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Repolasta lähdöstä 90 vuotta
Alkuvuodesta tulee kuluneeksi 90 
vuotta siitä, jolloin valtaosa Suo-
men puolella asuvista repolalaissu-
vuista läksi Repolasta. Pakolaisaal-
toa ei vielä synnyttänyt Neuvosto-
Venäjän perustaminen ja Suomen 
itsenäistyminen vuonna 1917, sillä 
valtioiden välinen rajalinja pysyi 
useita vuosia epäselvänä. Neu-
vostovallan vakiinnuttaminen oli 
hidasta Karjalan rajakylissä, jossa 
väestö asui tiettömien taipaleiden 
takana. Bolsevikkien ja rajan taakse 
paenneiden suomalaisten punaisten 
ohella alueella liikkui suomalaisia 
heimoaktivisteja ja -sotilaita.

Repolalaiset päättivät kesällä 
1918 ja porajärveläiset seuraavana 
vuonna liittyä Suomeen. Syksyllä 
1920 Suomen ja Neuvosto-Venäjän 
hallitukset solmivat Tartossa rau-
hansopimuksen, jossa Repola ja 
Porajärvi päätettiin palauttaa Ve-
näjän yhteyteen. Rauhansopimuk-
sen jälkeenkin taistelut Karjalan 
puoleisella raja-alueella jatkuivat 
ja vasta vuoden 1922 alkupuolella 
neuvostovalta vakiintui Karjalassa.

Suomeen siirtyi neuvostoval-
taa vastaan nousseeseen kansan-
nousuun osallistuneiden lisäksi 
myös suuri joukko muuta väkeä. 
Vuoden 1922 alkukuukausina ta-
pahtuikin kaikkien aikojen suurin 
pakolaishyöky Suomeen. Alkuke-

väällä maassa 
laskettiin olevan 
33 500 Venäjän 
pakolaista, joista 
11 200 oli Itä-
Karjalan pako-
laisia. Neuvosto-
liiton myönnet-
tyä pakolaisille armahduksen palasi 
enemmistö (yli 7 000) Itä-Karjalan 
pakolaisista takaisin kotimaahansa. 

Repolan pitäjästä, jossa tuohon 
aikaan oli runsas 2 000 asukasta, 
pakeni Suomeen 1920-luvun al-
kuvuosina 300 henkilöä. Valtaosa 
heistä jäi pysyvästi Suomeen, sillä 
vain viidennes palasi takaisin. 

Tämä pakoaalto koskettaa lähei-
sesti useita tämän lehden lukijoita. 
Sen seurauksena monilla on rajan 
toisella puolella sukulaisia, joiden 
tapaaminen tuli mahdolliseksi vasta 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 
1990-luvulla. Repolaisen edellises-
sä numerossa kerroimme Agafono-
vien suvun elämänkohtaloista eri 
puolella rajaa. Repolainen julkai-
see mielellään jatkossakin erilaisia 
sukutarinoita. Jos teillä on sukun-
ne vaiheista yksityiskohtaisempaa 
tietoa ja aineistoa, pyydämme teitä 
kertomaan niistä toimitukselle.

Pertti Rannikko  
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”Kellä jalka kapsaa, sillä suu napsaa” 
Otsikon viisauden opetti minulle Juho Lasarev Repolassa, kun häm-
mästelin monipuolista yhdistelmätaloutta, millä hän perheineen on 
vuosikymmeniä elatuksensa hankkinut. Omavaraiseen elämään on 
kuulunut aina lehmän ja muun karjan pito, puutarhaviljely, kalastus, 
metsästys ja marjastus. Monelle muullekin tämän lehden lukijalle tu-
lee varmaan vesi kielelle, kun he muistelevat Juhon luona nautittuja 
moninaisia kala-aterioita. Kotitalouden pyöritys on siirtynyt jo nuo-
remmalle sukupolvelle, mutta samalla tavalla näyttää heidänkin jal-
kansa kapsavan kuin vanhemmillaan aikoinaan.

Hevosmiehestä autokuskiksi 

Juho (Ivan) Lasarev syntyi Repo-
lassa vuonna 1928. Sotaa hän oli 
ollut perheensä kanssa paossa Be-
lomorskissa ja Kirovissa. Evakko-
matkalla Juho aloitti 14-vuotiaana 
myös metsätyöt isänsä kanssa. So-
dan loputtua perhe palasi Repo-

laan. Kun kotikylän ympäristössä 
ei ollut metsätöitä tarjolla, meni 
Juho töihin Kemijoen latvavesille 
Tiiksiin, jossa hän oli talvet puun 
hakkuussa ja kesät uitossa. Ennen 
armeijaan menoa hän ajoi hevosel-
la puita uittovesien varrelle. Kol-
men vuoden armeijakauden jäl-
keen hän palasi Tiiksiin.

Vuonna 1954 
käynnistyi Repolan 
metsätalouspiirin 
toiminta uudelleen 
ja metsätöitä alkoi 
taas olla. Juho pala-
si Repolaan ja alkoi 
ajaa metsätalouspii-
rin kuorma-autolla 
rahtia Kotskomas-
ta, lähes kahden 
sadan kilometrin 
päästä lähimmältä 
rautatieasemalta. 
Metsätalouspiirillä 
oli 12 autoa, jotka 
hakivat miltei päi-

Juho Lasarev Sergei-poikansa (oik.) ja naapurin-
sa Topi Resanovin kanssa talonsa kuistilla heinä-
kuussa 2011 (kuva Raimo Määttäi)
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vittäin Kotskomasta rahtia. Muu-
taman vuoden rahdinajon jälkeen 
Juho siirtyi ajamaan tukkeja: ensin 
hän ajoi puuta Kolvasjärvellä ja 
sitten Roukkulan suunnalla. Vuon-
na 1983 Juho siirtyi 55-vuotiaana 
eläkkeelle. Juhon kertoo, että tuki-
najosta maksettiin hyvää palkkaa, 
minkä vuoksi hänellä on nyt koh-
tuullinen eläke.

Monitoimitalous

Vuonna 1954 Juho meni naimisiin. 
Nina-vaimo oli Tuulivaaran Tser-
nejä. Perheeseen syntyi alle kym-
menen vuoden sisällä kuusi poikaa 
ja yksi tyttö. Juho rakensi Lieksan-

järven rannalle kylän laidalle talon, 
jonka ympärillä on peltoa ja laidun-
maita. Niistä saatiin rehua perheen 
lehmälle, possulle, vasikoille ja 
lampaille. Puutarhasta saatiin peru-
naa ja vihanneksia, metsästä marjaa 
ja sieniä. Kalastukseen on perhees-
sä panostettu aina paljon ja pihava-
jasta löytyy edelleenkin monipuo-
linen valikoima hyvin hoidettuja 

verkkoja. Kaloja on marjojen ohel-
la myyty myös kauppaan, parhaana 
vuonna 3 000 kg.

Neuvostoliiton aikaan Juhon 
tapaiset omassa talossaan asuvat 
olivat harvinaisuuksia Repolassa, 
Kylässä oli vain toistakymmentä 

Juho pihamaallaan vahtimassa kanoja (kuva Raimo Määttä)
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yksityisten omistamaa taloa. Nyt 
ainakin puolet metsätyökeskuksen 
omistamista taloista on yksityistet-
ty.

Juho asuu nykyisin yksin talos-
saan, sillä Nina-vaimo kuoli vuon-
na 2007. Heti perään kuoli kaksi 
poikaa, joten surua on riittänyt. 
Talon ympärillä oli kuitenkin viime 
kesänä vilskettä. Kukko kiekui aa-
mulla ja kanat astelivat pihamaal-
la. Sivummalla oli härkä lieassa 
syömässä heinää. Talvea varten 
oli heinää kuivumassa haasiassa. 
Eläimet kuuluvat nyt Juhon pojalle 
Sergeille (s. 1963), joka on jatkanut 
karjanpitoa. Hän asuu perheineen 
kilometrin päässä, mutta osa eläi-

mistä on Juhon navetassa. Viime 
kesänä Sergeillä oli lehmän lisäksi 
härkä, kaksi vasikkaa ja kymmen-
kunta kanaa. Hänellä on traktori 
ja peräkärry, joiden avulla kylän 
ympäristön niityiltä kootaan heinät 
talveksi.

Kesällä kaikki kylän 15 lehmää 
laiduntavat yhdessä kolmen kilo-
metrin päässä kylässä olevalla yh-
teislaitumella. Lehmät kuljetetaan 
aamulypsyn jälkeen laitumelle, jos-
ta ne palaavat iltalypsylle ja yöksi 
kotinavettaansa. Lehmien paimen-
tamisesta huolehtii kaksi veljestä, 
joita varten laitumen reunalla on 
pieni mökki. Kukin lehmänomis-
taja maksaa palkkion paimenille, 

Sergei Lasarev vasikoineen (kuva Raimo Määttäi)
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joiden perhe saa vielä lisäksi päi-
vittäin litran maitoa. Metsätyö-
keskuksen loiston päivinä samalla 
laitumelle oli parhaimmillaan 150 
aputalouden lehmää.

Nuorempi polvi

Juholla on ikää 83 vuotta, mutta 
muisti on edelleen täydessä teräs-

sä ja tarinoita riittää. Hän kuunte-
lee pitkin päivää Pohjois-Karjalan 
radiota, joten Suomen tapahtumat 
ovat hyvin tiedossa. Juhon mukaan 
Pohjois-Karjalan radiossa ei puhu-
ta politiikkaa vaan kerrotaan pai-
kallisista tapahtumista. Myös siitä, 

mitkä kissat ja koirat ovat kulloin-
kin kadoksissa. 

Juhon ja Ninan lapsista elossa 
on vielä neljä, jotka kaikki asuvat 
Repolassa. Juho-poika (s. 1958) on 
metsänhoitotöissä työnjohtajana 
ja siten harvoja repolalaisia, jotka 
ovat enää lespromhozissa töissä. 
Karjaa pitävä Sergei oli vuosikau-
sia puunkorjuutöissä, mutta ne lop-

puivat kaikilta keväällä. Volodja 
(s. 1961) on töissä paloasemalla ja 
Tanja-tytär (s. 1956) myy kyläläi-
sille vakuutuksia. Lapsenlapsia Ju-
holla on kuusi.

Pertti Rannikko

Repolan lehmiä Antikaisen kadulla matkalla laitumelta iltalypsylle (kuva 
Raimo Määttä)
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Albert Ilonen 80 vuotta
Repolassa toimi 1990-luvulla muutaman vuoden ajan oma Repola-
seura, jonka puheenjohtajana oli koko toiminta-ajan Albert Ilonen. 
Albert täyttää 14. tammikuuta 80 vuotta, minkä kunniaksi kävimme 
jo viime kesänä häntä tervehtimässä. Albert lähetti terveisiä Suomeen 
kaikille niille, jotka muistavat hänet. Me Repola-seuran jäsenet lä-
hetämme vuorostamme Repolaan Albertille onnittelut 80-vuotissynty-
mäpäivän johdosta.

Repolan Repola-seura

Aloite oman seuran perustamisesta 
myös Repolaan taisi tulla suoma-
laisilta heidän ensimmäisen Repo-
lan matkansa yhteydessä kesällä 
1992. Repola-seuralaiset halusivat 
yhteistyökumppanin rajan takaa 
itse kylästä. Repolan kyläneuvosto 
nimitti Albert Ilosen puheenjohta-
jaksi ja kesän 1993 matkan yhtey-
dessä hän tapasi ensimmäisen ker-
ran Suomen Repola-seuran jäseniä. 
Albert oli valmistellut matkalasille 
juhlat ja muuta oleskelua kylässä. 
Tuolloin alkoi myös tulkkina toi-
miminen suomalaisten ja venäläis-
ten välisissä keskusteluissa. 

Rajantakaisen Repola-seuran 
toiminta ajoittui paljolti suomalais-
ten heinäkuisiin matkoihin. Mo-
lempien seurojen edustajat pohti-
vat kyläneuvoston puheenjohtajan 
kanssa myös yhteistoiminnan uusia 
muotoja. Vuoden 1995 matkan yh-
teydessä järjestettiin Repolassa en-
simmäinen sodanjälkeinen praas-

niekka.
Repolalaiset eivät kuitenkaan ol-

leet innostuneita seura-tyyppisen 
toimintaan, joten toiminta hiipui 
vähitellen. Yhteistyö suomalaisten 
kanssa jatkui epämuodollisemmis-
sa puitteissa.

Metsätyökeskuksessa 
kirjanpitäjänä

Albert Ilonen syntyi 14.1.1932 
Repolassa. Hänen isänsä Robert 
Ilonen oli inkeriläinen, lähtöisin 
Toksolan seudun Kesämäen ky-
lästä. Hän oli tullut 1920-luvulla 
rajavartiojoukkoihin Repolaan ja 
meni naimisiin samanikäisen Nas-
tin kanssa vuonna 1929. Albertin 
äiti Nasti oli repolalaista sukua, 
Santeri ja Olga Törhösen tytär. Al-
bertin eno Heikki Törhönen lähti 
1920-luvulla Suomeen, jossa hän 
asettui Kemiin ja oli töissä Veitsi-
luodon sahalla.

Albert opiskeli sodan jälkeen 
Petroskoissa kauppaopistossa.
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Armeijan jälkeen hän oli töissä 
Rukajärvellä kaksi vuotta, jossa 
meni naimisiin. Perhe muutti vuon-
na 1957 Repolaan ja Albert aloitti 
työt metsätyökeskuksen kirjanpitä-
jänä. Tästä työstä hän jäi eläkkeelle 
vuonna 1986, kun Repolan metsä-
työkeskus lopetettiin.

Talveksi Petroskoihin tai 
sitten ei?

Albert asuu vaimonsa Zinaidan 
kanssa kahden perheen talon toista 
puolta, toisessa päässä asuu Alber-
tin sisko miehensä kanssa. Albertil-
la on kolme tytärtä: Anna (s. 1956), 
Jelena (s. 1961) ja Olga (s. 1970). 
Lapsenlapsia on kuusi ja lapasen-
lapsenlapsia kolme. Kukaan tyttä-
ristä ei ole jäänyt Repolaan, mutta 
koko kesän aina joku heistä on per-
heineen vanhempiensa luona.

Vaimo Zinaida on venäläinen ja 

kotoisin Vologdan alueelta. Per-
heessä on puhuttu siten venäjää, 
joten lapset eivät puhu karjalaa tai 
suomea. Albert puhuu naapuriensa 
Tanja Nesterovan ja Viktor Mois-
sejevin kanssa karjalaa, mutta suh-
tautuu varsin pessimistisesti karja-
lan ja suomen kielten säilymiseen 

Repolassa. Nuo-
remmat saattavat 
ymmärtää jonkin 
verran, mutta ei-
vät puhu.

Albert lukee 
historiallista kir-
jallisuutta ja van-
hoja klassikoita. 
Televisiosta hän ei 
katso juuri muuta 
kuin uutiset, mut-
ta kuuntelee kyllä 

Pohjois-Karjalan radiota.
Albert ja Zinaida ovat viettäneet 

jo seitsemän edellistä talvea Pet-
roskoissa keskimmäisen tyttärensä 
luona. Albert ei kuitenkaan ole ko-
vin halukas lähtemään Petroskoi-
hin ja pohti viime kesänä Repolaan 
jäämistä ensi talveksi. Albertilla on 
jalat huonossa kunnossa ja liikku-
minen vaikeaa, mutta naapurissa 
asuva sisko miehineen voisi auttaa 
käytännön askareissa. 

Albert ei valita vaan sanoo, että 
elämä on ollut hyvää joka päivä. 
Hän on iloinen, kun lapset ja lap-
senlapset muistavat ja käyvät.

Pertti Rannikko

Albert Ilonen kotitalonsa edessä 
viime kesänä (kuva Raimo Määttä)
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Lähes sata Pottosta koolla Enossa

Jehkimä, Iivana, Feodor, Pelagia ja 
Nasti Pottosen jälkeläisiä kokoon-
tui Enon Haapalahdessa heinäkuun 
lopulla kauniissa kesäsäässä lähes 
sata henkilöä. Vanhin mukana ol-
lut oli 91-vuotias Maija Pekkarinen 
(o.s. Pottonen), joka on viimeinen 
tiedossa oleva Repolassa syntynyt 
Suomen puolelle tullut suvun jä-
sen.  Nuorimmat mukana olleet su-
vun jäsen taisivat olla alle vuoden 

ikäisiä. Ilahduttavaa oli nuorten 
runsas läsnäolo.

Kokoontumispaikka Haapalah-
den lomakoti on täyden palvelun 
lomapaikka ja sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla Pielisen rannalla. 
Puolet kesätapahtumaan osallistu-
jista majoittui ja yöpyi siellä. Aikaa 
jäi muistella suvun vaiheita ja tode-
ta kuinka laajalle ympäri maailmaa 
olemme hajaantuneet.

Haukkasaaren veljekset Jehkimä (vas.), Iivana ja 
Feodor Pottonen kuvattuna joskus 1900-luvun alussa
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Tervetuliaismaljan jälkeen Han-
nu esitteli kuvin esivanhempiam-
me ja samalla kunkin sukuhaaran. 
Aunuksessa asuva Ludmila toi 
terveiset Karjalassa asuvilta suku-
laisilta. Tämän jälkeen pääsimme 
nauttimaan karjalaisen pitopöydän 
antimista.

Ruokailun jälkeen oli vapaata 
oleskelua ja ruuan sulattelutaukoa 
vajaan tunnin ajan. Saimme tutus-
tua sukulaisiimme ja tehdä tutta-
vuutta heidän kanssaan, joita emme 
olleet koskaan nähneet emmekä ta-
vanneet. Iloinen puheensorina täyt-
ti pihamaan ja ranta-alueen.

Siirryttyämme sisätiloihin olim-
me saaneet vieraaksemme oikean 
”karjalan musikan” Ilmari Suvi-
sen. Hän kertoili leppoisaan ta-
paansa karjalaisia tsuakkunoita ja 
elämänohjeita höystettynä karja-
lan kielellä. Lauluosuuden Ilmari 
aloitti kitaran säestyksellä laululla 
Jäähyväiset Valamolle. Se kosketti 
syvimpiä tunteitamme; olivathan 
monet vanhempamme joutuneet 
jättämään rakkaan Haukkasaaren 
Repolassa. Lopuksi saimme kuulla 
monia läheltä liippaavan venäläi-
sen kansanlaulun Laukkukauppias, 
sillä sukumme juuret ovat tukevas-
ti kaupan alalta. Sukumme vanhin, 
Maija, lausui pitkän runon ulko-
muistista. Ei voi kuin ihmetellä hä-
nen terävää muistiaan, kun ikääkin 
on karttunut yli 90 vuotta.

Kakkukahvien aikana sukum-
me tutkija Heikki Palaskari käytti 

puheenvuoron, jossa toivoi suku-
tietojen täydentämistä aktiivisesti. 
Ajantasalla olevat tiedot ovat kul-
lanarvoisia. Risto Pottonen esitteli 
mittavan Kalevalan ”suomenta-
mista” koskevan käännöstyönsä. 
Eli Risto on ”kääntänyt” eepoksen 
nykykielelle. Hannu välitti Ameri-
kasta tulleen tervehdyksen sukuko-
koukselle.

Illansuussa käynnistimme Pot-
tosen suvun leikkimielisen kara-
okelaulukilpailun. Se osoittautui-
kin suosituksi ohjelmanumeroksi. 
Palkintokin oli yllätyksellinen. 
Monelta suli suu hymyyn, kun 
karaokevetäjänä toiminut Mika 
Pottonen ilmoitti, että palkinto on 
surffilauta. Sehän se olikin, sillä 
laudanpätkään oli kiinnitetty Surf- 
pyykkipulveripaketti. Illanvietto 
jatkui grillikodalla iltapalan mer-
keissä sekä Pottosen Arton paista-
mia makkaroita maiskutellen. Ilta-
palan jälkeen osa porukasta siirtyi 
hienosti linja-autolla n. 300 metrin 
päässä olevalle kesälavalle tantzui-
hin ja karkeloimaan.

Sukutapaaminen oli meille läs-
näolleille virkistävä ja mieleenpai-
nuva. Saimme tavata sukulaisiam-
me muistellen menneitä, suunni-
tella tulevaa ja kertoa kukin omista 
elämänvaiheistamme.

Muistiin merkitsivät
Mauri ja Hannu Pottonen
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Jatkosodan viimeinen taistelu
Seuraava Petroskoin yliopiston historian professori Juri Kilinin kir-
joittama artikkeli liittyy Repolan alueen sodanaikaiseen historiaan. 
Tapahtumapaikkana oleva Ontrosennvaara sijaitsee Repolan koillis-
puolella. Siellä käytiin jatkosodan viimeinen taistelu, johon osallistui 
kaikkiaan 20 000 sotilasta. Artikkeli perustuu pääasiassa Venäjän 
arkistoissa oleviin lähteisiin, joten tapahtumia kuvataan Neuvosto-
liiton joukkojen näkökulmasta. Ennen Ontrosenvaaran taisteluja ku-
vataan rintamatilannetta laajemmin.

Suomalaisten arviointivirhe

Sodan aikana nimellä Stalinin nel-
jäs isku tunnettu puna-armeijan 
suurhyökkäys Suomen kimppuun 
porrastettiin niin, että ensimmäi-
sinä lähtivät liikkeelle 10. kesä-
kuuta 1944 Karjalan kannaksella 
armeijakenraali Leonid Govorovin 
joukot. Seuraavina, noin kymme-
nen päivän päästä, olivat hyökkä-
ysvuorossa armeijakenraali Kirill 
Meretskovin komentama Karjalan 
rintaman 7. armeija Syvärillä ja 
32. armeija Maaselän kannaksella. 
Porrastamisen syynä oli Meretsko-
vin joukkojen heikkous, sillä pu-
na-armeijan pääesikunta (Stavka) 
ei antanut ”metsäisen sodan mes-
tarille” hänen pyytämänsä kym-
mentä lisädivisioonaa. Kaikkiaan 
sotapäälliköillä oli Kannaksella ja 
Aunuksessa käytettävissään noin 
450 000 miestä, aivan kuten talvi-
sodan alkaessa, sekä paljon panssa-

reita ja sotilaslentokoneita. Sanot-
tavaa miesylivoimaa hyökkäävillä 
joukoilla ei kuitenkaan ollut, eikä 
ylin ylipäällikkö Stalin luvannut 
minkäänlaisia strategisia reservejä. 
Kolmen sotavuoden seurauksena 
olivat kutsuntaikäiset miehet vä-
hissä ja sodan päänäyttämönä oli 
edelleenkin Berliini. Tekniikan ja 
tulivoiman osalta kahden tulevan 
marsalkan joukot olivat kuitenkin 
ylivoimaisia.

Govorovin joukot tekivät heti 
10. päivänä läpimurron suomalais-
ten pääpuolustuslinjalla Kannak-
sella ilman sanottavia tappioita ja 
mursivat muutaman päivän kulut-
tua Kuuterselässä ns. VKT-linjan 
(Viipurin-Kuparisaaren-Taipaleen 
linjan). Viipuri vallattiin lähes 
taisteluitta jo 20. kesäkuuta. Yksi 
syy neuvostojoukkojen nopealle 
etenemiselle oli Suomen ylimmän 
poliittisen ja sotilaallisen johdon 
virheellinen ja Suomelle melkein 
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kohtalokas suunnitelma pitää Itä-
Karjala viimeiseen saakka ratkai-
sevana ässänä tulevissa rauhanneu-
votteluissa. Näin presidentti Risto 
Ryti perusteli Itä-Karjalan pitämis-
tä vielä kesällä 1944. Tästä soti-
laspoliittisesta päätöksestä, ”ei Itä-
Karjalaa ryssälle takaisin”, seurasi 
Suomen historian ehkä vaarallisin 
joukkojen keskitys. Karkeasti noin 
kolmannes käytettävissä olleista 
joukoista oli asemissa Kannaksel-
la ja kaksi kolmannesta kaukana 
Aunuksessa, Suur-Suomen itäisellä 
rajalla Poventsassa ja eteläisellä ra-
jalla Syvärillä. Puna-armeijan jou-
koista kolmannes operoi Aunuk-
sessa ja kaksi kolmannesta Kan-
naksella.

Puna-armeija juuttuu 
Loimolaan

Mannerheimin ja Rydin arviovir-
hettä ryhdyttiin korjaamaan VKT-
linjan murtumisen jälkeisenä päi-
vänä 16. kesäkuuta ylipäällikön 
käskyllä vetäytyä Itä-Karjalasta. 
Vetäytymisen vuoden 1939 valta-
kunnanrajalle oli tapahduttava ai-
heuttamalla hyökkääjälle raskaita 
tappioita. Hyökkäykseen lähdettiin 
kahdella rintamalla. Venäjän ilma-
voimat eivät halunnut irrottaa suo-
malaisten vetäytymisteiden katkea-
miseen lentokoneitaan, jotka olivat 
tukemassa maajoukkoja. Aunuksen 
Kannaksen välisellä rautatiellä oli 
paljon siltoja, joiden tuhoami-

nen lentokoneilla olisi hidastanut 
joukkojen siirtämistä pääsotanäyt-
tämölle Ihantalaan ja muualla VT-
linjalle (Vammelsuun-Tapaleen lin-
ja). Suomalaisten keskittämisvirhe 
korjattiin toisen puolen tekemällä 
virheellä.

Meretskovin alaisen Neuvosto-
liiton 7. armeijan hyökkäys juuttui 
Loimolassa ja Nietjärvellä heinä-
kuun puolivälissä. Tämä johti pää-
tökseen kiertää Loimola pohjoi-
sesta Shemeikkan seutuvilla 127. 
kevyellä armeijakunnalla. Tämä 
sotaliike epäonnistui 23. heinä-
kuuta mennessä ja rintama vakiin-
tui Ala-Tolvajärven länsipuolen ja 
Loimolanjärven itäpuolen tasalle. 
Vaikealla hetkellä puna-armeija sai 
hyviä uutisia Porajärven suunas-
ta, jossa 176. divisioona tunkeu-
tui Suomeen Lengonvaarassa 21. 
heinäkuuta. Meretskovin mukaan 
etenemistä oli jatkettava heti niin, 
että Ilomantsin valtauksen jälkeen 
32. armeija jatkaisi 176. ja 289. di-
visioonalla hyökkäystään etelään 
Korpiselän suuntaan saartaakseen 
suomalaisten Laatokan Karjalassa 
olevat joukot. Kahden heikon di-
visioonan tekemä saartohyökkäys 
muuttui äkkiä niiden joutumiseen 
saarroksiin 31. heinäkuuta alkaen. 
Kolmen merijalkaväkiprikaatin 
avustamana saarretut joukot mur-
tautuivat omalle puolelle ja tilanne 
rauhoittui 9–10. elokuuta.  Tapioita 
kertyi 1.-11.8. noin 5000 miestä.
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Koršunovin divisioonan 
hyökkäyssuunnitelma

Karjalan rintaman esikunnan ti-
lannearvion mukaan Ilomantsissa 
taistelleiden joukkojen heikkoa ti-
lannetta oli helpotettava elokuun 1. 
päivään mennessä hyökkäyksellä, 
jonka eversti Jevgeni Koršunovin 
komentama 27. divisioona tekisi 
suomalaista 14. divisioonaa vas-
taan. Muiden Karjalan rintaman 
joukkojen tavoin myös Koršunovin 
joukot olivat saaneet käskyn olla 
hyökkäysvalmiina maaliskuussa 
1944, jolloin saksalaiset vetäytyi-
vät Baltiassa Narvan linjalle. Stav-
ka näyttää uskoneen suomalais-
tenkin tuolloin vetäytyvän ainakin 
Moskovan rauhan rajalle. Näin ei 
ole kuitenkaan tapahtunut. Käsky 
olla valmiina hyökkäämään Erk-
ki Raappanan divisioonaa vastaan 
saatiin heti suurhyökkäyksen alet-
tua. 

Vuoden 1944 heinäkuun alkuun 
mennessä 7 546 miestä käsittänyt 
27. divisioona oli rakentanut 80 
kilometriä pitkän kolonnatien met-
sien läpi Matalajärven, Vuorijärven 
ja Ungjärven pohjoispuolelle aina 
Tširkka-Kemijoen Tahkokosken 
alueelle saakka. Koršunovin esi-
kunnan alkuperäisen suunnitelman 
mukaan 14. divisioonan päävoi-
mien ainoa vetäytymistie Suomeen 
oli katkaistava Ontrosenvaaran 
alueella koukkausliikkeellä, joka 
kohdistui korven kautta Raappanan 

joukkojen vasemmalle sivustalle. 
Koukkauksen tekisivät divisioonan 
päävoimat, 132. ja 345. jalkaväki-
rykmentti (JR) Pääpuolustuslinjal-
le jäisi vielä 239. JR, joka siirtyisi 
sopivalla hetkellä rintamahyök-
käykseen. Saarroksiin joutuneet 
Raappanan joukot olisi tuhottava, 
jos ne eivät suostuisi antautumaan. 
Joka tapauksessa 14. divisioonan 
vetäytyminen Suomeen ja sen osi-
en siirtäminen Ilomantsiin oli estet-
tävä.

Hyökkäys Ontrosenvaaraan

Ennen hyökkäystä eversti Koršu-
nov pyysi 32. armeijan komenta-
jalta kenraaliluutnantti Filipp Go-
relenkolta lisävoimia, joita ei kui-
tenkaan saanut. Koršunov joutui 
aikamoisen ongelman eteen: miten 
tuhota 20 000 miehen 14. divisioo-
na 7 500 miehellä. 

Ensimmäisenä lähti liikkeelle 
everstiluutnantti Aleksandr Zelens-
kin 132. jalkaväenrykmentti, joka 
jälleenrakensi 32. armeijan esikun-
nan käskystä vähän aikaisemmin 
räjäytetyt kolonnatien sillat. Ilmei-
sesti esikunta oli pelännyt suoma-
laisten käyttävänsä tietä omaan 
koukkaukseensa. 132. JR saavutti 
kärkijoukoillaan Tširkka-Kemijoen 
Tahkokosken itäpuolisella alueel-
la 30.heinäkuuta. Everstiluutnantti 
Sidor Božkovin 345. JR keskitti 
joukkonsa samaan aikaan Vuorijär-
ven alueelle. Seuraavana päivänä 
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1,3/345. JR, 53. tykistörykmentin 
esikunta ja 1/53. tykistörykmentti 
(TR) saapuivat Hisjärven ja Tah-
kokosken väliselle alueelle. Eversti 
Koršunov upseereineen tuli myös 
alueelle johtamaan hyökkäystä.

Noin 80 miehen konepistooli-
komppania ylitti uiden Tširkka-
Kemijoen 1. elokuuta klo 12 men-
nessä ilman vastarintaa. Seuraa-
vana joen ylitti 132. JR:n toinen 
pataljoona, jonka kuudes komppa-
nia eristi suomalaisten tukikohdan 
Tahkokosken kaakkoispuolella 
epäonnistuttuaan sen tuhoamises-

sa. Tästä suomalaisten taisteluiden 
loppuun saakka pitämästä tukikoh-
dasta syntyi jatkossa suurin vaiva 
joen ylittäneille hyökkäysjoukoille. 
Suomalaiset uhkasivat sieltä sillan-
päätä, keskittivät sinne lisäjouk-
koja pohjoisessa olevista tukikoh-
distaan ja hyökkäsivät jatkuvasti 
sillanpään kukistamiseksi. 

Joen ylitettyään 345. JR:n ko-
nepistoolikomppania hyökkäsi 
etelämpänä olevaan suomalaiseen 
tukikohtaan, jonka valtasi nope-
asti suomalaisen varuskunnan 
vetäytyessä kohti Kuusivaaran 
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kylää. Ensimmäisenä taistelupäi-
vänä Koršunovin joukot varmis-
tivat suurehkon sillanpään joen 
länsipuolella, mutta divisioonan 
komentaja oli tyytymätön Zelens-
kin rykmentin hitaaseen ylime-
noon. Zelenski odotteli pioneerien 
rakentaman sillan valmistumista 
1,2/132. JR:n ylimenoa varten läh-
temättä hyökkäykseen kohti Ontro-
senvaaraa. 132. JR ylitti kuitenkin 
joen kokonaisuudessaan elokuun 
1. ja 2. päivän vastaisena yönä ja
sai käskyn jatkaa kohti kukkulaa
241,5 ja siitä Ontrosenvaaraan.
Päivän kuluessa suomalaisten vas-
tarinta oli voimistunut ja 132. JR ei
pystynyt saavuttamaan tavoitettaan
elokuun 2. päivän aikana. Taistelut
muuttuivat paikoittain ankariksi lä-
hitaisteluiksi.

Samana päivänä 345. JR ylitti 
joen ja siirtyi puolustukseen sil-
lanpäässä. Illan suussa Koršunov 
muutti alkuperäistä suunnitel-
maansa ja päätti hyökätä koukaten 
oikealta Pedjärven länsipuolelta 
ensiksi Iivananmäelle katkaisten 
Kiimasjärvelle menevän tien ja 
jatkaen kohti Ontrosenvaaraa. Suo-
malaisten keskitettyä tälle aluelle 
3. elokuuta noin kaksi pataljoonaa
muuttuivat taistelut päivän kulues-
sa erittäin ankariksi. Myös evers-
tiluutnantti Mihail Smilykin 239. 
JR:n tekemä rintamahyökkäys pää-
puolustuslinjalla epäonnistui jouk-
kojen vetäytyessä lähtöasemilleen. 
Kapteeni Aleksandr Kožuškon 

1/345. JR onnistui kuitenkin kat-
kaisemaan Kiimasjärven tien ja 
valtaamaan yllättäen 4. päivänä 
elokuuta noin klo 4 Ontrosenvaa-
ran. Rykmentti otti kuusi sotavan-
kia ja sai saaliiksi muutaman tykin, 
muona- ja ammusvarastot sekä he-
vosia ja karjaa.

Lähtö Ontrosenvaarasta

Erkki Raappanan painajasuni, ai-
noan huolto- ja vetäytymistien kat-
kaiseminen, ei kuitenkaan kestänyt 
kauan. Ontrosenvaaran valtaus oli 
hyökkäyksen käännekohta. Käy-
tettyään loppuun panoksensa kap-
teeni Kožuškon komppania jätti 
kylän klo 18 vetäytyen luoteeseen. 
Komppania yhtyi 345. JR:n pää-
voimiin Pedjärven länsipuolella 5. 
elokuuta. Kylän jättämisen aiheutti 
27. divisioonan esikunnan mielestä
Iivananvaaran lounaisrinteillä oles-
kelleen majuri Mihail Gorškovin
pataljoonan, 1/132. JR:n. ”toimi-
mattomuus” ja ”päättämättömyys”.
Myöskään oman rykmentin patal-
joonat, 1/345. JR ja 345. RE, eivät
auttaneet kapteeni Kožuškon mie-
hiä Ontrosenvaarassa.

Koršunovin uuden päätöksen 
mukaan kaikki Iivananvaaran alu-
eella olevat joukot oli alistettava 
345. JR:n komentajalle everstiluut-
nantti Božkoville. Joukot oli keski-
tettävä kukkulan 241,5 alueelle 6.
elokuuta klo 3 mennessä. Yhdes-
sä 132. JR:n kanssa oli tuhottava
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kukkulan pohjois- ja koillispuolel-
la olevat suomalaisten päävoimat. 
Vakavan tilanteen pakottamana 
Koršunov päätti irrottaa 2/345. 
JR;n kolonnatien varmistuksesta ja 
3/239. JR:n pääpuolustuslinjasta. 
Näin ollen seitsemän divisioonan 
yhdeksästä pataljoonasta oli kes-
kitettävä Tahkokosken alueelle. 
Pääpuolustuslinjalle jäi vain kaksi 
pataljoonaa. Tahkokoskella silmä-
tikuksi muodostuneen suomalaisen 
tukikohdan selustaan oli koukatta-
va pohjoisesta Tuluslammen alu-
eella 2/345. JR:llä.

Tilanne ratkesi väliaikaisesti 
7. elokuuta, jolloin hermostunut
345. JR:n komentaja Božkov päät-
ti ilman Koršunovin lupaa ylittää
joen itään päin. Osa miehistä pääsi
omalle puolelle uiden ja kokoon-
tuen Hisjärven ja Tahkolammen
väliselle alueelle. Božkovin ja hä-
nen esikuntansa, 53. TR:n komen-
tajan, yhdeksännen komppanian,
9.3/345.JR:n ja tiedustelujoukku-
een kohtalot jäivät selvittämättä.
27. divisioonan käsityksen mukaan
he joko kaatuivat rannalla tai huk-
kuivat jokea ylittäessään.

Viimeinen taistelu

Tämän katasrofin seurauksena 
siirtyivät Koršunovin joukot lo-
pullisesti puolustukseen matalalla 
sillanpäällään. Aloitteen siirryttyä 
suomalaisille nämä hyökkäsivät 
10. elokuuta sillanpään tuhoami-

seksi kolmella pataljoonalla yh-
deksän Ju-88 pommittajan ja nel-
jän Me-109:n tuella, mutta eivät 
saaneet kuitenkaan mitään aikaan. 
27. divisioonaan esikunnan arvion
mukaan 132. JR aiheutti vihollisel-
le kahden sadan miehen tappiot.

Taistelun kääntyessä asemaso-
daksi päätti Erkki Raappana käyn-
nistää oman koukkaushyökkäyksen 
tavoitteena 27. divisioonan päävoi-
mien saartaminen ja tuhoaminen. 
Tästä suunnitelmasta Koršunov sai 
tietää 15. elokuuta iltakuudelta 345. 
JR:n panssarintorjuntapatteriston 
miesten pidättämältä sotavangilta, 
joka sanoi olevansa loikkari. Tä-
män tiedon mukaan suomalaiset 
olivat valmistautuneet hyökkää-
mään neljällä pataljoonalla Terva-
järven kannakselta kolonnatielle, 
katkaisemaan sen ja tuhoamaan 
kokonainen divisioona rintama-
hyökkäyksellä ja koukkauksella. 
Koršunovin esikunta ryhtyi heti 
vastatoimiin muun muassa mars-
sittamalla läpimurtoalueelle 3/239. 
JR:n ja 345. JR:n.

16. elokuuta klo 15.30 suomalai-
set lähtivät jatkosodan ja sotahis-
toriansa viimeiseen suurmittaiseen 
hyökkäykseen loikkarin ilmoitta-
malle alueelle, mursivat kahdek-
sannen komppanian vastarinnan ja 
saavuttivat kärkiosastoilla Hisjär-
ven pohjoispuolella olevan 27. di-
visioonan esikuntapaikan. Esikunta 
joutui itsekin osallistumaan taiste-
luun. Paikalle hälytettiin 1,3/345 
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JR, divisioonan tiedustelukomp-
pania, koulutuskomppania ja pans-
saritorjuntapatteri, jotka pakottivat 
vihollisen perääntymään.

Hisjärven ja Kandislammen kan-
naksen pohjoispuolella olevaan 
tukikohtaan suomalaiset hyökkä-
sivät pataljoonalla. Tukikohdan 
varuskunta taisteli sitkeästi, eikä 
hyökkääjä saanut aikaan mitään. Il-
takymmeneltä varuskunnan avuksi 
saapui osa tiedustelukomppanian 
miehistä, mikä nosti varuskunnan 
vahvuuden 52 mieheen. Näillä voi-
milla torjuttiin vielä kaksi hyökkä-

ystä, minkä jälkeen suomalaiset ve-
täytyivät. Kentälle jäi ilmoituksen 
mukaan sta kaatunutta suomalaista, 
5 pikakivääriä, 8 konekivääriä ja 
20 kivääriä.

Venäjän sota-arkiston kätköistä ei 
löytynyt 27. divisioonan tarkko-
ja tappiolukja ajalta 1.–16.8.1944. 
Divisioona esikunnan tietojen mu-
kaan tappiot olivat 1.–4.8 välillä 
629 miestä, joista 147 kaatunutta.

Juri Kilin
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LIEKSAJÄRVI

Lieksajärvi, taas edessäin pauhaat.
Taasen matkan sun luoksesi tein.
Ilman sinua löydä en rauhaa,
oma ainainen rakkautein!

Olet armas kuin lapsuutein kehto,
sinuun miellyin jo nuoruudessain.
Olkoon aikaianen aamu tai ehtoo,
hietarannoilles halajan ain.

Luokses taivallan pitkältä tieltä.
Niin kuin muinoinkin kuuntelemaan,
tulen mulle niin tuttua kieltäs,
josta soinnut taas lauluuni saan.

Tulen rohkeesti, salaa en hiivi.
Mulle yllyt jos myllertämään, 
nousen yllesi kajavan siivin,
sua lauluin käyn ylistämään.

Toki pärskeilläs suikkaat nyt suuta,
pölyt kasvoltain pyyhkäiset pois…
Ilman sinua paljon on muuta,
mutta laulujain – niitä ei ois! 

Nikolai Laine

Repolassa syntyneeltä karjalaiselta Nikolai Laineelta (oikealta 
nimeltään Nikolai Gippijev) ilmestyi vuonna 1958 Petroskoissa 
kotiseutuaiheinen runokokoelma nimeltään Lieksan lauluja, 
josta löytyy myös oheinen runo.


