolvajärven poikki kulki harjuja pitkin kantatie Korpiselästä Suojärvelle. Tie
on yhä olemassa huonokuntoisena, mutta sitä on kunnostettu suomalais-venäläisenä yhteistyönä
ja EU:n avustuksella. Samoin alueelle on rakennettu tulisijoja, laavuja ja ulkovessoja. (Lainaus Wikipedia)
Tolvajärvi kuuluu nykyään osana Venäjän Federaation luonnonsuojelu alueeseen, kulkemien täällä
on luvan varaista.

Tolvajärven matkailumaja juuri valmistuttuaan vonna 1938. (Kuva: RAKAS ENTINEN KARJALA)
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Majan kivijalka uhmaa aikaa. (Kuvat. MK)
Majan kivijalka on kohtuullisen jyrkän harjun päällä, sitä ei välttämättä huomaa järven rannassa
kulkevalta tieltä.

Näkymä matkailumajan alapuolelta Tolvajärvelle.
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Talousrakennuksen kivijalka.
(Kuvat: MK)

Talousrakennuksen kellari.
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Jätevesikaivot, täällä ei jätevesiä laskettu järveen sodattamatta. Edustaa modernia ajattelua jo
silloin. (Kuvat: MK)

Pääsisäänkäynti ravintola saliin. Oven pieleen on suunnitteilla laatta mikä kertoisi majan
historiasta.
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Alakerran saniteettitilat ja vastaanotta.
(Kuvat: MK)

Varsinainen ruokasali.
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Henkilökunnalle tarkoitettu sisäänkäynti, linja-autot toivat turisteja juuri tälle puolelle.

Talon kellari, täällä on ilmeisesti olleet kylmätilat ja ruokavarasto.
Rakennuksen toisessa kerroksessa oli vuokrattavat huoneet. (Kuvat. MK)
Maja toimi jatkosodan aikana kenttäsairaalana, sodan loppuvaiheessa se ilmeisesti paloi.
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Venäläisten hauta majan vieressä. (Kuva:MK)

Majan rantasaunan näkymiä, saunan paikka löytyy, muuta ei ole jäljellä.
(Kuva: RAKAS ENTINEN KARJALA)
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Luodinreijät lipputangon jalassa kertovat sodasta.
(Kuvat: MK)

Konekiväärin panoslaatikko on odottanut kantajaansa reilut 70 vuotta.
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Ruokailu tauko, kunnon sopaa ja särvintä. (Kuva: V-M.Puranen)

Kaksikieliset viitat ohjaa kulkijaa. (Kuva: MK)
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(Kuva: RAKAS ENTINEN KARJALA)
Runonlaulajan patsas ennen talvisotaa. Jatkosodan alussa suomalaiset löysivät patsaan kaadettuna
järveen. Meikäläiset nosti sen takaisin paikoilleen. Sodan jälkeen patsas katosi, sitä on etsitty
sukeltamalla, vielä ei ole tärpännyt.

Patsaan jalusta toimii nyt nuotiopaikkana. (Kuva: MK)
41

Tolvajärven Tsasouna, Tsasounan on hävinnyt, vanha mänty muistuttaa enää paikasta.
(Kuva: RAKAS MENETETTY KARJALA)

Pitkin harjua
Porukalla käveltiin pitkin harjua, kaunis ilma ja luonnonrauha saatteli matkalaisia todella hienossa
ympäristössä. Seutu on täysin asumatonta, kukaan ei ole korjannut sillankaiteita.
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Hyvin on aikoinaan tienreunan kiveykset tehty, kestäneet hoitamattomana kaikki nämä
vuosikymmenet. Oikealla Taivaljärvi ja vasemmalla Tolvajärvi. (Kuvat: MK)
Bussit vei porukan kohti Ristisalmea niin pitkälle kun pääsi ja ryhmä kulki pitkin kaunista kapeaa
harjua takaisin hotellin alapuolelle. Täällä tapahtui kenttäruokailu jonka jälkeen lähdimme
paluumatkalle.
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Bussimme menossa seuraavalle pysäkille, kuljettajat joskus hieman ihmettelivät, mitä meikäläiset
oikeen hakee täältä keskeltä korpea. (Kuvat: MK)

Alueella oli tehty viitoitus yhteistyössä meikäläisten kanssa.
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Jatkosodan alussa Tolvajärven valtaukseen osallistui myös saksalainen jalkaväki D.163, sen tappiot
oli tällä alueella noin 1600 miestä. Heidät on haudattu kylän laitaan, alue on nykyisin
yksityisaluetta ? Saksalaiset haluaisivat rakentaa paikalle muistomerkin, se ei ainakaan vielä ole
onnistunut. Saksalaisten tappioiden suuruus taisteluiden kestoon nähden herättää kysymyksiä. Voi
myös olla, että tänne kerätiin kaatuneita laajemmaltakin alueelta.

163.D:n komentaja kenrm Erwin Engelbrecht Marsalkan seurassa.
(Kuvat: Wikipedia)

Saksalainen kenttähautausmaa (haudattu noin 300 miestä). Kuva on Syvärin Kuuttilahdesta
vuodelta 1943. Samanlainen oli myös Tolvajärvellä, hautausmaat hävitettiin heti sodan loputtua.
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Tolvajärven kylän tienoilla oli aina 90–alkuun asti varuskunta. Neuvostoliiton kaaduttua
varuskunta hävisi periaatteessa yhdessä yössä. Rakennuksista ei ole jäljellä mitään, hiukan
rautaromua löytyy maastosta.

Retken voimakaksikko vasemmalla Bair Irincheev ja Anssi Vuorenmaa. Historian tuntemusta
molemmista suunnista. Anssi tuntee suomalaisen sotahistorian ja Bair täydentää venäläisellä
näkökulmalla. Yhteistä sotahistoriaa kirjoitetaan nyt ikään kuin molemmille sivuille. (Kuva: MK)
Nykyisin aletaan päästä asioiden ytimeen, meidän 60- ja 70- lukuinen historian kirjoitus oli
kahdenlaisessa puristuksessa, tietolähteiden yksipuoleisuus, toisaalta varovaisuus ja vaikeneminen
tietyistä historiallisista totuuksista. Neuvostoliiton historian kirjoitus taas oli politiikan ja
määräävän näkemyksen kahlitsemaa. Nyt uuden polven tutkiajat kuten B Irincheev, J Kilin
yhteistyössä A Raunion ja monien muiden nuoremman polven tutkijoiden kanssa ovat tuoneet
lähemmäksi historiallista totuutta. Tämä ei tarkoita etteikö meillä olisi osattu tehdä korkeatasoista
tutkimusta jo ennenkin. Historian tutkimus on totuuteen pyrkivää tulkintaa käytettävissä olevan
aineiston avulla. Historiallinen totuus muuttuu aina siihen asti kunnes viimeinen arkisto aukeaa.
Tolvajärven luonnonpuistossa on kuulemma asunut joskus 90-luvulla vakituisesti eräs mies, hänen
ammattinsa oli pihkan kerääjä. Maastosta löytyy paljon puita mistä oli valutettu pihkaa. Olisi
hauska tietää mihin ja kenelle hän tuotteensa myi. Hänen palaneen talonsa kivijalka on tien
varressa, tulipalo vei miehen mukanaan, liekö tapaturma tai joku muu syy, sitä tarina ei kerro.
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Tolvajärven–Ägläjärven
taistelu oli suomalaisten vastahyökkäys talvisodan alussa Korpiselillä Laatokan Karjalassa.
Taistelussa työläisten ja talonpoikien puna-armeijan hyökkäävä divisioona torjuttiin Tolvajärvellä ja
tuhottiin Ägläjärvellä. Se oli suomalaisten ensimmäinen sodan merkittävä hyökkäysvoitto.
Puna-armeija ylitti Laatokan Karjalan rajan heti talvisodan alettua Suojärven kohdalla 139.
Jalkaväkidivisioonan voimalla. Suomalaisille näin suuri hyökkäys oli yllätys ja puolustavat neljä
erillisjalkaväkipataljoonaa perääntyivät. Seudun läpi kulki vain muutamia itä–länsi-suuntaisia
korpiteitä, joita neuvostojoukot käyttivät hyökkäysurina. Tiet veivät Värtsilään, jossa tieverkosto
huomattavasti laajeni ja josta olisi ollut yhteys Suomen IV armeijakunnan selustaan.
Suomalaiset perustivat uhkaa torjumaan osasto Talvelan. Ryhmä koostui puolustavista
neljästä pataljoonasta ja sitä vahvistamaan lähetetyistä everstiluutnanttiAaro
Pajarin Jalkaväkirykmentti 16:sta ja tykistön patteristosta.
Suomalaisten vastahyökkäys alkoi aamulla 12. joulukuuta tavoitteena motittaa ja tuhota
mahdollisimman paljon 139. divisioonan joukkoja. Hyökkäys tehtiin aamulla Tolvajärven
ja Hirvasjärven jään sekä järvien välisen kannaksen yli. Hyökkäys Hirvasjärven yli epäonnistui,
mutta keskeytti sattumalta samaan aikaan
valmistellun neuvostoliittolaisen rykmentin hyökkäyksen. Hyökkäys Tolvajärven yli valtasi
Kotisaaren ja sai saaliiksi muun muassa kahden patterin kaluston. Hyökkäys kannasta pitkin
kohtasi toisen neuvostoliittolaisen rykmentin vastahyökkäyksen, mutta vahvistusten jälkeen
hyökkäys jatkui iltapäivällä ja piiritti ja valtasi rykmentin päämajana käytetyn hotellin kuolleine
esikuntineen ja arkistoineen.
Suomalaisten tappiot päivän hyökkäyksessä olivat noin sata kaatunutta, neuvostoliittolaisten noin
tuhat. Suomalaiset saivat saaliksi edellä mainittujen tykkien lisäksi 20 panssarivaunua ja
60 konekivääriä. Hyökkäys lisäsi koko Suomen Puolustusvoimien uskoa mahdollisuuksiinsa
sodassa.
Suomalaiset vetäytyivät takaisin jään yli yöksi ja hyökkäsivät uudelleen seuraavana päivänä. Tämä
hyökkäys sai 139. divisioonan perääntymään. Hyökkäys jatkui päiviä ja tavoitteeksi otettiin 139.
divisioonan tuhoaminen Ägläjärvellä. Osa divisioonasta tuhottiin 20.–22. joulukuuta.
Neuvostoliittolaisten tappioiksi uskottiin 22. joulukuuta 1939 noin 2000 sotilasta.
Neuvostoliittolainen 75. divisioona oli lähetetty vahvistamaan 139. Jalkaväkidivisioonaa, muttei
pysäyttänyt suomalaisten etenemistä. Suomalaiset pysähtyivät lopulta Tolvajärveltä itään 30
kilometrin päähän Aittojoelle 24. joulukuuta, ja pitivät aseman sodan loppuun. Taisteluiden
alkaessa joulukuussa puna-armeijan komentajana toimi alkuun prikaatinkomentaja Nikolai
Beljajev, mutta hänet siirrettiin 13.12.1939 pois 139. Jalkaväkidivisioonan komentajan tehtävistä ja
tilalle tuli uusi komentaja Pavel Ponedelin 15.12.1939.
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Samalla koko 139. Jalkaväkidivisioona korvattiin 75. Jalkaväkidivisioonalla 15.12.1939 alkaen. 139.
Jalkaväkidivisioonan miehistöä pilkottiin muihin osastoihin.
Ryhmä Talvelan komentaja Paavo Talvela ylennettiin 20. joulukuuta everstistä kenraalimajuriksi ja
JR 16:n Aaro Pajari everstiksi.

Paavo Talvela
*19.1.1897 Helsingin maalaiskunta †30.9.1973 Helsinki

Aaro Pajari
*17.7.1897 Asikkala †14.10.1949 Tampere
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Tolvajärven ratkaisutaistelu
Venäjä hyökkäsi Suomen kimppuun sotaa julistamatta 30.11.1939 rikkoen törkeästi Suomen ja
Venäjän välillä voimassa olleita Hyökkäämättömyyssopimusta, Tarton rauhansopimusta,
Sopimusta rajaselkkausten selvittämisestä, sekä allekirjoittamaansa YKn edeltäjän Kansainliiton
peruskirjaa - aloittaen Suomen ja Venäjän välisen Talvisodan.
Suomen sotilasjohto oli naiivisti luullut, ettei Venäjä kykene Laatokan pohjoispuolella
hyökkäämään kuin vähäisin joukoin, joten sinne oli ryhmitetty puolustukseen erittäin vähän
suomalaisia joukkoja - teiden suuntiin. Kun Venäjä hyökkäsikin reaalimaailmassa lähes jokaisen
tien suunnassa noin divisioonan voimin, niin vähäiset puolustajat olivat ”helisemässä”.
Suojärven pohjoisella alueella hyökkäsi venäläinen 139.Divisioona (139.D) suuntana Aittojoki,
Ägläjärvi, Tolvajärvi. Tolvajärveltä divisioona olisi voinut kääntyä etelään Suistamon, Sortavalan
suuntaan. Sitä vastassa oli sodan aluksi Erillinen Pataljoona 10. (Er.P 10). Sodan ensimmäisenä
päivänä alueelle heitettiin myös Er.P 112. Siten vihollisen ylivoima oli järkyttävän suuri. Yksi
pataljoona oli suuruusluokkaa 1000 miestä ja divisioona suuruusluokkaa 15 000 miestä.
Suojärvi-Tolvajärvi-alueelta pohjoiseen on Ilomantsi. Porajärvi, Ilomantsi, Joensuu suunnassa
hyökkäsi venäläinen 155.D. Sitä vastassa oli suomalainen Er.P 11, joten siellä voimasuhteet olivat
jos mahdollista vieläkin hullummat kuin Tolvajärven suunnalla.
Suojärven eteläisellä alueella hyökkäsi venäläinen 56.D Suvilahti, Loimola, Suistamo suuntaan,
mutta sillä suunnalla venäläisdivisioonaa vastassa oli sentään suomalainen Jalkaväkirykmentti 34
(JR 34). Tämä eteläinen suunta ei kuulu artikkelin piiriin. JR 34 kuului 12.Divisioonaan, joka
puolestaan kuului IV Armeijakuntaan (IV AK).
Suojärven tasalla oli vastuualueiden raja. Eteläpuoli kuului IV AK vastuulle ja pohjoispuoli Osasto
Räsäsen vastuulle. Osasto Räsäseen kuuluivat edellä mainitut Er.P 10, Er.P 11, Er.P 112 ja 9.Patteri
Kenttätykistörykmentistä 13. Lisäksi sodan ensimmäisenä päivänä Osasto Räsästä vahvennettiin
yhdellä komppanialla (8.K/JR 37). Ei liene mitään kummallista siinä, että Osasto Räsäsen vähäiset
joukot joutuivat perääntymään viivytystaistelua käyden. Muuten niistä olisi yksinkertaisesti ajettu
ylitse, eikä niitä joukkoja olisi enää ollut. Oletan, että aktiivisempaan vastarintaan olisi kuitenkin
ollut mahdollisuuksia (pienin sissiosastoin iskut vihollisen sivustoihin).
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Osasto Talvela -> Ryhmä Talvela
Ensin muodostettiin suoraan Päämajan alainen Osasto Talvela, mutta se nimettiin 19.12.
uudelleen Ryhmä Talvelaksi.
Lainaan tekstipätkiä kenraali Paavo Talvelan nimeä kantavasta kirjasta Sotilaan elämä osa I. Se ei
ole kenraalin itsensä kirjoittama, vaan perustuu kenraalin pitämään päiväkirjaan, johon hän on
päivittäin kirjoittanut perusteellisia muistiinpanoja tapahtumista. Toimittajat ovat lisänneet kirjaan
selityksiä ja esimerkiksi Talvelan saneluita ja puheita - pääosin kirja on kuitenkin autenttista
päiväkirjaa. Lainattavan osan toimittajana on toiminut Sampo Ahto.
2.12.1939: ”Tuli tieto, että Suojärvi oli menetetty. Kävin kauhistuneena puhumassa Marsalkalle.”
Vuonna 1963 Talvela saneli täydennyksen: ”Kuten muistiinpanoissani sanoin, sain kuulla
järkytyksekseni, että Suojärvi oli menetetty. Tämä oli minulle kamala isku sen vuoksi, että pidin
Suojärveä koko Laatokan ja Jäämeren välisen rajan eteläisen osan lukkona. Suojärveltä avautuu
näet tieverkosto etelään Pitkärantaan ja länteen Värtsilään. -- Sotakorkeakoulussa olin tehnyt
diplomityöni Suojärven merkityksestä. Olin siten perehtynyt perin juurin sekä käytännössä, että
teoreettisesti Suojärven kysymykseen.
Meninkin siksi miltei kuohuntatilassa Sotamarsalkan puheille, jonka esikunta oli silloin Hotelli
Helsingissä. Puhuin hänelle elämäni syvimmällä vakaumuksella kuvaten kaiken, mitä ymmärsin
Suojärven merkityksestä. Lisäksi esitin kaikella paatoksella käsitykseni hyökkäyksen merkityksestä
taistelussa. On hyökättävä, eikä peräännyttävä. Suomalainen sopii hyökkäykseen, se nostaa sisua
ja moraalia. Pyysin samalla pääsyä rintamalle lunastaakseni sanani.
Marsalkka kuunteli ymmärtämyksellä esitystäni ja tarjosi minulle Suojärven suunnalla olevaa
divisioonaa. Kieltäydyin kuitenkin, koska olisin silloin sivuuttanut minua virkaiässä vanhemman
upseerin. Pyysin komentooni rykmenttiä, mutta tähän ei Marsalkka puolestaan suostunut. Ehdotin
lisäksi, että Suojärven suuntaan siirrettäisiin Ylipäällikön reservissä Viipurin lähellä ollut
everstiluutnantti Aaro Pajarin komentama Jalkaväkirykmentti 16, koska tunsin Pajarin loistavaksi
rintamasotilaaksi ja hyökkäyshengen läpitunkemaksi mieheksi. Rykmentti saikin käskyn siirtyä
Värtsilän kautta Suojärven suuntaan.”
5.12.1939: (Vuonna 1953 pidetyn puheen ja vuoden 1963 muistiinpanojen mukaan) ”Puhelin soi
aamuyöllä ja muistan hyppineeni nukkuvien miesten yli päästäkseni puhelimen ääreen. Kuulin
Marsalkan äänen, ja Ylipäällikkö kutsui minut seuraavaksi päiväksi päämajaan sanoen antavansa
minulle rintamatehtävän. -- Ennen lähtöäni otin asunnostani Schlieffenin teoksen »Cannae», joka
oli sotilaallinen raamattuni. Luin siitä tuttua tekstiä henkeni rohkaisuksi ja loin katseeni
hämärtyvälle Kruununvuoren selälle vannoen itsekseni valan: »Minä lyön ryssän taikka en enää
koskaan katsele tuota maisemaa.»”
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6.12.1939: (Sotakorkeakoulussa vuonna 1951 pidetyn puheen mukaan) ”Saavuin Mikkelissä
olevaan päämajaan itsenäisyyspäivänä vuonna 1939. Mieliala oli tavattoman lamassa. Marsalkka
seurusteli kanssani miltei koko päivän, ja mieleeni jäi, kuinka hän piirsi Suomen kartalle linjoja,
joihin hän arveli armeijan joutuvan perääntymään. Aivan erityisesti muistan miten hän totesi
masentuneena, ettei armeija taistele. -Minulle ilmoitettiin päämajassa, että linjalle Tolvajärvi - Ilomantsi muodostettaisiin erityinen
ryhmä, jonka komentajaksi määrättiin minut ja joka sai nimen Ryhmä Talvela. Esikunnakseni sain
Ahvenanmaan sotatoimia varten kenraali Hanelille muodostetun esikunnan, jonka runkona oli
Sotakorkeakoulun opettajia. Esikuntapäällikökseni tuli sittemmin suuresti arvostamani
everstiluutnantti Martin Stewen suojeluskuntavääpeli Aarne Koskelon pysyessä adjutanttinani.”
7.12.1939: (Päiväkirjan ja vuonna 1963 saneltujen muistiinpanojen mukaan) ”Ajoin yötä myöten
autolla Värtsilään uskollisen adjutanttini Koskelon kanssa. Ehkä synkempänä kuin koskaan ennen
väikkyi Suomen kohtalo silmissäni tuon yöllisen ajon aikana.
Tolvajärven kapeikkomaastossa oli tänä päivänä kovia taisteluja. Myös Ilomantsin suunnalta tuli
kriittisiä sanomia. Olin vielä ilman esikuntaa. Pajarin tapasin iltapäivällä kello 16.00. Hänen
rykmenttinsä oli jo saapunut ja taisteli Tolvajärven kannaksella. Ekholm (jääkärieversti Per Ole
Ekholm) oli perillä Ilomantsissa, missä hän komensi sinne koottua paria pataljoonaa.” Ekholmin
komentoon muodostettiin Osasto A, johon liitettiin 13. pataljoona Kenttätäydennysprikaatista.
Ilomantsin suuntaa ei käsitellä tässä artikkelissa, vaikka se kuului Ryhmä Talvelan vastuulle.
8.12.1939: ”Esikuntani saapui vihdoinkin. Illalla ajoin Tolvajärvelle, missä tilanne oli sekava ja
vakava. Pajari kertoi, että hänenkin joukkoihinsa oli tarttunut paniikki ja että hän sai miehet
pysymään asemissaan vain kulkemalla henkilökohtaisesti pitkin etulinjaa. Kuitenkin oltiin jo
Tolvajärven luonnonkauniin järvimaaston läntisimmällä rantakaistalla. Kaikki näytti jo menetetyltä,
mutta tällaisissa tilanteissa on aina tehtävä jotakin aktiivista ja ratkaisevaa, ja niinpä päätinkin
yrittää sellaista.” Talvela meinasi itse lähteä pienen iskuosaston kanssa ryssien kimppuun, mutta
lopulta Pajari lähti.
”Sen iltayön ja osan aamuyöstäkin kuljin Koskelon kanssa pitkin etulinjaa, jossa mieliala oli matala.
Kuljimme pesäkkeestä toiseen ja yritimme rohkaista miehiä. Yhtäkkiä alkoi Pajarin
etenemissuunnasta kuulua laukausten vaihtoa. Se tiheni ja lopulta tuntui kuin olisi puhjennut suuri
taistelu. Elin aamuyön äärettömissä tuskissa, koska oletin Pajarin osastoineen tuhoutuneen täysin.
Aamun hämyssä hän palasi kuitenkin joukkonsa kanssa läpiväsyneenä mutta suuren urotyön
suorittaneena. Hän oli yllättänyt vihollisen joukko-osaston nuotiotulilla ja avannut tulen sitä
vastaan. Sen jälkeen hän siirtyi toisen nuotion ääreen ja avasi jälleen tulen. Tämän tehtyään hän
lähti paluumarssille. Meille suopea kohtalo oli määrännyt niin, että nuotioilla majailevat
vihollisrykmentit joutuivat ankaraan taisteluun keskenään. Tästä johtui tavallista kiivaampi
laukausten vaihto, jonka olimme kuulleet. Oli suoritettu talvisodan ensimmäinen aktiivinen teko,
ja lumessa rypeneiden ja nääntyneiden miesten mieliala piristyi.”
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9.12.1939: ”Aamulla taas pientä taistelua, mutta ei varallista. Ajoin esikuntaan Värtsilään. Pelle
Ekholm alkaa myös vaikuttaa suotuisasti Ilomantsissa.”
10.12.1939: ”Ajoin aamulla Korpiselkään, jossa Pajarin kanssa hyökkäyssuunnittelu.” Talvelan
joukkojen piti hyökätä 11.12. mutta Vihollinen koukkasi - syntyi Makkarasota, jossa vihollisen
pataljoona tuhoutui, mutta Talvelan hyökkäys siirtyi vuorokaudella.
11.12.1939: ”Yöllä oli Tolvajärvellä ollut kiivas taistelu saartavaa vihollista vastaan. Aamulla jatkui
ankara taistelu. Illalla annettiin uusi hyökkäyskäsky.”
12.12.1939: ”(Tolvajärven ratkaisutaistelu alkoi aamulla suomalaisten hyökkäyksellä. Vasemmalla
saartava Osasto Malkamäki kohtasi kuitenkin myös saartamaan lähteneet venäläiset, ja
koukkaavan osaston hyökkäys pysähtyi. Tällöin ryhdyttiin rintaman keskustassa Tolvajärven tien
suunnassa rintamahyökkäykseen, joka johti nopeasti läpimurtoon ja vastustajan divisioonan
lyömiseen. Tolvajärven voitto oli ensimmäinen Talvisodan suurista suomalaisvoitoista ja
antaessaan luottamusta omaan taistelukykyyn se vaikutti merkittävästi koko Talvisodan
historiaan. Taistelun vielä riehuessa ja lopputuloksen ollessa epävarmuuden peitossa Talvela
kirjoitti vaimolleen kirjeen:)
Raskas on tämä sota ja raskaana painaa vastuu hartioita. Sotatapahtumistahan ei kirjeessä saa
kertoa, mutta sensuuri sallinee minun kuitenkin vaimolleni kertoa, että johtamani joukot
toistaiseksi ovat pitäneet puolensa ja että viholliselle on annettu housuille jo monta kertaa. Kovin
huolestuneena odotan juuri tätä kirjoittaessani tulosta suuresta taistelusta, joka voi olla loistava
voittona, mutta myös kohtalokas tappiona. Minulla on mainio esikunta ja Koskelo seuraa
matkassani henkilökohtaisena adjutanttinani.
(Taistelun päätyttyä Talvela kirjoitti päiväkirjaansa:) Suuri taistelupäivä Tolvajärvellä. Pajari
hyökkäsi rintamassa ja valtasi aluetta. Vasemmalla sivulla kohtaamistaistelu. Saatiin paljon
sotasaalista. Ilomantsissa hyökkäys epäonnistui. Suuren päivän kunniaksi illalla saunassa.”
13.12.1939: ”Lähdin aamulla rintamalle. Kävin läpi Tolvajärven taistelutantereen, jossa oli
sadoittain vainajia. Annoin Pajarille käskyn ajaa tarmokkaasti vihollista takaa. (Pajari oli
keskeyttänyt takaa-ajon joukkojen väsymykseen vedoten, jolloin tilaisuus vihollisen täydelliseksi
tuhoamiseksi jäi käyttämättä. Talvela oli antanut takaa-ajosta jo edellisenä yönä käskyn, jonka hän
nyt uusi jyrkkäsanaisessa muodossa.)”
14.12.1939: ”Esikunnassa Värtsilässä. Pajarin eteneminen käy hitaasti. Taisteluita Ristisalmen
luona koko päivän. (Talvelan käskemä takaa-ajo alkoi varsinaisesti vasta 14. päivänä. Käytännössä
sellaisesta ei voinut kuitenkaan enää olla kysymys, sillä venäläiset olivat ennättäneet ryhmittyä
puolustukseen heti Tolvajärven itäpuolelle Ristisalmelle, ja rintamahyökkäystä yrittävien
suomalaisten tappiot nousivat suuriksi.)”
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15.12.1939: ”Taistelut Tolvajärveltä itään jatkuvat kiivaina. Vihollinen perääntyy mutta hitaasti. -(Tolvajärvellä lyödyn 139. Divisioonan avuksi oli tulossa uusi divisioona, 75. Divisioona.
Suomalaiset saivat sen tuoreisiin joukkoihin kosketuksen, mutta Ryhmä Talvelan esikunnassa
uskottiin vielä, että vastassa oli vain 139. Divisioonan lyötyjä joukkoja. Talvela vaatikin siksi
edelleen tarmokasta takaa-ajoa, kuten käy ilmi hänen 15. päivänä Pajarille antamastaan käskystä:)
Kiitän taaskin Teitä ja joukkojanne loistavasta suorituksesta. Mutta joukkojen äärimmäisestä
väsymyksestä huolimatta on takaa-ajoa tarmokkaasti jatkettava, päämääränä saavuttaa
Pojasjärven seutu.”
16.12.1939: Talvelalle selvisi, että vastassa on uusi venäläisdivisioona, kun hänelle meinasi käydä
kalpaten matkalla esikunnasta Pajarin komentopaikalle. ”(Pajarin ilmoitettua joukkojensa
saavuttaneen kestokykynsä äärirajan Talvela määräsi, että seuraava yö olisi käytettävä lepoon ja
hyökkäystä olisi jatkettava välttämättömän levähdyksen jälkeen.)”
17.12.1939: ”Rauhallisempi päivä. Illalla vihollinen perääntyi Ägläjärven suuntaan. Käymme
ankarasti päälle. Sotamarsalkka soitti ja kehotti välttämään miehistötappioita. (Vihollinen irtaantui
aamupäivällä ja tilannetta nopeasti hyväkseen käyttäen suomalaiset etenivät itään Särkijärven ja
Ägläjärven väliselle kannakselle.)”
-Talvela painoi päälle ajaen ryssiä itään.
22.12.1939: ”Viljanen pääsee hiljaa eteenpäin. Etujoukko illalla Aittojoella. -(Aittojoen saavuttamisen jälkeen alkoi Tolvajärven-Ägläjärven suunnalla asemasotakausi. -)” Päämaja pysäytti Talvelan hyökkäyksen Aittojoelle, sillä oikealla sivustalla olleella IV AK:lla ei
ollut edellytyksiä hyökkäykseen. Siellä oli tekemistä torjua vihollisen hyökkäykset Kollaanjoella.
Kuten tiedämme Kollaa kesti.

(Lainaus Wikibedia)
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Joulukuun vastahyökkäys suunnitelma. (Kartta: KANSAKUNNAN KAHDESTOISTA HETKI)
Tilannekartta kirjasta KANSAKUNNAN KAHDESTOISTA HETKI (Anssi Vuorenmaa). Matkan johtaja
Bair täydensi tietoja JR 718:n hyökkäyksestä suomalaisten selustayhteyksiin. Venäläisten
arkistotietojen mukaan tähän ”Makkarasodan” nimellä kulkevaan taisteluun osallistuikin kaksi JR
718:n patalijoonaa. Taistelun nimitys tulee siitä kun neuvostopatalijoonien hyökköys kohdistui
suomalaisten huollon kimpuun. Soppatykit höyrysivät kun viisi vuorokautta korvessa ilman huoltoa
rämpineet hyökkääjät ehti paikalle. Venäläisten suunnitelma ei ollut huono, alun perin kahden
vuorokauden koukkaus kesti viisi vuorokautta. Jos olosuhteet olisivat olleet toiset ja suunnitelma
onnistunut olisi suomalaisten ollut pakko luopua Tolvajärven kylästä. Lunta oli vähän jos
ollenkaan, hiihtämällä ei voinut edetä, suunnistaminen umpikorvessa toi oman mausteensa.
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A.Vuorenmaa kertomassa ”Makkarasodan” yksityskohtia tapahtumapaikalla. (Kuva: V-M. Puranen)
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Tolvajärven ratkaisun avaimet, tahto ja taito kallisti tiukan taistelun vihdoin suomalaisten eduksi.
(Kartta: KANSAKUNNAN KAHDESTOISTA HETKI)
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Kaikille retkeen osallistuneille jaettiin kaksi vanhaa todella hienoa karttakopiota, tässä niistä
toinen, kartta Tolvajärven taistelusta.
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Merkityksestä
Ryhmä Talvelaa vastaan hyökänneen Venäjän 8.Armeijan 1.Armeijakunnan (aluksi vain 139.D ja
155.D) ensimmäisenä tavoitteena olivat Joensuu ja Tohmajärvi. Ei tietenkään olisi ollut
merkityksetöntä menettää niitä, mutta kun IV AK kykeni pysäyttämään Vihollisen hyökkäyksen
Pitkärantaan, niin ellei Talvela olisi onnistunut lyömään vastassaan oleville joukoille luuta
kurkkuun, niin ne olisi voitu suunnata myös IV AK:n selustaan, joka olisi ollut katastrofaalista. Siten
näen Talvelan saavuttaman voiton hyvin tärkeänä myös operatiivisesti ja strategisesti – eikä
pelkästään siltä kannalta, että voitto innosti koko Suomen puolustusvoimia kovaan taisteluun
Suomen itsenäisyyden säilyttämisen puolesta.
”Metsässä ja talvella teiden ulkopuolella liikkumaan tottuneet suomalaiset saavuttivatkin 10.12.12 ensimmäisen suuren voittonsa luonnonkauneudestaan kuuluisilla Tolvajärven harjuilla ja
järvikapeikoissa. Eversti Paavo Talvelan johtamassa taistelussa lyötiin Tolvajärvellä Joensuuta kohti
edennyt neuvostodivisioona alivoimaisin suomalaisjoukoin. Ratkaisu saavutettiin
rintamahyökkäyksellä. Mutta suomalaistenkin tappiot olivat raskaat. Puna-armeijalle oli kuitenkin
annettu ensimmäinen isku. Tämä menestys loi kaikkiin joukkoihin uskoa omiin mahdollisuuksiin ja
sen vaikutus kotirintaman mielialoihin oli suuri.”
Merkitystä voi arvioida myös siitä, että Marski ylensi Talvelan kenraalimajuriksi ja Pajarin everstiksi
näiden taisteluiden vuoksi.
Marski: ”Päätin sen vuoksi erottaa pohjoisimman, Tolvajärven-Ilomantsin kaistan, uuden
rintamankomentajan alaiseksi.
Koska tämän kaistan joukot joutuisivat suhteetonta ylivoimaa vastaan, oli löydettävä oikea mies
kriitillistä tilannetta selvittämään. Valintani sattui eversti Paavo Talvelaan, joka
sotavarustusneuvoston jäsenenä oli käytettävissä. Olin jo Vapaussodassa havainnut hänet
pelottomaksi ja voimakastahtoiseksi johtajaksi, jossa oli tarpeellinen annos ylivoimaista vihollista
vastaan tehtävän hyökkäyksen vaatimaa häikäilemättömyyttäkin. –
5. joulukuuta kutsutin hänet päämajaan, ja seuraavana aamuna hän sai tehtäväkseen suoraan
minun alaiseni ryhmän komentajana lyödä Korpiselkää ja Ilomantsia kohden etenevän vihollisen.
Tähdensin, että vaikka suuret arvot olivat pelissä, hän ei voinut laskea saavansa muita
vahvennuksia kuin ne, jotka jo olivat matkalla, ts. Tolvajärven kaistalle jalkaväkirykmentti 16:n ja
yhden patteriston sekä Ilomantsin kaistalle äsken muodostetun Osasto A:n – kolme heikkoa
pataljoonaa, suureksi osaksi suksettomina. Molemmissa suunnissa vihollisella oli divisioona. Siellä
taistelevat pataljoonamme – Tolvajärvellä kolme ja Ilomantsissa yksi – olivat uupuneita, mutta IV
armeijakunnan komentaja oli lähettänyt 58nsin mainitulle kaistalle yhden erillisen pataljoonan
reservistään. Näillä voimilla eversti Talvelan oli temmattava käsiinsä aloite ja siirryttävä
hyökkäykseen. Joukot olivat tosin heikot, mutta jalkaväkirykmentti 16:n komentaja
everstiluutnantti Pajari oli etevä upseeri, jolla oli hyökkäyshenkeä ja taktista silmää.”
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Marski tuloksesta: ”Tulos oli loistava. Vihollisen 139. divisioona oli poissa pelistä, ja lisäksi apuun
lähetetty 75. divisioona oli kärsinyt musertavan tappion. Runsaasti 4000 kaatunutta laskettiin
pelkästään päätien varrella, ja lähes 600 vankia oli otettu. Sotasaaliista mainittakoon 59
panssarivaunua, 31 tykkiä, 220 konekivääriä ja suuret määrät ampumatarvikkeita ym. Mutta
voitosta oli maksettu kallis hinta. Yhä kasvavien tappioiden takia olin vakavasti harkinnut koko
taistelun keskeyttämistä, mutta kuitenkin taipunut ryhmän komentajan pyyntöön viedä se
täydelliseen voittoon asti. Päällystöstä oli 30% ja miehistöstä 25% kaatunut tai haavoittunut.
Tolvajärven tappiot osoittautuivat siten sodan suhteellisesti suurimmiksi.
Seitsemän uupunutta pataljoonaa oli tehnyt suurtyön, lyönyt perätysten kaksi sitkeästi taistelevaa
divisioonaa ja heittänyt niitä 40 kilometriä taaksepäin kymmenpäiväisissä jatkuvissa taisteluissa.
Tehtävä. joka oli tuntunut yli-inhimilliseltä, oli täytetty, kiitos kahden johtajan tahdonvoiman ja
henkilökohtaisen esimerkin sekä joukkojen kestävyyden ja uhrimielen. Se, että eversti Talvela
ylennettiin kenraalimajuriksi ja everstiluutnantti Pajari everstiksi, oli hyvin ansaittu palkinto.
Tolvajärven taistelu merkitsi paljon sekä strategisesti että psykologisesti. Voitonsanoma innosti
toisilla kaistoilla taistelevia aseveljiä jaloon kilpailuun ja antoi sekä johdolle että Suomen kansalle
luottamusta armeijan suorituskykyyn.”
(Lainaus Wikipedia)

Jatkosodan veteraani Kauko Unkila Orivedeltä, hän oli sodan lopulla viivyttämässä Tolvajärven
alueella. Hän osasi kertoa mielenkiintoisia yksityiskohtia viivytysvaiheesta. (Kuva V-M. Puranen)
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Sortavalassa suoritettiin kiertoajelu jo tulopäivänä, näin varmistettiin seuraavien päivien
ajankäyttö. Sortavalan kuuluisa Seurahuone on vielä paikoillaan. Olin majoittuneena tänne
parivuotta sitten kun olimme Kollaajoen retkellä. Hotelliin on nyky mittapuun mukaan vaatimaton
ja hieman raihnainen. Sisustus näyttää siltä kuin se olisi suomenaikaisessa kuosissa, verhot on
vaihdettu mutta kaikki muu on alkuperäistä. Vastaaotossa oli avulias mummeli, arviolta noin
seitsemissäkymmenissä, hän käski ajaa automme sisäpihalla olevaan autotalliin ja ripusti oikein
kunnon munalukon varmistukseksi. Yö meni kohtuullisen hyvin tulikuuman patterin vieressä,
kylkeä piti kääntää harkitusti. Aamupala tarjoiltiin isossa ruokasalissa, ei missään ikkunapöydässä
vaan keskellä hallia. Tilanne näytti hieman huvittavalta koska olimme ainuat viaraat koko hotellissa
(neljä miestä). On ilmeistä että mummeli oli valvonut tammipöydän takana koko yön, välillä
torkahtaen istuvaltaan. Toisen päivän eli sunnuntain aamupala tarjoiltiin samassa paikassa,
muuten identtinen ja ihan kelvolliseen tarjoiluun ilmestyi keitetty kanamuna. Sortavalan
kaupungin kestustassa on yllättävän paljon suomenajalta säilyneitä rakennuksia, erityisesti pistää
silmään haalean punainen puusta rakennettu paloasema. Se on seissyt paikoillaan ainakin reilut
sata vuotta, nähnyt isäntien vaihtuvan ja jokusilla on ollut enemmän tai vähemmän kiirettä,
mukanaan palava taula, vaan eipä ole tuli tarttunut. Kaupunki kärsi vakavia tuhoja Talvisodan
pommituksissa ja Jatkosodan alussa, Tuomiokirkko paloi talvisodan pommituksissa, Helylän
kaupungin osa Jatkosodan alussa. Näyttää siltä, että kylmät talvet tappaa loput suomenaikaiset
puutalot, näin keväällä näkee jokusia talvella palaneita taloja. Savupiiput törröttää surullisina kohti
taivasta. Ilmeisesti nuohoojat nukkuu jos kyseistä ammattikuntaa on edes olemassa. Puulämmitys,
hatarat huoneet ja haljenneet piiput, siinä on vaarallinen yhtälö.
Lauanatai on takana, sunnuntai odottaa vuoroaan. Sunnuntaille oli varattu kierros Lemetin
mottialueelle ja Impilahteen. 17 kilometriä Sortavalasta Läskelän suuntaan löytyy komea rakennus.

Kirjavanlahdella sijaitseva apteekkari Jääskeläisen huvila, kuva juuri valmistuneesta huvilasta vuosi
on 1938. (Kuva: RAKAS ENTINEN KARJALA)
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Sama rakennus toukokuussa 2011. Jääskeläinen omisti Helsingissä Karelia nimisen apteekkiketjun.
Rakennus vaurioitui jatkosodan alussa ilmapommista, korjattiin meikäläisten toimesta ja jäi ehjänä
luovutetulle alueelle. Neuvostoliiton aikana täällä on toiminut kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden
lepokoti. (Kuva: V-M.Puranen)

Komea sisäänkäynti. (Kuva V-M.Puranen)
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LÄSKELÄ (yritys)
Osakeyhtiö Läskelä Aktiebolag (nimi vuoteen 1929 Läskelän Tehdas Oy - Läskelä Bruks
Aktiebolag) eli Läskelän paperitehdas oli Laatokan
Karjalassaentisessä Harlun kunnan Läskelässä sijainnut metsäteollisuusyhtiö, johon kuului
parhaimmillaan puuhiomo, paperitehdas ja saha. Tehdas toimi suomalaisomistuksessa vuosina
1905–1944.
Tehtaan perusti Nils Ludvig Arppe, joka osti vuonna 1860 Sortavalan kunnan Jänisjoessa
olevan Läskelänkosken ja siinä sijainneet vesisahat. Muut Harlussasijaitsevat Jänisjoen suuret
kosket ovat ylempänä sijaitsevat Leppäkoski ja Hämekoski. Arppen perilliset jatkoivat toimintaa
vuonna 1892 A.B. N. L. Arppes Arfvingar -yhtiön nimellä. Vuonna 1893 tehdas
rakennettiin puuhiomoksi ja vuonna 1905 tehtaaseen lisättiin paperikone ja yhtiö rekisteröitiin
Läskelä Bruks Aktiebolag -osakeyhtiöksi 8. huhtikuuta 1905. Vuonna 1929 yrityksen nimi
muutettiin muotoon Osakeyhtiö Läskelä Aktiebolag.
Vuonna 1912 Läskelä-yhtiön palveluksessa oli 550 työntekijää ja yhtiö valmisti vuodessa
10 000 standarttia sahatavaraa, 2 500 tonnia puuhioketta sekä 9 500 tonnia ruskeaa käärepaperia.
Omia metsiä yhtiöllä oli 75 000 hehtaaria. Yhtiöllä oli myös oma ammattikoulu, jonka toiminta
alkoi 1920-luvun alussa.
Vuonna 1924 yhtiö osti Leppäkoski Fabrikers Ab -yhtiön, joka fuusioitiin Läskelä-yhtiöön vuonna
1929. Leppäkoski Fabrikers Aktiebolag-yhtiö omisti Läskelänjoen Leppäkoskelle 1893 perustetun
puuhiomon ja 1899 perustetun paperitehtaan sekä Kotkan Hovinsaaren vuonna 1906
perustetun sulfaattiselluloosatehtaan, jonka se oli ostanut 1920. Kotkan selluloosatehtaan
omistanut Leppäkosken tytäryhtiö Kotkan Sulfaattiselluloosa Oy siirtyi pian Pohjoismaiden
Yhdyspankin haltuun ja edelleen 1927 Lohjan Selluloosatehdas Oy:n haltuun. Leppäkosken tehtaan
vuosituotanto ennen sotia oli 9 000 tonnia selluloosaa ja 8 000 tonnia paperia vuodessa.
Oy Läskelä kärsi 1920- ja 1930-luuvn vaihteessa huomattavia tappioita, jotka aiheutuivat yhtiön
tekemistä suurista investoinneista ja sen kärsimistä valuuttakurssitappioista. Yhtiön toiminta
päättyi jatkosodan ja Suomen alueluovutusten seurauksena. Jäljelle jäänyt yhtiö fuusioitiin Kymin
Oy:hyn vuonna 1941, joka oli ostanut vuonna 1935 Läskelän osake-enemmistön Pohjoismaiden
Yhdyspankilta. Läskelä-yhtiö oli noteerattu Helsingin Pörssissä 24. elokuuta 1915 – 11. huhtikuuta
1932.
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Toiminta Neuvostoliiton ja Venäjän aikana
Tehdas vaurioitui sodassa pahoin ja käynnistyi nuovostoliittolaisomistuksessa korjattuna vuonna
1946. Korjaustöissä käytettiin vankityövoimaa. Neuvostoliiton ja Venäjän aikana tehdas valmisti
aluksi sanomalehti- ja käärepaperia ja toiminta jatkui lähes ennallaan.
Vuonna 1958 Harlun (Leppäkosken sellu- ja paperitehdas) ja Läskelän tehtaat yhdistettiin samaksi
yhtiöksi. Neuvostoliitossa rakennettiin paljon taloja ja Läskelän tehdas ryhtyi tuottamaan
yksinomaan tapettipaperia. Vuodesta 1973 alkaen Läskelän tehdas oli eräs suurimpia
tapettipaperin tuottajia Neuvostoliitossa ja sen osuus kaikesta maassa valmistetusta
tapettipaperista oli noin 25 % luokkaa. Tapettipaperia vietiin eteläiseen Neuvostoliittoon, muun
muassa Georgiaan. Tapettipaperin valmistus jatkui lähes muuttumattomana vuoteen 1999 saakka.
Vuonna 1999 liikemiehet Leonid Beluga sekä veljekset Amiran ja Bagrat Tsitsua ostivat tehtaan.
Tehtaan nimeksi tuli "OAO Pohjois-Laatokan Paperikombinaatti Läskelä" (ОАО "СевероЛадожский бумажный комбинат "Ляскеля"). Tehtaan johtajana aloitti Nikolai Skatskov.
Ostohetkellä tehtaan tuotantokoneisto oli huonossa kunnossa. Vuonna 1998 kombinaatti tuotti
kolme tuhatta tonnia paperia.
Vuoden 1999 investointien jälkeen tuotanto kaksinkertaistui ja myös työpaikkojen määrä lisääntyi.
23. maaliskuuta 2000 käynnistettiin uusi paperikone. Karjalan Tasavallan hallituksen
puheenjohtaja Sergei Katanandov käynnisti uuden koneen. Tehtaan toiminta päättyi kuitenkin
konkurssiin vuonna 2004.
Moskovalaisen Imbera Holding-yhtiö (OOO Holdingovaja kompanija Imbera) aikoo investoida 25
miljoonaa euroa tehtaan täydelliseen modernisointiin. Tehdasalue on kokonaisuudessaan
450 000 m², joten se mahdollistaa laajentamisen. Tehtaalle on tarkoitus asentaa uusi paperikone,
jonka teho olisi noin 120 tonnia paperia vuorokaudessa. Raaka-aineena kone käyttäisi
lehtipuuperäistä TMP-massaa.

(Lainaus Wikipedia)
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Läskelän tehdas nykyisessä asussaan, oikealla on uusi juoksutuskanava rakenteilla.
(Kuva: V-M. Puranen)

Läskelän koski kuvattuna 1930 – luvun lopulla, oikealla tehtaan johtajan asunto. (Kuva RAKAS ENTINEN
KARJALA) Koivukuja asunnolle on jäljellä. Mäen päällä näkyy kansakoulu, nykyisin palvelee asuntona.
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Jänisjoki (ven. Янисйоки), alajuoksun nimenä myös Läskelänjoki, on 95 kilometriä
pitkä joki Pohjois-Karjalassa ja Suomen Neuvostoliitolle 1944 luovuttamalla alueellaLaatokan
Karjalassa, joka kuuluu nykyisin Karjalan tasavaltaan.
Jänisjoki saa alkunsa Aittojärvestä Enon eteläosasta. Sieltä se virtaa Joensuun kaupunkiin liitetyn
entisen Tuupovaaran kunnan ja Tohmajärven kunnan kautta valtakunnan
rajalle Värtsilän kohdalle. Sitten se virtaa Venäjän puolelle ja laskee Jänisjärveen.
Jänisjärven eteläpäästä Jänisjoki jatkaa kulkuaan ja laskee Laatokkaan. Tätä Jänisjärven ja Laatokan
välistä alajuoksua kutsutaan Läskelänjoeksi. Joen alajuoksulla on monia suuria koskia,
kuten Hämekoski, Leppäkoski ja Läskelän keskustassa oleva Läskelänkoski, jossa sijaitsee Läskelän
paperitehdas. Leppäkoskessa ovat toimineetLeppäkosken paperi- ja sellutehtaat ja Hämekoskessa
kartonkitehdas.
Jänisjoki on oivallinen melontajoki; Jänisjoen koko reitistöön kuuluu yli 200 km melottavia joki- ja
järviosuuksia.
Jänisjoki linja suunniteltiin 20- luvun lopulla tämän suunnan pääpuolustus linjaksi, vastaava kuin
kannaksella Mannerheim-linja. Linjan paikasta on aikoinaan keskusteltu paljon, järkevin perustelu
kuitenkin voitti eikä linjaa ryhdytty rakentamaan lähemmäs silloista valtakunnan rajaa vaan
vedettiin seuraamaan vesistöjä.
Jänisjokilinjan puolustuslaitteista on koulunmäellä vielä näkyvissä betonikorsun kappaleita.

Läskelän kansakoulun rakennus toukokuussa 2011. (Kuvat: MK)
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Läskelän kylässä on säilynyt muutamia suomen aikaisia kivitaloja, pääasiassa ne olivat tehtaan
työläisten asuntoja.
Koulu liittyy minun (kirjoittajan) isän historiikkiin. Isäni nuorena suojeluskuntalaisena oli saanut
määräyksen lähteä Viipurista Läskelään vähän ennen Talvisodan syttymistä. Läskelässä tehtiin
kartoitustöitä Jänisjoki linjalla ja Suojeluskunna pojat olivat majoitettuna juuri tähän kouluun.
Ensimmäisen tuntumaan sotaan pojat saivat Läskelän sillalla kun ensimmäisiä venäläisiä
sotavankeja tuotiin rintamalta.

LEMETTI
Lemetin tienhaaran motti kuului alkujaan Kitilän suurmottiin, joka syntyi IV Armeijakunnan suuren
vastahyökkäyksen (6. - 17. tammikuuta 1940) tuloksena.

Surun risti Lemetin motin paikalla. (Kuva V-M. Puranen)
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Tilannepiirros Lemetin mottialueesta. (Kuva: sotamuseo)

Kitilän suurmotti Lemetin naapurissa.
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Motin synty
Motin alue kuului siis alkujaan Kitilän suurmotin alueeseen ikään kuin perimmäisenä ulokkeena tai
sarvena, joka ulottui yli viiden kilometrin päähän varsinaisen motin alueesta. Uloke oli pituuteensa
nähden hyvin kapea ja sijaitsi pohjoiseen johtavan tien molemmin puolin. Ulokkeesta saatiin
myöhemmin irrotetuksi myös ns. Rykmenttimotti, joka sijaitsi hieman lähempänä puna-armeijan
168. Divisioonan pääosia.
7. helmikuuta 1940 varhain aamuyöstä sai Er.P 8 katkaistua tienhaaran alueen yhteydet omiin
joukkoihinsa.
Tähän väliin muistutus siitä kuinka lähellä nykypäivää sota on ollut.
V.A.Tereskovin muisto laatta löytyy Lemetistä.
Hänen tyttärensä, Valentina Vladimirovna Tereškova s. 6. maaliskuuta 1937)
on neuvostoliittolainen kosmonautti ja ensimmäinen nainenavaruudessa, jossa hän kävi Vostok 6 lennolla 16.–19. kesäkuuta 1963. Myöhemmin hän on toiminut ilmavoimien lentäjänä ja ottanut
osaa politiikkaan. Hän on sotilasarvoltaan kenraalimajuri ja koulutukseltaan insinööritieteiden
tohtori. Ennen kosmonauttiuraansa hän harrasti laskuvarjohyppyä, mikä edesauttoi hänen
valitsemistaan kosmonauttikoulutukseen.
Valentinan ollessa vasta vajaan kahden vuoden ikäinen hänen isänsä Vladimir Aksjonovitš
Tereškov kaatui talvisodassa Lemetissä, palvellessaan Neuvostoliiton puna-armeijassa
vaunumiehenä. Vuonna 1963 Tereškova avioitui kosmonautti Andrijan Nikolajevin (1929–2004)
kanssa ja sai tämän kanssa yhden tyttären, Jelenan, vuonna 1964. Avioliitto päättyi eroon 1982,
mutta myöhemmin Tereškova avioitui uudelleen. Hänen toinen aviomiehensä Juli Šapošnikov kuoli
1999.
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Lemetin motin aluetta talvella -40 (Kuva: Wikipedia)

Muistolaatta Surunristillä, jonkun muistoissa elää vielä valokuvan mies. (Kuva V-M. Puranen)

Toimet mottia vastaan ja sen laukeaminen
Jo 7. helmikuuta 1940 iltana aloitti I/JR 37 hyökkäyksen mottia vastaan. 8. helmikuuta 1940 koko
yön ja päivän kestäneiden taisteluiden tuloksena motti laukesi myöhään iltapäivällä.
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Lemetin alueella on monia joukkohautoja. (Kuva: V-M. Puranen)

IMPILAHTI
Paluumatkalla Sortavalaan poikettiin Impilahdella.
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(Kuva: SUOMALAINEN RISTIRETKI)

Historiaa
Impilahden pitäjän aluetta ei vielä 1600-luvun alkupuolella merkitty maakirjoihin pitäjänä, vaan
alue kuului Suistamon pogostaan. Suistamon mukana alue kuului vuodet 1651–
1669 Salmin kreivikuntaan.
Pitäjä kuului Käkisalmen lääniin, josta vuonna 1721 tuli osa Vanhaa Suomea. Vuonna 1812 Vanha
Suomi liitettiin Viipurin lääninä Suomeen. Vuoden 1868 alusta lähtien pitäjänkokousten sijaan
alettiin Impilahdella pitää kuntakokouksia.
Ensimmäinen kansakoulu kuntaan perustettiin vuonna 1870 ja
ensimmäinen höyrykoneen pyörittämä höyrysaha 1873. Vuonna 1932 valmistui Läskelä–
Pitkäranta-rautatie. Sen varrella, kolmen kilometrin päässä Impilahden kirkolta
sijaitsi laiturivaihde, joka nimettiin Impilahden mukaan.
Impilahdella syntyi kasvatusajattelija, taiteilija, suunnittelija, kirjailija ja filosofi Aleksanteri AholaValo.

Nykytilanne
Entinen Impilahden kunnan alue kuuluu nykyisin pääasiassa Karjalan tasavallan Pitkärannan piiriin,
jossa se on jaettu Impilahden asutushallinnon ja Pitkärannan kaupungin alaisuuteen.
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Kirkonkylän eteläpuolella ollut kookas Itä-Karjalan Kansanopisto on tuhoutunut raunioiksi. Sotien
jälkeen toiminta siirrettiin Punkaharjulle. Useimmat Impilahden kylistä ovat jääneet tyhjiksi, eikä
useimmissa ole edes rakennuksia.
Suomalaisten avustuksella on Impilahteen rakennettu puunjalostus tehdas antamaan
toimeentuloa nykyisille asukkaille.

Kirkosta on jäljellä portaat, kivijalalle on ilmestynyt uusi rakennus. (Kuvat: MK) Kirkkoa vastapäätä
oli suomalaisten sankarihautausmaan muistomerkki.

Yksi harvoista Impilahden nähtävyyksistä, kivipylväs muistuttamassa Venäjäjän keisarin käynnistä.
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Yksi Impilahden ihmeistä, rautatie kulkee paikoin 15 metriä syvässä kanjonissa. Ratalinja oli lievästi
kaareva, tänne saatiin juna hyvin piiloon Talvisodan pommituksilta. Oliko asiaa ajateltu näin rataa
tehtäessä, siihen en heti usko. Maasto on Impilahden alueella hyvin kumpuilevaa ja tunnetusti juna on
huono kiipeämään jyrkkiä mäkiä. (Kuvat: MK)

Rautatiesilta poistuttaessa Impilahdesta. Sillan edessä olevaa teräspalkki rakennelman tarkoitusta
voi vain arvailla. (Kuva: MK)
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Kaikki hieno päätyy aikanaan, niin tämäkin mielenkiintoinen retki. Meitä suosi hyvä alkukesän sää,
oli kuivaa ja kohtuullisen lämmintä, sade ei edes uhannut. Nettiä selatessani löysin porukan joka
oli tehnyt ns. omatoimimatkan Tolvajärvelle. Sekin tietysti onnistuu, mutta luvat pitää olla
kunnossa. Rajavyöhykkeellä menevälle tiellä (Värtsilä-Korpiselkä väli) en huomannut mitään
puomia tai tarkastuspistettä. Tänne voi utelias kulkia eksyä vahingossa ajelemaan. Siihen asti
kaikki menee hyvin kunnes ensimmäiset rajavartia tulee jossain satunnaisessa paikassa vastaan,
siinä vaihessa on syytä olla hyvä selitys, voi olla ettei kielitaitokaan riitä. Meidät pysäytettiin
menessä ja tullessa, joten on varmaa ettei itsekseen pääse kulkemaan. Rajavartiat olivat tietoisia
meistä joten he kyselvät, olemmeko nähneet mitään muita kulkijoita. Tällainen pieni kulkija
nukkuu yönsä huomattavasti paremmin kun liikkuu valmiiksi järjestetyllä matkalla. Takana on
jälleen yksi paikka josta on paljon puhuttu ja kirjoitettu, parikymmentä vuotta sitten ei uskallettu
edes haaveilla Tolvajärven maisemista. Niin maalima muuttuu ja toivottavasti avautuu lisää ja tiet
paranisivat. Yritystä tuntuu olevan ilmassa.

Retkeen osallistuneiden luettelo
Tampereella 24.9.2011
Matti Keinonen
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