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LUKIJALLE

Kerron suvustamme Karjalan Kannaksella ja kylästä, johon synnyin Laatokan rannalle. Kerron myös
kylistä, joita toisen maailmansodan myllerrykset toivat tielleni sekä maailman mullistuksista
muistinvaraisen lapsuuteni ajoilta. Kirjoitan mitä muistan ja mitä vanhemmat ovat minulle kerto-
neet. Teen kaiken siinä uskossa, että minulla on annettavaa tuleville sukupolville.
     Minua on vaivannut henkinen laiskuuteni, etten aikoinaan äänittänyt äitiäni. Hänen tarkka muis-
tinsa ulottui kauas 1800-luvun puolelle. Hän olisi ollut varsinainen tiedosto mitä tulee kansatieteeseen
ja sukujen vaiheisiin.
     Tästä harmistuneena päätin korjata tilannetta. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1981 tallensin
Eero-veljeni kertomaa talvisodan Taipaleenjoen taisteluista. Nyt minulla on yli neljäkymmentä tun-
tia äänitallenteita useilta karjalaisilta. Ne kertovat menneen maailman elämän tragedioista ja
komiikasta, rauhan ja sodan ajoista. Useimmat haastattelemani ovat jo päättäneet maallisen
vaelluksensa.
     Tauno-veljeni oli kalastaja ja hän oli viimeisiä, jotka purjehtivat Laatokan soima-veneillä. Hänen
äänitteensä kertovat kalastajien armottomasta työstä pakkasten ja myrskyjen kourissa. Nyt olisi pal-
jon muuta kysyttävää: elämän herkistä hetkistä, tyynestä Laatokasta ja sen luonnon kauneudesta.
Niin olisi, mutta vastaaja puuttuu. Tämä kysymys on noussut kipeänä mieleeni ääninauhoja
pyöritellessäni ja tutustuessani kirjallisuuden avulla Euroopan suurimpaan järveen, sillä vasta nyt
olen alkanut tajuta miten ainutlaatuinen oli minun kotijärveni Laatokka.
     Joukko-osastojen sotapäiväkirjoja tutkiessani olen kohdannut yllätyksen. Velipoikien äänitteet
täsmäävät lähes järkyttävän hyvin osastojen sotapäiväkirjojen merkintöjen kanssa. Sotien tapahtu-
mat olivat syöpyneet heidän mieliinsä lähtemättömän tarkasti.
     Kiitän suurta tukijoiden joukkoa, joka on jaksanut kannustaa, kun olen puurtanut lapsuuteni ajan
siirtämisessä kirjalliseen muotoon. Erityisesti kiitokseni kohteina ovat: Rauha-siskoni ja hänen poi-
kansa Mauno Koskinen, vaimoni Marja, tyttäreni Anna, opettajani Helmi Hännikäinen, Annikki
Sorvali, Marja-Liisa Lahti, Terho Kinnunen, Ahti Lintunen ja Veikko Virta.
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MUINAISIA TARINOITA

Perimätiedon mukaan heitä oli neljä veljestä. He vaelsivat suurien nälkävuosien jälkeen eräpolkuja
pitkin Hämeestä Karjalan Kannakselle. Heillä oli ainoana varmana tietona: Karjalassa on tilaa ja
työtä osaaville käsille. Saattaa olla, että he olivat suurten salojen piilopirttien asukkaita, joilla ei ollut
mitään menetettävää vaikka he jättäisivät erämaat. Varmaa ainakin on, etteivät he tienneet, mitä olisi
seuraavan tienmutkan takana.
     Veljekset ilmoittautuivat Kannaksella luterilaisen kirkon väestörekisteriin. Lähtöpaikan mukaan
he saivat nimekseen Hämäläin. Suvun varhaisimmat merkinnät kirkonkirjoissa ovat Nastolasta 1600-
luvun loppupuolelta.
     Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf oli tehnyt vaeltajille tilaa Kannakselle jo 1600-luvulla. Kylät,
jotka eivät kääntyneet edes miekan uhan edessä luterilaisuuteen poltettiin ja ortodoksinen rahvas
pakeni suurelle Venäjän maalle. 1600-luvun viimeisellä vuosikymmenellä olivat suuret katovuodet
ja niitä seuranneet nälkävuodet, suuret kuolonvuodet. Suuri pohjansota 1700-luvun alkupuolella ja
sitä seuranneet nälkävuodet olivat harventaneet Kannaksen asutuksen lähes olemattomiin. Asutus-
tyhjiö täyttyi Hämeestä ja Savosta tulleesta maattomasta väestä.

Neljäs sukupolvi – Suomi liitetään Venäjään

Ensimmäinen nimeltä tunnettu suvun edustaja on 1600-luvulta. Hän eli Hämeessä, Nastolassa. Kah-
den seuraavan sukupolven vaiheet ovat sen verran historian hämärässä, että olen aloittanut muinais-
ten esi-isien seuraamisen neljännestä sukupolvesta. Neljännen sukupolven Hämäläin, eli Aatami
Simonpoika syntyi vuonna 1762. Samana vuonna Katariina II, eli Katariina Suuri, kaappasi vallan
Venäjän maalla. Katariina II:n toimesta elpyi mm. Kannaksen sahateollisuus. Vuosisadan loppupuo-
lella Viipurista vietiin puutavaraa Eurooppaan enemmän kuin koko Ruotsista yhteensä.
     Aatami Simonpoika esiintyy kirkonkirjojen lehdellä seuraavan kerran perheineen Pien-Peron sahan
viilarina 1781-1786. Tähän aikaan uudet hollantilaiset ohutsahat olivat syrjäyttäneet paksut
kyläseppien takomat sahanterät. Aatami viilasi, haritti ja sovitti raamisahojen teriä. Se oli tarkkaa
työtä, sillä terien oli purtava mahdollisimman kevyesti tukkia, koska pienten koskien voima oli
saatava tehokkaaseen käyttöön. Varmaa on, että Aatami oli samalla seppä. Luultavasti Aatamin isä
oli ollut myös seppä, joka oli aikanaan takonut, hammastanut ja karkaissut sahojen teriä. Kun suuri
pohjansota oli hävittänyt ankarasti Hämettä, oli sieltä kadonnut saman tien sahateollisuutta. Simon
aikaiset yksiteräiset raamit olivat väistyneet ja Aatami hoiteli isänsä jälkeen yhdeksänteräisiä raame-
ja.
   Aatami asettui perheineen lopulta Laatokan rannan pitäjään, Sakkolaan. Tämä tapahtui ankarana
katovuotena 1797. Samalla  hänen työnsä muuttuivat yhä enemmän sepän töiksi. Ammatin muuttu-
miseen vaikutti se, että työt sahoilla loppuivat, kun uusi tsaari Paavali kielsi puutavaran myynnin
Eurooppaan, sillä hän pelkäsi, että hyvää puutavaraa voisi joutua Venäjän perivihollisen Ranskan
markkinoille. Aatami Simonpoika oli Ranskan Napoleonin ja Venäjän Aleksanteri I:n aikalaisia.
Hänen elämänsä loppuvuosina käytiin Suomen sota 1808-1809 ja hän näki miten koko Suomi liitet-
tiin tämän sodan seurauksena suureen Venäjän valtakuntaan.

Viides sukupolvi ja keisarin lahjoitusmaat

Viides Hämäläinen, Aatami Aataminpoika kasvoi sepäksi isänsä pajassa. Perimätiedon mukaan nuori
Aatami oli seppä, joka teki raudasta tai puusta mitä vain.
     Kun Pietari Suuri oli liittänyt suuren pohjansodan rauhansopimuksissa Karjalan Kannaksen Ve-
näjään, hän aloitti saman tien maa-alueiden jakamisen sodassa kunnostautuneille päälliköilleen. Suu-
rena länsimaisuuden ihailijana Pietari jätti ruotsalaisen oikeuskäytännön voimaan valloittamallaan
alueella. Lahjoitusmaiden saajat, venäläiset aateliset, olivat taas tottuneet kohtelemaan talonpoiki-
aan maaorjina. Lahjoitusmaahovien isäntien ja talonpoikien eturistiriitoja yritettiin ratkoa käräjillä.
Usein Venäjältä tuotiin kasakoita tukahduttamaan talonpoikaiskapinoita. Joskus koko kylän talon-
pojat ruoskittiin ja joka kymmenes passitettiin Siperiaan, jotta rahvas olisi tullut nöyremmäksi isän-
tiensä määräyksiä kohtaan.
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     Aatami Simonpoika ja hänen poikansa Aatami Aataminpoika olivat raudan, ahjon ja sysien tuttu-
ja, seppiä. Heitä eivät lahjoitusmaiden talonpoikien murheet luultavasti liiemmälti koskettaneet. Seppiä
tarvitsivat kaikki, niin torpparit kuin hovien herrat. Aatami Aataminpoika kuoli Sakkolassa 1823.
Hänen puolisonsa sai kokea poikansa Kustaan mukana lahjoitusmaatalonpoikien vaikeimmat ajat.
Maria Liisa os. Sinkko kuoli kolmekymmentä vuotta myöhemmin poikansa Kustaan kotona 1853
Saaroisten kylässä Laatokan rannalla.

Kuudes sukupolvi löytää asuinsijansa

Kuudennen sukupolven Hämäläinen, Kustaa Aataminpoika syntyi samana vuonna Suomen sodan,
“Vänrikki Stoolin tarinoiden sodan” syttyessä. Kustaa ja hänen veljensä Aleksanteri pitivät jonkin
aikaa yhdessä taloa Saaroisissa.
     Lukkarinkoulun käynyt Aleksanteri avioitui seppä Mickel Tavastin Eeva-tyttären kanssa ja he
perustivat asumuksensa Tapparin kylään. Aleksanteri muistetaan Tapparin  Hämäläisten kantaisänä.
Nuoruudessaan hän oli ollut viulunsoittaja, mutta lukkarikoulun jälkeen maallinen soittopeli sai väistyä
virsikanteleen tieltä. Niin viulut kuin virsikanteleet Aleksanteri rakensi itse. Tekijämiehiä. Kun hän
lauloi kirkossa, hänen laulunsa peitti seurakunnan ja kanttorin äänen. Joskus tuntemattomat lukkarit
tulivat jumalanpalveluksen jälkeen kiittämään kädestä pitäen voimallista veisaajaa. Pirteissä Alek-
santerin ääni sai ikkunoiden lasit helisemään.
     Laulumiehen perinteitä jatkoi Aleksanterin veljen poika Salomon. Salomon lauloi rajaseudun
vainajat viimeiselle matkalle, arkkuun laitettaessa ja silloin kun vainaja kuljetettiin kirkolle. Laulaja
antoi kuulua äänensä matkan kestäessä talojen ja kylien kohdilla. Salomon, kansan puheparressa
Muonikka, oli tunnettu myös hyvistä hevosistaan.
     Kustaa jäi Laatokan rannalle Saaroisiin. Hän rakensi tupansa vastapäätä Lotteen saarta, suojaisen
lahden tuntumaan. Kustaa kaivoi ojat, kuivatti rämeet ja kynti ne pelloiksi. Kustaa oli puuseppä.
Hänestä tuli Saaroisten rannan Hämäläisten kantaisä. Palanen Laatokan rantaa kulkee vieläkin van-
hoissa kartoissa Kustaalan kylän nimellä.
     Kustaa oli ollut suuri ja vahva mies. Todisteena se, että hevosenkenkä oikeni hänen kourissaan.
Kerran riijuureissullaan hän oli tullut taloon, jossa navettapiiat eivät suvainneet antaa Kustaan hevo-
selle heiniä. Kun naiset olivat menneet sisälle, Kustaa oli kantanut hevosensa jonkinlaisia rappusia
pitkin navetan vintille heinäkasan ääreen. Karjarakennuksesta oli puuttunut tavanomainen ajosilta
ylisille. Aamulla naisväki sitten siunaili, miten ihmeessä hevonen oli päässyt ylös. Tätä juttua on
kerrottu usein ja ihan täytenä totena. Tarina ei kerro sitä, että löytyikö juuri siitä talosta hänen tuleva
puolisonsa Maria Simontytär Hatakka.

1812 Vanha Suomi liitettiin Viipurin lääninä autonomiseen Suomeen. Vanha Suomi tarkoittaa aluet-
ta, jonka Pietari I oli valloittanut suuren pohjansodan aikana. Liitos ei kuitenkaan lopettanut lahjoitus-
maakäytäntöä Kannaksella. Kustaan elämän kohdalle katovuosi ja nälkävuosi sattui 1830. Torppari
ja myöhemmin lampuoti Kustaan aikana lahjoitusmaatalonpoikien riisto saavutti lakipisteensä. Vuonna
1837 lahjoitusmaiden venäläiset isännät saivat Nikolai I:n asetuksella omistusoikeuden talonpoikien
maihin.
     Samana vuonna syntyi Manu Kustaanpoika, seitsemännen sukupolven Hämäläisiä. Nikolai I:n
asetuksen nojalla talonpoikia häädettiin torpistaan. Häädettyjen torpat poltettiin, etteivät he olisi
päässeet enää asettumaan mailleen. Kannaksen talonpojat olivat silloin hyvin lähellä maaorjuutta.
    Saaroisissa kasakat tappoivat Antti Revon, joka uhmasi hovin isännän häätöä. Revon Antin mur-
hasta on säilynyt muistissani pala kansanrunoa. Tuntematon runonlaulaja kuvailee Kustaa Aatamin-
pojan mietteitä hänen ajatellessaan sortajia, sorrettuja ja elämän mielettömyyttä:

Kävi Kustaa katsomaan
pitkä mies miittimään:
Miks ol meres ves veristä.
Siks ol meres ves veristä,
ko Suven niityt verta niel,
uivat Urpasen kujaset.
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Antti Revon murha liittyy aikansa suuriin reaalipoliittisiin tapahtumiin. Kun Viipurin läänin maaherra
Carl Gustaf Mannerheim hyväksyi tapahtuneen, hän sai palkkioksi Viipuriin perustetun hovioikeuden
ensimmäisen presidentin viran. Hänen pojanpojastaan tuli myöhemmin tsaari Nikolai II:n kenraali ja
Suomen marsalkka. Hän oli Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Pitkä Kustaa kuoli lampuotina 1865, kaksi vuotta ennen kuin hänestä olisi voinut tulla itsenäinen
talonpoika. Varmaankin hän tiesi Suomen Senaatissa käsiteltävästä laista, jonka turvin talonpojat
saisivat maansa omikseen.
     Vuonna 1867 Suomen säädyt varasivat määrärahan lahjoitusmaiden ostamiseksi Suomen valtiol-
le. Saatiin aikaan järjestely, jonka mukaan talonpojat voivat ostaa omat tilansa pitkän ajan kuluessa
itselleen. Ostamisoikeus määriteltiin: ”Jonka heidän esi-isänsä olivat omistaneet eivätkä sitä pois-
myyneet, muuten vaan kehityksen myötä menettäneet omistusoikeutensa”.
     Valtio aloitti myyntiin tulevien hovien ostot. Jos lampuodit suostuivat kauppaehtoihin lahjoitus-
maan omistajan kanssa, maat jaettiin heille. Jos kauppoja ei syntynyt, valtio osti koko hovin omis-
tukseensa. Näistä hoveista myytiin myöhemmin  asutustiloja maata tarvitseville. Tällä tavoin jaettiin
mm. Kämärän alahovin maat 1938. Osan hovista, runsaat neljäkymmentä hehtaaria, saivat omistuk-
seensa Rauha-siskoni ja hänen miehensä Mikko Koskinen.

Seitsemäs sukupolvi – isoisäni Manu Kustaanpoika

Vasta Kustaan pojat saivat isänsä raivaamat maat omistukseensa. Alkuperäiselle asuinsijalle rannal-
le, vanhalle tuvalle, jäi isännäksi Manu Kustaanpoika. Hän sai puolisokseen Aune Matintytär Tuo-
kon.

Minulle on jäänyt äidiltäni perimätietona pieni pala häärunoa:

Kukka viijiä Kustalua
Törötist tuuvua tervatönttö.

Kuka oli kukka ja kenelle jäi tervatönttö? Törötti oli kalasatama ja tervatönttö puinen terva-astia.
Rauha-siskoni hän tiesi ainakin kukan: isoäitimme Aune Matintytär Tuokko. Sopi hyvin sillä hän oli
ollut aikanaan vaalea, pitkä ja hoikka tyttö, oikea kaunotar. Tervatöntöstä sisareni ei tiennyt mitään,
oli vain muistavinaan, että sisarukset naivat ristiin ja pidettiin kaksoishäät.
     Tuokkojen suvun tuntija, serkkuni Ilmi Pesonen selvitti tervatöntön arvoituksen. Manua viisi
vuotta nuorempi sisar Susanna Kustaantytär oli runon tervatönttö ja hän astui avioon Paavo Matin-
poika Tuokon kanssa. Häärunossa oli ollut muitakin vähemmän mairittelevia sanontoja, joiden joh-
dosta Hämäläiset ja Tuokot olivat olleet aikansa nyreissään toisilleen.
     Manun parhaimman miehuuden aikana alkoi Vanhan Suomen ennennäkemätön kiri ja nousu elä-
män kaikilla alueilla muun Suomen rinnalle. Tosin kehitystä hidastivat  katovuodet 1867-1868 ja
tästä seurannut nälänhätä koko maassa. Vuosisata vaihtui. 1903 keväällä Laatokan pinta tulvi. Kylvön
ajankohta siirtyi viikkoja eteenpäin. Olisiko nälkävuosi taas edessä? Isoisäni vaipui omiin ajatuk-
siinsa. Sinä keväänä Manun elämäntaival päättyi hänen omasta tahdostaan mereen hukuttautumalla.
Lapsuudessani kuulin puhuttavan kuiskaillen miten Manu oli sitonut kiviä jalkoihinsa ennen
hukuttautumistaan.
     Aune Matintytär Tuokko jäi poikansa Aapro Manunpojan taloon. Hän ehti nähdä ensimmäisen
maailmansodan, kansalaissodan ja itsenäisen Suomen syntyvaiheet. Joitakin päiviä ennen kuole-
maansa Aune-mummo oli hapuillut kovasti pyhähuiviaan, hän oli mielestään lähdössä matkalle.
Hän nukahti hiljaa pois vähän ennen juhannusta 1922.
     Vähäinenkin suvun tutkiminen on tuonut menneet sukupolvet lähelle. Joskus olen kyllä jäänyt
ihmettelemään: milloin olivat ne vanhat, hyvät ajat?
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VANHEMPANI

Aapro Manunpoika, kahdeksannen polven Hämäläinen, katsoo minua vanhassa, ajan kellastuttamassa
valokuvassa. Kuva on otettu vanhan tuvan aikana, kaksikymmenluvulla. Vanha tupa oli Laatokan
rannalla, Lotteensaarta vastapäätä. Aapron ilme on totinen, mutta samalla levollinen. Aaprolla on
kalastajan kädet, vahvat, suonikkaat, työn kovettamat. Isäni vaatetus on yksinkertainen, aikakauteen
ja säätyynsä sopiva. Kaksirivinen takki, kaulukseton paita, suorat housut ja saappaat. Luulen, ettei
hänellä hienompia vaatteita juuri ollutkaan, mutta siitä huolimatta minusta tuntuu, kuin Aapro Manun-
poika olisi löytänyt omanarvontuntonsa ja paikkansa yhteisössä. Vanha tupa oli hänen isiensä maal-
la. Tuvan oli rakentanut isäni isoisä Kustaa Aataminpoika. Siinä isäni istuu, oman tupansa penkillä.
     Fiikus ja unelma ovat äitini vaalimia ja ne on tuotu luultavasti vasiten valokuvaan mukaan.
Pöytäliinat ja verhot ovat Rauha-siskoni kätten töitä. Isän pään yläpuolella on varsin erikoisissa
kehyksissä naisen kuva. Kehykset ovat puusta veistetyt tai sitten pronssivalua. Ne ovat kulkeutuneet
todennäköisesti idästä päin vanhaan tupaan. Pietarista? Meistä jäljellä olevista sisaruksista kumpi-
kaan ei muista kuvaa koskaan nähneensä. Kuka voisi olla kuvan nainen? Olisiko hän isoäitimme
Aune Matintytär Tuokko?
     Isäni kävi merellä, hän oli ennen kaikkea kalastaja. Hän oli kokkaveneiden, soimien purjehtija.
Näillä yli kolmetoistametrisillä purjeveneillä Saaroisten miehet menivät sinne, mistä löytyivät par-
haat apajat. Vaikka Aapron terveys oli alkanut pettää jo hyvän aikaa ennen syntymääni, hän kävi silti
merellä. Kalamies. Jo silloin lohenpyytäjät viipyivät viikkoja kaukana omilta rannoilta.
     Muistan isääni hyvin niukasti. Hän oli vain jotenkin läsnä. Enemmänkin olen kuullut muilta ja
sekin on aika vähän. Aapron kuoleman aiheuttama levottomuus ja hälinä on jäänyt mieleeni parhai-
ten. Ihmettelin miksi velipoika Eero kantoi minut niin totisena naapuriin, Simolaan. Jälkeenpäin
olen saanut tietää, että isäni oli ollut viimeisenä elinpäivänään huolissaan minusta ja sanonut useaan
kertaan:

- Mihihä tuo pien raukka oikei joutuup.
     Hän oli rauhoittunut vasta, kun äiti oli luvannut pitää huolta parhaansa mukaan niin kauan kuin
eläisi.
   Oli helmikuuta, kun kahlasin syvässä lumessa meidän riihellemme. Kurkistin korkean kynnyksen
yli sisälle. Kylmän riihen hämärässä lepäsi Aapro Manunpojan kelmeä ruumis laudoilla. Vieläkin
muistan sisälleni hiipineen kolkon tyhjyyden tunteen. Silloin opin nopeasti, mitä merkitsee, kun
ihminen on kuollut.
     Parasta, mitä isästäni olen kuullut, ovat kummini, sukeltaja  Vilho Eelis Salmisen sanat:
     - Hän oli sellainen, sellainen sanansa pitävä mies.
Siinä on mainesanoja kenelle tahansa miehelle.
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Äitini oli seitsemänkymmenenviiden, kun kuvasin hänet Tauno- veljeni kotona. Taakse olivat jääneet
pahimmat kivut Karjalan menetyksestä, evakkovuodet ja jälleenrakennustyö.
     Äidilläni oli omintakeinen keino karistaa jokapäiväiset murheet. Hän lähti omien sanojensa mu-
kaan hulkkamaan. Hän pakkasi matkalaukun ja matkusti lastensa tai muiden läheistensä luo jos
minnekin päin Suomea. Tuomiset hän oli varannut aina hyvän aikaa ennen matkaa.
     Hän oli aina kiinni elämässä, tunsi päivänpolitiikan kiemurat ja ihmetteli meidän muiden mukana
avaruuden valloitusta. Äitini teki työtä niin kauan kuin suinkin jaksoi. Kun joku ehdotteli lepohetkiä,
oli vastaus:
     - Suapha sitä ihmine muata mua ruavos.
     Kuva viestittää: äit-Mar on oppinut ymmärtämään elämän komiikan ja hymähtelemään koko
maailmalle. Aapron Mari käsitteli elämää Karjalasta tuomiensa sanontojen kautta.
Huutavista ja kovaäänisistä ihmisistä:
     - Huutuat ko Ressoi suvet.
Vihaisesta ja myrtyneestä:
     - Äräjiäp ko Muurainsuon karhu.
Joskus ohjeellisesti:
     - Käs ei kulu kätellessä, suu ei suuta antaissua.
Ressoin metsät ja Muurainsuo löytyvät vielä Metsäpirtin vanhoista kartoista.

MARIA HEIKINTYTTÄREN LAPSUUS JA NUORUUS 1800-LUVULLA

Äitini kertoi paljon lapsuudenkodistaan. Monimutkaiset sukulaisuussuhteet olivat suorastaan hänen
alaansa, mutta vain tärkeimpiä asioita on jäänyt mieleeni. Maria Heikintyttären syntymäkoti oli
Hatakanmäellä, Pietariin vievän tien varrella. Päärakennuksen portailta avautuivat kylän laajat
peltoaukeamat. Hänen lapsuutensa koti oli varsin vauras maatila. Parikymmentä lehmää navetassa ja
neljä tai viisi hevosta tallissa. Koko äidin suku oli tasapainoisia ja omilla maillaan viihtyviä maa-
miehiä, talonpoikia.
     Äitini oli lapsuudessaan ja nuoruudessaan notkea tyttö. Hienoista ylpeyttä tuntien hän kertoi
kävelleensä käsillään lapsuudenkotinsa pihanurmikolla miten pitkälle vain halusi. Tässä hän peittosi
puhtaasti kaikki omat lapsensa. Joskus kuusikymmenluvulla Rauha-siskoni Risto-poika kuunteli
jälleen kerran mummonsa voimistelijan lahjoista Karkkilan Metsäpirtin tuvassa. Kun mummo tuli
seuraavana kesänä Karkkilaan ja ihaili talon edessä kaunista nurmikkoa, hän ei malttanut olla
muistelematta taas lapsuutensa käsilläkävelyä. Silloin Risto näytti mitä oli oppinut vuoden aikana ja
käveli mummonsa hämmästykseksi ja riemuksi käsillään. Tätä ihmettä äitini kuulutti joka paikassa,
missä ikinä liikkui.
     Paimenessa ollessaan Maria ja muut lapset pasajivat Viisjoessa. Kaiketi joen kylmä ja voimakas
virtaus aiheuttivat sen, ettei hän oppinut koskaan uimaan. Sen tähden hänellä oli jatkuva kammo
vettä kohtaan
     Laurin päivän aikoihin talon naisväki otti keritsimensä ja ajoi paimenten kanssa lampaat Viisjoen
rantaa. Siellä ne pestiin kunnolla. Lampaiden kuivuttua seurasi keritseminen. Yksi kerrallaan ne
kaadettiin keritsijänsä jalkojen väliin, jalat sidottiin narulla ja lammas ihmetteli hiljaa keritsimien
leikatessa sen villapeitettä. Kuka tahansa ei kelvannut keritsijäksi, sillä jäljen piti olla tasaisen kau-
nista eikä lampaaseen saanut tulla ylimääräisiä reikiä. Keritsemisen jälkeen lammas oli vähän ih-
meissään, mutta ilmeisen tyytyväinen päästessään paksuksi kasvaneesta turkistaan. Sanottiin: Laur
lampuat keritsyö.
     Äitini lapsuuden ja koko Karjalassa olon ajan rukiin korjuu oli melkeinpä juhlaa. Ruis niitettiin
sirpeillä ja sidottiin lyhteiksi. Lyhteistä koottiin kuhilaat. Samoihin aikoihin vanhat emännät alkoivat
nostella vokkeja eli rukkeja tupiin. Rukin lapaan kiinnitettiin pellavakuontalo. Ja lankojen kehrääminen
alkoi. Vuotuisesta ajankäytöstä muistutti taas sananparsi: kuhilas pellol, kuontalo nurkkua.
     Äiti muisteli usein kunnioituksella ja lämmöllä lempeää ja kärsivällistä omaa mummovainaataan.
Katri-mummo oli äitini isän äiti. Kun mummon rukki alkoi surista, kerääntyivät lapset hänen ympäril-
leen. En tiedä, mitä taitava kertoja puheli, mutta ainakin se oli lapsille mieleistä kuultavaa. Siinä
kehräämisen ohessa mummo opetti lapset lukemaan. Heille avautui kirjaimien ja sanojen välinen
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yhteys ja kirjojen kautta kokonaan uusi maailma. Äitini isoäiti oli syntynyt 1800-luvun alkupuolella,
siis kauan ennen kansakoululaitosta.
     Maria Heikintyttären opillinen sivistys käsitti kaksi vuotta kiertokoulua ja kaksi vuotta kansakou-
lua, mutta sekin riitti siihen aikaan. Hän oli lukenut nuorena aikuisena Metsäpirtin lainakirjaston
useaan kertaan.
     Marian sisar Katri halusi taas kerran Ristsyrjän mäelle tansseihin. Ja takuulla myös kylän poikia
katsastelemaan. Äiti ja isä sanoivat kuitenkin aikeille jyrkästi:
     - Ei, ei ja ei!
     Elämää kokenut ja viisas mummo pyysi vaivihkaa Katrin aittaan. Siellä he tekivät peiton alle
nukkuvaa ihmistä muistuttavan mökkänän. Salaliittolaiset palasivat omiin puuhiinsa, ja Katrikin oli
luopunut tanssiluvan pyytelystä. Myöhäisen kesäillan hämärissä Heikki-isä kurkisti aitan ovesta ja
tosiaankin, siellähän se Katri nukkui jo kaikessa rauhassa. Olisi kutkuttavaa tietää, mitä Katri kertoi
seuraavana päivänä liittolaiselleen.
     Jouluna tuotiin suorat rukiin oljet suuren tuvan puhdistetulle lattialle. Se oli lapsille koko joulun
aikaisen riemun ja temmellyksen paikka. Silloin jouluaika oli huomattavasti pitempi kuin nyt. Maria
kertoili lapsuutensa jouluista siihen sävyyn kuin ne olisivat olleet ainakin jonkin verran parempia
kuin myöhäisemmät joulut joulukuusineen
     Marian lapsuuden aikaan talojen ovia ei lukittu yön ajaksi, sillä myöhäinen kulkija tarvitsi myös
yösijansa. Aamulla tarjottiin taloon kuulumattomille saikat, samalla tavalla kuin muullekin perheel-
le. Vaeltajat kaivoivat laukuistaan suuret venäläiset leivät ja söivät niitä ilman särvintä teen kanssa.
Pienen maksun he jättivät tuvan pöydälle ja taas tielle. Keitä olivat ne muukalaiset? Jotkut olivat
konovaloja eli eläinten kuohitsijoita, toiset laukkuryssiä eli kulkukauppiaita. He kiersivät talosta
taloon ja myivät kaikkea tarpeellista, neuloja, lankaa, nappeja, sukkanauhaa, kampoja, peilejä jne.
Osa kulkijoista oli pyhiinvaellusmatkaa suorittavia ortodokseja. Heidän tiensä saattoi viedä
Konevitsaan tai vielä suurempaan monasteriin eli luostariin, kauas Laatokalle Valamoon.
     Ortodoksinen vanha Pietari valmistautui vuosittain karnevaaliriehaan. Se oli ennen paastoa ja sitä
seuraavaa pääsiäistä. Pääsiäinen oli ja on edelleenkin ortodoksien suurin kirkkopyhä. Marian lap-
suudenkodissa valmistauduttiin hyvissä ajoin paastoa edeltävään ilonpitoon. Parhaimmat reet ja valjaat
puhdistettiin ja kiillotettiin. Rekien peitoiksi noudettiin aitoista hienoimmat vällyt. Hevoset kengitettiin,
harjattiin ja huollettiin muutenkin. Miksi luterilaisistakin kylistä sitten mentiin ortodoksien ilonpi-
toon? Sinne mentiin tienaamaan. Mentiin ajureiksi.
     Kun Pietarin sosieteetti juhli, se juhli kunnolla. Hienot herrat ja daamit ottivat mielellään suoma-
laisen ajuriksi. Hyvillä ja komeilla hevosilla ajeltiin kilpaa leveitä prospekteja. Ajurin takana reessä
ilo oli ylimmillään, sillä venäläiset olivat varanneet riittävästi vodkaa lämmikkeeksi päivän ajeluihin.
Takuulla suomalaiset ajurit kuulivat pietarilaisten naisten ja miesten kuherteluakin selkänsä takana,
ymmärsivät sitten venättä tai eivät. Mitä parempi kyyti, sitä runsaampi palkkio ja rikkaat venäläiset
maksoivat hyvin. Spasibo, do svidanija, Pietari!
     Mualitsan ajot olivat rajakylien talonpojille varsin kannattavia, selvästä rahasta kun oli jatkuva
puute. Vuosikymmeniä myöhemmin äiti kertoi vähän huvittuneena jonkun hänen sedistään neuvo-
neen mualitsan ajoon lähteviä:
     - Pyytäkiä paper‘rahhua. Ei sua ottua kultarahhoi, kulta kulluup.
     Ajurit tekivät kotiensa toivomuslistojen mukaisia ostoksia Pietarissa. Pietari oli rikas miljoona-
kaupunki, ja sen tavaravalikoimat olivat monin verroin suuremmat kuin Viipurin. Viipuri oli kaiken
lisäksi toivottoman kaukana Kannaksen rajakylistä. Huonekaluja, turkkeja, astiastoja, samovaareja,
taide-esineitä, näitä kaikkia tuotiin mualitsan ajurien mukana Pietarista.

Jättiläinen

Hatakanmäen isoisästä käytettiin nimitystä “kylä-äijä” ja isoäidistä “kylä-ämmä”. Nimitykset mai-
nittiin aina suurta kunnioitusta tarkoittaen. Kylä-äijäni Heikki Hämäläinen syntyi 1863 Metsäpirtissä
ja hän kuoli 1952 Peräseinäjoella. Kylä-ämmäni Helena Mikontytär Pusa syntyi 1866. Hän oli kuollut
jo kauan ennen syntymääni.
     Meidän kylä-äijämme oli kooltaan hyvin suuri, niin kuin äidin suvun miehet yleensä. En ole
kuullut kenestäkään niin paljon hyvää, mitä tulee oikeudenmukaisuuteen, inhimillisyyteen ja toisen
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ihmisen kunnioittamiseen kuin kylä-äijästä. Mitä enemmän hänestä olen kuullut, sitä suuremmaksi
hän on kasvanut mielessäni.
     Mikko-enoni oli viettänyt häänsä sievän ja hoikan tytön, Siirin kanssa. Äijä istui seuraavana
päivänä Albert-veljensä kanssa talonsa portailla. Siiri toimitteli siinä askareita ja kulki vähän väliä
miesten läheltä. Kuin ohimennen Siiri kuuli veljesten seuraavan keskustelun. Äijän veli tuumaili:
     - Kyllä tuo Siiri on niin pieni ja hentoinen, että mitenkähän siitä oikein on talon töihin.
     - Kuule, sie Taavetti, se on nii jot ko meijä talos tarvitua voimua, sillo valjastettua hevone.
     Siitä hetkestä lähtien Siiri tunsi tulevaisuutensa turvatuksi. Äijä ei jättänyt Mikko-enon Siiriä tai
ketään muutakaan läheisistään koskaan pulaan. Miten toivonkaan meidän kylä-äijämme maineen
kantavan kauas 2000-luvulle!
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Näen kuvassa kaikkensa menettäneen ja maailmaan väsyneen vanhan miehen, sen jättiläisen. Hän
on jättänyt taakseen turvallisen elämänsä ja kotinsa. Hänen veljensä poika kaatui talvisodan ensim-
mäisenä päivänä ja hänen nuorin veljensä Mikko katosi jatkosodan lopulla sodan melskeisiin Syvärin
suunnalla. Varmaa on, ettei Heikki Aataminpoika koskaan kotiutunut Pohjanmaalle, vaan jäi sisim-
mässään Metsäpirtin Hatakanmäelle. Valokuvan mies on menetyksien ja elämän riisuma ihminen.

Jatkosodan aikana maalaistaloihin määrättiin työmiehiksi venäläisiä sotavankeja. Kun äijä taisi mel-
koisesti venättä, hänelle oli iloa keskustella naapurin poikien kanssa heidän omalla äidinkielellään.
Samalla äijä tunsi olevansa tarpeellinen henkilö toimiessaan tulkkina. Aikanaan sotavangit lähtivät
omaan maahansa, mutta lähtöä varjosti paha aavistus siitä, mitä siellä oli odotettavissa.

Kun nyt ajattelen äijääni ja isääni, huomaan yllätyksekseni muistavani äijäni paremmin kuin isäni.
Näin äijän joitakin kertoja isän kuoleman jälkeen. Kylän äijä on ainoa isovanhemmistani, jonka olen
koskaan nähnyt. Tapasimme äitini kanssa äijän viimeisen kerran Heinäveden evakkokautena, vuon-
na 1941. Tulimme evakkotalon suureen tupaan, äijä istui peräpenkillä, me jäimme ovensuuhun odot-
tamaan. Äijä, silloin noin 77-vuotias, kohottautui hitaasti, suoristi pitkän vartalonsa ja tunsi meidät.
Isä ja tytär katsoivat kauan toisiaan. Silloin Heikki Hämäläinen oli vielä se vanha jättiläinen, saman-
lainen kuin Hatakanmäellä. Äijä siristeli siinä silmiään ja melkein kuiskasi:
     - Mariahan se siinä.

Tyttö ja purjeet

Hatakanmäen nuoret kokoontuivat tapaamaan toisiaan Ristsyrjän mäelle. Se oli ikivanha
juhannuskokkojen paikka. Sanottiin, että sieltä näkyi melkein puoli maailmaa. Koko Laatokan val-
tava sininen selkä avautui Ristsyrjän mäeltä mykistävän suurena 1900-luvun alkupuolen nuorille.
Kaukana näkyivät Saaroisten rannasta merelle lähtevät kaksimastoiset valkopurjeiset kalastusveneet.
Melkein kuin leikiten ne viilettivät merta ja tekivät luovejaan rannattomalla ulapalla. Siellä aavalla
purjehtivat Saaroisten pojat. Korkealla mäellä tytöt haikailivat rantojen poikia. Maria muiden muka-
na. Varmaankin valkoiset purjeet herättivät kaukokaipuun ja ajatuksen, että ne pojat, ne vasta miehiä
ovat. Oman kylän peltojen kyntäjät eivät olleet purjehtijoihin verrattuina yhtään mitään.
     Laatokkaa purjehtivat kalastajat tähystelivät puolestaan Hatakanmäelle päin, mutta eivät suin-
kaan tiirailleet tyttöjä vaan kaukaa näkyvä mäki oli heille ainoastaan hyvä maamerkki. Tai ehkä
sittenkin erään Aapron ajatuksissa viivähti muuan Maria.
     Myös siihen aikaan nuoret osasivat ilonpidon taidon. Tanssittiin. En kylläkään tiedä, millaisia
olivat sen ajan tanssit eli kalenat, mutta ainakin viulunsoittajat huolehtivat musiikista tai sitten laulu
antoi piirileikin poljennon. Jos jotenkin voisi nyt päästä seuraamaan ihan vuosisadan vaihteen kemuja,
voisi kenties yllättäen havaita kaikki samat inhimillisen elämän piirteet kuin omassa ajassamme.
Tosin piirileikkilaulujen sanat olivat kansankieltä, joka nykyisin luokiteltaisiin korville sopimattomaksi.
Aapro Hämäläinen oli kuulemma kova poika tanssimaan. Tyttöjen kesken puhuttiinkin “Kustaalan
palavapääpojasta”. Olisiko tämä Kustaalan poika jotenkin sytyttänyt Hatakanmäen tytön polkan
pyörteissä.
     Hämärän peitossa on, miten Maria Heikintytär Hämäläinen tapasi Aapro Manunpojan, sekä myös
se, miten heidän romanssinsa kehittyi. Joka tapauksessa Maria meni kertomaan Heikki-isälleen
tulevaisuuteensa liittyviä suunnitelmia Kustaalan Aapron kanssa. Heikki tuumaili: eihän se Kusta-
alan moneen osaan jaettu talo ole enää entisensä, eikä vauraudeltaan mitenkään merkillinen, mutta
onhan sillä sentään komea karahtääri.
     Häät vietettiin 25.3.1906. Kun Marian ja Aapron häitä tanssittiin, oli Suomi ollut Venäjän yhte-
ydessä autonomisena Suuriruhtinaskuntana lähes sata vuotta. Vuotta aikaisemmin oli päättynyt Ve-
näjän-Japanin sota. Myöhemmin äitini tuhahteli vähän huvittuneena muistellessaan, miten pahoil-
laan he olivat olleet Venäjän tappiollisesta sodasta Japania vastaan.

Kaukaa niin kaunis Laatokka oli kuitenkin lähellä eläen aivan muuta. Suurperheen talo oli paikalla,
johon puhaltelivat pohjoisesta kylmät viimat meren jäälakeutta pitkin. Eikä se kalastajien työ ollut
vain kevyttä myötäistä. Aina välillä sattui, että myrskyn yllättämät miehet eivät palanneet. Meri oli
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ja pysyi äidilleni tuntemattomana ja kauhistuttavana. Alusta asti hän pelkäsi sitä. Jos se  tänään oli
kaunis ja aurinkoinen, niin huomenna se saattoi raivota vaahtopäisenä. Mutta kaikesta huolimatta
Maria Heikintytär oli selviytyjä.

AAPRON JA MARIAN LAPSET

Maria ja Aapro saivat ympärilleen melkoisen lapsilauman. Ajan tavan mukaan. Yhdeksännen suku-
polven Hämäläiset ikäjärjestyksessä: Aino, Tauno, Rauha, Eero, Heikki, Lauri ja Viljo.

Aino - esikoinen

Ainon lapsuuden aikana mentiin kaupoille usein Inkerinmaalle Miikkulaisiin, tai ainakin isä kävi
siellä kalareissuillaan ostoksilla. Miikkulaisten kylä oli Laatokan rannalla merkittävä kauppapaikka,
meiltä noin kymmenen kilometriä linnuntietä. Äitini on kertonut miten isä oli tuonut oikein kauniit
posliinihevoset Ainolle, kaksi- kolmevuotiaalle. Hevosparkojen jalat olivat katkenneet pienen tytön
käsissä. Mutta Aino näytteli kaikille typistettyjä posliinihevosia ja letusteli:
     - Nikuttelin, nakuttelin, taikinakannel vattakkai.
      Paitsi, että isämme oli kalastaja, hän myös söi mielellään kalaa. Esimerkiksi lohet, siiat ja nieriät
olivat kaloja, joita valmistettiin eri tavoin arkeen ja juhlaan. Kalastajien tapaan myös Saaroisten
rantojen kalamiehillä oli omat kalaherkkunsa. Isälleni maistui parhaiten pannulla voissa paistettu
lohi ja varsinkin sen nahka. Hän ei voinut sietää, että joku jätti lohen nahan lautaselle. Ei, vaikka
ruokavieraana olisi ollut kalaruokien hienouksiin tottumaton sukulainen. Kun vieraat sitten olivat
lähteneet, saattoi isä jupista: mokomille pitäisi laittaa lohen nahka taskuun. Tarkkakorvainen Aino
otti isän puheet ihan tosissaan ja sujautti kerran pihalle menneiden vieraiden taskuun lautaselle jää-
neet lohen nahat. Vielä aikuisena Aino muisteli ilkikurisena tapahtunutta ja aprikoi lohen nahan
taskustaan löytäneen siunailua.
     Katsellessani Rauha-siskoni kanssa karjamajoilla otettua kuvaa, hänelle tuli jostain mieleen elo-
kuvan nimi suomalaisen filmin alkuajoilta, “Unelma karjamajalla”. Ajatuksissani on käväissyt myös
kuvan nimenä, “Tyttö kuin unelma”. Valokuva on kenties vuodelta 1922.
     Ainosta vasemmalle on Katri-tätimme emännän arvonsa tuntevana valkoisessa esiliinassaan.
Muut kuvan henkilöt ovat Katrin palkollisia tai paimenia. Katri-täti ja hänen 1904 syntynyt Hilda-
tyttärensä olivat molemmat Ainon sydänystäviä. Aino ja Hilda kävivät joskus leikillistä kisaa samasta
pojasta, jostain Viskarin Josista. Viskarin poika ei ollut kuitenkaan kummankaan kohtalo.
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     Aino joutui toisella kymmenellä ollessaan paimeneksi Räikkölän korpeen, itärajan tuntumaan.
Pienen rajaojan toisella puolella oli ”suuri ja mahtava”. Hän oli paimenessa yhdessä Katri tädin
paimenten ja Hildan kanssa. Paimenet yöpyivät varta vasten rakennetussa karjamajassa. Lehmiä
laidunnettiin heinäisissä lehdoissa. Nykyisin sanottaisiin, että tehtiin arvokasta ekologista työtä, koska
koivikkojen heinikot hyödynnettiin näin luonnonmukaisella tavalla. Karjalassa riitti kaskeamisien
jäljiltä paljon nuoria koivikkoja. Maito haettiin kerran päivässä hevoskyydillä. Toisen lypsykerran
maito säilytettiin jääkellarissa. Ainon on täytynyt osata lypsäminen ja lehmien poikimiseen liittyvät
asiat.
     Kaikki, mitä tiedän Ainon lapsuudesta, nuoruudesta tai avioliitosta, on muilta kuultua. Mutta jo
vuosia ennen syntymääni hän oli elänyt nuoren aikuisuutensa kohtalokkaita vuosia.
     Aino ja Kolan Saska olivat pitäneet yhtä kolme vuotta ja molemmilla heillä oli ollut vakaa ajatus
yhteisestä tulevaisuudesta. Kuitenkin kävi kohtalokas vahinko; muuan Elsa alkoi odottaa Saskan
lasta. Seurauksena oli Elsan ja Saskan avioliitto. Siihen aikaan muu ei tullut kuuloonkaan. Ainon ja
Saskan tiet erosivat. Olen kuullut, miten Ainoa houkutti epätoivon hetkinä Laatokan jään reunan
ulkopuolella tumma sula meri.
     Piristääkseen murheellista sisartani Myöhäsen pojat pyysivät hänet Vilakkalaan häihin. Siellä
Aino tapasi Jalmari Eevan. Miten sitten olikaan määrätty heidät pariksi. Tiedän Ainon olleen kauan
aikaa kahden vaiheilla ennen kihlausta. Ainolla oli kädessään kaksi vaihtoehtoa: lähteäkö Suistamon
Seminaarin sisäänpääsykokeisiin, vaiko julkaista hänen ja Jalmarin kihlausilmoitus Käkisalmen Sa-
nomissa. Äitimme oli joskus haaveillut kiertokoulun opettajan urasta ja siksi arvaan hänen ajatuk-
sensa Ainon vaihtoehdoista.
     Kihlauksen ja häiden jälkeen Aino ja Jalmari asuivat Sakkolan Vilakkalassa, Jalmarin kotitalos-
sa, kolmisen vuotta. Koti-ikävä yllätti siellä Ainon ensimmäisen kerran, kun Vilakkalan miehet poh-
tivat ainoastaan syyskyntöjen onnistumista. Hän jäi kaipaamaan rannan miesten tuttua puheenaihet-
ta: millaisia olivat olleet tämän syksyn kalasaaliit Vossinoin ja Bajonnoin saarien vesillä. Vilakkalan
kauden jälkeen Aino ja Jalmari muuttivat Viipurin lähelle Uuraaseen. Sinne he perustivat ensimmäi-
sen kotinsa. Uuraassa syntyi heidän poikansa Veikko Lennart. Jalmari elätti perhettänsä poliisina.
     Jonkun vuoden kuluttua Saska jäi leskeksi, kun Elsa ja lapsi menehtyivät lapsivuoteeseen. Niihin
aikoihin Rauha alkoi käydä tansseissa ja Saska tanssitti hyvin usein Rauhaa. Hän kyseli jatkuvasti
Ainon kuulumisia ja sitä, josko Aino olisi nyt onnellinen. Rauhan kerrottua asiasta Ainolle, hän oli
pyytänyt sanomaan:
     - Kaipa sinä, Saska, sen paremmin tiedät.
     Saska kuoli myös nuorena, jo ennen lastensa kouluikää. Saska ja Aino tapasivat toisensa viimei-
sen kerran Viipurissa sairaalassa. Tapasiko Aino joskus Saskan rannassa käynneillään? Joka tapauk-
sessa Saska oli sisareni sydämessä lähtemätön naarmu jo siihen aikaan, kun aloin ymmärtää, että
minulla oli sellainen sisar kuin Aino.

Tauno - kalastaja

Veljeni ensimmäinen muistikuva oli, kun Myöhäsen Tahvo sanoi Taunolle: tuolla rannalla on parvi
joutsenia. Kun sinulla on tuo valkoinen puku, niin ne eivät varmaankaan pelkää sinua. Sinähän voit
saada vaikka joutsenen kiinni.
     Ja siellä hiekkarannan matalassa oli todellakin joutsenia. Tauno lähestyi varovasti niitä. Kun hän
oli päässyt melkein kosketusetäisyydelle, joutsenen mokomat uivat taas kauemmas. Uusi yritys ja
vielä hiukan lähemmäs, mutta ei. Välillä ne huitoivat jo vähän siivilläänkin. Äkkiä valkopukuinen
poika huomasi tulleensa liian syvälle. Hän palasi rannalle uusi puku vettä valuen ja ilman joutsenta.
Velipoika oli tutustunut Laatokkaan.

Evakkomatkojemme aikana kuuntelin monen monta kertaa äidin kertomuksia Karjalasta ja vanhalta
tuvalta. Kaikkein eniten minua kiehtoi se, kun hän kertoi Taunon tehneen lapsuudessaan itse luistimia.
Vauhdikkaiden muistelujen myötä melkein näin, miten Tauno kiiti huimaa vauhtia Laatokan sileitä
jääkenttiä.
     Myöhemmin, jo äidin kuoltua, Tauno selosti ääninauhalle varsin tarkasti miten Kustaalan pojat
tekivät luistimensa. Kengän pohjan muotoiseksi veistettyyn  puupalaan he upottivat alasivulle palan
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viikatteen tai sahan terää. Sivuille nakuteltiin nauloilla nahkaremmit ja remmeillä luistimet kenkien
alle ja antaa mennä. Laatokka nostatti joskus syksyisin tulvia pelloille. Usein tulvavedet myös jäätyi-
vät. Pellot ja alavat metsiköt olivat yhtä peilikirkasta jääkenttää. Ne luistimet eivät varmaan olleet
kovin hääppöisiä nykyisiin verrattuina, mutta hänen kertomastaan päätellen heillä oli ollut vähintään
yhtä hauskaa.
     Tauno kuvaili myös suuren tulvan kevättä. Se tulva ei  laskenut kesäksikään. Lähinnä Sit‘ojan
suuta sijaitsevilla rantapellolla ja pienpellolla oli niin paljon vettä, että siellä kalastettiin, vedettiin
nuottaa. Riihen kynnykseltä ongittiin. Rannalle oli ajautunut tukevia puita, joista Tauno nikkaroi
lautan. Sitä lauttaa sauvottiin pitkillä polenoilla, kepeillä. Velipoika teki poltikkaissäkistä lauttaansa
purjeen. Poltikkaista eli nokkosta käytettiin siihen aikaan yleisesti kuitukasvina. Mikä näky; poika ja
ikioma lautta!
     Aikanaan myös Tauno joutui paimeneksi karjamajoille. Hänen kumppaneinaan olivat Katri-tädin
Arvi ja Hilda. Heille oli annettu haulikko karhuja varten. Luulen heidän saaneen aseen lähinnä hen-
kiseksi turvakseen. Karhuista he näkivät kuitenkin vain niiden jätöksiä. Kun lehmät vainusivat kar-
hun hajun, ne muuttuivat levottomiksi ja alkoivat “möllittää”, eli ammua kummallisella, mörisevällä
tavalla. Sen sijaan ketut ja sudet olivat lähes jokapäiväisiä ilmestyksiä. Näiden pelottamiseen pojilla
oli lakuttimet, eli räikät ja kajahukset. Kajahus oli nahasta punottu pitkä piiska, joka oikein sivallettuna
antoi raikuvan pamauksen, kajahuksen. Pojat viettivät paimenessa aikaansa marjastamalla ja
piipahtamalla joskus kurillaan useita kertoja päivässä ulkomailla, rajaojan toisella puolella.

Rauha – kaikessa osova tyttö

Rauha-siskoni ensimmäiset utuiset muistot lapsuudesta ajoittuvat kevääseen 1918. Hän on muistellut
miten heitä oli paljon lapsia Ale-sedän Tiinan helmoissa ja he katselivat navetan sillalta Laatokan
yläpuolella pörisevää lentokonetta. Tiina siinä taisi voivotella ja siunailla, että jos ne nyt vaikka
ampuisivat heidät. Eivät ampuneet. Keitä mahtoivat olla lentäjät, venäläisiä, suomalaisia?
     Autot olivat myös Rauhan lapsuuden kummajaisia. Ne kulkivat ihan itsestään ja tupruttivat
sinertävää savua. “Savu tulluop persiest”. Kun moinen kapistus ilmestyi Kustaalaan, juoksivat lapset
kujasille aina tiettyyn paikkaan. Siellä auton kapeat renkaat painuivat pehmeään hiekkaan ja matkan-
teko katkesi. Kunnioittavan välimatkan päästä katselijat seurasivat miten isot miehet työnsivät ja
vetivät vauhdin vuosisadan menopeliään kovemmalle tiepohjalle.
     Lasten leikit heijastelivat aikuisten maailmaa samalla tavalla kuin nytkin. Kotileikeissä olivat
lehminä ja lampaina kivet ja kuusen kävyt, astioina rikkoutuneiden kuppien tai lautasten palaset.
Vaikka heillä ei ollut kaupasta ostettuja leikkikaluja, Rauha ja Emma ja muut tytöt uppoutuivat koko
sydämestään leikin maailmaan. Joskus he viettivät häitä tai kuolleen varpusen hautajaisia. Ne olivat
vakavia leikkejä. Kun kaikki olivat hyviä laulajia, oli seurakunnan veisuukin asianmukaista. Heitä ei
häirinnyt sekään, että isommat tytöt kuten Aino katselivat leikkejä sivusta, vähäsen aikuismaisesti
toisilleen hymyillen. Poikia ei huolittu tyttöjen leikkeihin.
     Vanhemmista tytöistä oli kuitenkin se ilo, että he opettivat pienemmille kaksikymmenluvun muoti-
tanssien askelia vanhan tuvan aitassa. Taunokin kertoi olleensa siinä opissa ja niinpä hän ihmeekseni
osasi kaiken maailman vanhat  tanssit, aina sottiisia myöten.
     Piilosille pojat sitten taas kelpasivat. Mieleeni on jäänyt kuurumisloru:

Käyviä kuurupeittuo
kalaloho keittuo.
Tuokai itse suolua, leipiä
mänkäi sitte peittuo!

Leikittiin myös tunnistuspeliä. Ensin tehtiin kivistä lehmihaan kehä ja sen keskelle kivilehmiä. Kun
kuuruja oli mennyt sivummalle, toinen pelaajista otti yhden hänen lehmistään ja vei sen omaan
tarhaansa. Jos kuuruja tunnisti lehmän vaihtuivat osat, muuten hän joutui taas menettämään seuraa-
van lehmänsä ja uusi tunnistusyritys. Mitä enemmän osallistujia oli leikissä, sitä vaikeammaksi omien
lehmien tunnistaminen kävi.
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Rauhan luokkakuva Saaroisista. Luokkakuvan taakse on kirjoitettu: Alakoululaisia. Saaroisten koulu, Metsä-
pirtti. Emma Hämäläinen, toinen luokka. Pikkuserkkumme Emma on ensimmäinen tyttö vasemmalta ja Rau-
ha toinen. Luokkakuva on  syyslukukaudelta 1923 tai kevätlukukaudelta 1924.

Kustaalan tyttöjä. Vasemmalta: Albertin Emma, Rauha, Simolan Maikki ja Ale-sedän Sylvi. Kuvausvuosi
noin 1922.
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Rauhan mielestä äitimme kunniaksi on mainittava hänen pyrkimyksensä antaa lapsille omaa aikaa
leikkeihin. Tästä huolimatta Rauha oli joutunut likottamaan pientä veljeään. Heikin kuolema vapautti
hänet  velvollisuudesta, ja äiti saattoi sanoa Rauhalle:
     - Ko Jumala otti meilt pienen Heikin pois, nii nyt sie voitkii  männä tänä syksyn kouluu.
     Se oli ilosanoma. Sitten vaan teettämään koulukenkiä. Inkerin pakolainen Jehi-Muoni otti tarkat
mitat tytön jaloista, ja näin syntyivät luokkakuvassa pilkottavat koulusaappaat. Jehi-Muonilla ja
hänen kahdella pojallaan riitti suutaroimista ihan ammatiksi asti. Vielä teetettiin uusi koulumekko ja
olalla kannettava koululaukku ja Rauha oli valmis kouluun. Mikäpä oli lähtiessä, sillä hän oli napan-
nut jostain itselleen lukutaidon.
     Kymmenkunta tenavaa taivalsi yhdessä Kustaalasta Saaroisten kansakoululle. Osa opettajista oli
inkeriläisiä pakolaisia. He olivat paenneet bolshevistista vallankumousta Suomen puolelle. He oli-
vat saaneet opettajankoulutuksensa Kolppanan seminaarissa Inkerinmaalla. Musiikki arvostettiin siinä
oppilaitoksessa erittäin korkealle ja opettajat toivat aivan uudet tuulahdukset laulutunneille, esimer-
kiksi kaksiääniset laulut tulivat tutuiksi Saaroisten koululaisille.
     Rauha piirteli ensimmäiset matemaattiset lausekkeensa ja äidinkielen sanansa rihvelitaululle. Kuva-
taulut ja kartat toimivat tärkeimpinä havaintovälineinä. Sen ajan koulussa luokan järjestäjät lakaisivat
luokkahuoneiden lattiat ja pyyhkivät lisäksi pölyt. Rauhan kouluaikana palkattiin ensimmäinen kou-
lun siivooja, jonka tehtäväksi tuli myös luokkahuoneiden uunien lämmitys.
     Koulu oli Rauhalle helppo juttu. Kaikki aineet olivat hänelle yhtä mieluisia. Hän selvitti vuoden
toisensa jälkeen luokkansa priimuksena. Kun asia vielä mainittiin aina koulun kevättutkinnon yhte-
ydessä, sai äitimme pyyhkiä ilon ja liikutuksen kyyneliä huivinsa kulmaan. Varsinkin kevätnäyttelyn
tekstiilityöt äiti keräsi mielellään käsivarrelleen. Viimeisillä luokilla taitavimmat tytöt tekivät esi-
merkiksi venetsialaista ompelua eli reikäkirjontaa. Joku muista vanhemmista tulikin ihmettelemään
niitä ihan läheltä:
     - Miun pittiä iha katsuo onks nuo ensinkiä ihmiskiän tekemii.
     Kaksikymmenluvun koulu oli  hämmästyttävän kehittynyt. Kansakoulun viidennen ja kuudennen
luokan opetukseen sisältyi myös kemia ja fysiikka. Tästä syystä kouluilla oli lasioviset kaapit, joissa
oli laborointivälineitä ja koemateriaaleja.
     Kun Rauhalla oli kädessään päästötodistus, opettaja tuli kysymään:
     - No, Rauha, mitä nyt aiot, menetkö jatkamaan vai jäätkö kotiin äidin avuksi?
     Kysymys oli muodollinen, sillä opettaja kyllä tiesi, ettei perheen taloudellinen tilanne antanut
mahdollisuutta lasten kouluttamiseen oppikoulussa. Rauha jäi äidin avuksi.
     Olen joskus pohtinut Anna-tyttäreni kanssa sitä, minkä alan tutkija tai muu yhteiskunnallinen
vaikuttaja Rauha olisi voinut olla, jos opintie olisi auennut lahjakkaalle sisarelleni.

Rauha oli päässyt Emman kanssa samaan aikaan ripiltä. Kun he tulivat kotiin oli päivän jännitys
kadonnut. He olivat jälleen niitä Kustaalan huolettomia tyttöjä. He ottivat veneen Törötistä ja souti-
vat  Lotteensaareen, kielojen saareen. Elämä oli heille yhtä iloa ja riemua. He hyppivät kiveltä toisel-
le ja lauloivat niin, että rannat kaikuivat. Heidän sisällään viipyi sunnuntai. Vakavamieliset vanhem-
mat pitivät viatonta ilonpitoa ties millaisena rienana. Tytöt kutsuttiin heti takaisin.
     Kun kuulin päivän soutumatkasta Lotteensaareen, kahdesta huolettomasta saaren rantakivillä ja
pikaisesta kutsusta kotirantaan, haikailin mielessäni: kunpa tyttöjen olisi sallittu leikkiä rauhassa
edes se sunnuntai kielojen saaren rannoilla. Sillä arki  ja aikuisuus olivat ihan lähellä. Lapsuuden
kaarnalaiva oli karannut.

Rauha ei enää joutunut karjamajalle paimeneksi, mutta hänelläkin on rajaojasta ja rajasta kerrottavansa.
Eräänä sunnuntaina hän oli lähtenyt muiden nuorten mukana rajalle. Siinä jonkun metrin päässä
rajan toisella puolella oli vartiossa naapurin rajamiehiä ja Suomen puolella iloinen joukko nuorisoa.
Oli aurinkoinen heinäkuun päivä. Rauhalla oli kädessään kimppu ojan varrelta poimittuja päivän-
kakkaroita. Miten hän heittikään yhden kukistaan rajaojan yli. Heti sen jälkeen Rauha pelästyi, että
mitä tulikaan tehdyksi! Eräs rajamiehistä lähestyi ojaa, kumartui ja otti kukan, laittoi sen napinläpeen
ja kumarsi kaksi kertaa kohteliaasti Rauhalle. Sisareni sydän pompotteli jonkun ylimääräisen lyönnin.
Lumet olivat jo aikaa sulaneet, ennen kuin Laatokka loi jääpeitteensä. Jäät lähtivät ryskyen ja kovien
tuulien mukana. Joskus pohjoistuuli painoi ne Saaroisten rannalle jäävuoriksi, joita käytiin katso-
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massa kauempaakin. Jäiden lähtöä odoteltiin hartaasti. Katsottiin missä päin olisi ensimmäinen railo.
Sulan veden aikaa kaipailtiin siksi, että päästäisiin kevätkalastukseen. Kalan ilmestyminen pöytään
helpotti taas perheen ruokataloutta. Jäiden lähdön ääni oli voimakkainta Romanaluodon suunnalla.
Se ääni merkitsi kevään tuloa ja uusia mahdollisuuksia. Selkäimellä sai kalaa niin paljon kuin vain
halusi. Elämä voitti taas.
     Rauha-siskoani on seurannut läpi koko hänen elämänsä uni Romanaluodosta. Sellainen, missä
hän kuuntelee vanhalla tuvalla jäiden lähdön ääniä luodolta, ja hän on ollut siinä unessa itkevinään
kevään saapumisen ilosta. Kun hän on aamulla herännyt, hänen tyynynsä on ollut märkä yöllisen
unen kyynelistä.

Eero – poika, joka näki  enkelin

Äitimme odottaessa Eeroa, repi nuorta tasavaltaamme kansalaissota. Isä oli lähtenyt valkoisten puo-
lelle hevosensa kanssa. Äiti on kertonut, miten hän levottomuus sisimmässään katseli Raudun ase-
man taistelujen tulipalojen loimotuksia. Tulisiko Aapro vielä. Aapro tuli varsin hiljaisena miehenä.
Hän oli maininnut ainoastaan olleensa hevosineen kuljettamassa kuularuiskua, eli konekivääriä pai-
kasta toiseen.
     Isällä oli mukanaan vapaussodan muistomitali. Se joutui tuota pikaa lasten leikkeihin. Lapset
kutsuivat sitä “Mannerheimin kelloksi”. Eero syntyi kapinan aikana ja jotenkin minusta tuntuu, kuin
ajan levottomuus olisi seurannut häntä koko  hänen elämänsä ajan.

Eero oli ollut kerran pienenä poikana hyvin sairas. Niin sairas, että pelättiin pojan menehtyvän.
Kuolinvaatteetkin ostettu. Perhe ruokaili pöydässä. He söivät köyhien ruokaa, voimurua. Pannulla
voissa paistettuja vanhoja leipäpaloja sanottiin voimuruksi. Se oli sattumalta Eeron suurinta herk-
kua. Hiljaisuuden rikkoo äkkiä Eeron ääni:
     - Ai, syöttäks työ voimurruu, antakai miulkii.
 Velipoika sai ja siitä alkoi paraneminen.
     Seuraavan tarinan olen tallentanut Taunon äänitteestä. Vielä sotien jälkeenkin ovat veljekset
muistelleet tapahtunutta. Eerolla oli sellainen kummallinen tapa, että hän söi aina yöllä. Sen tähden
äiti laittoi jotain Eeroa varten valmiiksi pöydälle. Hän nukkui silloin Taunon vieressä. Tauno kertoi
seuranneensa Eeron yöllistä ateriaa pöydän ääressä. Äkkiä Eero lopetti syömisen ja alkoi tuijottaa
hievahtamatta pöydän toiselle puolelle ja kipaisi Taunon viereen peiton alle. Hän tiukkasi Taunolta
moneen kertaan:
     - Näit sie sen enkelin?
     Tauno ei ollut nähnyt yhtään mitään. Sisarussarjamme lapsista kuudes, sairas pieni Lauri kuoli
seuraavana päivänä kello kaksitoista, vain viiden kuukauden ikäisenä. Tähän päättyivät Eeron yölli-
set ateriat.
     Pikkuveli Eero joutui kerran isonsiskonsa ankaraan komentoon varsin merkillisestä syystä. En-
sinnäkin Eero pelkäsi hirmuisesti pimeää. Ja jos piti lähteä ulos pissalle yöllä, niin pimeäähän siellä
oli. Eero keksikin oivan keinon, menenpä tuonne suuren kaapin taakse, eihän sitä yöllä kukaan
huomaa, jos pieni poika hiukan lirauttaa. Mutta Ainopa huomasi. Aino käytti samaa menetelmää,
jota käytetään kissanpentuihin samassa tilanteessa. Aino otti Eeroa niskasta kiinni ja painoi pikku-
veljen nokan lätäkköön ja uhkasi nuolettaa. Opetus tehosi siinä paikassa. Vielä ikämiehenä Eero
naureskeli saamaansa kuransseerausta.
     Kolmetoistavuotiaana Eerosta tuli kyntömies. Hän ojitti ja käänsi rantapellon ja pienenpellon
Koskisen Mikon kanssa Fiskars-kympillä ja parihevosilla. Kun heiltä jäi osa kyntämättä, Eero jatkoi
työn loppuun yhdellä hevosella. Miten kuuluikaan miesten tapoihin kova kiroileminen aina juuri
kyntämisen aikana. Kolmetoistavuotias Eero oli tavallista enemmän miestä ollakseen ja tärisytteli
ärräänsä varsin kuuluvasti.
     Kalastajia kulki siinä kujasia pitkin ja joku heistä ihmetteli:
     - Mahtuak Simola Alpertti kiertiä köyttä Simola riihe luon vai lähtyök tuollane kiromeno Kusta-
ala Eerost.
     Kynnös piti vielä muokata astuvalla eli hankmolla. Kaikki muu onnistui Eerolta, mutta hankmon
kääntämisessä sarkojen päissä olivat Aino ja äiti apuna. Mutta missä oli Tauno? Hän oli kalaa pyy-
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tämässä jossain Laatokalla. Tienaamassa. Seuraava sukupolvi oli astunut yhä enemmän sairastele-
van isän tilalle. Enää ei ostettu viljaa kaupasta, vaan viljaa vietiin kauppaan myyntiin.
     Lapsuudestani muistan, miten joskus käytettiin sielunvihollisen moninaisten kutsumanimien ase-
masta sanontaa:
     - Äts,  karvajalka!
     Miksi, sekin on äänitteiden kuuntelun myötä selvinnyt. Eero kertoi, miten opettaja Hakala pyysi
koulussa veistotunnilla aika ajoin poikia tahkon pyörittäjiksi. Siinä tahkoa pyörittäessään pojat op-
pivat samalla työkalujen teroittamisen taitoja. Joskus tahkon kivi otti terästä kiinni ja terän suu pääsi
koskettamaan tahkon kiveä. Asia oli enemmän kuin harmi, sillä samalla terä tylsyi. Silloin opettaja
Hakala päästi ilmoille tuon lempeän kirouksensa:
     - Äts, karvajalka!
Siitä voimasanasta tuli vähitellen perinne Saaroisten koulun oppilaille ja he toistelivat vielä
aikuisenakin tuota lempeää kiroilua.

Heikki ja Lauri – lapsena poisnukkuneet pienet veljet

Viidentenä ja kuudentena lapsena syntyivät Marialle ja Aaprolle pojat: Heikki ja Lauri. Heistä tiedän
hyvin vähän ja senkin toisten kertomana. Heikki eli runsaan ja Lauri alle vuoden ikäiseksi. Heitä
muistelen kuitenkin jokaisena jouluna täyttäessäni lintulaudan säiliötä. Mieleeni tulee silloin joulu-
laulu Varpunen jouluaamuna.

Viljo Eelis – muistiinmerkitsijä

Synnyin seitsemäntenä lapsena vanhan tuvan savusaunassa 3.10.1931 varsin hankalaan ja kiusalli-
seen aikaan, sillä siskoni häät lähestyivät samanaikaisesti minun tuloni kanssa. Eikä äitini ollut suin-
kaan ilahtunut jouduttuaan vanhoilla päivillään sauna-akaksi eli saunaan synnyttämään. Minä taas
olen ollut koko ikäni suunnattoman ylpeä siitä, että olen saanut syntyä juuri saunassa, Laatokan
rannalla.
     Synnyin lauantaina päivää ennen niin odotettuja häitä. Aino sisareni avusti synnytyksessä, hän
katkaisi napanuoran ja suoritti terveen poikalapsen ensimmäisen pesun. Ymmärrän hyvin äitini
vetistelyn, sillä hän ei voinut mitenkään osallistua kirkottamattomana Rauhan häämenoihin.
Kirkottaminen oli papin suorittama rukous- ja puhdistautumistapahtuma, jonka jälkeen nainen saat-
toi jatkaa elämäänsä normaalisti. Vanhemmat naisihmiset kävivät kyllä katsomassa sauna-akkaa.
Varsinkin Tuokon Paavon Helena, isäni äidin sukulaisia vieraili usein saunassa. Helena oli pito-
kokkina ja muutenkin auttamassa. Hänen sanansa rauhoittivat ja ne kävivät vuosikymmeniä myö-
hemmin toteen:
     - Älä sie, sisar rukka itke. Miekii sain tuon meijä Einarin vaik kui vanhan ja kui hyvä hiä on olt.
Kuule, tuo poika se viel siult silmät kii painua.
     Kummien vastuun ottivat Elisa Hämäläinen naapurista ja kortteerimiehemme Vilho Eelis Salmi-
nen. On helppo arvata miten olen saanut etunimeni Viljo Eelis.

Yhteisiä iloja – yhteisiä suruja

Kun kuuntelin Rauhan kertomusta ääninauhalta kostimatkoista äijälään, tuntui kuin olisin itse tehnyt
sen matkan uudelleen, kuin olisin istunut hänen vierellään samoilla kieseillä, tosin minä tein saman
kostimatkan paljon myöhemmin ja äidin kanssa kahdestaan.
     Vaikka lasten kuinka teki mieli äijälään koko vuoden ajan, niin Hatakanmäelle mentiin vasta
kesällä. Kinuamisiin vastattiin aina:
     - Sit ko leppä on lehel ja punapuarma laulua.
     Vihdoin joskus kesällä Aapro valjasti hevosensa kiiltävien valkjärveläisten kiesien eteen. Maria
ynnä iloinen pesue pakkautui rattaille ja odotettu kostimatka saattoi alkaa. Kun mentiin kostiin, niin
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silloin mentiin kestittäviksi. Vieraanvaraisuus oli kuitenkin molemminpuolista, sillä vauraaseenkaan
sukulaistaloon ei menty tyhjin käsin. Tapa, josta äitini piti tiukasti kiinni koko elämänsä ajan. Muun
lisäksi vietiin rannan tuomisina jokunen komea lohi tai siika. Lehtijousilla varustetuilla, pehmeästi
keinahtelevilla valkjärveläisillä kieseillä matka taittui kevyesti halki Saaroisten kylän ja Kivikkoin
mäen, yli Viisjoen Mustaan korpeen. Sieltä johti kapea kärrytie vasemmalle Sav-notkoon. Se oli
paikka, missä Immoset polttivat tiiliä. Oli aika levähtää, sillä hevosen oli seuraavaksi vedettävä
kuormansa pitkää Ristsyrjän mäkeä ylös. Keskellä mäkeä kuitenkin pysähdyttiin. Tien varrella oli
kirkasta vettä pulppuava lähde. Sen viileä vesi kelpasi niin matkalaisille kuin heidän hevoselleenkin.
Ristsyrjän mäeltä näkyi horisontissa Laatokka, melkein kuin korkeana seinänä.
     Kauppa-Hatakan puodissa käytiin meno- tai paluumatkalla. Kauppa-Hatakka oli talo, josta Sylvi
Kekkonen on kertonut kirjassaan Kotikaivolla. Matka jatkui myötämäkeä aina äijälään saakka. Oi-
keasti Heikki-isoisäni talon nimi oli Alatalo, mutta sitä nimeä ei käytetty puhekielessä. Hyvät päivät
sanottiin kädestä pitäen. Siihen aikaan ei halattu. Pojat kumarsivat ja tytöt niiasivat; ihan niin kuin
oli opetettu! Äijän polville mahtuivat kaikki tyttärenlapset, he olivat “äijän linnunpoikasia”. Jos
pojilla ei ollut lakkia niin äijä antoi rahaa lippalakin ostoon. Pitihän miehellä olla oma lakki päässä!
     Joskus toisella kymmenellä ollessaan Rauha teki yksin sellaisia matkoja, joista hän on kertonut
murheellisin mielin. Kaksikymmenluvulla elettiin perheessämme niukkuuden aikaa. Isä sairasteli
eikä aina jaksanut kalastajan raskaassa ammatissa. Tulvat nousivat ja saattoivat peittää rantapellon ja
pienenpellon. Jos tulva viipyi keväisin  kauan, eivät huonosti ojitetut pellot ehtineet tuottaa sellaise-
na kesänä kunnon satoa. Viimeisessä hädässä äiti laittoi Rauhan asialle äijälään. Takuulla raskain
mielin. Rauha esitti äijälle kahden kesken sen, että jos voisi saada vaikka sata markkaa jauhojen
ostoon. Kertaakaan Rauha ei tullut tyhjin käsin. Toki äijän veljet tiesivät siskoni asian, mutta Heikki
Hämäläisen tekemisiin kukaan ei puuttunut.

Suomen Suuriruhtinaskunnan ja Venäjän välinen raja muuttui valtakunnan rajaksi Tarton rauhassa
1920. Samalla ennen niin avoin raja sulkeutui Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Valtakuntien viral-
linen kanssakäyminen oli hyvin rajoitettua. Rajaa ylitettiin kuitenkin luvattomasti. Vanha rajakaup-
pa muuttui salakaupaksi. Jossain salakaupan vaiheessa suomalainen kauppamies sai vastineeksi
matkalaukullisen inflaation runtelemia ruplia ja huomasi kantapään kautta muuttaa kaupankäynnin
vaihtokaupaksi. Esimerkiksi rajan yli kuljetetut teuraseläimet vaihtuivat lamppuöljyksi. Tämä epä-
virallinen rajakauppa loppui, kun rajamiehet tiivistivät valvontaa molemmin puolin rajaa.
     Valtakunnan rajan ylittivät myös tuhannet pakolaiset molempiin suuntiin. Vielä 30-luvulla Suo-
men puolelta kulki salaisia etappeja seuraten punaisten virta Venäjälle. Etappimiehenä oli  muiden
mukana 30-luvun aikana kummini, sukeltaja Salminen. Sinne meni varsin kirjavaa joukkoa onneaan
etsimään. Sellaisiakin, jotka jäivät Neuvostoliittoon ja tekivät ryöstöretkiä länteen, rajakyliin.

Isä oli kerran tavannut kalakaverinsa kanssa vieraat miehet heidän lohiverkoillaan. Miehillä oli
naamioliinat kasvojensa suojana. Kuin varmuuden vakuudeksi miehet näyttivät konekivääriä ja vann-
ottivat, että tästä olette sitten hiljaa, tai katoatte. Isäni ja Apsolan Heikki kyllä tiesivät, mistäpäin
kalavarkaat tulivat ja tunnistivatkin heistä yhden, mutta minkäs teit. Hyvä kun eivät vieneet verkko-
ja.
     Kylästämme alkoi kadota yöaikaan hevosia. Meilläkin pidettiin yöllä ovia lukittuina, mikä oli
ennenkuulumatonta. Eräänä yönä olivat luvattomat kulkijat jälleen liikkeellä. Aamulla huomattiin
jäljet lumessa. Naapurimme Aapramla, missä oli aseita ja suuri vahtikoira, oli kierretty kaukaa.
Varkaat tiesivät tarkalleen mihin mennä. Niinpä meillä odottivat aamulla äitiä ja isää navetan ja tallin
avonaiset ovet. Nuori ja hyvä hevonen Sirkku oli kadonnut. Eivät auttaneet Marian itkut eivätkä
Aapron kiroukset, sillä varkaiden ja Sirkun jäljet Laatokan jäällä veivät itään, rajan taakse. Siihen
aikaan Marian ja Aapron perhekunta eli juuri ja juuri nälkärajan yläpuolella.
     Maria kävi kerran Heinäveden evakkokautena Heinäveden vanhainkodissa, joskus 1940-1942.
Hän kävi siellä tapaamassa  metsäpirttiläisiä vanhuksia. Siellä oli eräs halvaantunut ja puhekyvytön
mies, joka toimitti itsensä ulko-oven viereen äitiäni odottamaan. Kun äiti lähti pois, hän näki mie-
hen, tutun omasta kylästä, juuri erään varkaaksi epäillyn. Venäläiset olivat heittäneet hänet Suomen
puolelle talvisodan vankien vaihdossa. Hän oli menettänyt toisen silmänsä Venäjällä ollessaan. Mies
katsoi äitiäni, joka tarttui miehen käteen. Kyyneleet valuivat puhekyvyttömän  miehen poskia pitkin.
Aapron Mari silitti miehen kättä. Vanhat asiat tulivat kuitatuiksi.
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Näytin Taunolle Metsäpirtin matkani diakuvia vuonna 1987. Jossain vaiheessa valkokankaalle hei-
jastui Taunolle niin tuttu näkymä Romanaluodosta, Saunaniemen uloimmasta kärjestä. Silloin Tau-
no kertoi tapahtuman siitä rajan kirojen, rajarosvojen ajasta. Kaikki varkaat eivät selvinneet onnelli-
sesti itärajan turviin. Kevätjäiden aikaan kaksi varasta oli piiritetty tullimiesten toimesta luodon
kivien ja suurten jäälohkareiden suojaan. Tulitaistelussa toinen miehistä kuoli ja toinen antautui
patruunoiden loputtua. Enää ei ole ketään, kuka kertoisi sen antautuneen miehen kohtalosta.

 Siskoni Rauhan ensimmäisiin hellyttäviin lapsuudenmuistoihin liittyy salaperäinen huvipursi. Jos-
kus kesällä 1919 tai 1920 oli yön aikana lipunut Sit-ojan suun matalikolle erikoisen hieno laiva.
Samalla se oli juuttunut hiekkaan. Varmaankin äitimme näki ensimmäisenä aluksen mennessään
varhain aamulla navettaan, sillä Sit-ojan suu näkyi suoraan pihaltamme. Meidän perheemme kerään-
tyi ensimmäisinä katsomaan ihmettä läheltä. Tullimiehet olivat jo aluksella, sillä he olivat seuran-
neet purren liikkeitä yön aikana. Kun tullimiehet olivat yöllä astuneet laivaan, joku laivan väestä oli
kysynyt selvällä Suomen kielellä:
     - Olemmeko Suomessa?
     Sen jälkeen matkustajat selittivät erehtyneensä maihinnousupaikasta. Heidän tarkoituksensa oli
ollut nousta Taipaleen joen suulla maihin. Matkustajat, kenties vain yksi perhe, jättivät nopeasti
aluksensa ja katosivat. Keitä he olivat ja minne heidän matkansa vei? Kuka oli joskus omistanut sen
huvipurren?
     Mutta matalikolle jäi ihme. Erityisesti lapset tahtoivat nähdä sen. Rauha kertoi miten hän Taunon
kädestä tiukasti kiinni pitäen kahlasi, hänelle liian syvässä vedessä, purren viereen. Tauno nosti tytön
köysitikkaille, joiden yläpäässä tullimies Jakonen otti hänet vastaan. Tullimies auttoi pienimmätkin
katsomaan ihmettä. Kustaalan rannan lapset, jotka olivat tottuneet tervattuihin kalastusveneisiin,
kokivat nyt jotain aivan uskomatonta. Sitä punaisen sametin ja kullan loistoa huvipurren sisällä!
Alus oli jonkun päivän kaiken kansan ihmeteltävänä. Viranomaisten neuvoteltua aikansa huvipurren
luovutuksesta Neuvostoliittoon, venäläisten hinaaja tuli auttamaan aluksen hietikolta, sillä sen omat
höyrykoneet eivät saaneet laivaa hiekkasärkältä. Huvipursi katosi hinaajan vetämänä itään.
     Saaroisten lapset oli temmattu hetkeksi katsomaan aitiopaikalta historian kulkua ja pakolaisvirtaa
länteen, Venäjän vallankumouksen tietä. Kun kuuntelen tätä äänitettä, tätä Rauhan paluuta lapsuu-
teen, näen aina silmissäni pienen tytön ja pojan kahlaavan käsi kädessä Laatokan kirkkaassa vedessä
tavoitteenaan loistava huvipursi. Minun sisareni ja minun veljeni.

SUKUPOLVIEN KETJU KALAMIEHIÄ

Kaiken todennäköisyyden mukaan isoisäni oli soimien purjehtija, kalastaja. Hän oli saanut haltuun-
sa isänsä asuintilan, joka sijaitsi Laatokan rannalla. Koska Manun isä, Kustaa, oli aikoinaan raivan-
nut ja rakentanut, hän ei varmaankaan ollut suurien selkien kalamies.

Aapro Manunpoika

Isäni oli varmuudella enemmän kalastaja kuin maamies. Hän oli purjevenekauden miehiä. Silloin
kun Matti Tuuliainen teki tutkimustyötään Suomen puoleisen Laatokan veneistä, isäni eli parasta
miehuuttaan. Hänen kalakaverinaan oli Apsolan Heikki, Heikki Hyytiä. Isälläni oli verkoista yksi
kolmasosa ja Heikillä kaksi kolmasosaa. Tästä syystä Heikki oli palkannut kolmanneksi venekuntaan
merirengin.
     Heidän pyyntimatkansa ulottuivat kesäisin Laatokan eteläosassa Miikkulaisiin ja Murjeen saak-
ka. Murje oli Nevan yläjuoksun hiekkasärkkien ja Pähkinälinnan lähellä. Isäni on siis tuntenut tar-
kasti Laatokan etelärannan matalat vedet. Sinne oli matkaa meiltä linnuntietä runsaat neljäkymmen-
tä kilometriä. Purjeveneillä ei menty linnuntietä, sillä useimmiten luovittiin eli reijuttiin ja Murjen
kalareissun pituudeksi tuli helposti kahdeksankymmentä tai sata kilometriä. Jos joskus sattui sopiva
myötäinen, kotiin saatettiin päästä peräti kahdeksassa tunnissa. Miikkulaistenjoen suu oli Murjea
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lähempänä. Ne olivat kauppapaikkoja, joissa Saaroisten kalamiehet vaihtoivat lohisaaliinsa rupliksi.
Kalastajien oli tunnettava eri kalalajien hinnat ruplina ja osattava muuntaa ne päivän kurssien mu-
kaan markoiksi. Ruplat vaihdettiin markoiksi Suuriruhtinaskunnan puolella. Laatokan lohi teki vii-
meisen matkan junakyydillä suurkaupungin, Pietarin juhlapöytiin. Samalla poikettiin tuiki tarpeelli-
silla ostoksilla ja hankittiin vielä tuomisia perheiden lapsille. Molemmat kauppapaikat sijaitsivat
suuren Venäjän alueella, jonne Suomen Suuriruhtinaskunnan asukkailla oli vapaa ja vaivaton pääsy.
Pietarin kauppa toimi. Näillä kauppamatkoilla isäni oli hankkinut jonkinlaisen venäjänkielen taidon.
     Syyskalaan mentiin pohjoiseen, aina Pärnään sekä Vossinoin ja Bajonnoin saarille asti. Bajonnoi
oli eräs Valamon suurimmista saarista. Vossinoi, Vossinsaari sijaitsee suunnilleen Valamon ja Käki-
salmen puolivälissä. Saarta ympäröivät matalat hiekka- ja kivikkorannat. Saaren vesialueet ovat
lohikalojen kutupaikkoja. Matkaa Vossinoihin kertyi meidän rannoiltamme kuusikymmentäviisi ki-
lometriä. Syksyn matkoilla viivyttiin viikkokaupalla ja asuttiin rantojen ja saarien kalatuvissa.
Kalatuvat olivat pieniä lämmitettäviä hirsisalvoksia, jotka antoivat suojan sateilta ja syksyn pakkasöiltä.
Ylellisyyksiä ne eivät tarjonneet. Tupia oli rannoilla yhtenäisinä alueina ja niiden läheisyyteen oli
rakennettu tukevia telineitä suurien verkkojen selvittämistä ja kuivatusta varten. Myös munkit järjes-
tivät kalastajille yösijoja.

Syksyllä Laatokka antoi suuret saaliit lohta, nieriää, siikaa. Mutta syyskalastus ei ollut myrskyjen ja
kylmien vesien aikana herkkua. Kun Aapro ja Heikki muuttivat saaliinsa Suomen markoiksi, he
menivät Käkisalmeen, Pärnään tai Sortanlahteen, josta he toivat ruokatarpeita ja vähäisiä joululahjo-
ja.
     Aapro oli nähnyt kalastajan arkea yli kolmekymmentä vuotta, kun terveys petti 20-luvun puoli-
välissä. Pitkillä kalareissuilla Aapro alkoi sylkeä ja oksennella verta, oli palattava kotirannoille. Hän
kutoi ja paikkaili verkkoja sekä kalasti rääpystä vielä vuosia lähivesillä, mutta armottomaan
syyskalastukseen hän ei enää lähtenyt.

Hämäläisen Taavetti, puhekielessä Takunen, isän kalakaveri astui meidän tupaan ja virkkoi äreänä:
     - Kuuleha Aapro, nyt mei kalareissu männyöp iha varmast situksillie, ko Juna-Heiki aka pahalainen
tul minnuu vastua tuol tei kujasil. Varmast ei tule mittiä.
Isä-Aapro miettii, eikä tiedä mitä sanoa; enne oli ollut tosi paha. Miettii - kunnes Mari sanoo:
     - Mut mänkäihä nyt kuitenkii, jos sais vaik ies vähä pannul.
     Julmasta enteestä huolimatta kaverukset lähtivät vastahakoisesti ja ennalta varmana hukkareissusta.
Olisi ollut hupaisaa nähdä Aapron ja Takusen naamat sillä he vetivät veneeseen rääpystä, eli Laato-
kan suurta muikkua Pietarin kalansaalin verran, enempää ei olisi veneeseen mahtunut. Aapro ja
Takunen valjastivat hevoset ja lähtivät myymään kahden hevoskuorman saalistaan ympäri Metsä-
pirtin pitäjää. Se siitä ikiaikaisesta uskomuksesta!
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Tauno Aapronpoika ja Myöhäs-Tassu

Tauno-veljeni ura Laatokan kalastajana alkoi mato-ongesta ja isä-Aapron kanssa selkäimellä
kalastelusta lähivesillä. Kolmetoistavuotiaana velipoika veti nuotalla serkkumme Myöhäsen Apon
kanssa rantamatalikosta kelpo saaliin, niin runsaan, että syntyivät ensimmäiset kalakaupat.
     Vuonna 1926 Myöhäsen Tahvo, serkkumme, tarvitsi kalakaveria. Tahvo tunnettiin työtä ja myrs-
kyjä pelkäämättömänä, suorastaan uhkarohkeana kalamiehenä, mistä syystä kaveriksi pyrkijöistä ei
ollut tungosta. Tähän kovaan kouluun Tauno joutui kuusitoistavuotiaana. Kenties kaksi kalastus-
kautta he purjehtivat soimalla. Velipoikani sai kunnian olla sukupolvien ketjun viimeisin lenkki soiman
peräsimessä. Lähes kaksikymmentä vuotta Laatokalla aateloivat velipoikani “Laatokan kalastajaksi”.
     Vuodesta 1925 lähtien papattivat Androkset ja Wickströmit kalastusveneiden voimanlähteinä.
Moottoriveneiden alkuaikoina kuului masto ja purje kaiken varalta vakiokalustukseen. Mone-Kus-
taan veneessä kuuluu olleen kuulamoottori. Kuulamoottori toimi ilman sytystystulppia, sen kun vain
kuumennettiin puhalluslampulla sylinterin kannessa oleva kuula. Kuula hoiteli sytytyksen ja varma
moottori toimi aina. Joskus liiankin hyvin. Tauno kertoi, miten Kustaa ei saanut sitä pysäytetyksi,
vaikka oli sulkenut polttoainehanan. Porukka katseli ihmeissään, kun vene kiersi kaksi kertaa
Konevitsan saaren ja sitten vasta moottori suostui pysähtymään. Asia tutkittiin perusteellisesti ja
huomattiin, että kuuma kone oli polttanut kaikki voiteluaineet kerran kunnolla kuumennuttuaan.
Luulen Mone-Kustaan vaihtaneen moottorin sytytystulppakoneeseen.
     Tahvon ja Kustaalan Tanen välille kehittyi niin tyynissä kuin myrskyissäkin, niin purjeveneiden
kuin moottoriveneidenkin aikana, koko elämänaikainen side; paljon ilossa ja hädän hetkellä koettua.
Myöhäsen Tahvosta velipoika käytti myös nimityksiä Myöhäs-Tassu tai pelkästään Tassu.
     Eero kalasteli enimmäkseen lähivesillä, mutta hän sai käydä kerran tuntemassa suolattomia
pärskeitä syvillä vesillä Laatokan pohjoisosissa. Muistiinmerkitsijän omat kalasaaliit rajoittuvat pa-
riin aallonmurtajalta ongittuun ahveneen, jotka eivät nostane minua ihan oikeasti Laatokan kalasta-
jien kunnioitettuun kastiin.

MERI ANTOI

Helsingissä Museovirastossa on kansatieteen osastolla tutkimus, joka kertoo Laatokan suurista
kalastusveneistä eli soimista. Matti Tuuliaisen stipendiaattityö valmistui 1908.
     Soimat poikkesivat rakenteeltaan täysin esimerkiksi Itämeren kalastusveneistä. Soiman kölin le-
veä osa oli edessä. Vastaavaa kölirakennetta tavataan Punaisen meren rannoilla. Kahdesta
varppapurjeesta etumainen oli selvästi suurempi. Purjeissa ei ollut puomia, mikä helpotti purjeiden
kokoamista nopeutta vaativissa tilanteissa. Soiman eli kokkaveneen vesilinjaviivat muistuttavat häm-
mästyttävästi viikinkiveneen pohjan muotoa.

Matti Tuuliainen kuvaa soimia seuraavasti:
”Kiperäkokkasii eli mervenneitä käyteteä Laatokalla melkein yksinomaan Metsäpirtistä Pärnään
saakka, Suvannolla osaksi, Yläjärvellä ja Pyhäjärvellä suurimmaksi osaksi. Laatokka on aava ja
myrskyisä järvi, jonka yli rannasta toiseen 100-200 km. Sentähen venneetkii pittää olla sitä mukkaa
suuret. Asukkaat ovat tällä ranta-alueella ainakin osaksi kalastajia, joten venneillä pittää kulkea
pitkiäkkii matkoja.
     Purjeita käyteteä paljo. Kokkavenneet sentähen ovat suuria, miun luullaksein parraita purjevenneitä
Suomen Laatokalla. Metsäpirtin, Sakkolan, Pyhäjärven ja Käkisalmen pitäjien asukkaat Laatokan
rantamilla ovatkii rohkeimpia merenkulkijoita Suomen Laatokalla. Hyö käyvät syksyllä aina Sorta-
valan puolella asti kalastamassa.
     Kokat (pitkäsiimat) lasketaa tavallisesti niin ettää rannasta, jottei maata näy. (Siis noin 40-50
kilometrin päässä). Usiasti voip nousta merellä ollessa suur myrsky, jottei maihin voi ensinkää pääs-
tä. Sillo täytyy olla ulkona merellä siihe asti, kun myrsky herkiää. Laatokan vesi on suolatonta, joten
siinä aallot ovat hyvin jyrkät ja sakiat. Venneen pittää olla sentähen korkialaitanen, jottei vesi tulis
kovin pahast sissää.”
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Kalastus

Velipoikani Tauno puhui usein merirengeistä ja maarengeistä. Merirenkejä oli harvassa. Merirenkiä
ei voinut lähettää Laatokalle kovilla ilmoilla, ei sellaisilla, joilla venekunnan osakas itse vielä lähti
pyyntiin. Jos talon töissä tarvittiin apua,  palkattiin mieluimmin maarenki.
     Metsäpirtissä oli kalastajia noin neljäkymmentä venekuntaa, jokaisessa venekunnassa, veneessä
oli kolme miestä. Ainakin osa heistä tuli toimeen yksinomaan kalastuksen turvin. Osalla oli pieni
maatilkku merellä käynnin lisäksi. Joskus veljekset erikoistuivat, toinen maanviljelyyn ja toinen
kalastukseen.

Tärkein kalastustapa oli verkkokalastus. Osa väestöstä oli verkkojen kutojia. Verkot uusittiin vähin-
tään kolmen vuoden välein. Aapro Hämäläinen sekä kutoi verkkoja, että kalasti niillä. Tauno kertoi,
miten äitimme kehräsi jonkun kerran pellavasta lohiverkkojen langat. Kuitenkin Tampellan langat
sivuuttivat nopeasti kotikutoisen pellavan. Uudet verkot savustettiin ja parkittiin aina ennen kalastus-
kauden alkua. Niinpä rannat olivat täynnä verkkosaunoja.
     Verkoilla pyydystettiin Laatokan suurta muikkua eli rääpystä, kuhaa, nieriää, siikaa, lohta jne.
Jos joskus sattui pyydykseen sampi, otti kalastaja sen tavallisesti itselleen. Olen kuullut niin suuresta
sammesta, että sen leukaan tehtiin reikä ja se soudettiin sellaisenaan Pietariin. Ja vaihdettiin tietysti
rupliksi. Kaloista parhaimpana pidettiin lohensukuista nieriää.
     Lohiverkot olivat suuria, pituus 50 metriä, korkeus 6 metriä. Venekunta tarvitsi 40 - 50 verkkoa
tehokkaaseen lohenpyyntiin.

Tarpuskalla kalastus oli isäni aikana hyvin tavallista. Kuudesta seitsemään siikaverkkoa nivottiin
päistään tiukasti yhteen. Verkko laskettiin siika-apajalle täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Korkit
pitivät verkon paulan  veden pinnalla. Kun verkkoympyrä saatiin suljetuksi, kalat aristeltiin eli
hätisteltiin keskeltä verkkoihin tarpomalla vettä pitkällä seipäällä, pokoralla, johon oli kiinnitetty
heliseviä rautarenkaita. Joskus pudotettiin keskelle kuumennettuja kiviä, joiden sihinä säikäytti kalat
uimaan ulospäin. Muut kalat pujahtivat verkon alta, mutta siika ui verkkoon tai pyrki paulan yli.
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Tarpomisen aikana saattoi verkon sisäpuolella kiertää vene, jossa oli soutajan lisäksi haavimies, joka
nappasi paulan ylitse yrittävät siiat. Kun verkot nostettiin, saatiin varsinainen kalasaalis veneeseen.
     Tauno on pyytänyt nuoruudessaan paljonkin siikaa tarpuskalla. Itse olen tutustunut tarpuskapyyntiin
äänitteiden ja kirjaviisauden avulla. Jos olen lukenut tai kuunnellut tarpuskalla pyydystämisestä, on
mieleeni hahmottunut kuva, joka muistuttaa kuin jotakin muinaisten aikojen kalastusrituaalia.

Verkkojen lisäksi käytettiin rysiä. Pienet rysät olivat omiaan kotitarvekalastukseen, mutta suuret
rysät, halkaisijaltaan kolmisen metriä, olivat ammattimiesten ja venekuntien pyydyksiä.
     Suurilla rysillä kalastavia oli harvassa, ainoastaan kolme venekuntaa. Toivo Hämäläinen  (ei tiet-
tävästi sukua) oli erään venekunnan jäsenenä. Topi kertoi miten he saivat ajatuksen talvinuotasta
Laatokalla. Eikä se jäänyt pelkästään ajatukseksi, vaan he myös kokeilivat pyyntitapaa Laatokan
jääkentillä. Tosin heidän oli käydä huonosti miehistön ja hevosten jäätyä railon erottamalle lautalle.
Raju etelätuuli painoi kuitenkin lautan kiintojäälle. Pyyntikunta, kaksikymmentäneljä miestä ja kuu-
si hevosta, vaelsi useita vuorokausia ahtojäiden röykkiöissä. Eväspuoli alkoi loppua, mutta kalaa oli
runsaasti, kaksi hevoskuormaa. Kalaa keitettiin ja paistettiin, mutta se ei oikein maistunut kenelle-
kään, sillä urheat kalamiehet olivat unohtaneet suola-astian maihin. Laatokka ei ollut suopea
talvikalastajille. Talvimyrsky saattoi repiä paksut jäät äkkiä suuriksi lautoiksi ja ajaa ne jäävuoriksi
rannoille.
     Olen myös kuullut, miten pienellä rysällä on saatu aikaisin keväällä Pietarin saaliita Sit-ojan suun
kaislikosta, kotirannasta. Ojan virtauskohdan lähelle kaivettiin myös uittoja, muutaman metrin mit-
taisia ojia, jotka kapenivat rantaan päin. Uiton perällä oli rysä odottelemassa kaloja nieluunsa.

Kalaa saatiin myös koukuilla, pitkäsiimalla. Kun käytettiin matosyöttiä, puhuttiin selkäimestä.
Selkäimessä oli neljä vyyhtiä puuvillalankaa. Hevosen häntäjouhista oli kierretty tapsit joiden päihin
solmittiin koukut. Varsinainen pitkäsiima, jossa maivakalana käytettiin kirkasta suomukalaa, saattoi
olla kilometrien mittainen. Pitkäsiimaan tarttui myös arvokaloja kuten siika, nieriä ja kuha.
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Lähivesien parhaimmat kala-apajat löytyivät Lotteen saaren rinnasta, saaren ulkopuolelta, Ylläppään-
ja Igolkanniemen edustalta sekä Milskeenluodolta. Niin soimien kuin moottoriveneidenkin aikana
kalastajat seurasivat lohia. Kesäisin kalasteltiin etelärannoilla, mutta syksyn tultua venekunnat siir-
tyivät Laatokan syville vesille, pohjoiseen.
     Suomella ja Neuvostoliitolla oli yhteinen kalastussopimus. Suomalaiset saivat kalastaa Laatokal-
la Neuvostoliiton merialueella ja päinvastoin. Kalastajien henkilökohtaiset kalastuspassit tarkastet-
tiin ja leimattiin vuosittain Miikkulaisissa, Neuvostoliiton merivartioston toimistossa.

Kalojen säilytys ja kuljetus

Saaroisten rannat olivat täynnä verkkosaunoja ja kalakellareita, jääkellareita. Kellaria varten kaivet-
tiin kolmen metrin syvyinen laaja kuoppa, joka puitettiin ympäri hirsisalvoksella. Maakellarin päälle
rakennettiin toinen hirsisalvos. Sen kivijalka perustettiin kolmisen metriä varsinaisen kellarin hirsi-
seinistä. Tämä jäävaraston päälle tehty rakennus sai vielä pärekaton ja suuren parioven. Ulompi
rakennus suojasi jääkellariosaa suoralta auringolta ja se toimi samalla varastotilana. Myöhäs-Tassulla
ja Taunolla oli yhteinen kalakellari.
     Kevättalvella kalastajat kokoontuivat Laatokan jäälle kellareiden tuntumaan.
Kahdeksankymmensenttistä rautajäätä sahattiin neliön muotoisiksi lohkareiksi. Jääavannon yhdelle
reunalle hakattiin viiste, jota myöten peruutettiin hevosen reki veteen. Reki painettiin samalla
jäälohkareiden alle avantoon. Keksien kanssa vedettiin jäät reen päälle. Kun kuorma oli tasattu,
annettiin hevosen vetää. Kuorma nousi kevyesti viistettä pitkin, sillä ennalta oli huolehdittu hevosen
kenkien hokeista, jotka purivat napakasti jäähän kiinni.
     Kun lohkareet oli saatu kalakellarin ovelle, alkoi jäiden siirtäminen kellarin uumeniin. Lohkareet
vedettiin köysillä lautojen päälle, joita pitkin ne luistatettiin alas ja asetettiin tiiviisti toisiaan vasten
kellariin. Jäiden nosto oli useiden päivien urakka. Kun kellari oli täyttynyt, levitettiin lohkareiden
päälle paksu kerros sahajauhoja. Kaikki oli valmista, kalastuskausi sai tulla.

Kuljetusta varten arvokalat pakattiin huolellisesti suuriin kalalaatikkoihin. Laatikon pohjalle levitet-
tiin ensin voipaperia, jonka päälle lohet asetettiin tiiviisti vatsapuolet ylöspäin. Lohien päälle voi-
paperi ja sen päälle kymmenisen senttiä lekalla murskattua jäätä. Taas voiperia ja sen päälle kerros
sananjalkoja, saniaisia ja kansi päälle.
     Taunon kalastajanuran alkuaikoina arvokkaat laatikot kuljetettiin hevospelillä Vaskelaan Suvan-
non laivan laiturille. Laivakuljetuksella lohet vietiin Kiviniemeen ja sieltä ympäri Kannasta sekä
muuallekin Suomeen. Tauno arveli, että lohet säilyivät hyvin kolmekin vuorokautta kalalaatikoissa.
Myöhemmin autot hakivat kalalaatikot suoraan Törötin ja Saunaniemen kalakellareilta.

Kalamiehen kamppeet ja ruokapuoli

Kun lähdettiin syyskalaan kauas Laatokalle, vaatetuksen piti olla sen mukaista. Päälle pantiin sarka-
pukuja ja villaista alle. Suurin ongelma oli vaatteiden kastuminen. Suojavaatteet: housut, takki ja
päähine teetettiin puuvillakankaasta. Ne kyllästettiin vedenpitäviksi vernissassa, johon oli sekoitettu
kananmunan ruskuaista. Ruskuainen teki öljytakin pintaan himmeän kiillon ja antoi suojavaatteille
keltaisen värin.
     Kylmillä ilmoilla tarvittiin lämmin ja paksu vaatetus, vaikkapa turkki tai turkisliivi, mutta sen
päälle eivät tavalliset öljytakit ja housut enää mahtuneet. Silloin käytettiin öljyttyä kosanaa. Kosana
oli väljä hihallinen ja hupullinen viitta.
     Nahkasaappaat suojattiin kastumiselta saapasrasvalla. Paras saapasrasva saatiin kun tervaan
sekoitettiin lampaan talia ja hylkeen ihraa. Isä-Aapron nahkasaappaat voideltiin tähän tapaan useaan
kertaan. Tauno-veli suojasi jalkansa kumisaappailla.
     Silloin kun isä tai velipoika lähtivät syyskalaan vaikkapa Vossinoihin otettiin tarvittavaa ruoka-
puolta mukaan. Kalamiesten ruoka oli vahvaa ja se sisälsi runsaasti energiaa. Säkkeihin tai kontteihin
pakattiin ainoastaan helposti säilyviä ruokatarpeita: hersryyniä, erilaisia piirakoita ja leipää. Tuoretta
kalaa oli aina saatavilla ja puhdasta Laatokan vettä riitti.
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Venekunnat suunnistivat ja kalastivat yhdessä

Todelliset mer‘miehet, kalastajat, tunsivat Laatokan ja purjehtivat suurella varmuudella laajan Laa-
tokan vesillä. Velipojan veneessä oli suunnistusvälineinä kahden litran spriikompassi ja kansakou-
lun koulukartta. Toki Laatokalla oli loistoja ja majakoita, mutta harvassa.
     Tauno oli tottunut perämies ja suunnistaja, joka osasi vaistomaisesti korjata tuulen aiheuttamaa
sortumaa. Ei ollut väliä vaikka lähdettiin syyspimeällä Valamosta kotirannoille. Pohjantähti näytti
aina yhden varman suunnan. Rannikoilla ja aavalla liikuttiin vuosikymmenien antaman rautaisen
kokemuksen, paikallistuntemuksen ja tuttujen maamerkkien avulla.
     Tauno kertoi Mone-Kustaan kompassista, josta sprii oli kadonnut varsin yksinkertaisella tavalla:
Kustaa oli halunnut kovasti alkoholipitoista juomaa ja juonut kompassinsa nesteen. Apteekissa us-
kottiin Mone-Kustaan selitys rikkoontuneesta kompassista ja tarvittava täydennys myytiin hänelle,
ainakin kerran.

Venekunta ei lähtenyt yksin suurelle Laatokalle, vaan kymmenkunta yhdessä. Kun mentiin kauas
omilta rannoilta sopivalle paikalle, hajaannuttiin ja taas illalla yksiin samaan ankkuripaikkaan. Par-
haimmat pyyntipaikat kerrottiin toisille ja seuraavana päivänä mentiin yksissä niille alueille. Kukaan
ei pitänyt hyviä apajia salaisuutena. Kalaa riitti kaikille. Näin pieni kalastuslaivue haravoi
yhteistoiminnalla suuren merialueen ja oli tarpeen tullen valmis auttamaan toisiaan merihädässä ja
nuorien kalastajien kouluttamisessa.

MERI OTTI

Taunon kertomus

Heinäkuun loppupuolella vuonna 1929 lähti toistakymmentä venekuntaa lohenpyyntiin Suhoin ma-
jakan suuntaan, Milskeen matalikolle. Majakka sijaitsi Saaroisten rannoilta noin kuusikymmentävii-
si kilometriä itäkaakkoon, Neuvostoliiton rannikolla. Suhoin majakalta näkyi eteläisen Laatokan
rantaviiva. Majakka oli jykevästi rakennettu; sen kivimuurit tarjosivat samalla hyvän suojasataman.
Siellä oli jatkuvasti neljän hengen miehitys.
     Ilmat olivat suotuisia ja kalaa nousi runsaasti. Ja taas verkot veteen. Iltahämärissä veneet
ankkuroitiin ja jäätiin odottamaan seuraavaa aamua ja verkkojen nostoa. Miehet eivät saaneet nauttia
edes lyhyestä unesta, sillä merellä nousi ankara aallokko, joka yltyi hetkessä myrskyksi. Yksi toisen-
sa jälkeen venekunnat suuntasivat matkansa kohti Suhoin majakan valoja ja suojasatamaa.
     Tassu, Tauno ja Väinö päättivät jäädä erään toisen venekunnan kanssa ankkuriin odottelemaan
tuulen pikaista tyyntymistä. Mutta oikukas Laatokka ei tällä kertaa hellittänyt. Myrskyn yltyessä
ankkuritkaan eivät pitäneet.  Kaksi venekuntaa nosti ankkurit ja hekin ottivat suunnan kohti Suhoin
turvasatamaa.
     Silloin tapahtui pahin, mitä voi siinä tilanteessa kuvitella; veneen moottori pysähtyi. Vaikka Tassu
teki mitä tahansa, moottori ei edes luvannut. Toinen vene katosi hetkessä myrskyn sekaan. Yritettiin
nostaa purjetta, mutta rajuilmalla ei voinut käyttää edes pientäkään sipakkoa, vähäisintäkään purjeen
kulmaa.
     Kolme Saaroisten miestä Tassu, Tauno ja Väinö olivat tuuliajolla. Taunolla oli täysi työ pitää
vene edes jonkinlaisessa kurssissa aaltoihin nähden, ettei se olisi kaatunut tai täyttynyt vedellä. Nyt
kaikki oli kiinni perämiehen taidoista. Tuli yö, aamu, seuraava päivä. Vesi ikään kuin kiehui ilmassa
ja suorastaan lensi yhtenä vaahtona; näkyvyyttä korkeintaan kaksikymmentä metriä. Tauno varautui
mielessään siihen, ettei hän koskaan astuisi jalallaan tukevasti maan päälle.
     Moottorin käynnistämistä kokeiltiin jatkuvasti, turhaan. Yö, aamu, myrsky jatkui. Miehet olivat
märkiä ja kylmissään. Välillä Tassu rukoili hädissään kylmän ja petrolintuoksuisen moottorin vie-
ressä.
     He olivat ajelehtineet kenties neljättä vuorokautta, kun kolmikko huomasi edessään suuren karikon
ja tuhon. Myrsky painoi vastustamattomasti venettä kohti pauhaavaa kivikkoista matalikkoa. Tauno
kertoi, ettei mikään koskikaan kohise sellaisena mylläkkänä, kuin se heidän varma hautansa. Taunokin
meni vielä koneen viereen ja katseltuaan sitä hän huomasi öljyiseen lautaan takertuneen sokan. Tassu
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löysi heti sokalle paikan kaasuttimen vipuun. Ja moottori pyrähti laakista käyntiin. Kokeneen kalastajan
padot murtuivat ja hän purskahti hillittömään itkuun:
     - Siult ois jiänt kotväk, mut miult viel vaimo ja lapset.
     Korkeintaan kymmenen minuuttia erotti heidät vaahtoavasta karikosta. Moottori veti hyvin ja
vene totteli taas peräsintä, kun Tauno kaartoi turvallisille vesille. Horisontissa siinsivät monasterin
tornit. Sinne. Saaroisten pojat pääsivät turvaan Venäjän puolelle, entisen Ondrusovan luostarin sata-
man suojaan. Suoraan mitattuna matkaa Suhoista Ondrusovaan on lähes seitsemänkymmentä kilo-
metriä. Arvoitukseksi jää, millaisen matkan ja missä päin Laatokkaa heidän veneensä oli ajelehtinut.

1500-luvulla oli erakkomunkki Adrian tullut Alavoisten joen suulle ja jäänyt seudulle. Hän sai seu-
rakseen pienen veljistön. Seudun karjalaiset muuttivat puhekielessään Adrianin nimeksi Ontros. Näin
syntyi Ondrusovan luostari. Alavoisten joki on neljäkymmentä kilometriä Tarton rauhan rajasta ete-
lään. Luostari jäi puuluostariksi, sen munkit olivat kerjäläismunkkeja ja he elivät köyhän rahvaan
keskuudessa. Kuitenkin monahkat olivat kerjuupusseineen odotettuja vieraita seudun asukkaiden
keskuudessa, sillä he puhuivat karjalan kieltä, eikä venäjää tai kirkkoslaavia kuten Valamon asuk-
kaat.

Kun Tahvo, Tauno ja Väinö tulivat suojasatamaan Ondrusovaan, olivat luostarin kellojen äänet
vaienneet, ja vanhat monahkat kadonneet bolshevistisen vallankumouksen tieltä. Paikalla olivat vain
puna-armeijan sotilaat. Sotilaat kyllä tiesivät, mistä mylläkästä suomalaiset olivat pelastuneet. He
kantoivat kalastajien lohet omiin jääkellareihinsa ja antoivat pelastuneille leipää, sokeria ja teetä,
sillä merimiesten omat eväät olivat kastuneet. Miesten vene ja venäläinen purjevene, soima odotte-
livat luostarin suojasatamassa sään tyyntymistä.
     Venäläisten soimassa oli vanha kalastaja ja kaksi nuorta tyttöä. Kun tytöt olivat jäänet kahden,
laittoi Tahvo Taunon asialle:
     - Tassu käsk minnuu pyytämiä parsineulua ja lankua, jot myö suahhua korjailla vähä meijä repaleisii
vuatteita. Hiä selitti miul mite mie pyyvän ja mitä mie sanon. Mie mänin niihe soimoa ja sanoin mitä
Tassu ol opettant, mut tytöt käivätkii vua nauramua. Mie pyyvän uuvestua, mut hyö senko vua
tirskuut ja tönniit ja katsuot toisijua. Sit mie vast hoksasin, et mie olin pyytänt heilt iha jottai muuta,
ko lankua ja neulua. Mies otin puseroin helmast kii ja näytin käsilläin niiko oisin parsint sitä. Sillo
hyö antoit miul mitä mie oli mänt sin hakemua. Mut sitä mie en suant, mitä Tassu oli opettant
minnuu vennäiks pyytämiä. Tassu, pahenos!
     Vaik myö itse niitä mei kamppeita vähä tursittii, nii kyl myö oltii senkii jälkie ko hernee hirvitöksii.
     Kun Laatokka oli tyyntynyt siedettäväksi, kannettiin lohilaatikot veneeseen ja kokka kohti Tule-
maa. Merellä huomattiin, että veneessä ollut kahdensadan litran tynnyri moottoripetrolia oli tyhjentynyt
polttoaineen huuhtouduttua lähes kokonaan mereen. Vuorotellen soutamalla, purjehtimalla ja moot-
torilla pojat pääsivät Salmiin ja Tuleman jokea pitkin Tuleman kylään. Kaikkea muuta kuin
edustusasuiset kalastajat ottivat polttoainekanisterit ja lähtivät hankkimaan petrolia.

Elettiin vuotta 1929 ja Salmissa vietettiin parhaillaan vuoden 1919 Aunuksen retken  muistojuhlaa
suuressa isänmaallisessa hurmoksessa. Sotilaat, suojeluskuntalaiset ja siviilit kulkivat juhlapuvuissaan.
Poliisit katselivat tutkivasti kolmea vaatetukseltaan kummallista miestä: poliittisia mielenosoittajia!
Poliisit pidättivät kolmikon - eipäs selitellä - turvasäilöön tällaiset ukot!
     Ennen putkan oven kolahtamista tutut kalanostajat näkivät ”mielenosoittajien” tukalan tilanteen
ja he pelastivat Saaroisten miehet esivallan kourista. Seurasi poliisin lyhyt, vähän vaivaantunut an-
teeksipyyntö. Kalastajat olivat vapaita miehiä myymään saaliinsa ja samalla reissulla he ostivat polt-
toainetta. Jossain välissä Tauno huomautti merivartioston kohdalla: pitäisikö ilmoitella selviytymisestä
Saaroisten vartiostoon, sillä lähdöstä Suhoin vesille oli kulunut lähes viikko. Tassu vain tuumaili:
eihä ne siel koton nyt meitä hättäile.

Taas merelle, suunta kohti Suhoita ja verkoille. Samoille verkkoräätyille osui myös Myöhäsen Apon,
Tassun veljen venekunta. Tassu, Tauno ja Väinö saivat nyt kuulla kunniansa:
     - Jos työ että lähe järkiniä kottii näyttämiä jot uotta viel henkis, nii myö köytetyä teijät nuoril kii ja
viijiä väkisi. Koton kaik senko kävelyöt pitki rantoi ja itkyöt teitäkii merrie hukkunein!
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     Tahvo ja Tauno lupasivat noudattaa nöyrästi käskyä. Kun Apon venekunta oli saanut hommat
kuntoon, he lähtivät heti kohti kotirantoja. Tassun vene seurasi perässä jonkun ajan kuluttua ja sa-
maan suuntaan.
     Andros-moottori teki töitä kuuden tunnin ajan ennen kuin velipojan venekunta sai Saunaniemen
loiston näkyviin. Elävien kirjoihin palanneet kaarsivat kotisatamaan, Töröttiin. Aapro oli kuullut
hyvät uutiset ja tiesi jo heidän tulostaan. Tahvo, Tauno ja Väinö kiinnittivät veneensä ristaaniin,
laituriin. He olivat pelastuneita. Kun isä meni tupaan kertomaan äidille, äiti pyöri lattialla vielä
enemmän itkien, sillä jostain syystä hän kuvitteli Aapron narraavan häntä. Lopulta äiti uskoi.

Rauhan kertomus

Rauha oli ollut myrskyn ensimmäisenä päivänä Koselassa Repolan Ainon ja Tuokon Mikon häissä.
Laatokan yllä olivat mustat ukkospilvet, mutta hääpaikalle kantautui vain vaimea jyrinä. Kun Rauha
tuli illalla kotiin, hän huomasi vanhempiensa kasvavan levottomuuden. Myrsky oli ollut paljon ra-
jumpi, kuin mitä Metsäpirtin kirkonkylästä olisi voinut päätellä. Tietenkin Aapro tunsi Laatokan
oikullisuuden, ja hän tiesi millainen myräkkä merellä parhaillaan raivosi.
     Yksi venekunta, joka oli ollut kauempana myrskyn keskuksesta palasi ajallaan. Muut viipyivät,
mutta vähitellen ne kuitenkin saapuivat kotisataman laitureihin. Kahta venekuntaa kaivattiin. Ale-
sedän ja Myöhäs-Tassun venekunnat olivat poissa. Mitä useampia päiviä kului, sitä vähäisemmiksi
tulivat toiveet kadonneiden kotiinpaluusta. Maria ja Aapro kävelivät päiväkaupalla ristaanilla. Odo-
tettuja ei näkynyt. Aapro viipyi usein sen ikkunan ääressä, joka näytti Töröttiin, itki ja hoki:
   - Tauno, Tauno...
   Rauha tulkitsi tilanteen: isä tunsi, että hänen siellä merellä olisi pitänyt olla eikä Taunon. Mutta
heikko terveys ei antanut armoa. Isä oli ristaanilla, kun kuului veneen moottorin papatus mereltä.
Kun vene tuli lähemmäksi, isä näki, että se oli Myöhäsen Apon vene. Ennen kuin vene oli edes
laiturissa, isä luki miesten  kasvoilta hyvät uutiset. Toinen kadonneista veneistä tuli pian Alekan
veneen perässä.
     Rauha kertoi, miten pelastuneiden vastaanotto oli kyynelten iloa. Tietysti Tauno sai kertoa use-
aan otteeseen tapahtuneen. Rauhalle on jäänyt mieleen erityisesti Myöhäsen Tassun rukoilu varman
haaksirikon edessä. Taunon kertoman sanoja hän ei enää tarkalleen muistanut, ainoastaan sisällön:
Herra, auta. Muuten me hukumme.
     Mutta Kustaalan kylän odotus jatkui. Siinä veneessä, joka ei koskaan tullut takaisin olivat setämme
Alekka, Heikki Hyytiä ja kolmas, jonka nimi ei enää tullut sisarelleni mieleen. Joku Rauhan ja
Emman luokkakuvan tytöistä oli Hyytiän Hesen tytär. Rauha kertoi tämän Hyytiän Sylvin itkeneen
vuosia mereen kadonnutta isäänsä.
     Alekan vaimo, Tiina, odotti ja valvoi öitä paljon kauemmin kuin muut. Eräänä aamuna hän oli
aivan rauhallinen, ilman pelkoa ja tuskaa. Hän kertoi menneestä täysin tyynestä yöstä. Ja miten
tyvenen kesäyön rikkoi äkillinen tuulenpuuska, joka lennätti kevyttä multaa ikkunaan. Siinä silmän-
räpäyksessä Tiinan tajuntaan tuli viesti, että ne mullat olivat mereen kadonneen kevyet mullat. Tiina
tuli uskoon ja sai mielenrauhansa takaisin.

Käkisalmen Sanomissa oli ollut uutinen myrskyssä kadonneista kahdesta venekunnasta. Taunon,
Tahvon ja Väinön nimet olivat luettelossa. Pitkien etsintöjen jälkeen Ale-sedän haaksirikkoutunut
vene löytyi kareihin murskaantuneena Venäjän puolelta. Vene jätettiin hylkynä karikolle, sillä venä-
läiset vaativat siitä kohtuuttomat lunnaat. Lisäksi vain jokunen öljykanisteri oli ajelehtinut rannalle.
Miehiä ei löydetty. Rovasti Sakkinen siunasi heidät Laatokalla ja mereen laskettiin haaksirikkoisten
muistoseppeleet. Mereen jäivät: setäni, erittäin kokenut Laatokan kalastaja, Aleksanteri Hämäläi-
nen, syntynyt vuonna 1873, Heikki Hatakka ja hänen poikansa.



35

SYNTYMÄNI AIKOIHIN

Maailma ei ole tullut koskaan valmiiksi. Aina on eletty jos jonkinlaista murroksen aikaa. Sodan ja
rauhan ajat ja taloudellisen laskun ja nousun kaudet ovat seuranneet toisiaan. Näin myös ennen
vanhaan.

Talouslama

Lokakuun 29. päivä 1929 oli Wall Streetin musta päivä, täydellisen tuhon ja pakokauhun päivä.
Arvopapereihin sijoitetut miljardiomaisuudet häipyivät hetkessä olemattomiin. Kaiken menettäneet
upporikkaat ajautuivat epätoivoisiin tekoihin.
     Alkoi ennen kokematon talouslama, jonka seurauksia kantoivat muut kuin sen aiheuttajat. Rik-
kaan Amerikan raiteille ilmestyivät työttömien soppajonot. Laman vaikutus tuntui pitkälle 30-luvul-
le. Kasvoi sukupolvi, jolle lainan ottaminen oli lähes syntiä.
     Minä synnyin suuren talouslaman aikana ja elin onnellisena tietämättä aikuisten murheista. Mi-
nusta tuntuu, että lähes luontaistaloudessa elävä perheemme ei kokenut ankeaa aikaa niin raskaana
kuin kaupunkien palkkatyöläiset.
     Vähän ennen syntymääni aloitettiin Saaroisissa aallonmurtajan, sataman, rakennustyöt
Saunaniemeen. Eri alojen ammattimiehiä saapui ympäri Suomea kyläämme. Sekatyömiehiä taas
löytyi paikkakunnalta. Tänä päivänä puhuttaisiin työttömyystyönä suoritettavasta rakentamisesta.
Meille majoittui kortteeriin sukeltaja Vilho Eelis Salminen.
     Sukeltaja Salminen oli ihastunut taloutemme kalaruokiin. Paistetut rääpykset olivat  hänen suu-
rinta herkkuaan. Rääpys on Laatokan suuri muikku. Niitä meni kiloon 4 - 6 kalaa. Äiti kyllästyi
kalan paistamiseen ja paistettuun kalaan yleensäkin niin perusteellisesti, ettei se maistunut hänelle
vuosiin.

Aleksanteri Hämäläinen. Vanhalla tuvalla kuvattu Ale-setä lähentelee viittäkymmentä. Kuvausvuosi kenties
1922. Kuvaan on päässyt myös kalamiesten tarvikkeita, verkkoja ja puntari ovensuussa. Ale-setä nojaa
höyläpenkkiin, joka saattaisi olla hänen isoisänsä Kustaan peruja. Höyläpenkin päällä ovat samat koriste-
kasvit kuin isänikin kuvassa, fiikus ja unelma.
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     Salminen oli aatteen miehiä eli vasemmistososialisti. Jonkinasteista jännitystä oli kuulemma syn-
tynyt, kun sukeltajamme yritti käännyttää isäämme oman aatteensa tielle. Salmisen lopetettua poliit-
tisen missionsa tuli hänestä Hämäläisille suorastaan perheystävä.
     Aallonmurtaja, uusi kalastussatama, oli erittäin tervetullut alueen kalastajille. Paikalliset veneet oli
kyllä rakennettu perinteisesti kestämään kovatkin myrskyt. Kuitenkin rantautuminen merihädässä
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etelärannalle tiesi aina jonkinasteista onnettomuutta, sillä se oli kauttaaltaan matalikkoa. Saaroisten
aallonmurtaja oli lähes ainoita suojasatamia. Kalastusveneiden liikkumista haittasi Laatokan aavan
suolattoman veden korkea ja vaahtopäiksi puhkeava aallokko. Kesäiset ukkosmyrskyt olivat arvaa-
mattomia ja rajuja.
     Rakentamisen tekniikka oli yksinkertainen. Jokaiseen kiveen naputeltiin miesvoimin kiviporalla
ja lekalla reikä ankkurointipulttia varten. Koskisen Mikko oli eräs kivimiehistä. Kivet nostettiin ja
laskettiin sähkövinssillä sopivaan paikkaan. Sukeltajat asensivat kivet kohdalleen vedenpinnan ala-
puolella. Tarvittava sähkövoima saatiin rannalla jyskyttävästä lokomotiivista. Lokomotiivi eli höyry-
kone toimi vaatimattomalla hyötysuhteella, mutta halkoja kyllä riitti sen höyrypannun kitaan. Höyry-
kone pyöritti generaattoria, mistä saatiin riittävästi sähkövirtaa vinssiin.
     Kelpo sukeltajamme  löysi kylästämme hyviä piirakoita paistavan ja muutenkin mukavan tytön,
Revon Martan ja jäi lopullisesti metsäpirttiläiseksi. Minulle aallonmurtaja on ollut aina olemassa
Saunaniemen itärannalla.
     Valkoinen kenraali, kenraali Mannerheim, oli käynyt tarkastamassa uuden sataman. Kerrotaan
hänen sanoneen:

- Teittepä te ryssälle hyvän sataman!
     Kenraali tuohtui satamasta niin, ettei tullut nauttimaan vartioasemalle ateriaa vaan lähti äkeissään
Saaroisten rannasta.
     Tästä oraakkelimaisesta huomautuksesta johtuen kenraalia pidettiin lapsuuteni kotikylässä jo vähän
vanhuuden höperönä.

Viina virtasi

Suomessa oli vuosina 1921-1932 kieltolaki, jolla alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahantuon-
ti, myynti, kuljetus ja varastointi kiellettiin muuhun kuin lääkinnällisiin, teknisiin tai tieteellisiin
tarkoituksiin. Laki aiheutti lääkäreiden ja eläinlääkäreiden keskuudessa pirtureseptien kirjoituspaineen.
Äkkiä lisääntyivät räjähdysmäisesti hevosten polvivaivat. Tarvittiin 90 %:sta.
     Salakuljetus kukoisti. Poliisi teki kaikkensa sen estämiseksi, mutta rikollisten kekseliäisyys oli
loputon. Liikkuvaa poliisia kutsuttiin silloin “lentäviksi”. Heidän tiedettiin vetelevän ensin pampulla
ja vasta sen jälkeen kysyvän:
     - Mitäs äijä kuljetat?
     Tauno ajeli kerran aamuyöstä polkupyörän tavaratelineellä aivan avoimesti polttoainekanisterissa
pirtua. Tietysti hän törmäsi kauhukseen lentäviin. Poliisi Myöhänen pelasti hänet:
     - Tauno se kuljettaa ainetta ihan reilusti.
     Samalla hän selitti lentäville Taunon olevan kalastajia ja lähtevän varhain aamulla merelle ja
liikkuvan ihan laillisilla asioilla. Jälkeenpäin, kun kieltolaki oli vain muisto, Tauno otti puheeksi
oman pirtukuljetuksensa poliisi Myöhäsen kanssa. Kunnioitettu poliisi kertoi kyllä aavistelleensa,
ettei kanisteri suinkaan sisältänyt moottoripetrolia.

Samanaikaisesti kieltolain kanssa aloitettiin koko maata kattava alkoholin vastainen kampanja. Kou-
luihin jaettiin oppilaille vihkosia, missä kerrottiin raittiin ja juopon isän perheen kohtaloista. Vihko
tankattiin päähän ja luetun perusteella pidettiin raittiuskilpakirjoitukset. Luulen monen pienen reppanan
kantaneen perheensä häpeän taakkaa pitkään kouluajan jälkeenkin. Tämä toistui vuosikymmeniä
vielä kieltolain loputtua. Muistan itse vain osallistuneeni raittiuskilpakirjoituksiin, mutta suurta me-
nestystä ei ole jäänyt mieleeni.
     Ajankuva vanhempien sisarusteni lapsuudesta: Eero kertoi kuunnelleensa usein pala kurkussa
Ainon surullista laulua juomarin kodista. Eero itki salaa laulun lasten kovaa kohtaloa.
     Tietysti alkoholin käyttö oli suomalaisille silloin ongelma, niin kuin nytkin, mutta holhoava kiel-
tolaki ei tuonut hyvää tarkoittavaa lopputulosta. Onkohan kieltolain perua se, että kansanmiestä
ymmärtävät lääkärit kirjoittelivat oikeat sanat löytäneelle potilaalleen puolenlitran pullojen resepte-
jä vielä 1980-luvulla.
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Jääkäri – Hämäläinen Tauno

Tauno astui palvelukseen 12.9.1931 ja samalla lähti ajan tavan mukaan nuoren miehen tukka. Pal-
jaaksi ajeltu pää oli silloin alokkaan näkyvä tunnus. Alokasaikanaan Tauno sai kuulla saaneensa
uuden pikkuveljen. Kun vuosikymmeniä myöhemmin haastattelin Taunoa asiasta, niin ei tämä mer-
kittävä tapaus tuntunut paljoakaan heilauttaneen hänen elämäänsä. Oli kuitenkin eräs asia, mikä
lienee koskettanut ja harmittanut häntä hyvin paljon. Tauno ei päässyt Rauhan ja Mikon häihin, sillä
hän oli juuri silloin putkassa. Takuulla velipoikaa kivisti hirmuisesti se, ettei saanut tanssittaa Metsä-
pirtin tyttöjä, ja saatolle pääsykin jäi vain toiveeksi. Mikähän lienee ollut se suuri rikkomus, jonka
johdosta kiltti ja hyväntahtoinen Tauno oli saanut tuon hänelle niin kovin julman rangaistuksen?

Velipojan komea sotilaskuva Käkisalmen Jääkäripataljoonan varusmiesajalta on sotilasvalan jälkeen. Sen
kertovat sotilaallinen ryhti ja karvalakin alta pilkottava tuuhea tukka. Olkalaatassa on Käkisalmen Jääkäri-
pataljoonan tunnus.
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     Jääkäri Hämäläinen oli päässyt syntinsä sovitettuaan kovin kaipaamalleen iltalomalle. Velipoika,
joka oli mainio tanssija, suuntasi askeleensa tutulle lavalle. Kuinka ollakaan eräs tanssitettava oli
Paukunmäen tyttöjä omasta pitäjästä. Hän oli piikomassa  Käkisalmessa. Saatolle pääsy oli nyt
helppo juttu. Nuorilla oli paljon asioita toisilleen. Saattotien varrelta löytyi sopiva lato, jossa he
voivat jatkaa kotipitäjänsä kuulumisien vaihtamista. Tai miten he nyt siellä aikaansa kuluttivat.
     Ilta alkoi hämärtyä ja kohta oli ladossa ihan pilkkopimeää. Kesken kaiken he kuulivat askelten
ääniä ja hiljaista supattelua. Latoon tuli toinenkin pari. Tilanne muuttui velipojan ja Paukunmäen
tytön kannalta varsin tukalaksi. He olivat hiljaa ja kuuntelivat, mitä sitten kuulivatkaan. Tietysti
Tauno olisi voinut heti ilmaista ystävällisesti heidän olemassaolostaan ja hankala tilanne olisi ollut
sillä ohi. Mutta ei. Metsäpirtin tyttö ja poika jatkoivat hiljaiseloaan. Viereltä alkoi kuulua sellaisia
ääniä, että jotain oli tehtävä ja pian.
     Ladon pimeydessä velipojasta tuli taas peijooni eli veijari. Hän alkoi laulaa hyvin hiljaa ja ään-
tään vähitellen voimistaen hautajaisvirttä: ”Sun haltuus rakas Isäni…” Samalla hiljeni toinen pari,
kuului kiireistä vaatteiden kokoamisen kahinaa ja juoksuaskeleet kiiruhtivat ulos ladosta.
     Tauno ei kertonut halaistua sanaa siitä, kuinka kauan he viipyivät ladossa, mutta hän arveli sen
toisen parin karttaneen myöhemmin mainittua latoa ja arvelleen kenties mielessään ladossa
kummittelevan.
     Jääkäri Hämäläinen Tauno vapautettiin täysin palvelleena siviiliin 27.8.1932. Kalastusveneet
kutsuivat Laatokalle. Luulen, ettei hän suonut pienintäkään ajatusta sille, että hän joutuisi joskus
ottamaan pystykorva-kiväärin  käteensä  tositilanteessa. Velipoika oli mies, joka eli aina tässä ja nyt.

Rauha ja Mikko

Rauha ja Mikko olivat tavanneet kuin ohimennen kaksissa häissä. Toisella kerralla Mikko oli ollut
saatolla rantaan.
     Vilakkalan työväenyhdistys piti iltamia Saaroisten työväentalolla. Työväentalo oli saanut puhe-
kielessä aatesuuntansa mukaisen nimen “Moskova”. Nuoret eivät paljoakaan perustaneet talon po-
liittisesta väristä, pääasia oli, että päästiin tanssimaan. Ennestäänkin tutut Mikko ja Tauno tapasivat
työväentalolla. Kait heillä jotain asiaakin oli ollut, kun he istuivat penkille vaihtamaan kuulumisia.
Rauha tulla tupsahti Taunon viereen. Ja silloin sytytti. Molemmat, Mikko ja Rauha ovat antaneet
tästä yhtäpitävän todistuksen.
     Saattomatkojen lisäksi tuli Mikolle jos mitäkin asiaa Kustaalaan. Oikein virallisestikin, sillä Mikko
pestautui kivimieheksi sataman rakennustyömaalle. Vuoden 1931 alusta Mikko alkoi tehdä ehdo-
tuksia yhteisestä tulevaisuudesta. Eikä Rauha suinkaan vastustellut. Äiti Marialle asia ei tullut yllä-
tyksenä.

Manu-Aunen mökki oli Moskovan naapuritalo. Manu oli kuollut merkillisellä tavalla 1931. Neuvosto-
laivaston tykkivene oli ajanut veneen yli ja katkaissut sen kahtia. Kaksi muuta venekunnan jäsentä
pelastettiin veneen toisen puolikkaan mukana, mutta pian alettiin kaivata Hyytiän Manua. Hänet
löydettiin merestä korkkilevyihin takertuneena. Kylmä vesi oli vaurioittanut munuaisia ja Manu
kuoli sairastettuaan puoli vuotta. Myöhemmin selvisi, että neuvostoliittolaisen laivan kapteeni oli
ajanut vahingossa ja humalassa kalastajaveneen päälle.
     Manu-Aune joutui kahden tyttärensä kanssa tiukan paikan eteen. Hän kävi satamatöissä hakkaa-
massa käsipelillä kiviä sepelimurskaksi ja alkoi myydä sajua ohikulkijoille.
     Eräs vakituisista kulkijoista kesällä 1931 oli Koskisen Mikko. Toki Aune tiesi, miltä reissuilta
Mikko tuli rannasta, mutta kuinka ollakaan hän sattui kerran kysäisemään jotain Mikon matkasta.
Mikko vastasi huolettomasti:
     - Kuuleha, Aune, mie tulenkii Rauha satamast.

Kapiot olivat siihen aikaan tärkeä osa miehelään menossa. Rauha oli sen verran nuori, ettei hänelle
ehtinyt kertyä kovinkaan suurta orsikkoa, mutta jotain sentään. Sängynpeittoja, lakanoita, tyynyliinoja,
pöytäliinoja, pyyheliinoja. Pyyheliinoja valmistettiin vehnäjauhosäkeistä. Vehnäjauhosäkit olivat
erittäin tiiviitä ja hyvälaatuista valkaistua puuvillaa ja ne olivat näin jatkuvassa kierrätyksessä.
Sängynpeitot ja pöytäliinat Rauha kutoi kangaspuissa suuressa tuvassa. Sakkolan Petäjärven emäntä-
koulun käynyt Ale-sedän Sylvi auttoi nelivartiset kangaspuut kuntoon.
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     Kapioiden valmistumisen aikoihin sattui kauhistuttava tulipalo. Törötti paloi. Vanhan kalasataman
lähekkäin rakennetut verkkosaunat olivat hetkessä yhtenä tulimerenä. Tulipalon voimaa lisäsi se,
että alueella oli paljon tervatynnyreitä ja moottoripetrolia. Savustussaunojen lisäksi tuhoutui myös
osa kalakellareista. Tulipalon valtava voimakkuus näkyi suoraan meille. Äitimme kauhistui ja äkkiä
hänen mieleensä tuli sillä hetkellä tärkein asia, Rauhan kapiot. Ne eivät ainakaan saa tuhoutua, muusta
viis. Hän kiikutti kapiot rantaan, kasteli ne kunnolla ja nosti sitten märkinä rantamme ainoan kiven
päälle. Kun palo ei sitten levinnytkään Törötin ulkopuolelle, kuivatteli äiti kapiot vähin äänin ja vei
ne takaisin orrelle tupaan.

Kihlat heinäkuussa 1931 ja kuulutukset  kirkossa. Hääpuku teetettiin Kiviniemessä. Puku oli pitkä
valkoinen puku, johon kuului hunnun lisäksi kaunis  pitsinen volangi. Volangi on esimerkiksi puvus-
sa toisesta reunastaan somisteeksi ommeltu poimutettu kangaskaistale. Samaa pitsiä löytyi puvusta
muualtakin. Kaiken kruunasi vahakukista tehty seppele. Sen pukemisessa auttoi Aino-sisko Mikke-
lin päivänä 1931. Vihkiminen tapahtui Metsäpirtin kirkossa. Ja sen suoritti rovasti Sakkinen.
     Ensimmäiset häät vietettiin Kustaalassa, Rauhan lapsuudenkodissa. Ihan ruokapidot. Ruuan jäl-
keen saapuivat häätaloon kossasmiehet, Mikon parhaimmat poikakaverit Vaskelasta eli Mikon koti-
kylästä. Kossasmiehille tarjottiin sajut ja vehnästä. Jokaista kossasmiestä varten oli pöydälle asetettu
nenäliina. He sitoivat sen kaulaansa tai käsivarteensa merkiksi omasta arvokkaasta asemastaan. En-
nen kuin miehet lähtivät pöydästä, he jättivät lautasen alle sopivaksi katsomansa määrän rahaa.
Tanssittiinkin, Aapramlan suuressa tuvassa, ihan naapurissa.
     Sitten toisiin häihin, sulhasen kotiin Vaskelaan ja komeasti autolla. Eero oli saattomiehenä vie-
mässä Rauhaa Vaskelaan. Silloin kolmetoistavuotias Eero katseli jo kovasti tyttöjä tai oli ainakin
heidän kiusanaan. Kun lähestyttiin  Vaskelaa, otti Aapramlan Alekka lyhennetyn kiväärin ja ampua
jysäytti ilmaan merkiksi, että tulossa ollaan. Ja miten sattuikaan, tietysti poliisi Myöhänen oli heti
vastassa. Pikaisessa kuulustelussa kukaan ei ollut nähnyt eikä varsinkaan kuullut mitään. Poliisi
kyllä vähän ihmetteli ruudintuoksuisen hylsyn löytymistä auton lattialta.
     - Se on varmaankin kapinan ajalta, tuumaili Alekka.

Koskisen talon piha oli täynnä hääväkeä vastaanottamassa morsiusparia. Kyllä siinä Kustaalan tyt-
töä katsottiin tarkkaan. Hääpari kiikutettiin suuren tuvan pöytään tulokahville. Kahvin jälkeen oli
kauan kestävä hääateria. Niissä Vaskelan häissä noudatettiin ortodoksisia hääperinteitä, kylän tavan
mukaan.
     Pöydässä oli lihaa paistina, sylttyä, uunissa kypsytettyä riisipuuroa eli patapuuroa. Juomana koti-
kaljaa. Tietysti piirakoita. Jossain välissä Rauhan kotikylän, Kustaalan nuuvitytöt eli morsiamen
saattotytöt lauloivat:

Ei myö tuotu morsianta
riihtä lämmittämmää,
vaan myö tuotii
hella ettee kahvii hämmentämmää.

Mikko ois saant omast kyläst
vaikka koko roikan,
mut hää otti meijän kyläst
sorean ja hoikan.

Väki vaihtui pöydissä uusien kattausten myötä. Harvinaisen kaunis syksyinen päivä houkutteli ihmi-
siä ulos. Kun kaikki oli ruokittu, juotiin teetä. Sanottiin, että juotiin kertaa. Pöydässä oli kaksi tyhjää
astiaa, joiden päällä oli kauniit liinat. Kertaa juotaessa hääväki sujautti liinan alle astiaan rahaa
vastavihityille häälahjaksi. Varsinaisia häälahjoja ei annettu, eikä myöskään pidetty puheita.
    Häähumu jatkui pitkälle yöhön ja alkoi taas seuraavana päivänä. Morsianta tanssitettiin ahkerasti.
Rauha-siskoni koki yllätyksenä sen, kun kavaljeerit antoivat tanssin päätyttyä hänen käteensä pienen
rahalahjan. Rauha huomasi nopeasti, että se oli tapana siinä kylässä ja korjasi niin tarpeelliset
nikkelimarkat  parempaan talteen. Väki tiesi ennestään miten nuoren parin elämä alussa saattoi olla
taloudellisesti vaikeaa. Näin koko kylä oli auttamassa heitä oman elämän alkuun.



41

     Häiden toisena päivänä vanhemmat miehet toivat pirtupullonsa julkisesti tuvan pöydälle. Elettiin
kieltolain loppuvuosia. Vaskelan ukot ottivat hääparin onneksi, tanssivat keskenään piirissä ja lauloi-
vat. Kaiketi he ikämiesten tapaan muistelivat kaiholla menneitä, niitä parempia aikoja. Nuoret miehet
eivät menneet heidän joukkoonsa vaan ottivat kopsuja  häveliäästi nurkan takana vanhemmilta ihmi-
siltä piilossa. Iltaan mennessä häätalon piha oli tyhjentynyt.
       Häiden jälkeinen aamu oli sisarelleni paluuta juhlasta arkeen. Hän heräsi varhain ja lähti anoppinsa
kanssa aamulypsylle navettaan. Rauha oli tullut Vaskelaan jäädäkseen Koskisen taloon. Kotona oli
neuvottu nöyryyteen uusissa oloissa. Vaistoiltaan herkkä Rauha oppi nopeasti talon tavoille. Kohta
häiden jälkeen Rauha ja Mikko lähtivät Kiviniemen markkinoille. He täydensivät vaatimatonta vaate-
varastoaan. Mikko osti häärahoilla komean piirongin. He saivat talosta oman huoneen ja siskoni
aloitti ensimmäisen oman kotinsa varustamisen.
     Mikko oli koko elämänsä otettu nuorikostaan ja hän kertoi ylpeänä jonkun Vaskelan miehen
sanoneen hänelle, kahden kesken:
     - Sie se, Mikko, toit tän Vaskelua oikian naisen mallin.

Vaskelan perintö

Vaikka ortodoksisuus oli Rauhalle jossain määrin entuudestaan tuttua, oli paljon uuttakin. Sisarellani
on hyvin paljon Vaskelan kylään liittyvää muistitietoa, jonka parasta antia ovat muistot laulajista ja
heidän lauluistaan.
     Elämää kokeneet naiset olivat kaikki runonlaulajia. Pyhäpäivinä he kokoontuivat yhteen ja lau-
loivat. He elivät mennyttä, tätä päivää ja tulevaa runoillaan ja lauluillaan, jotka syntyivät juuri siinä
ajassa. He kevensivät elämänviisaudellaan toistensa taakkoja. Heidän kokoontumisestaan kertoo
runonpätkä:

Ensin laulo Laurin Nasto
Vetos ämmä vierittel.
Siihe olotai Okahfe
Ika Tarja illittel.
Sit paipatti Larin Paraske.

Koskisen Mikon isotäti, Ikan Tarja oli vanhoilla päivillään sokea runojen laulaja. Kysymykseen,
miten hän oli sokeutunut, Ikan Tarja vastasi laululla:

Olha ne miulkii enne ko muil
silmät sorjat syntyessä
näkö kaunis kasvaessa.
Vesi on vienyt silmät sorjat
kyynel posken punaisen.
Kovin itkin kuollehia
kaipasin kaonnehia.
Iso kuol, ni paljon itkin
emo kuol, ni viel enemmän.

Ikan Tarjan laulu jatkui vielä pitkään, mutta sisareni on jo unohtanut muun. Kuitenkin kaikkein
tärkein on säilynyt. Vielä Koskisen mamma, Mikon äiti, paipatteli poikansa pojalle, Maunolle
tuutulauluja:

Hyvästä minjasta:
Mie se tuuvin poikajain.
Poika miul minjan tuopi
minja saunan lämmittääpi.
Käy anoppi kylpemään
koukkuleuka kokkaamaan.
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Pahasta minjasta:
Vastat on vanhassa luhissa
ves kaivossa syvässä
kappa kaivon kannen päällä.
Kylvö sit kyllikseis
vala vettä viljakseis.

Tuutulaulu tytöille:
Mie se tuuvin piikajain
kylän potrille pojille
sorioille sulhasille.
Mie tuuvin tuvalliselle
lehmäkkäälle liekuttelen
kalakkaal ja kaikekkaal.

Miehetkin lauloivat. Ukot kulkivat kädet toistensa olkapäillä rivissä pitkin kylän kujasia ja lauloivat
niin, että koko Vaskela raikui:

Anttilan Kolan hevonen
ja Ripo Simon reki.
Voi, kuin sorjii tyttölöi
nuo Joussein ämmät teki.

ELÄMÄÄ LAPSUUTENI RANNOILLA

Vanha tupa

Kotikyläni ihmiset sanoivat menevänsä rantaan, kun he tarkoittivat menemistä Saaroisten kylän Laa-
tokan rannalle tai sen tuntumaan. Sanonta “ranta” oli  ilmaisu, josta paikan asukkaat tiesivät sen
merkityksen. Lapsuuteni jalanjäljet Laatokan rantaviivalla ulottuivat Sit`ojan suulta Valkeaniemeen
asti. Valkeaniemeä sanottiin myös Valkianenäksi. Vaelluksiani rantaa pitkin länteen rajoitti Sit`ojan
suun syvänne ja ruuvikko eli kaislikko. Vanhan tupamme kohdalla, Lotteensaaren edustalla, oli hie-
no hiekkaranta, joka vietti hyvin loivasti mereen. Vaikka oikeastaan Laatokka on järvi, kuitenkin
rantojen asukkaat kutsuivat sitä mereksi. Laatokasta on käytetty myös kunnianimeä Karjalanmeri.
Matalan veden aikana saattoi kahlata Lotteensaareen. Kotirannallamme oli yksi ainoa kivi. Kuuma-
na kesäpäivänä vesi oli sen kupeessa kuin keitettyä. Kotirannalla tutustuin Laatokkaan kahlailemalla
matalassa ja lämpimässä vedessä. Näin kirkkaan veden läpi valkoisessa hiekassa ikään kuin pieniä
aaltoja, jotka tuntuivat mukavilta jalkapohjissani astellessani pitkin rantaa. Jalkojeni jäljet jäivät
hetkeksi puhtaaseen hiekkaan, mutta peittyivät matalan mainingin noustessa kohisten kauas rannalle
ja takaisin mereen.
     Se ranta oli myös muun kylän väen suosima uintipaikka. Vuosikymmeniä lapsuuteni päivistä
muuan Annikki kertoi, miten he sisarensa kanssa vahtivat kovasti vaatteitaan, ettei Kustaalan Viljo
olisi vienyt niitä. Turhaan. Kustaalan Viljo ei siihen aikaan ymmärtänyt hitustakaan, mitä iloa sellai-
sesta puuhasta olisi ollut.
      Kesän alkupuolella kylän väki niitti viikatteilla ruuvikkoa eläinten rehuksi. Keväisin soudettiin
saareen ja palattiin takaisin muhkeiden kielokimppujen kanssa. Siksipä olen ajatuksissani nimittänyt
saaren “kielojen saareksi”.
     Rauha-siskoni mukaan saarella oli sellaisiakin kasveja, joita ei tavattu muualla. Kertooko se ken-
ties saarella käyneen muinaisia, kaukaa tulleita vieraita, kenties viikinkejä. Lotteensaari on tarjonnut
ainoan suojapaikan Laatokan eteläisen rannan merenkulkijoille. Vanhasta kartasta olen laskenut saa-
rella olleen kuusitoista verkkosaunaa.
     Lähestyttäessä Törötin niemekettä hiekkaranta muuttui vähitellen kivikoksi. Kivien välissä kat-
selin kalaparvien pyrähdyksiä. Yritin joskus saada näitä kiv-kaloja kiinni, mutta huonolla menestyk-
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sellä. Sylvi Uino oli liikkunut lapsuudessaan samojen kivien välissä ja samoilla asioilla, mutta minua
paljon aikaisemmin. Aikoinaan Sylvi Uinosta tuli Urho Kekkosen puoliso.  Hän on kuvannut juuri niitä
maisemia kirjassaan Kotikaivolla. Hän kirjoittaa hyvin herkästi matkasta Laatokan rannalle
herastuomarin taloon. Herastuomarin talo oli lähellä Laatokkaa, Töröttiin vievän tien varrella.
Herastuomariksi mainittu Aleksanteri oli isoisäni Manun nuorin veli.
     Törötti oli ikivanha kalastussatama ja sellaisena sitä käytettiin jossain määrin vielä minunkin
lapsuudessani. Törötissä oli jokunen verkkosauna ja kaksi laituria. Tervan ja venemoottorin tuoksut
tuovat minulle aina kaukaisen viestin Törötistä.
     Törötin niemestä vei kapea polku tiheän lehdon kautta Saunaniemeen, verkkosaunojen niemelle.
Saunaniemen uloin kärki oli nimeltään Romanaluoto. Niemen itärannalla oli aallonmurtaja ja uusi
kalasatama. Aallonmurtajan suojassa lepäävän lahden ranta oli enimmäkseen puhdasta ja valkoista
Laatokan hiekkarantaa, mutta muuttui kivikkoiseksi lähestyttäessä Valkeaniemeä. Valkeaniemi oli
itäisin paikka, johon lapsuuteni jalanjäljet rantaviivalla päättyivät. Siitä oli valtakunnan itärajalle
neljä kilometriä.
     Minua on jälkeenpäin ihmetyttänyt, kuka omisti ne rannat? Kaikilla oli rantojen käyttöoikeus. Ei
ollut ainuttakaan rannan kohtaa, missä olisi ollut kyltti “yksityisalue” tai “maihinnousu kielletty”.
     Ensimmäiset lapsuuden vuodet kiinnittävät  ihmisen varhaisimpaan kotiseutuunsa lähtemättömin
sitein. Ne eivät katkea, vaikka ihminen muuttaisi mihin tahansa maailman ääriin. Päinvastoin, sitä
lujemmaksi tulee jokin salaperäinen  yhteys lapsuuteen.
     Olen syntynyt vanhan tuvan saunassa ja viettänyt rannassa kahdeksan ensimmäistä ikävuottani.
Ajallisesti minut erottaa nyt rannasta yli kuusikymmentä vuotta. Olen vuosikymmenten myötä aina
aika ajoin nähnyt unia, joissa olen ollut pääsemäisilläni lapsuuteni rantaan, mutta en ole koskaan
päässyt. Seuraavana päivänä mieleni on täyttänyt selittämätön haikeus.

Saaroisten kylä - Saaroinen

Jo Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla kylämme tunnettiin nimellä Saarois. Siihen aikaan rantaviiva
oli 2 - 3 km kauempana mantereella kuin minun lapsuudessani. Jääkauden jälkeisen maannouseman
johdosta rantaviiva on siirtynyt merelle päin. Kylän nimen syntyvaiheen aikana Saaroisten rannan
edustalla oli paljon pieniä saaria. Saaroinen viittaa sanana saareen, mutta sen merkitys muuttui tar-
koittamaan seudun asukasta. Saaroislaiset olivat Saaroisten rannan ja saarien asukkaita. Heidän elin-
keinoinaan olivat maanviljelys ja kalastus.
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Paju, Tauno ja Viljo

Kesä 1935. Isä eli vielä. Meillä oli paljon vieraita. Lämmin kesäpäivä. Äitini vei minut ulos syömään, vanhan
tuvan eteläseinustalle. Ja sitten tärkein. Istuin velipojan polvella vanhan pajun haarukassa. Muistan, miten
minua kehotettiin olemaan asemillani ja katsomaan  haitaria muistuttavan laatikon silmää. Hetki vielä ja
ensimmäinen valokuva minusta oli otettu! Kuva on kulkenut monenlaiset reissut, sen pinta on naarmuuntunut
ja halkeillut, mutta se on vielä minulla!
     Kuvan velipoikani elää nuoren aikuisen parasta kauttaan. Puhdas valkoinen paita, kovat kaulassa, sol-
mio, kenties uusi puku ja sunnuntai ja kalastusjuhlat. Tanssit illalla.
     Päivä ei ole voinut olla mikä tahansa, koska olen saanut uuden merimiespuvun. Muutenkin näyttää, kuin
elämä myhäilisi Viljo Eelikselle. Kun vaimoni Marja näki kuvan ensimmäistä kertaa, hänen hyväntahtoinen
huomautuksensa oli:
     - Noista pattipolvista ei voi erehtyä.
     Taustalla häämöttää “toisen kotini”,  Simolan vanhan tuvan pääty. Taloa  isännöi samoihin aikoihin
pikkuserkkuni Eino Hämäläinen, mutta talon sieluna oli hänen viisas ja lempeä äitinsä, minun Elisa-kummini.
Simolaksi taloa kutsuttiin isoisäni veljen Simon mukaan. Naapurusten välillä oli polku, mikä ei ehtinyt nurmettua
koskaan.
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Maria Heikintytär ja Viljo Aapronpoika ovat vanhan
tuvan oviaukossa. Vanhasta tuvasta muistan erityi-
sen hyvin porraskiven. Tässä kuvassa en ole enää
pystynyt pitämään päätäni paikallaan kuvaushetkellä.
Olemme avojaloin. Sillä tavoin kuljimme koko kesän.
     Tästä syystä illat merkitsivät minulle jonkinasteista
koettelemusta. Maria toi minulle ulos pesuvadillisen
lämmintä vettä, saippuan ja pyyhkeen. Oli pestävä
jalat, muuten ei ollut tilalle eli vuoteeseen asiaa. Ai-
kaisemmat “kuren nokkimat” ja päivän mittaan jal-
koihin saadut kolhut ja naarmut kirvelivät vietävästi.
Käsien pesu oli minusta turhaa ajan haaskausta,
mutta kun Maria Heikintytär käski, vaihtoehdot oli-
vat vähissä.

Kesäkuvat vuodelta 1936

Ulkokuvassa olemme vanhan tuvan pohjoispäädyssä.
On keskipäivän hetki. Vanhan tuvan katon varjo näyt-
tää pohjoiseen. Taustalla oikealla pilkottaa
kellarimme katto ja suuri koivu. Lapsena ollessaan
Tauno juoksutti keväisin juuri tuosta koivusta run-
saasti mahlaa. Jos meidät olisi kuvattu halkopinon
luona, olisi kuvalle piirtynyt lapsuuteni rantaa,
Laatokkaa, Lotteensaari ja Törötti. Mutta eihän mai-
sema ollut silloin kuvaushetken tärkein asia.

Minä ja ystäväni. Ystävälläni ei ole valkoista paitaa.
Meillä pidettiin kotona ollessa aina sikoja. Porsaat
kirmailivat kesäisin ympäri pihaa. Ne olivat myös ute-
liaita ja seuranhaluisia. Possut tulivat eteeni,
kellahtivat kyljelleen ja röhkivät raaputuksen toivos-
sa. “Tykkiäp ko sika syyhytyksest”. Pienillä pojilla
on näköjään aina ollut tapana kulkea jokin puukeppi
mukanaan. Jos minun pitäisi antaa tälle kuvalle nimi,
se olisi: Huolettomat.
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     Rauha-siskoni mukaan eräs niemeke Rantakylässä oli nimeltään Tammasaari. Paikka ei enää
ollut sanan varsinaisessa merkityksessä saari vaan se oli muuttunut maannouseman takia niemeksi.
Nimi viittaa siihen, että sitä on  aikoinaan käytetty kesäisin nuorten tammahevosten laidunsaarena.

Mörkö

Elettiin syksyä 1935, kun Eero rakenteli jotain kummallista kapinetta. Jäin uteliaana tarkkailemaan
sivusta hänen puuhiaan. Välillä hän sahaili puusta pyöreitä kiekkoja ja väänteli pyöreää rautaa mutkille.
Minulle alkoi vähitellen selvitä, mitä velipoika oli tekemässä. Kun sitten jossain välissä utelin, että
mitäkö siitä tulisi, sain kummallisen vastauksen:
     - Täst tulluop mörkö!
     En enää udellut enempiä. Enkä muuten uskonut siihen mörköön ensinkään. Tämän lyhyen vuo-
ropuhelun jälkeen Eero jatkoi työtään minulta salassa. Minä taas unohdin autuaasti koko jutun.
     Joulu 1935 toi kuitenkin asian uudelleen esille. Aattoilta, joulupukki ja suuri lahjasäkki. Ja mitä
sieltä tulikaan esille, puuhevonen, sellainen poljettava. Sen selässä voi istua, polkea ja ohjata. Van-
hemmat ihmiset jotenkin tarkkailivat minua. Siitä joulusta muistan suuren tuvan lattian, onnellisen
pienen pojan ja ruskeaksi maalatun oman hevosen!  Kun hevoseni oli saanut tarpeeksi kyytiä, pysähdyin
ja ilmaisin mielessäni kyteneen epäilyn:
     - Tämähän on ihan kuin se Eeron mörkö!
     Ihmettelin kyllä hiukan miksi puheeni nauratti muita. Hevoseni sai sinä iltana nimekseen Urho,
meidän tallissa kaurojaan rouskuttelevan vaaleanruskean ruunan mukaan. Meistä tuli heti
erottamattomat.
     Siihen aikaan ei ainakaan meidän rannassamme voinut olla pojalle mitään suurempaa lahjaa kuin
hevonen. Aikuiset miehetkin ajoivat hevosilla ja puhuivat tuskin mistään muusta kuin hevosistaan.
Tähän olisi äit-Mar saattanut tokaista:
     - Sitä Must, mitä muutkii koirat.

Vedestä nostettu

Berliinin olympiakisojen kesänä 1936 sain jo kulkea kutakuinkin vapaasti. Kun minulla ei ollut
samaa ikäpolvea olevia sisaruksia, vaeltelin rantoja yksin, päiväkausia. Vanhan tuvan elämä jatkui
isän kuoleman jälkeen ulkonaisesti samanlaisena kuin ennenkin. Kuitenkin minusta tuntuu, että  il-
mapiiri olisi ollut vapautuneempi kuin isäni pitkän sairastelun aikana.
     Velipoika kalasteli kesäisin lähivesillä. Vasta syksyllä mentiin kuukausiksi kauas lohiapajille.
Eräänä kauniina päivänä tarkkailin laiturilla Taunoa ja hänen kalakaveriaan, kun miehet asettelivat
syöttikaloja pitkäsiimaan. Olikohan minun jatkuvien pyyntöjeni ansiota vai Taunon halu opettaa
minut kalamieheksi, joka tapauksessa hän päästi minut yksin soutuveneeseen ja antoi airot käteeni.
Veneen keulaan hän sitoi kuitenkin pitkän köyden, ettei tarvitsisi jatkuvasti vahtia ja etten joutuisi
äkillisen tuulenpuuskan vietäväksi. Minusta köysi oli ihan turha, ja se haittasi soutamistani takertumalla
jatkuvasti airoihin. Kiusallisesta köydestä huolimatta olin laivani kapteeni. Aina välillä Tauno nosti
päänsä työstään ja huuteli minulle ohjeita.
     Seuraava muistikuvani on, että istuin Törötin suurella laiturilla ja katselin aikani kuluksi  kalaparvien
pyrähdyksiä kirkkaassa vedessä. Tästä seuraava muistikuvani taas on, että räpistelin uimataidottomana
vedessä, missä pohja näytti olevan ihan lähellä, mutta ei ollut. Velipoika oli kuullut molskahduksen,
huomannut mitä oli tapahtunut ja nostanut vettä valuvan pikkuveljensä kuiville.
     Olin jo kulkemassa kotiin päin, märät vaatteeni vettä valuen, kun kuulin Taunon mökäisevän
pihapiirissä työskentelevälle äidillemme:
     - Vaiha Viljol kuivat vuattiet!
     Äitihän pelästyi tapahtuneesta vaikka kuinka. En muista mitä lausuin selitykseksi, mutta sen
muistan, että nopeasti tulistuva äiti nappasi lähimmän nokkosen ja veteli sillä kintuilleni. Tietysti
hän halusi pitää minut kaukana meren vaaroista. Kohtalokkaita esimerkkejä kun oli vaikka millä
mitalla. Ylläni leijui vielä kauhean tuomion uhka: äiti sanoi sitovansa minut kintusta sängyn jalkaan jos
vielä lähestyn laituria.
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     Sain toki kuivat vaatteet. Ne päälläni istuin oman rantamme hietikolla, katselin Töröttiin päin ja
hankasin lämpimällä hiekalla kirveleviä paukamia jaloissani. Mutta meren, sen rantojen sekä tervalta,
kalalta ja moottoripetrolilta tuoksuvien veneiden kutsu oli vastustamaton. Eikä äiti muuten koskaan
sitonut minua kintustani sängynjalkaan.

Paimenpoika

Eräät varhaisimman lapsuuteni suurimmista ihmeistä olivat naapurimme ikkunalaudalla. Ne olivat
savesta taitavasti muovailtuja eläimiä: lehmiä, hevosia, varsoja, lampaita, sikoja ja jos mitä. Ne oli
maalattu vesiväreillä ihan oikeiden eläimien näköisiksi. Toiset eläimistä seisoivat, toiset taas olivat
rauhallisesti makuulla. Joillakin lehmillä oli pienet sarvet, jotkut olivat nupopäitä. Se oli ensimmäi-
nen taide-elämykseni. Olin pitkiä aikoja ikkunapenkillä polvillani ja ihailin niitä. Simolaan ne oli
luultavasti ostettu muutamalla nikkelimarkalla. Simolan väeltä ja äidiltäni kuulin pojasta, joka sai
saven elämään näin ihmeellisesti.
     Poika oli minua neljä vuotta vanhempi Hyytiän Apo. Merkilliseksi asian teki kuitenkin se, että
Apon kädet olivat syntymästä saakka erilaiset kuin muiden. Hänen oikea kätensä loppui
kyynärtaipeeseen, missä oli kaksi sormen tapaista uloketta. Vasen käsi ulottui ranteeseen, eikä siinä
ollut muuta kuin kädentynkä. Näillä käsillään Apo oli muovaillut ja maalannut hienot ja herkät
työnsä.
     Joskus hyvin nuorena Apo oli löytänyt ojasta muovailukelpoista savea ja kuljettanut sen suurella
vaivalla tuvan vintille. Sinne Apo sulkeutui muovailemaan muilta salassa. Vasta sitten kun tuli val-
mista, Apo toi työnsä muidenkin näkyville. Voin hyvin kuvitella pojan luomisen riemun hänen huo-
matessaan miten pehmeä materiaali muovautui hänen käsissään sellaiseksi kuin hän halusi. Apon
töitä oli useiden Saaroisten tupien ikkunalaudoilla.
    Tapasinkin Apoa usein, sillä hän kierteli paimenena lehmien kanssa Laatokan rantoja. Kaiketi
siellä oli jotain eläimille syötäväksi kelpaavaa heinikkoa. Menin kerran hänen luokseen ja yritin
tehdä tuttavuutta. Sanoin jotakin ja kosketin hänen oikeaa kättään. Ei olisi pitänyt. Apolla oli nimit-
täin oikeassa kädessään paimenen notkea ja pitkä piiska ja sillä hän sivalsi minua kintuille. Sattui
niin vietävästi. En kuitenkaan itkeä vollottanut käyttäytymisen pikaopetuksesta, vaan katselin tämän
jälkeen paimenpoikaa turvallisen välimatkan päästä. Olin edelleen nuoren taitajan töiden varaukseton
ihailija. Kun syksyllä 1939 menin Saaroisten kansakoulun ensimmäiselle luokalle, en tavannut Apoa
koulun pihalla enkä koulussa yleensäkään.
     Ne savityöt jäivät vuosikymmeniksi elämään mielessäni suurena arvoituksena. Missä olisi nyt se
paimenpoika? Luottaisinko lapsuuteni mielikuvaan? Vasta runsaat viisikymmentä vuotta myöhem-
min kuulin miten Apon oli käynyt. Metsäpirtissä Apo ei päässyt kansakouluun. Tyly selitys oli ollut:
tämä ei ole mikään rampojen koulu. Vasta Talvisodan evakkoreissulla Savossa Apo toivotettiin ter-
vetulleeksi kansakouluun. Tosin hän oli oppinut luku- kirjoitus- ja laskutaidon koulua käyviltä
sisaruksiltaan. Apo häikäisi opettajat heti loistavalla piirustustaidollaan.
     Seuraava opinahjo oli sisäoppilaitos Helsingissä, raajarikkoisten lasten koulu. Sieltä tie vei Apon
Ateneumin keraamikkolinjalle. Savihan oli aina ollut hänen materiaalinsa. Pojan ensimmäinen työ-
paikka oli Arabian tehtaat. Tie oli auki!
     Lahjakkaasta Aposta olisi voinut tulla loistava keraamikko, mutta niin ei valitettavasti käynyt,
vaan loppujen lopuksi hän ansaitsi leipänsä puutarhurina. Yksinäinen ja itsepäinen Apo oli jostain
saanut päähänsä, että kaikki taiteilijat saavat surkean lopun ja sitä hän ei halunnut. Eikä häntä
miellyttäneet Arabialla annetut ensimmäiset työtehtävätkään ja niin hän pysäytti dreijansa lopulli-
sesti. Apolla ei ollut lähellään ketään, joka olisi taustatukena kehottanut häntä katsomaan vielä vuo-
den, pari.
     Apo kuoli yksinäisenä puistojen miehenä syyskuussa 1997. Kaiken tämän jälkeen olen alkanut
luottaa entistä enemmän lapsuuteni muistikuviin. Simolan ikkunalaudan eläimet olivat ihan oikeasti
mestariteoksia! Varmaan se paimenpoika, joka sai saven elämään, herätti minussa ensimmäisen ker-
ran ajatuksen: mitähän minä osaisin?
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Riihen tuoksu etäinen

Riihen puinti oli suuri ja merkittävä syksyinen tapahtuma. Oli paljon ihmisiä ja monenlaista toimin-
taa. Riihemme oli rakennettu joskus kot-äijäni eli Manun tai sitten hänen isänsä aikana.
     Lyhteet ahdettiin tiukasti ylös parsille. Tästä syystä yksi puintikerta oli nimeltään ahos. Puitiin
ahosta. Riihtä lämmitettiin kolme päivää. Kuumuus ja savu kuivattivat viljan. Samalla katosivat
tuholaiset ja kasvitaudit. Ahoksen kuivuttua pudotettiin parsilta riihen lattialle sopiva määrä lyhteitä
puitavaksi. Lyhteet levitettiin lattialle kerrokseksi, ja puinti varstoilla saattoi alkaa. Kun varstat oli-
vat kolkkaneet tarpeeksi lyhteitä vasten, kerättiin oljet ja niitä ravisteltiin, ettei jyviä olisi mennyt
olkien mukana. Riihiharavalla koottiin vielä pienet oljet pois. Haravaa kutsuttiin riih-haravaksi ja se
oli jonkin verran tavallista heinäharavaa harvempi. Taas uusi kerros lyhteitä lattialle ja puimaan.
Kun koko ahos oli puitu, lakaistiin jyvät ja akanat metlalla eli varsiluudalla kasaksi. Sanottiin, että
“koottii lemettii läijiä “.
     Jyvät eroteltiin akanoista viskurilla. Viskuria säilytettiin riihen kylkeen rakennetussa suojassa,
kuominassa. Isä oli hankkinut taloon uuden viskurin. Käsikäyttöisen viskurin puhallin heitti akanat
ja muut jyviä kevyemmät osaset kauemmaksi kekoon ja puhtaat jyvät omaan paikkaansa. Puhdas,
riihikuiva vilja säkitettiin ja vietiin aittaan suuriin tynnyreihin. Se oli todellista luomuviljaa. Tarpeel-
linen määrä riihikuivaa takasi perheen elannon seuraavaan uutiseen asti. Ilmaisu “riihikuivaa”, mer-
kitsi ja merkitsee yhä nytkin yleisenä ilmaisuna myös varallisuuden mittaa.
     Ahoksien puinti oli erittäin raskasta työtä. Samalla se oli kuitenkin iloista sadonkorjuun aikaa.
Puinnin jälkeen hikinen ja noen mustaama ihminen oli kuin “riihe seinäst revästy” . Sanontaa saate-
taan käyttää vieläkin vähän koomisena ilmaisuna itsestä tai lähimmäisestä kun ollaan kaikkea muuta
kuin juhlakunnossa.
     Silmät olivat ainaisessa vaarassa puinnin aikana, sillä esimerkiksi ilmassa leijuva ohran vihne oli
silmään joutuessaan varsin hankala tapaus. Se ei tullut itsestään pois ja saattoi aiheuttaa vakavan
tulehduksen. Meillä ei ollut hätää, sillä Aapron Mari osasi nuolla kielensä kärjellä hankalimmankin
roskan pois. Puintiaikana äitini luokse tuli usein nenäliinalla silmäänsä piteleviä kyläläisiä.
     Ihka ensimmäiset jyvät äiti puhdisti tuultamalla. Hän laski varovasti korista jyviä peiton päälle ja
tuuli vei kevyemmät akanat kauemmaksi. Puhtaat jyvät koriin ja Simolan saunalle. Ja minä perässä.
Saunan porstuassa olivat käsikivet, joiden avulla äiti jauhoi uutispuuron karkeat jauhot. Uutispuuroa
keitettiin ja haudutettiin mahdottoman kauan. Ilmankos joku puuroa tosissaan odottanut voi polttaa
kielensä. Silloin Maria saattoi sanoa:
     - Kyl köyhälkii on aikua keittiä, muttei uo aikua jiähyttiä.
     Puuro syötiin voisilmän ja maidon kanssa. Tuskinpa mikään ruoka on maistunut suussani niin
hyvältä kuin riiheltä tuoksuvista jauhoista valmistettu uutispuuro. Nykyisin voi valita marketin hyl-
lyltä vaikkapa paketin esikypsytettyjä ruishiutaleita. Näistäkin valmistettu puuro tuo aina mieleeni
aavistuksen lapsuuteni uutispuuron mausta.
     Joitakin vuosia ennen sotia tulivat niitto- ja puimakoneet Saaroisten pelloille. Uudet koneet
kiehtoivat kovasti Viljo Eelistä, joka sai vielä ihmetellä kaikessa rauhassa aikuisten töitä. Katselin
pitkään puimakoneen syöttäjää, Simolan Einoa. Hän otti puimakoneen pöydältä lyhteen, sivalsi puu-
kolla lyhteen siteen poikki ja työnsi näin lyhteen toisensa jälkeen koneen kitaan. Samalla
puimakoneesta lähti ilmoille mahtava ulvahdus. Sitä katsellessani minulle valkeni: minusta tulee
aikuisena puimakoneen syöttäjä!

Jokapäiväinen leipämme

Peruselintarvikkeet olivat suunnilleen samat kuin nykyisinkin: erilaiset viljakasvit ja muut maan
antimet, maitotaloustuotteet, liha ja kalat.
     Viljakasveja olivat ruis, vehnä, ohra, kaura ja tattari. Kaupasta ostettiin lisäksi hersryynejä eli
hirssiryynejä, joita käytettiin puuroihin ja piirakkojen täytteiksi. Hersryynit tuotettiin kauppoihin
Venäjältä. Kotona kasvatettua tattaria käytettiin hersryynien tapaan. Jauhot ja ryynit myllytettiin
Salmen myllyssä. Se oli parisen kilometriä kirkolta Taipaleen lautalle päin. Viisjoessa oli riittävä
putous energian saantiin. Joessa oli pieneksi joeksi varsin voimakas virta. Se sai alkunsa Venäjän
puolelta suurilta soilta ja niin siinä riitti vettä kaikkina vuodenaikoina. Sama putous jauhoi myös
sähköä generaattoreillaan.
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Peruna oli tärkein maan antimista. Se kasvoi erityisen hyvin kylän hiekkamultamaissa. Perunat kai-
vettiin syksyllä luonnollisesti kuokalla. Säilytys tapahtui kellarissa, joka oli rakennettu rantatöyrään
rinteeseen. Osa perunoista saatettiin haudata talveksi syvälle töyrään hiekkaan. Kun ne seuraavana
keväänä kaivettiin sieltä esille, ne olivat kuin eilen maasta nostettuja.
     Muistiini on jäänyt jonkun vuoden erittäin hyvä sato ja sen nostaminen pienellä pellolla. Ja siihen
sadonkorjuuseen liittyvä tapaus erityisesti. Eero kaivoi maahan matalan kuopan, asetti perunoita
kuopan pohjalle ja maata päälle. Hän teki haudattujen perunoiden päälle nuotion, antoi sen palaa
hiillokseksi ja kattoi hiilloksen perunan varsilla. Melkein ikuisuudelta tuntuvan ajan kuluttua kuoppa
avattiin. Perunat olivat saaneet päälleen tumman paksuhkon kuoren. Kun avasin sen kuoren löysin
sisältä hitaasti hautumalla kypsyneen ja höyryävän, mutta ah niin makoisan perunan.

Vanhan tuvan navetassa oli kolme, neljä lehmää. Maito kuului jokaiseen päivään. Päivittäin se kuorittiin
eli separoitiin. Separaattori on laite, jonka avulla täysmaidosta erotetaan kerma ja kuorittu maito
(nykyisin rasvaton maito). Rauha muistaa separaattorimme merkinkin, se oli Diabolo. Viikon aikana
kertynyt kerma kirnuttiin voiksi. Meidän kirnumme oli kammesta pyöritettävä ja sen sisällä olivat
siivet, jotka vaivasivat kerman voiksi ja kaikille maistuvaksi kirnupiimäksi. Kuorittu maito, kurri,
kelpasi siihen aikaan ainoastaan vasikoiden juotavaksi.
     Lihaa saatiin sioista, sonnimullikoista ja lampaista. Lihaa voitiin säilyttää pitempiä aikoja ainoas-
taan suolaamalla. Kun eläin teurastettiin, annettiin osa lihasta naapurille. He toimittivat takaisin
samanlaisen palan myöhemmin omasta teuraastaan. Tällä tavoin vaihtamalla saatiin kauemmin tuo-
retta lihaa ympäri vuoden. Siihen aikaan parasta sianlihaa oli sellainen, jossa oli mahdollisimman
paksulti rasvaa, läskiä.

Kalaruuat vaihtelivat vuodenaikojen mukaan. Kalakeitto oli hyvin jokapäiväistä ruokaa. Samoin
paistettu ja hiillostettu kala. Parasta herkkua oli hiillostetun kiisken mäti ja selkä vaikka kiiski oli
muuten sellainen “ruotanen örrikkä”. Aapron sairauden aikana hänen kalaruokansa valmistettiin si-
ten, että pannulle kaadettiin maitoa, hiukan suolaa, kermaa ja voita ja siinä liemessä kalat haudutettiin
kypsiksi hiljaisella tulella. Äitimme kalaerikoinen oli hiilloksella paistettu suuren lohen pää.

Rauha aloitti piirakoiden valmistuksen pienestä pitäen, siitä kun tyttö oli kasvanut niin suureksi, että
nenä ylettyi pöydän tasalle. Aluksi hän sai paloja ruistaikinasta, joista hän teki pyöreitä aloituksia,
joista äidin tai Ainon oli sitten helpompi kaulia perunapiirakan pyöreä alunen. Äiti oli valmistanut
hutun eli perunamuusin, laittanut sen sekaan aimo kimpaleen voita. Hän levitti sen pyöreälle kuorelle
ja Rauha rypytti taitavasti reunat. Piirakoista tehtiin tavallisesti pyöreitä. Soikeita tehtiin harvem-
min. Piirakat voideltiin kananmunalla ja sitten uuniin. Kuuma piirakka siveltiin voisulalla ja herkku
oli valmista.
     Puolikuun muotoisissa pienissä piirakoissa käytettiin erilaisia täytteitä. Pyöreän kuoren toiselle
puolelle voitiin levittää kypsennettyjä tattari-, ohra-, hirssi- tai riisiryynejä. Kuoren toinen puoli
käännettiin täytteen päälle ja reunan pyöreät osat painettiin yhteen. Riisipiirakat, ne vähän niin kuin
hienommat, tehtiin vehnäjauhokuoreen.
     Suuret piirakat olivat luku erikseen. Suurien kaurapiirakoiden kuoret leivottiin paksusta
ruistaikinasta. Äiti valmisti sisälle tulevat kauraryynit itse. Ensin hän keitti kauroja ulkona suuressa
padassa. Näin kypsennetyt kaurat laitettiin koriin valumaan. Lopullinen kuivatus tapahtui lämpimän
uunin arinalla. Kuivatetut kaurat vietiin jauhettaviksi käsikivillä. Kivet asetettiin niin, että ne eivät
koskettaneet jauhettaessa toisiaan. Nyt kaurat voitiin jauhaa ryyneiksi ja samalla irtosivat jyvien
kuoret. Rouhe seulottiin tuulessa. Tuuli vei osan kuorista, seulan läpäisivät hieno kaurajauho ja
kauraryynit. Seulan päälle jäivät jyvän kuoret. Tiiviimmän seulan läpäisivät enää kaurajauhot, mutta
seulan päälle jäivät suurissa kaurapiirakoissa tarvittavat kauraryynit. Hienoin osa, kaurajauhot otet-
tiin myös tarkasti talteen.
     Kauraryynit sekoitettiin keitettyyn maitoon. Ryynit turposivat kuumassa maidossa. Kuinka pal-
jon maitoa ja kuinka paljon ryynejä, se olikin jo emännän keittotaitoa. Suuren piirakan pyöreä kuori
oli halkaisijaltaan noin 30 cm. Sen toiselle puolelle asetettiin turvonneet ryynit ja kenties vielä jokunen
siivu possua päälle ja toinen puolikas vielä täytteiden päälle. Pyöreä reuna kostutettiin ja puolikkaat
paineltiin huolellisesti yhteen. Kuoren pinnalle hierottiin vielä jauhoja, ettei se halkeaisi kuumassa
uunissa. Suuria piirakoita paistettiin uunissa runsaat kaksi tuntia.
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     Täytteenä voitiin käyttää myös lanttua ja sianlihaa. Saatiin lanttupiirakoita. Kun suuri piirakka
otettiin uunista, äiti teki sen kanteen veitsellä pyöreän aukon, lorautti sisälle kunnolla kermaa ja aukko
kiinni. Sen jälkeen hän käänteli piirakkaa, niin että kerma levisi ympäri täytettä.

Kaura- ja lanttupiirakat olivat syksyllä merelle lähtevien  miesten eväitä. Niitä säilytettiin syys-
kylmien aikana konteissa tai säkeissä kalasaunojen ulkoseinällä. Perunapiirakoita ei otettu mukaan,
sillä ne eivät säilyneet pitkiä aikoja. Miesten eväät olivat tukevaa ravintoa, mutta kova työ kylmässä
piti huolen, ettei pulskistumisesta ollut pelkoa. Miehille varustettiin mukaan myös leipää, teetä,
sokeria, perunoita ja hersryynejä. Hersryynit olivat siitä mainioita, että puuron keittäminen veteen
onnistui niistä helposti. Hersryynit piti kuitenkin pestä kolmeen kertaan ennen keittämistä, mutta
pesivätkö kalamiehet niitä kertaakaan onkin sitten taas toinen juttu. Ja tuoretta kalaa oli riittävästi.

Tietysti hersryynipuuro maistui muutenkin. Talvisin suuri uuni lämmitettiin päivittäin. Samalla
lämmityksellä uunissa paistuivat puurot ja pataruuat. Joskus käytettiin ruokien valmistuksessa rasvana
“sienvoita”. Se oli pellavansiemenistä puristettua öljyä. Sitä voitiin sekoittaa esim. tattari- ja
hersryynipuuroihin.
     Kaurakiisseli on ruokaa, jota olen saanut joskus lapsuudessani. Se on ruokana joko tahi ruokaa,
siitä pidettiin kovasti tai sitten ei ensinkään. Kaurakiisseli valmistettiin hapattamalla kaurajauhoista
valmistettu kauraliemi. Liemeen voitiin laittaa pala hapanta leipää varmistamaan hapantumisen on-
nistuminen. Seuraavana päivänä kiisseliä keitettiin koko ajan sekoittaen. Kiisseli syötiin voisilmän
ja maidon kera. Kaurakiisseli oli arkista lounasruokaa. Nykyinen ravintotutkimus on tuottanut mark-
kinoille jogurtin, joka on valmistettu kaurasta ja jonka valmistusprosessi on sama kuin sen ikivanhan
kaurakiisselin.

Rauhan lapsuuden aikana se niin hyvä riihikuiva vilja loppui joskus ennen uutista. Elettiin puutteen
aikoja. Kuitenkin peruna ja kala takasivat niukkojen aikojen ruokapöydän antimet.
     Lauantai-illan ruokapöytä vanhalla tuvalla oli luku sinänsä. Illan ateriaa varustettiin melkein koko
päivän. Tosin äiti on kertonut, että lasten ollessa vielä pieniä hän saattoi herätä kolmelta. Kun lapset
heräilivät lauantaiaamuun, heitä tervehti uusien omenakakkaroiden eli perunapiirakoiden tuoksu.
Kun tytöt sitten kynnelle kykenivät, he olivat mukana lauantain ja pyhäpäivän ruokien valmistelus-
sa. Ainakin kolmea lajia piirakoita piti olla pöydässä, perunapiirakat ja kahta lajia pieniä piirakoita.
Uunin jälkilämmössä kypsyi ruukullinen lihaa. Uunissa muhinut ruukku nostettiin pöydälle. Pere,
perhe kokoontui ruukun ympärille. Perunapiirakkaa kastettiin paistikastikkeeseen. Kastamista kut-
suttiin tökkimiseksi. Ruokajuomana maitoa tai piimää. Liha nostettiin ruukusta lautaselle ja siitä sai
kukin tarvitsemansa määrän.
     Viikon työt olivat takana ja valmistauduttiin lepopäivään. Laatokan rannalla kuuma sauna kutsui
kylpijöitä. Aamulla puettiin parasta päälle. Lauantain jälkeinen päivä ei ollut viikonloppu eikä sun-
nuntai vaan se oli pyhäpäivä.

Naiset - tuhattaiturit

Kaksikymmen- ja vielä kolmeluvun rannan ihmiset elivät lähes täydellisessä omavaraistaloudessa.
Melkein kaikki tehtiin itse kotona. Mitä enemmän olen syventynyt äitini osaamiseen, sitä enemmän
olen ihmetellyt hänen taitojensa määrää. Hänen piti olla samalla kertaa kätilö, eläinlääkäri, maanvil-
jelyksen tuntija, ruokataloudesta vastaava, perheen vaatettaja, saippuan valmistaja ja pyykkäri, kas-
vattaja, psykologi ja mitä kaikkea muuta vielä!
     Pellavan kasvatus ja sen jalostaminen valmiiksi kankaaksi on jo eräs hämmästelyni aihe. Vaikka
olen kuullut monen monta kertaa pellavan valmistusvaiheet, en edes osaisi luetella niitä, saati sitten
tehdä. Monimutkaisen kankaan luominen kangaspuihin vastaa mielestäni tietokoneen ohjelman te-
koa ja kankaan kutominen ohjelman käyttöä. Tosin pellavaa käsiteltiin yhdessä naapurien naisten
kanssa. Pellavan loukutus ja muutkin pellavakuidun käsittelyvaiheet tehtiin tavallisesti Simolan riihes-
sä. Neljän naisen ryhmä työskenteli usein syksyiltaisin öljylampun valossa. Työ joutui ja oli muutenkin
rattoisampaa kuin yksin syyspimeällä syrjäisessä riihessä.
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     Velipoika Eeron kertoman mukaan naisilla oli kuitenkin riesanaan Alekkalan Aukusti. Aukusti tuli
iltaisin pienessä “humalan tötterössä” aiheuttamaan naisille kaikenlaista pientä kiusaa puheillaan ja
puuhillaan. Hän saattoi ottaa käteensä riihen seinän nokea ja läpsäyttää kädellään naisia ihan mihin
sattui. Naiset päättivät tehdä tästä lopun. Yksissä tuumin he romuttaisivat seuraavalla kerralla Aukustin
koko miehisen kerskan.
     Kun Aukusti sitten tuli ja aloitti entiset kujeensa, nappasivat meidän äiti ja Simolan Anna-Mari
hänet kainaloista tiukasti kiinni, Simolan Elisa veti äijän housut kinttuihin ja läksijä-Liisa näytti
öljylampulla valoa ja hämmästeli:
     - No, jo on pien! Ei tuollaista ois kannattant ies katsuo!
     Aukustin käynnit ja hänen sovinistiset kiusansa loppuivat siihen paikkaan. Pitäisikö tässä säälitellä
Aukustin kovaa kohtaloa, vaiko hurrata rannan siekailemattomille naisihmisille.

Uudelle tuvalle

Isän kuolinvuosi 1936 oli muutosten vuosi Marialle ja hänen kolmelle pojalleen. Saunaniemen tien
varrella tuli myyntiin isän serkun Kustaan, Raapio niminen maatila. Olisiko ollut äitimme, jolle tuli
mieleen uuden talon ostaminen. Eero oli takuulla heti mukana ajatuksessa ja varovainen Tauno myö-
hemmin. Minua ei edes kuultu. Minulla on ainoastaan muistikuva, että siitä keskusteltiin. Kuulin
myös kylällä ihmeteltävän miten vähävarainen Maria voisi ryhtyä moisiin kauppoihin. Saattoi myös
olla niin, että pussin pohjalle alkoi jotain jäädä. Tauno ja Eero olivat aikuisia. Tauno tienasi merellä.
Pellot oli saatu kasvamaan. Kun kauppasumman maksuun sovittiin jokunen vuosi lisää, oli asia sillä
valmis.
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     Päätöstä helpotti vanhan tuvan ikä ja sijainti pohjoisten tuulien tuivertamalla rannalla. Syyskesästä
1936 muuttokuormat liikkuivat vanhalta uudelle tuvalle. Minulle tärkein muuttokuorma on jäänyt
mieleeni kuvan kaltaisena muistona. Hevosemme kiskomassa täyttä kuormaa, jossa päällimmäisenä
keikkui minun puuhevoseni Urho. Uusi tupa oli meille kaikille uusi, mutta sitä se oli myös iältään,
sillä rakennuskanta oli 20-luvun alusta. Uusi tupa merkitsi kokonaisuutta, jossa päärakennuksen
lisäksi oli karjarakennus, aitta, sauna ja kellari. Saunoja oli peräti kaksi, uusi 20-luvun lopulla val-
mistunut ja vanha, osittain maahan kaivettu savusauna.
     Olen onnellinen vielä nytkin siitä, että Maria sai aloittaa ihka oman ja uuden kodin perustamisen.
Kangaspuut kävivät jatkuvasti. Äiti teki uudet matot koko taloon. Niissä oli leveät, kirkkaat ja selke-
ät raidat. Hän teki kangaspuissa myös “töppymattoja”, kynnysmattoja. Ne oli valmistettu ryijy-
tekniikalla. Perhe sai samalla runsaasti poppanoita, joita käytettiin lakanoiden asemasta ja joskus
kesäkuumalla peittoina. Luulen joidenkin töppymattojen ja poppanoiden matkanneen myös tyttärille.
     Tuntuu myös ihan siltä, että äitimme sai uuden vimman kukkien kasvattajana. Minä sain käydä
vähän väliä raapimassa Simolan tuomilehdossa puiden alta kukkamultaa. Kyllä äiti sai kukat kasva-
maan. Ikkunalaudoilla kukkivat pelargoniat ja valtavat hortensiat. Hän esitteli kaikille ylpeänä ko-
meimmat hortensiat, jotka oli asetettu kulmakamarin uuden piirongin päälle.
      Äitini ei jakanut työtä naisten ja miesten töihin. Olin hänen mukanaan aina vaikkapa
lauantaisiivouksessa. Puistelimme yhdessä matot. Minä sain lakaista lattioita luudalla, tosin Marian
tarkasti valvovien silmien alla. Joskus viikolla sain tehtäväkseni nappia pienet roskat lattialta ja näin
lattia oli melkein kuin laastu. Joskus äidin ollessa kylässä poimin taas roskat tarkkaakin tarkemmin
ja jäin odottelemaan mitä hän sanoisi. Ja kyllä hän ihmetteli, kehui minua vaikka kuinka ja kehui
vielä vieraillekin. Jäin tietysti odottelemaan seuraavaa kertaa.
     Huoneiden ja vuodevaatteiden tuulettajana äitini oli mestariluokkaa. Muistan vieläkin miten tal-
visin kömmin usein jääkylmien täkkien alle. Mutta ihmeekseni ne tuntuivat hyvin nopeasti lämpimiltä.
     Uuden tuvan ajan muistan hyvin, rakennukset ja asuinrakennuksen pohjapiirroksenkin. Kun Tau-
no ja Eero kävivät merellä, meillä oli varaa pitää maarenkiä. Maarenkinä meillä oli vähän
hidasliikkeinen jäykkä-Repo. Äidillä oli apulaisenaan Lempi. Elimme 30-luvun nousukauden mu-
kana onnellisen tietämättöminä tulevista vuosista.
     Vanhan tupamme rakennuksista ainakin riihi ja aitta pysyivät edelleen käytössä. Päärakennuksen
hirsikerta purettiin. En tiedä mihin hirret joutuivat eikä ole ketään, jolta voisi asiaa tiedustella. Suuri
kaksihaarainen paju kaadettiin justeerilla ja pilkottiin polttopuiksi. Vanhan ja uuden tuvan aika ovat
minulle sitä aikaa, kun oltiin vielä kotona.
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     Aapron Mari ehti täyttää uudella tuvalla viisikymmentä vuotta, vuonna 1938. Vielä yksi vuosi,
sota, eikä hän saanut enää koskaan hallittavakseen omaa taloa.

Raapion edelliset asukkaat

Isäni serkku Kustaa Hämäläinen oli herastuomari Aleksanterin poika. Kustaa oli ollut kalastaja niin
kuin Saaroisten rannan Hämäläiset yleensä. Hän oli myös kokenut rajumyrskyn ja haaksirikon. Ve-
neen kaaduttua Kustaa oli päässyt kölin päälle ja yrittänyt saada toisetkin sinne. Kustaa makasi
vatsallaan ja jalat haarallaan veneen pohjasta tukea ottaen kannatellen kahta muuta. Molemmissa
käsissään hänellä riippui pelastettava. Toisen voimat loppuivat, mutta toinen jaksoi ja pääsi lopulta
kölille. Kaksi pelastui. Kustaa lopetti kalastuksen ja ilmoitti lyhyesti:
     - Se, kuka tahtuo kallua syyvä, mänkyö itse pyytämiä.
     Kustaa aloitti poikiensa kanssa tiilien polttamisen lähellä synnyinkotiaan. Hän teki polttouunit
Simolan ja Peltolan välille. Hän rakensi myös perheelleen uuden asumuksen. Kustaa halusi kuiten-
kin saada paremmat mahdollisuudet uudelle elinkeinolleen ja hän muutti Anni-vaimonsa ja lastensa
kanssa Kivennavalle.
     Vuosikymmeniä myöhemmin Annin ja Kustaan perheen viimeisin, 1924 syntynyt Aleksi, oli
matkalla lapsuutensa Raapioon. Hän oli monta kertaa sanonut ääneen suurimmen toiveensa: jos
saisin edes kerran istua vanhan kotini raunioilla ja kuulla käen kukkuvan.
     Kun Aleksi oli päässyt perille ja istunut hetken peruskivillä, silloin käki alkoi kukkua. Mukana
olevat naiset kaivoivat nenäliinojaan ja lähtivät Aleksin luo. Hän neuvoi naisväkeä:
     - Ei, ei siitä, siinä on seinä. Tulkaa tuosta eteisen kautta.

Hummani, hei

Meidän Urhomme ei ollut kantakirjahevosia. Kantakirjaan pääsivät vain ne hevoset, jotka täyttivät
tietyt ulkoiset mitat, suorittivat vaaditut vetokokeet ja juoksivat radalla niin ja niin lujaa. Kanta-
kirjoja pidettiin hevosjalostuksen vuoksi. Haluttiin suomenhevosesta maahamme parhaiten sopiva
vetojuhta. Kaikki hyvätkään hevoset eivät tietenkään olleet merkittynä kantakirjoihin.
     Ravikilpailut olivat suurtapahtumia, niin kuin nytkin. Sillä erolla, että kilpailtiin suomenhevosilla.
Ravihevonen osallistui tavallisesti talon töihin muiden hevosten rinnalla. Nykyisiä lämminveristen
hevosten ravitalleja ei tunnettu. Ravit olivat enemmän maaseudun ja tavallisten talollisten puuhastelua,
ilman nykyisiä miljoonapalkkioita. Joka talvi aurattiin Laatokan jäälle ravirata. Hevoset valjastettiin
kilpa-ajokärryjen eteen. Katselijat tulivat läheltä ja kaukaa. Minäkin taapersin suureen tapahtumaan
niin pian kuin kynnelle kykenin.
     Eräs meidän rantamme ja Lotteen saaren välillä pidetty ravikisa on jäänyt lähtemättömästi mie-
leeni. Hevosia lämmiteltiin ennen kilpailua kevyellä ravilla. Isännät ajoivat jonkun ratakierroksen,
hevosta hierottiin ja se sai lämpimän loimen päälleen. Näissä raveissa oli katselijoina paljon minun
ikäisiäni tulevia raviohjastajia. Erään Aimo-nimisen pojan isällä oli ravuri. Kuinka ollakaan niin
tämä Aimo sai ajaa jonkun kierroksen heidän kilpahevosellaan. Siinä lähelläni oli Aimon isä ja
muita hevosmiehiä. He seurasivat tarkasti ja hyväksyvästi päätään nyökytellen nuoren ohjastajan
taitoja. Monet ihmettelivät ääneen:
     - Poikahan ajaa kuin aikamies!
 Ajattelin mielessäni, että osaisin minäkin ajaa yhtä hyvin, jos vain olisi tuollaiset kärryt ja meidän
Urho aisojen välissä. En ole ollut koskaan kenellekään niin kateellinen kuin sille Aimolle, jonka
sukunimeä en tullut edes tietämään.
     Kaiketi marmatin kotona asiasta enemmän kuin olisi ollut tarpeen, sillä Tauno ryhtyi koulutta-
maan minusta hevosmiestä. Sain ajaa, pidellä ohjaksia Taunon istuessa vierelläni. Velipoika itse oli
varsinainen “kultasormi”, hevosmies, joka sai hevosen kuin hevosen lentämään. Hän oli lempeä
hevosen käskijä, eikä hän koskaan lyönyt hevostaan. Tauno osasi eläinten kielen, sentähden hänen
perässään kulkivatkin hevoset, lehmät, lampaat. Tosin myös pienet pojat ja pienet tytöt, kuin myös
suuremmatkin tytöt. Nyt tiedän, ettei minusta olisi koskaan tullut velipoikani veroista hevosmiestä.
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     En myöskään muista varmuudella sitä vuotta, jolloin minusta tuli omissa silmissäni oikea hevosmies.
Joka tapauksessa se oli jo uuden tuvan aikaa, olisinkohan ollut kuuden, seitsemän ikäinen.
     Rattaille oli kasattu jyväsäkkejä myllyyn vietäväksi. Matka Kivikkoinmäen myllyyn alkoi. Minä
istuin yksinäni myllykuormalla ohjakset kädessäni. Tauno ajeli pyörällä vierellä ja antoi ohjeita.
Eikä se hevosen pitäminen oikealla uralla ollut ensinkään helppoa. Paluumatkalla ohjastamisen koko
painava vastuu jäi minulle. Velipoika lähti pyörällään pikkuasioille kauppaan. En voi kieltää, etten-
kö olisi jännittänyt. Mutta minähän toin kuin toinkin myllykuorman kotipihallemme. Äitini oli pi-
halla ihmettelemässä ja minä itseeni tyytyväinen ja ylpeä hevosmies.
     Varmaankin säyseä ja viisas ruunamme, Urho, olisi osannut kotiinsa vaikka ketään ei olisi ollut
ohjaksissa. Onnekseni minulle ei mainittu tästä sanallakaan.

Poika ja veneet

Sairastelin lapsena ennen kouluikää aika paljon. Kurjinta oli korvasärky. Sitä lievitti ainoastaan se
kun Eero kantoi minua sylissään ja puhalteli varovasti korvaani. Muuta lääkitystä ei ollut. Muistan,
miten saatoin maata korkeassa kuumeessa viikkotolkulla uuden tuvan peräkammarissa. Erään sellai-
sen kuumeilun aikana Eero yllätti ja piristi minut. Hän toi kamariin potilaalle pienen purjeveneen.
Hän oli veistänyt ja kovertanut rungon, kiinnittänyt siihen mastot ja kangaspurjeet. Odottelin veneeni
kanssa sängyssä malttamattomana parantumistani ja pääsyä rannalle. Veneeni kokeilusta muistan,
että se pyrki kaatuilemaan tuulessa ja aallokossa.
     Vene kainalossa tai ilman kuljeskelin rantoja päiväkausia. Katselin kajavien lentoa ja ihmisten
touhua. Viipyilin rannoilla ja unohdin lahjakkaasti ruoka-ajat ja kotiinmenon. Jonkun kerran äitini
huuteli hädissään minua pitkin rantoja, luullen kenties pojan hävinneen veteen. Ja hän oli hurjan
vihainen löytäessään vihdoin ja viimein minut. Sain jonkun kerran kunnolla vitsat kintuilleni. Tapani
eivät parantuneet. Niihin aikoihin aloin saada opetusta siitä, mitä tarkoittivatkaan kellossa pieni ja
iso viisari.
     Viimeisimmässä muistikuvassani veneen purjeet ja mastot olivat kadonneet ties mihin, ja minä
leikin uuden tuvan pihalla veneeni kanssa. Tein pihan hiekasta aaltoja, joita halkoen uljas purteni
kulki kohti rannatonta ulappaa.

Saaroisten rannan tiestä eroaa kaksi lähekkäistä tietä Lääväkylään ja Rantakylään. Näiden tiehaarojen
välissä seisovat vielä samat suuret männyt kuin lapsuudessanikin. Näiden mäntyjen katveessa veistettiin
Laatokan suuria veneitä. Katselin veneiden tekoa aina lautojen sahaamisesta alkaen. Laudat sahattiin
suuresta tukista korkeiden pukkien päällä. Sahaus tapahtui pitkällä justeerilla, jonka ylä- ja alapäässä
oli sahuri. Varmaankin tukin yläpuolelle oli piirretty sahauslinja. Työ oli takuulla raskasta ja tark-
kuutta vaativaa sillä venepuiksi sopivia tukkeja ei ollut varaa pilata.
     Samalla paikalla laskettiin poikittaisten puiden päälle veneen kölipuu. Kölistä alkoi laitojen nos-
taminen lautapari kerrallaan. En muista, että olisi käytetty mallikaaria. Tekijöillä oli varmaan omat
mittapalikkansa niin, että lopputuloksena oli kaunis ja hyvin kulkeva vene. Veneet olivat
limisaumaveneitä, joiden saumat kiinnitettiin “venerautanauloilla” kotkaamalla. Vene kyllästettiin
hautatervalla.
     Kirjassa Karjala muistojen maa on Metsäpirtin toisella sivulla kuva 110. Olisinkohan minä siinä
kuvassa? Ainakin muistan rannan kivellä istuneen, hiljaisesti hymyilevän valokuvaajan paljekamera
polvellaan. Hän vastaili ystävällisesti kysymyksiini ja katseli vesillelaskua. Halusin nähdä sen vielä
lähempää. Näin tulin ikuistetuksi Filemon Kuopan toimesta Saaroisten rannassa.
     Sukumme isän puoleiset kantaisät ovat olleet seppiä tai puuseppiä. Simolan Albert, isäni serkku
oli erittäin monitaitoinen mies. Hän teki mm. köysikoneen, rekiä ja väänsi lautaa sekä suuriksi että
pieniksi veneiksi.
     Minulla on kulkenut mukanani aina ajatus: ellei toista maailmansotaa olisi syttynyt, minusta olisi
tullut veneiden tekijä Saaroisten rantaan. Vuosikymmeniä myöhemmin eläkevuoteni sallivat haasteeni
toteutumisen. Kun soutelin tervantuoksuisella veneellä kuulaassa elokuun aamussa 1996 Paimion
lahdella, olin kuulevinani aaltojen liplatuksessa veneen laudoitusta vasten muinaisten veneenrakentajien
henkien kuiskauksia.
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Saunaniemi – Saunasaari

Kun ajattelen vaelluksiani Laatokan rannalla oli Saunaniemi eräs tärkeimmistä kohteista. Matalan
veden aikana aluetta kutsuttiin Saunaniemeksi, mutta korkean veden aikana Saunasaareksi. Luulen
paikan nimen tulleen kalastajien savusaunojen, verkkosaunojen mukaan. Siellä oli myös paljon kala-
kellareita.
     Niemen kärjen nimi oli Romanaluoto. Taunolla ja Rauhalla on omat kertomuksensa luodosta.
Minun lapsuuteni Romanaluoto oli pelottava paikka. Tavallisesti sieltä kuului meren aaltojen kumea
pauhu ja siellä pesivien kajavien kimeät huudot. Nimi Romanaluoto on erään venäläisen tutkijan
mukaan saga-nimistöä. Kun vuonna 1987 sain tilaisuuden palata lapsuuteni jalanjäljille, tuntui mi-
nusta siltä, kuin se luoto olisi tuntenut minut. Sama rannan matala ruohikko, samat tuoksut ja lintu-
jen äänet. Keräsin kameralaukkuuni Saunaniemen kiviä, kävin selälleni ruohikolle ja muistutin itsel-
leni: Ville Hämäläinen, juuri nyt sinä olet täällä. Sinisen taivaan poutapilvet sumentuivat kyynelistäni.
En osaa selittää miksi se kivikkoinen niemenkärki on kasvanut niin merkittäväksi sisälläni.
     Saunaniemen kärkeen vievän tien varrella on suurten kivien muodostama kehä. Niitä kiviä on
kutsuttu vanhastaan käräjäkiviksi. Ketkä oikein ovat vierittäneet kivet kokoontumispaikakseen? Ovatko
he olleet lahjoitusmaiden talonpoikia vai ortodokseja, jotka pakenivat ruotsalaisten uskonvainoja
itään vaiko kenties niitä metsäpirttiläisiä, jotka lähestyivät keihäät kädessä ristiä ja miekkaa kantavia
miehiä? Ainoastaan paikalla tehtävät arkeologiset kaivaukset voisivat kenties selvittää kivikehän
alkuperän.
     Saunaniemi, Saunasaari on joka tapauksessa hyvin vanhaa esihistoriallista aluetta. Aallonmurtajan
rakentamisen yhteydessä sieltä löydettiin kultainen rannerengas. Tutkimuksissa se ajoittui viikinki-
ajalle. Se on maassamme ainoa kultalöytö tältä kaudelta. Rannerengas on ollut koru tai samalla
myös maksurengas. Kulta on ollut kautta aikojen arvossaan. Seuraavat kysymykset ovat saaneet
mielikuvitukseni laukkaamaan. Millainen ja kuka oli se ihminen, jonka kädestä rengas joutui Sauna-
saaren kivikkoon? Missä tilanteessa se tapahtui? Milloin?
     Niemeltä avautui koko Laatokan aava ja tuntui kuin sieltä katsottuna taivaskin olisi ollut kor-
keammalla kuin muualla. Siellä saattoi kiivetä majakan ylätasanteelle tutkimaan Saunaniemen
louhikkoa. Saunaniemeen ajoivat autot, jotka veivät kalalastinsa vaikka Viipuriin asti. Toiset moot-
toriveneet varustautuivat merelle lähtöön, toiset taas palasivat aallonmurtajalle. Kävelin lukematto-
mia kertoja aallonmurtajan päähän asti. Kovalla tuulella aallot murtuivat jymisten meren puolella
suuriin kiviin ja aaltojen kärjet nousivat tasanteelle asti. Silloin matka aallonmurtajan päähän kesti
tavallista kauemmin ja totta puhuen hiukan hirvittikin. Taas kerran tällaisen myrkyn aikana Tauno
varoitteli minua:

- Nyt ei pie männä satama muuril, ei eisikiä!
     En sanonut yhtään mitään; en sitäkään, että olin jo käynyt aallonmurtajan päässä. Mutta todelli-
sen myrskyn aikana, kun aallot vyöryivät kohisten aallonmurtajan yli, ei Viljo Eeliksellä ollut aiko-
mustakaan kokeilla uskallustaan.

Serkkuni Toivo Hämäläinen oli ollut pioneerikursseilla ja oli tullut Lyydiansa kanssa Saaroisiin. He
kulkivat illan hämyssä aallonmurtajan päähän. Lyydia istui Toivon polvelle ja Toivo opetti Lyydialle
kursseilla oppimansa uuden laulun, todellisen päivän hitin, Tulipunaruusut. Se alkaa: “Illoin luokse
pienen kapakan “..
     (Tulipunaruusut levytettiin 1930. Sanat ja melodian on tehnyt Usko Kemppi).
     Varmaan moni romanssi sai alkunsa Saunaniemellä, aallonmurtajalla ja varsinkin kalastusjuhlien
aikaan. Nykyisin se aallonmurtaja, josta olimme joskus niin ylpeitä, rapistuu ja lohkeilee suurvallal-
le täysin tarpeettomana.

Purjeiden ajan kalastusjuhlat

Kuva on Lotteen saaresta. Metsäpirtin Saaroisten väki on kokoontunut viettämään jokavuotisia
kalastusjuhliaan. Kalastusjuhlia saatettiin viettää myös Rantakylässä tai vanhan kalastussataman,
Törötin rannoilla. Kuva on vuosisadan vaihteen ajoilta. Saunasaaren aallonmurtaja valmistui 30-
luvun alkuvuosina. Uusi kalasatama oli tämän jälkeen juhlapaikkana.
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     Kesän odotetuimmassa tapahtumassa rannan asukkaat tapasivat toisiaan ja osallistuivat soutu-
tai purjehduskilpailuihin. Purjehtijoiden lisäksi kävivät omaa hiljaista kisaansa myös veneiden raken-
tajat. Vielä kauan juhlien jälkeen puhuttiin siitä, kenen vene oli selviytynyt parhaiten reijussa eli luovissa.
Isäni serkku, Simolan Albert ainakin tiedettiin hyväksi veneenrakentajaksi. Juhlan kruunasi suuressa
padassa ulkosalla keitetty maukas lohisoppa ja rantasaju. Ensimmäinen varma tieto kalastusjuhlista,
purjehdus- ja soutukilpaluista on vuodelta 1864. Luultavasti perinteen alku on vieläkin kauempana
historian hämärässä.

     Velipoika kertoi Lotteen saaren edustalla ja Rantakylän lahdella pidetystä kalastusjuhlien purjehdus-
kilpailusta, jonka aikana riehui aikamoinen myräkkä. Kolmekymmentä venekuntaa laittoi purjehdus-
taitonsa peliin. Tassun lisäksi veneessä oli silloin vain Tauno, mutta muissa kolmen hengen miehistöt.
Heillä oli veneessä paarlastina köydellä toisiinsa yhdistettyjä kivipareja, jotka heitettiin reijuttaessa,
tuulenpuoleisen laidan päälle niin, että toinen kivistä jäi laidan ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle.
Purjehduskilpailun aikana oli sellainen myrsky, että muut nostivat vain yhden purjeen, mutta sekös
riitti Myöhäs-Tassulle, he nostivat molemmat purjeet. Ja vauhti oli sen mukainen. Vaikka tuulen
alapuoleinen laita ryyppäsi välillä reilusti vettä, päästiin silti voittajina maalilinjan yli.
     Kaiketi heidän iloaan ei himmentänyt yhtään sekään, että molemmille tuli sakkoa viinaksien
nauttimisesta. Elettiin kieltolain aikaa, eikä aina tarkka poliisi Myöhänen antanut voittajillekaan
armoa. Vaikka mieleeni on välillä hiipinyt sellainen epäily, että parin rohkeus olisi ollut pullosta
kotoisin, en silti usko ajatukseen. Kyllä Myöhäs-Tassu oli rohkea poika selvin päinkin, mutta ennen
kaikkea taitava merenkävijä.
     Tämä kisa oli viimeisiä, ellei ihan viimeisin kamppailu Laatokan soimilla kalastusjuhlien
nopeimmasta purjehduksesta.

Lapsuuteni kalastusjuhlat

Juhlien perinteet muuttuivat hitaasti. Purjehduskilpailut vaihtuivat kilpailuksi kalastusmoottoriveneillä.
En tiedä miten purjevenekauden aikana vene ja purjeet trimmattiin kilpailukuntoon, mutta
moottorivenekaudesta olen kuullut pienen yksityiskohdan. Potkuri irrotettiin ja sen nousukulmaa
naputeltiin sopivammaksi kevyellä kuormalla ajoon. Nousukulman muuttaminen oli tarkkuutta ja
aikaa vievä juttu, mutta onnistuessaan se lisäsi veneen nopeutta huomattavan paljon. Maaliviivan
ylittäminen ensimmäisenä oli kunniakysymys.
     Kalastusjuhlille tulivat monet metsäpirttiläiset kaukaa, vaikkapa Viipurista, kenties kauempaa-
kin. Ja henkilöautoilla! Kuitenkin heiniään rouskuttelevat hevoset olivat pysäköintipaikkojen selvänä
enemmistönä.
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Velipoika aallonmurtajan suojassa. Kaikesta päätellen Tauno on valokuvattu samalla kerralla kuin ryhmä-
kuva. Tätä kiveä ei ollut enää kesällä 1999. Venäläiset olivat luultavasti räjäyttäneet sen muihin tarpeisiin.
Kiviaineksen saanti on Metsäpirtin alueella vaikeaa sillä siellä ei ole näkyvissä peruskalliota.

Kalastusjuhlille mentiin kunnolla pukeutuneina ja ajan muotivaatteissa. Tämä kuva on selvästi 30-luvun
alkupuolelta. Sen kertoo vaatetus ja se, miten kameraan katsottiin juhlallisesti liikkumatta. Henkilöt vasem-
malta, Albertin Emma, Tauno, Simolan Maikki ja Miettisen Irja.
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Kuva vuodelta -38 onkin jo toista maata. Vuosikymmenen lopun iloiset ja huolettomat ajat kuvastuvat valoku-
van ihmisistä ja heidän vaatetuksestaan. Kameratekniikka on niin kehittynyttä, ettei enää tarvinnut jähmettyä
kuvausasentoon. Tärkeimmät ihmiset ovat Aino-siskoni ja hänen poikansa Veikko. Tähän kuvaan liittyy eräs
elämäni suurista pettymyksistä. Kun joukkomme asettui kuvattavaksi, minä istuin sivummalla ja odotin, että
minullekin osoitettaisiin paikka. Mutta kukaan ei edes huomannut minua, enkä ole sitä sorttia, että olisin
tunkenut mukaan. Vieläkin harmittelen aikuisten välinpitämättömyyttä minua kohtaan. Olisi ainakin ollut
lysti näyttää lastenlapsille miltä vaari näytti uudessa merimiespuvussaan vuonna 1938.
     Toinenkin pettymys kalastusjuhlilta. Kalastusseuran jäsenet kuljettivat juhlakansaa majakkalaivan,
Taipaleenluodon, luo ja takaisin. Samalla he näkivät loistolaivan ja saivat kunnon merimatkan. Jo kotona
Tauno lupasi ottaa minut mukaan. Niinpä asetuin satamamuurille muiden mukaan odottamaan sitä venettä,
jossa velipoika oli perämiehenä. Vene tuli melkoisessa aallokossa Taunon taitavasti ohjaamana kiinni
aallonmurtajaan ja riehakas ja iloisesti hälisevä joukko juhlakansaa ahtautui veneeseen. Mahtoi viinaksilla
olla osuutta. Murheekseni Tauno ei huomannut minua. Jäin istumaan yksin aallonmurtajalle, kun moottorin
papatus saatteli venettä ulos aallonmurtajan suojasta avomerelle.
     Ikämiehenä olen palannut pettyneen pienen pojan kanssa usein aallonmurtajalta Saunaniemeen ja
vakuutellut:
     - Näithän miten paljon veneessä oli ihmisiä. Sinä olisit ollut kovassa aallokossa yksi vahdittava lisää. Voi
olla, ettei Tauno oikeasti huomannut sinua, sillä hän ei saanut katsettaan irti tytöistä ja eikä kesätuulen
heiluttelemien hameiden helmoista.
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     En ole aivan varma kaikesta ohjelmasta, mutta muistan suuren padan, missä keitetyssä sopassa
ei ainakaan lohia säästetty. Lohisoppaa tarjoili Saaroisten kalastusseura, joka vastasi muutenkin jär-
jestelyistä. Kalastusjuhlilla minulle ostettiin ensimmäisen kerran pullo punaista limonadia. Äitini ajat-
teli tekevänsä hyvänkin työn, mutta se punainen litku maistui pahalta ja sen kuplat tunkeutuivat
inhottavasti kirvellen nenääni. Kenties sain myös Taurenin Aken “pulkan” eli pullan. Muistikuvani
kansanjuhlasta kertoo, että ihmiset olivat iloisia toistensa tapaamisesta. Aurinko paistoi, minä olin
jäädä jalkoihin kun kansa vaelteli Saunaniemellä ja aallonmurtajalla. Sillä kaikkienhan piti käydä
aallonmurtajan päässä.

Kalastusjuhlien vieraita

Kalastusjuhlat merkitsivät sitä, että Aino-sisko ja hänen poikansa Veikko, toinen sisareni  Rauha,
Mikko ja Mauno ilmestyivät uuden tupamme pitkään ruokapöytään lohikeitolle. Saipahan äiti taas
pesueensa kokoon.
     Maunoon eli Manuun olin tutustunut jo aikaisemmin, silloin kun kävin äitini kanssa Vaskelassa
rotinoilla. Samalla minulle jäi mielikuva kylästä ja Vaskelan koskesta. Äiti ja Rauha lepertelivät
silloin kilvan tälle liekun pohjalla kitisevälle mytylle. Äitini sanoi minulle vaativaan sävyyn:
     - Huastaha siekii lapsel. Pienel lapsel pittiä huastua!
Ylivoimainen tehtävä minulle, en osannut muuta kuin hokea:
     - Poika, pooiika, pooiikaa...
     Se ei kuulemma ollut mitään oikeaa puhetta pienelle.
     Mutta kas, kalastusjuhlat vuonna 1939, kun se samainen mytty juoksi jo aivan riivatusti joka
paikkaan. Veitikka oli löytänyt jostain uuden tuvan pihalta palan pyöreää rautaa ja ajoi minua takaa
ja kalautti minua kuhmun arvoisesti päälakeen. Eikä mokomaa edes toruttu!

Vanhemman sisareni poika Veikko jäi usein kalastusjuhlien jälkeen meille viettämään koululaisen
kesälomaa. Ajatus, jolle äitini ei suinkaan hurrannut. Eräänä kesänä Veikolla oli mukanaan hieno
virtaviivainen kuminen leikkiauto, jossa oli vielä hyvin herkästi pyörivät kumipyörätkin. Sain joskus
leikkiä sillä.
     Seuraavana kesänä Veksi toi mukanaan uuden polkupyöränsä, retkeilypyörän. Pyörässä oli kum-
mallinen sarvikko eli ohjaustanko ja käsijarrut. Koko Kustaala ihmetteli oudon näköistä pyörää.
Veksi oli silloin pukeutunut ajan muotiasuun, golf-housuihin eli golffareihin. Muistan Eerollakin
olleen samanlaiset omenavarkaan housut. Eero lainasi Veikon pyörää ja lähti ylpeänä ajelemaan.
Veikkaan vaikeuksia tulleen kujasien pehmeässä hiekassa.
     Ainon ja Veikon vierailu tiesi myös sitä, että minä sain Veikolle pieneksi käyneitä vaatteita
pitovaatteikseni. Asia ei vaivannut minua tippaakaan.
     Ainakin kerran Veikko oli meillä vielä ohran puintiaikana. Puinti tapahtui silloin vanhan tuvan
riihessä. Kun Veikolla ei ollut muuta tekemistä, hän alkoi härnätä Urho-hevostamme. Hän ojensi
leipäpalaa, mutta kun Urho hamuili sitä suuhunsa, vetäisi Veikko leivän aina viime hetkellä hevosen
ulottumattomiin. Katselin sivusta, enkä pitänyt yhtään siitä leikistä. Mutta Veikko senkun vain jat-
koi. Kunnes! Kunnes Urho nappasi salamana voimakkailla etuhampaillaan Veikkoa rinnasta kiinni
ja heitti kiusankappaleen sivuun. Tietysti Veksi ulvoi kauheasti. Kaikki tulivat ihmettelemään hevo-
sen purukaluston leimaamia sinelmiä Veikon rintamuksessa. Kukaan ei torunut Urhoa ja minunkin
rangaistusasteikossani tapahtui vain oikeus ja kohtuus.

Minulla oli kaksi velipoikaa

Vaikka olen kasvanut ilman isää on minulla ollut miehen malleina kaksi velipoikaa. En oikein jaksa
uskoa, että he ottivat tietoisesti isän roolin. Enemmänkin se oli heidän luontaista huolenpitoaan
pikkuveljestä. Äitini kyllä huomasi sen ja antoi sille aina erittäin suuren arvon. Hän saattoi kuuluttaa
kotona ja kylässä: näin hyvin toimii harva oma isäkään lapsiaan kohtaan.
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En muista lähtöä enkä paluuta, mutta sen muistan, että istuin kalastusveneessä. Olimme kaukana
Laatokalla ja tuuli aika reippaasti. Olin päässyt Taunon mukaan oikeasti kalastamaan. Kaksi vene-
kuntaa oli yhdessä liikkeellä. Eero oli toisessa.
     Kun veneet olivat kaukana toisistaan, Tauno ja Eero huitoivat laivaston merkkikieltä; he liputtivat
viestejä. Tämän ja muita merenkulun taitoja velipojat olivat oppineet merisuojeluskunnassa. Siellä
heidän opettajanaan oli merivartioston päällikkö Olavi Rissanen.
     Oli muuten aika yksitoikkoista puuhaa istua kököttää ja katsella verkkojen laskua ja nostoa. Jos-
sain vaiheessa moottori sammutettiin, joku miehistä meni suuriin airoihin ja kaksi miestä alkoi hottaija
verkkoa. Hottaiminen tarkoitti sitä, että veneen lipuessa verkon vierestä, sitä nostettiin paulasta ylös,
otettiin ne kalat, jotka olivat jääneet verkkoon ja verkko laskettiin takaisin veteen.
     Meidän siinä lilliessä melkein paikallaan toinen vene pyyhälsi ohitsemme. Siellä Eero alkoi nostella
kädellään kaloja yksitellen meidän nähtäväksemme. Minä ihmettelin miten paljon he ovat jo ehti-
neet pyytää kaloja. Tauno:
     - Älä uso, ei hyö uo suaniet ko muuteman kalan ja niitä nyt näyttelyöt peräjälkie.
     Taisi olla se kalareissu, kun kuulin velipoikien juttelevan:
     - Tulha ainakii sen verra, jottei huolint panna munijua pattua.

Taas moottoriveneessä. Oltiin matkalla Törötistä Järisevään halkoja hakemaan. Veneemme veti pe-
rässään proomun virkaa tekevää vanhaa soimaa. Venematkalle oli kelpuutettu myös Myöhäsen lap-
sia. Olin varautunut kunnolla äidin voileipäpaketilla. Matka Törötistä Järisevän niemelle on runsaat
kymmenen kilometriä. Tauno ohjaili mennen tullen proomua peräsimestä. Paluumatkalla muistan
katselleeni miten syvällä proomu ui, sen laidat olivat vain vähän vedenpinnan yläpuolella. Kasvoil-
laan iänikuinen hyväntuulinen virneensä Tauno vilkutteli minulle proomun peräsimestä. Paluumatka
kesti hirmuisen kauan. Nälkää helpottivat voileivät. Jossain vaiheessa lapsikatras vietiin veneen hyttiin,
ja sinne me sitten nukahdimme petrolimoottorin yksitoikkoisessa papatuksessa.

Minulla oli pieni mahakelkka, Eeron tekemä. Kyllä sitä oli mukava vetää perässä, mutta mistä mäki!
Sellaista ei löytynyt uudelta tuvalta. Tauno keksi keinon. Hän painoi kelkan jalaksilla lumeen urat
navetan vetosillalle ja kaatoi vettä urille. Seuraavana yönä urat jäätyivät. Pieni mäkeni antoi kunnon
vauhdin tuvan ohi kauas pellolle. Pyynnöistäni huolimatta äitini ja Tauno taisivat kyllästyä katso-
maan koko päivää ikkunasta minun lasketteluani.
     Jo kotona ollessamme minulla oli sukset, ihan oikean mittaiset. Eero teki sauvat kuusesta. Somman
kiekon hän väänsi katajasta ja vanhasta saappaanvarresta Eero leikkasi somman nahat. Vielä hevosen-
kenkänaula hokiksi ja sauvat olivatkin käyttökunnossa. Ainoastaan yksi hiihtolenkki on jäänyt mie-
leeni. Olin viipynyt pitkän päivän Simolassa. Sinä aikana oli koko ajan tullut lunta “niiko turki
hihast”. Sen muistan, että oli tosi rankkaa hiihtää umpihangessa Simolasta uudelle tuvalle.
     Myöhäsillä kävin kuuntelemassa radiosta Salpausselän kisoja. Tutuiksi tulivat nimet: Pekka Van-
ninen, Klaes Karppinen, Kalle Jalkanen, Oskar Rouvinen ja Eino Olkinuora. Kun puhuttiin hiihdos-
ta, äiti kertoi aina Kati-tädin Arvista. Arvi oli Kannaksen parhaimpia hiihtäjiä ja lähellä senhetkistä
suomalaisen hiihtohuippujen kärkeä. Vaikka äitini lauloi nuotin vierestä halusin silti kuulla jatkuvas-
ti talven, lumen ja hiihdon ylistystä Suksimiesten laulua. Ainakin sanoma meni perille.

Ylös Suomen
poijat nuoret!
Ulos sukset survaiskaa.
Lumi täyttää
laaksot vuoret
hyv on meidän luikuttaa.

Taunon lapsuuteen oli kuulunut pääsiäisenä liekku eli keinu. Samanlaisen hän teki myös minulle
navetan ylisille. Keinulautana oli pitkä lankku, jonka päät oli sidottu köydellä kattotuoleihin. Siinä
keinuttiin laudan suuntaisesti. Kyllähän se minuakin riemastutti, mutta vain sen ajan kun Tauno oli
leikissä mukana ja antamassa vauhtia.
     Pääsiäisenä virvottiin - tietysti. Äiti piti kunnia-asianaan tehdä minulle kunnon virpomisvitsat.
Hän koristeli pajun oksat kiiltävillä papereilla ja kreppipaperista hän valmisteli vitsaan kauniit kellot.
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Palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina, virpomislauantaina kävin sitten virpomassa kummit ja lähi-
naapurit:

Virpoi, varpoi
vitsat käyvät
tulevaks vuuveks
tuoreeks terveeks!
Vitsa siul
palkka miul

 Virvotuille jäi viikko aikaa miettiä ja hankkia kuosti virpojalle. Kuosti haettiin pääsiäissunnuntaina.
Kuostipussi oli valmiina odottamassa. Se saattoi sisältää pullan, piparkakkuja, suklaalevyn,
karamellejä, jonkun lantin, keitetyn kananmunan tai parhaassa tapauksessa lupaavasti rapisevan
suklaamunan. Suuren suklaamunan sisältä löytyi aina hieno sormus. Valitettavasti se meni hyvin
helposti rikki tai katosi.
     Kun kuostin hakemisella oli aina mielestäni kova kiire, kuljetteli Tauno minua paikasta toiseen
polkupyörän putkella tai tavaratelineellä. Oli minulla velipoika, jota kannatti odotella mereltä!

Pojat ja polkupyörät 20-luvulta

Kunnon polkupyörä oli tuon kuvan aikana arvostettu ja kallis kulkuväline. Ne olivat laadultaan
parempia kuin nykyiset kertakäyttöpyörät. Polkupyörät huollettiin itse. Kumit paikattiin, ketjut
rasvattiin ja tarvittaessa lyhennettiin kotioloissa.
     Oman lukunsa ansaitsee polkupyörien valaistus. Valoja ei pidetty kunnossa poliisin sakkojen
pelosta vaan siksi, että voitiin yleensä liikkua pilkkopimeälläkin. Muistan lapsena ihmetelleeni vajojen
nurkista jo silloin hylättynä löytyneitä kiiltäviä ja muutenkin hienoja karbidilamppuja. Kun dynamo
ja sähkövalaisin tulivat markkinoille, ne syrjäyttivät heti karbidilamput.
     Kotona ollessa polkupyörä oli paljon tärkeämpi kuljetusväline kuin nykyisin. Rannan pojat pol-
kivat pyörillään töihin ja juhliin. Jos tyttö suostui saatolle, otti poika hänet paljon mieluummin
putkelle kuin tarakalle. Pojat polkivat kalenoihin eli iltamiin Rautuun, Sakkolaan ja jopa Käkisalmeen
asti. Käkisalmeen oli matkaa runsaat kuusikymmentä kilometriä. Yöllä takaisin rantaan ja aamulla
aikaisin merelle. Ei kuulemma tuntunut yhtään missään!
     Tauno oli nuorena kovakuntoinen kaveri ja varsinainen tasapainotaituri. Joskus hän ajeli Metsä-
pirtin kirkolta rantaan asti koskematta kertaakaan ohjaustankoon. Tasapainotaitoa tarvittiin myös
siinä, kun velipoika käveli Viisjoen sillan kaiteen päästä päähän. Äitimme ei antanut kehumisia
mokomasta hönttöilystä.

Viimeisen virkavuoteni aikana ( 1992) eräs oppilaani kertoi, että hänen mammansa on myös
Metsäpirtistä. Monien mutkien kautta tämä isoäiti soitti minulle. Hän muisti erittäin hyvin Kustaalan
kylän väen ja erityisesti Taunon. Isoäidin ääneen tuli herkkyyttä hänen kertoessaan miten monta
kertaa hän oli istunut velipojan pyörän putkella saattomatkan aikana. Näyttääpä olevan asioita, joita
isoäidit eivät unohda. Kun sitten vein velipojalle terveisiä rannan tytöltä, hän hymyili asialle vähän
arvoituksellisesti:
- Kylhä mie häntäkii suattelin.

Manu-Aunen tytär, Annikki kertoi Eerosta seuraavaa. Eero oli tullut Raudusta Aunen mökille aikai-
sin aamulla. Siis polkupyörällä yökyliltä. Eero pyyteli:
- Keit sie Aune miul sajut, sit mie miän aittua makkuamua. En ilkiä pyytiä meij äitilt uamusaijuu.
     Aune oli keittänyt sajut ja siinä samalla tiedustellut mistäpäin yökyliltä Eero oli tulossa. Ennen
kuin hän oli pyytänyt Eeroa pöytään, hän oli antanut velipojalle pesuvadin ja sanonut napakasti:
     - Jos Aliskast tulet, nii kätteis pese!
     Annikki kertoi ihmetelleensä kovin, miksi hänen äitinsä oli komennellut sillä tavoin Kustaalan
Eeroa ja oli tullut siihen tulokseen, että kaipa Eero oli sotannut kätensä polkupyörän ketjuja
korjaillessaan.
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Poika ja vanne

Varhaisimman lapsuuteni aikana joillakin pienillä pojilla  oli aarteenaan käytöstä poistettu polku-
pyörän vanne. Vanteelle annettiin vauhtia puukepillä, jolla myös vannetta ohjailtiin puolelta toiselle
ja itse juosta läähätettiin perässä. Minullakin oli vanne! Tauno oli paikkaillut vanhan sisärenkaan ja
löytänyt jostain vielä jonkinlaisen päällysrenkaankin ja asentanut ne minun vanteeseeni Vielä
sisäkumiin ilmat ja Kustaalan paras vanne oli ajokunnossa. Muistan miten pehmeästi se kulki koviin
vanteisiin verrattuna. Velipojalle pisteet! Vanteeni kanssa tein matkoja ympäri rantaa. Äiti virkkoi:
     - Siehä juokset ko Ranta-Vaske koira.
     Ilmankos kotikyläni tiet ovat vielä niin hyvin muistissani. Olin välillä olevinani Olavi Rissanen,
merivartioston päällikkö, joka mennä päristeli vartioston sivuvaunullisella moottoripyörällä. Mihin
minä sitten huristelin?

Ainakin Simolaan, toiseen kotiini oli mentävä. Niin kauan kuin jaksan muistaa olen koko lapsuuteni
pyörinyt Simolan nurkissa. Olin talon lasten pikkuserkku. Vaikka aikuisiahan he jo olivat. Taunon
paras kaveri oli Eino, miehistä parhaimpia.
     Tytöistä Aino oli aina Elisan apuna, Maikki kulki maailmaa työssä tai lottahommissa ja Saima oli
muistaakseni sellainen rippikoulutyttö. Minua tämä rippikoulutyttö kyyditsi naisten polkupyörän
tavaratelineellä kujasia pitkin.

Niin ja onhan meistä valokuvakin! Tytöt vasemmalta oikealle Saima, takana Aino, kolmas Maikki,
viides Emma. Edessä Viljo Eelis. Tukkani sattui olemaan pitkänpuoleinen. Kuvan nähtyään äitini
nimitteli minua tarhapöllöksi.

Minä ehdottelin joskus Simolle, että sitten kun Simo on Taunon ikäinen ja minä Simon ikäinen, niin
sitten me lähdemme Suomen Joutsenelle ja purjehdimme kaukaisiin maihin. Suomen Joutsen odot-
telee yhä Aurajoen savisessa vedessä turhaan meitä miehistökseen.
     Vanhan tuvan aikana istuin taas kerran Simolan väen kanssa samassa ruokapöydässä. Siihen ai-
kaan mentiin ruokalevolle. Oli kesä ja menin Simon perässä heidän navetan vintille viettämään siestan

Pojat vasemmalta oikealle: 3. Toivo Hyytiä, 4. velipoika Tauno, 5. Jukka Koistinen, 6. Toivo Hämäläinen
(Ale-sedän Toivo), 7. Aleksanteri Myöhänen (serkkumme, Myöhäsen Alekka), 8. Uuno Hämäläinen (Maja-
suon Uuno)
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aikaa. Nukahdin vällyjen alle sikeään uneen. Simo lähti jatkamaan töitään herättämättä minua. Jos-
sain välissä äit-Mar oli alkanut haikailla vilkasta poikaviikaria. Kun kotinurkista ei löytynyt, äitini
etsi rannalta ja jos mistäkin. Minä jatkoin untani autuaan tietämättömänä äitini suuretsinnästä. Lo-
pulta hän meni hädissään kyselemään naapurista, että josko he olisivat nähneet. Elisa selitti minun
menneen heidän Simon mukana ruokalevolle navetan vintille. Iltapäivä oli jo hyvin pitkällä kun
äitini herätteli kadonnutta. Hän oli suunnattoman helpottunut. Minulla oli joka puolella kirppuja,
jotka olivat pomppineet vaatetukseeni lampaiden nahoista tehdyistä vällyistä. Äitini poimi sen lo-
pun iltapäivän niitä kirppuja, enkä enää mennyt Simolan navetan ylisille nokosille.
     Simo oli saanut pyydystetyksi loukkuun hillerin. Se oli arvokas turkiseläin ja siitä maksettiin
kunnon tapporaha. Minäkin kävin ihmettelemässä loukussa suhisevaa pikkupetoa. Simo esitteli saa-
listaan kylän pojille:
     - Katsokuaha mite se on iha niiko Hitler. Sil on samanlaiset viiksetkii!
     Isot pojat nauraa räkättivät koomiselle sanaleikille ja vertaukselle. Niin kuulin ensimmäisen ker-
ran puhuttavan jostain kumman Hitleristä.

Altti oli serkkuni Toivon poika. Toivoa kutsuttiin puhekielessä Ale-sedän Toivoksi. Ale-sedän koh-
taloksi tuli vuoden 1929 ukkosmyrsky Laatokalla. Ale-sedän kaikki pojat pysyttelivät poissa kala-
miehen hommista. Altti oli minun ikäiseni ja ystävällinen veikko. Hänen kanssaan tutustuin Sit-ojan
länsirantaan ja Laatokkaan laskevan pienen joen suupuolen rantahietikkoon.
     Altin kanssa katselimme vähän kauempaa Altin sedän, Arvin sälkevää. Se sälkevä oli sopusuhtai-
nen, vaaleanruskea ja joka tavalla kaunis hevonen. Sälkevä on jo varsaiän sivuuttanut nuori hevonen.
Varsinkin silloin varoimme menemästä lähelle, kun tätä nuorta hevosta totutettiin valjaiden kantami-
seen. Hevonen vikuroi aluksi, mutta tottui vähitellen valjaisiin. Siitä sälkevästä odotettiin valio-
hevosta, josta Arvi voisi olla vaikka kuinka ylpeä.
     Surukseni Toivo-serkkuni muutti perheineen vuonna 1938 Lohjalle Virkkalaan leveämmän lei-
vän hakuun kaivosmieheksi.

Myöhäselle minua veti heidän radionsa ja varsinkin urheiluselostukset. Suomi eli koko 30-luvun
lopun Berliinin olympialaisten tuoman menestyksen huumassa. Enkä yhtään ihmettele, sillä olihan
esimerkiksi kolmoisvoitto kisojen 10 000 metrin juoksussa ainutlaatuista. Siltä ajalta on jäänyt mie-
leeni jenkan säe:

Suomesta pojat lähti Berliiniin
sinne maailman olympiakaupunkiin.
Siellä ne sääriä viskoili
ja kiven alta mitaleja kiskoili.

Ijäksille mennessäni minun oli suunnattava vanteeni kohti Saunaniemen rantaa ja ennen rannan
hiekkatöyrästä vasemmalle. Siellä asui tullimies Ijäs puolisonsa Ullan ja tyttäriensä Mairen ja Tertun
kanssa. Heillä oli mielestäni tavallista hienompi koti. Äitini ja Ijäksen Ulla olivat oikeinkin hyvät
ystävät.
     Ijäs oli armoitettu tarinoiden kertoja. Häneltä olen kuullut itärajan sulkeutumisen ajasta ja toiselle
puolen rajalinjaa  ilmestyneistä Neuvostoliiton rajamiehistä. Ijäs oli silloin nuorena miehenä raja-
vartiossa. Kun rajan toiselle puolelle oli jäänyt suomalaisasutusta ja tuttuja tyttöjä, rajamiehet lähti-
vät joskus iltaisin rajan yli tyttökylille. Kyllä naapurin rajamiehet olivat nähneet silloin tällöin hei-
dän liikkeensä ja ampua posauttaneet heidän peräänsä, mutta miten ne olisivat osuneet heihin iltahä-
märissä huonoilla pyssyillään!
     Tullimies Ijäs nimitteli minua vävypojakseen, en oikein osannut ottaa kantaa moiseen puheeseen.
Muistan, kun kerran leikin Tertun kanssa kauniina kesäpäivänä ulkona kotileikkiä. Leikimme, että
on joulu ja minä kelpasin siihen leikkiin joulupukiksi.
     Terttu oli ihmelapsi, sillä hän oli oppinut 4-5-vuotiaana lukemaan. Vanhemmat piilottelivat Tertulta
kirjoja, etteivät nuoren tytön silmät olisi menneet pilalle liiasta kirjaan tuijottamisesta. Tertusta tuli
myös aikuisena lukuihminen. Hän valmistui juristiksi ja jäi eläkkeelle Helsingin yliopiston eläin-
lääketieteen laitoksen hallintojohtajan virasta. Hänestä tuli myös kirjailija. Tuulikki Ijäksen nimellä
hän kirjoitti joukon näytelmiä ja romaaneja.
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Kuolema rannassa

Kuolema ja syntyminen kohdattiin lapsuuteni rannassa eri tavoin kuin nyt. Ne kohdattiin lähellä,
tavallisimmin kotona. Olin kokenut isäni kuoleman, olin kuullut aikuisten puhuvan kuolemasta hil-
jaisella ja vähän pelonsekaisella äänellä. Eräs pieni poika, joka oli jäänyt polkupyörän alle oli pyydellyt
tuvan orrelta itselleen valkoisia vaatteita vähän ennen kuolemaansa. Kuolemasta puhuminen herätti
minussa aina salaperäistä ja pelonsekaista kunnioitusta. Elettiin kotisynnytysten ja korkean lapsi-
kuolleisuuden aikaa.
     Kuuntelin kerran sivullisena äidin ja Eeron periaatteellista keskustelua ihan pieninä kuolleista
veljistämme Heikistä ja Laurista. Eero oli sitä mieltä, että olisi ollut hieno asia jos nekin velipojat
olisivat selvinneet. Kyllä täällä maailmassa olisi ollut tilaa. Äidillä ei ollut tästä maailmasta kovin
ruusuista kuvaa ja siitä syystä näin oli parempi; olisivat vain jääneet tänne “maailman harteille”.
     Maailman harteille jääminen tarkoitti äitini puheessa jäämistä ihmisten armoille, ja siitä hänellä
ei ollut mitään hyvää sanottavana. Äitini saattoi taputtaa hellästi poisnukkuneen läheisen hautakumpua
ja sanoa:
     - Sielhä hiä on talles.
     Näin hän teki myös vanhimman tyttärensä Ainon haudalla vuonna 1957 Haminan Ristniemen
hautausmaalla. Äitini ajatusmaailma oli sidottu aikaansa, ja se kuvastaa viisaiden karjalaisten nais-
ten elämänkokemusta. Kenties siihen vaikutti enemmän ortodoksinen ajattelutapa kuin ankara
luterilaisuus, missä kuolema oli synnin palkka. Poisnukkuneista pienistä tytöistä saatettiin sanoa:
tallel on tyttö mättähäs.
     Äitini mielestä tyttärien asema oli monessa mielessä turvaton. Perinnöt pyrittiin jakamaan pojil-
le, sillä tytöthän menisivät kuitenkin naimisiin ja turvaisivat näin tulevaisuutensa. Perintökäytäntö
loukkasi syvästi äitini oikeudentajua. Kun pojat jakoivat talon ja tytöt oli naitettu kuka mihinkin,
saattoi äitini sanoa vanhasta isännästä:
     - Piäs ko kissa poikasistua.

Ale-sedän Toivon ja hänen Tyynensä poika Uolevi kuoli vuonna 1933. Miehenalku oli vain eräänä
yönä nukkunut pois. Kätkytkuolema, sanottaisiin nyt. Muistini kätköistä löytyy hämärä kuva Uolevi-
serkusta pitsikoristeisessa arkussa. Pienen Uolevin hauras ja enkelimäinen olemus sai minut pohti-
maan kuolemaa rannassa, sellaisena kuin se kohdattiin 1900-luvun alkupuolella Saaroisten kylässä.

Syntyminen rannassa

Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen alkanut ylpeillä siitä, että olen syntynyt saunassa
ja Laatokan meren rannalla.
     Heinäkuussa 1938 Revon Paavo porhalsi polkupyörällään uudelle tuvalle, jätti pyöränsä piha-
nurmelle ja juoksi sisälle. Hän tuli hakemaan äitiäni lapsenpäästäjäksi vaimonsa vaikeaan synnytyk-
seen:
     - Tule hyvä Mar auttamua, se miun akkain kuoluo koht meijä ämmä kynsii.
     Mari meni ja poika pelastui. Luulen äitini tunteneen hienoista ylpeyttä kun veimme muhkean
rotinarinkelin Paavo Veikko Revon syntymän kunniaksi naapuritaloon. Rotinoiden jälkeen tapasin
tämän nuoren miehen repoloisten saunassa. Siellä Susanna-mummo ropsutteli uudella vastalla Paa-
vo Veikkoa ja oikein kunnolla. Poika vain haroi tyytyväisenä käsiään ja jalkojaan, kesti nurkumatta
kunnon löylytyksen ja kuunteli mummonsa kylvetysrunoa:

Mie se pesen peippojain
puhastelen pulmujain
Kuun kierkkaueks
taivaan valkeuveks
Ves maahan vierimään
poika suureks kasvamaan
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Pese Jiesus peippostain
puhastele pulmustain
päivän kirkkauves
kuun valkeuves.
Ves muahan vierimiä
poika suureks kasvamua!

Kelpo löylytyksen saanut poika on jo jäänyt eläkkeelle rehtorin virasta Turun kaupungissa.

Eero ja puukko

Äänittäessäni Eeroa odotin sitä hetkeä, että pääsisimme hänen nuoruuteensa, hänen hurjaan
nuoruuteensa. Kuitenkin aikamme loppui kesken.
     Kun Eero oli saatettu maan multiin, muistelimme Taunon kanssa Eeroa ja hänen nuoruuttaan.
Silloin tuli esille asia, joka oli vaivannut minua vuosia ja josta olin kuitenkin jotenkin tietoinen.
Tauno kertoi heidän olleen Sakkolan Eevalassa häissä. Eero oli lähtenyt illalla saattamaan tyttöä
Taipaleen kylään. Taipaleen poikien mielestä se oli lähes rikos heidän mieskunniaansa kohtaan.
Jossain vaiheessa kuusi poikaa alkoi kivittää Eeroa. Eero oli kysynyt tytöltä, että jos hän haluaisi
mennä oman kylän poikien mukana, niin siitä vaan. Mutta tyttö oli halunnut nimenomaan Eeron
saattajakseen.
     Kun siinä kivi oli kolahtanut velipoikaan aika makeasti, hän lähti keskustelemaan Taipaleen poi-
kien kanssa. Äkkiä hän huomasi poikien uhkaavasti piirittäneen hänet ja rökitys oli tulossa. Silloin
velipojalla sumeni, hän tempaisi puukon ja sivalsi. Puukko teki syvän viiltohaavan lähimmän Taipa-
leen pojan poskeen. Tarvittiin lääkäriä ja poliisia.
     Käräjillä ne kuusi poikaa todistivat toistensa puolesta heitelleensä vain multakokkareilla. Veli-
pojalle tuli kuusi kuukautta ehdotonta Keravan nuorisovankilassa ja toiselle elämänaikainen merkki
poskeen Eero Hämäläisen puukosta.
     Eeron istuessa tuomiotaan Tauno lähti syyskalastukseen. Siellä hän sai ankaran keuhkokuumeen
ja joutui jättämään kalastushommat sikseen. Eero oli istunut kakkua kolme kuukautta, kun Tauno
otti yhteyden Keravalle. Hän kertoi vankilan johdolle oman tilanteensa, ja anoi Eeroa vapaaksi
sijaisekseen merelle. Ihme tapahtui: Eero pääsi vapaaksi, kun Tauno meni henkilökohtaisesti takuu-
seen veljestään.
     Eeron päästyä kotiin Tauno antoi velipojalleen oman kalastuspassinsa, sillä Eero ei voinut saada
ikänsä puolesta omaa passia. Niin varsin hintelä nuorukainen joutui tosi kovan eteen Laatokan poh-
joisilla vesillä. Jonkin ajan kuluttua alkoi mereltä tulla hälyttäviä tietoja. Venäläiset olivat alkaneet
suorittaa erittäin tarkkoja kalastuspassien tarkastuksia aluevesillään. Väärän passin löytymisen mah-
dollisuus  huolestutti Taunoa. Eero voisi joutua tosi liemeen naapurin puolella, eikä olisi takuita
siitä, että saisiko Tauno enää koskaan uusituksi omaa passiaan. Ja niin Tauno lähti vielä osittain
toipilaana omalle paikalleen. Hän selvisi keuhkokuumeestaan, mutta saipa myös Eero kokea pohjoi-
sen Laatokan hyiset vedet.
     Naisen kunnian tähden linnareissun tehnyt velipoika saatteli tyttöjä edelleen Taipaleen kylään.

Salokylän tyttö ja Eero

Tapasin Salokylän tytön Metsäpirtin pitäjäjuhlissa heinäkuussa 2001. Hän istui sattumalta samassa
pöydässä. Siinä sitten esittelimme itsemme ja varsinkin kylän, josta olimme lähtöisin. Minä tosin
lisäsin isäni ja äitini nimet kuin myös kerroin sisaruksistani. Näin monet sellaiset, joiden nuoruus oli
sattunut kolmekymmenluvulle äkkäsivät talon tarkkuudella sukujuureni. Salokylän tyttö siunaili,
että oletko sinä sen Kustaalan Eeron pikkuveli. Ei auttanut muuta kuin vastata myöntävästi.
     Kun olimme jääneet kahden pöytään, Salokylän tyttö kyseli kovasti Eerosta. Kerroin lyhyesti
velipojan elämänvaiheet ja mainitsin tietysti velipojan kuolleen jo vuonna 1982. Vierustoverini jäi
miettimään: olisi minulla Eerosta kerrottavaa. Olin siinä tullut pikkuhiljaa uteliaaksi; miksi Eero tuntui
häntä niin kovasti kiinnostavan. Sain kuin sainkin Salokylän tytön avautumaan.
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     Tämä kaikki sattui talvisodan kynnyksellä. Kustaalan Eero ja Arvi (Ale-sedän Arvi) tulivat Salo-
kylään häätanssien aikana kuokkavieraiksi. Eeron näkeminen sai Salokylän tytön sydämen lyömään
tavallista kiihkeämmin. He tanssivat joitakin kappaleita. Nuorukainen vei tytön kuulemma jumalai-
sen ihanasti tangoon. Eero vakuutti tulevansa katsomaan seuraavana päivänä tyttöä, joka esteli, sillä
hän oli jo lupautunut toiselle.
     Kuitenkin Eero tuli. Tytöstä tuntui sekä hyvältä että pahalta. Eniten häntä kuitenkin harmitti ajan-
kohta; juuri iltalypsyllä ja vaatetus sitä mukaan. Eeroa ei suinkaan ajettu talosta, vaan tyttö otti hänet
vieraana kohteliaasti vastaan. Käveltiin ja juteltiin. Kesäinen ilta ehti nopeasti yöksi. Hän oli lukin-
nut aittansa oven jo aikaa ennen hämärää. Tyttöä pelotti; miten sana on lähtenyt kiertämään kylällä.
Vastausta ei tarvinnut odotella. Ovea hakattiin: Kustaalan Eero ulos! Se mies mitataan nyt! Aitasta
vastattiin hiljaisuudella. Miesporukan äänet muuttuivat entistä pahaenteisemmiksi: Eero ulos!
     Talon omat nuoret tulivat ulos ja vaativat huutajia poistumaan. Menkää te vaan sisälle, ettei ta-
pahdu mitään pahempaa. Ainoastaan hurja joukko jäi pihamaalle vaatimaan: mies mitattavaksi!
     Eero ei mennyt. Äänekkäät vaatimukset loppuivat vähitellen, mutta pihalta kantautui merkillisiä
ääniä. Ikään kuin raskaita esineitä olisi siirrelty. Aitan ovea ei kuitenkaan rikottu. Salokylän tyttö ei
muistanut loppuyön keskustelun aiheista yhtään mitään. Kun aamu lopulta koitti, olivat äänet karta-
nolla vaienneet jo aikoja sitten.
     Ovi ei sitten auennutkaan tavalliseen tapaan. Ei ennen kuin talon oma miesväki oli siirtänyt kaik-
ki maataloustarvikkeet, aurat, hankmot ja sen sellaiset oven edestä omille paikoilleen. Varmaankin
velipojalle tuli jonkinasteinen kiire kotiin. Tosin hän tiesi, että siellä taas äiti odottaisi ”kehumisten”
kera ja Tauno virnuilisi taustalla. Polkupyörä vaan oli etsittävä jostain. Se löytyi lopulta - korkean
puun latvasta. Jotenkin minulle tuli tunne, ettei Kustaalan Eeroa naurattanut silloin yhtään.
     Salokylän tytöllä oli nyt edessä totinen paikka. Hän kihlautui heti aikaisemman valittunsa kanssa.
Varsin pian tanssittiin myös heidän häitään. Vuosi pari vielä ja sota mullistaisi kaiken. Salokylän
tyttö ja velipoika tapasivat seuraavan ja viimeisen kerran ihan talvisodan aattona. Silloin Hämäläi-
sen Eero kantoi jo armeijan harmaita. Eero tunnusti, että tyttö oli hänelle vielä kipeä paikka sydä-
messä: jos miehesi kaatuu, tuletko minulle? Salokylän tyttö ei vastannut suoraan: mistä sinä sen
tiedät, entä jos se oletkin sinä, joka ei palaa sodasta?
     Salokylän tyttö kertasi pöydässä vielä elämäänsä. Kyllä hänen miehensä kaatui, mutta ei talviso-
dassa vaan ihan jatkosodan alussa vuonna 1941. Eerosta hän ei tiennyt silloin mitään. Sodan jälkeen
hän avioitui uudelleen, mutta jäi kaksi vuotta sitten taas leskeksi. Salokylän tyttö pohti hetken ää-
neen Kustaalan Eeron rakkauden syvyyttä. Omissa ajatuksissani viivähti hetken velipoika, jonka
rehvakkaan olemuksen muistan sotavuosien jälkeen. Eero taisi olla sisältä vielä paljon repaleisempi
kuin olin uskonutkaan.

Eero ja autot

1930-luvun loppupuolella Eero lähti Viipuriin autokouluun. Luultavasti hänellä oli vakaa pyrkimys
omaan ammattiin, sillä Kustaalan maapaikka oli loppujen lopuksi aika pieni kolmelle veljekselle.
Hän asui Aino-siskomme luona sen ajan, mikä kului ammattimaisen ajokortin suorittamiseen. Am-
mattimaisen ajokortin ajaminen oli siihen aikaan jonkinasteinen ammattikoulu. Autokoulu sisälsi
paljon enemmän autotekniikkaa kuin nykyinen ajotutkinto. Kuljettajan täytyi selviytyä pikku korja-
uksista hohtimilla ja rautalangalla, sillä korjaamoja ei ollut joka nurkan takana. Samoin oli osattava
vaihdettaessa pienemmälle vaihteelle sellainen temppu kuin välikaasu.
     Eeron autokoulua rahoitettiin tietysti kotoa käsin. Aino kertoili joskus vähän surkuhupaisesti
naureskellen Eeron ainaisesta rahapulasta. Niinpä velipoika oli jatkuvasti vippaamassa sisareltaan
rahaa vaikkapa linja-autolippuun. Luulen, etteivät ne vipit tulleet koskaan kuitatuiksi. Automies
velipojasta kuitenkin tuli. Hän ehti pyöritellä Viipurissa taksiauton rattia runsaan vuoden ennen tal-
visotaa. Ammattinsa kruunuksi Eero osti itselleen pitkävartiset lapikkaat. Paitsi, että ne olivat aika
komeat, ne myös suojasivat jalkoja kylmältä vetoisessa pirssiautossa. Tosin ne saappaat olivat vä-
hällä koitua hänen kohtalokseen talvisodan aikana.
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SUURET SAALIIT – SUURET RISKIT

Tauno-veljelläni, sillä veijarilla, oli muistissaan loputtomalta tuntuva määrä tarinoita Laatokasta ja
sen kalastajista. Monet niistä olen kuullut lapsuudessani Taunon palattua mereltä kotiin. Useimmat
unohtanut. Kuitenkin ääninauhat ovat tallentaneet vähäisen osan velipojan ainutlaatuisista henkilö-
kohtaisista muistoista ja ajankuvista meren armoilla eläneistä ihmisistä.

Pärnäjoki

Kun Tauno oli päässyt armeijasta, jatkui kalastus entiseen tapaansa. Mikä lie ollut vuosi 1934 tai
1935, kun Tauno oli Tahvon mukana kalastamassa lohia Sortavalan suunnalla. Kalaa tuli runsaasti
Laatokan pohjoisista syvänteistä. Lämpötila oli kuitenkin laskenut -18 asteeseen ja vedet alkoivat
jäätyä nopeasti. He eivät päässeet enää maihin Sortavalaan eivätkä myöskään Sortanlahteen. Oli
mentävä kovassa myrskyssä maihin Pärnäjoen suulle. Joen virtaus piti siellä rannan sulana.
     - Siin joe suul ol jokkuu suur kiv. Ne olliit nii syväl, jot niihe ylitse piästii tavallisel ilmal iha
helpost. Mut mite se käikiä sillie, et myö satuttii niihe kohal just aallo pohjal ja sillo karaht. Kiv löi
vennien köli kalarauva viäräks ja kii potkurii. Sit ei muuta ko vene läks ajelehtimua jiäruoppua
reunua. Miul laitettii naru ympärsie ja mie hyppäsi vettie. Tassu anto miul maston, mil mie yriti
viäntiä kalarautua potkurist irt, mut se perhana ei lähtent milliä. Ko mikkiä muu ei auttant, mie läksin
uimua rantua kohe ja Tassu anto sikälis löyttä sil narul. Rannal näky paljo poruhkua ja hyö läksiitkii
sielt tulemua pienel venniel minnuu vastua, mut ain löi vennien vettä täytie. Siin ol jottai viiskymment
metrii matkua ja jotenkii mie sit piäsin rannal. Tassu vet sil narul paksumma köyve venniehe ja
köytti sen kokkua kii. Rannalt käyvviit vetämiä vorokil venettä maihe.
     Mut sitä mie en enniä näht, ko Ruotsalaise Tuavetti otti minnuu käspuolest kii ja vei kuumua
saunua. Hiä tul sauna porstuvua, otti pirtupullo taskustua ja käsk minnuu laskemua kaik kulkustain
allua. Ja niihä mie järkiniä teinkii. Mie viänsin vuotteita kuivemmaks, vein niitä saunua kuivamua ja
mänin itsekii löylyy. Sillo ko mie tulin saunast ja mänin Tuaveti tuppua ol jo iha pimijä. Talvimyrsky
pit pelijiä Pärnäjoe suul.
     Laatokka oli näyttänyt yöllä taas kerran voimansa. Seuraavana aamuna melkein koko vene oli
jäämassojen sisällä. Kalastajat hakkasivat kirveillä jäätä sen verran, että voivat irrottaa moottorin
petipultit ja saada näin arvokkaan venemoottorin pelastetuksi. Lohiverkot hakattiin suurina lohkareina,
jotka sulateltiin saunassa. Sinne Pärnäjoen suulle vene jäi Taunon sanojen mukaan: yksin lauvoin.
Kalastajat myivät lohisaaliinsa ja jättivät jäätyneen meren. Seuraavana talvena valittiin ja kaadettiin
uuden veneen puutavara ja kesällä merelle lähdettiin uudella moottoriveneellä.
     Oli tuiki tavallista, että heidän veneensä jäivät Sortalahteen, Pärnäjoen suulle Sortavalaan tai
Salmiin odottamaan uutta kevättä. Joulun aatonaattona tai viimeistään aattona tultiin kotiin. Muka-
naan Saaroisten pojilla oli taskussaan kunnon tili  ja riittävästi lohta tai nieriää joulupöytään.

Lunkulan saaressa - Hipin talossa

Jossain vaiheessa Taunon kalastuskaverit vaihtuivat. 30-luvun loppupuolen hän oli yksissä Marttinan
poikien kanssa. Marttinan pojat olivat Manu ja Eemeli Ahtiainen, Manu ja Empsu. Venemoottorit
olivat jo siihen aikaan niin kehittyneitä, ettei purjeita pidetty enää edes kaiken varalla. Veneet olivat
saaneet keulaansa kohtalaisen tilavan hytin, mikä antoi jonkinlaisen suojan sadetta ja kylmää vas-
taan.
     Lokakuussa Saaroisten kalastajat valmistautuivat kolmatta kuukautta kestävään syyskalastukseen.
Kun kaikki oli kunnossa, he käänsivät veneensä kokan lohen asuinsijoille, Laatokan pohjoisille ve-
sille. Miehet olivat kortteerissa vieraanvaraisissa karjalaisissa taloissa. Asukkaat olivat ortodokseja
ja he pajattivat eli puhuivat sellaista Karjalan murretta, jonka kannakselaispojat vaivoin ymmärsivät.
     Hipin talo Salmin Lunkulan saaressa oli ainakin yhden syyskauden kortteeritalona Manulle,
Empsulle ja Taunolle. Lunkulan saari on Mantsin saaren ja mantereen välissä Tulemajoen kohdalla.
Alue sijaitsi hyvin lähellä Neuvostoliiton rajaa.
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     Talon emäntä vastaanotti kalastajat suuren talonsa pihalla kehotellen heitä käymään ylemmäksi.
Ylemmäksi? Saaroisten kalastajille selvisi, että asuinhuoneet olivatkin toisessa kerroksessa. Eläimet,
parikymmentä päätä, olivat alakerran asukkaita. Suuressa tuvassa emäntä pyyteli:
     - Vakkaikua, vakkaikua vieruat.
     Emäntä tuli varmuuden vakuudeksi miesten luo, alkoi avata takkien nappeja näyttäen, että takit
pois ja taloksi. Hän komenteli talon nuorta naisväkeä:
     - Pangua tytöt puut kylyn päzih! (Pankaa tytöt puut saunan uuniin)

Myöhemmin illalle emäntä kehotteli kortteerilaisiaan:
     - Mengeä prihatsut ensimäih kylyh, sit tullah tytöt. (Menkää nuoret miehet ensimmäisinä sau-
naan, sitten tulevat tytöt)
     Saunakamarissa Tauno ihmetteli emännän puhetta: pitäisikö nyt kiirehtiä, että tytöt ehtisivät mei-
dän jälkeemme ajoissa saunaan.
     Kun prihat olivat tuskin ehtineet saunan lauteille, tulivat tytöt. Nuoret miehet katsoivat tyttöjä
kuin ihmettä. Suuriin pyyhkeisiin verhoutuneet nuoret naiset heittivät löylyt, valmistivat sopivat
pesuvedet, pesivät miesten selät ja kylvettivät ujot vieraat muutenkin kunnolla. Saunakamarissa Tauno
sanoi monta kertaa kavereilleen:

- Tätä ei kyl koton uso kukkua.
Tuvassa emäntä kyseli leppoisaan tapaansa saunaterveisiä ja huomasi samalla ruotsien hämmentyneet
ilmeet:
     - Nenga meil gostjat hyvi pietäh.  (Näin meillä kestivieraat hyvin pidetään)
     Saaroisten kalastajat eivät olleet vain maksavia kortteerilaisia, vaan he olivat vieraita, jotka saivat
tuntea ortodoksisen rahvaan ystävällisyyttä. Vaikka me kannakselaiset pidimme itseämme aika ta-
valla vieraanvaraisina, niin silti Salmin asukkaiden kosti eli kestitys ylitti Taunon mielestä kaiken.

Kun Saaroisten kalastajat olivat rantautuneet Mantsiin, Lunkulaan ja Tulemaan, piti paikallinen nuo-
risoseura Ruotsin prihoille tervetulojuhlat ja tanssit nuorisoseuran talolla. Samalla
tavalla juhlittiin kalastajien lähtiessä takaisin omille rannoilleen. Tiedän, että usea hameniekka tuli
kalastajaveneen kyydissä Saaroisiin ja ihan pysyvästi.
     Salmista oli kotoisen se tyttö, joka katseli Taunoa myös sillä silmällä. Taisi olla molemminpuo-
lista, liekö ollut sitten ihan Taunon suuri rakkaus? Ruotsin prihat eli luterilaiset pojat tunsivat ole-
vansa kovassa kurssissa.
     Etelärannan kalastajat hämmästelivät kovasti miksi paikalliset asukkaat kalastelivat pienillä
veneillään ja aivan kalliorantojen tuntumassa. Eivätkä kaikki paikalliset asukkaat olleet koskaan
edes nähneet lohta. Suuria kalastusveneitä heillä ei ollut. Jälkeenpäin ajatellen tuntuu siltä, että
Saaroisten kalastajat olivat aloittamassa uutta kalastustapaa. Hipin ukko, 80-vuotias valkopartainen
mies tuli ihmettelemään suuria kalastusmoottoreita ja nuoria merimiehiä:
     - Työ lapset tuletto toisel puolel merty, da pyyvättö kalua tiällä mere selläl. Meil pitäy olla nenga
pitky partu ennengu tiellä rannemmaski voip pyyteä kalua. Kyl työ siel piän tilan suatto.
    (Te lapset tulette toiselta puolelta merta, pyydätte kalaa täällä meren selällä. Meillä täytyy olla
näin pitkä parta ennenkuin täällä rannoilla voi pyytää kalaa. Kyllä te siellä päänne menetätte.)
Laatokan tuntijan, Hipin ukon viimeisin huomautus ei ollut  aiheeton.

Vaihtokaupat

Se syksy antoi runsaat saaliit. Ja jo ensimmäisellä kerralla. Kalastajat laskivat verkkonsa, nukkuivat
jonkun tunnin veneen hytissä ja nostivat täydet verkot lohta. Ei sitten muuta kuin Tulemaan
kalakaupoille. Velipoika sai erikoistehtävän. Kuusikiloinen lohi käärittiin kunnolla pakettiin, se kai-
naloon ja kunnanlääkärin odotushuoneeseen. Päällään aikamoiset kamppeet Tauno pyyteli pitkään
matkaansa ja asiansa kiireellisyyteen vedoten muilta odottajilta seuraavaa vuoroa. Niin kuin sitten
saikin.
     Lääkärillä oli keskellä huonetta suuri pöytä. Ennen kuin lääkäri ehti tehdä ensimmäistäkään ky-
symystä Tauno laski kantamuksensa pöydälle, sipaisi puukolla narut poikki ja avasi paketin. Kunnan-
lääkäri katsoi pitkään vuoroin lohta ja vuoroin velipoikaa, kunnes “potilas” esitti asiansa:
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     - Mie annan täst lohen ja kyl mie maksankii jos sais reseptii.
Kirjoitettiin kuusi, seitsemän reseptiä 90 prosenttista.  Lääkäri ja Tauno, kumpikin, halusivat ehdotto-
masti maksaa. Kaupassa ei kuitenkaan käytetty rahaa. Tätä vaihtokauppaa käytiin useasti myö-
hemminkin.

Korkeat räystäät

Elettiin jo joulukuuta samalla reissulla. Kalastajamme olivat kaukana Venäjän puolella kun sakea
lumipyry yllätti heidät. Hitaasti kohti Lunkulan saarta. He eivät kuitenkaan löytäneet Mantsin saaren
ja Lunkulan saaren välistä kapeaa väylää: oltiin eksyksissä. Miehet tähystivät ja moottori teki töitä
alhaisilla kierroksilla. Metsän reuna edessä. Vene ajettiin varovasti rantaan jääruoppaan reunaan ja
sidottiin nuorilla rannan puihin. Ja niin miehet lähtivät etsimään ihmisasumuksia. He tarpoivat
jäätyvissä öljytakeissaan ja märissä vaatteissaan polven yläpuolelle ulottuvassa lumessa. Kilometrin
pari taivallettuaan he tulivat aukealle, jossa oli kaksikerroksinen talo. Rakennus oli uusi ja komea.
Mitä tehdä. Empsu sanoi:
     - Täs talos on meil “räystiät liia korkial”.
     Kolme miestä lumipyryssä kellon näyttäessä reilusti yli puolta yötä. Tauno ei välittänyt liian
korkeista räystäistä vaan koputti kuuluvasti oveen. Kohta he kuulivat heleän naisäänen tiedustelevan
keitä ovat yölliset kulkijat. Taunon selitettyä mitä miehiä ja miten he olivat joutuneet eksyksiin,
nainen avasi ovet ja päästi viluiset kalastajat lämpimään. Talon rouva keitti heille kahvit ja valmisti
voileivät. Yölliset kulkijat vietiin lopulta ylelliseen makuukamariin ja heille osoitettiin yösijat. Ka-
lastajat vastustelivat:
     - Mite myö käyviä näis kamppeis makkuamua näin hienoihi sänkylöihe.
     Rouva ei antanut miesten nukkua lattialla vaan kahden lakanan väliin oli mentävä. Hän ymmärsi
jotain kalastajien elämästä.
     Aamulla kotiutui myös talon isäntä, Mantsinsaaren tykistön patteriston komentaja. Taas kahvit ja
ruuat pöytään. Talon isäntäväki ei ottanut  millään tarjottua korvausta yösijasta; eivätkä kalastajat
halunneet myöskään pennin pyörylää Empsun isännälle tuomasta kahdesta komeasta lohesta.
Tauno muisteli usein Mantsin patteriston komentajan ystävällistä rouvaa ja arveli vuonna 1989 teh-
dyssä äänitteessään: tuskin sellaista vieraanvaraisuutta enää löytyisi mistään tässä maassa.

Syksy oli ollut tavallistakin armottomampi. Vuoden viimeiseksi reissuksi jäi se, kun he olivat laske-
neet verkkonsa merirajan tuntumaan. Lämpötila laski nopeasti ja jäähuuvetta oli kertynyt niin pal-
jon, ettei potkuri päässyt enää kunnolla pyörimään.  He pääsivät vaivoin ohuen kiintojään reunalle,
eivät rantaan asti. Pakkanen kiristyi koko ajan ja verkot olivat kohta tavoittamattomissa. Mantsin
saaresta löytyi puhelin, millä he pyysivät jäänmurtajan apua. Murtajan kapteenin tyly vastaus oli,
ettei ainakaan huomenna, koska heillä on huoltomatka johonkin tykistöpatteriin. Velipojan seuraava
veto oli:
     - Sit myö otetua Mantsin meripelastusvene ja lähetiä sil. Sithä työ suatta tulla etsimiä meitä
kuitenkii.
- No, olkaa sitten valmiina huomenaamuna kello seitsemän!
     Murtaja, joka oli ollut käytössä vasta toista vuotta, saapui ajallaan. Maamerkkien mukaan kalas-
tajat luotsasivat aluksen verkkojen kohdalle. Laivan oma vene laskettiin vesille ja verkot ynnä suuri
saalis nousivat veneeseen. Osa verkoista sai jäädä jäihin, sillä ne olivat jo NL:n rajan toisella puolel-
la eikä murtajalla ollut sinne menemistä.
     Murtaja suuntasi matkansa Sortavalaan, missä kalastajat myivät apajansa ja matkasivat taas
Lunkulan saareen. Siellä he sopivat kylän miesten kanssa veneen vetämisestä maalle vorokilla, kun-
han jäät olisivat vielä hiukan vahvistuneet. Vain joulun läheisyys ajoi kalastajia matkaan. Sortavalas-
sa he jäivät junasta. Oli jouluostosten aika. Velipoika ei tullut koskaan tyhjin käsin kotiin. Mitä hän
toi, toiko hamekankaan äidillemme, karamellejä, mitä muuta. Yksittäiset tuomiset ovat jo kadonneet
muististani, mutta eivät ihan kaikki.

Muistiinmerkitsijän tarkennus:
     Laatokalla ei ollut varsinaisia jäänmurtajia. Taunon tarkoittama murtaja on ollut Laatokan rannikko-
joukkojen yhteys- ja kelirikkoalus Aallokas. Se valmistui Sortavalassa 1936, mistä voin ajoittaa
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Taunon kertomuksen vuoteen 1937.  Aallokas on ollut myös Laatokan ikivanha nimi. Nimeen on
kätkettynä suuren aavan voima ja arvaamattomuus.

Merimiesten odotusta

Lapsuuteeni kuului odotus. Kotona ollessa odottelin Taunon tuloa mereltä kotiin. Koko kylä odotti.
Maria “syvän kylmän”. Miehet kotiutuivat yksi toisensa jälkeen. Olisiko ollut juuri vuosi 1937, kun
äiti herätti minut aikaisin aamulla:
     - Tuleha katsomua...
     Tuvan lattialla nukkui peittoon kääriytynyt mies, ainoastaan tukka oli näkyvissä. Äiti antoi minun
ymmärtää, että Tauno oli tullut yöllä kotiin. Tauno oli kotona! Menin viereen ja silittelin
hellyydenpuuskassani nukkuvan paksua tukkaa. Pettymykseni oli suuri kun peiton alta kömpi naa-
purin Repolan Jussi. Tosin pettymystäni lievittivät Jussin tuomat kaksi suklaalla kuorrutettua
vohvelikeksiä. Tauno oli ostanut ne Sortavalasta ja antanut jonkun Myöhäsen veljeksistä toimittaa
ne minulle, koska hän viipyisi itse vielä muutaman päivän. Suklaavohveleiden tuoja oli äkännyt
kesken junamatkan, ettei hänellä ollut mitään annettavaa omille lapsilleen. Näin minä sain Taunon
ostamista tuliaisista vain osan.
     Kun velipoika sitten aikanaan palasi, miltä lie pikku asioiltaan, en tuntenut enää pettymystä pa-
rempiin suihin kadonneiden vohvelikeksien takia. Mutta siitä äidin pikku narraamisesta Tauno oli
äidille aika tavalla äkeissään.
     Uuden tuvan joulut tuntuivat kerta kaikkiaan juhlalta; kaikki olivat taas kotona. Minut korotettiin
lähes miesten kastiin sillä sain käydä velipoikien kanssa saunassa.  Ne joulut tuoksuivat saunalta,
puhtailta vaatteilta, joulukuuselta, lohikeitolta ja karjalanpiirakoilta. Uuden tuvan vuosiin kuului
joulukuusi. Kiiltäviä palloja koristeina ja oksan haarukkaan äidin kalastajalangalla sitomat kynttilät.
     Meillä kävi hivenen erikoinen joulupukki, joka toi lahjansa suojeluskunnan tornisterissa,
kovaseinäisessä sotilasrepussa. Epäilin sitä suojeluskunnan pukiksi. Muistan ainoastaan yhden oi-
kean joululahjan, nallipyssyn ja sen, miten siitä lähti hirmuisen kova pamaus ja miten nopeasti paukut
loppuivat. Muut lahjat olivat varmaankin  niitä pehmeitä paketteja.
Se tornisteri ja se, että Eero tai Tauno oli aina juuri joulupukin käynnin aikana antamassa heiniä
Urholle, kylvi minuun hiipivän epäilyn joulupukin olemassaolosta.
     Tapanina, toisena joulupäivänä meillä kävi paljon vieraita, enimmäkseen miehiä. He ajelivat ko-
measti hevosilla ja kysyivät jo tuvan ovella: onks Tahvana koton. Ja meillähän oli; vieraat saivat
kunnon huikat pullon suusta tai kahvikupista. Ajelijat eivät vanhentuneet meillä pitkiä aikoja sillä
heillä oli kova kiire seuraavaan ja sitä seuraavaan taloon kysymään: onks Tahvana koton.

Kummallisia ihmisiä

Laatokan merta ja rantoja kulkiessaan Tauno tapasi myös erikoisia ihmisiä. Heistä kaksi tarinaa.

Eräs Valamon luostarin saarista oli Bajonnoinsaari. Kalastajat yöpyivät joskus tällä munkkien
asuttamalla saarella. Sieltä jäi velipoikani mieleen jättiläiskokoinen munkki. Kalastajat toivat
aina mereltä tullessaan lohia, joista munkit valmistivat maittavia kalakeittoja. Kerran Tauno oikein
seuraili lohikeiton vähenemistä kattilasta. Kalastajat söivät lautasen, pari ja se riitti heille, mutta se
suuri monahka veteli seitsemän täyttä ja suurta lautasellista.
     Ruokaansa tyytyväinen jättiläinen alkoi kertoa heille elämänsä tarinaa. Hän näytti vanhaa valo-
kuvaa, jossa hän oli hienon herran asussa ja kädessään hopeapäinen keppi. Munkki kertoi olleensa
joskus upporikas, suuren omaisuuden perijä. Varallisuutensa hän oli kuitenkin pistänyt sileäksi;
tuhlannut sen iloiseen seuraan, vodkaan ja Pietarin kuvankauniisiin naisiin.
     - A vot, kun rahat loppuivat, lähdin monasteriin.
     Olipahan ainakin mitä muistella ja kenties katua yksinäisellä Bajonnoinsaarella kaukana entisen
Pietarin houkutuksista. Aikoinaan rikas pietarilainen herra oli kuitenkin osannut valita itselleen
arvoisensa saaren Valamon luostarin saarista, sillä Bajonnoinsaari on suomeksi Herrainsaari.
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 Vualimoin ämmästä puhuttiin kotiseudullani vain kuiskaten. Ämmä oli tietäjä ja näkijä. Ihan tavalliset
ihmiset kääntyivät hänen puoleensa elämänsä vaikeissa tilanteissa. Velipoikani sai
myös kosketuksen tähän merkilliseen Vualimoin ämmään.
     Taas syksyllä, joskus 30-luvulla venekunta ajoi Sortalahden aallonmurtajan suojaan. Kalaa oli
tullut runsaasti, erityisesti lohta. Kalat siirrettiin koreista kalalaatikkoihin. Kalakellariin ei lohia tar-
vinnut viedä, koska ulkona oli jo myöhäissyksyn sää. Vettä, räntää, lunta.
     Venekunta siirtyi kortteeriin Hiiren Antin taloon. Mikäs oli ollessa, aamulla tulee heidän vakitui-
nen lohen ostajansa ja he pääsisivät kenties vielä merellekin.
     Seuraava aamu tarjosi kuitenkin yllätyksen. Lohilaatikot olivat kadonneet. Varastettu! Se oli tun-
tuva menetys, sillä syksyn todella suurien saaliiden aika oli lyhyt. Mitä tehdä, lähteäkö vielä jo
riitettä tekevälle merelle. Silloin venekunnan kolmantena ollut Muoni-Heikki teki odottamattoman
ehdotuksen. Vakavamielinen ja uskovainen Heikki ilmoitti lähtevänsä kysymään neuvoa Vualimoin
ämmältä. Tosin koko porukka piti sitä vain heikkona ja viimeisenä oljenkortena.
     Niin Heikki lähti asialle, löysi pienen harmaantuneen mökin metsän laidasta, koputti ovelle ja
astui tupaan. Siellä oli tämä pelätty tietäjä, joka sanoi Heikille:
     - Mie tiijen mitä varten työ tuletta tän. Teilt on viime yön varastettu lohiluatikot.
     Heikki kuunteli sanattomana ja katsoi, kun ämmä avasi lattialuukun. Avatusta luukusta kiemurte-
li lattialle suuri joukko käärmeitä, ja sieltä ämmä otti kookkaan pullon. Se oli täynnä jotain kirkasta
nestettä. Ämmä ojensi pullon Heikin silmien eteen ja sanoi:
     - Katso tuonne! Nyt näet lohivoran (lohivarkaan)!
     Heikki näki pullossa tutun, oman kylän miehen. Tällä oli pieni kuorma-auto ja hän toimi  myös
laillisesti kalakauppiaana. Tämä ei riittänyt, vaan ämmä piirsi vielä paperille vorien kätkön. Kun
lähdette Sortalahdesta Viipuriin menevää tietä ja metsätaival alkaa, niin käännytte vasemmalle toi-
sesta tienhaarasta. Sitä tietä kaksisataa metriä, löydätte suuren kuusen. Kalanne ovat sen kuusen alla
havuilla peitettyinä.
     Heikki tuli takaisin ja koko kalaporukka lähti etsimään kätköä. Lohilaatikot löytyivät täsmälleen
neuvotusta paikasta! Ne otettiin mukaan ja myytiin samana päivänä.
     Muoni-Heikki, uskovainen ja täyspäinen mies muutenkin, vakuutti nyt luottavansa vastakin
Vualimoin ämmään  ja siihen, että on ihmisiä, jotka näkevät enemmän kuin muut.
     Vualimoin tietäjästä on olemassa tuhat ja yksi tarinaa. Onpa joukossa yksi kansatieteen pro gradu
-tutkimus. Tarinan Vualimoin ämmästä  velipoika kertoi minulle melkein kuiskaten ja ääni hivenen
väristen 23.7.1989.

VIELÄ LYHYT SYKSY

Olin lapsena hyvin pienikokoinen ja hintelä. Sain äitini pyynnöstä vuoden lykkäystä pitkän koulu-
matkan ja loppuvuoteen sattuneen syntymäpäiväni vuoksi. Niin tepastelin lähes viiden kilometrin
mittaisen ensimmäisen koulumatkani syyskuun ensimmäisenä 1939 Saaroisten alakansakouluun.
Selässäni oli kylän ompelijalla teetetty, tummansininen molskikankainen koulureppu. En tuntenut
erityistä riemua kouluun pääsystä, sillä olisin kyllä viihtynyt paremmin Saaroisten rannoilla. Kenties
tästä syystä kohtalo teki “koulumatkastani” tavallista pitemmän.
     Mitä minulle on jäänyt mieleen Saaroisten koulun lyhyestä ajasta? Vaikka koulumatka oli pitkä,
oli mahdollista kulkea oikopolkuja. Oikopolku kulki metsäsaarekkeiden, peltojen ja hakojen läpi.
Se tieni vei minut Suven niittyjen ja Urpasten kujasten kautta.
     Koulurakennus oli kaksikerroksinen, mielestäni hienosti vuorattu ja maalattu puurakennus. Mei-
dän luokkamme oli toisessa kerroksessa. Me opettelimme tavaamaan. Muistaakseni osasin joten
kuten tavata ennen kouluun menoa, mutta en ollut saanut mitään suurta herätystä lukuharrastukseen.
Tavasimme paljon yhdessä ääneen. Minua harmitti, kun opettaja käski kahden tytön lukea muita
kuuluvammin, olivat mukamas niin paljon toisia etevämpiä.
     Aamuhartaudet, ne päivän avaukset, pidettiin alakerrassa siinä luokassa, joka toimitti veistosalin
virkaa. Luokan seinällä oli työkalukaappeja ja niiden sisällä oli työkalusarjoja, joita minäkin saisin
käyttää sitten parin vuoden kuluttua. Varmaankin aamuhartauksien jalot sisällöt karkasivat minulta,
kun ajattelin tulevien veistotuntien autuutta.
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     Käsitöissä punottiin korin pohjan näköistä mattoa harmillisen liukkaista paperisuikaleista. Ruoka-
tunnilla avasimme reppumme ja kaivoimme sieltä maitopullon ja voipaperiin käärityt eväsvoileivät.
Opettaja piti tarkkaa huolta, että jokaisella oli ruokaliina pulpetin suojana. En tiedä, miksi minulle
kävi aina niin, että osa maitopullon sisältöä valui reppuun. Ällöttävä haju säilyi seuraavaan pesuun
asti.
     Muistan meidän laulaneen koko syksyn ihan kyllästymiseeni asti paimenpojasta, joka ei päässyt
muuttolintujen mukana etelään. Mitähän järkeä siinä olisi ollut!

Lehti puusta variseepi
päivä yötä pakenee.
Minä pieni paimenpoika
lentohon en pääsekään.
Tänne, tänne jäädä täytyy
syksyhyn ja ikävään.

Jouduin kerran välitunnilla erään pojan kanssa painiotteluun. Kun siinä hiekkapihalla möyrimme
toistemme niskassa, soi kello välitunnin loppumisen merkiksi. Niin hajaantui kirkuva yleisö, joka
oli kerääntynyt kahden ottelijan ympärille. Sanottiin, että pojat olivat voittosilla!
     Syyskuussa alkoivat toisen maailmansodan synkät pilvet kerääntyä Euroopan ylle. Se merkitsi
rajakylien lapsille koulunkäynnin päättymistä. En muista viimeistä koulupäivääni Saaroisten kansa-
koulun ensimmäisellä luokalla; en iloa, en surua, olen autuaasti unohtanut koko jutun.

Toinen maailmansota

Saksa hyökkäsi Puolaan 1.9.1939 eli samana päivänä, joka oli perinteisesti koulujen lukukauden
aloituspäivä. Siviilikohteiden pommitukset herättivät äidissäni kauhua ja suuttumusta. Hänen ahdis-
tuksensa tarttui myös minuun. Kerrottiin, miten koululuokkaan oli tullut täysosuma ja miten kaikki
puolalaiset koululaiset olivat kuolleet yhdessä silmänräpäyksessä. Äiti itki lapsiparkojen kovaa koh-
taloa.
     Kun menimme illalla nukkumaan, äiti polvistui sängyn viereen ja pyysi minut rinnalleen. Siinä
hän rukoili kauan ääneen, ja pyysi palavasti Jumalaa suojelemaan puolalaisia lapsia sodan julmuuksilta.
En tiedä, miten rukouksemme noteerattiin ylemmällä taholla, mutta sen tiedän, että hirvittävän pal-
jon lapsia tuli menehtymään seuraavien kuukausien ja vuosien aikana toisessa maailmansodassa.

Pahoja enteitä

Koko kesä ja syksy 1939 oli ollut jotenkin levotonta aikaa. Ymmärsin, että Suomi ja Neuvostoliitto
kävivät neuvotteluja Karjalan luovuttamisesta Neuvostoliitolle Leningradin suoja-alueeksi. Miehet
lähtivät  ja palasivat kertausharjoituksista. Puhuttiin jostain linnoitustöistä. Sotilaspassin mukaan
Tauno on ollut ylimääräisissä kertausharjoituksissa Taipaleessa 28.9. - 2.10.
     Lokakuun kuudentena päivänä Eero oli Kivennavalla maksamassa viimeistä erää Raapion
tilastamme, eli uudesta tuvasta, Kustaa Hämäläiselle. Oli hän puhunut jotain sellaistakin, että jos
vaikka jäisi Kivennavalle, kait hänelle annettaisiin käteen sielläkin jonkinlainen torrakka, eli kivääri.
Hän hyppäsi kuitenkin pyöränsä selkään ja ajoi samana päivänä Taipaleenjoelle ilmoittautumaan
yksikköönsä Räisälän suojeluskuntakomppaniaan.
     Venäläiset lentokoneet tulivat rajan takaa, tekivät tiedustelulentonsa ja palasivat Laatokan ranta-
viivaa seuraten omalle puolelleen. Muistan vielä hyvin ne harmaat  kaksitasot.
     Ajan levottomuus tiivistyi yhteen kysymykseen. Tuleeko sota? Tauno ei uskonut sodan mahdol-
lisuuteen:
- Koha ryssät vua vähä hirvittellyöt.
      Äitini kanssa kahden olimme katselleet pimeinä syysiltoina Leningradin valojen loimotusta ja
Kronstadin sotilastukikohdan valonheittäjien valokiilojen liikkeitä. Äiti uskoi pahimman vaihtoehdon
toteutumiseen:
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     - Suatta nähhä, sota täst tulluo.
     Samaa asiaa oli meillä pohtimassa sotamiehen-Martti. Lisänimensä Martti oli saanut siitä, että
hänen isänsä oli ollut aikoinaan ammattisotilas Suomen kaartissa. Martti taas oli vuorostaan vapaus-
sodan veteraaneja. Muistan, miten Martti istui tuvan penkillä, poltteli piippua jalka toisen päälle
heitettynä ja jutteli harvakseltaan, melkein kuin itselleen:
     - En tiije mite käynyö, mut jos hiä tulluo nii kyl hiäkii nenäsä verel suap.
     Uskottiin kaikenlaisiin ennusmerkkeihin. Minullakin oli oma enteeni. Näin hirmuisen suuren
linnun, kenties kotkan laskeutuvan vanhan tuvan rantaan. Tulkitsin sen merkitsevän sodan alkamis-
ta. Näin jälkeenpäin ajatellen mahdollisuudet ennustukseni toteutumiseen olivat samaa luokkaa
valtioviisaiden odotusten kanssa.

Kalastajat jättävät merensä

Syyskesä 1939 oli hankalaa aikaa niille Laatokan kalastajille, jotka laskivat verkkonsa  merirajan
tuntumaan. Neuvostoliiton viranomaiset eivät enää kunnioittaneet tehtyjä sopimuksia vaan pidätti-
vät kalastajia ja kuulustelivat heitä vakoilijoina. Kuulustelut saattoivat kestää vuorokausitolkulla.
     Tauno, Empsu ja Manu jatkoivat kalastusta Valamosta käsin. He eivät välittäneet maailman
melskeistä. Kunnes heitä lähestyi naapurin vartiovene. He eivät jääneet odottamaan kalastuspassiensa
tarkastusta, vaan lähtivät täysillä pakoon. Oltiin jo reilusti Suomen puolella, kun vartiovene avasi
konekivääritulen. Meni hiukan yli. Tauno oli kyyryssä peräsimen varressa, Empsu moottorin suojas-
sa ja Manu keulahytissä. Ehkä vartioveneen miehistö ei tarkoittanut ampua kohti tai sitten eivät vaan
osuneet. Kenties he halusivat herättää pelkoa kalastajissa. Onnistuivat. Varmaa on, että Laatokan
kalavesillä leikittiin julmaa kissa- ja hiirileikkiä. Kun takaa-ajo oli jatkunut pitkälle rajan länsipuolelle,
ehätti suomalainen vartiomoottorivene hätään. Tulitus loppui ja naapurit käänsivät kurssin itään.
     Venekunta toisensa jälkeen oli jättänyt kalastuksen sikseen, ja tämä tapaus veti  myös Manun,
Empsun ja Taunon naamat totisiksi. Valamossa he kokosivat maissa olleet verkkonsa ja muun omai-
suutensa ja lähtivät saarelta. Mereen jääneet verkot saivat jäädä sille tielleen. Yön selkään he suunta-
sivat kurssin kohti loistolaivaa, Taipaleenluotoa. Tauno tunsi äkkiä itsensä kovin väsyneeksi, luovut-
ti perämiehen vastuun Manulle ja kömpi hyttiin nukkumaan.
     Empsu ja Tauno heräsivät sikeästä unesta siihen, että Manu huuteli loistolaivan jo näkyvän. Empsu
ja Tauno tulivat ulos, mutta kun he olivat hieroneet unet silmistään, he huomasivat olevansa kolmen
neuvostoliittolaisen tykkiveneen piirittäminä. Manu oli poikennut kurssista jonkin verran itään ja he
olivat nyt lähellä Miikkulaisten joen suuta. Pakoon ei ollut enää yrittämistä.
     Kalastusvene vedettiin kiinni tykkiveneeseen, ja kalastajien kuulustelut alkoivat. Jokaista kuulus-
teltiin yksitellen tykkiveneessä. Kuulustelijana oli selvää suomea puhuva upseeri. Taunolta tiukattiin
valtiollisia asioita ja linnoituksia koskevia tietoja. Kuulustelussa Tauno ei tietänyt mitään, eikä hän
myöskään vastannut mihinkään. Kaikesta huolimatta hänen eteensä lyötiin pöytäkirja, johon vaadit-
tiin allekirjoitusta. Taunon lyhyt vastaus oli:
     - Miehä en sitä kirjota, ko mie en uo vastant mihikiä!
     Kuulustelija irvisti velipojalle pahaenteisesti. Kalastajavene sidottiin tykkiveneen perään ja tykki-
vene otti suunnan kohti Pähkinälinnaa. Tauno piti veneessä perää. Päivän mittaan merelle oli nous-
sut jo melkoinen aallokko. Tauno huomasi suuren kareen, suuren aallon lähestyvän. Sen vaikutuk-
sesta hinausköysi löystyi hetkellisesti ja kun se alkoi taas kiristyä käänsi Tauno veneensä äkkiä poi-
kittain. Seurauksena oli hinausköyden katkeaminen, kalastajaveneen vetäminen taas tykkiveneen
kylkeen. Kuulustelija karjui kalastajille jos mitäkin uhkauksia.
     Seurasi pitkä odottelu. Lopulta Miikkulaisista porhalsi pikamoottorivene, joka toi paikalle hyvin
korkea-arvoisen upseerin. Upseeri oli pukeutunut valkoiseen kauhtanaan niin, etteivät kalastajat voi-
neet nähdä hänen sotilasarvoaan. Tämä upseeri oli kuulemma tavallista leppoisampi mies. Hän ky-
seli naureskellen tulkin välityksellä kalastuksesta, veneen moottorista ja siitäkin, että miksi pidätetyt
näyttävät niin pelästyneiltä. Lopulta upseeri toivotti kalastajia käymään useammin kalastamassa
Neuvostoliiton vesillä. Saattoi olla, että hän oli kyllästynyt alaistensa turhanpäiväiseen kalastajien
kuulusteluihin ja läksytykseen. Joka tapauksessa hän viittasi kädellään, venekunta oli vapaa lähte-
mään.
     Nyt Tauno oli taas omalla paikallaan peräsimessä, ja vene suuntasi kohti tuttuja rantoja. Kun he
tulivat aallonmurtajan suojaan, he tekivät sen viimeisen kerran. Empsu hoiteli konetta, Tauno peräsintä
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ja Manu kiinnitti kalastajaveneen laituriin. Hyvästi Valamo, Sortanlahti, Sortavala, Mantsi, Tulema,
Lunkula, Vossinoi, Bajonnoi ja hyvästi - Oili.
     Kaikki eivät selvinneet yhtä helposti Neuvostoliiton laivaston kynsistä. Tauno kertoi venekunnasta,
joka joutui uuvuttaviin kuulusteluihin. Kuulustelujen väliajoiksi heidät lukittiin moottoriveneen pie-
neen kajuuttaan. Heidät vangittiin ja he pääsivät Suomen puolelle vasta talvisodan sotavankien vaih-
dossa. Siinä samassa he menettivät kalastusveneensä ja kaikki pyydyksensä. Yksi venekunnan mie-
histä oli Ahon Alekka, kahden muun nimeä Tauno ei enää muistanut.
     Eräs toisella kerralla pidätetyistä kalastajista palautettiin Suomen puolelle Rajajoella. Neuvosto-
liiton rajavartioston sotilaat sitoivat August Hyytiän kainaloiden alta köyden ja siitä vetäen tämä
Matjaksen Aukusti uitettiin valtakunnan rajan yli.
     Nämä ja monta muuta pidätystä tapahtuivat luonnollisesti ainoastaan suurvallan oikeudella. “Ra-
jalla on rajan kirot”, ei ollut pelkkä sanonta.

Oili

Taunolla oli valokuva, jota hän säilytti vuosikymmenet sotien jälkeen. 70-luvulla kuva katosi. Tauno
kuittasi kaikki kuvaa koskevat kyselyt vaikenemalla ja vähän vaisulla hymyllä. Kuva oli 30-luvulta
ja se oli kuvattu oikeassa valokuvaamossa Sortavalassa.
     Muistikuvassani Oili istuu etualalla ja Tauno vasemmalla ja vähän taaempana. Oili  on pukeutu-
nut erittäin tyylikkäästi ajan muotiasuun, Taunolla on puku. Molemmilla heillä on rinnassaan pieni
Suomen lippu. Valokuvan Oililla on sisäistä kauneutta ja naisellista lämpöä. Koko kuva kuiskaa
hiljaista onnellisuutta: tässä me olemme.
      Äitini oli näyttänyt Rauha-siskolleni kirjettä, jossa Oili ilmaisi odottavansa seuraavaa kesää ja
sitä, että Tauno veisi hänet mukanaan. Tarkoittiko Oili vuoden 1940 kesää? Kesää, jota ei sitten
tullutkaan.

Viimeinen päivä rannassa

Rajakylien siviiliväestön evakuointi alkoi lokakuun alussa. Niissä kylissä asuvilla oli kaksi vaihto-
ehtoa. He voivat siirtyä Metsäpirtin kirkonkylään tai kauas Sisä-Suomeen. Seurasi odottelua. Taunokin
oli palannut Taipaleesta merivartioasemalle. Koska varsinainen palvelu merivartioasemalla oli vä-
häistä, hän oli pitkiä aikoja kotona.
     Luultavasti suurin osa muutti kirkonkylän alueelle. He eivät uskoneet sodan todella syttyvän,
vaan jäivät odottelemaan pikaista kotiinpaluuta ja aloitettujen syyskyntöjen päättämistä.
     Sisä-Suomeen muuttaville annettiin ohjeet evakuoinnista: mukaan sai ottaa vain sen, minkä pys-
tyi itse kantamaan. Äitini valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon, sillä hän uskoi vakaasti sodan syttymi-
seen. Hän pakkasi suuren matkalaukun täyteen omaisuuttamme ja teki vielä aikamoisen nyytin toi-
seen käteensä. Aapiseni jäi uuden tuvan pöydälle ja koulureppu täytettiin tuntematonta matkaa var-
ten. Matkatavaroiden sisällöstä tiedän vain arvokkaimman, vanhat valokuvat.
     Viimeinen päivämme rannassa kului lähdön odotteluun. Äiti siivoili paikkoja. Hän kääri uuden
uutukaiset matot siististi rullalle ja vei vintille. Eli hän teki kaikkea ihan päätöntä. Mikähän sitten
olisi ollut siinä vaiheessa järkevää.
     Olin aina halunnut tehdä oikeasti aikuisten töitä. Varsinkin halkojen pilkkominen näytti minusta
helpolta ja olisi ollut mieleeni. Tauno oli luvannut, että seuraavan kerran, kun hän sahaa lautoja
pilkottavaksi, saisin kokeilla, koska ohut puu halkeaa helpommin kuin pyöreä halko. Vihdoin Tauno
oli sahaillut navetan päädyssä lautoja kappaleiksi ja opettanut minulle kädestä pitäen pilkkomista.
Tarvitsin aika monta lyöntiä ennen kuin sain laudan halkeamaan.
     Oli jokin päivä lokakuun puolivälissä. Minä halkaisin kirveellä lautoja pilekkeiksi, hellapuiksi ja
sain mielestäni niitä melkoisen kasan. Aina kun olen myöhemmin elämäni varrella naputellut laudan-
kappaleita halki polttopuiksi, olen joka kerran muistanut lapsuuteni ensimmäistä pinomaata uuden
tuvan navetan päädyssä.
     Muistan odottelun hitaat tunnit. Kuorma-auto viipyi ja viipyi. Sain äidiltä tehtäväkseni tarkkailla
sitä, milloin auton valot kääntyisivät kauppojen kohdalta rantaan päin. Mutta minulla oli lisäksi
oma, vielä paljon tärkeämpi työ kesken. Minä illastin Urhon. Hevoseni oli tosin leikeissä  kolhiintunut,
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sen maalipinta oli naarmuilla, mutta kelpo hevonen se oli silti minulle. Tein ruumenista appeen
vanhaan pesuvatiin ja annoin hevoselleni riittävästi heiniä.
     Ja sitten ne auton valot osoittivat rantaan päin. Juoksin sisälle ilmoittamaan autosta. Autokuski ja
apumies auttoivat meidät lavalle. Auto oli jo alkanut hiljaa liikkua, kun Tauno polki pyörällään
paikalle. Hän oli saanut vasta viime hetkellä tietää meidän olevan lähdössä. Hän ei enää tavoittanut
meitä vaan pysähtyi ja vilkutti. Taunolla oli aina mukanaan  oma hyväntahtoinen ja ilkikurinen
virneensä. Äiti puhui nauravista silmistä. Voin vieläkin nähdä muistikuvassani velipoikani juuri sel-
laisena uuden tuvan kohdalla maantiellä.

Lokakuisen illan hämärään jäi lopullisesti minun varhaisin ja turvallisin lapsuuteni, minun rantani.
Kun nyt katselen monella tavalla kaukaa ja ikäänkuin sivullisena pientä poikaa kuorma-auton laval-
la, molskikankainen koulureppu selässään, hiipii mieleeni pohjaton haikeus. Laatokan rannalla elä-
mäni päivät olivat jo mennyttä maailmaa. Viljo Eelis liittyi satojentuhansien evakkojen virtaan.
Metsäpirtin ja koko Karjalan Kannaksen elämänmuoto ja eräs aikakausi alueen asutushistoriassa oli
päättymässä.
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JÄPPILÄ

Evakkojuna

Muistikuvani kotipitäjästäni, Metsäpirtistä, päättyvät siihen paikkaan Saaroisten tiellä, missä
vilkutimme velipojalleni. Jotenkin muistan vielä Raudun aseman, junan ja matkustajavaunun, joka
vei meitä kohti pohjoista. Koko junamatkan ajan minua väsytti ja väsytti ja nukuin reppuani vasten
penkillä. Välillä heräilin, Maria ei nukkunut. Vähitellen tajusin aamun valkenevan. Hälinää. Pienten
lasten itkua.
     Ovensuupenkeillä istui ukkoja. Vaarien iloinen puheensorina oli peräisin rinkiä kiertävästä
kirkkaasta pullosta. Aika ajoin vaunuun ilmestyi arvokkaan näköinen, virkapukuinen herra, joku
konduktööri. Kerran tämä herra sitten ilmoitti:
    - Heinävesi ja sitten Kerma.
Joku ukoista:
    - Kuulkaiha työ, nyt myö suahhua kermua!
Hilpeiden vaarien iloinen naurunremakka täytti vaunuosastomme.

Koululle

Kerman talo sijaitsi Kerman kanavan tuntumassa Heinäveden vesistöreitin rannalla. Sen talon pihal-
le kannoimme vähäiset nyyttimme ja jäimme odottelemaan. Vasta illalla saimme käskyn taloon.
Talon tyly emäntä komenteli meitä yösijoillemme, tuvan lattialla riveihin asetetuille patjoille. En-
simmäisestä illastani evakkona on mieleeni jäänyt ainoastaan äit-Marin hätääntynyt ilme; mihin me
ihmispoloiset olemme oikein joutuneet. Yhden yön pysäkin jälkeen Valtion Rautatiet tarjosi meille
taas kyydin. Tällä kerralla läheiseen kauppalaan, Varkauteen.
     En enää muista matkamme kiemuroita, mutta Varkauden jälkeen seuraava yökortteeri oli Jäppilän
kirkonkylän kansakoulu. Koulujen luokat olivat meille väliaikaisia majoitustiloja. Sieltä kylien isän-
nät hakivat “parhaat päältä” eli työkykyisimmät evakot. Kauimmin odottelivat vanhukset ja emot
pienine lapsineen omaa evakkotaloaan. Vähä vähältä luokat kuitenkin tyhjenivät.
     Olen kuullut jutun viidestä pienestä lapsesta ja heidän topakasta äidistään, joita kukaan ei halun-
nut nurkkiinsa. Kaikkien muiden evakkojen hämmästykseksi heidät otettiin kuitenkin mahtavan isän-
nän taloon. Toiset evakot ihmettelivät, että jos se isäntä ei huolinut ketään muitakaan, niin miten
sitten...?
    - Kuulkaiha, mie sanoin sil ylpiäl isännäl, jot ottakua työ vua meijät, sil seuruaval junal tulluo
mustalaisii ja sitä seuruavas onkii sit jo ryssii.

Ensimmäinen evakkotalo

Meidän ensimmäiseksi majoituspaikaksemme tuli Suontlahden kylän Sikasen talo. Se ei jäänyt vii-
meiseksi evakkotaloksi. Tästä alkoi muistiinmerkitsijälle seitsemäntoista vuoden jakso toisten ih-
misten nurkissa.
     Talo oli mäen päällä Sorsaveden lahden pohjukassa, erittäin kauniilla pakalla. Laatokan meren
poika sai ensi kosketuksen järvimaisemaan. Luulen Sikasen talon olleen vauraammasta päästä Jäppilän
pitäjän taloista.
     Asuttavaksemme saimme pienen kulmahuoneen. Kanssamme tuli samanaikaisesti huoneeseen
Saaroisista mummo pienen pojan keralla. Talo oli saanut myös erään äidin ja hänen kaksi tytärtään
evakoikseen. Tyttöjen äiti oli ompelija ja tästä varmaan johtui, että tytöt olivat mielestäni hyvin
hienosti puettuja, melkein kuin prinsessoja. Minä ja ikäiseni prinsessa menimme usein äitini perässä
navettaan. Äiti kävi navetta-askareissa talon emännän mukana. Siitäkin syystä, että Lahja-lehmämme
oli tuotu Saaroisten naapurimme avustuksella evakkotalomme navetan asukkaaksi, tosin viikkoja
myöhemmin. Kun Maria oli hoitanut oman lehmänsä, hän jatkoi työtä navetassa niin kauan kuin
emäntäkin. He viipyivät siellä aika kauan, sillä navetassa oli lehmiä kenties kymmenkunta päätä.
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     Prinsessa ja minä keksimme navetassa tosi hauskan leikin. Kun lehmien heinät oli pudotettu
ylisiltä, me aloimme hyppiä luukusta heinäkasaan. Emme ymmärtäneet ensinkään, miksi aikuiset
kielsivät meiltä sen niin lystin ja turvallisen leikin.
    Sikasen talon ja paikkakunnan lapset ahersivat päivät koulussa. Me evakkojen lapset emme mah-
tuneet tai meitä ei huolittu. Ei haitannut. Päivät eivät suinkaan tulleet pitkiksi koulusta syrjäytetyille.
Syksyn pakkasyöt tekivät jäätä Sorsaveden rannoille ja lahtiin. Talon ehdoton sääntö oli: jäälle ei
saanut mennä, ennen kuin joku aikuinen oli varmistanut sen kantavuuden. Eräänä pyykkipäivänä jää
oli tarpeeksi vahvaa ja meillä koulusta vapautetuilla oli hauskaa! Saimme liukua kengillämme pitkin
Sorsaveden kiiltävää jääkantta. Samaan aikaan aikuiset keittivät rannalla suuressa padassa valko-
pyykkiä. Pyykkiä oli paljon ja huuhtomista riitti pitkäksi ajaksi. Prinsessa ja minä haimme pihlajan-
marjoja ja paistoimme niitä hiilloksella padan alla. Ainakin kehuimme niitä hyviksi. Huvimme oli-
vat halpoja.

Pentu jäi Saaroisiin

Kun muutimme 1936 vanhalta tuvalta uudelle tuvalle, meitä seurasi myös Pentu. Se oli mustan ja
valkoisen kirjava, ja vaikka se oli jo ihan aikuinen kissa, se näytti ulkomuotonsa puolesta pennulta,
mistä johtui  kissamme nimi. Pentu osasi kaikki kissojen leikit, se oppi jopa moksimaan. Kävin
polvilleni Pentu sylissäni, laskin kissan lattialle ja vein käteni eteen ikään kuin aidaksi. Pentu jän-
nitti vartalonsa ja hyppäsi kevyesti käsieni yli eli se moksi.
    Pentu oli myös navettakissa. Kerran se oli tappanut valtavan rotan, melkein itsensä kokoisen.
Sen päivän kissa retuutti saalistaan tuvan ja navetan väliä, niin että kaikki olisivat varmasti näh-
neet mitä se oli tehnyt. Olin ylpeä kissastani.
    Pentu oli ainoa kotieläin, joka jäi meiltä Raapioon, uudelle tuvalle. Oikea hevosemme Urho oli
matkannut “paremmille laitumille” jo kesän 1939 alkupuolella.
     Tauno kohtasi Pennun tullessaan uudelle tuvalle. Tauno oli jäänyt ryhmän suuruisen osaston
jäsenenä merivartioasemalle. Ryhmällä ei ollut muuta kuin varmistus- ja hälytystehtävä Saaroisten
merivartioasemalla. Ryhmän johtajana oli serkkumme alikersantti Arvi Hämäläinen, Ale-sedän
Arvi. Jos Taunolla ei sattunut olemaan mitään erikoisempia hommia, hän lähti käymään ja
oleilemaan kotona. Talo tuntui hänestä kolkolta ja tyhjältä. Tauno haki huoneiden matot vintiltä,
levitti ne siististi lattioille, aloitti kukkien kastelun ja teki olonsa kaikin tavoin kotoisaksi. Hän jatkoi
myös pilekkeiden eli hellapuiden tekemistä, sillä olihan myöhäissyksy ja talvi teki tuloaan. Tätä
ylellisyyttä kesti kuutisen viikkoa.
    Pentu vaistosi tyhjäksi jääneen talon ja pihamaan. Vaikka Tauno kuinka maanitteli, se ei tullut
enää maitolautaselle, vaan pelkäsi ja lymyili nurkissa kuin jotain etsien. Pentu oli oudossa tilan-
teessa, se oli yksin. Taunon tuli sääli kissaamme. Hän lopetti Pennun harhailun sotilaskiväärin
laukauksella.

Talvisota 30.11.1939

Kun olimme kotiutuneet evakkotaloomme, aloimme saada viestejä saman kohtalon kokeneilta
sukulaisiltamme. Lähinnä meitä asui Jalmari-enon Elisa lapsineen. Heidät oli majoitettu Rummukan
kylään. Ei aikaakaan, kun vaelsin äidin perässä heitä katsomaan. Elisan perheen evakkotalosta on
minulle jäänyt hajanaisia muistikuvia, joiden kertominen ei maksa vaivaa, mutta paluumatkasta tuli
sellainen, että se on jäänyt lähtemättömästi mieleeni.
     Tulimme kapealle kannakselle, jota ympäröi vesistö molemmin puolin. Tietä pitkin tuli vastaam-
me äitini tuntema metsäpirttiläinen nainen. Pysähdyimme. Nainen katsoi äärettömän vakavana mei-
tä ja ilmoitti:
    - Sota on alkanut!

Matkasta omaan evakkotaloomme en sitten muuta muista. Oli siirrytty jo joulukuun puolelle.
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Aallonmurtajalla

Saaroisten merivartioasemalla oltiin varhain liikkeellä marraskuun viimeisenä päivänä 1939.
Moskovan rauhanneuvottelut olivat katkenneet ja raja-asemat olivat hälytystilassa. Saaroisten miehet
odottelivat suomalaista hinaajaa, jonka piti upottaa aallonmurtajan suulle kiviproomu. Oli ollut
pakkasyö ja varhaisen aamun tunteina oli sadellut harvakseltaan lumihiutaleita kuuraisen maan
peitoksi.
     Aallonmurtajalla hinaajaa odotteleva velipoika näki aamuhämärissä useiden aluksien lähesty-

vän  satamaa. Miten niin monta? Kello näytti seitsemää. Siinä samassa Neuvostoliiton raketit
valaisivat itärajaa. Tykkiveneiden putkien suuliekit leimahtelivat sataman suulla. Sota!
     Ryhmä aloitti vartioston tyhjentämisen. Luotsin Aarnen hevosen rattaille koottiin aseita, am-

muksia, viestintävälineitä. Koko ajan tykkien jylinä ja räjähtelevien kranaattien pauhu täyttivät
ilman. Aarnen hevonen tärisi kuin horkassa, uuteen menoon tottumaton hevonen vauhkoontui ja
ryöstäytyi Aarnen käsistä ja katosi täyttä laukkaa hämärään. Ryhmä kuunteli tyrmistyneenä hevo-
sen omistajan kiroilua ja valitusta:
     - Ehä mie tuost hevosest mittiä, mut ko männyöt vällei nuo valtion kalliit miinat!
     Ryhmänjohtaja oli kadonnut. Kenties hän oli antanut osastolleen käskyn seurata, mutta ryhmä

ei kuullut sitä. Hän oli ainoa, joka tiesi miinoitteiden paikat. Lumessa olevat jäljet kertoivat kuiten-
kin turvallisen vetäytymisreitin. Räjäyttämättä jäi vahvasti panostettu aallonmurtaja.
    Ryhmä kulki jälkiä pitkin Laatokan rantaa seuraillen. Rantakylän ja Ressoin välillä heidän ylit-
seen lensi neljä vihollisen konetta. Tauno ehdotteli, että he yrittäisivät niitä alas kiväritulella, mutta
toiset eivät suostuneet. Nehän voisivat suoltaa meidät tähän konekivääreillään. Vielä 13.7.1981
tehdyssä äänitteessä Tauno harmitteli: kun ne olivat niin matalalla ja lensivät hyvin hitaasti.
    Ryhmä eteni kohti Taipaleenjokea. Heidän takanaan kuului miinojen jysähtelyä.

Kaksi muuta hevosta

Alikersantti Arvi Hämäläisen kotitalon talliin jäi hänen huolella vaalittu nuori hevosensa. Arvista
tuli ensimmäisten tulikasteiden jälkeen taitava ja armottoman kova taistelija Taipaleenjoelle. Ja mikä
parasta, hän selvisi hengissä!
    Minun suurin menetykseni talvisodassa oli tietysti puuhevoseni Urho. Olen kuvitellut, miten ve-
näläiset olivat tuoneet ammus- ja patruunalaatikkonsa navettamme alisille välivarastoon. Kenties
joku ”naapurin poika” ajatteli hetken omaa lapsuuttaan nähdessään Urhoni ja sitä, mitä se sota oi-
kein on ja mitä huominen toisi tullessaan.
    Ainakin siisti ja puhdas Raapion talo saattoi vastaanottaa vaikka minkälaisen puna-armeijan joh-
toryhmän. Matot lattioilla ja kukat kauniisti ikkunalaudoilla.

Metsäpirtti  liekeissä

Vähän sen jälkeen, kun Tauno näki sodan ensimmäiset leimahdukset, kuuluivat Metsäpirtin kirkon-
kylään puna-armeijan tykistön lähtölaukaukset. Kirkonkylässä oli oman asutuksen lisäksi paljon
väkeä rajakylistä. Kranaattien putoillessa tiheän asutuksen keskelle alkoi pako länteen. Eero kuu-
lui suojeluskuntajoukkueeseen, jonka tehtävänä oli avustaa siviiliväestöä evakuoinnissa ja sen jäl-
keen tuhota Metsäpirtin kirkonkylä. Evakuointi tapahtui venäläisten tykkitulen alla, mistä johtuen
ihmisiä ja eläimiä kuoli ja haavoittui.
     Erään perheen matka keskeytyi hetkeksi, kun rekeä vetänyt hevonen sai osuman ja menehtyi
aisojen väliin. Ei muuta kuin valitsemaan ne tavarat, jotka jaksettiin kantaa ja sitten kävellen
ihmisvirtaan.
     Vanha kunnianarvoisa rovasti Sakkinen vetäisi yöpukunsa päälle turkin, saappaat jalkaan ja
kirkonkirjat kainaloon. Renki valjasti hevosen, ja niin lähtivät Metsäpirtin kirkonkirjat evakko-
matkalle.
     Katri-tädin Hilda ehti huolehtia ainoastaan kolmesta pojastaan, mutta matkalaukku, jossa
olivat valokuvat, isä-Jalmarin palkintohopeat ja perheen muut arvokkaat tavarat jäi Metsäpirtin
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kirkonkylään sukulaistalon lattialle. Useimmat huomasivat sentään temmata mukaansa van-
hat valokuvansa. Nyt ne ovat aarteita, jotka kertovat kuvaushetken ihmisistä ja heidän elä-
mästään.
     Äijä ei ollut lähtenyt sisä-Suomeen evakoksi, vaan hän oli siirtynyt Hatakanmäeltä
Vaskelaan Suvimäen taloon. Sodan alkaminen yllätti vanhan miehen, ja hän lähti naapuriin
kyselemään, pitäisikö tässä odotella jonkinlaista käskyä. Tykkien jyskeessä ja Vaskelan ol-
lessa venäläisten tykistön ristitulen alla naapurit olivat sitä mieltä, että eiköhän tässä ole
meille käskyä tarpeeksi.
     Äijä valjasti hevosen, otti ohjakset käteensä ja vei poikansa Albertin perheen turvaan.  Äijä oli
silloin seitsemänkymmenenkuuden ikäinen.
     Taipaleen lossilla oli tungosta. Kuljetuksista huolehtivat myös moottoriveneet. Venäläisten len-
tokoneet olivat heti paikalla. Ilmatorjunta pudotti ne kaikki.

Kun väestö oli evakuoitu, aloitti joukkue kirkonkylän polttamisen ennakkosuunnitelman mukaises-
ti. Jos karjarakennuksiin oli jäänyt eläimiä, ne ammuttiin tai päästettiin vapaiksi. Kunkin miehen
kohdalle tuli kolmesta kahdeksaan pihapiiriä. Polttopullo rikki ja kaikki tuleen. Eräässä talossa
väelle oli tullut niin äkillinen lähtö, että kasa koruja sekä vanhoja kulta- ja hopearahoja oli jäänyt
piirongin päälle. Velipoika katseli niitä jonkun sekunnin ja sytytti huoneen verhot tuleen. Kun
sotarosvous kerran oli kielletty, niin se pieni omaisuus paloi rakennuksen mukana ja jäi ainoastaan
Eero Hämäläisen muistoihin. Kaikki se, mitä monet sukupolvet olivat rakentaneet katosi savupatsaina
syystaivaalle. Niittyjen heinäladotkin poltettiin.  Sankimman savun haihduttua nähtiin yksi
polttamaton rakennus - kirkko. Nuori mies, jolle tehtävä oli annettu, ei yksinkertaisesti pystynyt
sytyttämään kotikirkkoaan.
     Iltaan mennessä kirkonkylä oli tuhottu.  Väsyneet nuoret miehet kulkivat kohti kokoontumispaikkaa
ympärillään autioituneen kotipitäjänsä kirkonkylän savuavat rauniot. Annettu tehtävä oli suoritet-
tu. Mitä mahtoivat ajatella, sillä moni heistä oli polttanut oman kotinsa.
     Poltetun maan taktiikan mukaan myös Vaskelan kylä paloi viimeistä taloa myöten. Muiden ra-
kennusten mukana tuhoutui  pieni ja ajan harmaannuttama Larin Parasken tupa.

Kaikki eivät lähteneet

Kun neuvostojoukot tulivat Metsäpirtin kirkonkylään, ne saivat haltuunsa ainoastaan savuavat
rauniot. Siellä heitä kohtasi odottamaton näky; keskellä tietä seisoi iäkäs naisihminen nyrkit pys-
tyssä syytämässä venäjänkielisiä kirouksia ja kiusallisia kysymyksiä oikeudesta puna-armeijan up-
seereille. Venättä taitava nainen oli jäänyt muiden huomaamatta kirkonkylään suorittamaan yhden
naisen passiivista vastarintaa. Punaupseerit olivat ymmällä, mitä tehdä tälle kiukkuiselle naiseläjälle.
     Nainen passitettiin Terijoelle, missä hän sai tehtäväkseen ruokkia korkeiden upseerien koiria.
Mitä kertonee se, että juuri tämä sotavanki palautettiin rauhan tultua ensimmäisten joukossa rajan
yli Suomeen?

Raudun Joussein kylässä, ihan rajan tuntumassa, elelivät iäkkäät serkukset Pekon Kati ja Iivun
Kati. He eivät halunneet lähteä koska heillä oli muistissaan vanha, mennyt Venäjän aika. He pitivät
tsaarin aikaa niin hyvänä, että halusivat jäädä koteihinsa. Ja jäivät myös.
     Jostain syystä puna-armeijan upseerit sallivat mummojen asustella mökissään talvisodan ajan.
Tilannetta auttoi se, että jo aikaisemmin Neuvostoliittoon loikannut sukulainen piti heistä huolta.
Rauhan tultua mummoille selitettiin, että kyllä heidän on sittenkin parempi mennä Suomen puolel-
le. Mummot kyyditettiin Suomeen, jossa he varmaan ihmettelivät kummalliseksi mennyttä maail-
maa.

Ensimmäisiä kaatuneita

Tapparin rajavartiolla 29.11.1939 kolme miestä kinasteli illalla leikkimielisesti kenen vuoro olisi
keittää huomenna aamusajut. Kuitenkin jokainen odotti huomista pelonsekaisella tunteella, sillä
oli kuultu radiosta uutisia katkenneista rauhanneuvotteluista Moskovassa ja  se ei tiennyt hyvää.
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He olivat heränneet jo kuudelta, koonneet aseensa ja valmistautuneet jättämään asemansa.
Kuitenkin hivenen ennen kello 7.00 heidät yllätti rajan takaa kuuluneet tykkien lähtö-
laukaukset. Hetken kuluttua  ammukset räjähtelivät vartioaseman ympärillä. Torikan Kaino,
Hilda-serkkuni miehen veli haavoittui vaikeasti, hän otti pistoolin kotelostaan, vaimea lauka-
us ja res. stm. (reservin sotamies) Kaino Torikka  25 v. jäi rajalle muiden lähtiessä.

Tapparissa haavoittui vaikeasti äijän veljen Taavetin poika Alekka, myös sodan ensi minuuteilla.
Kun toiset yrittivät viedä häntä pois, Alekka oli ainoastaan pyytänyt:
     - Minä lopun pian, peittäkää vain havuilla, ettei minua löydetä heti.
    Kaatuneiden luettelossa on Alekasta lyhyt maininta: tal.p. (talollisen poika) res. alikers. Alek-

santeri Hämäläinen. Kaatui 30.11.1939 Tapparissa.  25 v.

Viisjoelle muodostettiin viivytyslinja ennen Taipaleen jokea. Suomalaiset olivat  vetäytyneet puolustus-
asemiin, kun komppanian päällikkö otti taistelulähettinsä mukaansa ja lähti tarkistamaan, ettei
vain ketään olisi jäänyt joen itäpuolelle. Sinä aikana oli joukoille tullut tieto: kaikki suomalaiset
ovat jo joen länsipuolella. Vain vihollisia odotettavissa. Ampukaa!
     Komppanian päällikön ja taistelulähetin palatessa viivytyslinjalle, omat ampuivat heidät
venäläisinä Viisjoen itärannalle. Taistelulähetti oli Väinö Juhonpoika Koskinen Rauha-siskoni miehen
nuorin veli, 25 v.

Radio

Sikasen vauraassa talossa oli radio. Kaikki, jotka kynnelle kykenivät kerääntyivät kuuntelemaan
iltauutisia ja päämajan tilannetiedotuksia. Uutiset kertoivat taistelutoiminnasta, Helsingin, Viipurin
ja muiden kaupunkien pommituksista. Neuvostoarmeijan ilmavoimat moukaroivat eniten Viipuria.
     Ainon ja Veikon oli jätettävä Viipuri. He tulivat myös Jäppilään meidän evakkotaloomme ja
huoneemme asukasluvuksi tuli kuusi henkeä. Vasta jälkeenpäin olen ymmärtänyt, mikä turva äidillä
ja Aino-siskollani oli toisistaan.
    Jossain vaiheessa evakkotalomme ilmapiiri kiristyi meitä kohtaan. Vähitellen kenelläkään ei ol-

lut meistä siirtolaisista mitään hyvää sanottavana. Siinä oli sitten vain oltava; emme tulleet huvi-
matkalle.
     Mutta radiosta kuului jatkuvasti päivän suosikkilaulu, “Sillanpään marssi”. Tuore Nobel-kirjaili-
ja oli riimitellyt kertausharjoituksiin lähteneelle pojalleen nasevan runon. Se sai pian julkisuutta ja
sävellyskilpailun tuloksena iskevän melodian.
     Kun Yleisradion lähetys päättyi illalla, ei radiota suljettu vaan alettiin kuunnella Moskovan Tiltua.
Se oli Neuvostoliiton Suomeen kohdistamaa propagandaa. Moskovan valistus oli niin yliampuvaa,
että se koettiin meillä viihteenä. Tärkein sisältö oli minun muistini mukaan:
    - Suomen kansa ja Suomen sotilaat, hirttäkää Mannerheim ja Tanner ja heidän rosvokoplansa,

sallikaa isä-aurinkoisen, Josef Stalinin vapauttaa kansanne sosialismin uuteen päivään.
     Joskus radio tarjosi Georg Malmstenin laulun Metsäpirtti. Siitäkös minä riemastuin, kunnes joku
kertoi, ettei sillä tarkoiteta ensinkään Metsäpirtin pitäjää, vaan ainoastaan jotain mökkiä metsässä.
Tästä huolimatta melodia on vienyt mietteeni aina kotiseudulleni Metsäpirttiin.
     Radio kertoi päivittäin päämajan tilannetiedotuksia sotatapahtumista. Tilannetiedotuksessa kes-
kiviikkona 6.12.1939: Taipale. Taipaleen taistelut alkavat. Neuvostodivisioona hyökkää Taipaleen-
joen yli.

Repolan Jussi

Alussa suomalaiset yrittivät pitää Taipaleenjokea luonnollisena puolustuslinjana, mutta Koukun-
niemen kohdalla tätä vaikeutti joen tekemä mutka. Koko niemi joutui kolmelta suunnalta tulituksen
kohteeksi. Joulukuun kuudentena neuvostodivisioona hyökkäsi tykistön ja heittimistön tukemana
Taipaleenjoen yli. Suomalaiset tekivät raivokkaita vastahyökkäyksiä. Puhuttiin pistintaisteluista.
Linjat aaltoilivat koko päivän Koukunniemessä, mutta vihollisen joukot jäivät niemelle ja olivat
siinä sodan loppuun asti. Puolustuslinjaksi muodostui Suvanto, Koukunniemi, Taipaleenjoen suu
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ja Laatokka.
     Illalla, kun suomalaisten asemat pitivät, ja venäläiset tulittivat ainoastaan jalkaväen aseilla,
kuulivat suomalaiset linjojen väliin jääneen haavoittuneen avunhuutoa:
    - Aseveljet, auttakaa!
    Huuto jatkui korvia raastavana iltaan asti. Venäläisten tulen alla ei ollut mitään tehtävissä.

Vasta pimeän turvin päästiin haavoittuneen luo, mutta silloin hän oli jo kuollut. Joulukuun kuuden-
nen päivän tappiot olivat hyvin raskaat.
    Hän oli Repolan Jussi. Hänen kotinsa oli uudella tuvalla asuessamme lähinaapureitamme. Jus-

si ja velipoikani kävivät ahkerasti tansseissa. He ajoivat hevosella toisiin pitäjiin asti. Jussin isä
kyllästyi joskus poikansa tanssireissuihin niin, että laittoi hevosen länget tyynynsä alle. Temppu ei
estänyt poikien menoa, sillä silloin valjastettiin meidän Urhomme ja taas mentiin. Repolan Jussin
isä osti aina maata, kun sitä oli suinkin tarjolla. Hän tuumi:
     - Ehä mie itsellein, mut jiäphä sit pojal.
    Juuri sama Jussi nukkui eräänä aamuna uuden tupamme lattialla peitto korvissa, ja hänen

tukkaansa olin silitellyt velipoikani hiuksina. Kaatuneiden luetteloon tuli merkintä: tal.p. res. stm.
Johannes Repo. Kaatui 7.12.1939 Taipaleessa. 23 v.

Joulunalusviikkoja Suontlahden kylässä

Neuvostoilmavoimien pommikonelaivueet muistuttivat meitä sodasta. Ne lensivät korkealla ja nä-
kyivät kymmeninä hohtavina pisteinä sinisellä taivaalla. Tyynellä pakkasilmalla laivueiden äänet
kuuluivat hyvin selkeästi ja kauas. Opimme vähitellen päättelemään äänestä, minkä kokoinen parvi
oli liikkeellä. Joskus moottoreiden ääni sai ikkunoiden lasit helisemään.
     Kaupungeissa hälytyssireenit ulvoivat ennen kuin laivueet ehtivät pommituskohteisiin ja silloin
kiiruhdettiin väestösuojiin. Maaseudulla kehotettiin suojautumaan esimerkiksi perunakellareihin tai
vaikkapa näkösuojaan puun alle. Mutta me yleensä ihmettelimme lentokoneita keskellä pihaa.

     Kerrottiin kahdesta evakkomummosta, jotka kulkivat metsätietä. Kesken matkaansa he kuulivat
kaukaista lentokoneen ääntä. Siitä paikasta matkaajat piiloutuivat suuren kuusen alle. Siellä turvassa
käytiin seuraava keskustelu:
    - Voi, voi, mitä myö nyt tehhiä, annaijaak myö?
    - Ei, myö ei annaija!
Kaksi rohkeaa mummoa jatkoi matkaansa, eikä antautumismielialaa suvaittu!

Lumi oli lapsiparven leikkien suurin innoittaja. Tasaiselle pellolle poljimme teitä ja katuja. Kukin
teki oman talonsa tallaamalla lumen tiukaksi rakennuksen ulkopuolelta ja huoneiden sisältä, jolloin
koholleen jäänyt lumi merkitsi seinää. Veikko keksi tämän poikien ja tyttöjen yhteisen leikin niin
kuin monta muutakin. Veikko muovaili lumesta huonekaluja, laiskanlinnoja ja pormestarintuoleja.
Olisiko ottanut mallia Viipurin kodistaan?

Prinsessan isä oli veturinkuljettaja. Junat olivat neuvostoilmavoimien ensikohteita. Monta kertaa
prinsessan isä oli suojassa veturin alla, mutta sai kuumat vedet niskaansa, kun konekiväärisarjat
tikkasivat reikiä vesisäiliöön. Prinsessan äiti muuttui kummalliseksi. Hän ei noussut päivisin sängys-
tä. Milloin hän oli jalkeilla, hän horjui kalpeana kuin aave ja nyyhkytti koko ajan. Vähitellen hän
tottui pelkoon. He olivat ensimmäisiä, jotka muuttivat pois evakkotalomme ahdistavasta ilmapiiris-
tä.

Talon suureen tupaan kokoonnuttiin viettämään pitkiä iltapuhteita. Villalankoja kerittiin vyyhdeiltä
keriksi. Ne, jotka eivät hommasta paljon mitään ymmärtäneet joutuivat vyyhdin pitäjiksi, niin kuin
esimerkiksi minä. Naiset kutoivat puikoilla sotilaille kasvojen suojuksia, kaulureita, sukkia ja käsineitä.
Erityisen tärkeää oli, että oikean käden etusormea, liipaisinsormea, varten kudottiin samanlainen
sormen tila, niin kuin sormikkaissakin.
     Renki teki suksiparia evakkotalomme pojalle. Hän sahasi ja veisti terävällä kirveellä koivusta
suksen muotoiset aihiot. Hän kiinnitti aihion höyläpenkkiin, ja aloitti työskentelyn monenlaisten höylien
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kanssa. Työ eteni hitaasti ja minulla oli paljon katsottavaa. Kun sitten tuli äidin komennus omaan
huoneeseen, nappasin lattialta lastun, josta vuolin leipäveitsellä pientä suksea. Minun ensimmäinen
veistotyöni! Seurailtuani sivusta suksen valmistumista, sain ajatuksen: jos minulla olisi nyt puuta ja
kaikki ne työkalut, niin pystyisin valmistamaan itselleni oikeat sukset.
     Seuraavaksi suksiparin kärjet höyrytettiin ja puristettiin painimeen, missä ne kuivuivat jonkun
päivän. Kun ne lopulta otettiin painimesta, oli ihme tapahtunut. Suksien kärjet olivat ja pysyivät
kippurassa! Työnsin salaa talon keittiön hellalla kiehuvaan kattilaan pienoissuksieni kärjet
höyrystymään. Kärkien painamisessa poltin sormeni. Mutta olin päässyt veistelyn makuun!
     Puuvalmiiseen suksipariin paahdettiin ja imeytettiin moneen kertaan tervaa. Paahtaminen tapah-
tui leivinuunin suuaukon kuumuudessa ja terva melkein kuin kiehui puuaineksen sisälle.

En tavoita enää vuoden 1939 joulua muistini lokeroista. Ensimmäinen sotajoulu on mennyt ohi
jälkeä jättämättä.

Partiot hiihtivät

Metsäpirttiläiset nuoret sotilaat tunsivat kotiseutunsa maaston, oikopolut ja metsänsaarekkeet.
Monesti se oli tyttökylillä saatua tietoa tai sitten rajamiesten paikallistuntemusta. Näitä taitoja
sodanjohto käytti hyväkseen lähettäessään partioita vihollisen selustaan. Saatiin mm. tietää neu-
vostojoukkojen käyttävän kirkkoa majoitustilanaan. Taipaleen patteri ampui kirkon tuleen.
     Alikersantti Reino Lamppu oli talvisodan Taipaleen joen legendaarinen partiomies. Hän kävi
usein partiomatkoilla yksin. Erään aseveljen mukaan Lampun Reino hiihdätti peräänsä saaneita
takaa-ajajia kaksi kertaa Hatakanmäen ympäri ennen kuin lähti omille teilleen.
     Partion vetäjä Reino Lamppu totesi kotitalonsa Raajun kylässä olevan vihollisten käytössä.
Reino käski ryhmänsä pysyä sivussa: tämä tuhoaminen on ainoastaan minun asiani. Reino heitti
ikkunasta sisälle räjähteen ja polttopullon. Palavasta rakennuksesta ulos pyrkineet venäläiset hän
ampui konepistoolillaan kotitalonsa pihalle.

Pari päivää ennen joulua muistiinmerkitsijän enon, rajavääpeli Jalmari Hämäläisen partio ylitti
illan pimeän turvin Suvannon Volassulan kohdalta. Jalmari oli saanut itse valita kuusitoista partio-
miestä. Partioon kuului kaksi pioneeria, jotka miinoittivat heidän latunsa. Välillä he hiihtivät
peltoaukeita, missä tuiskulumi peitti  ladun.
     Seuraavana päivänä partio suoritti tiedustelua ja hiihti puolenyön maissa metsänvartija Intken
torpalle. Yksinäinen torppa oli siinä kunnossa, mihin talon väki oli sen jättänyt, ruokaa vaikka
millä mitalla. Miehet lämmittivät uunit ja hellalla kiehui kohta puuro ja sajut. Kolmen tunnin levon
jälkeen partio hajaantui suorittamaan eri kohteiden tiedustelua. Kun partiot palasivat torpalle, oli
saatu vihiä, että heitä ajetaan takaa.
     Jalmari vei koko osaston kohti itää ja kohti Porovitsoin paloa. Partion jättämän ladun suunta
oli harhautus ja Porovitsoin aukeilla tuiskulumi peitti ladun. He lähtivät  paluumatkalle notkelmaa
pitkin. Notkelmassa oli lähde, joka oli osalle poikia tuttu. He nimittivät sitä “kiehuvaksi lähteeksi”,
sillä lähde oli sulana kovillakin pakkasilla. Siellä he oleilivat iltahämärään asti.
     Paluumatka oli erittäin vaikea ja monivaiheinen. Partio tuhosi viestiyhteyskaapeleita ja suoritti
tiedustelua. Kaikesta kävi ilmi, että Suvannon vastarannalla oli käynnissä erittäin suuren
vihollisyksikön hyökkäysvalmistelu.
     Jouluaamun pimeydessä he saapuivat sovittuun paikkaan ja antoivat taskulampulla valomerkin
omalle puolelle, ja kun siihen vastattiin, he lähtivät ylittämään Suvannon jäätä. Puolivälissä he
huomasivat olevansa voiton puolella ja ilman tappioita. Se laukaisi jännityksen, mutta samalla
katosivat viimeisetkin voimat. He hoippuivat miten kuten lopun matkan omille linjoille.
     Partio oli tullut luutnantti Pohjankosken metsäpirttiläisten tukikohtaan. Sieltä heidät vietiin taakse
lepäämään. Jalmari ja Juho Kivistö jäivät raportoimaan tuloksista. Aluksi he kehottivat Pohjan-
koskea varustautumaan konekivääreineen heti, koska toisella puolella oli niin paljon ”naa-
pureita” kuin sinne suinkin mahtui.
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Jouluaamu A. D.  1939

Taipaleen joukkojen komentaja, eversti Blick esikuntineen odotti Saaprun kansakoululla partio-
matkan tietoja. Siellä divisioonan tiedustelu-upseeri kehotti Jalmaria selostamaan kaikki yksityis-
kohdat aikajärjestyksessä. Rajavääpeli pyysi lupaa kertoa ensin viimeisimmistä havainnoista, kos-
ka aikaa hyökkäyksen torjuntaan saattoi olla niukanlaisesti. Lupa myönnettiin. Kun hän oli kuvail-
lut Suvannon vihollisjoukkoja, hän ehdotti aliupseerin asemastaan huolimatta, että Suvannon län-
sirannalla olevat joukot saisivat mahdollisimman nopeasti tiedon odotettavissa olevasta hyökkäyk-
sestä. Esikunta toimi.
     Vasta tämän jälkeen Jalmari selosti reissun yksityiskohtaisesti karttojen avulla. Neljä tuntia täs-
tä vihollisen 4. Divisioona hyökkäsi kymmenen kilometrin leveydeltä Suvannon yli  tarkoituksenaan
murtaa pääpuolustuslinja Taipaleen kohdalla. Divisioonan tykistön komentajalle Jalmari selosti
vihollisen tykistön sijainnin. Oma tykistö tuhosi ne niin, että kesti viikkoja ennen kuin alueelta
ammuttiin ainuttakaan laukausta.
    Iltahämärissä Jalmari kutsuttiin uudelleen eversti Blickin huoneeseen kertaamaan vielä partio-

matkan tiedustelua. Äkkiä eversti jäi katsomaan pitkään vääpeliä ja kyseli, tietäisikö hän mitä
Volossulassa oli tapahtunut.
    -  Ei kai vihollinen ole päässyt yli?
    - Ei ole, mutta luutnantti Pohjankoski on tuhonnut konekivääreillään kahdeksansataa vihollista

Suvannon jäälle.

Neuvostodivisioona oli päässyt pureutumaan Keljassa Suvannon pohjoisrannalle. Taistelut jatkui-
vat vielä 27. päivänä. Kannaksen miehistä muodostettiin Erillinen Pataljoona 6, joka löi raivokkaissa
lähitaisteluissa lukumäärältään ylivoimaisen vihollisen. Neuvostojoukkojen 4. Divisioonasta ei kuultu
enää mitään talvisodan aikana. Se menetti runsaat kaksituhatta kaatunutta Suvannon rannoille.
    Jalmari-eno sai johdettavakseen joukkueen Patoniemen ja Volossulan välisellä alueella. Jouk-

kueen aseistuksesta vastasi “eräs suurvalta”, sillä tuhotun venäläisdivisioonan jäljiltä koottiin sota-
saaliina mm. 140 konekivääriä, 500 automaattikivääriä ja 200 pikakivääriä. Rajavääpeli Hämä-
läinen jäi odottamaan kuntoisuuslomaa.

Sukset

Aino-siskoni oli saanut irtaimen omaisuutensa Viipurista Haminaan. Jäppilään otettiin vain kaikkein
tarpeellisin. Niin kuin Veikon sukset, joissa oli “Voitto-siteet”. Edes talon nuoren isännän uusia
suksia ei varustettu kiintositeillä, vaan tyydyttiin tavallisiin nahkamäystimiin. Kaikilla lapsilla oli
sukset, paitsi yhdellä. Minun sukseni olivat jääneet uudelle tuvalle. Katselin sivusta, kun lapsilauma
kokoontui laskemaan mäkeä; vauhti kellarin katolta mäkeen ja siitä pitkälle järven jäälle. Podin
ankaraa suksien puutostautia.
     Äitini oli liikkuvaa sorttia. Hän oli tutustunut lahden toisella puolella asuviin naapureihin,
Montosiin. Montosen pappa oli pitkä kumaraselkäinen mies. Kova työ oli rikkonut papan selän, ja
äitini alkoi käydä hieromassa kumaraselkäistä miestä. Taas kerran palattuaan Montosilta, äit-Mar
kertoi kysyneensä, josko heillä sattuisi olemaan ylimääräisiä suksia. Pappa oli luvannut katsella.
     Kun äiti lähti seuraavan kerran naapuriin, minä jäin koko päiväksi ikkunaan odottamaan. Vihdoin
hän ilmestyi metsän reunasta pihalle ja hymyili onnellisena suksipaketti olallaan. Voi itku, mitkä
sukset; hirmuisen pitkät, kanta ja kärki yhtä pitkiä, kärki tuskin yhtään kippurassa. Sauvat paljon
minua pidemmät! Kaikki tulivat naureskellen ihmettelemään suksiani. Häpesin hiljaa, mutta äitini
oli onnellinen: olihan hänenkin pojallaan sukset!
    Häpeästäni huolimatta menin muiden mukaan mäkeen ja otin akkoja, eli tuiskahdin turvalleni

pitkien ja suorien suksenkärkien sukeltaessa pieneenkin nyppylään. Vähitellen opin valitsemaan mäet,
ja toisetkin alkoivat suhtautua ymmärtäen hankaliin sivakoihini.
     Ne eivät totisesti olleet mitkään murtomaasukset, vaan tasamaalle ja järven jäälle tarkoitetut.

Kaiken lisäksi lainasukseni oli mitoitettu suurikokoiselle aikuiselle. Nyt ne olisivat hyvin arvokkaat
museoesineet. Näiden jälkeen olen kuluttanut melkoisen määrän suksia, ja jos kertoisin kaikkien
suksieni tarinan, se olisi samalla minun elämänkertani.
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Hiljaiseloa Montosella – toisessa evakkotalossa

Äitini ystävystyi Montosen väen kanssa ikihyväksi. Kun ensimmäisen evakkotalomme seinät tun-
tuivat entistä ahtaammilta, toivotettiin meidät tervetulleiksi Montosen mökkiin. Vaikka asuintilaa oli
pienen kamarin ja tuvan verran, sopu antoi kummasti sijaa. Äiti, Aino, Veikko ja minä saimme
asuttavaksemme pikkuruisen kamarin. Pappa, mamma ja Helmi-tytär löysivät yösijansa tuvasta.
Karvakorvamme vietiin talon navettaan.
     Montoset elivät hyvin vaatimattomasti. Montosen pappa ja mamma osasivat pettuleivän valmis-
tuksen. Viimeksi he olivat turvautuneet henkensä pitimiksi tähän herkkuun 1917. Se kertoi pitkästä
perinteestä ja siitä miten ennen vanhaan oli selviydytty katovuosista. Montosen Aatu oli haavoittu-
nut rintamalla käteen ja oli meidän muuttaessamme sotasairaalassa. Radio ei häirinnyt hiljaiseloamme.
Uutiset tulivat viiveellä sanomalehtien välityksellä. Kirjeet kulkivat rintaman ja kotirintaman väliä.
Vähitellen totuimme myös pommikoneiden tasaiseen ääneen.

Pappa oli hiljaisesti hymyilevä tuhattaituri. Hän oli rakentanut itse mökkinsä, veneet ja lähes kaiken
mitä taloudessa tarvittiin ja voitiin yleensä tehdä puusta.
    Talven 1940 aikana pappa viihtyi pärekorien valmistuspuuhissa. Vieläkin ihmettelen miten hel-

posti hän sai päreen irtoamaan kuusen pölkystä. Päreet hän tasasi, viimeisteli ja taivutti tuota pikaa
uutuuttaan hohtavaksi koriksi. Yksi koreista kulki äitini aarteena monia kyliä. En tiedä mihin se
lopulta jäi.
    Istuin Veikon kanssa tuntitolkulla ihmettelemässä korien valmistumista. Työstä kertyi lattialle

mielenkiintoisia jätepaloja. Me yritimme myös saada syntymään korin näköistä. Veikko onnistui
saamaan koria muistuttavan esineen, mutta minä olin jo ylpeä pohjan punonnan onnistumisesta.
Työkaluna minulla oli Veksin linkkari, koska hän sai käyttää papan nahkaveistä. Minäkin sain joskus
kokeilla miltä tuntui vuolla pärettä todella terävällä veitsellä.
     Väsäsimme pieniä lentokoneita. Laivueemme paras oli Veksin tekemä Fokker D 21:ä muistutta-
va kone. Juuri tällä tyypillä luutnantti Jorma Sarvanto oli pudottanut seitsemän koneen
neuvostolaivueesta viidessä minuutissa kuusi pommikonetta.
     Päreistä vuolimme myös sahoja, joilla sahailimme hankikantolumesta levyjä. Levyt olivat
elementteinä lumilinnojen rakennustyömailla. Lunta oli niin paljon, että pystyimme kovertamaan
hangen sisään lumimajoja ja käytäviä. Viestintäyhteyttä lumilinnojemme välillä hoitelimme lanka-
puhelimella. Veksi osasi melkein mitä vaan: puhelimenkin hän valmisti tyhjistä tulitikkulaatikoista,
parista pienestä tikusta, palasta voipaperia ja rullalangasta. Muistan ihan selvästi, että ainakin jon-
kinlaista rapinaa kyllä kuului puhelimemme torvesta. Aikuiset vähän hymähtelivät keksinnöillemme;
puhelumme nimittäin kuuluivat Montosen mökin sisälle asti.
     Aina, kun ehdimme rakennuspuuhiltamme, laskimme mäkeä. Tuvan vieressä oli pitkä ja loiva
mäki. Varsinkin sen jälkeen, kun hanki oli alkanut kantaa, minäkin sain nauttia pitkillä suksillani
turvallisesti vauhdin hurmasta.

Lomalaisia sieltä jostain

Tuli tieto: Tauno pääsee lomalle! Yllätysviesti kertoi lisäksi, mihin kellonaikaan hän lähtisi marssi-
maan Jäppilän kirkonkylästä evakkotaloomme. Äidin estelyistä huolimatta lähdin velipoikaa vas-
taan. Taapersin lähes kymmenen kilometrin metsätaipaleen Jäppilän kirkonkylään, mutta lomalaista
ei näkynyt. Ei, vaikka odottelin kuinka kauan. Paluumatka tuntui vielä pidemmältä.
    Taas yllätys: Tauno oli palatessani Montosilla. Selvisi, että velipojan ollessa kysymässä tietä Kelta-
ahosta, minä olin pyyhältänyt ohi kohti kirkonkylää. Lyhyt loma, josta muistan vain turhauttavan
patikoinnin, hupeni melkein kokonaan matkoihin. Olisiko velipoika nukkunut siviilivuoteessa pari
yötä. Talvisodassa harvinaisen loman Tauno oli saanut komppanian miesten kesken vedetyllä arvalla.
Hän oli ainoastaan katsonut kypärän pohjalle jääneen viimeisen arpalipun!

Kersantti Jalmari Eeva kävi myös lyhyellä lomalla. Taistelijalla oli päällään komea turkki ja muka-
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naan konepistooli. Hänen lomastaan muistan konepistooliammunnan. Jallu näytti Veksille miten ase
toimii: hän lasketteli sarjoja pellolla olevaan suureen kiveen. Veksikin sai ampua. Minä tyydyin muki-
sematta hylsyjen keräilyyn. Kun tulitus oli ohi, Jallu valisti meitä:
     - Jos tuossa olisi ollut ryssiä, ne olisivat kaikki kuolleet.
Vieläkin ihmettelen, miten Jallulla saattoi olla se ase mukanaan?

Jalmari-enokin kuului käyneen kuntoisuuslomalla. Hän oli löytänyt Elisan ja viisi lastaan evakko-
talon hatarasta ulkorakennuksesta kylmyyden kourista. Tavallisesti sopuisa enoni oli suorittanut ta-
lon isäntäväen kanssa tiukan neuvottelun, jonka seurauksena perhe oli saanut ihmisasumusta muis-
tuttavat tilat.

Järisevä

Taunon asemapaikaksi tuli Taipaleenjoen suun ja Järisevän patterin välinen maasto ja yksiköksi
konekivääriryhmä, jota johti sotamiehen-Martti. Kk- ryhmä oli alistettu RT (rannikkotykistö) 3:lle.
     Koko talvisodan ajan Neuvostoliiton sotakoneisto jauhoi Taipaleen puolustusta tykistöllä, heitti-
millä ja ilma-aseella. Mutta vasta joulukuussa tapaninpäivänä, kun meri jäätyi naapuri  hyökkäsi
jalkaväen voimin Laatokan rannan puolustusta vastaan Paskaluodon suunnalta.
     He tulivat juosten avoriveissä uraaa-huudon kaikuessa pelottavan voimakkaana puolustajien
korvissa. Kansalaissodan veteraani sotamiehen-Martti neuvoi ja rauhoitteli konekiväärinsä mie-
histöä:
    - Ei pie ampuu ennempiä ko hiä tulluo nii likkiel tuoho, jot sit varmast käyp.
    Hyökkääjät tulivat suoraan kuolemaan pienten puolustusjoukkojen tehdessä hirveää jälkeä ti-
heänä osastona ryntääviin rivistöihin. Hyökkäys torjuttiin. Stm. Hämäläinen Tauno oli saanut tuli-
kasteen Taipaleenjoen suulla. Illan hämärän turvin sotamiehen-Martin ryhmä haki jäältä aseita,
huopikkaita ja mikä merkillisintä, runsaasti vodkaa leipälaukuista.
     Seuraavana päivänä he ihmettelivät omituista näytelmää Laatokan jäällä, sillä sinne pyyhälsi
venäläisten jääkelkka. Jääkelkassa oli tilava hytti, sukset alla ja nopeaa kulkuneuvoa työnsi eteen-
päin  potkurilla lentokoneen moottori. Kun suomalaiset näkivät kyljissä selkeät Punaisen ristin
tunnukset, sen annettiin liikkua rauhassa. Rannalla katselijat hämmästyivät, sillä kelkan miehistö
alkoi kerätä kaatuneiden aseita. Silloin aloitettiin tulitus, ja jääkelkka katosi potkurivirran jättä-
mään lumipilveen.

Helmikuun yhdeksäntenätoista neuvostojoukot hyökkäsivät Järisevän lohkolla panssareiden ja
jääkelkkojen tukemana kuudensadan sotilaan suuruisella jalkaväen osastolla. Heidän tarkoitukse-
naan oli koukata Laatokan jäätä pitkin puolustajien selustaan. Vastassa oli kaksisataa puolustajaa
levitettynä kahdeksan kilometrin ranta-alueelle. Samanaikaisesti vihollinen pehmitti tykistöllään
suomalaisten asemia. Eräs kiinteä tykki oli pahasti vaurioitunut. Sen suuntimalaitteet ja lukko oli-
vat toimintakelvottomia. Joku vääpeli suoritti tähtäyksen tykin putken kautta kohti vihollisosastoa
ja löi vasaralla iskuriin ja osui. Samalla huomattiin, että tykin putki oli repeytynyt, mutta tulitusta
jatkettiin ja ainakin yksi panssari syttyi tuleen.
     - Siel jiäl ol kamalast konetta ja vehkeitä, tykistyö ja kaikelaist. Oikei suur porukka. Mut sit ko
kolmelt suunnalt alko rannikkotykistö ampuu jäykil ranateil, sit tul nii paljo rakoloi jiähä jot ne
raskuat pelit vajosiit merrie.
     Tykistöpatteri komentokorsu oli suant täysosuman ja myö mäntii auttamua. Sen korsu ulkopuolel
ol yks Pyhäjärve poika. Hiä ol huavoittunt molempii jalkohie. Mut hiä sano, jot mänkäi järkiniä
auttamua toisii tuon korsuu, kyl mie täs pärjäilen. Kyl siel autettauvua olkii. Sit ko myö tultii takasii,
se pyhäjärveläine ol jo kuolt verevuotuo.
    Hyökkäys lyötiin ja Laatokan rannikkotykistö piti jatkossakin huolen, ettei jäätien kautta
voitu päästä murtamaan Taipaleen puolustusta. Kovia kokenut Järisevän tykki on nykyisin
nähtävyytenä sotamuseossa.
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Korsut

Korsut oli valmistettu kovalla kiireellä juuri ennen talvisotaa. Ne olivat maakuoppia, joiden päälle
oli laitettu neljä, viisi kerrosta pyöreitä tukkipuita ja maata päälle. Ne antoivat sirpalesuojan, mut-
ta eivät kestäneet tykistön raskaita kranaatteja. Se oli sitten vain tuurista kiinni. Talvisodan aikana
pakkaslukemat pysyttelivät kauan miinus neljänkymmenen vaiheilla. Vaikka kamina pidettiin jatku-
vasti hehkuvan kuumana, vedettiin nukkuessa silti manttelia korville, mutta jos joku oli onnistunut
hankkimaan turkin, niin hänellä olikin sitten jo hyvä olla. Tuuletus oli ylellisyyttä. Siellä väsyneet,
hikiset ja likaiset miehet nukkuivat välittämättä jatkuvasta tykistötulesta. Alusvaatteet vaihdettiin
kahden viikon välein, jos vaihdettiin. Korsut oli kyllästetty  miesten hajuista ja eritteistä: olik se sit
mikkiä ihme jos siin täi sikis?
    Talvisodan korsuissa Tauno opetteli tupakoimaan. Aseveljet valistivat tupakan piristävän ja  ole-
van muutenkin hyväksi ihmismielelle. Hän opetteli oikein tosissaan, yski, oksenteli ja oli aina välil-
lä pyörtyä, mutta hän oppi kuin oppikin - ketjupolttajaksi.
    Talvisodassa miehillä ei ollut nälkä. Ruokaa tuli etulinjaan ainakin kerran vuorokaudessa. Si-
molan Eino oli töpinässä eli huoltojoukoissa. Eino kuljetti hevosmiehenä muonaa ja muita tarvik-
keita etulinjan joukoille. Hänen talvisotansa loppui haavoittumiseen. Kranaatin sirpale viilteli
takamuksen pakaralihaksen. Eino paranneltiin kuntoon Tammisaaren sotilassairaalassa kesäksi
1940.

Velipoikani oli saattohoidossa Paimion sairaalan vuodeosastolla 1992. Olin varannut hänen pöydäl-
leen sinikantisen vihon tervehtijöiden käyntejä varten. Kaksi merkintää tästä ”vieraskirjasta”:
Tauno oli saanut aamulla kipupiikin ja hän nukkui rauhallisesti, kunnes mies ponnahti äkkiä istu-
maan:
     -Ko mie hain talvsovan aikan Taipaleel korsus repustain jottai, nii siel myllerskii jokkuu elävä.
Sit se mukels miu hihastain selkiä. Mie hyppäsin korsu lattial ja sanoin toisil jot katsokuaha mikä
siel oikei on. Ja hyö löysiit miu lahkiest suuren rota.
     Kun yritin kysyä jotain lisää, Taipaleenjoen sotamies jatkoi jo uniaan.
    29.3.1992. Taunolle annettiin happea. Syötiin kunnolla perunamuusia ja vedettiin savut. Minä
pitelin lautasta, jolla kärysi savuke ja Tauno nuuhkaisi jonkun kerran sieraimiinsa savukkeen tuok-
sua pahimpaan tupakan tuskaansa. Siinä vaiheessa hänen voimansa eivät enää riittäneet normaaliin
tupakointiin.

Koukunniemi

VKT-linja (Viipuri – Kuparsaari - Taipale) oli suomalaisten joukkojen pääpuolustuslinja, joka oli
pidettävä mihin hintaan hyvänsä. Tästä johtuen Taipaleen Koukunniemi oli koko talvisodan ajan
Neuvostoliiton tykistön ja maastoon kaivautuneiden panssarien tulituksen jauhettavana. Metsä
silpoutui pirstaleiksi, taisteluhaudat sortuivat ja pataljoonat vaihtuivat etulinjassa päivittäin.
Taisteluhautojen seinämät murenivat. Omat tappiot nousivat hirvittäviksi, lähes neljäsosaan koko
talvisodan kaatuneista. Joulukuun kuudennen päivän linjasta peräännyttiin vain kilometrin ver-
ran, eikä joka kohdasta sitäkään. Mutta Taipaleen rintama piti. Miksi?

Suojeluskuntajoukkue, joka oli ollut tuhoamassa Metsäpirtin kirkonkylää, joutui linjojen taakse
reserviin. Heistä Eero ja kolme muuta anoi vapaaehtoisiksi rintamalle. He joutuivat valiojoukon
maineen saaneeseen yhdeksänteen Rajakomppaniaan Koukunniemeen. Kaksi selvisi talvisodasta.
Tarkkaan ottaen velipoika astui suorittamaan asevelvollisuuttaan takanaan ainoastaan suojelus-
kunnan antama koulutus. Siitä vaan rintamalle:
     - Ei siin tarvita mittää koulutusta, ko ranaatti ujeltaa lähelt. Kyl siin isänmaa maistuu oikei
hyvält ja tekköö miel mänemää viel syvemmäl ko pääsiskää.
    Jos myö ois mänty kilometrikaupalla taakse, myö ois tultu koht Pyhäjärvel. Ei helvetis! Tämä
toiminta Koukunniemes, Mustaojal ja Terenttiläs ol koko ajan lähitaisteluu. Välist pistimil ja
puukoil. Se linjoi väli ol nii pien, et siel tapeltii ain. Siel ei kuule kurkittu, siel ammuttii vaan nii
perkeleest ja silviisii henk säilytettii.
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     Sinä aikan ei paljoa nukuttu, sitä torkahettii vaik seisallee ja mite sattu. Sovas sitä sotilas
kaipaap eniten unta ja ruokaa, mut niitä hänelt  tavallisest puuttuu.
     Joskus joulukuus ottiit verekset joukot rintamavastuun. Niil ol uuvet ja puhtaat lumipuvut,
valkijaks maalatut kypärät ja hyvät pyssyt, mut hyö lähtiit pakkoo naapurin keskityst ja suur
osa tapatti itsesä nousemalla ylös juoksuhauvoist. Hyö olliit muutekii hyvvii maaliloi venäläisel,
ko valkijat vuattiet näkkyit niin selväst mustal mullal myyllerretys maastos. Se oli jokkuu
“Vallila pataljoona”. Sillo myö oltii Pyhäjärvel saunas, ja meil tul kova kiire Koukuniemee.
Mut ko myö tultii linjoil, olliit omat joukot saaneet asjan hoijetuks, eikä meijän huolint käyvä
ennää juoksuhautoje vyörytykseen.
      Venäläisii ruumiita ol röykkiöittäin, mitä hyö käyttiit suojavallinaa, mutta kyllä siellä kaatu
paljo suomalaisiikii. Sitä ei ois pitänt mikkää muu, ko meijä kotisa menettäneihe puolustustahto. Ja
siks paikkakuntalaisii tappiot olliitkii nii suuret. Ja kylhä siel män paljo keskisuomalaisiikii poikii.
     Vaskelakoskest nous kostea huuru, mikä suorastaa kiteyty iholle. Paljon siel pojat palennuttiit
itsijää. Miul ol omat uuvet lapikkaat. Mie en mänt kiskomaan naapuri kaatuneilt huopikkaita, mie
tykkäsin omista saappaist. Mut sit kolme päivää enne sova loppumist mie tunsit, jot nyt on jalat
palentunneet. Lääkintämiehet sannoit, jot nuo ei ennää parane lumel hieromal. Sit mie jouvuin
linjoje  taakse kenttäsairaalaa. Et milt tuntu? Ei siin tuntunt ko hyvält, pääs nukkumaa. Mie olin
säästynt, piru ei pitänt näköjää kiirettä varmoil saatavillaa.

Moskovan rauha - välirauha

Tauno kertoi, miten maaliskuun kolmantenatoista päivänä 1940 venäläinen tykistö paahtoi täysillä
kello yhteentoista. Oma tykistö oli vaiti, sillä ammukset olivat lopussa. Vaikka sodan loppumisen
hetki oli tiedossa, eivät rintamasotilaat uskoneet rauhaan  ennen kuin aseet vaikenivat, ja outo hiljai-
suus laskeutui Taipaleen rintamalle. Jotkut suomalaiset menivät linjojen eteen tulleiden venäläisten
luo ja panivat yhdessä tupakaksi. Etulinjan miehet vaihtoivat venäläisten mahorkkaa ja suomalaisten
työmies-tupakkaa. Kenties he ihmettelivät mielessään: mitä me täällä oikein teimme. Tauno katseli
naapurin poikia kauempaa.
     Eero kuuli tykkien vaikenemisen kenttäsairaalassa. Rauhanehdot olivat kotinsa menettäneille
katkera paikka. Hiljainen katkeruus kasvoi sitä suuremmaksi mitä paremmin tajuttiin rauhan ehdot.
Taipaleen rintama oli pitänyt, mutta oli lähdettävä pitkälle marssille uusille rajoille. Moskovan rau-
hasta ja sen ehdoista ei puhuttu, kun he jättivät Karjalan Kannaksen. He lähtivät hiljaisina poikina.

Joen muisto

Yrjö Jylhä oli komppanian päällikkönä Taipaleenjoella Koukunniemellä. Hän tilitti koko talvisodan
hengen ja Taipaleenjoen vaikeat päivät runokokoelmassaan Kiirastuli. Kiirastulen runot kertovat
miksi ja mistä talvisodassa taisteltiin. En ole voinut koskaan lukea liikuttumatta näitä Jylhän runoja.
Eräässä runossaan hän vertaa Taipaleenjokea Tuonelanjokeen.

Erkki Tanttu kuvitti Yrjö Jylhän Kiirastuli-kokoelman runot. Tanttu oli loistava graafikko ja hänen
ominta alaansa olivat puupiirrokset.
     Aukusti Tuhka teki puupiirros- ja maalaussarjan talvisodan taistelupaikoista. Taipale-työlle hän
antoi nimen horror vacui - tyhjyyden kauhu. Hän on ilmaissut hiljaisen tyhjyyden taistelulohkolta,
johon jäi paljon tovereita puolustustaisteluiden aikana.
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Jevgeninj Dolmatovskij soti oman talvisotansa Taipaleenjoen itäpuolella. Hänen runokokoelmansa on
Kolme vuodenaikaa, jossa hän kuvailee inhimillisesti omaa sotaansa. Koska hänen kokoelmastaan
on käännetty vain kaksi runoa suomeksi, merkitsen niistä muistiin toisen. Hän kirjoitti myös oman
Tuonelanjoki-runonsa.

Taipaleenjoki

Olen nähnyt ma jokia paljon
ja kaikkia muista ma en.
Mutta yksi on - Taipaleenjoki,
vain purosen levyinen.
    Oli vaikeamp yli sen mennä,
    kuin ylittää elämä.
    Kun ponttoonit vietiin sinne,
    alkoi ammunta hirveä.
Mutta miehet verkallensa
yhä eteenpäin vaeltaa,
eivät muista he Volgaansa, enkä
minä muista nyt Moskovaa;
yksi ajatus meitä
 -”Elän vielä!” - kannustaa.
    On idässä jokia paljon,
    mutta raskaimmin aaltoaa
    vuo ikuisen Taipaleenjoen,
    joka purosta muistuttaa.
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Jäppilän keväthanget

Rauhan tultua Aino matkusti työn perässä Haminaan. Montosen Aatu saapui kotiinsa sotasairaalasta.
Hän oli haavoittunut käsivarren lihaksiin. Haavat mätivät valkoista visvaa. Kättä haudottiin vuoroin
kuumassa ja vuoroin kylmässä vedessä. Äitini elvytteli Aatun kättä varovaisella hieronnalla.
     Ihmeen hyvin Aatu toipuikin. Parhaimman hankikannon aikaan Aatu, Veikko ja minä
valmistauduimme hiihtomatkaan Sorsakoskelle. Edellisenä päivänä Aatu tervasi ja paahtoi kaikkien
kolmen sukset. Varhain aamulla sujuttelimme kohti Sorsakoskea. Hiihdimme Sorsaveden tasaista
jääkenttää ja pitkät sukseni luistivat hienosti yön kovettamalla hankikannolla. Saaroisten rantojen
poika hiihteli häikäisevän kauniissa savolaisessa maisemassa, missä lukemattomat saaret melkein
koskettivat toisiaan.
     Sorsakoskesta muistan sillan, kuohuvan kosken ja pitkät tehdasrakennukset. Ihmettelimme teh-
taiden katoilla olevia lumisia puita, rakennusten naamiointia. Siinä syy, miksi venäläiset pommiko-
neet eivät löytäneet kohdettaan talvisodan aikana ja se oli pelastunut ne pommituksilta. Tehtaan
viereisellä tiellä hevonen veti verkkaisesti rekeä, johon oli kuormattu uutuuttaan kiiltäviä tykin hylsyjä.
     Päämäärämme oli Montosten sukulaistalo. Varmaankin saimme vieraanvaraisessa talossa jotain
suuhunpantavaa, mutta parhaiten on jäänyt mieleeni gramofoni. Perheen tytöt soittelivat meille sen
ajan muoti-iskelmiä. Minusta he olivat varakasta väkeä, olihan heillä ”rammarikin”.
     Paluumatkalla aurinko kipusi yhä korkeammalle ja pehmitti hangen pintaa. Samalla katosi suksieni
luisto. Aurinko oli jo sulattanut saarien etelärinteisiin pälviä. Erään saaren pälvestä löysimme run-
saasti lumen alla talvehtineita puolukoita. Että ne maistuivat. Tankkasin vielä pienestä avannosta
vettä ja matkamme saattoi jatkua. Piristeiden vaikutus loppui aika lyhyeen, ja loppumatkan laahustin
selvästi maitohapoilla.
    Elämäni ensimmäinen hiihtomaraton, runsaat kolmekymmentä kilometriä, päättyi täydelliseen

sippaukseen. Kuumeilin viikon verran, mutta pian olin taas valmis uuteen vaellukseen.

Majotvuorelle piti ehtiä ennen lumien sulamista, sillä järven ja jyrkänteiden saartamalle vuorelle oli
hankalaa päästä sulan veden aikana. Vuori oli korkea vaara, kenties parin, kolmen kilometrin päässä
Montosilta. Siellä oli kuulemma luola, joka oli antanut turvapaikan vihollisen vainoilta isovihan
aikana.
     Sama hiihtäjien joukko lähti aamuvarhaisella hankikannon aikana kohti salaperäistä vuorta. Suk-
set jouduimme jättämään melko aikaisessa vaiheessa, ja matkamme jatkui jyrkänteitä tarpomalla.
    Vähän ennen luolaa kiipesimme melkein pystysuoraan rinnettä ylöspäin. Ainakin minun käteni

hapuilivat tukea puiden rungoista ja oksista. Kallioluola oli suuri ja kostea onkalo, mihin olisi hyvin-
kin voinut piiloutua pahalta maailmalta, varsinkin kun vuori on ollut 1700-luvulla tiettömien erä-
maiden kätkössä. Luolassa oli seisomakorkeus. Sammalen peittämän lattian reunoilla oli kiviä, jotka
olivat saattaneet olla luolan asukkaiden istuimia. Suuaukolta avautui näkymä läheiselle järvelle.
    Paluumatkalla hanki ei enää kantanut, vaan kaikkien sukset upposivat syvälle lumeen.
    Aina kun olen kuullut tai lukenut isovihan ajan piilopirteistä, ovat mieleeni tulleet Majotvuoren

jylhät seinämät, kallioluola ja suuret erämaat.

Mikä kevät Laatokan kalastajalla vuonna 1940

Veikko lähti keväällä 1940 äitinsä luo Haminaan, josta tuli Viipurin jälkeen heidän toinen kotikau-
punkinsa. Eero jatkoi talvisodassa alkaneen asevelvollisuutensa suorittamista autokuskin hommissa.
Tauno joutui joukkojen kotiuttamiskeskukseen Kerimäelle. Siellä hänet komennettiin ryhmään, joka
ampui kunnialaukauksia kivääreillä, kun talvisodan viimeisiä sankarivainajia saatettiin isänmaan
multiin.
     Vasta keväiset päivät ja lehteen puhkeavat koivut saivat äidin tajuamaan, mitä olimme menettä-
neet. Hän lähti yksin kiertelemään metsiä. Hän pyöri kallioilla, itki ja huusi tuskaansa kadotetusta
kotiseudusta Sydän-Savon korvelle. Joskus seurailin häntä matkan päästä. Hänen kipunsa ahdisti
minua vaikka en itse muista kokeneeni koti-ikävää. Se kevät jäi lähtemättömästi äitini sisimpään
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kaipuun ja surutyön keväänä. Anna Mutasen laulama “Jo Karjalan kunnailla lehtii puu” herkisti hänet
aina kyyneliin koko loppuelämänsä ajan.
     Talossa oli kaksi miestä, joiden perässä kuljin katsellen heidän puuhiaan. Aatulta kuulin juttuja,
miten he olivat rintamalla asuneet teltoissa. Kun en oikein saanut selvää millainen se teltta on, Aatu
lupasi tehdä minulle oman teltan. Hän sai minusta seuralaisen, joka kitisti jatkuvasti teltan tekoon.
Vihdoin eräänä päivänä Aatu otti kainaloonsa riukuja ja kattohuopaa. Ensin hän nakutteli puista
harjateltan rungon ja päällysti sen kattohuovalla. Minulla oli oma teltta! Siellä voisi olla vaikka
sateella. Minä loikoilin aikani uuden asumukseni lattialla, kunnes huomasin telttani muut asukkaat.
Siellä vaelteli epäilyttävän paljon pieniä keltaisia muurahaisia. Kusiaispesän kansa haittasi jatkossa-
kin viihtymistäni teltassani.
     Montosen pappa valmistautui kevätkalastukseen tarkastamalla ja kunnostamalla kaikki merrat
pyyntikuntoon. Hän antoi minulle oman nimikkopyydyksen. Sain papalta kunnianimen; koko ke-
vään hän puhutteli minua ystävällisesti Laatokan kalastajaksi, mistä olin tietysti suunnattoman yl-
peä. Vähän väliä pappa muistutteli, että kunhan jäät ovat sulaneet, sitten me lähdetään Laatokan
kalastajan kanssa merroille.
    Kun Sorsavesi oli luonut jääpeitteensä, me kokosimme merrat ja laskimme ne sopivien turojen

kohdalle. Pappa kyllä tiesi, mistä poukamasta nousisi kunnon saalis. Olen ihan muistavinani, että
hän valitsi minun mertani paikan erityisellä huolella. Kaksi kalastajaa, Montosen pappa ja Laatokan
kalastaja, nousivat varhain seuraavana aamuna kokemaan pyydyksiään.
    Ja kalaa tuli. Eniten kuitenkin odotin oman mertani kokemista. Tyrmistykseni ja pettymykseni oli

suuri - ei ainuttakaan. Laskimme merrat uudelleen ja minä pidättelin vaivoin  kyyneleitäni siihen
asti, että pääsin äitini kanssa kahden. Kun pappa sai tietää harmini syyn, hän lohdutteli ja valoi
minuun uskoa paremmasta kalaonnesta seuraavalla kerralla.
    Uusi aamu, uusi kokeminen ja uusi yllätys. Minun mertani suorastaan kuhisi kaloja. Mahtoiko

papan merroissa olla ainuttakaan? Laatokan kalastaja juoksi rinteen ylös Montosen tuvalle kerto-
maan kalasaaliistaan. Kaiken lisäksi onnellisen tietämättömänä siitä, että pappa oli käynyt aamuvar-
haisella varmistamassa kalaonneni.
    Vielä muuan tyypillinen juttu kalastajista: muistan vain saaliin, mutta en perkaamisen vaivaa

enkä ruokaa, jonka  aterioimme suuressa pöydässä yhdessä Montosen väen kanssa.

Haikeat hyvästit Montosen väelle

Toukokuussa 1940 alkoi evakkojen siirtely uusille majoituskunnille. Saman pitäjän ihmisiä ryhdyt-
tiin viemään samoille alueille. Puhuttiin paljon siirtoväen asuttamisesta, josta touhusta minä en pal-
joa ymmärtänyt. Myös meille tuli littera seuraavaan sijoituspaikkaan. Ei muuta kuin alettiin valmis-
tautua taas lähtöön. Hyvä asia oli ainakin se, ettei pakkaamisessa kulunut pitkiä aikoja. En välittänyt
lähtemisestä; olisin halunnut jäädä Montosen papan ja Aatun kanssa kalastelemaan ja tekemään
pärekoreja. Kukaan ei kuitenkaan kysynyt Laatokan kalastajan mieltä.
     Vähäinen omaisuutemme oli jo koottu hevosen rattaille, kun Aatu vei minut vähän sivummalle ja
antoi minulle muistoksi puukkonsa ja kaulakellon. Sitten vain hyvästelimme muun Montosen väen.
Istuin keikkuvilla rattailla Aatun kävellessä sivulla tien kelirikkoisen osuuden ajan. Äiti tuli perässä
taluttaen Lahja-lehmäämme. Ystäväni, Montosen Uatu, vei meidät hevoskyydillä Jäppilän kirkolle.
Mieleeni ei enää palaudu miten pääsimme sieltä jollekin rautatieasemalle.
    Sen kaulakellon Aatu oli antanut kihlatulleen jo ennen talvisotaa, mutta kihlauksen purkauduttua

siitä oli tullut taas Aatun omaisuutta. Äitini säilytti kelloa jossain nyytissä, eikä se suinkaan kulunut
minun käsissäni, mutta vähän väliä sain pidellä aarrettani ja silitellä sen kullanväristä pintaa.
    Kirjoitettuani talvisodan jälkeisestä keväästä jäin ajattelemaan muita lapsuuteni keväitä. Ihmeekseni

huomasin muistini kadottaneen muut, mutta Laatokan kalastajan kevät, kevät 1940, Montosen har-
maassa mökissä on jäänyt muistoihini onnellisen lapsuuden keväänä.
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HEINÄVESI

Juna pysähtyi Heinäveden pitäjän Vihtarin kylän asemalle. Ihmiset ja eläimet olivat hetkessä yhtenä
hälisevänä joukkona asemarakennuksen edessä. Isännät odottelivat hevosineen aseman takana ja
tulivat vähitellen kyselemään keitä heidän oikein pitikään ottaa mukaansa. Latvan talon isäntä ei
alentunut vastaanottamaan itse talonsa evakkoja, vaan hän lähetti renkinsä Törrösen matkaan. Syn-
kän näköinen mies nosti tavaramme rattaille, näpsäytti hevosta ja me lähdimme kävellen seuraa-
maan perässä.
     Monta mäkeä ja notkoa ennen kuin metsätie avautui peltomaisemaksi. Mäen päällä oli komea
päärakennus kaksine lasiverantoineen. Äiti, minä ja Lahja-lehmämme seisoimme Latvan talon sulje-
tun veräjän edessä tietämättä mitä tehdä:
    - Voi, voikkasenkua, mihi kartanuo myö nyt jouvuttii.
Kun olimme päässeet pihalle, tuli emäntä meitä vastaan. En muista miten hän tervehti meitä, ainakin
hän höpötti:
    - Meillä pittää tehdä työtä, työtä, työ...
Yösijaksemme saimme sarajan eli ulkorakennuksen nurkan. Törrösen kesävuode oli sarajan toisessa
päässä.

Latvan talo

Talon väen sukunimi oli Pesonen. Isäntä oli maan hiljaisia; talo sai melkein sortua ennen kuin hän
ilmestyi kamaristaan suuren tuvan puolelle. Lapsia oli kuusi: Jussi, Taavetti, Maila, Katri, Pekka ja
Eeva. Lisäksi lukuisa joukko piikoja ja renkejä. Rengeistä on jäänyt erityisesti mieleeni Törrönen,
aina yrmeä ja karkeasti kiroileva musta mies. Kaikki pelkäsivät Törröstä.
     Ja vielä Asko, yksi Herramme heikoimmista. Savossa sanottiin Askoa hulluksi tai hurjaksi. Älyl-
lisesti kehitysvammainen, mutta kiltti ja ystävällinen mies oli Latvan talossa kunnan hoidokkina, eli
Heinäveden kunta maksoi hänen ylläpitonsa. Koska hän oli tavattoman ahkera ja vahva, hän oli
epäilemättä halvin renki Pesosten palkollisista. Varsinaisen päivätyön loputtua Askon voi tavata
puupinon viereltä halonhakkuussa. Katselin usein miten hän nosti puun pölkylle, piti siitä kiinni
vasemmalla kädellään ja pilkkoi sen hetkessä hellapuiksi. Kirves halkaisi puuta aivan Askon peuka-
lon vierestä, mutta vain vierestä. Asko oli taitava ja nopea kirveen heiluttaja. Askolle naurettiin niin
edessä kuin takana päin, mutta äitini Maria ei nauranut.

Päärakennuksessa oli kaksi sisäänkäyntiä, toinen herroja ja muuta parempaa väkeä varten. Me käy-
timme suureen tupaan ja renkien ja piikojen tiloihin vievää ovea. Talon takana oli kolme aittaa, jotka
muodostivat sen kanssa suljetun sisäpihan. Aittojen takaa johti tie alas Vihtarin järvelle. Rannalla oli
venevalkama ja hiekkapohjainen uimapaikka, jossa oli tasainen kallio mattojen pesuun tai auringon
palvontaan. Se oli järvi metsien keskellä; saaria ja lahdenpoukamia, missä hakotukit reunustivat
rantoja. Kalakannasta muistan hauet, ahvenet ja särjet, jotka säilöttiin kuivaamalla. Peratut särjet
ripustettiin vaakasuoriin lankoihin aitan seinustalle etelän puolelle ja siinä kesäisen auringon paah-
teessa ne kuivuivat säilytettäviksi talven yli. Muistan pidelleeni nokkaani kulkiessani särkien peittä-
män seinän ohi.
     Lahjamme kävi metsälaitumella talon lehmien mukana. En tiedä, kuinka syvällä metsässä karja
vaelteli, mutta lypsyn lähestyessä eläimet olivat jo metsän reunassa odottelemassa kutsua lypsyhakaan.
Kun äiti oli lypsänyt ja illastanut oman lehmänsä, hän jatkoi samaa työtä talon karjan kanssa. Pohjois-
suomalaista rotua oleva ja vähään tyytyvä lehmämme takasi meille maidon ja särpimen kaikkien
evakkovuosien aikana, taisipa jäädä vähän ylikin.

Tauno palaa Taipaleenjoelta

Tauno vapautui armeijan palveluksesta 24.5.1940. Hän lähti etsimään äitiä ja pikkuveljeä Jäppilästä,
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missä hän sai tiedon siirrostamme Heinävedelle. Tauno tavoitti lopulta meidät mutkien kautta, mutta
aika katkerana miehenä. Katkerana siksi, että häneltä oli otettu maksu jossain suuressa savolaisessa
talossa lasista juomavettä. Talon piiat olivat antaneet Taunon ymmärtää, että sen mahtitalon pojat
olivat säästyneet rintamalle menosta - rahalla. Velipoika sai yösijansa samaan rakennukseen. Latvan
talon rengiksi hän ei mennyt, vaan hänelle järjestyi työpaikka ratatyömaan korjausryhmään eli
topparoikkaan. Elämämme alkoi asettua joten kuten evakkotalomme sarajaan. Kun joskus kylällä
sanoin jotain kotiin menemisestä, äiti vähän hymähteli ja jatkoi:
     - Sitähä se koirakii koiksie sannuo, mis yösä makkua.
     Saraja-kotimme illoista on jäänyt minulle muistoksi äitini opettama “Isä meidän” rukous. Sen
hän opetti vanhan tutun “Levolle lasken, Luojani” iltarukouksen rinnalle.

Vierailu

Rauha, Mikko ja Mauno lähtivät “rengasmatkalle”, he lähtivät tapaamaan lähisukulaisiaan ympäri
Suomen maata. Kanta-asukkaat olivat kateellisia evakoille, koska nämä saivat jonkun ilmaisen litteran
näitä huvimatkoja varten. Kesän ollessa kauneimmillaan he tulivat Vihtariin. Kaikki kolme olivat
hyvin pukeutuneita, sillä Mikon periaate oli:
     - Jos mie vaik uon kui hito köyhä, nii en mie taho näyttiä kerriäjält.
    Sitten viime tapaamisemme Saaroisissa Maunokin tuntui iän myötä ihmistyneen. Paljon oli maa-
ilmamme muuttunut vuoden aikana. Suomen kartta oli mennyt uusiksi ja me kannoimme sen uusinnan
taakkaa. Näin ollen meillä oli paljon kerrottavaa toisillemme. Rauha haasteli meille Kämärältä evak-
koon lähdöstä, evakkotaloista Perniössä ja Särkisalossa, jossain Varsinais-Suomessa. Päivä ei siinä
tahtonut riittää. Muistan miten istuin myöhään illalla sarajan porraskivellä Manun kanssa ja kuunte-
lin aikuisten puheita. Kun kerrattiin sukulaisten kohtaloita, muistan Mikon todenneen Eeron kohdal-
la:
     - Hiä se ol sovas kovas paikas
    Kesken tarinoinnin äiti ilmestyi oviaukolle ja kertoi anteeksipyytävästi:
     - Tiält sanottii, jot jos kuka tahtuo suahha yösijan, nii tulkuo järkiniä sissiä.
     Mikkohan riemastui:
     - Ettäks työ sua olla rauhas ies tälläses sarajas. Hitto, mite minnuu inhottua!
     Ja Törröselle:
    - Uot sie tiän talo isäntä? Jos uot, nii myö tullua sissiä just silliä, mut saatana renkilöi myö ei
usota. Työ asutta tiäl kehnos sarajas ja sielkii jokkuu renk miäräilöö. Hitto ko minnuu inhottua!
     Ja vielä paljon Törröselle lisää “verisiä perkeleitä”. Sen taidon lankomies hallitsi Törröstäkin
paremmin. Äidin mielestä:
     - Mikko kirroil sillo, nii jot muilt hiuskarvatkii nousiit pistyy.
     Törrönen otti sanaakaan sanomatta vähäiset vuodevaatteet kainaloonsa ja käveli tyhjään aittaan,
eikä enää ilmestynyt sarajaan myöhemminkään. Miehet panivat taas kaikessa rauhassa tupakaksi ja
keskustelu jatkui Latvan talon pihamaalla pitkälle yöhön. Minä ajattelin mielessäni ähäkuttia
Törröselle.
     Äitini säilytti oman karjalaisen murteensa koko elämänsä ajan. Lapset oppivat paikkakunnan
murteen kuin huomaamatta ja nopeasti. Varmaankin “viänsin sauvvuo” täyttä päätä jo vierailun ai-
kana. Mauno hallitsi taas lounaissuomalaisen ilmaisun Perniön ja Särkisalon evakkoajalta. Se puhe-
parsi kuulosti äidistäni hyvin oudolta ja koomiselta:
     - Kuuleha sie, Mantsu, sie ko uot sielt Lari Paraske laulumailt, nii mihi sie uot jättänt Karjala
kielen?
     Mantsun yksitotinen vastaus kuului jotenkin seuraavasti:
     - Em mää oo sitä osannukkaa.

Tauno lähtee Vihtarista

Pian vierailun jälkeen Tauno lähti Haminaan ja  linnoitustöihin Virolahdelle. Siellä oli aloitettu ranni-
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kolta Lappeenrantaan ulottuvan vahvan linnoitusvyöhykkeen, Salpalinjan, rakentaminen. Vaikka työ-
miesten reilut palkat maksettiin Suomen tasavallan markkoina, kuiskuteltiin alkuperäisen rahan ol-
leen Ruotsin kruunuja tai mitä valuuttaa milloinkin. Luultavasti ruotsalaisia korvensi pelko joutumi-
sesta Neuvostoliiton naapuriksi.
    Velipoika toimi tykkien asentajana kolmen miehen ryhmässä, jossa oli kaksi linnoitustoimiston
komentamaa apulaista ja insinööri Jyväskylän tykkitehtaalta. He asensivat kasemattitykkejä Salpa-
linjalle, mutta myös Hangon ympärille. Salpalinjan töiden aikana ryhmä oli majoitettuna Harjun
maatalousoppilaitokseen. Kun matka Haminaan oli lyhyt, sai Aino Taunosta joka sunnuntaisen vie-
raan.
    Suomi oli joutunut luovuttamaan kolmeksikymmeneksi vuodeksi Hankoniemen Neuvostoliiton
laivaston tukikohdaksi. Pelättiin, että Suomen miehitys voisi alkaa seuraavan kahinan aikana vaikka
Hangon lohkolta. Kirjeet Rauhalta Särkisalosta kertoivat myös Mikon saaneen kallioporarin hom-
mia linnoitustyömaalla. Velipoika ja Mikko pistivät rahoiksi.

Poika joutuu kouluun

Latvan talosta oli matkaa Vihtarin järven länsipäässä sijaitsevaan kansakouluun viitisen kilometriä.
Koulurepulleni tuli taas käyttöä. Syksyn 1940 koulunkäynnistä on jäänyt vain yksi muistikuva. Kou-
lun kulttuuriin kuului vahvasti “rumien kuvien” piirtely ja veistely piharakennuksen seiniin. Niitä
hangattiin pois talkoilla hiekkapaperin ja kumien avulla. Mutta taas oli ilmestynyt tavallista komeampi
“taideteos” ulkorakennuksen seinään. Näin miten kaksi tyttöä supatteli keskenään vilkuillen vähän
väliä minuun päin. Kohta paikalla tytöt kertoivat opettajalle nähneensä, miten minä mukamas olin
tehnyt sen. Vaikka kuinka vakuutin viattomuuttani ja sitä, ettei minulla ollut edes linkkaria, ei autta-
nut, vaan kärsin rangaistuksena kaksi tuntia jälki-istuntoa. Yksi asia jäi lohduttamaan: äiti ei antanut
lisärangaistuksia, hän uskoi minua.
     Opillinen sivistykseni ei varmaankaan puhjennut kukkaan, sillä muistan Vihtarin alakoulun
opiskeluajasta ylisuuren luokan sekä hieman kärttyisän ja iäkkään naisopettajan.
     Koulun oppilaille koitti vuosittain totuuden hetki, kun kunnan terveyssisar suoritti tarkastuskäynnin
jokaiseen luokkaan. Täi-akan vierailuun suhtauduttiin jokaisessa kodissa pelonsekaisin tuntein. Yksi
kerrallaan me jouduimme tarkkaan syyniin opettajapöydän vierelle. Aluksi tarkastettiin kädet ja
kynnet ja lapsen siisteys  aina nenäliinaa myöden. Läheskään kaikki eivät selvinneet puhtain paperein.
Sitten vielä se totuuden hetki. Tutkittava painoi päänsä opettajapöydän päälle, täi-akka otti käyttöön
sarvikamman, jonka tiheällä puolella hän veteli tukkaa monelta kantilta pöytään päin. Jopa monen
ison talon tyttären tai pojan kasvot punehtuivat täi-akan sormen näyttäessä pöydällä mönkiviä
löydöksiä. Kaiketi käskettiin käyttämään enemmän mäntysuopaa hiuskuontaloiden pesuun.
    Minäpoika selvisin. Äitini mielestä ei ollut mikään häpeä kulkea vaikka paikatuissa, mutta puhtaissa
vaatteissa. Hänen mielilauseitaan oli:
    - Veshä se on paska liäkär.
    Me jouduimme myös kouluhammashoidon piiriin, sillä mainittu täi-akka antoi meille omat
hammasharjat. Hammasharjan varsi oli puusta ja sen toisessa päässä sojotti nippu karkeita harjaksia.
Saatesanoiksi saimme ohjeita purukalustomme hoitoon. Meillä ei ollut pelkoa joutua purskuttelemaan
suussamme jotain inhottavaa fluorivettä kuten nykyajan lapsilla. Kokematta jäi myös hammaslääkä-
rin tuoli ja poran surina hampaissamme. Ne tulivat vasta paljon myöhemmin koululaisten iloksi.
    Kun pulavuodet vain jatkuivat, hammaslääkärit huomasivat, että lasten hampaiden kunto parani
verrattuna kolmekymmenlukuun. Johtui kuulemma makeisten katoamisesta kauppojen hyllyiltä ja
niukoista sokeriannoksista.
     Äitini lapsuuden aikana heitä käskettiin syömään ”hiire nilkoi”, eli leipäpaloja, joista hiiri oli
nakertanut henkensä pitimiksi. Se piti kuulemma hammassäryt poissa.

Evakkotalon suureen tupaan

Syyskuun jälkeen meidän oli saatava lämpimämpi paikka sängyllemme. Se löytyi talon suuresta tuvasta.
Vuoteemme sijoitettiin heti ovesta oikealle.
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     Emme olleet ainoita yöpyjiä, vaan penkeillä vetelivät uniaan rengit ja kulkumiehet, jotka saattoivat
tulla Pesosille yöselkään avonaisesta ovesta. Tuvassa viipyivät lisäksi talosta taloon kulkevat käsi-
työläiset, seppä, suutari ja räätäli. Seurailin mielelläni, miten suutari otti tarkat mitat talon lasten
jaloista ja teki heille uudesta vaaleasta nahasta lapikkaat sekä kiinnitti lopuksi paksut nahkapohjat
puunauloilla. Tai miten räätäli valmisti harmaasta sarasta isännälle lämpimän talvipuvun. Erityisesti
muistan vaateparren prässäyksen: räätäli otti lasista vettä suuhunsa ja purskutti sen suihkuna viiksiensä
välistä kankaalle, sitten silitysrauta liukui sähisten sarkaisen vaatekappaleen päällä. Ja sileää tuli.
Nämä mestarit nauttivat talossa suurta arvonantoa ja saivat siksi asemansa edellyttämää kohtelua.
    Äitini ei ollut sänkymme sijaintiin ensinkään tyytyväinen, ei siksikään, että torakat eli russakat

vaeltelivat tuvassa kuin kotonaan.
     Hyvissä ajoin ennen joulua saimme Haminasta suuret paketit. Minä sain  uutuuttaan kiiltelevät
sukset ja rottinkisauvat! Lähettäjinä Aino ja Tauno. Paketista löytyi minulle sopivat hiihtojalkineet,
suksivoiteita, rukkaset ja hiihtopäähine, lentäjän lakin tapainen. Ja varmaan paljon muuta aikuisille
tärkeää, joka on tietysti unohtunut. Tämän jälkeen koulumatkani taittuivat kevyesti uusilla suksilla
Vihtarin järven jään yli, ja päivittäinen opintieni lyheni kolmeen kilometriin.
     Tupaan kannettiin keskelle lattiaa suuri joulukuusi, mutta en tuntenut sitä omakseni. Hiihtelin
metsään ja hain sieltä pikkuruisen kuusen. Sen kiinnitin narulla sängyn tolppaan. Kun sain vielä
sidotuksi kynttilän kuuseni latvaan, luulin jouluni olevan ovella. Pekka, eräs talon nuorista isännistä,
katseli pitkään kuustani ja huomautti, että se on heidän kuusensa ja heidän metsästään.
    Silloin minulla sumeni. Revin kuusen irti tolpasta. Katkaisin kaikki oksat ja heitin pienen kuusen
jäännökset lattialle, heittäydyin itkien sänkyyn. Vaikka minulle annettiin miten tahansa lupa mennä
ottamaan uusi joulukuusi, en mennyt. Sen joulun jälkeen olen jättänyt omaisuudellaan mahtailevat
nuoret ja vanhat isännät omaan arvoonsa.

Ensimmäisen asumuksemme toisessa  päässä  oli hirsistä rakennettu huone. Se vapautui, kun siinä
asuneet palkolliset muuttivat toiselle paikkakunnalle. Äiti oli heti pyytämässä isännältä sitä meille
vuokralle. Isäntä vähän esteli: mutta kun se on niin kylmäkin talvella. Äiti ei hellittänyt: kun muutkin
ovat selvinneet, niin miksi emme mekin. Mehän saimme sen. Ensi töikseen äiti piti huonetta kylmillään
karkottaakseen ylimääräiset kotieläimet. Me raahasimme sängyn ulos ja äiti suoritti tuholaistorjunnan
valelemalla sen kiehuvalla vedellä. Vuodevaatteet pudistelimme kylmässä pakkasilmassa. Äiti
huomautteli:
    - Myöhä se puistellua pierut pois tilavuatteist.
     Isäntä oli ollut oikeassa, huone oli hatara ja niin kylmä, että vesi tuppasi lattialla jäätymään.
Parasta kuitenkin oli, että saimme olla omassa rauhassa. Ainoa lämmön lähde oli hella, mutta Askon
pilkkomia puita riitti. Alkoi taas tuntua kodilta. Lapioimme jatkuvasti lunta sokkelia vasten ja näin
estimme kylmyyden hiipimästä lattian kautta tupaamme. Lumivalli ulottui pian useiden hirsikerrosten
yli. Tätä seinää vasten nostin aina hiihdon jälkeen lumesta puhdistamani sukset.

Ensimmäinen menestys hiihtoladulla

Hiihtelin ja laskettelin mäkiä talvella 1941 Pesosen taloa ympäröivillä kukkuloilla suuren lapsi-
lauman mukana. Joku pojista laski jyrkän mäen: tulkaa perässä, jos uskallatte. Siinä oli uskallettava.
Rohkeus ja mäenlaskutaito karttuivat tuota pikaa. Ne mäet, jotka vielä äsken näyttivät pelottavan
suurilta, olivat kohta ihan tavallisia. Äitini vielä yllytti minua kertomalla iltaisin Kati-tädin Arvista,
kovasta hiihtäjäserkustani, ja hänen laskemistaan hirmuisista jyrkänteistä Hatakanmäellä.
     Koulun hiihtokilpailuissa en odottanut liikoja, sillä savolaiset olivat hiihtäjäkansaa. Enkä näin
ollen osannut edes hermoilla. Opettajamme oli lähettäjänä ja ajanottajana kädessään suuri herätys-
kello. Hänellä oli kirjureinaan kaksi yläkoulun oppilasta. Koulun piha oli täynnä kisayleisöä.
    Hep!  Kilpailumatka oli minusta aivan liian lyhyt, mutta menoksi vain ja täysi vauhti päälle heti.
Ohitin ainakin yhden kilpakumppanin metsätiellä, missä ei ollut tietoakaan ladusta. Maalissa ei ollut
aavistustakaan miten olin hiihtänyt. Seuraavalla tunnilla jaettiin palkinnot. Kaksi parasta sai teräksi-
sen pienen lusikan ja minä olin heistä toinen. Opettaja palkitsi näin parhaimmat, mutta kumpi voitti?
Tämän jälkeen meitä oli kaksi, jotka pitivät itseään voittajina. Minä ja äitini olimme haljeta ylpeydestä.
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Äitini tosin arveli, ettei opettaja halunnut evakko-pojasta voittajaa ja jakoi sen tähden palkinnot kah-
delle parhaalle.
    Ladulla saavuttamani menestyksen jälkeen aloin opetella toisten poikien kanssa miesten tavoille,
tupakoimaan. Salassa vedetyt savut maistuivat niin kauan jännittäviltä, kunnes koko remmi jäi kiinni.
Selkäsaunan uhka ja häpeä leijuivat koko ajan ilmassa. Miten Eero sattuikaan tulemaan juuri silloin
lomalle. Äiti sai hetkeksi muuta ajateltavaa. Hän tosin otti häpeäkseni asian esille Eeron kanssa.
Velipoika ei ollut ensinkään kirvelevien seurausten kannalla, vaan hän alkoi valistaa, miten tupakka
on hyvin paha juttu tulevalle hiihtäjälle. Hän neuvoi lisäksi minulle oikeaa hiihtotekniikkaa ja katseli
kärsivällisesti ikkunasta, kun minä kiersin hiki hatussa harjoituslatua. Äiti tyytyi tupakointijutussa
saavutettuun neuvotteluratkaisuun.
    Vaikka hiihtelinkin vielä myöhemmin monia kisoja, on huikea tulevaisuuteni kilpahiihtäjänä ta-
kana päin. Eero-veljeni ansioksi luettakoon, että säästyin koko elämäni ajan tupakoinnin riesalta.

Muoskat

Kun talon emäntä puhui lapsista, hän käytti nimitystä muoskat. Nimityksessä oli mielestäni vähättelyn
sävyä. Emäntä ei paljoa puuttunut muoskien tekemisiin. Me saimme leikkiä ja tapella kaikessa rau-
hassa. Vaikka äitini joskus huomautti perheen lasten tappeluista, ei emäntä mennyt riitojen
sovittelijaksi; kyllä koirat haavansa nuolevat.
     Pitkälle toistakymmentä muoskaa kokoontui joskus talvi-illan hämärtyessä piilosille. Piilopaikkoja
oli vaikka millä mitalla, puuvajassa, navetan ylisillä, tallissa, aittojen ja marjapensaiden takana.
Kuurujan piti laskea sataan ennen kuin lähti etsimään piiloutuneita. Joku yritti aina nopeuttaa pitkää
laskemista tikapuiden vierellä; kaks on viittä kymmenessä, kymmenen kymmentä sadassa. Ei hy-
väksytty! Kun piilossa ollut löytyi, piti juosta nopeasti tikapuiden luo ja koskettaa niitä ja merkitä
löytynyt: Pekan nimi kirjassa, kirjan kannet kiinni. Jos kuuruja lähti kovin pitkälle, voi ampaista
tikkaiden luo, koskettaa niitä: omat nimet kirjassa ja kirjan kannet kiinni. Oli pelastunut!
     Laskiaisena otettiin hevosen reki ja laskettiin mäkeä Vihtarin järvelle päin. Ainoa kurja juttu
mäenlaskussa oli reen kiskominen takaisin mäen päälle. Isot pojat olivat rakentaneet napakelkan
järven jäälle. Sen hurja kyyti toi vauhtia ja jännitystä.
    Kun talvi läheni loppuaan, minun sukseni rusahtelivat pahaenteisesti jyrkissä töyssyissä. Talven
loppuessa loppuivat myös sukseni, mutta ei hätää: joka ikinen syksy, sodankin kestäessä, VR toi
minulle rahtitavarana uudet sukset. Pakkauksen vanerilapussa oli aina merkintä - lähettäjä: Tauno
Hämäläinen.
     Kevään kohina toi Latvan taloa ympäröivien mäkien notkelmiin purot. Taavetti rakenteli
vesirattaita, ja minä olin vieressä tarkkailijana ja oppipoikana. Yöllä oli  pienoinen tulva saattanut
viedä vesimyllyn mennessään. Se ei haitannut kevätpuuhaamme, sillä uuden vesirattaan rakentami-
nen oli ainakin yhtä mukavaa kuin sen siipien vinhan pyörimisen katselu. Kevään vaihtuessa kesäksi
vesimyllyt jäivät purojen kuivuneisiin uomiin, ja vihreä ruoho peitti ne kohta unohduksiin.

Jatkosota

Taipaleenjoen partiomies Reino Lamppu sai talvisodan loputtua sissiupseerin koulutuksen ja hänet
ylennettiin vänrikiksi. Reinon kaltaisia miehiä tarvittiin, sillä suomalaiset suorittivat välirauhan
aikana pienten partioiden avulla Neuvostoarmeijan tarkkailua. Kesäkuun viidentenä päivänä 1941
Reino Lamppu lähetettiin rajan yli erään kersantin kanssa tutkimaan Laatokan pohjoispuolen so-
tilaallista varustelua. Sillä reissulla onni käänsi selkänsä talvisodan loistavalle partiomiehelle.
Pieni partio jäljitettiin ja molemmat miehet ammuttiin vakoilijoina. He jäivät salaisen sodan uh-
reiksi, joiden nimiä ei mainittu diplomaattien hienojen kutsujen juhlapuheissa.

Jatkosota alkoi 25. kesäkuuta 1941. Suomen tavoitteena oli saada talvisodassa menetetyt
alueet takaisin taistelemalla Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan.
     Sodan alku tavoitti molemmat velipoikani linnoitustöistä. Taunon ja Eeron puolesta saivat
linnoittamiset jäädä. Tauno anoi vapaaehtoisena armeijaan, vaikka hän olisi voinut jäädä
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tykkiasentajan apulaiseksi Salpalinjalle. Veljekset tulivat odottelemaan Vihtariin litteraa omaan
yksikköönsä. Toivat muuten minulle sukset!
     Nuoret miehet suhtautuivat uuteen sotaan huolettomasti. Muistan miten he loikoilivat
rentoina, ja minä kuuntelin, kun he lauloivat niiden päivien ralleja. Ne päivät loppuivat pian.

Eero joutui 7 D (divisioonan) autokomppaniaan ja Tauno Kälviälle, hänen joukko-osastonsa
kokoontumispaikkaan. Velipoika merkittiin 24. heinäkuuta JR (jalkaväkirykmentti) 51:n toisen pa-
taljoonan kirjoihin.
     JR 51:n varustaminen taistelukuntoon ei käynyt ihan käden käänteessä, ja näin pojille jäi aikaa

katsella ympärilleen ja käydä vaikka tansseissa.
     Velipoika oli päässyt saatolle, tyttö vei hänet komeaan pohjalaistaloon ja hienoon kämppään,

mutta:
     - Mut, perhana, mie ko käin sen lika vierie muhajammua sin petil, nii sillo alko tuntuu pinnas

sellasta kummua meininkii, siel ol kirppui. Sit ko mie uamul läksin, nii ulkon metsäs mie otin vuottiet
piält vaik kui monta kertua, ko mie en kirppui siitänt. Pit joka kirppu suaha pois siel metsäsel tiel.
     Samana päivänä joukko-osasto kuormattiin junaan ja matka kohti itää alkoi. Vihtarin asemalla
Tauno sai äidin varustaman siviilipaketin, sen hänelle toimitti aseman junanlähettäjä. Viestit olivat
jotenkin kulkeneet sotamiehen matkoista. Junan suunta oli kohti Sortavalaa. Tämän jälkeen tiedot
velipojasta vähenivät.
     Eeron jatkosodan alku oli 7D jalkaväen huoltokuljetukset 39 -mallisella Fordilla. Taistelujou-
kot edessä kulkivat kohti Itä-Karjalaa.

Veikko Lennart Eeva

Kesä 1941 toi Veksin Vihtariin maaseudulle ja turvaan Haminan pommituksilta. Äitini ilmaisi lyhy-
esti asian:
     - Miu ristiksein.
     Mutta minun ilokseni, sillä Veikko osasi kaikkea mukavaa. Ensi töikseen hän opetti minulle
pajupillin teon. Kun minulla ei ollut vielä linkkaria, hellitti äiti kukkaron nyörejä, ja teimme pitkän
matkan rataa pitkin sekatavarakauppaan. Siellä Veksi suoritti kaupat asiantuntijan elkein. Matkalla
painoimme välillä korvamme ratakiskoon, näin kuuntelimme, olisiko juna kenties tulossa. Olihan
minulla se Aatun antama puukko, mutta siihen en saanut vielä koskea. Ei sen puoleen, kyllä linkkarikin
lipsahteli, ja vasemmassa kädessäni oli jatkuvasti tuppo koristeena. Tästä syystä äiti piti aina kaiken
varalla puhtaita kangassuikaleita. Pajupillin osaan vieläkin veistellä ja vasen käteni on täynnä pieniä
ja isompia arpia linkkariajaltani.
     Veksi oli loistava uimari. Hän opetti minulle miten vesi kannattaa sukeltajaa. Näin opin uimaan
kuin itsestään. Hän sukelteli pitkiä matkoja tai haki syvältä pohjasta kiviä. Vihtarinjärvi tai Latvan-
lampi olivat uimapaikkoinamme.
     Välillä otimme veneen ja soudimme onkinemme kauas suureen saareen. Matalalla puolella, ihan
sen saaren kupeessa oli toinen pienen pieni saari. Sen rannalla viivyimme usein kultaa huuhtomassa,
sillä hiekasta löytyi pieniä kullanvärisiä hiutaleita. Saari oli nimistössämme Kultasaari.
Kultahipuistamme äiti tuhahteli:
    - Katinkultaa.
     Parhaimmat kalasaaliit nousivat mato-ongella hakotukkien väleistä. Pyynnin hankaluutena oli
kuitenkin koukkujen tarttuminen tukkeihin. Hakotukit olivat itsestään veteen kaatuneita rantojen
puita. Jotkut olivat kokonaan veden alla, toiset olivat jääneet nojaamaan rantatöyrääseen.
     Mieleeni on jäänyt eräs Vihtarin järven suojainen ja lumpeita kasvava lahti. Siellä kuvastui koko
ranta hakotukkeineen peilikuvana tyynen veden pintaan. Vihtari oli se lapsuuteni kylä, jonka järvet
ja lammet saivat minut tajuamaan veteen heijastuvan kuvajaisen kauneuden. Katsellessani paljon
myöhemmin Ateneumissa suurten taiteilijoiden maalauksia erämaajärvistä, maisema oli minulle tut-
tu. Maalauksissa saarien ja niemien kuvajaiset heijastuivat pehmeästi peilikirkkaaseen veteen. Vain
siellä täällä kevyt tuulenvire rikkoi veden kalvon.
    Laatokka oli ollut ihan muuta. Tuntui kuin taivaan kaari olisi ollut paljon korkeammalla kuin järvi-
maisemassa.
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     Kun Latvalle tuotiin lokomotiivi eli höyrykone, Veikko selitti minulle sen toiminnan. Sitä käytettiin
voimakoneena viljan puinnissa ja sen jauhatuksessa. Mutta kansahuollon viranomaiset sinetöivät
sen. Elettiin tarkkaa säännöstelytalouden aikaa ja jokaisen puidun viljakilon piti olla viranomaisten
tiedossa. Suurin osa sadosta piti luovuttaa vähäisestä hinnasta kansahuollolle ja vain osa jäi viljelijälle
omaan käyttöön. Muistan miten ainakin kerran yritettiin murtaa lyijyinen sinetti huomaamattomasti.
Kaiketi puitiin tai jauhettiin viljaa jonkin verran mustan pörssin markkinoille. Siitä miten selviydyttiin
tarkastuksesta, en tiedä mitään.
     Latvan puuliiteristä löytyi polttopuuksi tarkoitettua leppää. Me halkaisimme kirveellä sitä sopi-
viksi paloiksi ja viimeistelimme linkkareilla sileiksi pieniksi laudoiksi. Veikko nikkaroi laudasta
laatikkoa, jonka sisään hän tekisi Haminassa elokuvaprojektorin koneiston. Nurkkiin hän teki
avosinkkaukset: melkoinen suoritus vaatimattomalla työkalulla. Minä sain valmiiksi omaan laatikkooni
ainoastaan yhden nurkan, mutta ainakin opin tokaluokkalaisena avosinkkauksen periaatteen.
     Meillä oli pitkät kesäpäivät ja aikaa vaikka kuinka. Siinä nikkaroidessamme Veksi selitti minulle
elokuvakoneen sulkijan ja Maltan ristin toiminnan. Elin hänen kertomanaan Lumikin ja seitsemän
pienen kääpiön tarinan, Tarzanin seikkailut viidakossa ja Suomisen Ollin karkumatkan: ne lumosivat
minut ja olivat  tuttuja, kun aikojen päästä katselin niitä oikeasti valkokankaalla.
     Veikko oli mestari majojen rakentajana. Teimme metsään oman Impivaaramme, huolella
sammalilla naamioidun kätköpaikan. Majan valmistuttua nautimme sen antamasta hämärästä suo-
jasta - hetken, sitten taas uuden projektin kimppuun.
     Sodan olemassaolon muistimme ainoastaan silloin, kun käväisimme Vihtarin asemalla ja
katselimme iloisia sotapoikia avonaisissa tavarankuljetusvaunuissa tykkiensä vierellä matkalla rin-
tamalle. Junan lähtiessä Vihtarin ravintola-asemalta he saattoivat kajauttaa ilmoille reippaan marssi-
laulun. Idästä länteen kulki taas junia, joiden umpivaunujen ovet oli sinetöity. Niiden kalmanhaju
karkotti meidät luotaan.
     Syksyn läheisyys tiesi sisareni pojan lähtöä Haminaan ja lyseoon. Hän sitaisi partiovyöllä golfarit
jalkaansa, puki paitansa päälle ruudullisen slipoverin ja nousi sen ajan muotiasussa junaan Vihtarin
asemalla. Mukava kaveri ja kaikki tytöt tykkäsivät hänestä aivan hirmuisesti.

Evakkotalossa tapahtui

Velipoikien lähdön aikoihin alkoivat talon heinätyöt. Heillä oli jokunen pieni pelto kilometrien päässä
metsien keskellä. Metsäpelloille mentiin koko päiväksi, ja sinne vietiin myös päivän ruoka-annokset.
Muistini mukaan tärkein ruokalaji oli suolakala. Lisäksi perunoita, leipää ja piimää. Matkan varrelta
otettiin hinkkeihin eli pieniin läkkipeltisiin kannuihin kirkkaasta lähteestä vettä. Lähteen reunalla oli
jatkuvasti puun oksaan ripustettuna tuohesta tehty lippi eli pieni vesikauha. Metsässä kulkijat tiesi-
vät lähteen sijainnin ja aina kun kuljettiin sen läheltä, lippi oli ahkerassa käytössä. Savonmaalla opin
lipin valmistuksen.
     Evakot olivat myös mukana, kun heiniä käänneltiin, laitettiin seipäille tai haasioille. Heinät
varastoitiin pieniin latoihin. Ne haettiin navettaan talvella rekikelien aikana. Muistan olleeni haravan
varren jatkona äidin antaessa vieressä tiukasti ohjeita ja kertoessa, miten heinän kokoaminen oli
suoritettu aivan eri tavalla hänen lapsuudenkodissaan.
     Lapsuuteni heinäaikaan liittyivät mustat ukkospilvet, kaukana välähtelevät salamat ja uhkaava
jyrähtely. Kohdalle sattuva ukkoskuuro lopetti heinähommat siihen paikkaan. Mustista pilvistä äitini
sanoi:
     - Sattuap savine pilv, musta muute murnistaip.
     Piti muuten useimmiten paikkansa. Mikään ei tuntunut sen mukavammalta kuin hikisen heinä-
urakan keskeytyminen ja sateen ropinan kuuntelu ladon pärekatolla.
     Palkolliset eivät pitäneet kiirettä aterioitaessa. Ukot pohtivat maailman tilannetta; oliko nyt ihan
viisasta mennä sen Aatun kelkkaan, vaikka saksalainen valloitti pikavauhtia Venäjän maata. Ruotsin
pysymistä kaukana suursodasta he ihailivat; mutta siellä onkin se viisas Kustaa. Ja suolakala maistui.
     Äitini kertoi minulle sivummalla lapsuudenkotinsa heinäajan kiireestä, miten vauhtia pidettiin eri
tavalla, jopa ruokapöydässä:
    - Pit pallua niellä, toista purra ja kolmatta kokottua!

     Kumma kyllä, hommat tulivat hoidetuiksi ilman tulenpalavaa hosumista. Iltapuolella joku rengeistä
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otti taskukellonsa ja totesi heinätyöt siltä päivältä tehdyiksi. Paluumatkalla lehmät liittyivät jonon
jatkoksi, kohta oli lypsyaika ja niiden sisäinen kello oli hyvin tarkka.
    Lahja-lehmämme suhteen minulla oli kesäisin jokapäiväinen velvollisuus. Oli kerättävä jostain

pieni pahvilaatikollinen heiniä. Ne heinät minä nyhdin teiden varsilta, metsästä ja milloin mistäkin.
Kiellettyjä alueita olivat luonnollisesti talon pellot ja niiden pientareet. Homma oli työläs ja pitkäve-
teinen, kun niitä heiniä ei tahtonut löytyä mistään. Tavallisesti äiti marmattikin; miten vähän taaskin.
Äiti laittoi heinät puuämpäriin, lisäksi jotain jauhojen tapaista ja kaatoi kiehuvaa vettä päälle. Näin
valmistimme kunnollisen hauteen joka päivä metsästä lypsyhakaan palanneelle lehmällemme, joka
piti huolta, ettei meiltä puuttunut maitoa ja voita. Siihen aikaan ei kaupoissa ollut enää metallista
valmistettuja sinkittyjä ämpäreitä. Oli tyydyttävä aika tavalla painaviin puusankoihin. Puutahan Suo-
messa riitti ja se pelasti monesta ahdingosta.
     Elokuista rukiin niittoa äitini melkeinpä odotti. Hän sai silloin näyttää kyntensä sirpin käyttäjänä.
Katselin vierestä miten kätevästi hän leikkasi sopivan kasan ja sitaisi sen äkkiä lyhteeksi. Lyhteet
koottiin kuhilaiksi. Minä en saanut koskea sirppiin: äiti kertoi kammottavia tarinoita siitä, millaista
jälkeä sirppi oli joskus tehnyt käyttäjiensä käsiin. Lyhteiden kantajaksi kelpasin.
     Heinävedellä oli erikoisen runsaat marjamaat. Mustikka kypsyi ensin. Hillaan täytyi mennä etäisille
soille. Puolukkaan soudimme Vihtarin järven lahden poikki. Vaapukkoja löytyi eniten Joensuun
radan varrelta. Äitini kannusti minua kovin ahkeroimaan naperkkani, pienen marjakorini täyttämisessä.
Hän sanoi kerran huomaamattaan, että isäni Aapro, keräsi niin puhtaita marjoja, ettei niitä tarvinnut
myöhemmin edes puhdistaa. Se kolahti minuun, poimin miten hitaasti tahansa, mutta roskattomia.
Halusin varmaankin olla isäni poika. Tapa on ollut voimassa näihin päiviin asti.

Heinäveden kirkonkylään

Heinäveden kirkolla oli Siirtoväen Huollon konttori. Se jakoi evakoille vaatelappuja. Sinne lähdet-
tiin toivorikkaina asioimaan aikaisella junalla. Edellisenä päivänä olin osallistunut vaatetukseni kun-
nostukseen. Olin hakenut lainaksi talon tuvasta silitysraudan. Tosin samalla olin saanut huomautuk-
sia: pitääkö sitä nyt olla niin hieno kuin “resitentin” poika.
     Kaikesta huolimatta olin prässännyt itse omat polvihousuni. Voi olla, etteivät ne prässit sattuneet
ihan kohdalleen, mutta lopputulokseen olin tyytyväinen. Parhaimmat päälläni astuin junaan.
     Junassa sattui olemaan tuttuja, Jalmari-eno ja Ahtiaisen Manu. Äidilläni ja enolla riitti huastamista
vaikka kuinka. Enoni muisti suureksi ilokseni ja hämmästyksekseni minua aika suurella kolikolla.
Manu oli melkein koko ajan kääntyneenä junan ikkunaan päin, välillä hän kuitenkin sanoi meille
jotakin ja katsoi meitä. Melkein pelästyin, sillä Manun kasvot olivat omituisesti vinossa ja oikeaa
poskea peitti rosoinen arpi. Myöhemmin äiti kertoi Manun saaneen arven talvisodan Taipaleenjoen
lähitaisteluissa venäläisen pistimestä, se oli mennyt suusta posken läpi. Eero mainitsi vuosikymme-
nien kuluttua venäläiselle sotilaalle käyneen vielä pahemmin Manun puukosta.
     En muista enää tarkalleen vuotta milloin kävimme Siirtoväen huollossa, mutta aika erikoinen
käynti se oli:
     - Hyvät vaatteethan tuolla pojalla on, ei nyt tarvitse vaatteiden olla niin sorjia, sanaili arvonsa
tunteva mies tuomionsa ja katseli meitä melkein paheksuen.
     Lähdimme noloina ulos. Emme menneet mankumaan uusia talvikenkiä toista kertaa. Varmaan-
kin käytetyin vaateparteni olisi saanut metsäpirttiläisen virkailijan heltymään. Nöyryytetty äitini ei
voinut hillitä kieltään, vaan ulkorappusia laskeutuessamme hän laukaisi vanhan totuuden:
     - Miä kerriäjält naimist pyytämiä, vie itse vittuu männessäis!
Sanonta on ymmärrettävä eri tavoin, kuin miltä siinä olevat sanat näyttävät. Eli, meidän olisi var-
maan pitänyt viedä ne talvikengät sille nirsolle ja arvonsa tuntevalle henkilölle, niin sitten kaikki
olisi ollut hyvin. Olin pienestä pitäen tottunut äitini ronskiin kansankieleen, joten siitä sanaparresta
ei sen kummempaa.
     Muuten Heinäveden matkat olivat mieleeni, kävimme kaupoissa ja majatalossa korvikkeella.
Kohokohta oli, kun menimme kirkkomäelle ja ihailimme sieltä avautuvaa järvi-Suomen maisemaa
Heinäveden reitin varrella.
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Kohti Petroskoita

Talvisodan kokenut Tauno soti jatkosodan ensimmäiset taistelunsa Sortavalan pohjoispuolella,
Harlun valtauksessa. Seuraavaksi hän taisteli Sortavalan sokkeloisessa saaristossa elokuun lopul-
la 1941. Osa saarista oli Taunolle tuttuja kalastusreissuilta jo ennen talvisotaa. Tamhanka oli eräs
tutuista saarista, sillä sen hän oli ohittanut monia kertoja venekunnan viedessä kalasaaliita Sorta-
valaan. Silloin ennen keltaisissa öljytakeissa, nyt armeijan harmaissa.
     Tamhangan saari oli Sortavalasta etelään. Sen valtaukseen komppania sai tykistöltä kunnolli-
sen tulituen ja savutuksen maihinnousukohtaan. Komppania rantautui helposti nopeilla syöksy-
veneillä, mutta sen jälkeen tykistön tuki lakkasi. He saivat vallata saarta pienellä osastolla ja omi-
en jalkaväen aseiden turvin.
     - Siel ol paljo ryssiä, myö jouvuttii hyökkiämiä iltapäiväst kovas vessatties. Siin kuatu paljo mei
miehii ja paljo jäi ryssiikii. Ja sit meijän pit yöpyy suares, mut takantpäi tul käsky, jot meijän pittiä
männä takasii, ko yöl nuapur tuop lissiä joukkoi siihe suarie. Meijä komppania piällikkö ja joukkuee
johtaja sannoit, jot myö ei lähetä täst mihikiä, ko omat tappiotkii olliit jo nii suuret. Kylhä myö sit
yöl nähtii ko ryssä laiva toi paljo sotilait, mut hyö läksiit uamul takasii. Sit myö lähettii hyökkiämiä
ja suatii se selväks.
      Meijä ketju ol harvas ja nii ranna puolel jäi ryssii paljo kivikkoihe vällii ja mie mökäsin täst
joukkuee johtajal, mut hiä viittas vua kintual, jot kyl takant tulliet ne hoituat, niiko tekkiitkii.  Siin
Tamhakasuares män liia paljo ommii miehii.
     Samoihin aikoihin käytiin kovat taistelut Sortavalan omistuksesta. Näytti siltä, että suuri saaris-
to saataisiin motitetuksi ja paljon sotasaalista. Neuvostojoukot jättivät kuitenkin saaret hyvin jär-
kevästi viivyttäen ja veivät kalustonsa mennessään. Jälkeenpäin puhuttiin vesiperämotista.
     JR 51 sivuutti Laatokan kalastajalle tutut paikat, Lunkulan, Tuleman, sekä Salmin ja painui
Aunuksen Karjalan korpiin. Välillä tapeltiin, marssittiin pitkiä päivämatkoja, nukuttiin teltoissa ja
totuttiin tunnottomiksi täille ja muille syöpäläisille. Miehistä tuli vähitellen korpisotureita.

Syksypuolella kapteeni Koivusalon komppania valtasi ties kuinka monennen venäläisen kylän. Val-
tauksen yhteydessä saatiin  vankeja, osa haavoittuneita. Heidät sitoi ja hoiteli venäläinen nainen,
sanitääri. Joku nuori punasotilas oli saanut kuusi pintahaavaa, hän  oli hyvin hädissään ja näytti
käsimerkein, että suomalaiset ampuisivat hänet. Meikäläiset arvelivat pojan pelkäävän kidutusta.
Kun taistelutoiminta oli lakannut, suomalaiset huomasivat, että naapuri oli koukannut ja katkais-
sut huoltoyhteydet. Osasto järjesti vartiot ympäri kylää ja pystytti teltat joen rannalle, erityisen
kauniiseen paikkaan. Oltiin motissa.
     Vangit majoitettiin yhteen vartioituun telttaan. Seuraavana päivänä sanitääri näki hetkensä tul-
leen ja yritti karata. Häntä ei ammuttu, vaan joku miehistä ui tytön kiinni kapeasta lahdesta. Vanki-
telttaan laitettiin naruista ja mantteleista näkösuoja, jossa sanitääri kuivatteli kaminan vieressä
itsensä ja vaatteensa. Tämän jälkeen hän hoiti tunnollisesti kipinävartion tehtäviä.
     Ruoka loppui leipälaukusta pian, eikä kylästäkään löytynyt suuhun pantavaa, ei edes suolaa,
ainoastaan perunoita maasta. Niitä he söivät sellaisenaan sillä tulien teko oli ankarasti kielletty.
Neljän vuorokauden nälkä kurni vatsoissa, ennen kuin yhteydet taas pelasivat ja huolto tavoitti
heidät kapulateitä pitkin. Niin omat kuin naapurinkin haavoittuneet vietiin JSP:lle (joukko-
sidontapaikalle). Muut vangit joutuivat rintaman taakse, muuta Tauno ei heistä sitten tietänytkään.
Oltiin jo syyskuun puolella ja lähestymässä Kaskanan korpea, suurinta yhtenäistä erämaa-aluetta
Aunuksen Karjalassa.

Metsämiehet

Syksyllä alkoi kanalintujen pyydystys. Olin Pesosen Jussin mukana virittelemässä loukkuja ja rihmasia.
Pyydyksiä aseteltiin kangasmetsien sellaisille poluille, missä metsot ja teeret liikkuivat. Loukku oli
painava puu, minkä toinen pää viritettiin kahdesta kapulasta veistetyn lukon varaan. Minun veistämääni
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lukkoon asetettiin lukon laukaiseva ohut oksa. Kun metso sitten käveli polkuaan ja hyppäsi sen tiellä
olleen oksan päälle, lukko laukesi ja painava puu nitisti metso-paran. Asettelimme myös rihmasia,
ohuesta langasta notkeaan pieneen taivutettuun puuhun viritettyjä silmukoita, joihin joku teeri tai
metso saattoi joutua.
     Saaliistamme muistan vain yhden. Minulla ja Jussilla oli yksi yhdessä valmistettu loukku. Siitä
löytyi kerran komea ukkometso. En kuitenkaan päässyt saaliin jaolle, koska en ollut juuri silloin
Jussin matkassa kokemassa pyydyksiä. Mukamas ikivanhan säännön Jussi ilmaisi vasta saaliin jää-
tyä pyydykseen. Lyhyt metsästäjän urani rajoittuukin näihin Savon maan syksyihin. Ainakin se tun-
tui jännittävältä puuhalta, ja kukaties minusta olisi tullut toisissa olosuhteissa eränkävijä niin kuin
esimerkiksi Jalmari-enostani.

Evakkoreissuillamme kuuntelin monen monta kertaa äidin kertomusta Jalmari-enon ilveksen hiih-
dosta, ajalta ennen talvisotaa. Ensin hän kertaili runon pätkää:

Jalmar ampui ilveksen
ihan päätä pahkaa,
joka kantoi kainalossaan
ehjää ketun nahkaa

Ei se kyllä niin ollut, eikä se ampuminen käynyt tuosta noin vaan ja ehjästä ketun nahasta ei ollut
tietoakaan, vaan:
     Jalmari oli tullut aamulla hiihtopartiosta rajalta ja nähnyt Neuvostoliitosta yön aikana tulleen
ilveksen jäljet. Hän päätti hiihtää sen ilveksen kiinni, mutta sitä ennen hän lepäsi kunnolla, sillä hän
tiesi myös ilveksen lepäilevän keskipäivän auringossa. Jalmari laittoi vyölleen Parabellum-pistoo-
lin, sukset jalkaan ja lähti ilveksen jahtiin sopivalla hankikannolla. Enoni oli kova hiihtäjä, niin kuin
muutkin Hatakanmäen Hämäläiset. Suksi luisti kunnolla, ja pian hän tavoitti ilveksen makuupaikan.
Lumi ei ollut ehtinyt vielä kovettua ja se merkitsi sitä, että ilves oli lähtenyt pakoon hänet vainuttu-
aan. Jalmari huomasi samassa paikassa ketun jäännöksiä.
     Hetken tutkittuaan erämies näki kahdet jäljet lumessa. Kettu ja ilves olivat tulleet toisiaan vas-
taan. Kettu oli tehnyt virheen, se oli paennut sivusuuntaan, ja ilves oli iskenyt salamannopeasti sii-
hen kiinni, tappanut ja syönyt sen, vain jokunen karvatuppo oli enää hangella. Jos kettu olisi lähtenyt
samoja jälkiä takaisin, se olisi kenties pelastunut, sillä kettu on sitkeä pitkänmatkan juoksija, ja siinä
kisassa ilves olisi jäänyt toiseksi.
     Erämies päätteli ilveksen mahan olevan liiankin täynnä, eikä se voi olla juuri nyt parhaimmassa
juoksukunnossa. Jalmari täysillä perään. Hän saikin pian eläimen näköetäisyydelle, mutta sen juok-
su oli vielä hyvin kevyen tuntuista. Annahan olla, lisään hiukan vauhtia. Ties kuinka pitkän matkan
he olivat tulleet, kun Jalmari huomasi ilveksen välillä pysähtyvän ja lähtevän pakoon vasta, kun hän
tuli sen lähelle. Iso kissa oli siis uupumassa. Jalmari lisäsi vauhtia ja pääsi hyvin lähelle takaa-
ajettavaa. Hän huomasi sen läähättävän  nopeaan tahtiin. Väsyy, väsyy. Mutta taas nopea pyrähdys,
pysähdys. Jalmari karjaisi ja ilves taas pakoon. Sitä leikkiä kesti kauan. Välillä hän ampui jonkun
kerran ilvestä hyvin läheltä, ei osunut. Oli alkanut hiihtäjänkin käsi täristä. Mentiin mäntykangasta,
kun ilves teki äkkiä valtavan loikan hypäten suureen mäntyyn. Hetkessä se oli latvuksen suojassa
piilossa. Silloin Jalmari otti kaikessa rauhassa pistoolin, tähtäsi tarkasti ja veti kylmän rauhallisesti
liipaisimesta. Klik. Ase ei toiminut. Jalmari veti pistoolin lippaan pois. Patruunat olivat lopussa.
Jälkeenpäin selvisi erään vartiomiehen harjoitelleen sillä, eikä hän ollut muistanut panostaa lipasta.
     Siinä rajamies ihmetteli paita märkänä mitä tehdä. Samalla tuli mieleen, entä jos se ilves olisi
kääntynyt korkealta puun rungolta ja iskenyt pitkät ja terävät kyntensä häneen. Olisi ollut naurussa
pidättelemistä. Ilta-aurinko alkoi mennä mailleen ja kylmä hiipi toden teolla miehen hartioihin. Jos
lähden, mitä ilves tekee, iskeekö kiinni. Tähänkään en voi jäädä. Jalmarin takaa metsässä pamahti
sotilaskivääri. Ilvekseen osui, suuri kissa hamuili jaloillaan kuin turvaa etsien komean männyn
latvuksesta ja lysähti liikkumattomana paikalleen. Punaisia veritippoja alkoi putoilla valkoiselle
hangelle.
     Ampuja oli eräs vartioston miehistä. Hän oli lähtenyt heti Jalmarin perään katsomaan, miten
ilveksen ajon oikein käy. Kaksi miestä kiirehti hämärtyvässä illassa kohti rajavartiostoa. Jonkin ajan
kuluttua Tapparin rajavartioston tuvan seinää koristi komea ilveksen turkki.
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Itä–Karjalan korvessa

Itä-Karjalan korvessa asteli Tauno-veljen joukkuetta vastaan kaksitoista vihollisen sotilasta kivää-
rit selässä ja kädet ylhäällä. Miehet puhuivat selvää suomea ja ilmoittivat halustaan jäädä suoma-
laisten vangeiksi. Heidän hyvä suomenkielensä kertoi vankien olevan luultavasti Inkerin poikia.
Yksi miehistä lähti viemään vankeja taaksepäin, pyssyt edelleen vankien selässä.
     Vangeiksi saaduille tarjottiin suomalaisten taholta yleensä savut; ei tässä nyt ihan hengenhätää
ole. Jotkut haavoittuneet tai muuten pakkotilanteessa antautuneet olivat kovia poikia, he eivät otta-
neet tarjottua tupakka, vaan vannoivat tulevaa kostoa.

Se pataljoona, johon sotamies Hämäläinen kuului, suoritti etelästä koukkauksen Latvan aseman
alueelle ja jatkoi siitä kohti Latvan kylää 18. - 25. 9. 1941. He tekivät sotahommia ilman lepoa ja
ilman säännöllisiä muona-annoksia. Ryhmä oli tullut venäläiseen taloon. Kun oli hirmuinen nälkä,
tempaisi yksi miehistä sikaa kirveen hamaralla otsaan ja laski veret. Ei voitu sytyttää tulta ja keit-
tää lihoja, koska se olisi voinut paljastaa heidän olinpaikkansa kylän ympärillä liikkuville viholli-
sille. Muutenkin menetykset olivat olleet suuret. Miehet yrittivät syödä lihaa sellaisenaan suolan
kanssa. Sian teurastuksesta he saivat päälleen hirmuisesti venäjänkielisiä kirouksia. Oli tapettu
kolhoosin sika.
     -Ja sit ko yhel miehel ol oikei kova jano, nii hiä män tuppua ja ko siin ovesuus ol suur pytty hiä
tökkäs paki kanne sin ja joi. Sit hiä käi ihmettelemmiä mite se ves olkii nii liukasta ja jäykkiä. Ja
perhana, sen verra sit katsottii tultikul, ja nähtii jot se olkii suur laskiastia, jos ol sit iha mitä vua.
Mut sit se mies alko naurua, jot hiä ihmettelkii mite paki kans jotekii töksäht. Ei se häntä tappant.
Ja tiä on iha tosi. Hiä ol meijä ryhmä poikii, ja siin myö oltii jokahine.

Autosotamies Eero Hämäläinen sai Kotkatjärvellä komennuksen viedä tarvikkeita etulinjan jou-
koille. Hän oli ajellut jo epäilyttävän kauan yksinäistä metsätietä, kun kapulasiltaa pitkin käveli
autoa vastaan viisi venäläistä, kaksi naista ja kolme miestä. Miehillä oli kiväärin piiput alaspäin.
Pieni ryhmä halusi antautua vangeiksi. He eivät halunneet sotia. Toinen naisista puhui hyvää suomea,
mutta toinen vain venättä. Vangit lavalle ja ”ykköstä silmään”.
     Kuski ja apumies yrittivät etsiä korvesta omia joukkoja. Turhaan. Auto käännettiin ympäri ja
ajettiin takaisin Kotkatjärvelle, missä vangit luovutettiin komppanialle. Tämän jälkeen valittiin
autolle toinen reitti ja uusi yritys. Omat joukot löytyivät melko läheltä.
     Juttu ei päättynyt tähän, sillä parin viikon kuluttua velipoika tapasi sattumalta samat tytöt uu-
delleen Kotkatjärvellä. Naiset, jotka eivät olleet joutuneet sotavankileirille, riemastuivat ja halusi-
vat Eeron mukaansa viettämään iltaa. Suomen taitoinen tulkkasi ja niin toinen kertoi olevansa
leningradilainen leipuri. Niinhän siinä sitten kävi, että velipoika vietti sen leningradilaisen kanssa
lemmekkään yön. Autosotamies Hämäläinen ja leningradilainen leipuri olivat vain oikein hyviä
toisilleen.

Auton kuormaa purettiin Kaskanan korvessa. Eero katseli lastin purkamista ja jalkaväen osastoa
ympärillään: väsyneitä ja likaisia mihiä. Hän huomasi, että eräs sotamies tuijotti häntä merkilli-
sesti. Velipoika mietti, että mitähän tuokin pitkäpartainen äijä tuossa oikein virnistelee. Mies tulee
ihan lähelle ja tuttu ääni kysyy:
     - Et sie tunne minnuu?
     - Ai, Tauno, perkele!
     Veljekset olivat tavanneet. Tauno kertoi kasvattavansa pitkää partaa, samoin kuin eräs toinen-
kin ryhmän pojista. Sitten, kun he joskus pääsevät lomille, he menevät yhdessä valokuvaan. Vielä
kirjekuulumiset kotirintamalta, Eero käänsi auton kohti huoltokeskusta ja Tauno jäi korpeen odot-
tamaan seuraavaa hyökkäyskäskyä.

Latvan aseman valtauksen jälkeen Eero kuuli merkillisen tarinan venäläisestä naissotilaasta.
Punasotilas oli kiivennyt puuhun ja suomalaiset yrittivät saada hänet alas puhumalla, mutta puusta
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alkoikin äkkiä tulitus ja neljä suomalaista kaatui siihen. Tämän jälkeen meikäläiset tipauttivat
naisen.
     Asia sai kantavuutta vuosikymmenien kuluttua. Jälkeenpäin on käynyt selville, että Eeron
toisen vaimon, Mirjan, isä ja ammuttu naissotilas olivat serkuksia. Mirjan isä oli Aunuksen
karjalaisia ja hän oli tullut 1919 hävityn Aunuksen retken pakolaisena Suomeen, kun taas
hänen serkkunsa oli jäänyt rajan itäpuolelle.

Komppania oli pysähtynyt metsikköön Hiilikylän aukean reunaan. Kylä tuntui melkein kuin nuk-
kuvan heidän edessään notkossa, niin kuin monet muutkin helposti valloitetut kylät. Ainuttakaan
savua ei ollut näkyvissä. Myllärin Jukka, eräs saman ryhmän pojista hyppäsi komppanian pääl-

Autosotamies Eero Hämäläinen
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likön kapteeni Koivusalon eteen ja pyysi: anna minulle kunnollinen loma, niin minä otan yksin
haltuun koko kylän. Sitä riskiä päällikkö ei ottanut. Hän odotteli ja mietti tilannetta.
     Taistelujen äänet kovenivat Petroskoin radan suunnassa, ja ällistynyt komppania näki
valtavan neuvostoyksikön lähtevän täydessä taisteluvarustuksessaan vastakkaisesta rinteestä
ja rientävän apujoukoiksi taistelujen painopisteeseen. Miehille selvisi samalla, ettei heistä
ainutkaan olisi jäänyt henkiin, jos he olisivat hyökänneet hetkeä aikaisemmin. He olisivat
joutuneet neuvostojoukkojen tulitukseen aukealla notkelmalla.
     Komppania kiersi venäläisten asemat ja valloitti ne sivusta suoritetulla hyökkäyksellä. He
katselivat hiljaisina naapurin vahvasti linnoitettua tukikohtaa, josta oli esteetön näkyvyys
vastakkaiseen rinteeseen, sinne missä komppanian päällikkö oli hetkeä aikaisemmin empinyt
hyökkäyksen aloittamista.

     -Sit ko myö lähettii Hiilikyläst kohti Petroskoita, myö jouvuttii tuas mottii. Ja, perhana, ei suatu
yhteyksii mihikiä päi. Siin myö sit oltii kolme vuorokautta. Olha meil kyl vartiot ympärsie, mut ko
väsynt mies käi pitkällie siihe kiirees kaivettuu kuoppua, hiä nukaht järkiniä. Ryssä partiot noukkiit
viis tai kuus nukkuvua vartiomiestä. Mie en käynt siihe kuoppua, mie nojasin puuta vastikka ja ko
nukahin nii samas heräsin ja jos sit ranatti räsäht lähel nii samal viisi män unet. Sit ko myö suatii
tietuo toisist, nii  hyökättii yhel sivul ja näi myö sekkii motis olo murrettii. Ja tuas kohe Petroskoita.

Petroskoin radiokukkula

Kapteeni Koivusalon komppania lähestyi Petroskoin radiokukkulaa harvassa ketjussa. He kuulivat
jo täyden taistelujen melskeen kaupungin pohjoispuolelta. Rinne, jota he kiipesivät, kasvoi nuorta
matalaa puustoa, pajupensaita ja pitkää ruohoa. Oli syyskuun viimeinen päivä 1941. Vaikka vihol-
lista ei näkynyt missään, he tiesivät, että lähellä on. Pitää varoa  yllätystä. Mutta kuitenkin lähietäi-
syydeltä avattu venäläisten tulitus oli arvaamaton. Samalla alkoi heidän päälleen sataa
käsikranaatteja. Niin lähelle heidät laskettiin. Taunon oikealta puolelta haavoittui joukkueenjohtaja
Turunen päähän. Vasemmalla puolella kaatui se partainen sotamies, jonka kanssa velipojan piti
mennä lomilla yhteiseen valokuvaan. Hyökkäys pysähtyi.
     - No, mie jäin siihe keskel. Mut sit myö nähtii nii hyväst siin pusikos mist ryssä ampu pikakivärlöil.
Siihe ko sit tähtättii nii ain hiljen. Sitä kest siin tunni kauve, sit ryssä läks mänemiä karkuu. Myö
noustii Petroskoi Tiltu lähetysasemal. Siihe se hyökkäys melkei jäikii, ko meikäläisii tul vastua.
     Osasto löysi pienen saunan. Se lämmitettiin kuumaksi ja orsille ripustettiin täiset vaatteet.
     - Nii paljo ol suuri täilöi, jot ropina käi ko ne tippuit lattial, nii ko rakkeita ois satant. Housuje
sisäsaumas ol täitä nii ko mustua narruu. Mut niihe ol tult jo turtaks.
    Vasta kun syöpäläiset oli nitistetty kuumuudessa, miehet kiipesivät lauteille. Valitettavasti en

huomannut kysyä äänitystilanteessa, miltä se saunominen oli oikein maistunut. Jää arvailtavaksi.
Ainoaksi sotasaaliiksi velipojalle jäi radioasemalta ja koko sotareissulta pitkä ja kapea pellavainen
pyyheliina. Se seuraili tämän kirjoittajaa monia vuosia opiskeluaikana.

Jokaisesta Petroskoin vallanneesta joukko-osastosta otettiin joukkue voitonparaatiin. Joukkue, jossa
Tauno oli, sai tämän kunniatehtävän. Muu osa JR 51:ä lähtivät valtaamaan Syvärin etelärantaa.
Ennen paraatia suoritettiin siihen osallistuville tarkastus. Parrat saivat lähteä. Paitsi, kun tarkastava
upseeri näki velipojan, hän päästi partasuun sellaisenaan läpi. Oli vielä kehunutkin hyvin hoidettua
partaa.
     Joukkojen katselmus ja paraati oli 12. lokakuuta 1941  ja sen otti vastaan juuri kenraalimajuriksi
ylennetty E. Heinrichs. Paraatissa kohtasivat korpisoturit ja korkeat upseerit. Kenraalit juhlivat
illalla lasien kilistessä kaupungin valtausta ja Heinrichsin ylennystä, mutta korpisoturit painuivat
telttoihinsa ja keittivät korvikkeet. Kaupunki sai komealta kalskahtavan nimen, Äänislinna.

Kotirintaman syksy

Koulun aloittamiseen syksyllä 1941 ei sisältynyt mitään järkytyksiä. Talvi tuli aikaisin ja ensilumi jäi



106

pysyväksi. Muistan miten koivujen syksyn keltaamat lehdet jäivät puihin. Talvesta tuli vieläkin anka-
rampi kuin kovista pakkasistaan tunnettu talvisodan aika.
     Elettiin aikamoisessa puutteessa. Kortilla ostetut jauhot olivat joskus niin kehnoja, että niistä val-
mistettu leipä ei edes noussut kunnolla. Leivästä tuli merkillisen sitkeää. Äit-Mar alkoi käydä kylillä
hieromassa. Ja johan kunnollisia jauhoja löytyi, varsinkin eräältä mylläriltä. Joskus hän toi nyytissään
vehnäjauhoja ja kananmunia, mutta niistä ei sitten saanut hiiskua kenellekään. Kuivakakut leivottiin
tavallisimmin vehnä- ja ruisjauhojen sekoituksesta Kotilieden ohjeen mukaan. Sakariini sai kelvata
makeutukseen. Minusta ei nykyisin enää osata tehdä ensinkään niin maistuvia kakkuja.
     Menin kerran erään pojan kanssa heille koulun jälkeen. Vaikka me elimme vaatimattomasti niin
näin, että se perhe eli niukkaakin niukemmissa oloissa. Istuin penkillä ja katselin heidän suuren
perheensä aterioimista. Ruokapöydästä puuttui leipä. Pienimmillä oli tuskin vaatteita. Katselin to-
dellista köyhyyttä silmästä silmään. Kotona sitten kerroin millaisessa talossa olin ollut. Seuraavana
aamuna sain lähteä kouluun vähän aikaisemmin. Äiti laittoi mukanani viimeisimmän leipämme vie-
täväksi vielä köyhemmille. Hän lisäsi, että kyllä meillä on säästössä jauhoja yhteen taikinaan ja kyllä
hän paistaa osaa. Toimitin leivän perille. Kotiin tultuani äiti uteli: mitä sanottiin. En minä oikein
muistanut.

Kenttäposti kuljetti kirjeitä kotirintaman ja rintaman välillä. Kotirintamalta lähetettiin ruokapuolta
sen verran, mitä irti saatiin. Joskus sotapoika saattoi saada “tuntemattoman sotilaan” paketin, eli
lähettäjä ei tiennyt kenelle paketti joutui. Erään Taunon lähettämän kirjeen yksityiskohta on jäänyt
mieleeni: ollaan täällä sitä varten, ettei Viljon enää tarvitse ryhtyä näihin hommiin.
     Posti toi hyvissä ajoin ennen joulua Haminasta suuren joulupaketin. En muista paketin sisältöä,
mutta kyllä meidän evakkojen kelpasi. Tämän vuoden jouluna huomasin äidissäni oudon ilmiön.
Kun jouluun oli vain pari päivää, ei äitini hillinnyt itseään, vaan esitteli minulle joululahjani - peh-
meät paketit. Oli miten oli, joulu tuli myös Latvan talon piharakennukseen.
     Tähän jouluun antoi oman hohtonsa se, että talon isäntä vei kaikki lapset koulun kuusijuhlaan
reellä Vihtarin järven jäätä pitkin. Oli kuin olisimme ajaneet joulukirkkoon.

Kohti asemasotaa

Sillä aikaa, kun velipoika valmistautui Äänislinnan paraatiin, JR 51 jatkoi menoa Syvärin rannalle
Vosnasenjan kohdalle. Väsyneet ja suurien tappioiden kuluttamat joukot kieltäytyivät joen ylityk-
sestä. Vasta kun saatiin tykistön tulituki ja savutus, joukot lähtivät  leikkiin mukaan. Tämän jälkeen
naapuri sai uusia joukko-osastoja, ja vastus oli armottoman kovaa. Kaivauduttiin vähitellen ase-
miin vuosikausiksi.
     Siellä jossain Syvärin eteläpuolella sotamies Hämäläinen tuli vartiosta ja kiroili teltassa: tätä
mennuo meistä ei säily kukkua henkis. Eräs saman ryhmän uskovainen poika lohdutteli Jumalan
varjelleen heitä ja varjelisi edelleenkin. Se poika kaatui seuraavana päivänä.
     Kolme komppaniaa oli saanut vallattavakseen edessä olevan suuren kukkulan. Kaikki kävi muu-
ten hyvin, mutta vain heidän komppaniansa hyökkäsi aukealla kohti kylää. Missä olivat muut?
     - Sivuil ei tult kettiä. Perhana, sielt kyläst läks tuhansii ryssii, ja ne käivät meitä kiertämiä. Meil
tul kova kiire jot piästii sin metsäreunua takasii. Siin metsäs myö oltii kamalas pakkases koko
seuruava yö. Sillo ol nii kova pakkane, et vua sillie selvittii, jot vuoroperriä toine mies ol all
lämmittelemäs. Tulta ei suant tehhä eisikiä, koko metsä ol täynnä ryssii. Vast uamul myö alettii
suahha appuu, ja silviisii siint selvittii takasii omil asemil.

Kenttäposti kuljetti kirjeitä ja paketteja sen kun vain ehti. Tuskin koskaan tavallinen suomalainen
mies on ilmaissut herkkiä tuntojaan, niin kuin viime sotien aikana. Valitettavasti monien perheiden
kohdalla todistuskappaleet ovat kadonneet sotien melskeisiin, evakkoreissuilla tai ikääntyneet lesket
ovat polttaneet ne. Monet heistä ovat ajatelleet kenttäpostikirjeiden olleen vain heille tarkoitettuja
henkilökohtaisia viestejä.
     Molemmat velipoikani kirjoittelivat aina joskus kotiinkin. Useammin kuitenkin naisihmisille,
näin arvelen. Kirjeet alkoivat aina: täällä jossakin ja päiväys. Ei ollut lupaa mainita sen-
hetkistä olinpaikkaa. Tauno oli koko ajan kirjeenvaihdossa Simolan Einon kanssa. Varmaan-
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kin Eino oli viestittänyt jotenkin joutumisestaan Päämajan kaukopartioihin.

Stm. Hämäläinen - lomalainen

Komppania oli saanut vihdoin omat kiinteät asemat ja uskottiin, että hyökkäykset olivat heidän
kohdaltaan ohi. Eivät olleet. Koivusalon komppania otettiin vieraalle lohkolle hyökkäämään. Siel-
lä oli tärkeä kukkula, joka oli saatava meikäläisille. Miksi juuri he, sitä Tauno ei voinut  arvailla.
     Oli jatkosodan pahin nälkätalvi 1942. He eivät olleet saaneet edes leipää kahteen, kolmeen
vuorokauteen. Hyökkäävä komppania majoitettiin yöksi telttoihin pataljoonan tasolle. Hyökkäys
oli seuraavana aamuna. Joukkoja ei ollut enää helppo saada rajuihin hyökkäyksiin. Sinä yönä
lähti komppaniasta kaksikymmentäyksi miestä metsäkaartiin eli he yksinkertaisesti karkasivat. Puoli-
joukkueen teltta oli komentajan teltan vieressä. Pataljoonan komentaja kysyi jokaiselta komppani-
an mieheltä, kuka vastustaisi tätä hyökkäystä. Menestyneille luvattiin vielä kymmenen vuorokauden
kuntoisuusloma. Sotamies Hämäläinen:
    - Kyl mie miän nii kauva ko hermot pittiät. Sit mie en tiije mitä mie tien.
    Nälkä teetätti seuraavaa:
    - Sit par savolaista poikua käi jutututtammua pataljoona komentaja telta vartiomiestä. Samal
yks män sen vartiomiehe tuaks ja ruappas komentajan leipäsäkin telta ovesuust. Hiä juoks meijä
telttua, ja järkiniä leivät piiluo er miehil.
     Ei kulunut montakaan minuuttia, kun komentajan lähetti tuli etsimään kadonnutta leipäsäkkiä.
Myllärin Jukka oli kiroillut:
     - Perkele, eihä nuo herrat muuta tie ko makkuavat takan ja myö lähetiä uamul hyökkiämiä, eikä
meilkiä uo leipiä.
Jukan selitys riitti, lähetti poistui ja komentaja jäi ilman leipää.
    Toiminta alkoi varhain seuraavana aamuna. Riittävän tykistön tulivalmistelun avulla suoritettu
hyökkäys onnistui, kukkula vallattiin ja asema pidettiin. Omat menetykset jäivät  vähäisiksi. Metsä-
kaartilaiset palailivat hiljalleen komppaniaan. Pataljoonan komentaja otti heidät komppanian eteen
ja tiedusteli komppanian miehiltä, mikä olisi sopiva rangaistus. Hän sai ainoastaan ehdotuksia
vapauttavasta tuomiosta, eikä vienyt juttua eteenpäin. Jos hän olisi sen tehnyt, olisi miehet voitu
ampua pelkuruudesta. Olisiko komentajalla ollut mielessä kadonnut leipäsäkki ja yhteinen nälkä?
Joukkueen pojat olivat varmoja, että Tauno saisi luvatun kuntoisuusloman.
     - En mie sitä kaipua, enkä mie uo teht enempiä ko muutkua.
    Kuntoisuusloma tuli ja sen päälle neljätoista vuorokautta prosenttilomaa. Melkein kuukauden
loma!

Taunon ensimmäistä lomamatkaa eivät haitanneet kylmät kuorma-autokuljetukset, eivätkä täydet
lomalaisjunat. Junassa hän tapasi tutun Raudun pojan ja he päättivät viettää vuorokauden Pieksä-
mäellä. Rautu oli Metsäpirtin naapuripitäjä ja sen murre kutakuinkin samanlaista kuin oma
murteemme. “Veljekset” jäivät junasta Pieksämäellä ja saivat jostain pullon viinaa. Vaikka oli
ankara talvi, ensimmäinen loma alkoi olla heille suvinen sunnuntai. Toiselta puolen katua kulki
heidän ohitseen joku luutnantti. Sellaisia he olivat nähneet taisteluhaudoissa heidän vierellään
tasavertaisina sotilaina, eivätkä he huomanneet sotamiehen velvollisuutta, kunnian tekoa. Mutta:
     - Se luti ko piäs mei ohitse, nii se tulkii mei ettie ja huus ko paha peto, jot mitä miehii työ uotta.
Myökö oltii jo vähä hutikas, myö käytii nauramua ja sanottii jot sotamiehii ja mänös lomil. Paperit
tän heti, tuletta piävartiuo ja sielt linjoil. No, myö annettii paperit, hiä katsuoo niitä - ja tuas meitä
- ja tuas paperloi ja alkokii huastua lempiäst, jot mite teil on noi rikkinäiset ja likaset vuattiet? Myö
ko piässiä sielt juoksuhauvoist ja muakorsuloist lomil, ni ei meil uo tiän parempii.
     Sit se tuumas, ja sano, jot sit ko työ piäsettä kottii, nii jos vaik teijä äit vähä korjuajais. Ne ko
olliit nii piru repaleisii ens kertua lomil tulles. Myö sanottii, jot meil ei uo kottii kummalkua, toine
ko on Rauvust ja toine Metsäpirtist. Mut kyl myö sellasiikii löyvetiä, mitkä korjuavat.
     Sit se alko huastua mukavast, telläs paperit takasii ja sit myökii jo herroteltii. Hiä ol niät evers-
tiluutnantti ja Pieksämäen varuskunna komentaja. Samaha se ois olt vaik hiä ois ottant pape-
rit, myö ois pietty loma, ja sit mänty takasii linjoil.
     Pieksämäellä sankarit suunnistivat kahvilaan. Siellä he löysivät vielä vapaan pöydän.
Paljoa herkkuja ei ollut saatavilla korvikkeen lisäksi. He alkoivat katsella ympärilleen:
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     - Siel ol sit kapteenii, luutnanttii ja vänrikkii ja siin pöyväs meijä vieres istu kaks oikei
piru sorjua mustalaislikkua. Monet herrat pyyteliit heitä pöytihie, mut tytöt ei lähteniet. Hyö
istuit vua siin omas pöyvässiä ja kuunteliit meijä juttui. Sit hyö sannoit, et eik hyö sua tulla
mei pöytiä, ko siin ol kaks vappuata tuolii. No mikäs siin. Hyö tulliit ja sannoit, jot hyö on
Rauvust. Ja kyl hyö tunsiit kaik paikatkii. Hyö ko olliit kuulleet meijä puhheen, nii siint hyö
tiesiit mist myö ollua.
    Myö otettiikii ne mustalaislikat, kaput ja lutit jäivät näppijiä nuolemua. Myö mäntii niihe kans

oikei kauniisee paikkua metsiä, ja kyl meil siel iha hyväst män. Ja tiä on iha tosi!
     Seuraavana päivänä juna vei toista lomalaista kohti Seinäjoen asemaa. Hänellä oli taskussaan
tuntemattoman Marjan kirje, missä toivotettiin tervetulleeksi Peräseinäjoelle. Stm. Hämäläisen tul-
lessa linjurilla kirkonkylään häntä oltiin siellä hevosen kanssa vastassa. Kirjeenvaihtokaveri Mar-
ja peitteli sotapojan rekeen vällyillä ja niin lähdettiin kotitaloon. Marja kertoi matkan aikana asu-
vansa kahdestaan sisarensa kanssa ja hoitavansa taloa parhaansa mukaan. Heidän vanhempansa
olivat kuolleet ja hänen veljensä oli Kannaksen rintamalla.
     -Sielhä mie olin toista viikkuo. Vaik en olt ikäniä enne näht, nii pito ol paremmast piäst. Saunuakii
tulliit miu kanssain. Se vua ol harmi ko toine tahto tulla ain mustasukkaseks toisel. Mut kyl mie niist
molemmist tykkäsin.
     Jos joku yritti myöhemmin kysellä tarkemmin tästä lomareissusta, sotapoika hymyili ilkikurisesti
ja - vaikeni. Taunolla oli molempien valokuvat aina mukanaan rintamalla ja pari muutakin kertaa
hän kävi tapaamassa sisaruksia Peräseinäjoella.
    Samassa pitäjässä oli sukulaisia, kylä- äijä ja hänen poikansa Albert perheineen. Siellä lomalainen
viipyi jonkun päivän. Äijä oli kovasti mielissään tyttärensä pojan käynnistä. Vaikka kyllä sukulaiset
olivat vähän ihmetelleet, mikä sai Taunon tulemaan kauas Pohjanmaalle. Äijä oli ollut jo kovin
voimaton ja hän oli vain tupasilla osallistumatta talon ylläpitoon. Mutta täysissä järjissään hän oli
ja lähetteli kovasti terveisiä Marialle ja Viljolle Vihtariin.

Nikolai II

Istuin sängyssä, äiti härkensi jotain hellan äärellä, kun oveen koputettiin. Sisään astui mustapartai-
nen sotilas. Minä jäin tuijottamaan, äiti taisi vähän pelästyäkin. Viimein älysimme - Tauno! Velikulta
ei ollut antanut mitään tietoa lomastaan tai parrastaan. Ensi häkellyksestä toivuttuaan äiti tunnusti,
ettei ollut tuntenut vähään aikaan poikaansa; oli ollut kuin vanha Venäjän tsaari Nikolai olisi tullut
ovesta sisään. Sen talven kohokohta oli käsillä. En muista, mistä puhuttiin, enkä mitä tapahtui, mutta
minulle ovat jääneet velipoikien lomat rintamalta mieleen lämpiminä elämän tähtihetkinä, olimme
sitten missä kolkassa maata tahansa.
     Tauno ja Eero saivat lepäillä lomillaan kaikessa rauhassa uuden täkin päällä sängyssämme. Se
täkki oli valmistettu sisareni ja äitini yhteistyönä talvisodan pakkasten aikana Jäppilässä. Mutta mi-
ten kävi minun, kun yritin kömpiä pehmeän täkin päälle: ei tullut kuuloonkaan, se peitto painuu,
pois, pois!
     Ei se ryökäle ollut säästänyt montakaan päivää Vihtariin. Jos äiti aavisti syyn, ei hän ainakaan
sillä kerralla antanut velipojan kuulla kunniaansa. Lyhyen loman jälkeen meille jäi valokuva
komeapartaisesta sotapojasta. Sitä valokuvaa äiti esitteli kaikille ja jaksoi seuraavaan lomaan.

Kaukopartiomies

Se naapurin Simolan Eino, jota olin ihaillut puimakoneen syöttäjänä, joutui Päämajan
kaukopartioihin, osasto Vehniäiseen. Hän oli tuonut kotona ollessamme palkintolusikoita hiihto- ja
juoksukilpailuista. Hän oli ihmisenä hyväntahtoinen ja itse rauhallisuus. Sanottiin, että oli miehis-
tä parhaita. Hän oli Taunon paras kaveri Metsäpirtin ajoilta. Nimistä päätellen näissä
partioissa oli huomattava määrä Kannaksen miehiä.
     Talvella 1942 Eino oli kaksi kertaa partiomatkalla naapurin selustassa. Ensimmäisellä
kerralla he viipyivät reissulla kymmenen vuorokautta, tiedustellen venäläisten sotilasliikennettä.
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He täydensivät varastojaan muonakätköistä ja jatkoivat työtään. Paluumatkalla kolme mies-
tä vajosi erään joen heikkoihin jäihin. He pysähtyivät kuivattelemaan näiden varusteita ja
sulattelemaan pahasti kohmettuneita miehiä nuotiolla. Ei tappioita.
     Toisella kerralla he törmäsivät vihollisen varmistuspartioon ja joutuivat tulitaisteluun. Partio
huomasi tulleensa ilmi. Paluumatkalla he totesivat, että heitä oli jäljitetty jo alkumatkasta.
Tätä todisti heidän jättämänsä räjähtänyt latumiina. Jäljittäjät eivät kuitenkaan tavoittaneet
partiota, vaan se pääsi livahtamaan omien puolelle.

Kohtalokkaat pistoolit

Lääkintäalikersantti oli lähdössä koulutuskeskukseen ja tarjosi Taunolle pistoolien vaihtokauppaa.
Tauno saisi vaihdetuksi mitättömän pienellä välirahalla vanhan pistoolinsa uuteen Parabellum-
pistooliin.
     Mikäs siinä, Tauno vaihtoi uudeksi ja kulki tämän jälkeen uusi pistooli komeasti sotilasvyöllä.
Uusi joukkueenjohtaja huomasi Parabellumin sotamiehen vyöllä ja ryhtyi tutkimaan sen alkupe-
rää. Lopputulos oli, että ase oli ollut jonkun kaatuneen suomalaisen upseerin omaisuutta.
     Uusi pistooli meni sen sileän tien ja kun entinen oli häipynyt vaihtokaupassa, oli hyväuskoisella
Taunolla kädessään ainoastaan edellisen aseen kantolupa. Lisäksi Tauno sai perusteelliset haukut
esimieheltään. Samainen luutnantti ei sitten jatkossa tullut toimeen etulinjan miesten kanssa ja
hänet siirrettiin taakse autokomppanian päälliköksi.

Eero oli ollut autokuskina 7. Divisioonan esikunnassa sodan alusta lähtien, siis turvassa etulinjan
kahinoilta. Lopulta autokomppania oli päätynyt Syvärin eteläpuolelle, Vosnasenjaan. Siellä he sai-
vat asuttavakseen kaksikerroksiset Stalinin ajan hirsirakennukset. Näistä asumuksista Eero
kertoili vähän virnuillen:
     - Pyöreä reikä lattiassa, vedestä ei tietoakaan. Kun vettä saatiin jotenkin sisälle, voitiin se
toimittaa siitä pyöreästä reiästä ulos.

Tauno ja Eino vuonna 1940
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     Jossain vaiheessa autokomppania sai uuden päällikön, juuri saman, joka oli ollut Taunon
joukkueenjohtajana etulinjassa. Komppanianpäällikkö sai tietoonsa, että Eero ja Tauno oli-
vat veljeksiä.
     Tultuaan joltain kuljetukselta tupaan Eero näki luutnantin penkovan hänen reppuaan ja
kaiketi etsivät sieltä jotain epäilyttävää. Helposti tulistuva velipoika tönäisi komppanian pääl-
likköä. Muistiinmerkitsijän arvelu: veti turpiin. Päällikkö oli löytänyt repusta  pistoolin. Se
oli ihan laillinen ja hankittu jo ennen sotia. Mutta se tönäisy.
     Sotaoikeus tuomitsi autosotamies Eero Hämäläiselle kuusi kuukautta, mikä määrättiin suo-
ritettavaksi etulinjaan. Siirto tapahtui 24.5.1942. Pistooli pysyi oikealla omistajalla.  Palvelu-
rangaistuksen osastoksi tuli JR 9 ja paikaksi ”Pirunkukkulat”. Tänä aikana Eero oppi tietämään
mitä oli ”piiskan siiman vinkuminen”. Piiskatykki, eli piiska, oli oikealta nimeltään suorasuuntaus-
tykki:
     - Ammus pamahtaa ensiks siu perseen takan ja sit vast kuuluu lähtölaukaus eest päi.
     Oli kuulemma inhottavinta Pirunkukkuloilla, josta konepistoolimies Hämäläinen selvisi sitten
aikanaan JR 30:een, mutta autkomppaniaan ei ollut enää asiaa. Eeron kohtalokas pistooli joutui
lopulta korttipelin panoksena vieraan miehen taskuun.

Kohti kevättä

Pitkä kevättalvi 1942 oli hyvää hiihtokautta. Suuret mäet tuntuivat entistä pienemmiltä. Kerran au-
ringonpaiste houkutteli minua nostamaan hiihtohattuni korvasuojat ylös hiihdellessäni Vihtarin jär-
ven jäällä koulusta kotiin. Kun kotona koskettelin korviani huomasin, etteivät ne tunteneet mitään.
Korvani olivat paleltuneet. Hassua. Sitten tein virheen, menin hellan luo ja aloin lämmitellä siinä
korviani. Ja kyllä kohta tuntui. Sain hypellä kauan, sillä korvani olivat “kuin tulessa”. Tuli yksi
opetus lisää.
     Äitienpäivän lähestyessä sain koululla opettajalta erikoisen tehtävän. Minun piti piirtää ja värit-

tää Suomen leijonavaakuna suurelle piirustuspaperille pienen mallin mukaan. Minusta se oli aika
vaikea työ, sillä sain poistaa monta kertaa pyyhekumilla piirrosta ja taas aloittaa uudestaan.
Vihoviimein pääsin kuitenkin väritysvaiheeseen. Leijona keltaisella ja tausta punaisella. Kun olin
saanut taustan tasaisesti väritetyksi, tuntui opettajakin tyytyväiseltä.
    Lapset ja vanhemmat vaelsivat toukokuun toisen sunnuntain juhlaan paksussa lumisohjossa ja

kumisaappailla. En malttanut olla roiskuttamatta sohjoa tyttöjen päälle, ihan hiukan. Koulun kuusi-
juhla ja äitienpäivän juhla olivat ennen vanhaan koko kylän yhteisiä tapahtumia. Ohjelma oli kovin
isänmaallista, kenties vähän liiankin. Sellainen kuorolaulu, jossa kerrottiin miten kuoleva sotilas
näki viime hetkillään äitinsä saapuvan luokseen, sai minut nieleskelemään kyyneleitäni.
    Tärkein vielä. Tekemäni Suomen vaakuna oli kiinnitetty liitutaulun yläpuolelle. Minusta se ei

näyttänyt kaukaa ensinkään niin hyvältä kuin läheltä katsottuna. Koko kevään äitini kertoi ylpeänä
kaikille tapaamilleen ihmisille, miten koulusta ei ollut löytynyt niin hyvää piirtäjää - ko meijä Viljo
- joka osaisi piirtää Suomen leijonan äitienpäivän juhlaan. Ensimmäinen taiteellinen voittoni oli
saavutettu.
     Talven suuri lumimäärä suli nopeasti toukokuun lopulla. Tänä keväänä veistelin omin nokkineni
vesirattaita puroihin. Samoihin aikoihin vesi ja lieju alkoivat nousta  Syvärin rintaman korsuissa ja
taisteluhaudoissa.

Marsalkka Mannerheim 75 v.

Taunon joukkue oli etulinjassa  täydessä hälytystilassa kesäkuun neljännen päivän aamuna 1942.
Marski täytti sinä päivänä 75 vuotta ja epäiltiin naapurin juhlistavan päivää rajulla hyökkäyksel-
lä.
  Odottelu loppui, kun vartiomies vetäisi hälytyslankaa, peltipurkit rämisivät ja siinä samassa
ulkoa kuului aikamoinen pauke. Korsu tyhjeni, kun miehet syöksyivät aseineen ulos.
     Linjaan päästyään he havahtuivat täysin hiljaiseen kesäaamuun. Ei ainuttakaan laukausta:
    - Sit ko alko vähä nähhä, nii myö huomattii, jot perhana, siel olkii kaks hirvie. Ne olliit männiet
miinua. Ja siint se pauke.
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     Hirvet olivat siellä edessä pienen katveen takana viholliseen nähden. Toimittiin heti.
Vapaaehtoisille mukaan konepistoolit, kirveet ja jokunen riuku. Metsästyspartio hiipi matalana
pienen metsäsaarekkeen luo, tavoitti sieltä miinoitukseen menneet hirvet ja paloitteli ne.
     Paluu oli henkensä kaupalla matelua, sillä kesäyön hämärä ei antanut enää suojaa.
Konepistoolimiehet varmistivat koko ajan hirvien kappaleita kantavia sotilaita. Kuitenkin
Tauno ja muukin sakki tuli omalle puolelle venäläisen huomaamatta mitään erikoista
etulinjassaan.
     Lihat toimitettiin taakse huoltoportaaseen eli töpinään. Iloittiin seuraavista sapuskoista:

- Mut paskua, sin ne männiit, ei suatu paljo mittiä takasii.
Näin vietettiin Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivää etulinjassa vuonna 1942.

Kesä

Kesällä 1942 karjalaiset aloittivat muutot vanhoille kotiseuduilleen. Osa halusi kuitenkin katsoa
ensin sodan lopputuloksen ja vasta sen jälkeen tehdä ratkaisunsa. Äitini kuului luultavasti jälkim-
mäiseen joukkoon. Rauha, Mikko ja Manu olivat asettuneet pika-asutustilalle Karkkilan lähelle,
mutta he lähtivät Kämärälle niin pian kuin suinkin vain pääsivät. Elämä ei ollut ruusuilla tanssimista
poltetussa kylässä, mutta pääsy oman kodin raunioille oli juhlaa ja se silotteli kaiken. Äiti sai Rauhalta
kirjeen, joka käänsi hänen päänsä. Hän alkoi varovasti puhua Karjalaan menosta. Vaikka emme vielä
pääsisikään rantaan, niin olisimme ainakin lähempänä, kun sekin hetki joskus sodan loputtua koittaisi.
Tosin kirjeessä oli kerrottu uuden perheenjäsenen ilmoittaneen tulostaan. Arvaan, että Rauhan
avuksihan äiti halusi lähteä. Karjalaan muuttamisesta oli seurauksena aikamoinen paperisota. Piti
saada sitä ja tätä lupalappua. Alkukesästä köröttelimme taas Heinäveden asemalle, rokotukseen. Äiti
kertoi, ettei se satu yhtään, kun lääkäri vain hiukan nokkasee käsivarteen pienellä kirveellä. Ei muka-
mas satu kun kirveellä!
    Rokotuskirves osoittautui vielä pienemmäksi, kuin mitä kuvittelin äidin kertomuksesta. Lääkäri

kastoi pikkuruisen kirveen terää lautasella rokotteeseen ja teki sillä pienen naarmun käsivarteen.
Olin saanut luultavasti isorokkorokotuksen. Sattuiko? En muista. Jos se olisi sattunut, muistaisin
takuulla.

Seppä ja kuokka

Pesosen talossa oli oma paja ja siellä kävi kiertävä maalaisseppä. Seppä oli mustissa vaatteissa ja
tuntui kuin hän olisi ollut joka tavalla musta. Hän oli hiljainen mies eikä yleensä puhunut kenelle-
kään. Katselin mielelläni, kun hehkuva rauta taipui alasimella kuin itsestään sepän vasaran pakotta-
mana. Seppä oli kuullut jostain, että me muuttaisimme takaisin Karjalaan. Hän kertoi äidille teke-
vänsä minulle perunakuokan. Tuntuu kuin olisin katsellut koko pitkän päivän sen kuokan taontaa.
Seppä kuumensi rautaa kellanpunaiseksi ahjossa, takoi ja pani taas ahjoon. Vielä kauan sen jälkeen,
kun kuokka näytti minusta ihan valmiilta, seppä jatkoi ahjossa kuumentamista ja kevyttä taontaa
pienemmällä pajavasaralla. Välillä hän upotti punertavana hehkuvan kuokan vesisaaviin. Mahtava
suhina ja höyrypilvi. Taas ahjoon. Valmista. Mutta vielä varsi. Senkin veistäminen vei aikansa. Kun
varsi oli kiinni terässä, seppä ojensi uuden kuokan minulle ja sanoi:
     - Tätä sinä tarvitset siellä Karjalassa.
    Pokkasin kiitokseksi. Näyttäessäni kuokkaani äidille hän kysyi ensimmäiseksi, että  muistitkos

kiittää.
    Kaksihaaraisesta kuokasta tuli niin hyvä, etten saanut sitä itse edes käyttää. Se kulki seuraavassa

kylässä, Kämärän aikana, Viljon kuokan nimellä.

Paluumuuttajien vaunu

En muista jäähyväisiä talon väen kanssa. Me vain kasasimme hevosen kärryille tavaramme ja läh-
dimme Vihtarin asemalle. Jättäessäni Latvan talon vein mukanani Karjalaan huomattavan omaisuu-
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teni, sukset, linkkuveitsen, Montosen Aatun antaman kellon ja puukon sekä vasta taotun peruna-
kuokan.
     Vihtarin aseman sivuraiteella meitä odotti oma umpinainen tavaravaunu eli härkävaunu. Koko-
nainen vaunu vain meidän käyttöömme. Lastaussiltaa pitkin veimme omaisuutemme vaunun
laveriosalle. Lahja tuli helposti äidin perässä mihin vain, niin myös tähän vaunuun. Samalla tavoin
Lahjan perässä käveli nöyrästi sen vasikka, pieni sonnimullikka Häry, samaan paluumuuttajien
vaunuun. Latvan talon renki toi vielä kuivia heiniä eläinten rehuksi. Kun renki oli lähtenyt, totesim-
me vaunuun jääneen meille lähes ruhtinaalliset tilat. Siinä sitten istuimme ja odotimme vain vaunumme
kytkemistä minä hetkenä tahansa junan jatkoksi. Sitä hetkeä saimme totisesti odottaa. Me katselimme
useita päiviä sotilasjunien kulkua rajalle ja rajalta kotirintamalle. Aina kun äiti kävi tiedustelemassa
lähtöämme, käskettiin vain odotella; ei oltu kuulemma unohdettu. Kannoimme vettä eläimille,
siivosimme vaunumme lattiaa varsiluudalla eläinten lannasta ja virtsasta. Eräänä yönä heräsin kum-
malliseen lonksutukseen ja äitini valisti, että nyt olemme matkalla kotiin Karjalaan. Vaunun pienistä
ikkunoista näin, miten taaksemme jäivät Savonmaan metsäiset maisemat. Minua nukutti.
     Heräsin junan kimakkaan vihellykseen. Lähestyimme asemaa. Minusta ne tuntuivat kaikki sa-
manlaisilta. En muista millaisen junan vetäminä olimme, ainoastaan sivuuttamamme sotilasjunat
ovat jääneet pysyviksi muistikuviksi. Kun uusia joukkoja vietiin rintamalle, heidät kuljetettiin sa-
manlaisissa vaunuissa, jollaisessa mekin matkustimme. Tämä siksi, että sotilailla oli mukanaan
aseistuksensa, jalkaväen aseet, tykit ja panssarit avonaisissa kuljetusvaunuissa. Sotapojat vastasivat
vilkutuksiini.
    Välillä huomasimme juuttuneemme jonkun pysäkin sivuraiteelle päiväkausiksi. Me emme olleet

kuljetusten tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiä. Pitkän pysähdyksen aikana äiti kaivoi esiin sirppinsä.
Hän niitti asemapihojen varsilta tuoretta ruohoa, jota minä kannoin vaunuun karjallemme. Jostain
löysimme aina juomavettä ämpäreihimme. Osan heinistä käytimme eläimien kuivikkeina ja alustoina.
Tietysti äiti lypsi kaksi kertaa päivässä. Vaikka lehmä ehtyi, maitoa jäi silti yli oman tarpeemme.
Ylimääräinen maito kelpasi erittäin hyvin ratapihan vaihdemiehille. Heiltä saimme apua ja opastusta
jokapäiväisiin murheisiimme. Joskus jäimme jännittyneinä kuuntelemaan etäällä lentävien lento-
koneiden ääniä, jotka poikkeuksetta katosivat kuulumattomiin.
     Hauskinta oli uusien maisemien katselu, korkeiden siltojen ylitykset ja suuret ratapihat. Var-
maankin olimme jo aika lähellä Moskovan rauhan rajaa joutuessamme jälleen junan vaihtoon.
Kuuntelimme miten pässi eli järjestelyveturi teki työtään. Vaunuja järjesteltiin raiteilta toisille uu-
deksi vaunuletkaksi. Miehet huutelivat toisilleen. Vaunujen jarrut kirskahtelivat jarrumiesten paina-
essa jarrua ja vaunut kolahtivat niiden lukkiutuessa toisiinsa. Jostain kuului kovaäänistä jatkuvaa
huutoa:
     - Varokaa - varokaa - varokaaa!
    Huudot loppuivat, kun pamahti, vaunumme tärähti hurjasti. Eläimet kaatuivat lattialle,

vesiämpärimme lensivät toiselle seinustalle ja kaikki tavaramme olivat hetkessä mikä missäkin. Äiti
luuli jysähdystä ilmapommitukseksi. Vähitellen pieni karjamme kompuroi jaloilleen. Häry tärisi
pelosta kauan aikaa. Kun äiti yritti selvittää rysähdystä, asemamiehet vain selittelivät vaivautuneesti
tapahtunutta:
    - Mehän huusimme varoituksia.
    Mitä ne kaukaiset huudot sitten auttoivat. Meille jäi kyllä tarpeeksi aikaa tavaroiden järjestelyyn

ja lattian pesemiseen. Kun olin seuraillut Vihtarin ratapihalla junien järjestelyä, oli aina välillä sattu-
nut, että jokin vaunu oli karannut. Se oli kiireessä päässyt liikkeelle ilman jarrumiestä. Näin oli
nytkin tapahtunut.
    Tappioksemme ja harmiksemme jäi eläinten ripuli. Se tosin saattoi johtua monesta muustakin

asiasta, vaikkapa jatkuvasta tuoreesta rehusta. Äiti silitteli ja rauhoitteli monet kokenutta Lahjaa ja
sen stoalainen rauhallisuus palasi: ei tässä nyt mitään hätää ole. Kaunis sonnivasikka oli kolauttanut
päänsä rajusti lattiaan, eikä oikein toipunut siitä koskaan. Se jäi pysyvästi säikyksi eläimeksi.

En tiedä milloin ohitimme Moskovan rauhan rajan, mutta selvääkin selvemmin on sisimpääni piirtynyt
kuva sotatoimialueen maisemasta. Mustina törröttävät savupiiput ja uunit kertoivat hävitetyistä
asumuksista. Ehjäksi jääneitä taloja oli tuskin nimeksikään. Sanattomina katselimme tuhottuja kyliä
junamme kolkutellessa niiden ohi. Minusta sitä kesti kauan. Äitini pyyhki huivinsa kulmaan muutamia
kyyneleitään. Päällimmäisenä meillä oli kuitenkin ajatus, että korpivaelluksemme oli päättymässä ja
olemme pääsemässä “kotpuolie”.
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Kun vaunumme oli pysähtynyt Kämärän asemalle, oli VR:n tarjoama matka kohdaltamme ohi. Vau-
nun vieressä työskenteli ruskeissa sotilaspuvun näköisissä asuissa miehiä, jotka puhuivat vierasta
kieltä. Meillä molemmilla sytytti samanaikaisesti, sotavankeja. Äitini tosin puhkesi puhumaan:
    - Katsaha, tiäl onkii ryssii!
    Sen kuultuaan eräs vangeista kääntyi äitini puoleen ja ikään kuin jatkoi hänen puhettaan:

Rus, rus. Maatuski liepuski.
    Sen verran Maria oli oppinut venättä lapsuudenkodissaan, että ymmärsi miehen pyytävän häneltä

leipää. Saatuaan vartijalta luvan, hän jakoi viimeisen leipämme puolikkaan sotavangeille Kämärän
aseman sivuraiteella.
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TOIVON AIKAA

Kämärän tiellä

Kesäinen soratie kuumotti jalkojamme astellessamme Kämärän tietä. Sotien jäljelle jättämä harva
puusto törrötti mustina tynkinä matkareittimme ympärillä. Aluskasvillisuus oli palanut poroksi.
Molemmin puolin tietä oli vieri vieressä kranaattien myllertämiä kuoppia. Hiekkaharjujen rinteet
olivat lähes autioina. Ohitimme tankkiesteiksi riveihin asetettuja suuria louhoskiviä ja osaksi sortuneita
juoksuhautoja. Kaksi sotaa oli pyyhkinyt maiseman yli ja jättänyt jälkensä.

Matkatavaramme olimme uskoneet asemalle säilytykseen, mutta arvokkain omaisuutemme kulki
repussani ja Montosen papan pärekorissa äitini käsivarrella. Asemalla meille oli neuvottu tie Kämärän
kylään. Äiti asteli edellä Lahjaa taluttaen ja vasikka seurasi nöyrästi.
     Katsellessaan ympärilleen äiti vetisteli ja huokaili, mutta minä painelin milloin missäkin. Kaikki
herätti pelkästään uteliaisuutta, vaikkapa mitä sisälsivät tien varsille jätetyt puiset ja peltiset vihreät
laatikot. Hyppäsin vähän väliä ojan yli ja kurkistelin laatikoihin. Olivat tyhjiä. Tämän huomattuaan
äiti lopetti tutkimusmatkani lyhyeen ja varoitteli tiukkasanaisesti miinavaarasta. Tosin
tutkimusmatkojani hillitsivät myös tien tuntumassa olleet matalat ja pahanhajuiset kummut. Joissa-
kin törrötti keppi ja toisissa oli sen päähän laitettu venäläinen sotilaskypärä.
     Mitä kauemmas etäännyimme asemasta, sitä enemmän maasto muistutti tavallista kangasmetsää,
vaikka aluskasvillisuus oli osittain palanut, puiden rungot mustuneet ja kranaattien repimiä puita
kaikkialla. Kämärän tien lopputaipaleella sodista muistuttivat jotkut silpoutuneet puut, tankkiesteet
ja taistelukaivannot. Olimme helteisen tien ainoat kulkijat. Seitsemän kilometrin mittaisen tien var-
silla leijaili kummallinen haju. Vaikka se on jäänyt tajuntaani, en osaa kuvailla sitä ymmärrettävästi.
     Uuvuttavan vaelluksen jälkeen tulimme risteykseen, jossa kapea soratie liittyi Viipurin tiehen,
valtatie numero 63:een. Siinä käännyimme oikealle. Kilometri vielä ja tavoitimme tien vasemmalla
puolella sorakuopan. Sen jälkeen vasemmalle ja Koskisen asumus näkyi edessämme pellolla.
     Rauha kiehautti meille tulokorvikkeet. Korvikkeen jälkeen hän pyysi meitä poikia katsomaan
metsän laidasta, joko mustikat alkaisivat olla poimittavia: olivat vielä hiukan raakoja.
     En muista miten tavaramme tuotiin asemalta, mutta milloin tahansa voin palauttaa silmieni eteen
Kämärän kankaat ja tien mustikoiden kypsymisen aikoihin heinäkuussa vuonna 1942.



117

Paluumuuttajien koti

Rauha ja Mikko olivat saaneet navetan, saunan ja päärakennuksen täysin valmiiksi syksyllä 1939.
He olivat olleet erittäin tyytyväisiä maatilansa sijaintiin. Viipuri oli kahdenkymmenen kilometrin
päässä: maataloustuotteet menisivät kaupaksi ja lapset pääsisivät helposti Viipuriin oppikouluun.
Toinen maailmansota järjesteli kuitenkin asioita hieman toisin.
     Talvisodassa suomalaiset noudattivat täydellistä poltetun maan taktiikkaa; puna-armeija löysi
edestään vain savuavia raunioita. Näin hidastettiin vihollisen etenemistä kohti Viipuria.

Kun Koskiset tulivat kolmestaan entisille tanhuvilleen keväällä 1942, he löysivät lähes kaiken porona.
Jäljellä olivat ainoastaan navetan tiiliseinät ja pellolla kaksi sarajaa, latoa. Elämänsä parhaissa voi-
missaan olevat aikuiset tulivat kuitenkin riemuiten kotiin, sillä evakon tie oli takanapäin.
     He saivat katon päänsä päälle hovin poltetusta navetasta, sen betonisen välikaton alta. Se oli
sittenkin parempi, kuin taivasalla oleminen, vaikka siellä oli monta muuta perhettä heidän lisäkseen.



118

Jostain oli löytynyt pieni kamiina, joka toimitti keittolieden virkaa. Se kelpasi, vaikka siihen mahtui
kerrallaan ainoastaan yksi astia. Sadesäillä katto vuosi ja betoniseinät huokuivat kosteutta.
     Tästä syystä Mikko oli valmistanut nopeasti heille asumuksen oman tiilinavetan päätyyn. Siellä
oli karjakeittiöksi ja sikalaksi aiotut tilat, joita ei oltu ehditty käyttää ennen navetan polttamista.
Mikko oli muurannut karjakeittiön savupiipun hormiin uuden Högfors-lieden: keittiö odotteli emän-
tää. Toiseen tilaan hän oli asentanut Porin-Matin: tervetuloa kamariin. Lehmien puoli ei ollut saanut
vielä kattoa.
     Vasta illalla äiti pääsi kertomaan tarkasti evakkoreissujemme vaiheista Savonmaalla, murheista
ja iloista. Hän näytti ylpeänä Aatun antamaa kaulakelloa ja puukkoa. Mikko katsoi puukkoa:

 - Mie otankii tiän, eihä pien poika tie mittiä puukol.
     Katsoin hädissäni äitiäni. Hän ei puhunut mitään, mutta vaistosin hänen sanattoman viestin: an-
netaan olla. Miksi? Olisiko selitys ollut Mikon selän suurissa puukotusarvissa, jotka  olivat muistona
hänen hurjan nuoruutensa ajalta. En osannut surra puukkoani, sillä äiti ei olisi kuitenkaan antanut
sitä käteeni vielä pitkiin aikoihin. Lisäksi hän lupasi ostaa minulle uuden linkkuveitsen seuraavalla
Viipurin matkalla.

Ammusauto

Mikon ja Rauhan maatilan ja Viipurin tien välissä oli nurmettunut urheilukenttä. Metsän puolella
kentän vieressä törröttivät tanssilavan betonitolpat. Mikä valtio lie tarvinnut puuosat. Tanssilavan
tolpista tielle päin oli matala korsu tai oikeastaan sirpalesuoja. Vaikka ulkona oli hellesää, niin tyh-
jän korsun puhtaalla hiekkalattialla oli vilpoisaa.
     Korsusta valtatielle päin oli suuri sorakuoppa tai oikeastaan alue sorakuoppia. Sorakuopassa oli
jotain sellaista, mitä Manu halusi ehdottomasti näyttää minulle heti seuraavana päivänä.
     Jo sorakuopan reunalla näin palaneen kuorma-auton ja sen ympärillä kasapäin rautaromua. Au-
ton runko lepäsi pyörien vanteiden varassa hiekkakuopan pohjalla. Ovet retkottivat sivulla. Maasta
löytyi pienikaliiberisen ilmatorjuntatykin hylsyjä. Hylsyjen suut olivat repeytyneet ulospäin kaartuviksi
suikaleiksi. Me kävimme yhdessä rautaromujen kimppuun: heittelimme päällimmäisiä sivulle ja
tutkimme kasaa. Kaikesta emme saaneet selvää, mitä ne olivat joskus  olleet, mutta kiväärin hylsyt
kyllä tunnistimme. Emme jaksaneet kerätä kaikkia, sillä niitä tuntui löytyvän hiekasta aina vain
lisää.
     Teimme myös erittäin arvokkaan löydön, pikakiväärin. Tosin se oli mustunut, puuosat palaneet ja
harmiksemme siitä puuttui lukko, mutta kokeilu osoitti, että kiväärin patruunapesään sopivat tarkasti
hylsyt ja patruunat. Ase oli suomalainen pikakivääri, mallia Lahti-Saloranta. Se kädessä palasimme
kotiin. Ettei vain olisi ollut kinaa aseen kantovuoroista? Paikasta tuli meille joksikin aikaa jokapäi-
väinen kohde.
     Myöhemmin kesän mittaan katosivat paikalta ensin tykin hylsyt ja lopulta koko auto. Ainoastaan
kasa rautaromua jäi kertomaan autorämästä.

Hyökkäysvaiheen aikana suomalaisen ammusauton kuljettaja oli ajanut  jostain syystä suojaan sora-
kuoppaan. Siellä sen oli yllättänyt venäläisten partio ja tuhonnut auton. Samalla olivat kaatuneet
autokuski ja apumies. Kuski kuului olleen Kuusjoelta, jonkun Vainio nimisen linja-autofirman mie-
hiä.
     Lounaiseen Suomeen heitettynä karjalaisena näen päivittäin Vainion linja-autoja. Samalla näen
aina räjähtäneen ammusauton sorakuopassa Viipuriin johtavan valtatien varrella.

Paluumuuttajien kylä

Suurin osa kylän väkeä oli tullut jo keväällä, heti sulan maan aikana. Osa oli majoittunut talvisodassa
poltettuun hovin suureen navettaan, jonka betoninen välikatto antoi jonkinlaisen suojan. Osa sai
ensiasunnon pahviparakista. Toiset tarkenivat ladoissa ja eräs perhe suuren kuusen alla. Tosin heillä
kuului olleen  lisäsuojana pala telttakangasta. Kahilan päärakennuksen uunit ja savupiippu olivat
kokonaan pellitettyjä ja ne olivat kestäneet tulipalon. Useat perheet paistoivat jokapäiväisen leipän-
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sä aluksi Kahilan leivinuunissa. Tiedettiin, että kesän jälkeen tulee syksy ja talvi. Kaikki pyrkivät
saamaan päänsä päälle sellaisen katon, jonka alla selvittäisiin talven yli.
     Kun muistiinmerkitsijä saapui heinäkuussa Kämärälle, ihan ensimmäiset asumukset eivät olleet
enää käytössä. Koskisen pihalta näkyi suurin osa Kämärän kylää: vain raunioita, ei ainuttakaan asuin-
taloa. Erityisen komeat, useiden uunien savupiiput törröttivät entisen koulun mäellä. Kuitenkin liesien
savuja tuprusi jos mistäkin: navettoihin rakennetuista asumuksista, häthätää kyhätyistä mökeistä tai
korsuista.
     Lähinaapurit, Puraset, asuivat Koskisten tapaan navetan toiseen päätyyn tehdyssä asumuksessa.
Se käsitti tasan yhden huoneen ja oli kotina perheen vanhemmille äiti Amalialle ja Hermanni-isälle,
kahdelle aikuiselle sisarelle, Helkalle ja Siskolle, rippikouluikäiselle Aarnelle ja kansakoululaiselle
Mirjalle. He olivat onnellisessa asemassa, sillä heidän navettansa ei ollut palanut tai sitten se ei ollut
syttynyt eikä sytyttäjälle kenties jäänyt aikaa toiseen yritykseen. Kattoon oli tullut sodan seuraukse-
na jonkin verran reikiä, mutta ne oli paikattu nopeasti.
      Mörön Loviisa ja Toivo asuivat Kannaksen tiestä syrjässä, venäläisen komentajan korsussa. Sen
korsun seinähirret oli höylätty sileiksi ja ne loistivat puhtaan valkoisina. Asukkaat kehuivat hiekka-
kankaalle kaivettua asumustaan. Se oli lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesähelteellä. Kylän
paras asumus.
     Kämärän kylä kuului jatkosodan alussa suureen Sommen mottiin. Suomalaiset polkupyöräjoukot
tulivat kylään Pilppulasta ja Heinjoen kirkonkylän kautta. Venäläisten taisteluvarustusten ampuma-
aukot avautuivat lähteen, mutta finski soltaatit eivät tulleetkaan lännestä. Kämärän kylä joutui suo-
malaisten haltuun paljon ennen Viipuria, vaikka se sijaitsi Viipurista itään.
     Joka puolella näkyi taistelujen jälkiä: epämääräistä rautaromua, pommikuoppia, räjähteitä… Paluu-
muuttajat keräsivät talteen hevosajopelejä ja aina tarpeellista piikkilankaa. Useat puna-armeijan ki-
väärit saivat uuden omistajan. Rahikka oli ottanut haltuunsa lähimetsästä kaksi sotasaalishevosta.
Eläimet olivat laihoja, pienikokoisia ja säikkyjä. Vikurit hevoset olivat paljolti kyläläisten yhteisessä
käytössä.
     Manu oli katsellut aikaisin keväällä vierestä, kun samainen Rahikka oli haudannut neljän venäläi-
sen sotilaan hiiltyneet ruumiit Viipurin tien varteen. Olivat olleet panssarivaunun miehistöä. Vaunu
oli hinattu paikalta varsin nopeasti.

Paluumuuttajien saunat

Asuttiin sitten miten tahansa, niin saunaan oli päästävä ja pyykit pestävä. Jos nyt haastateltaisiin
Kannaksen silloisia asukkaita väliaikaisista saunoista, valmistuisi uusi saunakirja, joka kertoisi kek-
seliäisyydestä ja uskomattomista ratkaisuista.
     Mikko oli löytänyt heidän tuhoutuneen saunansa raunioilta kutakuinkin ehjän kiukaan. Vaikka
asuinrakennus oli palanut, niin kuitenkin sen betoninen talouskellari oli säilynyt. Sinne Mikko sovitteli
kiukaan ja valmisti lauteet. Vielä sopiva peltitorvi savupiipuksi: sauna odotti vain lämmitystä. Vesi
kuumennettiin ulkona padassa, joka taisi olla kylän ainoita ehjiä saunanpatoja, sillä Mikko oli tuonut
sen Karkkilasta muuttaessaan Kämärälle. Entinen talouskellari toimitti edelleen sotaa edeltänyttä
virkaansa, mutta lauantaina iltapäivällä ruuat nostettiin pois, sauna lämmitettiin ja kylvettiin.
     Tosin saunojen asiantuntija, Mikko, väitti löylyä hivenen kosteaksi. Kovan työviikon jälkeen
Mikko tahtoi aina kuumaan saunaan. Siellä hän rentoutui ja hänen sielunsa lepäsi. Muistan miten
Mikko votmi uudella koivuvastalla selkäänsä, kasvoillaan autuaallinen ilme. Voisin melkein väittää
Mikon olleen silloin maailma onnellisimman miehen. Me pojat sen sijaan kyyristelimme alimmalla
askelmalla ja pitelimme korviamme, ja yritimme olla valittamatta liiallista kuumuutta.
     Neuvostopommittajat olivat yrittäneet katkaista Kannaksen valtatietä, mutta kylväneet raskaat
lentopomminsa viitisenkymmentä metriä tiestä. Suurien pommikuoppien jono ulottui järvestä kou-
lun mäelle asti. Punalentäjät olivat näin auttaneet Purasten korsusaunan kuopan kaivussa.
     Pyöreä kuoppa muotoiltiin hiekkamultamaahan nelikulmaiseksi. Kulmiin juntattiin sopivat
kuusipaalut saunan nurkiksi. Paalut yhdistettiin ylä- ja alapuolelta vaakasuorilla juoksuilla. Yhdelle
seinälle jätettiin tila ovelle ja sen yläpuolelle ikkunan paikka.
     Kun kehikko oli valmiina, halkaisivat isä-Hermanni ja rippikouluikäinen Aarne kahteen mieheen
seinän ainekset kuusista. Isä aloitti päästä, Aarne jatkoi toisella kirveellä, Hermanni siirtyi jatkamaan
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ja niin vuorotellen saatiin toiselta sivultaan kauniita seinäpintoja. Ne juntattiin kevyesti maahan ja
naulattiin juoksujen ulkosivuille.
     Katto saatiin samanlaisista ”kuusilaudoista”. Katon päälle kannettiin paksu kerros sammaleita
tiivisteiksi ja lämpöeristeeksi. Sivut täytettiin kolmelta puolelta ja katolle lapioitiin maata kummuksi.
Tiilistä ja kivistä soviteltiin sisäänlämpiävä kiuas. Jostain löytyi sen verran oikeita lautoja, että niistä
ja kuusista rakenneltiin lauteet molemmille seinille. Vielä ovi ja sen yläpuolelle avattava ikkuna,
räppänä.
     Savusaunan ikkunasta ja pihalla kivien varaan nostetun padan alta tupruava savu kertoi kyläläisil-
le, että Purasilla kylvetään tänään. Korsusaunasta tuli kylän paras sauna, ellei sitten maailman paras.

Vasarat paukkuvat

Mikko kävi alkukesästä valtion metsässä kaatamassa tukkeja rakennustarpeiksi. Muistan miten Rau-
ha oli kysäissyt puiden paksuutta ja Mikko vastannut: sinun kokoisia. Millä ja miten tukit oli kulje-
tettu sahalle ja saatiin Koskisen pihalle taaplattuna puutavarana, on häipynyt mielestäni. Sen kuiten-
kin muistan, että tehtiin valmisteluja navetan ylisien rakentamisesta, sillä piti saada lisää tilaa ja
navettaan katto.
     Työvelvolliset kokosivat tasaisella piha-alueella kattotuolit päällekkäin. Melkoinen nippu oli jo
valmiina, kun Mikko huomasi pahan virheen, vaakatuet olivat liian alhaalla. Ei käynyt, sillä hevonen
olisi kolhinut niihin päänsä. Vaakatuet irrotettiin, lovet täytettiin ja tuet sovitettiin selvästi korkeam-
malle. Kun kattotuolit olivat valmiita, ne nostettiin miehissä navetan ylärakenteiden päälle.
     Monet vasarat paukkuivat ja sivulaudoitukset nousivat hetkessä. Katon laudoitus näytti olevan
hurjaa puuhaa, kun miehet kiikkuivat milloin minkin lankun päällä. Kelvollista katetta ei saanut
mistään. Tyydyttiin hätäratkaisuun ja kattamiseen sai kelvata noin sentin paksuinen pahvi. Kun se oli
kiinni, voitiin odotella turvallisin mielin syyssateita.

Vihreät laatikot

Aikuiset puuhailivat omiaan, mutta me pojat kolusimme joka taistelukaivannon ja poteron. Saman-
laisia vihreitä laatikkoja, joita olin ihmetellyt jo Kämärän tien varrella, löytyi myös ihan lähimetsistä
vaikka millä mitalla. Kaikki eivät suinkaan olleet tyhjiä, vaan joistakin löytyi patruunoita. Löytö oli
merkittävä, jos laatikkoon oli jäänyt ehyitä patruunapakkauksia, sillä niissä patruunat olivat säily-
neet uutuuttaan kiiltävinä. Vihreät, yläreunastaan pyöreät peltiset kannettavat laatikot olivat olleet
venäläisen pikakiväärin lipaslaatikoita, poikkeuksetta tyhjiä.
     Eräästä laatikosta löysimme merkillisiä pieniä kangaspusseja. Niiden sisällä oli ruskeita paloja,
melkein kuin makaronin pätkiä, tykin ruutia. Se paloi iloisesti sähisten kirkkaalla liekillä. Oli muu-
ten harvinaista arvotavaraa.
     Vielä erään laatikon kätköstä löysimme hopeanvärisiä, aika paksuja metallin kappaleita. Aikuiset
ilmoittivat: lentokoneen potkuria. Olimme osuneet aarrekätkölle.
     Sorakuopan ympärillä oli aika paljon venäläisiä varsikäsikranaatteja. Niissä oli panososan puo-
lella läppä, jonka avaamalla voi kurkistaa sisälle. Isot pojat olivat neuvoneet: jos se reikä on tyhjä,
kapistus on vaaraton, mutta jos siellä on nalli, laskekaa se varovasti paikalleen. Sirpalevaikutteisiin
munakäsikranaatteihin ei kannattanut koskea ensinkään.
     Meistä kehittyi vähitellen räjähteiden asiantuntijoita. Yleensäkin itsesuojeluvaistomme toimi: jos
emme tunnistaneet jotain esinettä, emme myöskään ryhtyneet lähempään tuttavuuteen. Saimme opas-
tusta räjähteiden käsittelystä ja vaarallisuudesta suuremmilta pojilta. Myöhemmin eräs sotilasleirin
miehistä antoi tarpeellista jatkokoulutusta, ainoastaan asiallista tietoa. Se meni perille.
     Aarteemme talletimme puiseen ammuslaatikkoon ja säilytimme sitä päärakennuksen raunion
sementtisen perustuksen vierellä. Tykin ruudista emme hiiskuneet kotona.
     Kun jälkeenpäin ajattelen: meitä on varmaankin seuraillut sellainen näkymätön siivellinen hah-
mo. Mutta se ei ollut valitettavasti kaikkien mukana. Kuulin kerrottavan pojasta, Muolaan puolelta,
joka oli löytänyt pussillisen jotain kiiltäviä, kynää muistuttavia esineitä. Poikajoukko piiritti onnel-
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lista, joka käsitteli löytöään kovakouraisesti vatsaansa vasten: pam! Poika paineli nenäliinaa vatsaan-
sa tulleisiin reikiin. Pojan viimeiset sanat:
    - Ei kerrota tästä kotona.

Pojat

Vähitellen tutustuin kylän poikiin: ensin tietysti ihan naapurissa asuvaan Purasen Aarneen, myö-
hemmin Rahikan Veikkoon, Salon Keijoon, Kahilan Alpoon, Utriaisen Aarreen eli Akeen, Rist‘sepän
Olaviin, jne. Heistä Rahikan Veikko oli minun ikäiseni, mutta muut olivat jo selvästi vanhempia.
     Sunnuntaisin pojat kokoontuivat ja lähtivät ”kuukkimaan”. Tiesimme kyllä olevamme luvattomilla
retkillä, mutta jännitys veti isojakin poikia taistelupaikoille. Olin tietysti joukon jatkona.
     Matkamme vei Kämärän tielle, josta poikkesimme sopivassa kohdassa metsään. Kämärän alue
oli talvisodan Summan taistelukenttien jatkoa Viipurin suuntaan. Kuljimme peräkkäin Alpon vetä-
mässä harvassa jonossa, miinavaaran vuoksi. Ensimmäiselle jäi riski, mutta myös mahdollisuus teh-
dä onnistuneita löytöjä. Vetäjän paikka ei ollut erityisen suosittu.
     Tavoitimme sotilasleirien paikkoja, joihin oli jäänyt meille kaikenlaista mielenkiintoista mukaan
otettavaa. Erään kerran vetäjä äkkäsi melkein uudet sukset. Se innosti meitä tarmokkaaseen etsin-
tään. Minä en saanut matkoilta kiväärin patruunoita mainittavampaa.
     Eräässä paikassa oli tuhottuja venäläisten korsuja. Vajonneen korsun hirret olivat sikin sokin ja
niiden välissä pilkotti toppatakkeja, vaatteiden riekaleita ja saappaita. Katselimme niitä matkan päästä;
emme tehneet lähempää tuttavuutta paikan kanssa. Emme myöskään halunneet tutkia, mitä olisi
saappaiden sisällä, sillä koko alueen yllä leijui luotaantyöntävä kalman haju. Samoin ohitimme
nenäämme pidellen nopeasti tallikorsut, jotka olivat jääneet joidenkin hevosparkojen matkan pääk-
si.
     Palasimme tuhotusta tukikohdasta samoja jälkiä takaisin, sillä maasto oli muuttunut upottavaksi.
Olimme lähestymässä suurten soiden ympäröimää Kuikkalampea. Jos olisimme tutkineet lammen
ympäristöä enemmän, olisimme kenties löytäneet seitsemän suomalaisen kaatuneen maalliset jään-
nökset, jotka tavoitettiin vasta kesällä 1998.
     Jossain ihmettelin ääneen: miksi kaikki penkovat telttojen paksut havupohjat. Selitykseksi ker-
rottiin Aken löytäneen havujen seasta leipälaukun, ja kun hän oli kääntänyt sen ympäri, oli laukusta
pudonnut teräskuorinen taskukello. Se oli sveitsiläistä tekoa ja kaksikymmentäyksikivinen. Ake veti
kellon ja kuunteli onnellisena tasaista tikitystä. Se oli arvoesine, sillä kaikilla aikamiehilläkään ei
ollut taskukelloa. Hyvä taskukello oli vaurauden mitta ja omistajansa ylpeyden aihe.

Kun olin palannut hengissä isojen poikien retkiltä, Manukin pääsi joskus  mukaan. Ainakin erään
kuukkimisen muistamme hyvin. Pojat veivät meidät venäläisten tukikohtaan. Tuhotussa tukikohdas-
sa oli hujan hajan konekiväärin osia, sidetarpeita ja kaksi kaatunutta punasotilasta. Molemmat olivat
sidottuina valkoisella sideharsolla: kuolleet luultavasti haavoihinsa. Olimme kenties joukkosidonta-
paikalla. Kaatuneet olivat kesävaatteissaan, siis edellisen kesän taistelijoita. Kun joku pojista tökkäsi
kepillä varovaisesti pääkalloa, sen sisällä näkyi vihertävää liejua. Vaikka suuremmat pojat katselivat
vainajia kunnioittavan välimatkan päästä, minä avasin vihertävän homeen peittämän patruunalaukun
ja otin sieltä täydet patruunakammat talteen.
     Lähellä joukkosidontapaikkaa oli venäläisten tulenjohto- tai tähystystorni. Se ylti puiden latvoja
korkeammalle. Sinne kiivettiin pystytolppaan naulattuja kapuloita pitkin. Torni huojui samalla pe-
lottavasti.
     Paluumatkalla muistin, miten toiset pojat olivat katselleet jotenkin inhoten, kun olin ottanut kammat
kaatuneen venäläisen patruunalaukusta. Kaivoin pahanhajuiset patruunakammat taskustani ja heitin
ne toisten huomaamatta metsään.
     Manusta ja minusta oli tullut parhaimmat leikki- ja tappelukaverit. Olin ollut koko lapsuuteni
yksin ja siksi leikkien rakentelu yhdessä oli minulle uutta ja riemastuttavaa. Olimme leikanneet
pahvista sotilaita ja lentokoneita, jotka kävivät uljaita taisteluja taivaan sinessä. Nähtyämme ensim-
mäiset kaatuneet venäläiset sotilaat, tai niin kuin silloin sanoimme ”ryssän raadot”, leikkimme muut-
tuivat joksikin aikaa. Valmistimme pahvista kaksi punasotilasta, veimme heidät urheasti taisteluun
ja kuolemaan. Keksimme venäjänkieliset avunhuudot haavoittuneille: tyr, tyr, tyr, slää!
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Kesä 1942 oli kuukkimisen kesä. Myöhemmin retkemme harvenivat, kenties siksi, että oli koluttu
tarpeeksi tai siksi, että miinavaara osoittautui todelliseksi. Suurimmaksi patruunalöydöksi jäi
täysinäinen peltinen sinkkilaatikko venäläisiä kiväärin patruunoita.
     Muuten kyllä kokoonnuimme ja opimme isoilta pojilta paljon arvokasta. He neuvoivat miten
luoti saatiin patruunasta hylsyllä sivuttain nytkyttelemällä. Ruutia pois ja luoti takaisin terävä puoli
edellä. Ja paukku oli valmiina. Patruuna tasaiselle kivelle, luoti suunnattuna sorakuopan penkkaan,
itse haara-asentoon ja napautus toisella kivellä nallin puolelle patruunaa. Sorakuopassa  pamahteli,
kun pojat leikkivät.
     Sellaiset patruunat, joiden luotien kärjissä oli erilaisia renkaita, jätimme rauhaan. Ne olivat valo-
juovia tai räjähtäviä luoteja. Vaarallisia!
     Kokeilin yksin metsässä paimenessa ollessani kokonaisen patruunan jysäyttämistä. Kaikki kävi
samalla tavalla, paitsi pamaus oli aika hurja ja luoti vinkui ilkeästi selkäni takana lepikkoon. En
kokeillut toista kertaan.
     Mieluimmin paukuttelimme venäläisillä patruunoilla, sillä VPT:n, eli Valtion patruunatehtaan
suomalaiset patruunat olivat siihen aivan liian arvokkaita. Ne olivat erittäin hyvän vaihtoarvon omaavia
oravannahkoja, niin kuin jääkiekkoilijoiden kuvat nykyisin.

Kasvihuoneet

Kasvihuoneet olivat suunnilleen sorakuopan kohdalla, tien vastaisella puolella. Teräsrakenteet oli-
vat kahdessa viidentoista ansarin rivissä. Niissä oli tuotettu ennen sotia kukkia Viipuriin ja koko
Etelä-Suomeen. Alue oli ollut joskus vanhan ja vauraan venäläisen Ylähovin omistuksessa. Hovin
komeasta päärakennuksesta oli jäljellä tavallista suuremmat, mustuneet kaakeliuunit ja savupiiput.
Piha-alueella kasvoi nyt korkea ruohikko valtavien puiden varjossa.
     Pannuhuoneen mahtava savupiippu makasi pitkin pituuttaan räjäytettynä tiilikasana maassa.
Kämärän kylän taistelujen ja varsinkin lähelle osuneiden raskaiden pommien paineaallot olivat teh-
neet selvää lasiruuduista, ja me pojat yritimme tehdä selvää lopuista. Kuitenkin kyllästyimme yksi-
toikkoiseen ikkunoiden kivittämiseen ja lähdimme maaston tiedusteluun. Se oli kuitenkin paljain
jaloin liikkuville pojille aika hankalaa: joka puolella oli esteinä lämpöputkia, kaikkialla kiusallisen
korkeiksi kasvaneita nokkosia, horsmia ja koiranputkia, jotka peittivät alleen vaarallisen lasinsirujen
massan.
     Kasvihuoneiden järven puoleisesta rinteestä löysimme syviä taisteluhautoja ja joitakin pahvi-
laatikoita venäläisiä kiväärinpatruunoita. Taisteluhauta päättyi tien puolella katettuun sirpalesuojaan
tai konekivääripesäkkeeseen. Koko matkaltaan taisteluhauta oli kosteaa ja oksettava lemu varotteli
meitä tekemästä lähempää tuttavuutta pimeän sirpalesuojan kanssa. Kasvihuoneiden alueesta ei tul-
lut meille suosikkikohdetta.
     Taisteluasema oli tehty Viipurista päin, tien suuntaan eteneviä joukkoja vastaan: siis ruskisoltaattien
tukikohta. Kuvaan sopi hyvin tuliaseman takana, vajaan kilometrin päässä, oleva komentokorsu ja
matala korsu tanssilavan vieressä.

Poika ja ruusut

Rauha-siskoni kertoi tämän tarinan minulle runsaasti puoli vuosisataa myöhemmin:
     Ansareilla eli kasvihuoneilla oli töissä eräs kylän nuorukainen, matalan torpan poika. Samassa
kylässä valmisteli nuori morsian kapioitaan kesähäitä varten. Sanottiin, että hän oli tehnyt hyvät
kaupat toiseen pitäjään, kun oli kihlautunut rikkaan talon isännälle.
     Tietysti tapahtui se, mikä aina tapahtuu tällaisissa kertomuksissa: nuorukainen ja toiselle kihlattu
tyttö rakastuivat. Tyttö aneli vanhemmiltaan lupaa kihlauksen purkamiseen, mutta sitä ei sallittu.
Päätetty, mikä päätetty. Elettiin vanhaa hyvää, sotia edeltänyttä aikaa, kesää 1939. Vihkipari odotteli
häätalon ulkopuolella morsiusruusuja. Ne tulivat ajallaan ja tuojana oli juuri se sama nuorukainen.
Sisareni sattui olemaan aivan lähellä, kun poika antoi ruusut tytölle, he katsoivat toisiaan lyhyen
hetken ja heidän katseensa sanoivat: sinut olisin halunnut.
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     Tyttö lähti miehensä kanssa toiseen pitäjään. Se viimeinen kesä, kesä –39, vaihtui syksyksi. Ta-
pahtui se, jota kukaan ei olisi uskonut: syttyi sota, talvisota.
     Karjalan Kannas tyhjeni siviileistä ja nuorukainen lähti sotaan. Kun sota vihdoin päättyi, nuori
mies oli kadonnut. Odoteltiin palaavaksi vankien vaihdossa, ei tullut.

Syksyllä –39 alkanut sota laajeni maailmansodaksi. Suomi joutui taas mukaan leikkiin, jatkosotaan.
Karjala valloitettiin omaksi maaksi ja siirtoväki palaili kotiensa raunioille.
     Olisiko ollut kesä –41 tai –42, kun Muolaassa, erään bunkkerin syvässä kaivossa havaittiin muu-
taman suomalaisen sotilaan maalliset jäännökset. Ne nostettiin tunnistamista ja hautaamista varten.
Yksi heistä oli ruusujen poika. Vainajista ei löydetty ainuttakaan luodin reikää.

Erään leikin loppu

Pihalla kivien päällä lepäävää muuripataa käyttivät muutkin kyläläiset. Jerssovan Iita oli tullut nyt
pyykille. Iita oli keskittynyt hankaamaan vaatteita lasista pyykkilautaa vasten, hän oli täydellisesti
omissa ajatuksissaan ja lauleli haikeasti sodanaikaisia tulkintoja suuresta rakkaudesta.
     En muista, kumpi meistä keksi mielestämme hauskan pilan: pelästytetään Iita. Joo, pelästytetään!
Jos se olin minä, en tuntenut siitä jälkeenpäin suurtakaan kunniaa. Manu sai tehtäväkseen toteuttaa
ajatuksemme. Menimme padan viereen, huomasimme, että hiillos oli juuri sopiva ja sinne kahden
kiven väliin Manu pudotti kiväärin patruunan nallipuoli toista ja luoti toista kiveä kohti. Juoksimme
sisälle suoraan kamariin, kävimme sänkyyn selällemme ja tulossa oleva hauskuus nauratti meitä niin
vietävästi. Rauha ihmetteli keittiön puolella meidän räkätystämme.
     Kova jysäys pihalla - Iita juoksi sisälle kädet pystyssä kirkuen kauhusta sekaisin:
     - Joku ampu minnuu, joku ampu minnuu! Mie ko käin ottamaa paast vettä ni just sillo joku ampu
minnuuu!
     Iita rauhoittui vähitellen huomatessaan olevansa vielä elävien kirjoissa. Rauha ja äiti hoksasivat
heti ”ampujat”. Ulkona kekäleet ja tuhka olivat levinneet pitkin pihaa.
      Suoritetussa esikuulustelussa syylliset tunnustivat ja jäivät odottamaan Mikon tuomiota. Meillä
ei ollut enää yhtään hauskaa. Mikko tuli ja asia selvitettiin hänelle. Hän tempaisi Manua kädestä, vei
onnettoman kamariin ja sulki oven mennessään. Minä kuuntelin keittiössä tyrmistyneenä Manun
parkua Mikon löylyttäessä tuomittua. Kun Manu yritti selittää väliin jotain sellaista – nii – mut – ko
– löylytys jatkui entistä ankarampana. Tuomion täytäntöönpanon jälkeen Mikko tuli keittiöön, vil-
kaisi minua sanaakaan sanomatta alta kulmien ja poistui omiin töihinsä.
     Minulle tuli paha olo, Manua rangaistiin, mutta minua ei. Se tuomio osoittautui pahemmaksi
kuin reilun selkäsaunan saaminen ja kestäminen. Tosin olin mielessäni helpottunut, sillä Iita oli
hengissä. Tajusin, mikä olisi voinut olla pahin mahdollinen loppu leikillemme, sillä olin huomannut
viime hetkellä patruunan vierähtäneen kekäleen päältä ja vähemmän toivottuun asentoon.

Paimenpojat

Koskisilla oli kaksi lehmää, Ruusu, Velpe, nuori karja ja lisäksi meidän Lahja ja sonnimullikka.
Karjan lisääntyminen tiesi ”pienen lehmän tuomisia”, eli ternimaidosta valmistettua uunijuustoa;
herkkua vailla vertaa.
     Lehmien lypsy oli tapahtuma, johon myös me pojat osallistuimme. Kesä oli tuonut eläinten kiu-
saksi kärpäset ja paarmat. Meillä oli nippu koivun lehdeksiä, joilla hätistelimme lypsytoimitusta
häiritsevät siivekkäät lehmien kimpusta ja rapsuttelimme eläimiä. Siihen ne tottuivat nopeasti ja
olisivat halunneet meidän jatkavan kyhnyttelemistä loputtomiin. Lehmät ilmaisivat tyytyväisyyten-
sä märehtimällä hiljaa paikallaan.
     Pahimpana paarma-aikana tehtiin pieni nuotio ja siihen lisättiin katajan oksia: lehmisavu. Kitkerä
savu sai silmämme vetistelemään, tuntui kuin paarmojen silmät olisivat kestäneet savua paremmin.
Toinen Koskisen lehmistä oli melkoinen potkija, se ei erityisemmin välittänyt lypsytoimituksesta ja
osoitti sen vaikkapa potkaisemalla täyden maitoämpärin kumoon. Muuten niin säyseän lehmän jalat
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oli sidottava narulla. Me pojat saimme työstämme palkkioksi mukeihimme juuri lypsettyä ja siivilöityä
lämmintä täysmaitoa.

Kun talvisota syttyi, Mikko aloitti kaikenlaisen arvokkaan tavaran kätkemisen sorakuopan hiekkaan.
Sinne hän piilotti jopa arvokkaimmat huonekalut. Samalla tavalla olivat ortodoksit kätkeneet aar-
teensa paetessaan ruotsalaisten uskonvainoja 1600-luvulla. Vuosikymmeniä myöhemmin heidän
lapsensa tai lastensa lapset tulivat Kannakselle kaivamaan sukunsa aarteita. Toiset löysivät, toiset
eivät. Nyt minua askarruttaa: olisiko perinne voinut säilyä vuosisatoja?
     Heti Kämärälle saavuttuaan Mikko aloitti kätköjensä purkamisen. Itänaapurit olivat kuitenkin
löytäneet lähes kaiken. Vain yksi, mutta sitäkin tarpeellisempi esine löytyi, separaattori. Olisiko
ollut ainoa laatuaan Kämärän kylässä? Separaattorin sisällä toimivat osat oli pestävä ja kuivattava
jokaisen käyttökerran jälkeen erityisellä huolella. Minä pyysin itselleni kuivaajan tehtävän, joka tuli
vakituiseksi urakakseni Mikon hyväksyttyä ensin kuivaustyöni lopputuloksen.
     Mikko oli tuonut rintamalta jonkun sotilaan puhdetyönä valmistaman pyöritettävän kirnun, jolla
kerma vaivattiin voiksi ja kirnupiimäksi. Kirnupiimä oli pöydässä ainakin minun mielestäni parasta
ruokajuomaa.

Lehmät joutuivat olemaan keväisin aika kauan sisäruokinnassa ja sen jälkeen ulkona lieassa. Vaikka
niiden paikkoja yritettiin muutella jatkuvasti, ne kalusivat nopeasti vähäiset nurmikot loppuun. Mik-
ko ei päästänyt kuitenkaan lehmiä laijuumua, eli sotkemaan suuria viherlaitumia, vaan niitti mie-
luummin viikatteella tuorerehua lehmien eteen. Hän oli kylvänyt aikaisin keväällä kauraa, joka oli
vihreänä parasta varhaisrehua.
     Heinänteon jälkeen odoteltiin malttamattomasti apilan kasvua. Kun se oli riittävän pitkää, lehmät
saivat nauttia paremmista päivistä. Tämä tiesi minulle uutta virkaa: olin tästä lähtien paimen. Mikko
oli haalinut jostain piikkilankaa ja tehnyt naapurin peltoja vastaan aidan. Kuitenkaan lehmät eivät
saaneet vallata koko niitettyä alaa, vaan paimenelle määrättiin tarkat laidunalueet. Manu tuli tieten-
kin mukaan, vaikka hän ei ollut niin sidottu paimenen virkaan kuin minä. Yksin paimenen päivä oli
totisesti pitkä. Homma ei ollut pelkkää oleilua. Meillä oli hyvin pitkät ja tukevat piiskat, joita jou-
duimme käyttämään olan takaa, sillä lehmät eivät millään ymmärtäneet vastustaa vielä vihreämpiä
laitumia.
     Oli meillä kolmaskin paimen, porsas. Se samaistui jotenkin paimeniin, kulki perässämme mihin
menimmekään – mikä kunnia meille. Tosin porsaasta saimme ylimääräisen riesan, sillä lehmät eivät
katsoneet sitä, eivätkä sen uteliasta kärsää ensinkään suopeasti, vaan porsasparka joutui joskus leh-
män sarvien kohteeksi. Syöksyimme usein hätään porsaan kiljuessa meitä apuun.
     Toista eläinystäväämme emme ottaneet mukaan. Musta pässi sai pysyä liekanarun päässä. Ken-
ties sen paimentaminen lehmien mukana olisi ollut hankalanpuoleista, sillä olimme opettaneet siitä
kunnon pässin, puskuripässin. Tästä opetuksesta taisi olla haittaa juuri meille pojille. Kääntäessämme
selkämme, pässi täräytti takamuksille eikä vesinauru ollut kaukana.

Välillä seuraamme liittyi naapurin Aarne. Taisi käydä aika pitkäksi myös Purasen pojalle. Hänellä
oli kateutta herättävät pussihousut ja jatsarit, eli tavallista hienommat pitkävartiset saappaat. Muu-
tenkin hän oli silmissäni lähes aikuinen. Hänellä oli aina mukavia juttuja ja hän lauleli reippaita
sodanajan lauluja, vaikkapa Kaunista Kaarinaa, Kukkivia kumpuja tai Kirjeheilaa. Jotkut niistä oli-
vat tuhmia mukaelmia sen ajan ralleista ja vaikka joitakin muistankin, en silti tohdi merkitä niitä
oikein paperille. Aarnella oli myös pässi, paljon suurempi kuin meidän ja sekin sai samansuuntaista
koulutusta kuin meidän pässimme.
     Paimenessa tarkkailimme Kannaksen tien liikennettä. Milloin siellä jurrasi Mörön täyttäkin
täydempi linja-auto tai keltainen valtion postiauto. Niiden kulusta päättelimme kelloaikoja ja sitä,
josko lehmät voisi ajaa vähitellen lypsylle.
     Joskus linjuri saattoi olla toivottoman paljon myöhässä. Useimmiten matkan teko oli viivästynyt
renkaan puhkeamisen vuoksi. Silloin matkustajat poistuivat tiepuoleen odottelemaan.  Kuski nosti
tunkilla autoa, otti pyörän pois, kaivoi revenneen sisäkumin rengasraudoilla esiin ja paikkasi sen.
Renkaat olivat kuulemma ihan täynnä paikkoja. Vielä rengas paikalleen ja aina hyväntuulinen kuski
toivotteli matkustajia kyytiin.
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     Varsinkin Mörön linjuri joutui rengasrikkojen vuoksi pysähtelemään useammin kuin muut. Se oli
aina kuin nuijalla lyöty, sillä kuski ei jättänyt hevin ketään tiepuoleen. Siitä syystä kylän ihmiset
lupasivat suosia Mörön linjureita, kun rauha palaisi ja kaikkea saisi taas, ja upouudet linja-autot
kuljettaisivat matkustajia Viipuriin. Paimenten katseet terästyivät erityisesti silloin, kun tiellä ajeli
maastoväreillä maalattuja kuormureita, joiden vedettävänä oli harmaaksi maalattuja, kummallisilla
verkoilla peitettyjä tykkejä.
     Meillä oli totisesti aikaa, vaikkapa luonnon tarkkailuun. Lähes päivittäin näimme ketun vilahtavan
metsän laidassa ja aina samalla alueella. Tiesimme kyllä millä asioilla repolaiset liikkuivat. Metsässä
oli kaksi hevosen raatoa. Huomattavan hajuhaitan vuoksi olimme tottuneet kiertämään alueen kau-
kaa.
      Kämärällä oli ollut ennen sotia kaksi kettutarhaa. Toinen oikein iso oli ollut järven länsipuolella.
Toista, pienempää oli hoidellut kylän kansakoulun opettaja, siinä oman työnsä ohella. Rakkaita kettuja
vaaliessaan välitunnit venyivät joskus pitkänpuoleisiksi. Se ei kuulemma ollut haitannut ensinkään
oppilaita, sillä he olivat oppineet jostain sormiritsoilla ampumisen taidot. Luultavasti lopputunti
menikin sitten ”kuka ampui” kysymysten selvittelyyn.
     Talvisodan aikana ketut oli laskettu vapaiksi rintamalinjan lähestyessä kylää. Siihen aikaan tarhatut
ketut olivat paljon lähempänä luonnossa asuvia sukulaisiaan kuin nykyiset pitkälle jalostetut
muunnokset. Niinpä tyttöketut alkoivat lisääntyä reippaasti, sillä ravintoa riitti.
     Kun laitumemme ulottui pellon perälle, oli paimentaminen helppoa. Lehmät eivät menneet met-
siin eivätkä ylittäneet suuria valtaojia. Silloin oli aikaa nikkaroida tai piipahtaa lehtoon marjamatkalle.
Muistan erään iltapäivän. Olin ahminut suuria ja kypsiä ahomansikoita. Seuraava päivä kului sitten
vuoteenomana, korkeassa kuumeessa. Vanhemmat puhuivat mansikkakuumeesta.
     Jossain vaiheessa helpotin karvakorvien tiukkaa vahtimista tekemällä itse väliaitoja. Iskin tolpat
samalla tavoin kuin olin nähnyt Mikon tekevän. Langaksi löytyi metsistä viestimiesten kaapeleita
vaikka millä mitalla. Omatekoiset aidat helpottivat paimenen virallista työtä ja sallivat minun keskit-
tyä keppien ja pajupillien tekemiseen. Me pojat vingutimme pillejämme niin tehokkaasti sisälläkin,
että saimme kehotukset mennä kartanolle ja ”just silliä”.
     Taisin olla vähän turhan leuhka aidoistani, sillä lehmät hamuilivat ruohoa aitani takaa ja huoma-
sivat vähitellen aitojeni mitättömyyden. Silloin paimenelle tuli kiire. Lehmät olivat tottuneet tottele-
maan piiskaani ja kääntyivät taas pois pahanteosta. Purin aitani harmitellen piikkilangan puutetta.

Kun aika tuntui joskus mahdottoman pitkältä, harjoittelimme piiskan pitämistä tasapainossa etusor-
men päässä. Samalla latelimme paimenten hokemaa:
     - Montako lehmää kottii tulloo, yks, kaks, kolme, neljä…
     Lopulta piiskan pitäminen tasapainossa kävi niin helpoksi, että voin luetella lehmien lukumää-
räksi pitkälle toista sataa. Tai ainakin niin pitkälle, että leikin haasteellisuus loppui.
     Aurinko ei paistanut aina paimenelle. Syksyinen sade piiskasi Kämärän peltoja, mutta yksinäinen
paimenpoika hoiti virkaansa. Ei ollut tulemista neljän seinän sisälle sillä lehmät ahmivat halukkaasti
tuoretta apilaa. Paarmat ja kärpäset eivät olleet enää eläimien kiusana; eläimet suorastaan viihtyivät.
Työtäni helpotti se, että paimennettavat pysyivät paikallaan. Niin pysyin minäkin. Kumisaappaat
olivat ainoat sadevarusteeni. Lippalakki kastui. Vesi läpäisi hiljalleen takkini, jo ennen talvisotaa
parempia aikoja nähneen velipojan vanhan pikkutakin. Tunnit olivat pitkiä, kun tuijotin pihapiiriin
päin ja odottelin äidin tai Rauhan viittilöivät minulle, että nyt lehmät navettaan.

Kämärän järvi

Pitkänomainen Kämärän järvi oli lähes pohjois- eteläsuunnassa  ja sillä oli pituutta viitisen kilomet-
riä. Kylän paras uimaranta oli Viipurin tien vieressä sijaitseva matala ranta. Vaikka ei sekään niin
kovin matala ollut, sillä raskaat lentopommit olivat tehneet rantaan varottavia salakuoppia, joita ei
erottanut vedenpinnan yläpuolelta.
     Matalan jälkeen ranta syveni niin äkkiä, että uimataidottoman oli pidettävä varansa. Menin Ma-
nun kanssa syvänteen reunalle ja uimme siitä rantaa kohden. Aluksi Manu tosin vain käveli mukana-
ni. Varmaankin siirsin Eevan Veikon minulle opettamaa uimataitoa Maunolle, sillä hän polskutteli
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kohta kummasti koiraa. Paimenten viroista huolimatta pääsimme uimaan melkein milloin vain itse
halusimme. Kylän muutkin lapset virkistäytyivät kesähelteillä samalla rannalla.
     Eräällä uintimatkalla opimme uuden venäjänkielen sanan. Olimme tulleet järveltä ja jääneet suu-
ren vankijoukon ja jonkun sotilaan kanssa tien varrelle ottamaan aurinkoa. Siinä me istuimme kai-
kessa rauhassa Kannaksen valtatien pientareella; ihan kuin sotaa ei olisi ollutkaan. Kesken heinäkui-
sen poutapäivän taukoa eräs sotilas tempaisi kiväärinsä, teki latausliikkeen ja ampua pamautti yhdel-
lä kädellä ilmaan ja karjaisi:
     - Ropotai, ropotai!
     Siinä samassa vangit lähtivät tien toiselle puolelle ja jatkoivat heinien mättämistä seipäille. Ahaa,
ropotai merkitsee siis työtä!

Uintimatkoilla näimme usein polkupyörällä ohitsemme porhaltavan  naisihmisen, valkoiset
tennistossut jaloissaan ja helmat hulmuten. Me pojat pokkasimme kunnioittavasti, sillä puhuttiin
uudesta opettajasta, Helmi Hännikäisestä. Hän ajeli jatkuvasti Heinjoen kirkolle selvittelemään
kylämme kouluun liittyviä tärkeitä asioita. Kerrottiin myös, että tänä syksynä koulu alkaisi tavallista
myöhemmin. Ei kuulemma saada kaikkia asioita järjestykseen ennen syyskuun alkua. Sehän sopi
minulle.
     Kerran opettajan pyörän perässä juoksi kaksi nuorta miestä, opettajan velipoikia ja tosi lujaa.
Rahikan Veikko näytti tiessä raapaisun jälkiä, olivat kuulemma tulleet piikkareista: oli ollut urheili-
ja, juoksija. Piikkareista?
     Kylällä ihmeteltiin myös heidän uineen saaren ohi ja sieltä takaisin, melkoinen matka. Vielä
enemmän hämmästeltiin, kun nähtiin Helmin uivan harva se päivä yksinään samaa reittiä: oikea
pitkänmatkan uimari.

Koskisten kohdalta johti toinen tie rantaan. Se oli viivasuora ja hyväkasvuisen sekametsän varjostama
kärrytie. Vähän ennen rantaa oli oikealla mäen töyräällä jonkun viipurilaisen kesähuvilan rauniot.
Huvilalta rantaan oli  rakennettu sementtiportaan. Sileitä askelmia oli mukava kävellä paljasjaloin ja
katsella molemmilla puolilla kukkivia perennoita. Ne kasvoivat sulassa sovussa koiranputkien ja
nokkosten kanssa. Huvilan raunioilla emme tavanneet koskaan ainuttakaan ihmistä. Metsän
ympäröimällä tontilla oli aina lämmintä ja siellä vallitsi täydellinen rauha ja hiljaisuus. Viihdyin
siellä.
     Tie päättyi venevalkamaan. Kivikkopohjaiseen kaislarantaa oli tehty jonkinlainen laituri suurista
kivistä. Rannalla oli vene, josta suurin osa oli palanut, jäljelle oli jäänyt ainoastaan osa veneen keu-
laa. Sen vieressä tein monta suunnitelmaa palaneen reunan tasaamisesta, uuden perän rakentamises-
ta ja kuvittelin miten Manun kanssa sitten soutelisimme pienellä veneellämme pitkin järveä. Taisin
saada Rauhalta jo luvan ottaa jostain ponttilautoja ja nauloja, mutta toteuttamatta jäi, onneksi. Kui-
tenkin rannalla oli aivan käyttökelpoinen kylän yhteinen vene.

Huvilan rannasta matalaan uimarantaan päin alkoivat Koskisen metsät ja rannat. Kokonainen suurehko
niemi oli sisareni ja hänen miehensä omistuksessa. Niemekkeen kaislikon matalikossa odottivat
suurten kalastajien apajat
     Mikko oli valmistanut Manulle ongen, jossa vapana oli pitkä, ohut ja kuorittu pihlaja, siimana
Karhulankaa ja sen päässä Viipurista tuotu koukku. Koho saatiin palasta kaarnaa. Kohoon kaivettiin
reikä, johon lanka kiilattiin sopivan tiukaksi puutikulla. Minä tein tietysti itse samanlaisen pyydyksen.
Niemekkeen pohjoisrannalla pujotimme madot koukkuihin, sylkäisimme ja heitimme onget veteen.
     Varmaankin Manu oli saanut syntymälahjana minua enemmän Laatokan kalastajien geenejä, sillä
minä katselin hämmästellen ensimmäisen kerralla vieressä, miten Manun ongen koho painui veden
alle ja poika vetäisi ensimmäisen särkensä. Se oli suuri tapahtuma ja kalasaalista piti lähteä näyttä-
mään heti. Pyöritimme siimamme vavalle ja kotiin. Muistini mukaan ainoastaan Mikko antoi Ma-
nun saaliille sille kuuluvan arvon.
     Kalastuskauden jatkuessa kävi niin kummallisesti, että jokunen veden elävä osui myös minun
syötilleni. Kuitenkin se suurin pääsi aina karkuun. Veimme jonkun kiisken tai ahvenen sorakuopan
kirkasvetiseen lammikkoon. Kalamme viihtyivät aikansa pohjavedessä, mikä lienee ollut, etteivät
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koko kesää. Varsinkin Manua kiinnosti kovasti tämä kalataloudellinen tutkimustyö. Liotimme matoja
Kämärän järvessä ainakin kahden kesän aikana.

Viipuriin

Viipuriin mentiin tavallisesti linja-autolla, mutta hyvällä tuurilla myös sotilaskuormurilla. Jos sellai-
nen sattui tulemaan Kannaksen tietä ennen linja-autoa, käsi pystyyn vaan. Kuormurit kuljettivat
kaikenlaista sotamateriaalia ja tavallisesti niiden lavoilla oli myös sotilaita ja jokunen siviili. Ensim-
mäisen reissun Viipuriin tein äitini kanssa juuri tällaisella kyydillä. Kun auto oli pysähtynyt, apu-
mies hyppäsi kopista ja auttoi äidin kuljettajan viereen, mutta minä sain paikan lavalla.
     Lavan oikeassa etukulmassa oli suuri lovi ja siinä korkea rautainen pyöreä pönttö, häkäpönttö. Se
kehitti puisista pilkkeistä tai puuhiilistä häkää, hiilimonoksidia. Hiilimonoksidin ja ilman hapen
sopiva seos on palavaa kaasua. Sen hyötysuhde oli bensaan verrattuna vaatimaton, moottorit
nokeentuivat ja niiden venttileitä oli hiottava tavan takaa, mutta autot sen kun vain kulkea jurrasivat.
Bensa-autot olivat suurten sotaherrojen ylellisyyttä. Osan lavan kuormaustilasta otti paperisäkki-
pino: pilkkeitä tai puuhiiliä.

Kun joku halusi jäädä pois autosta, niin koputus kopin kattoon ja kuljettaja pysäytti kuormurinsa.
Ensimmäisestä Viipurin matkasta muistan tarkasti vain kaksi asiaa. Ostimme minulle toisen, aika
suuren linkkarin Veksin ohjeiden mukaisesti: hönkäisin asiantuntevasti huurua kirkkaalle terälle, jos
huuru katoasi nopeasti terä olisi kelvollista rautaa. Ainakin nyt tuntui käyvän niin. Kaupat kiinni.
Eräässä näyteikkunassa oli vanerista taivuteltu, siniseksi maalattu leikkivene. Pysähdyin katsele-
maan sitä. Äiti kysyi:

- Tekkyök siu miel sitä?
    Kun en oikein osannut sanoa juuta enkä jaata, äiti meni kauppaan ja osti sen veneen minulle. Olen
täydellisesti unohtanut ne oikeat asiat, joiden vuoksi äiti oli varsinaisesti tehnyt Viipurin matkan. Se
vene tuntui mielessäni alun alkaen sellaiselta, että epäilin sen pysymistä ensinkään vedessä pystyssä.
Otaksumani osoittautui oikeaksi, mutta se kelpasi hyvin leikkeihin kuivaharjoitteluun. Vene on iki-
muistoinen ja mainittava ainoastaan yhdestä syystä. Se oli minulle ainoa kaupasta ostettu leikkikalu.
Muut olivatkin sitten tästä lähtien omien kätteni töitä.
     Linkkari oli vuosikymmenen ostos. Hankasin sen teriä tuntitolkulla kovasinta vasten ja sain siitä
arvoesineen, joka kulki aina taskussani.

Sotilasleiri

Oliko koulu edes alkanut, kun tiellä käveli sotilaita, yksinään, pienissä ryhmissä, sotamiehiä, ali-
upseereita. He tulivat siviiliasumusten oville, koputtivat ja astuivat sisään. He tervehtivät ja kertoivat
olevansa sotilasleiriltä, järven länsirannalta. Se oli pystytetty sinne suojaisaan metsikköön melkein
kuin varkain.
     Sotilaat olivat etulinjan miehiä, joita otettiin tänne taakse lepuuttamaan hermojaan. Laiskoina he
eivät kuitenkaan saaneet olla, vaan heillä oli päivän urakkana yksi halkomotti päivässä. Suurin osa
heistä oli maaseudun miehiä ja näin urakka oli heille leikin tekoa. Kun se oli hoidettu, he olivat
vapaaherroja kulkemaan kylillä siviilejä tapailemassa.
     Heille oli annettu houkutin. Tietystä mottimäärästä tuli määrätty määrä lomia kotiseudulla. Vah-
vat nuoret maaseutujen miehet painoivat urakalla ja nappasivat vähän väliä kunnon loman. Valta-
kunnan energiahuollon tukipilari oli niinä aikoina puu.
     Mutta muistan myös erään hoikan helsinkiläisen sotapojan, joka ei ollut koskaan ennen tehnyt
mottiakaan. Hän katseli mestareiden työtä, otti oppia ja alkoi kohta pinota halkoja siinä kuin muut-
kin. Hän ei saanut ruokatarvikkeita sisältäviä siviilipaketteja, niin kuin maaseutujen pojat. Iloinen
hesalainen teki joskus suorastaan ylipitkää päivää armeijan sapuskoilla. Illalla hän tuli rättiväsyneenä
meidän kautta ja haki maitotinkinsä.
     Muut alkoivat vähitellen jutella kunnioittavaan sävyyn stadin kundin pinokuutiomääristä. Ja lo-
mia putoili.
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     Purasen saunan maine kantautui myös sotilasleirille ja pihalle ilmaantui sotapoikia, jotka kyselivät
Amalia-emännältä, josko voisivat saada saunan lämmitysluvan. Toki Amalia suostui:
     - Nii usjast ko tahotta!
     Tämän jälkeen korsusaunan ikkunasta tuprusi hyvin usein savua, kun sotamiehet kuumensivat
savusaunan kiuasta.
     Aarne katseli erään pienen ryhmän saunaan menoa. Edellä kulki arvonsa tunteva vääpeli
ryhdikkäästi ja muut laahustivat perässä. He tekivät siinä virheen, että käänsivät suurelle pässille
selkänsä. Pässi otti kunnon vauhdin, vilahti miesten ohi ja pamautti täysillä kovan kallonsa vääpelin
persuksiin. Vääpeli tuiskahti ketarat oikoisenaan pihanurmelle, sotamiehille sen sijaan kelpasi nau-
ru. Vääpeli nousi tuhisten, keräsi arvokkuutensa rippeet ja koko sakki painui nautiskelemaan Her-
mannin ja Aarnen rakentaman saunan autuaista löylyistä.
     Sotapoikien leiri aiheutti kohahduksen kylän nuorten naisten keskuudessa. Sota ei ollut
rakastumisien esteenä. Pietiläisen Hilkkaa piiritteli kauan muuan ylikersantti, siviilissä metsäteknik-
ko. Heistä ei tullut paria. Sen sijaan Purasen Helka löysi leiriltä elämänkumppanin, vaikka asiasta
tuli totta paljon myöhemmin, vasta sodan loputtua.
     Rakastunut, entinen Kämärän leirin sotapoika, Aatami kirjoitteli jatkuvasti Helkalle evakko-
paikkakunnalle. Helkan äiti vähän ihmetteli:

- Mitä se oikein kirjoittaa?
- Valittelee vain, ettei sillä ole omaa Eevaa.
- No, mene sinä sille Eevaksi.

     Ja Helka meni.

Miehet vaihtuivat komppanioittain kuukauden, kahden kuluttua ja uudet sotapojat alkoivat kiertää
noutamassa maitotinkejään taloista. Kun tuttu porukka palasi rintamalta leirille, siviilit kyselivät
varovasti puuttuvista miehistä. Tiedettiin, että asemasotakin vaati hintansa.
     Joulun lähestyessä sotilasleiri oli vakiinnuttanut asemansa kylän siviilien elämäntapaan. Samat
sotilaat vaelsivat iltaisin samoihin taloihin kertomaan omien kotiensa elämästä ja terveisistä jos miltäkin
Suomen kulmalta. Olimme varmaankin heille tuulahdus siviilielämästä.
     Rauha-siskoni pyöristyi päivä päivältä eli uusi kansalainen ilmoitteli näkyvästi saapumisestaan.
Äitini apu oli nyt enemmän kuin tarpeen. Vaikka minä en ymmärtänyt naisten raskauden hankaluu-
desta mitään, näin silti, ettei Rauhan elämä ollut ensinkään helppoa.
     Tullessaan taloomme sotapojat eivät käyneet pelkästään taloksi vaan he katsoivat ensin miten
voisivat olla avuksi. Erään sotilaan tuodessa ämpärillä vettä, hän mainitsi kaivon kannen puuttumi-
sesta. Ei aikaakaan kun kaivoon ilmestyi kansi. Tämän jälkeen miestä kutsuttiin ”kaivonkannen
tekijäksi”.
     Samalla tavalla monet muutkin saivat nimensä ja me käytimme juuri näitä nimiä. Kun joskus oli
sotapoikia enemmälti talossa, Rauha kertoi heidän ”nimistään”. Tämän jälkeen sotapojat ryhtyivät
esittelemään kohteliaasti oikeat nimensä ja kertomaan perheistään ja kodeistaan.
     Meillä alkoi käydä pitkä korpraali Kuusjoelta, vähän totisenoloinen Einari Saarela. Hän poikkesi
monella tavalla muusta joukosta. Vaikkapa niin, että hän oli täysin raitis. Einari oli hurja mottimies,
kenties koko leirin ykkönen. Tästä syystä hän sai jatkuvasti pitkiä kotilomia, jotka nekin olivat ko-
vaa puurtamista oman maatilan kanssa Varsinais-Suomessa. Muutenkin Einari oli tavallista solttua
viisaampi mies. Hän oli kuulemma opiskellut aika paljon jossain maatalouskoulussa.
     Meillä kävi myös Einarin ryhmän poikia, joilta äitini uteli, että miten se oikein on, kun tuo Einari
ei polta eikä juo, niin eivätkö sotamiehet kiusoittele? Miehet menivät totisiksi: ei, sitä ei härnätä
tässä asiassa. Ei uskalleta, vaikka mieli ehkä tekisi. Se on niin vahva ja suuttuessaan niin tulikiukkuinen,
ettei kukaan halua kokeilla miten siinä kävisi.

Ilkivaltaa Syvärin eteläpuolella

Kun Eero oli kuitannut Pirunkukkulalla sotaoikeuden määräämän rangaistuksen luutnantin
tönimisestä, ei miestä otettu enää autokomppaniaan, vaan hänen osastokseen tuli JR 30. Siellä hän
joutui kapteeni Kalevi Nyyssösen komppaniaan, Pauli Heikkisen joukkueeseen, jossa soti sotansa
loppuun asti.
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     Sillä kohden suomalaisten asemat olivat kolmestasadasta viiteensataan metriin venäläis-
ten asemista, ei oltu vihollisen kanssa ihan ”napit vastakkain”.
     Muonitushuolto pelasi: leipälaatikko korsun nurkassa, aamulla kaurapuuroa, päivällä herne-
keittoa tai lihasoppaa. Annostupakat tulivat ajallaan ja lisäksi kessua, koti-Suomessa kasvatettua.
Kerran ilmoitettiin lihakeitosta, että nyt on poroa. Eeron pakissa kolahti kummasti ja sieltä löytyi
hevosenkengän puolikas:

- Ai, perkele, täähä onkii olt kengitetty maantieporo.
     Tapeltiinkin. Kun venäläisten tarkka-ampuja oli vetänyt jotain suomalaista ”silmien vällii”,
toivat suomalaiset oman tarkka-ampujan, joka antoi samalla mitalla. Molemmat vetivät nämä pyssy-
miehet linjasta ja kisa loppui siihen.
     Eeron henkilökohtainen ase oli Suomi-konepistooli. Hänen mielestään parempaa ei ole keksitty
vieläkään. Kuitenkin tuliaseman jokaisessa poterossa oli venäläisiltä sotasaaliiksi saatu pikakivääri,
Degtjarjov eli ”Emma”. Se oli luokkaa järeämpi jalkaväen ase ja sillä saatiin tehokas tulipeite
linjojen väliin. ”Emma” toimi takuuvarmasti. Sitä eivät haitanneet lika, hiekka, pakkanen, vaan se
naputti aina.
     Asemien välissä oli keskellä harva metsikkö. Suomalaisilla ja venäläisillä oli molemmilla tuli-
asemiensa edessä omat murrokkonsa eli pitkille kannoille kaadettua puustoa sekä piikkilankaesteensä
ja ansalankansa. Asemien etäisyys aiheutti sen, että suomalaiset ja venäläiset kävivät välillä uteli-
aisuuttaan katsomassa, mitä se  kaveri siellä toisella puolella puuhailee ja mitä sille muuta kuuluu.
      Venäläiset käärivät mahorkkasätkiä. Liekö ollut tupakan vai sätkäpaperin syytä, että tupakoin-
nista nousi sininen savu. Se paljasti tyvenellä säällä etumaastossa liikkuneille suomalaisille vihol-
lisen partion. Mahorkan voimakas tuoksahdus tuntui tupakan tuskasta kärsivälle ”niin pirun hy-
vältä”. Kun naapureita tavattiin, pantiin konepistoolit laulamaan ja häivyttiin.
    Tuhoamisoperaatiot olivat enemmän ilkivaltaa kuin vakavaa sotatoimintaa, vaikka etumaastoon
mentiin silti henkensä kaupalla. Vuosien asemasodasta johtuen etumaaston taisteluista tuli ainakin
Eerolle ajankulua, josta hyvässä lykyssä oli palkkiona kuntoisuusloma. Ja lomia tuli.
     Mutta ei tullut silloin, kun korpraali Rinne ja sotamies Hämäläinen seisoivat komppanian pääl-
likön edessä ja kuuntelivat haukkumisryöppyä. Hyvä, ettei korpraali menettänyt ainutta natsaansa.
     Syy: veijarit olivat menneet kahdestaan Kuusikukkulalle, ihan vain osoittaakseen toisilleen kuinka
kovia poikia olivat ja purkaneet venäläisten asemien edessä kolme ansalankaa, ennen kuin järki
voitti. Yksityinen sota oli mennyt tiedoksi pataljoonan tasolle ja tästä tulikivenkatkuiset moitteet.
     Pitkän asemasodan aikana Eero toivoi joskus edes haavoittumista, että pääsisi kunnon lomalle.
Kerran venäläinen ampui taas suomalaisten asemiin srapnelleja, jotka räjähtelivät viisikymmentä
metriä asemien yläpuolella. Oli kuulemma eräs tapa saada tulta suomalaisten niskaan. Vahvistetussa
vartiossa ollessaan velipoika haavoittui srapnellista. Käsivartta alkoi lämmittää ja Eero hehkutti
jo toipumislomasta:
     - Mut, perkele, se olikii vaa sellane naarmu, kuin kissan raapaisu.
     Välimaastoa haravoidessaan partio löysi venäläisten uuden kyttäyspaikan. Vaikka heillä oli
ansalangat ja miinat mukana, luovuttiin niiden käytöstä. Kaksi miehistä laski housunsa, pyllisti
ison läjän, lepän lehtiä päälle. Korkealta taholta annettu miinoitustehtävä oli suoritettu. Lähdettiin
takaisin nauraa käkättäen, kuin pahankuriset kakarat ja varsinaiset miinoitteet viskattiin välimaaston
pusikkoon.
     Mitä kirosanoja mahtoi venäläinen vartiosotilas käyttää todettuaan tsuhnien vierailun.

Eero istuskeli kannon päässä, veteli piippua ja valitteli väsymystä lääketieteen kandille JSP:llä.
Auto oli juuri lähdössä Ruop-ojan kenttäsairaalaan: Sotamies, menette mukaan heti.
     Kenttäsairaala oli linjoista runsaat sataviisikymmentä kilometriä. Siellä velipoikaa tutkittiin ja
tutkittiin, mutta vikaa ei löytynyt. Vihdoin tykistön lääkintämajuri kysäisi kierrollaan:

- Väsyttääkö sotamiestä vielä?
- Ei väsytä, herra majuri.
- No, lepäilkää nyt vielä pari päivää, että jaksatte lähteä toipumislomalle.

     Vuosikymmeniä jälkeenpäin Eero muisteli kiitollisuudella inhimillistä ja huumorintajuista
lääkintämajuria. Vaikka minä arvelen hänen kyllä nähneen velipojan näennäisen sumutuksen läpi:
kyllä tuo piruparka tarvitsee lomansa.
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Vartioiden välissä pelattiin korttia ja kirjoiteltiin tytöille ihanan tapaamisen merkeissä. Kun
palattiin lomilta, tuotiin aina osoitteita tytöiltä, jotka toivoivat kenttäpostia ”sieltä jostain”.
Joskus tavattiin. Pakettejakin tuli.
     Velipojan Viipurista rauhan aikana ostamat komeat pitkävartiset lapikkaat olivat usean pojan
lomajalkineina. Olivat niin kauan, että hajosivat sodan loppupuolella ja jäivät jonnekin Itä-Karja-
lan korpeen.

Päämajan kaukopartio 44/1

Elokuun alkupäivinä 1942 vänrikki Jalmari Kuoppa vei partionsa rajan yli Syvärin eteläpuolella.
Yksi kahdeksasta miehestä oli Simolan Eino, Eino Hämäläinen, serkkupoika.
     Kaukopartiolle oli annettu tehtäväksi tiedustella laajalla alueella Syvärin eteläpuoleista aluet-
ta: joukkoja, tiestöä ja liikennettä, viestilinjoja ja tarkentaa lentotiedustelun tuloksia.
     Ensimmäisen viikon aikana joukko jakaantui useaan kertaan kahdeksi, saadakseen näin tietoja
mahdollisimman laajalta alueelta. Elokuun 12. päivänä he saivat ensimmäisen kerran lentoko-
neesta pudotetun huoltotäydennyksen.
     Elokuun 15. päivänä suunnattiin matka kohti etelää myötäillen Megrajokea. He tekivät havain-
toja jokivarren kylistä, jututtivat kylien karjalaista asutusta, joka näytti olevan epätoivon partaalla.
Karjalaiset valittivat saavansa venäläisten taholta tylyä kohtelua.
     Toinen muonatäydennys saatiin Simjärven lähellä. Taas partio jakaantui kahtia. Ne kulkivat
tiedustelemassa jokivarren teitä ja kyliä. Osapartiot kokoontuivat 24. elokuuta ja samana päivänä
saatiin kolmas täydennys.
     Kun partio oli ylittänyt erään Nosamajoen haaran, se sieppasi sillan vartiosotilaan, jolta saa-
tiin monta arvokasta tiedustelutulosta. Elokuun viimeisenä saavutettiin kaukaisin tavoite, Borisovon
kylä. Tiedusteltaessa kylää partio löysi sen laidalta uuden, karttoihin merkitsemättömän lentoken-
tän.

Partio lähti paluumatkalle syyskuun ensimmäisenä päivänä.  Radiolla pyydettiin neljäs täydennys
ennalta sovittuun paikkaan seuraavaksi päiväksi. Partio kulki yöllä kylien teitä kohti
täydennyspaikkaa. Ennen täydennyspaikalle menoa vänrikki Kuoppa jakoi ryhmänsä kolmeen osaan:
kaksi lähti selvittämään täydennyspaikan maastoa, toiset kaksi tiedustelemaan läheisen joen ranto-
ja ja neljä miestä jäi leiripaikalle valmistamaan ruokaa koko joukolle.
     Ensimmäinen osapartio lähti suorittamaan tehtäväänsä ja pian sen jälkeen toinen. Se ei ehtinyt
kulkea kuin kappaleen matkaa, kun erään peltoaukeaman laidalta kajahti laukaus ja kersantti Urho
Pusa sai kuolettavan osuman. Mukana ollut partiomies yritti saada kaatuneen alta arvokkaan kartta-
laukun, mutta hänen oli luovuttava aikeesta vihollisen kovan tulituksen vuoksi. Hän vetäytyi met-
sän suojaan,  huomasi olevansa ilman karttaa ja sadan kilometrin päässä omilta linjoilta.
     Leiripaikalle jääneet neljä ruuan valmistajaa olivat kuulleet tulituksen, odotelleet kaksi tuntia
toisia ja kätkeneet tiedustelutehtäviä suorittamassa olleiden reput lähelle leiripaikkaa.  Koska sii-
hen ei ollut enää turvallista jäädä, he lähtivät seuraavaan täydennyskohteeseen.
     Kun ensimmäinen osapartio palasi leiripaikalle, se ei löytänyt sieltä ketään. Miehet huusivat
kavereitaan: ei vastausta. He olivat juuri lähdössä, kun metsästä kuului kaatuneen Pusan mukana
olleen miehen merkkivihellys. Kolme miestä oli nyt yhdessä. He tiesivät myös, että vihollisen joukot
haravoivat aluetta. Vielä hetken etsittyään he löysivät omat reppunsa ja lähtivät vaeltamaan kohti
neljättä täydennyspistettä. Kun sekin oli tyhjä, he suunnistivat viidenteen täydennyspaikkaan. Sin-
ne he jättivät viestin, jonka toiset löysivät myöhemmin. Heillä oli repuissaan jonkin verran muonaa,
jonka turvin he vaelsivat pohjoista kohti. Lisämuonaa he saivat paikallishankintoina, perunaa ja
herneen palkoja. Kolmen miehen osapartio pääsi omien puolelle illalla seitsemäs syyskuuta.

Muilla neljällä ei ollut karttoja, sillä ne oli annettu kahdelle pienelle tiedustelemaan lähteneelle
partiolle, mutta radio oli jäänyt heille. Radisti ilmoitti seuraavassa yhteydessä partion hajoamises-
ta ja kielsi tuomasta täydennystä neljänteen kohtaan. Sen sijaan täydennys tilattiin viidenteen
täydennyspisteeseen. Täydennys tuli ajallaan ja samalla he saivat uudet kartat. Täydennyspaikalta
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he löysivät kolmen partiomiehen jättämän viestin, jossa kerrottiin Pusan kaatumisesta ja sii-
tä, että he olivat kulkeneet jo paikan ohi ja olivat palaamassa omille linjoille.
     Täydennystä saanut neljän osapartio aloitti kulkunsa kohti omien linjoja. Matkaa hidasti jonkin
verran yhden miehen jalkavamma. Vasta kolmastoista syyskuuta ylitettiin rintamalinja. Monella
tapaa rasittava neljänkymmenen vuorokauden partioreissu oli ohi.

Omilla korsuilla Eino tunsi, ettei kaikki ole kunnossa hänen kohdallaan ja saman huomasivat toi-
setkin. Häntä kehotettiin jäämään osaston tukialueen lääkärien hoitoon, mutta Eino halusi lähteä
heti kotiin pitkälle lomalle lepäilemään ja toipumaan. Tunnin kuluttua olisi lähtenyt matkustaja-
juna, mutta kaukopartiomies ei nirsoillut vaan hyppäsi tavarajunan kyytiin. Pieksämäen asemalla
hänen jalkansa pettivät, hän menetti tajuntansa ja Eino Hämäläinen kuoli sairaalassa 29.9.1942
kahdenkymmenenseitsemän vuoden ikäisenä sydänlihaksen tulehdukseen.
    Metsäpirtin hautausmaan portilta haudalle oli kaukopartioupseereiden kunniakuja. Majuri Erk-
ki Saarinen laski joukko-osaston seppeleen ja puhui Einon haudalla. Näin saatettiin oman pitäjän
multiin naapurin Eino, sitkeä hiihtäjä ja juoksija, aina ystävällinen ja rauhallinen mies. Einon
rivakkaa työntekoa puimakoneen viereltä katsellessani olin saanut ensimmäisen
ammatinvalinnallisen ajatukseni: minustakin tulee aikuisena puimakoneen syöttäjä.

Lomalaisia

Tauno ja muita Einon lapsuudentovereita oli ollut saattamassa Einoa viimeiselle matkalle Metsä-
pirtin kirkkomaan sankarihautaan. Samalla Tauno sai lyhyen loman ja piipahti Kämärälle kertomaan
kuulumisia. Hän kertoi hautajaisissa luotsin Jussin maininneen, että siinä meni kylän paras poika.
Eikä siihen ollut muilla mitään lisättävää. Majuri Saarinen oli maininnut osaston menettäneen
pettämättömän säiden ennustajan.
     Samalla kertaa rannan tytöt ja pojat olivat livahtaneet katsomaan kotiensa raunioita. Venäläiset
olivat vieneet päärakennuksemme hirret omiin tarkoituksiinsa. Navettaa tarvitsivat nyt suomalaiset,
sillä sen takana oli raskaiden kranaatinheittimien putkia.
     Saattoi olla juuri tämä lomareissu, jolloin Tauno toi Manulle ja velipojalleen lentokoneen pot-
kurin alumiinista valmistetut sormukset. Niissä oli keskellä vuosiluku 1942 ja sivuilla kaiverrukset:
Muisto – Syväri.
     Muistan velipoikien lomista hyvin vähän, mutta Eeron ensimmäinen loma on jäänyt jotenkin
mieleeni erityisestä syystä. Minua harmitti se, ettei hän ollut enää autokuski vaan ihan tavallinen
sotamies, niin kuin Tauno. Kuorma-auton kuljettaja oli sotamieheen verrattuna sentään aivan muuta.
     Äidillä oli erikoista näytettävää Eerolle. Hän esitteli ylpeänä velipojalleni Montosen Aatun mi-
nulle antamaa kaulakelloa. Eero piteli kelloa ja katseli sitä ihmeissään. Hän teki ehdotuksen, johon
me suostuimme:
     - Antakaa tämä minulle, niin minä teetän tästä rannekellon. Kaulakellot ovat nykyisin jo niin
vanhanaikaisia.
     Niin todella olivat. Olin nähnyt rannekelloja, joiden nahkainen ranneke oli tehty sellaiseksi, että
sen sisälle oli pujotettu vanhanaikainen kaulakello. Vaikka kyllä minä huomasin kello-osan olevan
peräisin kaulakellosta, siis ei ihan oikea rannekello.
     Ajatus tuntui minusta ja äidistä oikein hyvältä ja niin annoimme kellon Eerolle. Ei olisi pitänyt.
Kun kyselin velipojalta rannekelloani hänen seuraavilla lomillaan hän vastaili hajamielisenä, ettei
korjaus ole vielä valmis tai jotain muuta vastaavaa. Hänen puheistaan aavistin jotenkin, etten enää
näkisi Montosen Aatun kelloa koskaan. Aavistukseni piti paikkansa.

Kylän opettaja

Opettaja Helmi Hännikäinen saapui Kämärän asemalle mukanaan koko irtain omaisuutensa: polku-
pyörä ja matkalaukku. Hän näki Kämärän tien samanlaisena, kaksi sotaa nähneenä tienä kuin minä-
kin. Kun Helmi ajeli Kämärän tietä, hänellä oli mielessään talvisodan evakkoajan raskaat
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koettelemukset ja näin tulo hävitetylle Kannakselle oli kuin suurta juhlaa. Koska Helmi oli pyöräillyt
jo ennen sotia veljiensä kanssa Kannaksen teitä ristiin rastiin, matka taittui kevyesti hänen ensimmäi-
seen virkataloonsa.
     Kämärän kylästä oli jäänyt polttamatta yksi ainoa asuinrakennus, joka sai kunnian toimia kouluna.
Se oli kylän keskustasta kolmisen kilometriä Viipuriin päin, Kannaksen tien varrella. Se oli ollut
joskus kievarina ja näin rakennuksen suuri tupa kelpasi hyvin luokaksi. Tosin kortteeria pitävä iäkäs
naisihminen tyttärineen jäi edelleen luokkahuoneen ylimääräiseksi asukkaaksi.
     Pienemmän kamarin asukkaina olivat talon omistajat Kaukiset: äiti, isä ja sotainvalidi-poika.
Helmi sai virka-asunnokseen toisen kamarin, senkin hän tosin jakoi asunnottomien Virolaisten sisa-
rusten kesken. Asumisesta Helmi kertoi sovun antaneen sijaa, sillä karjalaisilla oli siinä vaiheessa
takanaan paljon pahempaa.
     Helmi oli valmistunut opettajaksi keväällä 1942 Jyväskylän Opettajakorkeakoulusta. Muolaan
tyttönä hän halusi aloittaa virkauransa juuri Kannaksella. Tuskin on toista opettajien sukupolvea,
jonka ihanteet olisivat olleet niin korkealla kuin niillä nuorilla opettajilla, jotka lähtivät sumeilematta
kasvatustyöhön hävitetylle alueelle. Mikään ei ollut heille liian vaikeaa.

Tellun paketti

Ensimmäistä virkavuottaan valmisteleva opettaja kulki jatkuvasti Heinjoen kirkolle polkupyörällään.
Siellä oli opettajapariskunta, joka antoi tukensa nuorelle virkasisarelle. Helmi yöpyi usein heidän
luonaan.
     Kämärälle kotiuduttuaan opettaja sai pakettikortin entiseltä huonetoveriltaan Jyväskylästä. Siitä
paikasta hän lähti Kämärän asemalle. Jo asemalla Helmi repi uteliaana pakettia auki: mitähän se
Tellu lähettää. Hänen pettymyksekseen siellä oli arvotonta omaisuutta, hänen ikäkulu, risainen villa-
paitansa ja vanha epäkuntoinen kamera. Että näiden takia!
     Helmi oli pettynyt ja vähän suutuksissa, kun hän viiletti Kämärän tietä paketti tarakalla. Hän
jarrutti, hyppäsi metsään ja heitti mokoman paketin kauas maastoon. Lievittääkseen pettymystään,
hän päätti lähteä tapaamaan tuttuja kirkolle.
     Samaan aikaan työvelvollisten joukko siivoili tien varsia, hautasi kaatuneita venäläisiä. He löysi-
vät revityn paketin, risaisen villapaidan, kameran. Desanttien työtä? Kun pakettipaperilla olevasta
osoitteesta ei löytynyt kaivattua henkilöä, uskottiin desanttien käyneen uuden opettajan kimppuun.
Hälytys. Torjuntaosasto lähti haravoimaan suuria metsiä. Osasto palasi tyhjin toimin illan hämärty-
essä tukikohtaan. Koska desanttivaara otettiin todesta, etsintöjä päätettiin jatkaa seuraavana päivänä.
     Helmi jäi yöksi Heinjoen kirkolle ystävien luo. Kun hän joi aamukorviketta Ikävalkojen luona,
haravoi IS - osasto samanaikaisesti turhaan Kämärän laajoja kankaita.
     Kiirehtimättä Hännikäisen Helmi polki hyvää hiekkatietä takaisin virka-asuntoonsa. Edellisen
päivän turha reissu ja Tellun salaperäinen paketti ei harmittanut enää tippaakaan. Helmi tuli reip-
paasti sisään. Opettaja ihmetteli kovasti, kun talon väki katsoi häntä merkillisesti, silmät pyöreinä
hämmästyksestä. Desanttien avuton uhri oli palannut elävien kirjoihin.

Kouluun

Koulun sisäänkirjoitus tapahtui lokakuun 20. päivänä 1942. Parikymmentä isänmaan toivoa suunta-
si Kämärältä ja Pien-Perolta yhteiseen opinahjoon. Kirjoittauduin kolmannelle luokalle. Ensimmäi-
sestä koulupäivästä muistan uudet kiiltävät pulpetit.
     Koulumme oli supistettu kansakoulu, mikä tarkoitti sitä, että luokat kolmannesta kuudenteen
olivat saman opettajan hoidossa ja samanaikaisesti. Tämä supistettu koulu aloitti koulutyönsä taval-
lisia kouluja myöhemmin ja lopetti aikaisemmin. Keväisin ja syksyisin alakoululaiset kävivät jon-
kun viikon ensimmäistä ja toista luokkaa yhdistettynä luokkana.
     Yhdistetyn luokan periaatteena oli hiljaisen työn ja äänekkään opetuksen vuorottelu.
Kaunokirjoitustehtävää suorittaessani  kuuntelin henkeäni pidätellen historiaan liittyviä tarinoita:
uljaiden spartalaisten soturien taistelusta viimeiseen mieheen Thermopylain solassa, Marathonin
taistelua tai Valkjärven miesten, Helmin esi-isien, mittelöä tsaarin kasakoita vastaan.
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     Kun vielä lauloimme Ateenalaisten laulua, minä lähes samaistuin kreikkalaisiin. Ainakin minulle
opettajamme antoi mallin pienen maan oikeuksista suurta sortajaansa vastaan.
     Oli varmaankin maantiedon tunti yläluokilla kun opettaja kertoi Amerikan maasta. Mieleeni on
jäänyt ihan elävästi Helmi Hännikäisen kertomus mustaihoisesta laulajasta, Marian Anderssonista.
Marian oli kuulemma oikein hirmuisen hyvä laulaja, mutta kun hän oli tummaihoinen, niin val-
koihoiset eivät suvainneet häntä. Kerrankin hänen piti päästä laulamaan maailman hienoimpaan
saliin, mutta valkoiset eivät päästäneet. Mutta sitten hän piti konsertin valtavassa puistossa. Minä
väänsin kaunokirjoituskirjaimia ja hykertelin itsekseni, kun puistoon tuli kymmeniä tuhansia kuun-
telijoita, monin verroin enemmän kuin konserttisaliin olisi ikinä mahtunut. Vielä sekin tuntui muka-
valta, että laulajan säestäjänä oli joku suomalainen Kosti. Näin kuulin Helmi Hännikäiseltä elämäni
ensimmäisen rasisminvastaisen puheenvuoron Kämärän supistetussa kansakoulussa lukuvuonna 1942
- 1943.
     Kuvaamataidon tunnilla opettaja toi omasta huoneestaan taulun, joka kuvasi pyöreistä hirsistä
rakennettua latoa. Unohdin hiljaisen tunnin laskennon tehtävät, kun kuuntelin, miten varjostamalla
saadaan esine näyttämään pyöreältä. Nyt juttu oli minulle selvä. Kotiin päästyäni harjoittelin ladon
piirtämistä ja hirsien varjostamista niin paljon, että äitini kirjoituspaperit vähenivät uhkaavasti. Tä-
män jälkeen ei ollut sen suurempaa juhlaa, kuin saada joskus lupa aloittaa piirtäminen puhtaalle
kirjepaperille.
     Toivoin kovasti, että meillä olisi ollut myös veistoa. Mutta kun miesopettajat olivat lähes kaikki
jahtaamassa pyssyjen kanssa itänaapuria, puutyöt saivat jäädä. Helmi ratkaisi käsityöt omalla taval-
laan. Me teimme kaikki yhdessä kangaslapuille harjoituksia erilaisten nappien ompelusta ja risaisten
vaatteiden paikkaamisesta. Kotoa tuotiin rikkinäisiä lapasia ja sukkia, joita parsittiin oikeaoppisesti.
Osaan edelleen kaikki näihin asioihin liittyvät niksit.
     Eväsvoileivät ja maitopullo kuuluivat edelleen reppumme sisältöön. Kuitenkin ajan kaikesta niuk-
kuudesta huolimatta saimme koulussa lämpimän aterian. Ihmettelen vieläkin: mistähän ne rahat oi-
kein revittiin, kun armas isänmaamme eli todellista puutteen aikaa!

Jonain kauniina syyspäivänä jätimme koulun sikseen, otimme marjakorit  ja opettaja vei meidät
läheisien kankaiden puolukkamaille. Jokainen sai vielä kotiläksynä kerätä jonkin verran lisää. Puo-
lukat toimitimme koulun keittäjälle ja saimme tästä hyvästä myöhemmin maittavia puolukkapuuroja.
     Parhaimmat marjamaat olisivat löytyneet Kämärän tien varsilta, mutta jostain syystä meitä ei
laskettu sinne. Aikojen kuluttua opettajani kertoi syyn.
     Helmin puolukkapaikat olivat tällä ”kielletyllä alueella”, jossa maan peitti hieno tuhkakerros.
Siellä kankaat olivat marjoista punaisenaan. Puolukan täydet varret olivat nousseet tuhkakerroksen
läpi ja marjoja oli niin paljon, etteivät hennot varret jaksaneet kannattaa niitä, vaan ne painuivat
maata vasten. Näiltä kankailta Helmi sai korinsa nopeasti täyteen. Puhdistaessaan puolukoita hän
huomasi niiden olevan ihan nokisia, mutta siitä ei ollut suurtakaan haittaa, sillä marjat puhdistuivat
helposti huuhtelulla.
     Näillä marjamatkoilla Helmi oli nähnyt usein poteroihinsa lysähtäneitä venäläisiä kaatuneita.
     Eräässä notkelmassa, suon reunalla, oli tavallistakin komeampia puolukoita, mutta poimimista
haittasi voimakas ja paha haju. Kun Helmi otti selvää lemusta, hän havaitsi lähellään kuuden puna-
armeijan sotilaan maalliset jäännökset. Opettajamme ei hätkähtänyt, vaan jatkoi kaikessa rauhassa
poimimista varsin erikoisen vartioston suojeluksessa.
     Se oli syksyn viimeinen puolukkamatka; seuraavan talven puolukat oli poimittu. Helmi nousi,
meni vainajien luo ja katseli miten ne lepäsivät vihertävissä, haalistuneissa mantteleissaan. Hän ajat-
teli mielessään, ettei poikaparoille varmaankaan ole luettu edes Herran Siunausta. Helmi risti käten-
sä ja saneli sen vainajille.
     Sellainen oli opettajamme Helmi Hännikäinen: rohkea, reilu ja oikeudenmukainen.



134

Siviilipaketit

Sodan ajalta ovat mielessäni paketit rintamille. Äiti sovitteli niihin eväspuolta, villasukkia, lapasia ja
kaulureita; kaikkea, mitä saimme irti ja luulimme velipoikien tarvitsevan. Jossain vaiheessa äiti il-
moitti:

- Nyt mie käyn viel pissaroimua.
    Kun äiti pissaroi, hän kirjoitti kirjettä ja kertoi siinä meille tärkeistä uutisista. Äiti kääri pahvi-
laatikot huolella useaan paperiin ja nivoi ne niin monella narulla, että minua melkein nauratti. Siinä
työssä tarvittiin minuakin, painoin ensimmäistä solmua sormellani kun äiti kiristi toisen.

Lähestyttiin kristikunnan suurta juhlaa, joulua. Oli kaivauduttu ja jääty asemasotaan, jossain
Homoravitsin seuduilla. Tauno oli vartiossa ja veteli tupakkaa. Heidän asemansa  olivat silloin
tiheässä metsässä ja erittäin lähellä naapurin tuliasemia.
     - Sit sin tul jokkuu majur ja muitakii suurii viskalloi, ehä mie heijä merkkilöijiä katsont, mut
kolme heit ol. Hyö tulliit piät pystys ja kyssyit miult koval iänel, jot mitäs vartiomiehel kuuluup. Mie
oli iha just sanomas, jot koht kuuletta. Mutt, enneko ies sain kaikkii virketuks, nii sillo rämäht toisel
puolel. Nuapur senko laseksi kovekiväril keskelt ja sivuilt pikakivärlöil, nii jot penkat pöllysiit .
     Sillo herrat löivät järkinäi maihe ja nousiit vast peräst päi. Eikä hyö enniä kysyniet miu
kuulumisijain. Sit ko hyö olliit jo ylliäl, mie tarjosi heil savvuloi Työmiesaskist, mut hyö vua kiittiit
ja sannoit, jot heil palluap vua piipus. Ja sit hyö  läksiitkii siint ja iha matalan.

Sotamies Hämäläinen sai sitten  hyvissä ajoin ennen joulua suuren paketin etulinjaan. Mutta se
paketti ei ollut meiltä. Vaikka paketissa oli selvästi lähettäjän nimi, hän ei tuntenut edes koko ihmis-
tä. Vastaanottajan nimi ja yksikön tarkka kenttäpostiosoite täsmäsivät. Tauno tempaisi paketin narut
poikki puukolla ja ryhtyi uteliaana tutkimaan sisältöä.
     Korkkaamaton pullo giniä! Korsun pojat hämmästelivät. Lisäksi voita, monenlaisia leivoksia ja
kaikkea sellaista evästä, joka tuntui taivaalliselta nälkäsyksyn jälkeen. Tauno tarjosi ensin huikat
koko korsun soltuille. Ruokapuoli jaettiin tasan ja salaperäisen paketin ginipullo kiersi. Ja tyhjeni
nopeaan tahtiin. Meininki oli reilua. Siinä korsussa kaikki siviilipaketit jaettiin muiden kanssa.
Paketin pohjalta löytyi vielä pieni kirjelappu hyvän joulun toivotuksin ja lähettäjän nimi ja osoite.
Lähettäjä oli joku nainen Riihimäeltä. Merkillistä.
     Tauno kirjoitti kiitoskirjeen, niin kuin hyvä tapa vaati. Hän ihmetteli vielä paketin lähettäjälle,
miten tämä kunnia oli langennut juuri hänelle. Vastaus saapui aikanaan, mutta siinä ei mainittu
sanallakaan, miksi juuri velipoika oli se armoitettu. Luvattiin vain kertoa -  joskus myöhemmin –
lomilla. Ja niin kirjeet alkoivat kulkea Riihimäen ja Syvärin etulinjan väliä.
     Seuraava loma oli vetänyt kiinni, stm. Hämäläinen istui täydessä lomalaisjunassa ja matkusti
tapaamaan tuntematonta naisihmistä. Hän tiesi jo riihimäkeläisen kirjeistä, että paketin ja kirjei-
den lähettäjän nimi oli vain peitenimi. Tuttu ja luotettava postineiti oli hoidellut siviilipuolella
henkilökohtaisesti postilähetykset oikeaan paikkaan. Selvillä oli myös, että nainen asui yksin suu-
ressa talossa, sillä hänen miehensä paimensi komppaniaansa kapteenina ”siellä jossain”.
     Lomalainen istui vihdoin tyhjässä odotussalissa Riihimäen asemalla. Istui ja odotti. Sisälle tuli
sievä naisihminen, joka ryhtyi hajamielisenä katselemaan aikatauluja, kääntyi sitten Taunoon päin,
hymyili hiukan. Tauno nyökkäsi tunnistaneensa kirjeystävänsä ja nainen poistui. Lomalainen seu-
rasi naista jonkun matkan päässä. Jos hän kävelisi rinnalla, olisi koko paikkakunta tiennyt tapauk-
sen seuraavana päivänä.
     Talo oli korkean mäen päällä, puolisen kilometriä asemalta ja Tauno käsitti sen virkataloksi.
Sisällä oli kaikki laitettu hienoksi Syvärin etulinjan lomalaista varten. Vihdoinkin kasvotusten ja
kahden. Parin päivän kesti ei voinut olla sen parempaa. Ei ajateltu huomispäivää.
     Velipoika tuli sitten myöhemmin Kämärälle ja kävi sodan jatkuessa useita kertoja samoilla
reissuilla Riihimäellä.
     Mutta miten se paketti? Tauno oli tavannut jollain edellisellä lomareissullaan täydessä junassa
puolitutun pojan Raudusta. Kun vaunussa oli sellainen meteli, ettei tahtonut kuulla edes omaa
ääntään, he siirtyivät toisen luokan vaunuun. Siellä, kalliissa luokassa, oli pehmustetut istuimet ja
tilaa löytyi. Kannaksen pojat ajattelivat istuvansa siinä niin kauan, kunnes konduktööri ajaisi hei-
dät pois. Siellä he vaihtoivat kotirintaman ja etulinjan kuulumisia ja lupasivat kirjoitella. Nimet ja
osoitteet vaihdettiin.
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     Oli siinä viereisellä penkillä ollut joku viehättävä nainen. Tämä nainen oli sitten napannut
lennosta toisen sotamiehen nimen ja kenttäpostiosoitteen. Kenties siinä sotapoikia katsellessaan
hän oli ajatellut jo sitä joulupakettia.

Joulu 1942

Poltetun kylän koulun ensimmäinen lukukausi päättyi kuusijuhlaan joulukuun 20. päivänä 1942.
Kämärän kouluajan kahdesta kuusijuhlasta on minulle jäänyt mieleeni niille molemmille yksi yhtei-
nen piirre: luokan takaosa oli tupaten täynnä leirin sotilaita, eteistä myöten. He seurasivat hiiskumatta
Kämärän supistetun kansakoulun kuusijuhlan ohjelmia.
     Piti ihan katsoa taakseen, kun sotapojat lauloivat yhtenä miehenä jouluvirttä kanssamme. Meidän
koululaisten ääni peittyi virren aikana harmaapukuisten miesten mahtavaan veisuuseen.
     Joulusta 1942 on jäänyt muistikuva, että se oli runsas joulu kaiken maallisen hyvän, joulumielen
ja lahjojen suhteen. Einari oli käynyt lomalla Kuusjoella ja tuonut sieltä siviilipaketin, joulupaketin.
Hän istui kanssamme aattoiltaa ja nautti yhteistä jouluateriaa. Mikolla oli todellinen sotajoulu tykis-
tön yksikössään jossain Kannaksella.
     Muistan vielä sen ruskean pahvilaatikon, jonka pohjalta Einari kaivoi Manulle ja minulle lahjan-
sa, silkkipaperiin käärityt tuoksuvat omenat. Einari halusi ensin kuitenkin meidän uskovan joulu-
pukkiin, ennen kuin hän suostui antamaan lahjansa. Emme tietenkään uskoneet moiseen aikuisten
keksintöön. Einari asetti kuitenkin sen omenoiden saannin ehdoksi ja se palautti nopeasti uskomme
uudelleen pahvinaamariseen olentoon Korvatunturilta. Olimme hänen mielikseen, vaikka epäilen
Einarin tienneen epäuskomme moiseen joululahjojen tuojaan ja vain vähän kiusoitelleen
pojankoltiaisia.
     Tapaninpäivänä Einari tuli ilmoittamaan siirrostaan toiseen yksikköön, jonne hän lähtisi seuraa-
vana arkipäivänä. Sellaiseen tukikohtaan, josta ei kenties enää pääsisi näille lomille. Hän antoi koti-
osoitteensa ja vaimonsa nimen. Kaiken siltä varalta, että jos… Lappuun oli kirjoitettu: Hulda Saare-
la, Kuusjoki, Kanungin kylä,  Sievon talo. Einari oli mies, joka ajatteli ja teki enemmän kuin puhui.
Aavistimme hänen joutuvan  kovaan paikkaan uudelle rintamalohkolle.

Voitto-siteet

Joku oli tuonut Viipurin reissullaan minulle kauan kaipaamani suksisidepaketin, jonka kannessa
komeili nimi Voitto. Silloin oli jotakin se, että pojan suksissa oli Voitto-siteet: ne pitivät hyvin ja
olivat helpot ja nopeat irrottaa monoista. Laatikon sisältä löytyivät kiinnitysohjeet. Sovittelin kauan
vasemman ja oikean jalan siteitä uuden suksiparin päälle. Työ oli vaikea ja vastuullinen, kun piti
vielä ottaa tarkasti mittaa omien monojen kärkien leveydestä.
     Sain jotenkin merkityksi kynällä ruuvien kohdat sukseen, sitten vain ruuvimeisseli käteen ja ruuvit
kiinni. Silloin hankaluudet vasta alkoivat. Vaikka kuinka pyöritin ruuvimeisseliä ruuvin kannassa,
ruuvi ei suostunut menemään kunnolla kovaan suksipuuhun, mutta kun sain vähänkin alkua, homma
tuntui taas helpolta. Mutta annas olla, kun olin saanut ruuvin yli puolivälin, ruuvi tuntui juuttuneen
paikalleen. Hain kunnon otetta ruuvimeisselistä, väänsin taas voimieni takaa puoli kierrosta sisään ja
taas uusi ote meisselistä. Hikoilin lattialla suksieni päällä. Auttoi hiukan, kun painoin rinnalla meisseliä
alaspäin.
     Vihoviimeinen riesa oli se, kun meisselin kärki ei pysynyt aina ruuvin kannan urassa, vaan lipsahteli
pois ja pyöristi ruuvin uraa niin, että lipsahdus tapahtui aina helpommin ja helpommin. Minä ähkin
ja hikoilin ja villapaitani  sai kyytiä. Auttoi, kun sain Rauha-siskoltani myötätunnon osoituksia ja
henkistä tukea.
     Ilta taisi olla aika pitkällä, ennen kuin olin saanut viimeisenkin ruuvin kutakuinkin kohdalleen.
Kaikki eivät kerta kaikkiaan suostuneet menemään ihan niin kuin olisin halunnut, mutta kun kokeilin
monojani siteisiin ne pysyivät tiukasti kiinni. Seuraavaksi oli tehtävä nahkapohjiin reiät siteiden
yläpinnassa törröttävien pienien metallitappien kohdille. Kun irrotin monot siteistä, oli niiden pohjiin
painuneet jäljet reikien kohdille. Kuumensin lieden hiilloksella rautanaulan punahehkuiseksi, otin
sen hohtimilla tiukasti kiinni ja kärvensin reiät pohjiin. Sain kuumentaa naulaa monen monituista
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kertaa ennen kuin kaikki reiät olivat valmiit. Aikuisia taisi vähän hirvittää tuherteluni hehkuvan rauta-
naulan kanssa.
     Monojen pohjien kohdalle suksiin naulattavien kumien naputtelu oli helppo juttu. Kämmenpohjani
punersivat ja niitä kirveli, mutta siteet olivat kiinni. Olin päässyt voitolle!
     Työtäni olisi helpottanut suuresti, jos joku aikuinen olisi vihjaissut, että naputtele, poika, pienellä
naulalla ruuvien kohdille alkureiät ja ota ruuvin kärkeen aina pieni nokare saippuaa. Niin olisi, mutta
kun ei ollut sitä aikuista.
     Lumen peittämät sorakuopan rinteet odottivat minua ja suksiani, joissa oli nyt uudet kiintositeet.
Voitto-siteet! Talvisten sorakuoppien rinteet olivat alueita, joissa me Manun kanssa melkein asuim-
me päivät pitkät. Olin oppinut Heinävedellä aikamoiseksi mäkien laskijaksi ja nyt sain näyttää taitojani
Manulle. Hämmästyksekseni hän tuli samoja latuja perässäni, välillä sukset ristissä ja turvalleen
tuiskahtaen, mutta tuli kuin tulikin. Kun saimme kelpo latu-urat, Manu ei edes kaatunut, vaikka
hänen suksissaan oli tavalliset nahkamäystimet ja hänen sauvansa olivat pojan kokoon liian pitkät.
     Sorakuopat tulivat muidenkin Kämärän tyttöjen ja poikien laskettelurinteiksi ja kohtauspaikaksi.
Muistan meidän viihtyneen niissä maisemissa lähes pimeän tuloon asti. Suksilatujen verkosto alkoi
talven mittaan ulottua vähitellen talosta taloon. Koulumatkatkin taittuivat mukavasti hiihtäen.

Kevättalvella kohistiin luokassa koulun hiihtokilpailuista, kunnes vihdoin koitti se aamu ja se päivä.
Vetelin suksieni pohjiin ohuelti jonkinlaista voidetta ja painelin pakkasaamussa hiihtäen koululle.
     Matkalla tapasin Rahikan Veikon ja heillä asuvan Jääskeläisen Aarton. Mitä ihmettä: he kantoi-
vat suksia ja Veikko osoitti kaikin tavoin, että näin mennään oikeasti kilpailuun. He varoivat
hiihtämästä, koska Veikon isä oli paahtanut ja voidellut poikien sukset ennen kisaa. Minua jotenkin
nolotti ajatellessani olemattomia mahdollisuuksiani jo varmana pitämäni voittajan, Veikon, rinnalla.
Veikkokin hymyili ja taisi nähdä mielessään itsensä kansakoulumme hiihtokilpailun voittajana.
Hiihdellessäni maantien ojassa olevaa latua pitkin koululle totesin omien suksieni mainion luiston.
     Kilpalatu lähti samaa ojaa pitkin sotilasleirille päin. Se kiemurteli jonkun matkaa leirin läheisyy-
dessä ja loppumatka sujui Kämärän kankaita koululle. Pääsin hyvään vauhtiin alusta alkaen, sukseni
luistivat ja pitivät ja koko touhu tuntui ihmeen helpolta. En muista olleeni edes väsynyt ylittäessäni
maalilinjaa. Enkä jännittänyt tuloksia, tiesin Veikon kuitenkin voittavan sillä olihan hänellä jaloissaan
isä Rahikan paahtamat ja voitelemat sivakat.
     Opettaja oli ilmoittanut jo aikaisemmin palkintomme: voittajalle kolme kirjaa, toiseksi tullut
saisi kaksi ja loput hiihtäjät kaikki yhden kirjan. Helmillä oli kaksi veljeä, jotka olivat jo aikuisia ja
sivuuttaneet poikien seikkailusarjojen lukuiän. Opettaja jakoi velipoikiensa kirjoista meille arvok-
kaat palkinnot. Niistä tuli luetuinta kirjallisuuttani.
     Aikojen laskun jälkeen kaikki hiljentyivät kuuntelemaan tuloksia: voittaja ja kolme kirjaa Aarto
Jääskeläinen - toinen Viljo Hämäläinen, kaksi kirjaa - kolmas Veikko Rahikka, yksi kirja … Ihme oli
tapahtunut, olin voittanut Rahikan Veikon!
     Kaikki hiihtokilpailut hiihdetään jälkeen päin useaan kertaan, niin nytkin. Useat pojat tulivat
kertomaan minulle Veikon sanoneen jonkun syljeskelleen ladulle ja näin hänen suksiensa pohjat
jäätyivät pakkasella ja luisto katosi tykkänään. Kaikki vähän hymyilivät selitykselle. Minun kelpasi
mennä kotiin tulosteni ja palkintojeni kanssa. Muistaakseni Manu oli mukana katsojana ja hän kertoi
tulokset ja Veikon selitykset. Mikko oli silloin jostain syystä lomalla ja sekös sai hänet puhkeamaan
puheeseen. Hän käveli lattiaa edestakaisin ja paasasi:
     - Sitä suap miittii ja sannuo itsestiä mitä tahojua, mut sit kilpailus vast nähhiä kuka se on paremp.
     Tähän tapaan Mikko puheli useaan kertaan, Mikko, joka tunsi suurta vastenmielisyyttä kaikkea
selittelyä kohtaan. Näin sain huomattavaa tunnustusta sisareni mieheltä - vähän mutkan kautta. Äiti
sai taas hyvän syyn aloittaa Hatakanmäen Hämäläisten kehumisen: miten Katri-tädin Toivo ja Arvi
ovat niin ja niin hyviä hiihtäjiä. Tämä ei liikauttanut minua tippaakaan, sillä elin ensimmäisen todel-
lisen hiihtosaavutukseni huumassa, josta en ole oikein päässyt vieläkään.
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Talvi-illat

Pimeän aikana riittävän valaistuksen saaminen oli melkoinen ongelma. Paras valo olisi lähtenyt
petromaksista, mutta Mikko oli rintamalla ja me muut emme osanneet sitä käyttää. Öljylampun salat
me sen sijaan hallitsimme. Valopetrolin saanti oli kuitenkin kiven alla ja se mikä saatiin, käytettiin
lyhtyyn eli karjalaisittain vanariin, joka taas oli navetan ainoa valonlähde. Jos lähdettiin illalla naa-
puriin, matka tehtiin kuutamolla tai kirkkaan tähtitaivaan valossa: arvokasta valopetrolia oli säästettävä.
     Kauppoihin alkoi tulla karbidilamppuja. Ne eivät olleet niin kiiltäviä ja hienoja kuin samalla
periaatteella toimineet polkupyörien lyhdyt, joita olin ihmetellyt latojen nurkissa. Nyt lamput olivat
karkeaa valuterästä ja olivat saaneet pintaansa vihertävän maalikerroksen. Niissä oli kaksi erillistä
lieriötä päällekkäin. Ylempään laitettiin vettä ja alempaan harmaita paloja, karbidia. Venttiilistä pääs-
tettiin tipoittain vettä tarpeen mukaan karbidisäiliöön. Sitten vain kuunneltiin, joko suuttimesta al-
kaisi kuulua suhinaa. Kaasuliekki paloi kirkkaasti, valaisten öljylamppua paremmin koko huoneen.
     Karbidilampun harmeja oli, että kun vesi oli vapauttanut karbidipaloista kaasun, liekki sammui.
Ei muuta kuin tyhjentämään ulos alasäiliöön muodostunutta moskaa, lisää karbidipaloja alempaan
osaan ja jälleen liekki valaisi tupamme. Jos kaasun tulo loppui nyt lyhyeen, oli ylempään säiliöön
lisättävä vettä ja taas valkeus tuli. Varren päässä oleva suutin saattoi myös tukkeutua. Silloin tarvit-
tiin ohutta silmäneulaa avaamiseen.
     Lampun ylä- ja alaosan välissä oli tiivisterengas, joka oli asetettava tarkalleen kohdalleen
kierrettäessä osia yhteen. Jos se oli kulunut tai oli väärin asetettu, kaasua virtasi osien välistä. Joskus
keskeltä lamppua virtaava kaasu syttyi tulitikun liekistä hurjaksi roihuksi. Ei auttanut muu kuin
heittää koko kapistus lumihankeen ja päälle lunta, joka tukahdutti liekit. Liekin sammuttua voitiin
aloittaa taas kaikki uudestaan.

Kämärän supistetun koulun luokat kolmannesta kuudenteen keväällä 1943. Opettajan takana Viljo Eelis
vasen käsi rennosti lanteella. Vasemman käden etusormessa pilkottaa velipojan Syväriltä tuoma alumiinisormus.
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     Minun tehtäväkseni jäi lampun huolto. Kun sen vain suoritti oikein ja huolella, valoa riitti kaikelle
huoneessa olevalle kansalle. Karbidilampun kaasuvalossa tein läksyjä ja piirtelin, naisväki valmisti
ruokaa, kehräsi lankoja, kutoi sukkia ja lapasia ja luimme ahkerasti Viipurissa ilmestyvästä sanoma-
lehti Karjalasta maailman suurtapahtumista.
     Karjalassa oli kaksi sarjakuvaa, Pikku-Anni ja Fantom, kuolematon mies. Pikku-Anni kertoi orvosta
tytöstä ja hänen koirastaan, jotka sulattivat heitä ympäröivän kylmän maailman hyvyydellään ja
huumorintajullaan. Fantom oli nimensä mukaisesti kuolematon, kaiken hyvän ja oikean puolesta
taisteleva naamioitu mies.
     Olimme saaneet jostain vanhan Suomen kuvalehden, Kotilieden tai Elokuva-aitan. Ne tulivat
takuulla luetuiksi monen monta kertaa ja  kulkivat lainassa talosta taloon. Maassamme alkoi ilmes-
tyä myös suomennettuna saksalainen propagandajulkaisu Signaali. Se oli siihen aikaan upea väri-
kuvilla varustettu lehti, joka kertoi saksalaisesta kulttuurista ja saksalaisten ylivertaisesta sotataidosta.
Signaalissa oli sivun suuruisia värikuvia vaikkapa sukellusvenesodasta tai syöksypommittajien
täsmäpommituksista. Signaalista luin ensimmäisen kerran Katynin joukkomurhista eli siitä kun
neuvostoarmeija oli suorittanut puolalaisten upseerien tappamista Katynin metsässä. Katselin kuvia
avatuista joukkohaudoista, joista ilmeni, että surmaamiset oli suoritettu miekan sivalluksilla uhrin
niskaan. Tämä taisikin sitten olla lähes ainoa asia, mikä oli Signaalissa asiallisesti totta. Muuten
poliittinen tietouteni sisältyi Purasen Aarnelta opittuun hokemaan:
     - Heil Hitler, muil Mussoliin, meil Mannerheim!
     Posti kannettiin naapuriin, Purasille. Velipoikien harvoja kirjeitä odotteleva äitini kävi hyvin usein
noutamassa postia. Kerrotaanpa miten seurallinen Hämäläisen Mari viivähti aina talossa. Hän laittoi
lasit silmilleen ja tutkaili maailman menoa. Uutisista ei ollut pulaa. Joskus hän siunaili ja ihmetteli:
     - Voi, voikkasenkua, jos eile oisin kuolt, nii tuotakua asjua en ois tietänt!

Yrjö Veikko Koskinen

Meillä pojilla ei ollut murheita, oli leipää ja lämmintä ja me elimme päivän kerrallaan. Vaikka ne
päivät olivat aineellisesti vaatimattomia nykyisiin verrattuna, me olimme keskellä maailman suuria
tapahtumia. Kaikki uskoivat huomiseen ja Karjalan jälleenrakentamiseen.
     Aikuisten elämä olikin sitten aivan muuta. Juuri he huolehtivat siitä, että lapsilla oli sitä leipää ja
lämmintä. Esimerkistä käy vaikkapa Rauhan kertomus lehmän astutuksesta. Ruusu oli tullut siihen
vaiheeseen, että tarvittiin sonnia. Ei muuta kuin Rauha lähti Muolaan puolelle Hotokan suuntaan.
Hän kulki kolmentoista kilometrin matkan edestakaisin lehmää taluttaen.
     Reissu osoittautui kolmen viikon kuluttua turhaksi. Edessä uusi matka. Joku tiesi kertoa toisesta
sonnista, jossain Pien-Perolla päin ja matkaa sinne olisi ainoastaan seitsemän kilometriä.
     Sattui kuitenkin pari hidastavaa tekijää. Sisareni odotti Yrjöä ja alkoi olla aika tavalla viimeisillään.
Tässä ei vielä kaikki, sillä hiekoittamattomalla maantiellä sattui olemaan juuri silloin todellinen
pääkallokeli. Mutta matkaan vaan!
     Rauha kulki hitaasti ja varovasti peilikirkasta tietä ja viisas eläin yhtä varovasti hänen perässään.
Se vaistosi emäntänsä varovaisuudesta vaaran. Jos oli mahdollista, Rauha kulki ojien pohjia myöten
ja Ruusu seurasi häntä nöyrästi. Päästiin perille. Talon emäntä ihmetteli ja melkein vähän moitiskeli:
miten ihmeessä Rauha oli lähtenyt siinä kunnossa vaaralliselle matkalleen. Astutuksen jälkeen hän
nautti emännän tarjoamat korvikkeet ja lepäili ennen kotimatkaa. Kotimatka onnistui ilman vaurioi-
ta ja Ruusu alkoi kantaa seuraavaa vasikkaa.
     Alkutalvesta Rauha lähti synnyttämään Viipuriin. Sen muistan, että hän oli välillä aika huonossa
kunnossa, kipuja siellä, kipuja täällä.
     Yrjö syntyi sairaalassa, jossa suurin osa potilaista oli haavoittuneita sotilaita. Lastenhuoneen ik-
kunan takana oli jatkuvasti katselijoita. Kynnelle kykenevät haavoittuneet vilkuttelivat vastasyntyneille
- tai sitten valkotakkisille hoitureille.
     Äiti sai nyt tehdä kahden ihmisen työt Kämärällä. Hän retuutti selässään narulla heinätaakkoja
ladosta navettaan. Sitä kesti niin kauan, kunnes leiriltä tuli hevosmies apuun.
     Muistan, miten nuoren miehen kotiintulon jälkeen narut lieden yläpuolella täyttyivät kuivuvista
pyykeistä. Talon ja koko kylän naisväki leperteli pyykkikorissa lepäilevälle lapselle. Se ei olisi ollut
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mitään, mutta kun Manukin loikoili päivät pitkät sängyssä, nojaili toiseen käteensä, katseli ihastunee-
na pikkuveljeään  ja silitteli tämän poskia. Taisi sattua joskus niinkin, etten saanut Manua kaveriksi
sorakuopille mäenlaskuun.

Sotilasleirille

Leiri oli laajentunut vähitellen Kämäränjärven länsipuolelle suojaisaan metsikköön. Meille Manun
kanssa tuli aika ajoin asiaa leirille. Piti käydä tilaamassa miehiä ja hevosta jos mihinkin työhön tai
sitten me teimme vierailuja tuttujen sotilaiden kutsuista. Kävimme jatkuvasti eri teltoissa ja tutus-
tuimme myös hevostalleihin.
     Teltat olivat kuusikulmaisia ja valmistettu pahvista. Niissä oli puulattia, joka oli irti maasta. Kes-
kellä kamiina antoi riittävästi lämpöä. Sen ympärillä olivat makuusijat samalla tavoin kuin kangas-
teltoissa. Makuusijoina olivat reilusti lattiasta ylhäällä olevat laverit. Teltan rakennusmateriaali oli
samanlaista paksua pahvia, josta valmistettiin tilapäisasuntoja eli parakkeja.
     Kerran oli levinnyt sana ympäri kylää, että leirin lottakanttiinista sai ostaa appelsiineja! Me pojat
olimme heti menossa juoksujalkaa leirille. Kanttiini oli kuitenkin kiinni ja tätä kummastelimme
läheisessä teltassa. Sieltä lähti sotamies mukaamme etsimään kanttiinin lottaa. Seisoimme kolmestaan
leirialueen keskellä, sotilas katseli ympärilleen ja ihmetteli kuin itsekseen:

- Tässä se oli ihan äskettäin, mihinkä se kenttähuora on oikein hävinnyt?
     Ainakin minä hätkähdin kuullessani uuden nimityksen lotalle, en pitänyt yhtään kuulemastani,
enkä muista kuulleeni toista kertaa sitä nimittelyä leirillä. Lotta tuli hetken kuluttua avaamaan kanttiinia.
Hän meni samanlaisen tiskin taakse, jollaisia oli kaupoissa. Tiskin takana seinällä oli hyllyjä, joilla
oli kirjoitusvälineitä, tupakkaa, Piniminttejä ja Namimuruja. Me saimme kuin saimmekin jonkun
appelsiinin.
    Ostimme myös Piniminttejä, pieniä kirpeiltä maistuvia makeisia, jotka oli valmistettu jostain
lakritsin ja salmiakin sekoituksesta, vaikka taisi niissä olla mukana  hitusen pihkan makuakin. Ulko-
näöltään Pinimintit muistuttivat hiiren papanoita. Ne olivat pakatut vihreihin rasioihin. Namimuruista
en oikein perustanut, sillä ne olivat hyvin ohuita sakariiniliemessä liotettuja porkkanan suikaleita ja
maistuivat ällöttäviltä. Olimme Piniminttien kannalla.
      Samalla saimme ihmetellä suurta kanttiiniparakkia. Se oli tehty samanlaisesta pahvista kuin so-
tilaiden teltat. Sisällä oli paljon pitkiä lautarakenteisia pöytiä, joiden molemmilla sivuilla olivat pen-
kit.
     Me istuimme teltoissa tuttujen vieraina pitkiä aikoja ja saimme kuulla kaikenlaista leirin elämäs-
tä. Leiriä johti kapteeni Torvinen, mutta miesten mielestä komppanian päällikkö olisi saanut olla
eräs luutnantti Kahila. Kuiskailtiin: luti käy jatkuvasti Viipurissa ja ottaa myös aika tavalla.
     Eräässä teltassa sotamiehet osoittivat alikersanttia ja kertoivat hänen olevan siviilissä opettajan.
Emme hätkähtäneet. Samaisella alikessulla oli leirillä mukanaan ajokoira. Olin nähnyt aikaisemmin
parin saalistelevan jäniksiä kasvihuoneiden alueella ja katsellut vierestä, kun metsästäjä oli suolistanut
ampumansa jäniksen.
     Jokaisella miehellä oli aina mukanaan puukko. Vähitellen oli alkanut ilmaantua sotilasvöille ta-
vallista hienompia puukkoja. Jotkut tupet oli valmistettu puusta. Näihin oli poltettu hienoja kuvioita,
vuosiluku ja rintamalohkon tunnus, vaikkapa Kannas tai Syväri. Toiset tupet olivat lentokoneen
alumiinia, alumiinipeltiä. Niissä oli hienoja kaiverruksia ja samanlaisia kirjoituksia kuin puisissa.
Usein puukon kahva oli myös alumiinia, joka taas oli alasammutun lentokoneen potkuria. Kun me
olimme kiinnostuneita heidän puukoistaan, sotilaat esittelivät niitä meille mielellään. He kertoivat
joidenkin puukkojen terien alkuperän: tämä on tahkottu viilasta ja tuo pistimestä.
     Vaikka leiri eleli lähes siviilissä, mitä tulee sotatoimiin, silti siellä aina välillä paukahtelivat pyssyt.
Pienelle paukkeelle ei kukaan kallistanut korvaansa. Leirialueen takamaastossa oli miesten riuku.
Me pojat emme olisi olleet mitään, ellemme olisi käyneet kokeilemassa tätä sotapoikien toilettia.
Juuri siellä muuan sotapoika paukutteli pistoolinsa lippaan tyhjäksi kauempana olevaan puuhun.
Kerrottiin, että se pistooli oli belgialainen. Sen on täytynyt olla FN, 9mm, Browning. Eräässä teltas-
sa sotamies puhdisteli ja öljyili pyssyjä. Manu sai virittää ”lataamattoman” konepistoolin, mutta ei
jaksanut vetää kädellään viritystankoa taakse. Hän laittoi aseen perän lattialle ja painoi liikkuvia
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taakse jalallaan, mutta jalka lipsahti, konepistooli hypähti lattialla ja pam! Luoti vingahti Manun korvan
vierestä ja ulos teltan katosta. Se pojista huolehtiva siivekäs ei voinut olla kovin kaukana.
     Teltassa, jossa vierailimme hyvin usein, oli eräänä päivänä sotapoika pukeutunut parhaimpiinsa,
diagonaalikankaiset pussihousut jalassa ja muutenkin putsissa. Hän ei voinut millään pidätellä ilo-
aan, vaan otti Parabellum-pistoolinsa, ampui sillä reiän kattoon ja hihkaisi:
     - Saatana, pojat, huomenna päästään Viipuriin ja saadaan viinaa ja naisia.
     Toivottavasti hänen toiveensa toteutuivat lyhyellä Viipurin  lomalla, sillä  komppanian tullessa
leirivuoroon seuraavan kerran etulinjasta, samainen nuori sotamies puuttui muonavahvuudesta.

Vankileiri

Poltetun kylän tuntumassa oli myös toinen leiri. Suurin osa sen leirin miehiä oli ilman aseita, vaikka
he olivatkin sotilaita. He olivat sotavankeja. Sotavankileiri oli  Kämärän kylän ja aseman välimaas-
tossa. Vankeja liikkui pitkin kylää omissa venäläisissä sotilaspuvuissaan aseistetun vartijan  saattamina.
Jo edellisenä syksynä 1942 Mikko oli käynyt pyytämässä sotavankeja perunannostoon. Hän sai
kaksi miestä ahkeroimaan pellolle. Tai oikeastaan vain toinen ahkeroi aluksi kunnolla. Ruoka-aika-
na vangit kävivät samaan pöytään muun perheen kanssa. Kun syötiin puuroa, Mikko otti voiastian ja
lohkaisi siitä oikein aimo kimpaleen ahkeran vangin voisilmäksi puuroon. Toiselle hän sanoi venä-
jäksi:

- Huono mies.
     Ilta-aterialla molemmat miehet saivat runsaasti voita särpimeksi, sillä molemmat olivat tehneet
työtä kuin miehet. Mikko tarjosi tupakat ja luulen vankien saaneen ainakin  vatsansa täyteen. Vangit
pyysivät vielä leipää palkakseen, mutta Mikko tarjosi perunoita. Muistan heidän saaneen perunoiden
lisäksi vain pienen palan leipää, sitä kun ei ollut talossakaan liikoja. Mikko oli oppinut lapsuutensa
kodissaan jonkin verran venättä ja hän tuli ymmärretyksi naapurin poikien kanssa. Vartija kertoi
vankien saavan suuremmat leipäannokset, kuin suomalaiset sotilaat, koska se oli perinteisesti venä-
läisten pääruokaa. Särpimen suhteen vangit saivat tyytyä vähempään.

Mikko oli tykistössä. Hän sai aina aika-ajoin pitkiä lomia, milloin mitäkin maanviljelystyötä varten.
Perunannoston ja muun sadonkorjuun jälkeen hänen oli palattava taas yksikköönsä. Mikko sai taas
keväällä pitkän loman maan muokkausta ja kylvöjä varten. Hän kävi kevätkalassa. Varsinkin
Olkalammesta Kämäränjärveen virtaavan joen suusta nousi runsaasti kalaa. Tavanomaisten kalojen
lisäksi katiskaan oli uinut kerran suuri ankerias, jonka kiemurtelua naisväki kavahti kirkuen. Suuri
hauki aiheutti arveluja: lieneekö Kämärän järvestä toista niin suurta nostettu koskaan aikaisemmin.
Kun kaikkea kalaa ei voitu syödä, suolattiin sitä myös kesän varalle.
     Oli taas perunan istutuksen aika ja vankeja ahkeroi Koskisen Mikon pellolla. Vartijat kertoivat
edellisten halunneen kovin samaan taloon, mutta eivät päässeet, koska muidenkin piti päästä kylille.
     En tiedä, kuka oli syyllinen, mutta suolakalaa alkoi kadota Koskisen kellarista merkillisellä ta-
valla. Näytön puuttuessa isäntäväki ei voinut syyttää ketään. Mutta eräs vanginvartija luuli tietävän-
sä kalavoron. Purasen Aarne kertoi miten heidän pihallaan vartija alkoi huutaa karmealla äänellä
syytöksiä eräälle vangille. Taisi siinä kiväärinperäkin jo heilahtaa.
     Meteli kuului sisälle Purasten asumukseen. Amalia-emäntä ryntäsi pihalleen ja näki, mitä oli
tapahtumassa. Purasen Amalian kunnioitusta herättävä ulkoinen olemus ja hänen topakat sanansa
lopettivat vartijan aikeen hetkessä siihen paikkaan. Epäilen vartijan saaneen läksytyksen, jonka muisti
lopun ikänsä.
     Kylän isot pojat toimittivat vangeille alasammutusta lentokoneesta alumiinia. Tästä materiaalista
vangit nikkaroivat leirillä sormuksia ja puukkojen tuppeja. Purasen Aarne ystävystyi vankien kanssa
niin, että osasi melkoisesti venäjänkielisiä sanoja. Aarne teki monet sormuskaupat käyttäen maksu-
välineenä leipää. Minä ihmettelin Aarnen sormusmäärää. Mitä mahtoi Amalia-äiti pitää leipien ka-
toamisesta sormuksien vastineeksi. Kenties hän ei huomannut mitään tai sitten ei ollut huomaavi-
naan. Sormukset katosivat Aarnelta yksi toisensa jälkeen. Vielä ikämiehenä Aarne harmitteli, että
jos vaikka vain yksi olisi säilynyt tähän päivään asti.
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Seisoin pienessä poikajoukossa matalan uimarannan tiellä, lähellä rantaa. Katselin vihreän ja risaisen
pressun peittämää myttyä. Vaatteen alla oli sotavangin ruumis. Kuuntelin toisten poikien juttelua
kolmen vangin karkaamisesta. Karkurit oli jäljitetty nopeasti koiran avulla. Kaksi oli pysähtynyt
käskystä ja lopettanut pakonsa, mutta kolmas oli jatkanut juoksuaan: se vanki oli nyt kuluneen pressun
alla. Emme viihtyneet paikalla, vaan suuntasimme hiljaisina kohti kylää osaamatta silloin pohtia
niiden kahden muun kohtaloa. Taisi olla ainoa karkaaminen.
     Matalasta uimarannasta järvelle katsottuna oikealla oli sileitä kallioita, joiden päälle kiipesimme
joskus paistattelemaan päivää. Kesän 1943 ollessa kauneimmillaan tapasin siellä pari sotilasta ja
pari sotavankia. Näin märistä hiuksista ja paljaista ylävartaloista, että miehet olivat käyneet uimassa
tai peseytymässä. Senkin huomasin, että ainakin suomalaiset olivat ottaneet hiukan. Heidän paitansa
ja kesäpusakkansa olivat heitettyinä sivulle, varmaankin pyssyt olivat niiden alla.
     Heillä tuntui olevan jonkinlaista kinaa Stalinista. He yrittivät saada toisensa ymmärretyiksi
viittoilemalla ja kaikenlaisilla eleillä ja kovaäänisellä puheella. Kun minäkin ymmärsin vankien ele-
kielen sanoman, ymmärsivät sen vähitellen myös finski soltaatit: Stalin on hyvä mies, Stalin hyvä
mies!
     Suomalaiset katsoivat toisiaan enemmän kuin hämmentyneinä, vihdoin toinen sanoi vakaasti:
     - Näiden vihollisten isänmaallisuus on yhtä kunnioitettavaa kuin meidänkin. Hyviä miehiä.
     Tämän jälkeen suomalaiset kaivoivat kesäpusakan taskusta ryppyisen lehden, varmaankin van-
han Elokuva-aitan. He selailivat siitä esiin keskiaukeaman, joka oli täynnä uimapuvuissaan
keikisteleviä amerikkalaisia filmitähtiä ja näyttivät sitä ruski-pojille. Nämä kiinnostuivat heti näke-
mästään:
     - A, vot, a,vot voot!
     Kun siinä ei tapahtunut enää mitään jännittävää, jätin heidät tutkimaan elämää suurempia eloku-
via, nenät kiinni vanhassa Elokuva-aitassa ja lähdin uimaan.

Veksin vierailu

Veksi tuli pääsiäislomalla Haminasta Kämärälle katsomaan mummoaan, Rauha-tätiä ja isä-Jalmaria
Heinjoen asemalle. Aino ei ollut lähettänyt poikaansa tyhjin käsin matkalle, sillä Veikolla oli
tuomisinaan pieni pussi ajan kovinta valuuttaa, kahvia. Äiti siunailemaan:
     - Mist kirvie silmäst se Aino on oikei tiän suant!
     Se kahvipussi merkitsi juhlahetkeä, vaikka en minä oikein ymmärtänyt kahvin arvoa enkä paljo-
akaan huomannut oikean kahvin ja korvikkeen eroa. Veksin käynnistä muistan patikoinnin Heinjoen
asemalle, jossa Jalmari Eeva oli jonkinlainen työnjohtaja rautateillä. Hän istui pienessä kopissa ra-
dan varrella. Jallu ei ollut enää se sama talvisodan kersantti, Taipaleenjoen taistelija. Hän oli laiha ja
kumarassa kulkeva mies. Sanottiin, että viina oli vienyt Jalmarin. Siihen aikaan Aino ja Jalmari
olivat jo eronneet.
     Veksi lähti hyvin pian takaisin Haminaan. Ja minä pääsin mukaan! Äiti laittoi tuomisiksi aimo
kimpaleen voita, sillä hänen mielestään:

- Mittiä ei sua jättiä Ristukse nimmie.
     Veikolla oli Haminassa oikein oma huone, kirjoja ja muuta tarpeellista. Hän oli rakentanut elokuva-
konetta ja sen tärkeimmät osat, maltan risti, kuvaportti ja suljinkoneisto olivat kunnossa. Veikolla oli
oma kamera ja omatekoinen valokuvien suurennuskone. Hänellä oli saksalainen kirja Bastelbletter
zur Fotoarbeit, jossa oli hyvin selkeitä kuvia. Sen kirjan kuvat olivat olleet mallina, tosin hän oli
oppinut Haminan lyseossa jo vähän saksaa. Vaikka Veksi osasi melkein mitä vain, niin silti sisareni
moitiskeli poikaansa, koulu kun tahtoi jäädä toiseksi.
     Eräällä hyllyllä oli kaikenlaisia pusseja ja pulloja, kehitteitä ja kiinnitteitä, joihin meikäläinen ei
sitten saanut koskea. Aino-sisko piti hyvää huolta, etteivät ne pussit jäänet keittiön pöydälle, sillä
olivat kerran jääneet. Sisareni oli pitänyt Veksin parhaille kavereille lettukestit, parempaa ei voinut
siihen aikaan kuvitella. Jokainen otti ensimmäiset herkkunsa maisteltavakseen. Äkkiä kaikki alkoi-
vat katsella toisiaan, sillä lettujen sisällä oli vielä suolarakeita. Selvittelyn johtopäätös oli, että emän-
tä oli ottanut lettujen suolat valokuvien kiinnityssuolapussista keittiön hyllyltä. Suuri kasa höyryäviä
ja herkullisesti tuoksuvia lettuja odotti pöydällä. Veksi arveli, ettei se kiinnityssuola olisi myrkyllis-
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tä, mutta yksi toisensa jälkeen kieltäytyi. Paitsi pitkä ja hontelo Korjuksen Jaska. Hän söi tyytyväise-
nä kaikki letut ja toiset katselivat vesi kielellä. Jaska jäi henkiin!
     Me kävimme syömässä sisareni johtamassa ravintola Juholassa. Lihapullia riitti. Voi, pojat mitkä
sapuskat!

Veksi otti minusta valokuvan talon seinustalla. Aurinko paistoi kirkkaasti ja minulla oli täysi työ
pidellä silmiäni auki. Asuni oli monot, pussihousut, pusakka ja päässä hattu, millaisia
tsethseenipäälliköt käyttävät nykyisin tärkeissä neuvotteluissa.
     Elokuviin, Kino-Sampoon. Elokuvan nimi oli Anne-Marie, se oli ranskalainen filmi ja kertoi
taitolentäjistä. Veikko oli kuvaillut minulle niin paljon elokuvia, ettei kuvien liike valkokankaalla
yllättänyt minua. Lentokoneet olivat kaksitasoja ja ne tekivät hurjia temppuja ilmassa. Joku niistä
taisi pudota vaarallisesti jonkun vaikean liikkeen seurauksena. Kino-Sammossa oli ainoastaan yksi
esityskone ja tästä syystä filmin aikana oli kaksi väliaikaa, kun edellistä kelaa pyöritettiin takaisin ja
uuden kelan filmin päätä pujotettiin koneeseen. En enää muista miten elokuvan nimi liittyi filmin
juoneen. Oli pääsiäisloma 1943.
     Takaisin Kämärälle matkustin yksin. Jouduin linjurissa ihan perälle, takakoppiin. Linjurit olivat
silloin muutenkin ahtaita ja matalia sisältä. Siellä oli matkustajilla lupa poltella tupakkaa. Alkumat-
kasta paleltiin. Istuin pienen tytön vieressä. Auto oli täynnä viimeistä sijaa myöden ja lisäksi suuri
joukko matkustajia seisoi keskikäytävällä.
     Tytön äidillä oli paperipussi kädessään ja hän hoki koko matkan:

- Jos sinulle tulee paha olo niin oksenna tähän. Onko sinulla jo paha olo? Oksettaako sinua jo?
     Tätä tytön äiti jankutti koko matkan ja lähellä Viipuria tyttö tyhjensi mahalaukkunsa paperi-
pussiin. Silloin joku mies sanoi kiroillen ja hyvin ärtyneenä:
     - Saittehan te tuon lapsen oksentamaan!
     Minä hikoilin Veksin vanhassa talvitakissa, tupakansavu kirveli silmiäni ja sitten vielä oksenteleva
tyttö vierelläni. Taisi olla sitä vanhan hyvän ajan tunnelmaa linja-autossa. Pienen ikuisuuden jälkeen
Tiehaaran linjuri pysähtyi linja-autoasemalle Viipuriin. Katselin taivaalle: ei viholliskoneita eikä
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ilmahälytystä. Taisin olla hiukan pettynyt. Mörön tutussa linjurissa tein loppumatkan Kämärälle. Olin
mielestäni aikamiestä. Olin matkustellut yksin.

Mauno Johannes Koskisen koulutaipaleen alku

Supistetun koulumme 3-6 luokkien kevätlukukausi päättyi huhtikuun 22. päivänä. Opettajan lyhyen
loman jälkeen alakoulun oppilaat aloittivat oman kevätlukukautensa toukokuun kolmantena. Ala-
koululaisten lukukausi päättyi muiden kanssa yhteisesti pidettyyn kevätjuhlaan 12. kesäkuuta. Vaik-
ka kouluaika oli hyvin lyhyt, Manu oppi heti lukemisen ja laskemisen taidot Helmi Hännikäisen
opastuksella.
     Meidän koulumatkamme varrella oli jättiläismäinen pommikuoppa, jossa oli reilusti vettä kesät,
talvet. Sinä keväänä Manu tuli koulusta kotiin märkänä, vettä valuvana. Hän oli käynyt tutustumassa
liian läheltä suuren pommikuopan jäihin.
      Suuressa pommikuopassa oli jääpeite, joka oli siinä metrin, puolitoista reunoja alempana. Se oli
sulanut ja ajelehti kutsuvasti vedessä. Manu otti tukevan kepin, laskeutui jyrkkään kuoppaan ja alkoi
työnnellä kepillä lauttaa. Lautta loittoni, pojan jalka lipesi ja oli harpattava lautalle. Haurastuneen
lautan reuna murtui, mutta koululainen onnistui märkänäkin kompuroimaan lautan keskelle. Hän
työnsi kepillä lautan pommikuopan reunalle ja loikkasi. Jyrkkä reuna oli liukas, mutta keppi auttoi
sen verran, että Manu tavoitti kuitenkin lopulta pommikuopan yläreunan. Hän oli toiminut täysin
vaistonvaraisesti ja kaikki oli ohi muutamassa sekunnissa. Muut kuopan reunalla olleet auttoivat
ainoastaan hyvillä neuvoillaan!

Pesäpallo

Helmi Hännikäinen toi Kämärän koululaisten ja nuorten keskuuteen pesäpallopelin. Hän pelasi mei-
dän mukanamme koulussa syöttäjänä ja opetti samalla pesäpallon niksit.
     Liikuntatunneilla kentäksemme kelpasi Viipuriin vievä leveä Kannaksen maantie. Autoja kulki
sen verran harvakseen, että me ehdimme hyvin edestä pois. Useimmiten ainutkaan häkäpyttyinen
kulkupeli ei häirinnyt liikuntatuntiamme.
     Tarvittavat pelivälineet valmistimme itse. Maila syntyi kuin itsestään pyöreästä luonnonpuusta.
Palloja valmistimme sienikumista. Rahikan Veikon kodin lähelle oli tuhottu, palanut venäläisten
panssarivaunu. Kuumuus oli irrottanut panssarin umpikumisia renkaita. Veikko oli vienyt  metsään
talteen vaikka kuinka paljon tätä sienikumia. Siitä riitti paloja kaikille pallontekijöille.
     Minäkin sain osani. Leikkasin ensin puukolla sopivan kokoisen palan ja pyöristelin sitä saksilla.
Lopullinen muotoilu ja tasoitus tapahtui hankaamalla palloa navetan tiiliseinää vasten. Viimeisin
työvaihe kesti kauan ja se vaati kärsivällisyyttä ja aikaa. Lopputuloksena oli erittäin kimmoisa ja
hyvin lentävä pallo, jonka voi kopata paljain käsin. Hyvä niin, sillä mistä me olisimme saaneet
pesäpalloräpylät.
     Keväällä 1943 nuoriso kokoontui pelaamaan pesäpalloa urheilukentälle. Mukana oli silloin jo
kouluiän ylittäneitä tyttöjä ja poikia. Helmi vihelteli oikeita tuomioita ja opasteli samalla meitä
kansallispelin hienouksiin.
     Kun olimme oppineet alkeet, jatkoimme ihan omin nokkinemme. Joskus vasta kesäyön hämärä
lopetti pelimme Kämärän kylän urheilukentällä.

Nikkari

Rintamilla elettiin asemasodan vaihetta. Miehillä oli aikaa ja monet käyttivät sen puhdetöihin. Näis-
tä tuotteista ihailin eniten puukkoja.
     Alkukesän –43 suurin askareeni oli puukon valmistus. Neljän tuuman rautanaulasta taoin vasa-
ralla kirveen hamaraa vasten puukon terän. Parantelin taonnan jälkeä sellaisella viilalla, jota Mikko
käytti sahojen teroittamiseen. Kahva-aineksen sahasin koivuisesta hellapuusta pitämällä pokasahaa
jalkojeni välissä terä ylöspäin ja liikuttelemalla puuta terää vasten. Halkaisu sujui kirveellä. Poltin
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puukappaleeseen puukon terän ruodon reiän. Kun olin istuttanut puukon terän kahva-aihioon,
vuoleskelin sen varovasti kahvan lopulliseen muotoon ja tasoittelin vuolujäljen lasinpalan terävällä
särmällä.
     Seuraavana oli vuorossa puukkoni tuppi. Siitä piti tulla samanlainen puusta valmistettu ja
polttamalla koristettu tuppi, jollaisia olin ihaillut sotilaiden paksuilla nahkavöillä. Veistelin
tuppiaineksen ensin valmiiksi. Taas sepän töihin takomaan naulaa litteäksi ja polttamaan sillä reikää
tuppeen. Levensin reiän yläosaa pyöreällä rautanaulalla ja sain kuin sainkin puukkoni istumaan tupessa.
Hienoin homma oli jäljellä: tupen viimeistely ja koristelu polttamalla.
     Helmi Hännikäinen tuli taas käymään Koskisille, ties mille asioille tai kävi hän ihan muutenkin.
Esittelin ylpeänä puukkoani hänelle. Opettaja katsoi sitä hetken ja mainitsi sen muistuttavan tikaria.
Ei tikaria, miten naiset eivät tiedä mitään tärkeistä asioista.
     Vaikeinta oli reikien teko ilman poraa. Pyykkipadan hehkuva hiillos palveli minua sillä tavoin,
että voin kuumentaa sen päällä naulan, napata sen hehkuvan kuumana hohtimien leukojen väliin ja
painaa naulan kärkeä puuta vasten. Savu sen kun tuprusi palikasta ” porani ” polttaessa reikää. Tämä
oli siitä kelju työtapa, että naula lipsahti joskus hohtimien leukojen välistä, vaikka kuinka rutistin.
Pieni palomamma kiusasi minua jonkun päivän, mutta mitäs siitä, kunhan reikiä syntyi. Olin suun-
nattoman ylpeä aikaansaannoksestani, vaikka se ei ollut oikea puukko, mutta silti sillä voi varovasti
vuolla ohutta lastua.
     Toisen puukon rakentelu jäi kesken. Minulla oli jo valmiina terä ja siinä ohut ruoto. Olin viilaillut
kaiken latteasta rautapalasta. Valmiina oli myös savesta muovailtuna puukon kahvan valumuotti ja
kauha. Olin ajatellut sulattaa hiilloksella alumiinia kauhassa ja kaataa sen muottiin puukon terän
ruodon ympärille. Valutyön arvelutti minua sen verran, että päätin odottaa Taunoa lomalle. Palo-
vammoja peläten hän kielsi jyrkästi minua ryhtymästä moiseen puuhaan. Pettymyksekseni homma
jäi kesken.

Lentokonerakentelusta muistan erittäin hyvin saksalaista kolmimoottorista Junkersia muistuttavan
matkustajakoneen pienoismallin. Suomalainen lentoyhtiö Aero lennätti matkustajia samanlaisilla
koneilla. Muotoilin ensin linkkarilla rungon kotelorakenteen osat, sivulevyt ikkunoineen, katon ja
pohjan. Ne liitin yhteen pienillä nauloilla. Rungon takaosan ja peräsimet väsäsin yhdestä puusta ja
istutin vaneriseen kotelorunkoon. Kun kolme moottoria potkureineen oli kunnossa, ajatukseni siir-
tyivät laskutelineisiin. Pitkällisen suunnittelu- ja rakennusvaiheen jälkeen ne valmistuivat kahdesta
hakaneulasta, naulasta ja lankarullasta.
     Tunnen vieläkin tyytyväisyyttä aherrukseni tuloksesta, jonka tekivät mahdolliseksi linkkuveitseni
ja aika. Aikaa siunaantui vaikkapa paimenessa, varsinkin silloin, kun lehmät kävivät makuulle ja
märehtivät levollisina.
     Vasemman käteni arvet ovat enimmältä osin kesältä –43. Joidenkin arpien syntyhistorian muis-
tan, tarkoitan väärää työotetta ja veitsen lipsahdusta. Näin opin vähitellen tuntemaan puumateriaalin
oikut.
     Manun oikeassa kädessä on siltä ajalta mahtava arpi. Varmaankin puukkoa pitelevä oikea käsi on
lipsahtanut tavallista rajummin. Minulla on sellainen muistikuva, että tämän haavan jälkeen hänen
intonsa veitseen tarttumiseen väheni huomattavasti.

Matkoja Viipuriin

Olin käynyt Viipurissa kaksi kertaa ennen talvisotaa. Ensimmäisestä tiedän ainoastaan äidin kertomana.
Alkumatkan olimme tehneet Suvannon laivalla, Vaskelan laiturilta Suvantoa ylävirtaan Kiviniemeen.
Olin kuulemma ollut silloin aina menossa ja suoraan laivan kaiteen luo. Olin ollut varsinainen
villikiehkaro, eli tavallista menevämpi nuorimies.
     Toisesta matkasta on minulle jäänyt jokunen hämärä muistikuva. Ajoimme komeasti linja-autol-
la. Aino asui silloin Viipurin esikaupungissa, Hiekassa. Hän oli tarjoilijana linja-autoasemalla, josta
toi pussikaupalla päivän vanhoja munkkeja. Mokoma murkina kyllästytti minut nopeasti. Tästä
matkasta minulla alkoi hahmottua jonkinlainen mielikuva Viipurin kaupungista.
     Vasta sodanajan Viipuri tuli minulle tutuksi, sillä matkasin Rauhan kanssa sinne erilaisille asioil-
le. Keskusta oli täynnä palaneita kerrostaloja. Näytti kuin ne olisivat olleet ehjiä, mutta useiden
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talojen välipohjat olivat palaneet, kerrosten välissä töröttivät kantavien rakenteiden ratakiskot monel-
le mutkalle vääntyneinä ja ikkunoiden kohdalla oli tulipalon mustuttamia aukkoja. Kaikki keskustan
puutaloalueet olivat palaneet poroksi jo talvisodan pommituksissa.
     Tuhosta huolimatta viipurilaiset näyttivät minusta iloisilta ja tuntui kuin heillä ei olisi ollut huo-
len häivää. Katselin ihmeissäni linja-autoaseman luona lähettipoikaa, joka istui kummallisen polku-
pyörän satulassa ja haasteli rentona jonkun nätin tytön kanssa. Kummallinen pyörä oli kolmipyöräinen
lähetin ajopeli. Edessä kaksi pyörää, joiden välissä oli pieni pakettilava, mutta takaa se oli tavallinen
polkupyörä. Minusta viipurilaisten puhe tuntui jotenkin herraskaiselta.
     Edellisenä syksynä Mikko ja työvelvolliset olivat rakentaneet navetan yliset. Kun kunnollista
katetta ei ollut saatavilla, oli käytetty paksua pahvia, parakkipahvia. Kevättalven aikana pahvi oli
alkanut vuotaa. Rakennukseen oli saatava huopakate. Kesän –43 alkupuolella kävimme Viipurin
keskustan jokaisessa rautakaupassa, joissa kaikissa Rauha esitteli kattohuovan ostoluvan, mutta kai-
kissa oli sama vastaus, ettei ole varastossa, eikä ole tietoa milloin tulee. Viimein sisareni sai juokse-
misesta tarpeekseen, ja me marssimme suuren tukkuliikkeen pääjohtajan puheille.
     Komean pöydän takana istuva arvokkaan oloinen johtaja hämmästeli käyntiämme: emmehän me
myy täällä kattohuopaa suoraan asiakkaille. Rauha vastasi siihen jotenkin: katto odottaa Kämärällä
huopaa, me emme jaksa juosta yhtään enempää ja kyllä te voitte ainakin vaikuttaa asiaan. Minusta
tuntui, että pääjohtaja ymmärsi sisareni ahdingon ja lupasi tehdä voitavansa.
     Mustikoiden kypsyttyä poimimme niitä myyntiin asti. Minäkin olin saanut naperkkani, pienen
korini täyteen myytäviä marjoja. Kun astuimme ulos Mörön linjurista Viipurin linja-autoasemalla,
korini oli tyhjä, sillä marjat oli ostettu jo autossa. Siinä sitten seisoskelin hetken Rauhan vieressä,
ennen kuin hänkin oli saanut kaupatuksi marjansa.
     Kämärän kylän asukkaita siunattiin jatkosodan kahden syksyn aikana metsien runsailla puolukka-
sadoilla. Puolukkapaikkamme olivat Kämärän kylästä Pilppulaan vievän metsäpolun varrella. Oma
tarve oli saatu nopeasti säilötyksi ja sen jälkeen tuli myynnin vuoro. Tuntuu kuin marjastaminen olisi
ollut osalle kylän asukkaista lähes tärkein keino ansaita tasavallan markkoja.
     Poltetun kylän metsät tarjosivat syksyllä myös paljon sieniä. Kun Rauha ja Mikko tulivat
sienimetsältä, he kantoivat useimmiten täyttä pyykkikorillista. Ja monta kertaa. Sienet ryöpättiin
suuressa padassa ja annettiin kuivahtaa. Ja niin pääsin taas sisareni mukana Viipuriin.
     Seisoimme kauppatorilla myyntipenkkien takana, kun hienot rouvat kulkivat ohitsemme, ottivat
sirosti sormiensa väliin maistiaisia ja nirsoilivat jos mistäkin. Muistan eräänkin valitelleen sieniämme
hiukan kuiviksi, Rauhan yrittäessä valistaa, etteivät nämä nyt ole vielä valmista ruokaa, mutta vasta
sitten kun …
      Kun korimme olivat tyhjentyneet, lähdimme Pyöreään torniin korvikkeelle. Olin vähän pettynyt
sillä kahvila oli täynnä solttuja, tupakansavua ja kaiken lisäksi kuppilan korvike maistui pahalta.
Sienien vienti Viipuriin toi selvää rahaa. Tienestiä Mikko ja Rauha saivat uuden sängyn verran, tai
ainakin melkein. He ostivat hetekan, luksusmallin tiheällä verkkopohjalla. Jotkut veivät keväisin
Viipuriin korvasieniä. Korvasieni kasvaa rikotussa maanpinnassa ja sitä siunausta riitti, sillä kranaa-
tit olivat pitäneet huolen maan muokkauksesta otolliseksi korvasienille.
     Opittuani tuntemaan keskustaa kiertelin joskus yksin vanhan kaupungin sokkeloisia katuja. Etsin
kauan tietä, ennen  kuin löysin Vesiportinkadulle katsomaan sen kellotornia, joka ylvästeli kaikissa
Viipuria esittelevissä kuvissa.
    Varmaankin myös sodan ajan Viipurissa oli sitä vanhan iloisen Viipurin meininkiä. Siihen aikaan
kaupunkilaiset tosin kadehtivat maaseudun asukkaita koska näillä oli edes ruokaa. Maaseudun väen
kateuden kohteena olivat kaupunkien kaupat. Jos sinne tuli edes vähän jotain ostettavaa, vaikkapa
kankaita, oli kaupungin väellä mahdollisuus puhdistaa ensimmäisinä puotien hyllyt.
     Rauha teki aina Viipurin matkoilla toivioretkiä kangas- tai kenkäkauppoihin. Todella toivioretkiä,
sillä sisareni ostamiset jäivät vähiin. Kenkäkauppa Hamidullen oli hänen suosiossaan. Varmaankin,
koska sen näyteikkunoissa oli tyylikkäitä asetelmia ajan huippumuodista. Kun Rauha oli joskus
ostanut pitkän harkinnan jälkeen itselleen hienot korkeakorkoiset, osoitti lähempi tutkistelu niiden
päällisten olevan paperikangasta ja pohjien puuta. Mutta ikionnellinen sisareni niistä oli. Naapurien
nuoret naiset kävivät ihmettelemässä ja kokeilivat samalla asiantuntevasti hienoja muotijalkineita.
     Aina kun kävin sodanajan Viipurissa, minua harmitti yksi ja sama asia: koskaan ei ollut
pommituksia, olisi ollut edes jotain jännitystä elämässä!
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”Porsas”

Vaikka apujoukkoina oli leirin miehiä, joutui Rauha silti joskus miesten töihin. Niin kuin silloin, kun
perunaa mullitettiin. Olin käynyt kysymässä edellisenä päivänä miestä ja hevosta leirin päälliköltä.
Luutnantti oli nyt sen viran hoitajana. Lutin kesäpusakan napit olivat auki. Hän oli kaikkea muuta
kuin sotilaallisen upseerin näköinen. Pyyntööni hän vastasi yksikantaan:
     - Selvähän se. Mies ja hevonen tulevat huomenna.
     Minä kiitin ja poistuin leiristä. Molemmat tulivat seuraavana aamulla. Koska sotilas ei halunnut
mullittaa perunoita yksin, Rauha joutui hevosen taluttajaksi. Hevosen taluttaminen oli aika tarkkaa
puuhaa, ettei polle olisi astunut varsien päälle. Mullitusauran pitäjälle oli myös helpompaa, jos joku
toinen talutti hevosta, hän voisi silloin keskittyä kokonaan auran ohjailuun. Rauha oli tottunut pite-
lemään hevosta ja tämäkin hevonen askelsi tyynesti sisareni tahdon mukaan.
     Kesken hyvin sujuneen mullituksen auran kärki tarttui johonkin ja hevonen pysähtyi, mutta jatkoi
kovemmalla vedolla, kun mies takana oli antanut ymmärtää, että nyt vedetään eikä vain meinata.
     Hevonen kiskaisi voimakkaasti ja se, mihin aura oli tarttunut tuli näkyviin, suuri räjähtämätön
tykin kranaatti, suutari. Sotilas kalpeni ja Rauha katseli kummissaan teräksistä möhkälettä. Mullitus
loppui siihen, ihmiset ja hevonen siirtyivät hyvän matkan päähän. Joku sai taas lähteä leirille. Sieltä
tuli kersantti, aika tuiterissa muuten. Me kaikki ihmettelimme kuuden tuuman ammusta. Kersantti
ilmoitteli tyynesti totuuden: jos tuo olisi räjähtänyt, niin hevosesta ja ihmisistä ei olisi jäänyt mitään
jäljelle ja paikalla olisi nyt vain suuri kuoppa.
     Kessu nosti möhkäleen polkupyörän tarakalle ja siinä hän vei sen turvallisemmalle alueelle.
Kersantilla oli sammunut holkkitupakka toisessa suunpielessä, kun hän talutti pyöräänsä. Polkupyö-
rä horjahteli arveluttavasti lastin painosta ja vähän muutenkin. Mullittanut sotamies arvioi kersanttia:
     - Hullu mies.
     Työ jatkui. Enempää suutareita ei sitten löytynyt. Rauha sai kerrata tapahtumia monille kyläläi-
sille ja aina kun joku sattui kysymään ammuksen kokoa, Rauha ei puhunut tuumista, vaan sanoi
asian omalla tavallaan:
     - No, se oli sellainen, suunnilleen viisiviikkoisen porsaan kokoinen.

Martti

Mörön Martti oli utelias pieni poika, olisiko ollut viiden ikäinen. Hän oli myös nuorimies, joka kulki
omia polkujaan. Jos voidaan sanoa ihmeeksi sitä, miten meikäläinen selvisi poltetun kylän vaaroista,
niin Martin kohdalla en osaa edes ilmaista samaa asiaa. Kaikki paukut, räjähteet ja käsikranaatit hän
hakkasi kiveä vasten säpäleiksi.
     Yritimme Manun kanssa saada kerran tältä suharilta pois varsikäsikranaattia, mutta turhaan. Hän
moukaroi sitä niin kauan, että sai näkyviin sen sisällä olevaa ruutia, siihen sitten pojan kiinnostus
lopahti.
     Hänen suojelusenkelinsä on täytynyt olla tavallista vilkasliikkeisempi, tai sitten yksi ei ole edes
riittänyt.
     Martti oli kaikessa mukana, hän nauroi suu auki ja pää kenossa makeasti isojen poikien jutuille,
kun muutkin nauroivat.

     Aarne ja Salon Keijo olivat saaneet hyvän urakan, he olivat päässeet purkamaan kettutarhan
teräsverkkoa. He irrottelivat sen puurakenteista ja käärivät rullalle. Samalla nuoret miehet tekivät
kovaa tiliä, ammattimiehen palkkaa. He eivät ymmärtäneet miten arvokasta se verkko oli siihen
aikaan, mutta omistaja ymmärsi ja maksoi hyvin.
     Tietysti he tunsivat itsensä aikuisiksi ja tekivät aikuisten miesten juttuja. Tupakkaa he saivat
kuivaamalla paistinpannulla kessun lehtiä. Niistä he käärivät sanomalehtipaperiin sätkiä ja olivat
tosi miehiä. Samalla pannulla työmiehet paistoivat ruokansa tehdessään pitkää päivää purkutyömaalla.
     Martti ei olisi ollut Martti, ellei hän olisi tullut kymmenine kysymyksineen tarkastamaan Aarnen
ja Keijon hommia. Ensimmäinen kysymys oli tietysti:

- Mitä työ söitte?
- No, pannuliskaa.
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- Mitä se sellainen on?
     - Se on oikein hyvää pannulla paistettua ruokaa. Maistat sie? Paa silmät kii ja suu auk, nii sit sie
saat!
     Martti avasi suunsa auki, sulki silmänsä ja silloin pojat sujauttivat sinne palan kuivanutta hevosen
kakkaraa. Maistettuaan Martti otti käteensä ”pannuliskan”, huomasi mitä se oli ollut ja raivostui
hurjana tarjoilusta.
     Juttu ei päättynyt vielä tähän. Tullessaan työmaalta Salon Keijo poikkesi käymään Möröillä.
Martti tuli hetken päästä sisälle, katsoi Keijoa, meni isänsä luo, avasi suunsa ja osoitti sormellaan
Keijoa:

- Isä, Salo Kekkul ja Purase Vekkul syöttiit miul paskaa!
Vaikka nimet menivät Martilta sekaisin, tuli Salon Keijolle nopeasti asiaa kotiin:
- Nii, miun pittääkii täst lähtii.

Rakentaminen jatkuu

Mörön mäki oli Koskisen pihalta katsottuna itään. Sodan tulet olivat vieneet mäen rakennukset mus-
tiksi raunioiksi. Mutta kesän –43 aikana siellä alkoi tapahtua. Kuorma-autot toivat paikalle hirsiä ja
lautoja ja sotilaiden rakennusryhmä aloitti talon rakentamisen. Me pojat olimme aina paikalla, missä
tapahtui ja nyt katselimme miten hirsikerta toisensa jälkeen kohosi Mörön mäelle.
     Vain jonkun päivän päästä ihmettelimme rakentajien ketterää hyppelyä lankuilla ja kohta pauk-
kuivat vasarat, kun kattopäreitä naputeltiin usean miehen voimin. Kun ihmettelimme puhtaissa hirsissä
merkkausliidulla tehtyjä numerosarjoja, meille kerrottiin, että hirret oli veistetty ja salvattu valmiiksi
jossain Itä-Karjalan korvessa ja nyt ne pystytettiin numeroiden avulla oikeaan järjestykseen. Ei ai-
kaakaan, kun ensimmäiset savut nousivat Mörönmäen uudisrakennuksesta.
     Aseveljet rakensivat yksissä tuumin sen talon heidän yksikössään kaatuneen sotamies Mörön
leskelle ja hänen pienille lapsilleen. Sanottiin, että se oli asevelitalo. Kaikki Kämärän kylän ihmiset
olivat yhtä mieltä, että se tehtiin juuri oikeille ihmisille ja tosi tarpeeseen.

Kahilan Alpo rakensi viisitoistavuotiaana enonsa neuvojen mukaan pienen mökin, kuusi kertaa kuu-
si metriä. Kun se valmistui, hänen isänsä lähti hakemaan Kämärälle muuta perhettä evakosta.
     Sinä aikana rekka toi tienvarteen rakennuksen hirret, jotka piti viedä seuraavaksi päiväksi pala-
neen talon sokkelin viereen. Alpo haki Rahikalta lainaksi hevoset, kaksi vikuria ja laihaa sotasaalis-
hevosta. Sen päivän nuorimies telasi hirsiä rakennustyömaalle. Autokuski oli maininnut, että
kattopäreniput ovat Kämärän asemalla, nekin pitäisi hakea.
     Alpo valjasti hevoset peräkkäin suurten ja painavien nelipyöräisten rattaiden eteen. Hän ohjasti
etumaista ja toinen tuli perässä – jos tuli. Oli jo pimeää, kun hevosmies herätteli äreää aseman-
hoitajaa.

- Hae itse vain sieltä vaunusta, minä en lähde näin myöhään enää mihinkään.
     Alpo kuormasi päreniput rattaille ja sitten pimeälle tielle. Liukkaat niput eivät pysyneet millään
kuormassa ja Alpo haki niitä käsikopelolla pilkkopimeässä yössä takaisin rattaille ja haki monta
kertaa. Ainoastaan jokunen kaukainen leimahdus valaisi hetkeksi tietä. Välillä hän itki, välillä kirosi:
tulisi nyt edes niitä desantteja, jos vaikka jelppisivät. Rättiväsynyt nuorimies toi kuin toikin kattopäreet
aamun valjetessa rakennustyömaalle.
     Kyllä rakentajien ryhmä tuli seuraavana päivänä, mutta vasta iltapäivällä. Tottuneet miehet nos-
tivat talon nopeasti. Muuraaminen ja sisätyöt tehtiin valmiiksi vasta seuraavana kesänä.

Kaikille oli aikamoinen yllätys, kun kuorma-auto ajoi Koskisen pihalle ja sieltä purettiin kasa katerullia,
mustaa pienhajuista kattohuopaa. Nyt tuli kiire työporukan hankkimisessa. Sotilasleiriltä ja
sotavankileiriltä koottiin kattajien joukko. Vaikka juuri niiden sotavankien piti olla asiansa osaavia
miehiä, osoittautui nopeasti, että he kelpasivat parhaiten lautapojiksi. Kuitenkin he tulivat joka aamu
uskollisesti työmaalleen.
      Vangeilla oli sellainen tapa, että vaikkapa Manun ja minut nähdessään he tekivät eleitä kaulan
katkaisemisesta ja höpisivät:
     - Stalin, Stalin.
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     Me nyökyttelimme hyväksyvästi, mutta varmaankin vangit hymähtelivät selkämme takana.
     Olimme Manun kanssa halkopinojen luona, kun pihalle saapui ryhmä vankeja ilman vartijaa.
Mitä - ilman vartijaa! Minä päätin ottaa homman hanskaani ja komensin topakasti:

- Seis, ropotai!
- Mitä seis?

     Kun kysymys esitettiin selvällä Suomen kielellä, jäin nolona tollottamaan vankia, jonka hihassa
oli kummallinen nauha, luottovangin merkki. Vanki oli paljon kouluja käynyt inkeriläinen ja siitä
erikoinen, ettei hän koskaan parjannut oman maansa oloja eikä muutenkaan osallistunut kiihkeihin
poliittisiin väittelyihin.
     Sotavangit liikkuivat kesällä –43 hyvin vapaasti, joskus ilman minkäänlaista vartiointia.
     Me pojatkin yritimme olla mukana Karjalan jälleenrakennustyössä. Löysin urakkani pääraken-
nuksen raunioista. Tuhkan ja mustuneiden kekäleiden keskeltä löytyi kasapäin vääntyneitä nauloja.
Taoin niitä suoriksi vasaralla betonisen  sokkelin päällä. Viihdyin hommassa, sillä tein nyt oikeaa
työtä. Oikaistut naulat vein naulalaatikkoon, josta Mikko käytti niitä jos mihinkin. Uudet naulat
olivat siihen aikaan totisesti kiven alla. En ollut itse keksinyt naulojen oikaisemista, se oli sanoma-
lehdestä opittu vihje, niin kuin monet muut sota-ajan selviytymisohjeet.

Sotilaiden polkupyörät

Sinä aikana kun sotapojat olivat kattohommissa, me katselimme Manun kanssa sotilaiden polkupyö-
riä ja ajattelimme ääneen, että millaista olisi jos osaisi ajaa polkupyörällä. Sotapojat antoivat mielel-
lään armeijan pyörät meille opettelukäyttöön. Seisoimme toisella jalalla polkimen päällä, potkimme
toisella jalalla vauhtia ja yritimme pysyä tasapainossa. Manu kaatui joskus kunnolla, vetisteli het-
ken, mutta sitten taas harjoituksemme jatkuivat. Me opimme tasapainon! Annoimme toisella jalalla
vauhtia, ohjasimme ja saimme kyytiä.
     Polkeminen oli sitten taas aivan muuta, paljon vaikeampaa. Vaikeaksi sen teki ajoasentomme.
Poljimme putken alta merkillisessä vinossa asennossa. Siinä vaiheessa taisivat tulla pahimmat
kolhumme, mutta vähitellen saimme ajokkimme pysymään pystyssä entistä pitempiä matkoja.
     Opimme auttavasti polkupyöräilyn jalon taidon sinä aikana, jolloin sotilaat kattoivat Koskisen
navettaa. Kattamista hidasti se, mistä saataisiin huopien saumakohtiin kolmiorimat. Oli kaksi vaih-
toehtoa: ne sahattiin kirvesmiehen sahalla tai veistettiin kirveillä kakkosnelosesta. Luultavasti
veistettiin. Katto valmistui ottamaan vastaan seuraavaa talvea.
     Mikko innostui pohtimaan uutta päärakennusta. Toki se nostettaisiin vasta sodan loputtua, mutta
suunnitelmia hän silti teki. Rauha ja Mikko tutkivat pienestä kirjasta erilaisten talojen kuvia, joku
niistä oli kummallisen näköinen, kaksikerroksinen ja neliskanttinen kuin suuri sokeripala. Mikko
harkitsi kovasti talon rakentamista hirsistä. Hän ottaisi mielellään Tammiston kaverikseen. Tiedet-
tiin, että hän oli kylän taitavin kirvesmies. Vaikka Tammisto oli Mikon mielestä hiukan hidas, niin
kuitenkin hän teki kirvesmiehenä tasaista ja hyvää jälkeä. Niin he suunnittelivat kesällä 1943.

Heinätyöt

Kaadettu heinä oli kuivunut ja se piti saada nopeasti seipäille. Sotilasleiriltä tuli paljon miehiä
heinätalkoisiin, suurin määrä, mitä koskaan oli ollut pellolla työssä yhdellä kerralla. Mikko opasti,
homma joutui ja Rauha kantoi korviketta ja muuta suuhun pantavaa heinämiehille. Istuttiin tauolla
pientareella, kuiva heinä tuoksui ympärillä ja nautittiin korvikkeesta. Oltiin melkein kuin siviilissä.
     Lähes hartaan tunnelman rikkoi yllättäen komppanian päällikön, kapteeni Torvisen parahdus,
mies katsoi paikkaa, johon oli istahtanut. Se oli kusiaispesä, jonka asukkaat olivat äkäisiä pieniä
keltiäisiä. Housujaan kannatellen kapteeni juoksi kohti metsän reunan näkösuojaa ja komppanian
miehet hohottelivat vähintäin lievästi vahingoniloisina. Kapteeni Torvista pidettiin tiukanpuoleisena
päällikkönä. Eräs mies sai sanotuksi sisarelleni:
     - Jos meistä ei ole kovin paljon hyötyä, niin onhan ainakin sitä enemmän huvia.
     Sisareni mielestä oli jonkin verran hyötyäkin. Parin viikon päästä armeijan miehet ajoivat kuivu-
neet heinät navetan vintille ja sarajaan.
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Luutnantin nainen

Kesällä olimme Maunon kanssa jo kokeneita onkimiehiä. Koskisen rannassa oli yhteisessä käytössä
vene. Purasen Aarne oli mukana soutaessamme Kämärän järven ainoalle saarelle. Vaikka se oli aika
suuri ja rehevän puuston täyttämä, ei siellä sitten muuta ollutkaan. Se oli vain souturetkemme tavoi-
te. Soutelimme joskus aika kovan aallokon saattelemina saaresta rantaa.
      Paras onkipaikka oli lähes vastapäätä saarta, kaislikon reunassa. Siellä sykähdytti meitä useim-
miten kohon painuminen veden alle tai kalan hiljaisen syönnin aiheuttamat renkaat kohon ympärillä.
     Juuri silloinkin olimme siellä, kun näimme saareen rantautuvan pariskunnan. Me pojat jatkoim-
me kalojen narraamista. Sen keskeytti hetkeksi havaintomme: vene oli irronnut rannasta ja ajelehti
kohti etelärantaa. Saaressa oleskelevat huomasivat myös veneensä karkumatkan, ja sieltä juoksivat
nainen ja mies ilkosillaan veteen uimaan ja tavoittamaan venettään. He saivat sen kiinni nopeasti,
mutta sen vieminen uiden näytti hankalalta. Kumma juttu.

Alpo ja Jaska eivät päässeet muun nuorison mukana juhannuksen viettoon saareen. Olivat kuulem-
ma liian nuoria. Harmitti niin vietävästi. Pojat hyppäsivät pyöriensä päälle ja antoivat mennä mihin
mieli teki. He ajelivat Hotokkaan, Summaan ja Kämärän asemalle. Lepohetkien aikana he tutustui-
vat tienvarsiin, joista ei löytynyt mitään merkillistä, ainoastaan hautaamattomia ruumiita.
     Kun Alpo ja Jaska pysähtyivät Kämäränjärven rannalle, oli aamu jo valkenemassa. Mitä näkyisi
tai kuuluisi saaresta? Kulkiessaan rantaviivaa he huomasivat armeijan peittojen alla kaksi ihmistä,
täydessä unessa. Pojat hiipivät lähemmäksi tutkimaan paria. Naisen kesäisiä hepeniä, sotilaan har-
maita kamppeita ja luutnantin asetakkia.
     Molemmat tarttuivat peiton kulmaan ja tempaisivat. Alaston pari säpsähti yllätystä. Pojat eivät
jääneet hetkeksikään paikalle.
     - Sit saatii kova kirroilemine, mut myö oltii menos tiheän metsän polkui. Niil poluil ei kukkaa ois
tavoittant meitä. Taas pyöril, mut kyl kiusanteko ol sillo nii mukavaa.
     Leirillä kerrottiin naisen olleen joku luutnantin naisista Viipurista. Kun kapteeni Torvinen oli
lomilla, toimi luutnantti päällikkönä. Hurvittelevana kaverina tunnettu luutnantti toi naisensa aina
silloin leirille. Se oli leppoisaa aikaa komppanialle.
     Samaisesta luutnantista kerrottiin, että kun nuori sotamies oli tullut kotiseudultaan lomilta ja
ilmoittautunut luutnantille, tämä oli kysäissyt:

- No, sotamies, saitteko?
- En saanut, herra luutnantti.
- No, perkele, tässä sotamiehelle vielä neljän vuorokauden loma Viipuriin.

Ylikersantti

Eräs meillä ahkerasti käyvistä leirin miehistä oli mukava ylikersantti, lääkintäpuolen miehiä. Hän oli
sellainen mies, johon koko kylä turvautui odottamattoman sairauden yllättäessä. Meidän lääkärimme.
     Istuttiin taas iltaa Koskisen kamarissa. Ylikersantti oli aika tuiterissa ja taisi kaataa korvikkeen
sekaan jotain kirkasta ainetta. Juttu luisti.
     Me pojat olimme keksineet, miten hakaneulasta saa pieniä tulitikun pätkiä ampuvan pyssyn.
Hiivimme pöydän alle ja aloitimme ylikersantin tulituksen. Sattumalta kuti osui maaliin, ylikersantin
poskeen. Hän tavoitteli kädellään hämmästyneenä poskeaan, mutta jatkoi juttuaan, kuin mitään ei
olisi tapahtunut. Me luulimme olevamme piilossa pöydän alla, mutta epäilen ylikessun kyllä huo-
manneen meidät.
     Lähdimme ulos, kun emme olleet saaneet sen suurempaa aikaan. Silloin meillä välähti: pelästytetään
humalainen mies oikein perusteellisesti. Odottelimme myöhäiseen iltaan kivien kanssa maantien
varrella, sorakuopan pajupensaiden suojassa. Lopulta ylikersantti pyöräili laulellen leirille päin onnelli-
sen tietämättömänä siitä, mitä oli hetken kuluttua tapahtuva. Polkupyörä teki melkoisia mutkia.
Kannaksen leveä valtatie oli ylikessulle vähän liian kapea. Kun hän lähestyi piilopaikkaamme, aloimme
heitellä kiviä tien pintaa pitkin. Kivet pitivät jytinää putoillessaan uhrimme ympärille. Mitähän se
nyt? Mies pysähtyi ja tähyili ympärilleen. Ehkä hän luuli jonkun heittelevän käsikranaatteja. Me
katselimme uteliaina ja vahingoniloisina piilostamme. Pelästyipä.
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     Mutta sitten oli meidän vuoromme pelästyä. Kylmän rauhallisesti hän vei toisen kätensä varovas-
ti Parabellum-pistoolin kotelolle, avasi kotelon ja otti pistoolin käteensä.
     Kumpikaan meistä ei sanonut sanaakaan, mutta me ponnahdimme kuin yhteisestä käskystä pys-
tyyn ja juoksimme täysillä henkemme edestä pusikkojen suojassa sorakuopan reunaa pitkin pakoon.
Teimme takuulla pohja-ajat pikajuoksussa epämääräisellä matkalla. Pelosta sekaisin ajattelimme
vain, koska pamahtaa. Kuin armahtavina sanoina kuulimme läähätykseltämme ylikessun nauravan
takanamme:
     - Pojan perkeleet!

Lomalaiset tulivat ja lähtivät

Tauno tuli lomille pian sen jälkeen, kun olin oppinut ajelemaan polkupyörällä. Kuultuaan uutisesta,
hän alkoi katsella huolestuneena vanhan polkupyöränsä renkaita. Sisäkumit hän pystyi paikkaamaan,
mutta toinen päällysrengas oli niin rikkinäinen, että sisäkumi pursui ulos. Velipoika irrotti päällys-
rengasta ja sovitteli nahkapaikan risaiseen kohtaan. Ilmat pysyivät nyt kumeissa ja pyörä oli muuten-
kin ajokunnossa. Kun Manulla oli isänsä polkupyörä ja minä sain velipojan pyörän käyttööni, mei-
dän matkamme pitenivät ja tutustuimme entistä paremmin poltettuun kylään.
     Sain velipojan puukon kokeiltavakseni. Se tuntui suurelta ja kömpelöltä kädessäni, mutta terävä
se oli kuin mikä. Tauno käveli vieressä ja veteli savuja viimeisestä tupakastaan. Vuoleskelin halkopinon
päällä palikasta pitkiä lastuja ja silloin puukko lipsahti oikeaan reiteeni. Taas hakemaan äidiltä räsyä
haavan tukkeeksi. Sen verran syvälle puukko oli viiltänyt, että haavan jättämä arpi on tallella vielä-
kin velipojan puukon lainaamisesta.
     Tämän jälkeen Tauno opetti linkkarin teroittamista ihan kädestä pitäen:
     - Katsoha, tällien pittiä hiijuo iha terä suuhe ast, niin jot toisel puolel tuluop tällane kierre. Sit tuas
silt puolelt ja sillie vuoroperriä. Niät sie tällie!
     Yhden päivän velipoika kesti tupakan tuskaa, sitten hän otti  köydestä palan ja kääri siitä sätkän
sanomalehtipaperiin ja veteli savuja. Ei tuntunut olevan Työmies-tupakan veroista. Mikä lienee ollut
syy, mutta velipoika lähti pian Kämärältä.

Taunon lähdön jälkeen Eero saapui lomille. Se käynti oli tuhoisa polkupyörälleni. Eero ajoi sillä
kylille, mutta palasi taluttaen pyörää. Nahkapaikka ei ollut kestänyt aikuista, vaan repsotti toisesta
reunastaan ja sisäkumikin oli säpäleinä. Äitini sanonta piti paikkansa: mieleni ei mettä keittänyt.
Saattelin pian velipoikaa Kämärän tien varteen odottelemaan linjuria.
     Olin seuraillut sivullisena Mikon lähtöä rintamalle. Kun hänellä oli mantteli päällään ja reppu
selässä, Rauha ja Mikko ottivat toisiaan kaulasta ja Manu tarrasi isäänsä kiinni. Niin he olivat kama-
rissa hetken yhdessä. Sitten Mikko lähti taakseen katsomatta. Rauha otti Maunon lähelleen ja pyyhki
silmänurkkiaan esiliinansa kulmaan.
     En tiedä, ajattelinko Mikon lähtöjä, mutta minä vain halasin vaistomaisesti velipoikaani, sitä
rakastettavaa hunsvottia. Hän otti minut syliinsä ja veljekset rutistivat hetken toisiaan. Ei aikaakaan
kun linjuri huristeli koulun mäkeä alas, sen koulun, joka oli poltettu jo talvisodan aikana. Kyllä minä
ymmärsin, että tämä loma saattoi olla velipoikani viimeinen.
     Velipoikien lomien aikana sain joskus opetusta venäjänkielessä. Opin mitä tarkoittaa:
     - Ruki ver, kädet ylös!
     - Idi su dai, tule tänne!
     Ja he opettivat vielä jonkun kirouksen, joka lienee pahinta laatuaan, mutta en toista sitä, koska
omassa kielessämme on voimasanoja ihan riittämiin.

Ilmataisteluja

Kesä -43 oli ilmataistelujen kesä. Kämärän kylästä etelään käytiin eräs ilmataistelu, johon osallistui
tavallista enemmän koneita. Silloin näimme lentokoneen leimahtavan, putoavan kohtisuoraan alas
ja katoavan horisontin taakse. Taivaalle jäi putoamisen jälkeen korkea savupatsas.
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     Toinen ilmataistelu oli Kämärän kylän päällä. Meininki oli sellaista, ettemme jääneet pihalle ih-
mettelemään, vaan suojauduimme sisälle tiiliseinien turvaan. Lentokoneiden moottorit ulvoivat ilke-
ästi päällämme ja kuulimme ikään kuin ropinaa. Emme tienneet, oliko se konekivääreiden ääntä vai
sarjan iskeytymistä navetan kattoon. Vaikka aikaisemmin olin katsellut ilmataisteluja täysin rauhalli-
sena, nyt pelkäsin niin, että tärisin kuin horkassa. Hävittäjät poistuivat nopeasti, ja rauha palasi taas
poltettuun kylään.
     Ilmataisteluja oli näköpiirissämme kymmenittäin. Jotkut niistä olivat ainoastaan salamannopeita
takaa-ajotilanteita puiden latvojen tasalla. Näimme kenties neljä pudotusta.

Vadelmien kypsyessä lähdin Rauhan mukana Viipurin tien yli kohti etelää hyvälle marjapaikalle,
jossa vaapukat kypsyivät hellepäivinä nopeasti poimittaviksi. Paikka oli aika kaukana valtatiestä
kivikkoisella mäen harjanteella. Yllättäen meitä häirittiin.
     Lentokoneita alkoi kieppua toistensa kimpussa, meistä vähän aseman suuntaan. Silloin näimme
myös koneen syöksyvän savuten kohtisuoraan alas. Kun Rauha sanoi sen olleen yhtä hyvin oman
kuin vihollisen, emme jääneet katselemaan lähestyvää ilmataistelua, vaan lähdimme paikalta.
     Vadelmiamme maistellessaan Mikko ilmoitti:
     - Niä onkii sellasii, mitä pittiä syyvä silmät ummes.

Poika Viipurista

En muista pojan nimeä, enkä sitä missä hän asui, mutta muistan hänen viipurilaisen murteensa ja
saman huolettoman olemuksen, joka tuntui olevan kaikissa kaupunkilaisissa. Luultavasti hän oli
tullut kesän viettoon maaseudun rauhaan ja turvaan. Hän kertoi uskomattomia juttuja seikkailuistaan
Viipurin raunioiden keskellä ja hänellä oli aina mukanaan merkillinen kellon tapainen laite, jossa
taisi olla peräti kolme taulukkoa ja viisaria. Se oli hänelle aarteen veroinen, mutta silti sain pidellä
sitä käsissäni ja paloin halusta sen omistajaksi. Viimein teimme kaupat. Minä annoin siitä ihmeellis-
estä kellosta pojalle suuren määrän VPT:n patruunoita, kenties liikaakin. Poika kertoi myös
omistavansa kiväärin, jonka oli löytänyt jonkun talon raunioista. Huomattuaan epäuskoni hän lupasi
tuoda aseen nähtäväkseni.
     Hän toi kiväärin seuraavana päivänä. Ihan oikeasti! Se, että kivääri oli tavallista lyhyempi, johtui
sahatusta piipusta. Hän oli nyrskännyt kiväärin piipusta suurimman osan pois rautasahalla voidak-
seen kuljettaa pyssynsä linja-autossa Kämärälle. Muuten se oli kuin aivan uusi pystykorva, paitsi
jyvä ja sen molemmilla puolilla töröttävät ”korvat” olivat menneet sahatun piipun mukana. Minä
pitelin hämmästellen kivääriä, mutta Viipurin poika ei pitänyt asettaan minään ihmeenä. Tutustuin
nyt lataamattomaan sotilaskivääriin oikein perusteellisesti, sen lukkoon, kiväärin lataamiseen, var-
mistamiseen, varmistimen poistoon ja laukaisuun.  Puuhailimme näkösuojassa siinä parakissa, joka
oli ollut ensimmäisenä asumuksena joillekin kyläläisille keväällä –42.
     Meillä oli kivääri ja patruunoita vaikka millä mitalla. Epäröin vähän ampumista, kun Viipurin
poika ehdotteli sitä minulle. Ajattelin, että mihin oikein voisimme mennä turvallisesti kivääri-
ammuntoihin. Mutta poika tiesi ennestään keinot. Hän väänteli hylsyllä patruunasta luodin irti, valutti
osan ruudista pois ja täytti patruunan muovailuvahalla. Sitten hän latasi kiväärin, tähtäsi vastapäi-
seen seinään ja jysäytti muovailuvahapaukun. Suljetussa tilassa pamaus tuntui hirmuiselta.
     Kun katsoimme ”luodin” osumakohtaa, siellä oli läiskä muovailuvahaa. Lähempi tutkimus osoit-
ti muovailuvahan menneen sellaisella voimalla paksuun pahviin, että pahvi oli murtunut osuma-
kohdan ympäriltä ja repsotti vain toisesta reunastaan. Jos olisimme vähääkään tönäisseet osuma-
kohtaa, seinään olisi tullut nyrkinmentävä aukko.
     Otin vuorostani pyssyn ja ammuin vahapaukun seinään. Niin me Viipurin kaupungin ja Kämärän
kylän pojat paukuttelimme aikamme hylätyssä parakissa, kenenkään häiritsemättä leikkiämme.
     Tämä tapahtui kesän –43 loppupuolella, jolloin Manulla oli jo kolmas lukukausi supistetussa
koulussa, muuten hän olisi ollut takuulla mukana. Ammuntamme tapahtui silloin, kun aikuiset olivat
elopelloillaan, eikä heillä ollut aikaa juosta jokaisen pamauksen perässä. Golf-housuinen ja huoleton
Viipurin poika hävisi loppukesästä Kämärältä yhtä arvaamattomasti, kuin oli sinne tullutkin. Luulta-
vasti kouluun.
     Eräs lapsuuteni onnellisimmista kesistä, kesä 1943, läheni kohti loppuaan poltetussa kylässä.
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Koulumaailmassa tapahtui

Kesän aikana kuului kummia. Opettajamme Helmi Hännikäinen jättäisi Kämärän kyläkoulun ja siir-
tyisi Pilppulaan, Kämärän järven pohjoisrannalla sijaitsevaan kylään. Sinne oli valmistumassa ihan
lukukauden alkuun uusi koulurakennus ja opettajalle kunnon asunto.
     Me oppilaat emme riemuinneet ensinkään tutun opettajamme lähdöstä. Eikä varsinkaan sisareni,
sillä hän oli tullut kesän kuluessa Helmin kanssa läheiseksi ystäväksi. Helmi oli täyttänyt omaa
työvelvollisuuttaan Koskisilla, siivonnut, pessyt mattoja järvessä, kitkenyt kasvimaita ja perannut
Rauhan kanssa kaurapeltoa maitohorsmasta.
     Olin ollut Rauhan mukana jollain useista yhteisistä Viipurin matkoistamme ja linjurimme lähes-
tyi Kämärän kylää. Auto pysähtyi Kaukisen talon, eli koulun kohdalla, ja kolme matkustajaa, paris-
kunta ja nuori nainen jäivät autosta. Kuiskailtiin uudesta opettajasta ja hänen vanhemmistaan.
     Myöhemmin meille selvisi, että hänen nimensä oli Kaarina Kokka, valmistunut samana vuonna
Sortavalan Seminaarista ja hänen vanhempansa kuuluivat olevan myös opettajia. Vanhemmat olivat
Venäjän vallankumousta Suomeen paenneita inkeriläisiä.
     Syksy ja koulu kuuluivat yhteen ja ne lähestyivät vääjäämättömästi. Kuitenkin kolmannesta kuu-
denteen luokkien oppilaat saivat jonkun viikon armonaikaa, kun alakoululaiset kävivät koulua elo-
ja syyskuun kuluessa. Tosin se aika tiesi myös minulle paimenen virassa olemista – yksin, sateella ja
paisteella.
     Sinä syksynä naapurin lentokoneet pommittivat pari kertaa kylää. Kerran koneet ilmestyivät jär-
ven päältä matalalennossa ja suuntasivat Rahikalle päin. Koneiden kadottua metsän reunan taakse
sieltä näkyi monta kirkasta leimahdusta. Sanoin Mikolle koneiden varmaan pudonneen, mutta Mik-
ko vain nauroi ja arveli koneiden tavoitelleen pommeilla Rahikan navettaa. Niin kuin olivatkin.
Pommit putoilivat pehmeään suopeltoon paljon ennen Rahikan asumuksia ja nostivat ainoastaan
korkeita mutapatsaita.
     Olisiko ollut kenties sama pommitus, jonka kohteena oli sotilaiden leiri. Ne pommit eivät osu-
neet lähellekään leiriä, mutta koulu oli vaarassa. Koululapset ahkeroivat Kaarina Kokan huomassa,
kun ulkoa kuului sarja jyrähtelyjä, ikkunat helisivät ja koulutalo tärisi. Samalla kaikki, niin opettaja
kuin oppilaatkin olivat lattialla vaakasuorassa asennossa - paitsi Manu. Hän istua jökötti pulpetissaan,
eikä hievahtanut paikaltaan opettajan käskyistä huolimatta. Kun rytinä oli ohi, jäätiin lattialle kuun-
telemaan pommikoneiden ääntä. Eivät tulleet takaisin, vaan katosivat kuulumattomiin.
     Manu oli nähnyt valtavia pommikuoppia ja ajatteli nyt, että jos pommi osuisi kohdalle, olisi
sama istuisiko hän pulpetissa tai makaisi lattialla. Lähelle koulua naapuri kuitenkin pomminsa viskasi,
sillä pieni pelto Kaukisen päärakennuksen tuntumassa tuli kynnetyksi perusteellisesti uuteen us-
koon.

Kaunis Kaarina

Eräs sodanajan suosituimmista marssilauluista alkoi: Kankahalla kasvoi kaunis kukkanen, nimel-
tään Kaarina... Se oli käännös saksalaisesta marssilaulusta, jonka melodian muistan ja sanoistakin
jotain. Yhdistin opettajamme heti laulun kauniiksi Kaarinaksi. Ja sitä hän totta vie oli, ja hymy
herkässä. Aika pian hänestä tuli meidän opettaja.
     Supattelin ahkerasti jollain tunnilla vierustoverini kanssa ja opettaja huomasi tietysti sen, hän
painoi hieman päätään, heitti minulle ystävällisen ja hieman toruvan hymyn. Olin myyty mies.

     Lähdimme Kaarinan johdolla kokonaiseksi päiväksi romunkeräykseen. Suuntasimme samoille
maisemille, joilla olimme edellisenä syksynä poimineet puolukoita. Nyt keräsimme patruunoita,
hylsyjä, metallisia ammuslaatikoita, puhelinkaapeleita ja ties mitä. Kenties puolen kilometrin päässä
koulustamme Viipurin suuntaan oli pitkiä, vajonneita taisteluhautoja. Löysimme
konekivääripesäkkeen, josta saimme suuren kasan kiväärin hylsyjä. Alue oli kuin luotu poikien kul-
kea ja etsiä. Jotkut Pien-Peron pojat toivat kauempaa metsän kätköistä monta kantamusta ehjiä
patruunapakkauksia. Huomasin vielä sen, että juuri sillä alueella oli vaikka kuinka paljon panssarien
telaketjujen kappaleita, painavia piikikkäitä rautamöykkyjä. Jätimme ne paikalleen, sillä tarkoituk-
semme oli keräillä ainoastaan arvometalleja.
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     Juuri niitä kankaita pitkin venäläisten panssarikiilat olivat työntyneet saartorenkaaksi kohti Viipu-
ria. Tästä syystä se telaketjupalojen paljous. Ne olivat jääneet sinne ihmeteltäväksemme tuhotuista
tankeista tai sitten telaketjujen osaset oli hylätty panssareiden korjausten yhteydessä. Hylsykasat
taas kertoivat kovista jalkaväkitaisteluista.

Sotilaspojat

Sotilaspojat ja pikkulotat olivat Suojeluskuntien nuorisojärjestöjä. Aseettomat sotilaspojat urheilivat,
rakentelivat lennokkeja, toimivat lähetteinä ja kaikenlaisissa keräyksissä. Tämän syksyn aikana al-
koi kylällämme sotilaspoikatoiminta. Liityin muiden mukana ryhmään, jota johti Kasper Kaukinen.
Hän oli haavoittunut sodassa niin pahasti, että hänet oli vapautettu kokonaan palveluksesta. Manua
tietysti harmitti, ettei hän päässyt vielä ikänsä puolesta mukaan jännittävältä kuulostavaan toimin-
taan.
     Ensi töikseen Kasper johdatteli meidät metalliromun keräykseen samalle suunnalle, jossa olim-
me olleet jo koulun kanssa, vaikka nyt paljon kauemmaksi. Kannoimme puisissa ammuslaatikoissa
löytämäämme tavaraa koululle. Nyt raahasimme lisäksi telaketjujen osia. Kämärän tien ja Viipurin
tien väliseen maastoon emme menneet. Sotilaspoikien ja koululaisten metalliromut veimme Viipu-
rin maantien varteen, josta armeijan auto haki arvokkaat kierrätysmetallit uusiokäyttöön.
     Maastoleikit olivat sotilaspoikien suurinta huvia. Ne opettivat kuulemma suojautumaan metsän
siimekseen viholliselta. Parhaimmillaan ne toivat meille kaipaamaamme jännitystä.
     Saimme jokainen Sotilaspoika nimisen lehden. Katsellessani lehden kuvia huomasin, että heillä
oli oikeat sotilaspoikien asut, suikka ja kaikki. Me sen sijaan kuljimme kuka missäkin kamppeissa.
Tosin ne kelpasivat meille, kun pakersimme metalliromun kantamispuuhassa kaukana ihmisten ilmoilta
alueella, jonne kaksi sotaa oli jättänyt meille sopivan työmaan.

Itsenäisyyspäivä Syvärillä vuonna 1943

Hyökkäysvaiheen aikainen komppanian päällikkö kapteeni Koivusalo ei ollut kestänyt enempää
sodan paineita, vaan hänet oli siirretty kiireesti pois etulinjasta. Uudeksi päälliköksi oli komennet-
tu luutnantti Turunen, velipojan entinen joukkueenjohtaja. Tauno oli ollut Turusen taistelulähettinä
hyökkäysvaiheen aikana ja he olivat usein tiirailleet etumaastoa yhdessä ennen hyökkäystä.
Joukkueenjohtaja luutnantti Turunen oli viipynyt radiokukkulalla haavoittumisen jälkeen kolme
kuukautta sairaslomalla. Turunen ja Hämäläinen palasivat sattumalta samalla junalla rintamalle:
    Mie tulin lomalt pimiäs junas ja huastelin siin toisii kans. Siin männyö mies pimiäs sivutse ja
sannuo miul: mist helvetist se Hämäläine tulluo. Mie ko tunsi Turusen iänest, vastasi, jot, mist
helvetistpä sie sit tulet!

Uudeksi joukkueenjohtajaksi oli määrätty rohkea poika Viipurista, luutnantti Pulli, jonka johdolla
joukkue oli tuotu vaikeaan paikkaan. Asemat pistivät aukealla niemekkeenä lähelle vihollista. Ase-
mien väli oli alle sadan metrin. Venäläisten tuliaseman takana oli heillä syvä ja turvallinen laakso.
Siellä venäläisten korsut olivat  suojassa suomalaisten suoralta tulelta.
     Asema oli ollut heitä ennen nuoren ja kokemattoman osaston paikkana, jonne vastapuoli  oli
tullut tykistön tukemana ja tulta siirtämällä korsuille asti, tuhonnut niitä ja aiheuttaen suuria tap-
pioita. Kerrankin vihollinen oli kaivanut lumeen tunnelin ja siepannut vartiomiehen.
    Muona-annokset tuotiin etulinjaan pimeänä aikana. Korsun kaminan lämmityksestä oli luovut-
tava tyynillä ilmoilla, sillä savu olisi paljastanut viholliselle korsun paikan. Naapuri olisi laskenut
kohteen sijainnin ja pian he olisivat saaneet epämiellyttävän tarkkaa tulta niskaansa. Niihin korsuihin
eivät piipahtaneet viihdytyskiertueet, suuret päälliköt, lotat, eivätkä papit. Taistelujoukkojen upsee-
rit olivat jättäneet kaikki upseerien arvomerkit ja tunnukset lomapukuihinsa. Taistelutilanteessa tai
vihollisen tarkka-ampujan kiikaritähtäimessa upseeri oli aina haluttu maali. Sotamiehet kyllä
tunnistivat omat upseerinsa tutuista naamoista.
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- Koko yön ol olt kauhian sakia lumipyry, ettei näht ettie päi yhtiä mittiä. Joukkue ol olt yön
asemis, ko seuruava päivä ol itsenäisyyspäivä. Siit tiijettii, jot ryssä voip yrittyä koval voimal
tuas iha mei korsuloihe ast.
     Mie ko käin uamul sanomua, et ei tiije vaik se koht tulluo, niin samas rämäht ja korsu hyppäs ko
ilmua. Mie läksin siint muasisält pitki juoksuhautua, mut joukkuee johtaja Turune ei meinant piässä
eisikiä asemii, ko ilmapaine viskas hänet kolme kertua hauva pohjal. Korsuu ei pitänt jiähä, ko
ryssä yritti hajottua ne ielimäiseks.
     Mei oma suorasuuntaus paino täysil takkua päi ja ryssä keskitti siihe kaikil heittime putkil. Kyl
siin mua kiehu. Siin ei nostettu yhtiä piätä ylliä. Kyl siint sit muutama ryssä piäs, mut kyl nekkii sit
siihe suatii jiämiä.
     Sillo meilt män kaks kk:n poikua, venäläine ol niät piäst kaivamua lummie käytävän ja tuont
kokoo lähel suuret kasapanokset ja ne se sit räjähytti ko ryminä alko. Jälest päi, sit ko tilanne ol
ohi, myö nähtii, et lum ol hävint ja räjähtänniet ranatit olliit kiäntäniet muan mustal mullal siin mei
korsu ympäril. Kyl siihe ol pitänt tulla paljo rautua ko myös lasettii viel yli neljättäkymmentä ranaati
suutarii.

Taistelujen välillä viipurilainen luutnantti läiski korttia sotamiesten kanssa korsussa, kun pataljoo-
nan komentaja astui sisään. Pulli ei ollut näkevinään komentajaa, vaan jatkoi kortinpeluuta. Tästä
tulivat ensimmäiset moitteet. Pulli vain kiroili, että hänet siirretään tästä JR 8:aan, kun hänen piti
juuri saada lomaa.
     Pataljoonan komentaja kyseli:

- Tiedättekö paljonko te tästä saisitte?
     Pulli ilmoitti, ettei välitä enää mistään mitään. Komentajakaan ei välittänyt, vaan siirsi Pullin
kahdeksikkoon, joka oli Taunon sakista oikealla. Siellä oli nuoria ja kokemattomia joukkoja, joten
tukikohtaan haluttiin ainakin yksi sotaa nähnyt pätevä upseeri. Pulli kävi parina iltana tapaamas-
sa entistä taistelulähettiään ja sanoi toisella kerralla lähtevänsä tutkimaan hämärissä Pirunkukkulan
etumaastoa.
     Pulli tuli Pirunkukkulalla joukkueensa vartiomiehen luo ja ilmoitti menevänsä tutustumaan ase-
mien välimaastoon: et sitten ammu, kun palaan. Joukkueenjohtaja painui hämärään. Vartiomies ei
muistanut ilmoittaa joukkueenjohtajasta seuraavalle vartiolle. Kun Pulli hiipi takaisin, vartiomies
ampui luutnantin ihan omien asemien eteen.
     Tauno ja koko joukkue murehti hiljaa hyvän miehen ja rohkean sotilaan menetystä. Luutnantti
Mauri Pulli oli tavannut kohtalonsa Itä-Karjalan korvessa Pertjärvellä kaukana kotikaupungis-
taan Viipurista.
     Sotaan tottuneilla joukoilla oli tapana laskea yksi tai vähän useampikin mies läpi. Ei niitä am-
muttu, sillä tavallisesti ne olivat vihollisen selustasta palaavia omia partioita. Jos taas tulijat sat-
tuivat olemaan vieraita, ne oli helppo tuhota.

Joulu ja uusi vuosi Syvärillä 1943

Jouluna sotapojat saivat tavallista parempaa ruokaa ja riisipuuroa! Ruokaa, jota ei näkynyt sivii-
lien pöydissä. Uuden vuoden aattoa -44 oli odoteltu kauan. Silloin saataisiin leikattua konjakkia,
tarkoin annosteltua kolmen tähden jaloviinaa, ”Jallua”. Ne, joille tuliliemi ei maistunut, käyttivät
annoksensa tupakan tai jonkun muun hyödykkeen vaihtoon. Ja kauppa kävi.
     Eeron komppania otti uutta vuotta vastaan reservissä linjojen takana, lähes siviilissä. Saunan
ja puhtaiden vaatteiden jälkeen he pääsivät uusiin korsuihin, ylelliseen elämään ja ryyppäämään.
     Komppaniassa oli kolme haitarin soittajaa, jotka saivat nyt näyttää taitojaan. Ei muuta, kun
kaikki samaan kämppään ja tanssit pystyyn. Sotapojilla oli niin hemmetin hauskaa, vaikka uuden-
vuoden tanssiaisissa ei ollut yhtään naista. Nopea pullojen kallistelu tehosi nuoriin ja hoikkiin
poikiin. Toiset sammuivat ja toiset tekivät mikä mitäkin päätöntä. Jälkeenpäin kerrottiin, että Ee-
rolla oli ollut puukko kädessä ja hän oli lähdössä tappamaan Männikkölän Kallea. Kutakuinkin
tolkussaan oleva ryhmänjohtaja, Keskisen Erkki, ilmaisi samat aikomuksensa:

- Anna se puukko minulle, niin minä tapan sen Kallen.
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     Eero antoi puukkonsa aina luotettavalle Erkille ja Männikön Kallen henki säästyi, tuskin
hän sai tietää koko asiasta. Uusivuosi, varsinainen kuolemantanssin vuosi 1944, oli alkanut
hilpeästi reservissä ja uusissa korsuissa kaukana etulinjasta.
    Vuoden 1944 ensimmäisenä päivänä komppanian päällikkö palautti krapulaisia poikiaan päi-
väjärjestykseen. Ote komppanian sotapäiväkirjasta 1.1.44: ”Komppania reservissä ja levossa. Ju-
malanpalvelus Karhu-kanttiinissa. Komppania marssi suljettuna osastona kapteeni K. Nyyssösen
johdolla. Sää: Kirkas pakkanen.”

Kivääriammuntaa talvella

Meitä oli kenties siinä seitsemän pojan ryhmä, joka hiihteli pois asutuksen tuntumasta Alpo Kahilan
johdolla. Alpolla oli mukanaan venäläinen sotilaskivääri, jossa oli rengastähtäin. Se oli hänen henki-
lökohtainen aseensa IS-joukoissa. Kaukana metsässä aloitettiin kivääriammunnat Alpon valvonnas-
sa. Hän näytti ja selitti meille lukon toimintaa, miten kivääri ladataan ja varmistetaan. Kaikkien piti
pysytellä riittävän kaukana ampumalinjasta. Alpo näytti taitonsa ja ampui valtavan petäjän runkoon.
Minäkin tarkastelin läheltä mukamas asiantuntijana osumia.
     Leikkimme jatkui. Alpo meni puun taakse ja Rahikan Veikko otti kiväärin, tähtäsi tarkasti keskel-
le runkoa ja ampui. Ei mennyt läpi!
     Kaikki pojat saivat kokeilla millaiselta tuntui ammunta kovilla patruunoilla. Isommat pojat
selittelivät osumiensa tarkkuutta.
     Vihoviimein minä sain vuoron, Alpo seisoi takanani, poisti varmistimen ja neuvoi aseen kannat-
tamisessa. Pyssy tuntui painavan enemmän kuin olin kuvitellut. Sitten vaan vedin liipaisimesta, sul-
jin silmäni ja korvia särkevä pamaus. Metsään meni varmasti!
     Manu oli vielä ampumatta. Jonkun pojan taskusta löytyi naula, joka hakattiin kivellä sopivalle
korkeudelle kuusen runkoon. Alpo nosti aseen naulan varaan, antoi kiväärin samalla Manun haltuun
ja hetkeäkään epäröimättä Manu antoi palaa. Potkun voima heitti raskaan kiväärin naulasta ja sen
piippu heilahti lumeen, mutta ase pysyi muuten tiukasti nuoren pyssymiehen hallussa. Historiallinen
hetki. Kahdeksanvuotias poika oli ampunut ensimmäisen kerran ja painavalla sotilaskiväärillä.
     Alpo oli pitänyt huolen, että ihan kaikki saivat kokeilla kivääriammuntaa. Olimme aikapoikia
hiihdellessämme kohti kylää.

Desantit

Syksyn myötä tulivat sysipimeät illat ja pimennysmääräykset. Pienintäkään valon pilkahdusta ei
saanut kajastaa ikkunoista. Se ei ollut pelkkä toivomus, vaan määräystä oli noudatettava.
     Naapurit lensivät öiseen aikaan niillä maisemilla ja pudottelivat pieniä tiedusteluosastoja eli de-
santteja. Pimennys oli kuulemma tarpeen, etteivät venäläiset lentäjät voineet suunnistamalla paikal-
listaa yölennoillaan kyliä. Desantit olivat puna-armeijan erikoisosastoja, joiden tehtävä Kannaksella
oli tiedustelu. He eivät olleet siviilien tappajia, niin kuin pohjoisten kylien venäläiset partisaanit.
     Kannaksen desantteja jahtasivat IS-, eli ilmasuojelujoukot. Ne oli koottu nuorista pojista ja so-
taan liian vanhoista miehistä. Kämärän kylästä pohjoiseen ja etelään olivat laajat metsäalueet. Ne
olivat kuin luodut desanttien tukialueiksi. Tiedusteltavaa löytyi, lentokenttä, sotilasleiri, kaksi rataa
ja suuret valtatiet. Ilmasuojelujoukot nappasivat Kannaksella osaston, jonka radiosalakoodit joutui-
vat meikäläisille. Desantit eivät ehtineet lähettää viestiä omilleen kiinnijoutumisesta. Samalla selvisi
ryhmän tehtävä. Heidän oli tiedusteltava paikka suurelle maihinlaskuosastolle. Sen tehtävänä oli
taas mittava tuhoamistyö. Silloin heräsi ajatus: annetaan ryhmän nimissä itään viesti, että tänne vaan.
Meikäläiset olisivat sitten varautuneet laskuvarjojoukkojen tuloon ja tuhonneet osaston siihen paik-
kaan. Näin ei menetelty, sillä päämaja kielsi operaation. Puna-armeijan radiotiedustelu ei saanut
enää osaston viestejä Kannakselta.
     Me kuulimme desanteista ainoastaan huhuja. Sotasensuurin aikana heistä ei ollut pienintäkään
uutista sanomalehdissä. Kun joidenkin talojen kellareista katosi öisin salaperäisellä tavalla ruoka-
tarpeita, epäiltiin desanttien olleen liikkeellä.
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Hyytiäisen Pauli oli eräs nuorista IS-miehistä. Hän palasi myöhään illalla Kämärältä Heinjoen kirkol-
le komppanian parakeille. Pauli havaitsi lentokentän maastossa metsässä tulen loimotusta. Hän otti
taskustaan pistoolin ja hiipi tutkimaan, mistä oikein oli kysymys.
     Mies ja nainen olivat nuotion äärellä. He olivat tehneet tulen kiven ympärille ja paistoivat kiven
päällä jonkinlaista leipää, kakkaraa. Puhuivat venättä. Desantteja! Pauli yllätti parin kesken
paistohommien ja marssitti heidät Heinjoen kirkolle IS-parakeille toisenlaisen leivän ääreen.
     Pauli sai korpraalin natsan työstään ja jostain toisesta yhden lisää. Kun Pauli lähti alokkaaksi
suorittamaan asevelvollisuuttaan, hän oli jo siinä vaiheessa alikersantti.

Kun Mikko oli päässyt pitkälle maatalouslomalle, hänet oli liitetty IS-joukkoihin siksi ajaksi, ja hän
oli saanut oman henkilökohtaisen aseen. Se oli ruotsalainen kivääri, jonka kaliiperi oli pienempi
kuin suomalaisten kiväärien, sen hylsy oli kannaton ja siinä oli samanlainen ura kuin konepistoolin
paukuissa. Pyssy ja patruunat olivat koko ajan käyttämättöminä hetekan alla kamarissa. Se oli uusi,
hieno kivääri, mutta jokin ruotsalaisilta oli unohtunut, kiväärissä ei ollut hihnaa. Sen puuttumisen
Mikko korvasi tukevalla narulla. Muutenkin Mikko tuntui pitävän ruotsalaista pyssyä enemmän tai
vähemmän heppoisena aseena.

Utriaisen Aulis ja Holopaisen Erkki, jo ikämiehiä sekä Utriaisen Ake, ei edes rippikouluikäinen
lähtivät hakemaan metsästä rankoja. He lähestyivät metsän ympäröimää pientä Vennäinpeltoa, mut-
ta pysähtyivät, kun näkivät miesryhmän pellon toisella puolella. Nämä istuivat kaikessa rauhassa
nuotion ympärillä pienellä metsäniemekkeellä. Mitä miehiä, täällä ja näin aikaisin? Nuotion ympä-
rillä istuvat puhuivat äänekkäästi vierasta kieltä. Desantteja! Varovasti, varovasti, samaa tietä takai-
sin.
     Nyt koottiin joukko IS-miehiä ottamaan selvää oudoista retkeilijöistä. Kun se lähestyi desantteja,
nämä lepäilivät ja valmistautuivat päivän tehtäviin. Antautumiskehotus kaikui kuuroille korville,
desantit hyppäsivät suksille ja metsään.
     Neljän miehen suksenjäljet hajaantuivat, yrittivät eksyttää. IS-miesten rivistö haravoi metsää ja
tuli harvaa puustoa kasvavalle suolle. Sieltä desantit olivat valinneet itselleen sopivan tuliaseman ja
jääneet odottamaan. He olivat päättäneet tehdä selvää muutamasta siviilimiehestä. Kun IS-ryhmä
tuli ihan lähelle, desantit avasivat konepistoolitulen. Meni hiukan yli. Suomalaiset maastoutuivat ja
kaivautuivat lumeen niin syvälle kuin suinkin. Kun desantit oli sidottu tulitaisteluun, lähetettiin
Ristsepän Olavi leirille pyytämään apua.
     Kahilan Alpo sai hälytyksen muita myöhemmin, otti pyssyn ja lähti. Samanaikaisesti oli jossain
talossa maidonhakija lentokentältä saanut kuulla asiasta. Hän sai maitotalosta kiväärin ja lähti hän-
kin. Alpo ja lentosotamies hiihtivät metsässä toisiaan vastaan, hätkähtivät ja löivät samanaikaisesti
maihin. Alpo hoksasi ensin erehdyksen ja pian molemmat ryömivät kohti pauketta.
     Alpo makasi lumessa ja ampui harvakseltaan. Patruunoita ei ollut alkujaankaan liikaa; viisi ki-
väärin lippaassa ja toiset viisi taskussa. Sotilasleiriltä tulleet liittyivät ketjuun ja Alpon viereen aset-
tui konepistoolimies. Nyt suomalaiset tulittivat surutta paukkuja säästämättä. Kiväärien paukkeen ja
konetuliaseiden rätinän lomasta piirittäjät kuulivat desanttien puolelta huutoja suomeksi. Suomen-
kielinen poika ilmoitti joutuneensa desantiksi vastoi tahtoaan, aneli säästämään hänen henkensä ja
alkoi johtaa huudoillaan suomalaisten tulta. Joku desantti sai naarmun päähän, ponnahti pystyyn
kiroten:

- Joppojum…
     Samalla Alpon vieressä maanneen sotilaan konepistoolin suihku lävisti desantin vatsan. Nyt ruki
veer-huudot tehosivat ja yksi toisensa jälkeen desantit nostivat kätensä. Eräs vangituista sanoi, että
hänen konepistooliinsa oli tullut häiriö juuri, kun hän oli saanut monta suomalaista tähtäimeensä.
     Jo ennen sotia Vuokselasta Venäjälle loikannut suomalainen kertoi ryhmästä. Desantteja oli alun
perin ollut viisi, joista ryhmän johtaja oli ampunut yhden, toisen suomalaisen, sillä tämä oli ehdotta-
nut koko ryhmän antautumista.
     Jossain vaiheessa huomattiin, että yksi desantti puuttui. Joukkoa johtanut yliluutnantti oli ryömi-
nyt suurta suo-ojaa pitkin ja paennut. Takaa-ajajat tavoittivat pahoin uupuneen miehen kaukaa taistelu-
paikalta. Venäläinen yliluutnantti ei halunnut joutua kuulusteluihin, hän ampui itsensä.
     Desanttiryhmän varastokätkö löydettiin hiihtämällä heidän aamuisia latujaan. Miehet oli pudo-
tettu laskuvarjoilla kauas aavalle Lintsuolle. Paikalla oli runsaasti amerikkalaista sissimuonaa,
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säilykkeitä. Radiolaitteet ja kevyet taittuvaperäiset konepistoolit olivat myös made in USA. Mutta
kanisteri vodkaa oli aitoa venäläistä ainetta.
     Kun pienen ryhmän varusteet oli koottu samaan läjään, suomalaisia johtanut kapteeni tutki venä-
läisen kenttäpullon sisältöä: puhdasta vodkaa. Kapteeni ei epäröinyt, vaan otti pullon suusta ryypyn,
kun tykkäsi aineesta ja niin toisenkin. Vuokselan pojan mieli oli muuttunut. Hän ei suostunut kanta-
maan vatsaan haavoittunutta toveriaan eikä mitään muutakaan, vaan ilmoitti päättävästi:

- Minä olen nyt sotavanki.
     Suomalaisten raahatessa varusteita autoon Alpo potkaisi vaivihkaa yhden kenttäpullon sivuun ja
sotki sen jalallaan hankeen.
     Kun melskeet olivat tauonneet, sotilaat menneet leirille, Alpo hiihteli takaisin ja etsi hangesta
kenttäpullon. Hän otti sen mukaansa ja vei Heinjoen kirkonkylään parakeille. Siellä hän kaivoi sota-
saaliin repustaan ja IS-pojat naukkailivat ensimmäisiä viinaryypyjään desantin kenttäpullosta.
     Olimme Viipurin tien varrella, kun kaksi kuorma-autoa ajoi ohi. Aseista riisutut desantit istuivat
synkän näköisinä sotilasauton lavalla. Emme jaksaneet ymmärtää, miksi he olivat pukeutuneet sak-
salaisten sotilaspukuun. Poikajoukko katseli kauan kuorma-autojen perään ja pohdiskeli sen päivän
desanttien kohtaloa. Kuulustelijat eivät uskoisi Vuokselan miestä ja muut eivät takuulla sano sanaa-
kaan ja koska desantit olivat vieraissa asepuvuissa, heidät ammuttaisiin aamun koitteessa. Me pojat
tiesimme jo sodan lait.
     Lähestyttiin pääsiäistä. Alpon serkku, Hyytiäisen Pauli, oli saanut loman koulutusyksiköstään.
Pojat päättivät lähteä tutkimaan vielä samana iltana taistelupaikkaa. Sieltä ei löytynyt mitään merkil-
listä. Mutta desanttiryhmän johtaja, venäläinen yliluutnantti, mihin asti se oli ehtinyt paeta? Serkukset
hiihtivät suuren valtaojan pohjaa. Oli pakastanut, sukset luistivat mainiosti ja vaikka kello lähenteli
puolta yötä kuutamo ja kirkas tähtitaivas valaisivat latua.
     He löysivät venäläisen upseerin selällään alastomana ojan pohjalta. Alpo ja Pauli katsoivat het-
ken miehen kelmeää ruumista. Kädet olivat ylhäällä, sormet harottivat kouristuneina, suu auki, ham-
paat irvistivät ylöspäin ja otsassa oli sinertävä reikä. Oli pitkäperjantain ilta.

Mikon lähdettyä äiti oli ottanut talon suojelukseensa. Hän asetti kirveen ovinurkkaan, kun hän sulki
sen yötä vasten tukevalla haalla. Hän vakuutti kajauttavansa, jos kutsumattomia vieraita alkaisi työn-
äijä asumukseen epäilyttävissä aikeissa. Hän oli ihan tosissaan, eikä luopunut suomalaisten muinai-
sesta aseesta vaikka desanttiryhmä oli napattu lähes kotinurkilta. En tiedä kumman onni oli, etteivät
desantti ja Maria Heikintytär kohdanneet.

Elettiin kevättä –44, kun näimme Manun kanssa vihertäväpukuisen miehen metsän reunan lehti-
puiden seassa tarkkailevan tielle päin. Siitä paikasta juoksimme hakemaan pikakiväärimme. Manu
latasi sen yhdellä patruunalla ja tähtäsi siihen paikkaan, jossa olimme nähneet miehen. Meistä tuntui
kuin olisimme nähneet miehen vilahtavan metsän suojaan. Tarkoituksemme oli hurja. Jos sieltä olisi
joku tullut Manu olisi tähdännyt, minä pidellyt naulan kärkeä nallin kohdalla ja iskenyt kivellä nau-
lan kantaan. Olimme tietoisia vaarasta, kun hylsy olisi iskeytynyt lukkopesän takareunaan. Sitä mitä
sormillemme ja silmillemme olisi tapahtunut, sitä emme edes pohtineet. Meille jäi silloin ja on
vieläkin ajatus, että mies näki kaukaa pojat ja pikakiväärin ja häipyi.

Sortavala

Kevätlukukausi 1944 oli minulle kahden ikimuistoisen matkan aikaa. En ymmärtänyt, miksi
opettajamme tarjosi Rahikan Veikolle ja minulle Sortavalan matkaa hiihtolomalla. Tietysti
suostuimme. Opettaja maksoi kaiken omasta pussistaan. Kun äitini vähän ihmetteli Kaarinalle syytä
moiseen, hän ilmoitti vain haluavansa näyttää juuri meille koulukaupunkinsa.
     Veikon kanssa vedimme parasta päällemme, pussihousut, monot ja jotain muuta vielä. Linjurilla
ensin Viipuriin ja sieltä junalla Sortavalaan. Istuimme junassa toisessa luokassa, sellaisessa hienossa
vaunussa, jossa upseerit tekivät lomamatkojaan. Läheisillä penkeillä oli vänskiä, luteja ja kapuja
syventynyt keskusteluun, jota me kolme kuuntelimme korvat tarkkana. Merkillistä, muistan aiheista
kolme:



158

     Aluksi he juttelivat Kannaksen pitäjistä, mitä hyvää missäkin oli. Eräs luutnantti kehui Metsäpirttiä
varsinaiseksi vilja-aitaksi ja toiset olivat ihmeissään. Silloin katsahdin opettajaani ja hän minua. Hän
hymyili ja nyökkäili minulle. Mehän ymmärsimme toisiamme.
     Toisena aiheena oli Leningradin piiritys ja se, miten marski oli kieltänyt suomalaisia puuttumasta
tilanteeseen Saksan hyväksi, vaikka meikäläiset kuvittelivat katkaisevansa helposti kaupungin huolto-
tien. Merkillistä.
     Kolmannesta aiheesta upseerit keskustelivat aivan hiljaisella äänellä ja hyvin vähän, mitä suoma-
laisten tiedustelu oli saanut selville venäläisten toiminnasta rajan takana.

Rautatieasemalta suuntasimme majapaikkaamme, hotelli Hospitsiin. Ainakin minä tutustuin ensim-
mäistä kertaa niin hienoon yökortteeriin. Nukuimme ylellisissä ja pehmeissä vuoteissa, oikein kah-
den lakanan välissä.
     Opettajamme oli suunnitellut edeltäkäsin ohjelmamme. Muistan paljon yksittäisiä tapahtumia,
mutta missä järjestyksessä, sen olen unohtanut. Ainakin Sortavalan seminaarissa eli Kymölän semi-
naarissa kävimme melkein joka päivä. Siellä oli hirmuisesti rakennuksia ja opettajia, Kaarinalle
tuttuja lehtoreita ja opiskelutovereja. Kaarina halusi tavata ehdottomasti Leksan, Leo Härkösen,
musiikin opettajansa. Kun nämä tutut kummastelivat joskus hänen kahta seuralaistaan, silloin Kaari-
na esitteli meidät kahtena kilteimmistä pojistaan Kämärän koulusta. Huh, huh, onneksi hän ei tiennyt
mitään kaikista kolttosistamme. Miehiä ei näkynyt opiskelijoiden joukossa, olivat kuulemma armei-
jassa vapaaehtoisina tai sitten jo muuten rintamalla.
     Istuimme elokuvissa katsomassa Herra ja ylhäisyys -nimistä filmiä. Siinä elokuvassa leveälierinen
sankari löi karmeat konnat, kuin tyhjää vaan. Miten mahtoi nitistää eräänkin luihun tyypin, joka
kaarevaa lyhyttä miekkaansa nuoleskellen himoitsi sankarimme kurkun katkaisemista. Loppu taisi
olla ihan onnellinen.
     Ravintolassa ruokailu oli sitten luku erikseen. Ajatella, meidän piti unohtaa peukalo perunoita
kuoriessamme. Opettajamme hienovaraisella opastuksella taisimme onnistua, jotenkuten. Muistan
elävästi erään aterian. Kaarina ja kaksi hänen luokkatoveriaan istuivat Veikkoa ja minua vastapäätä.
Kaikki kolme olivat mielestäni hyvin, hyvin kauniita ja hyvin hienoja naisia. He ihailivat yhdessä
juuri avioituneen kahta sileää sormusta. Ne olivat ajan tavan mukaan kapeita, mistä tämä nuori rouva
ilmoitti:
     - Miten sitä nyt nuoren ja köyhän upseerin vaimo voisi saada tämän parempia.
     Ilmoitus ei vähentänyt hiukkaakaan kahden muun onnea heidän ystävänsä puolesta. Päinvastoin,
kaikki lupasivat muistaa ensiksi avioon mennyttä opiskelutoveriaan.
     Muuan yksityiskohta vielä. Kun olimme ruokailleet, käärivät vastapäiset naiset jokaisen leipä-
palan paperiseen lautasliinaan ja sujauttivat laukkuihinsa. Se, mistä maksettiin otettiin tarkasti tal-
teen. Tosin rahalla emme selvinneet, sillä kaikilta leikattiin elintarvikekortista pieni kuponki.

Velipoikani Eero oli samaan aikaan sotilassairaalassa, Sortavalan Diakonissalaitoksella. Katselin
hotellihuoneemme ikkunasta, milloin hän tulisi sovittuun tapaamiseen. Ja sieltä hän tulikin, nainen
käsipuolessaan. Nainen taisi olla hienoa sorttia, pitkä ulsteri, kettupuuhka kaulassa ja huopahattu
päässään. Hotellin edessä, puistossa, he erosivat, velipoika vetäisi ”luut kasaan”, eli teki sotilaallisen
tervehdyksen, nainen nyökkäsi ja kipitti matkoihinsa. Me painuimme ulos. Siellä morjenstimme
Eeroa ja lupasimme tulla katsomaan häntä sairaalaan. Kuljimme jonkin verran yhtä matkaa
diakonissalaitokselle. Eero meni sisälle ja me jatkoimme matkaa kohti suurta puistoa.

Puistossa oli valtava katsomo ja laululava. Ne olivat olleet Kalevalan 100-vuotisjuhlien pää-
näyttämönä. Kävimme vuorotellen huhuilemassa katsomoon päin. Emme Veikon kanssa silloin tien-
neet, miten merkittävä paikka Sortavalan laululava oikein oli.
     Matkamme jatkui kohti Sortavalan talviurheilukeskusta ja sen hyppyrimäkeä. Hiihtokilpailut oli-
vat loppuneet ja mäkikilpailu alkamassa. Hyppyrimäen alarinne päätyi Laatokan jäälle. Katselimme
kisaa rinteen puolivälistä. Vauhti ilmassa oli pelottavan kovaa. Hyppääjien housut ja pusero lepattivat
vimmatusti ilmavirrassa. Aprikoimme Veikon kanssa, miten hienoa olisi laskea ylämäki tavallisilla
suksilla, mutta kiivettyämme kisan loputtua alastulomäen ylätasanteelle, emme puhuneet enää mi-
tään sen rinteen laskemisesta.
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     Kilpailussa oli ollut mukana joku Eero Hermas, Kaarinan serkku. Samainen Eero oli käynyt lomil-
laan tapailemassa Kaarinaa Kämärällä. Ihmiset puhuivat silloin ymmärtäväisesti hymyillen ”serkusta”,
mutta lopulta kuitenkin selvisi kaikille, että se vänrikki olikin ihan oikeasti opettajamme serkku.

Paluumatkalla jäimme diakonissalaitokselle velipoikaa katsomaan hänen huoneeseensa. Kaarina lähti
omille teilleen. Kyllä Eero kertoi mistä ja miten hän oli joutunut tähän sairaalaan, mutta se meni ohi
korvieni, sillä minä vain ihmettelin uudenlaista ympäristöä, sairaalaa. Sen ainakin muistan, että
poskiontelovaivat olivat syynä sairaalareissuun. Mitä lie muissa sotapojissa ollut sairauksia, minusta
kuitenkin he näyttivät aika terveiltä.
     Sairaalasta kuljimme Veikon kanssa kahden hotelliimme. Kun opettaja oli luvannut meille lopun
päivästä ja koko illan omaa aikaa, lähdimme siltaa pitkin Vakkosalmen yli. Katselimme Sortavalan
keskustaa ihan kahdestaan, kävimme sen elokuvateatterin luona ja kertasimme lasikaapin kuvista
elokuvan tapahtumia. Vaikka Sortavalassa oli myös paljon pommituksissa palaneita taloja, ei niitä
ollut läheskään niin paljon kuin Viipurissa. Emme oikein viihtyneet pimennetyn kaupungin illassa.
     Sinä iltana me saimme kunnian selvitä ihan kahdestaan ravintolan etiketistä. Opettajamme oli
neuvonut meitä menemään omin nokkinemme nukkumaan, hän tulisi sitten joskus paljon myöhem-
min. Pidimme tätä meille huomattavana luottamuksen osoituksena ja suurena kunniana.
     Vuosia myöhemmin selvisi syy opettajamme viipymiseen. Eero Hermas oli sittenkin ollut Kaari-
nalle paljon enemmän kuin tavallinen serkku, sillä sodan päätyttyä Kaarinasta tuli liikunnanopettaja
Eero Hermaksen puoliso.
     Kiltit pojat ja heidän kaunis opettajansa palasivat aikanaan Kämärälle koulutyöhön. Minulle matka
jätti hienon muiston kauniista kaupungista, jonka rantoja Tauno-veljeni oli ajellut moottoriveneellä
tuodessaan lohisaaliinsa myyntiin 30- luvulla. Olen hiukan ylpeä ja onnellinen saadessani kertoa
käyneeni vuonna 1944 Sortavalassa. Tosin se oli silloin sodan runtelema, mutta silti karjalainen
Laatokan kaupunki.

Sotilaspojat hiihtoladulla

Sotilaspoikien hiihtokilpailujen päivänä oli suojakeli, oikein vetinen. Silloin olisi suksien pohjat
pitänyt ehdottomasti paahtaa ja vedellä lopuksi pohjiin hyvin pehmeää nuoskakelin voidetta. En
paahtanut, kun minulla ei ollut tervaa, samoin voidevarastostani puuttuivat sopivat voiteet. Vetelin
sitä, mikä sattui olemaan lähinnä päivän kelille. Aavistelin voiteluni epäonnistuneen. Veikko tuli
taas suksia kantaen, sillä isä Rahikka oli tehnyt parhaansa suksimestarina.
     Harmikseni arpa heitti Veikon lähtemään puoli minuuttia minun jälkeeni. Hiihdin pakoon sen,
minkä lipsuvilla suksillani suinkin pääsin. Kuitenkin yllättävän nopeasti kuulin Veikon lähestyvän.
Annoin kaukaa latua ja Veikko paineli hymyssä suin ohitseni. Katselin ihmeissäni miten hänen
suksissaan voi olla niin hyvä pito. Loppu olikin sitten tuskien taivalta. En muista sijoitustani, ei
varmaan ollut hurrattava.
     Vielä kotona sain opetella hiihtoladulla tuiki tarpeellista nöyryyttä. Mikko sattui harmikseni ole-
maan juuri silloin lomalla. Kun selittelin omien suksieni lipsumista ja nuoren Rahikan suksien hyvää
kuntoa, Mikko tokaisi lyhyesti:
     - No, hiä ol täl kertua paremp.

Matka menneisyyteen

Pien-Peron kylä oli pari, kolme kilometriä koulultamme Viipuriin päin. Kylän halki virtasi Peron-
joki. Se oli uurtanut uomansa syvälle harjujen väliin ja jättänyt molemmille puolille korkeat töyräät.
     Olin ystävystynyt Hämäläisen Erkkiin Pien-Perolta. Joskus kevättalvella hän pyyteli minut hei-
dän kyläänsä mäenlaskuun. Laskettelimme huimia Peronjoen töyräitä, mutta sitten Erkki johdatteli
minut ja mäenlaskijat sorakuopan reunalle. Lähdin hyvillä mielin mukaan, sillä joen töyräät tuntui-
vat minusta Kämärän sorakuoppien laskijasta ihan mitättömiltä. Riemuni loppui siihen paikkaan,
kun pääsimme jyrkimpään mäkeen. Erkki näytti tietä ja muut painuivat perässä. Viimeisenä laski
putouksen joukon jatkona ollut Hämäläisen Meeri, hameen helmat hulmuten ja kädet hajallaan, mutta



160

selviten hurjasta kyydistä kaatumatta.
     Erkki oli kiivennyt katsomaan minun laskuani. Voi, pojat, tuonne minun pitäisi uskaltaa. Olisin
lähtenyt siitä paikasta kotiin, ellei Erkki oli ollut lähettyvillä. Olinko kenties kehunut Kämärän sora-
kuopan rinteitä liiaksi koulussa.  Ja sitten minä vain annoin suksieni pudota jyrkkään syöksyyn, tuuli
suhisi korvissani, jännitin täysillä jalkani ja selvisin ihmeekseni notkelmasta, jossa mäki tahtoi viedä
minut väkisin turvalleni. Selvisin! Elämäni hurjin mäki oli takana päin.
     Miksi tämän pienen mäenlaskumuistoni otsakkeena on Matka menneisyyteen? Otsake ei todella-
kaan liity mitenkään Pien-Peron mäenlaskuihin, mutta se liittyy Aatami Simonpoika Hämäläiseen,
seppään 1700-luvulta. Hän, joka taisi raamisahojen terien viilaamisen ja asennustyöt. Hän oli ollut
Pien-Peron sahan viilarina. Aatamin vanhin poika, Simo, oli syntynyt täällä 1784 isänsä kunnostaessa
raamisahan tärkeimpiä osia.
     Olin hiihdellyt samoissa maisemissa, jotka olivat joskus olleet tuttuja Aatami Simonpojalle. To-
sin aikaväliä meillä oli lähes kaksisataa vuotta.

Potilas Syväriltä

Kevättalvella –44 Eerolla oli ollut armotonta päänsärkyä. Hänet  passitettiin aluksi Aunuksen
Kannaksella Ruop-ojan kenttäsairaalaan, jossa Eerolla todettiin poskiontelotulehdus. Se vei hänet
Äänislinnan sotilassairaalan kautta Sortavalan sotilassairaalaan, Diakonissalaitokseen, jossa me
sitten tapasimme vähän niin kuin sattuman oikusta.

Diakonissalaitoksessa tohtori Urpo Siirala hoiteli sen osaston ylilääkärinä velipoikaa. Poskionteloita
punkteerattiin loputtomiin ja sairaala-aika venyi sitä mukaa.
     Pitkässä käytävässä sotilaat ja siviilit odottelivat yhdessä Siiralan vastaanoton ulkopuolella.
Siellä Eero seuraili kahta hienoa rouvaa, jotka jännittivät puudutuspiikit nenässä tohtori Siiralan
tapaamista. Kun toinen rouvista oli selvinnyt kaikista koettelemuksista, toinen kysyi:

- Paljok se otti?
- Kahdeksan markkaa, mutta en sure, sillä tohtori oli  niin kohtelias, hieno ja komea mies!

Hampaan poiston jälkeen velipojan koko poski tulehtui ja tästä seurasivat sietämättömät kivut ja
korkea kuume. Seuraavana aamuna hän painui Siiralan perässä toimistoon:

- Pistooli tai pilleri, tätä ei kestä pirukaan!
Siirala otti ranteesta kiinni:

- Herranen aika, teillähän on korkea kuume.
     Velipojan mukaan seurauksena oli kiireesti annettu piikki morfiinia takamuksiin, eikä hän muis-
ta ehdittiinkö ottaa housujakaan välistä.
     UKV – hoito ja aika parantelivat. Velipoika karkaili jatkuvasti puntikselle, eli luvattomalle lo-
malle tapailemaan Sortavalan ymmärtäväisiä ja ystävällisiä naisihmisiä. Velipoika saattoi olla
juuri näillä reissuilla, kun tapasin hänet hotelli Hospitsin edessä. Luvattomilla lomilla sai sitten
muitakin tauteja, mukamas saksalaisten tänne tuomia.

Seuraava sairaala oli sitten Forssassa, jossa paranneltiin puntisreissujen seurauksia. Samassa
huoneessa Eerolla oli todella edustavaa seuraa, kolme laulajapoikaa oopperan lavoilta. Kun Ee-
rolla oli tarkka korva ja hyvä lauluääni, hän oppi siellä aika määrän aarioita ja operettimelodioita
ja lauloi mainittujen herrojen mukana viihdyttäen koko sairaalan väkeä. Tästä syystä heistä oli
tullut sairaalan maskotteja ja sairaala-aika sen kun jatkui.
     Parantunut velipoika ja baritoni alkoivat käydä tapailemassa tyttöjä Tammelassa, mutta kun
asia huomattiin, saivat molemmat heti passituksen rintamalle. Rintamalle matkatessaan velipoika
tapasi hoiturin, jonka kanssa kuluivat sitten seuraavat viisi vuorokautta Nokialla. Spriitäkin kuului
olleen.
     Junapartio pidätti Eeron, vei Pieksämäelle ja siellä tuli kuusi tuntia kovennettua. Kovennettu
tarkoitti seisomista perusasennossa täyspakkaus selässä ja kivääri olalla. Ensimmäiset kaksi tuntia
velipoika seisoi Pieksämäellä. Upseeri, joka oli valvomassa rangaistusta valitteli repun keveyttä ja
laittoi tiiliskiven lisäpainoksi, josta suivaantunut velipoika sanoi:

- Mitä yks, pannaan saman tien kaks!
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     Loput kovennetusta jätettiin suoritettavaksi rintamakomppaniassa ja sotamies passitettiin lin-
jaan. Siellä Eero seisoi kantapäät yhdessä komppaniansa päällikön Kalevi Nyyssösen edessä.
Nyyssönen tarkasteli mustaakin mustempia papereita, löi nyrkkiä pöytään ja karjui ärrää sortaen:
     - Hämäläinen, perjkele! Tästä on tultava kerta kaikkiaan loppu! Tämä peli täytyy loppua!
     Näin sotamies Hämäläinen palasi korsuun sairaalareissuiltaan ja kaikenlaisilta omilta lomilta.
Komppanian päällikkö ei puhunut kovennetun rangaistuksen kärsimisestä sanaakaan ja Eero luuli
asian jääneen silleen.

Kuusikukkula

Jostain ylempää oli tullut käsky Kuusikukkulan tulipesäkkeen tuhoamisesta. Tähän aikaan oli vai-
keaa saada miehiä vapaaehtoisiksi tämänkaltaisiin tehtäviin, vaikka luvassa oli kunnollinen kun-
toisuusloma. Kaikki tiesivät, että sinne mentiin henkensä kaupalla.
     Kun Eero ilmoittautui vapaaehtoisena tehtävään kapteeni Nyyssöselle, päällikkö jäi miettimään
ja huomautti:

- Hämäläinen, perjkele, kun teillä on vielä se kovennettu.
- Herra, kapteeni, suoritetaan se sitten pois.

     Seuraavana päivänä Eero tuli reppu ja kivääri mukanaan kovennettuun. Kapteeni kokeili kädel-
lään repun painoa:
     - Kovin on kevyt, mutta ei meillä ole täällä puntarjia, seisokaa nyt siinä.
     Kymmenen minuutin kuluttua kapteeni viittasi Eeroa häipymään. Kun sama toistui seuraavana
päivänä, olivat sotamiehen koiruudet sovitettu. Ehkäpä komppanian päällikkö ajatteli, että jos ker-
ran haluaa lähteä tapattamaan itseään, niin menköön.

Asiaa pohdittiin, siitä puhuttiin ja tehtäviä selvitettiin kauan. Kun toiminta sitten alkoi ja omat
varmistukset lähtivät välimaastoon, olivat viholliset jo siellä vastassa. Naapurit olivat tienneet!
     Neljän päivän kuluttua lähetti tuli ilmoittamaan, että uusi lähtö Kuusikukkulalle on puolen tun-
nin kuluttua. Yllätys oli täydellinen. Venäläisellä ei ollut edes vartioita asemissa.
     Tuhopartio hiipi korsulle. Eero ja joku Suojärven poika pudottivat ilmanvaihtotorvesta kasa-
panokset sisään ja sitten juoksuksi. Eero ajatteli juuri heittäytyä maihin, kun takana jysähti ja
ilmanpaine paiskasi hänet itsestään sammalikkoon. Samalla tulikuuma suihku pyyhkäisi tukkaa
niskan päältä. Oma konepistooli oli jäänyt varmistamatta ja liipaisin tarttunut kesäpusakan nap-
piin. Tukka oli vain vähän kärventynyt niskasta.
     Hetken pysähdys aiheutti sen, että hän joutui naapurin piirittämäksi ja piileksi seuraavan yön
puussa. Sitten kun hän pääsi linjoille, omat olivat vähällä tehdä selvää, mutta nikkeliä ei tullut, kun
jotkut sattuivat tuntemaan Eeron äänen. Seuraavana päivänä sotamies Hämäläinen lähti lomille.

Tuttu majuri

Eteentyönnettyyn tukikohtaan oli tullut nuori täydennysmies. Hän ei ollut paikkaan ensinkään tyy-
tyväinen, vaan kiroili usein, että hänet laitettiin tänne varta vasten tapettavaksi. Kun Tauno sitten
ryhtyi enemmän juttusille pojan kanssa, tämä kertoi tulleensa pataljoonasta, jonka komentaja oli
Metsäpirtistä kotoisin, majuri Väinö Hahtela.
     Velipojalle täysin tuntematon nimi jäi häntä vaivaamaan – juuri sen nimistä ei voi olla
Metsäpirtistä. Vartiosta tultuaan hän pyysi joukkueen johtajalta luvan majurin etsimiseen.
     Hän sai kysellä kauan, ennen kuin hänelle näytettiin etsimänsä pataljoonan komentajan korsua.
Eteisessä pataljoonan adjutantti, luutnantti, kyseli sotamiehen asiaa. Kun sotamiehen asia oli tul-
lut selväksi, luutnantti avasi oven. Sisällä  nousi makuulaveriltaan tuttuakin tutumpi mies
Metsäpirtistä, saman kylän poikia, luotsin Väinö. Väinö hyppäsi antamaan kättä. Vedet tulivat
molempien silmiin. Edellisestä tapaamisesta oli jo toistakymmentä vuotta. Takana yhteinen lap-
suus ja nuoruus.
     - Sit hiä otti puhelime kättie ja soitti JSP:lle ja sano, jot nyt pittiä suahha kilo pirtuu, ko hänel on
tult sellane vieras, millasta ei uo tavant koko sova aikan.
    Pirtupullo tuli. Vaikka majurilla olisi ollut polan eli vuoteen alla pulloja jos minkälaisia, silti
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hän arveli kirkkaan olevan juuri nyt paikallaan.
     - Sit myö käytii ryyppiämiä ja laulettii yhes. Kaikkii vanhoi mei ranna laului myö laulettiin. Vaik
sitäkii jot, oisit sie Väinö suant jättiä sen työn tekemättä, nii ois jiäniet Alekkala Lyyti housut repimättä.
Ja välil ain tuas otettii.
     Kolmeen asti naapurukset, majuri ja sotamies, lauloivat ja huastelivat maailman asiat selviksi,
mutta sitten Hämäläisen Aapron poika sammui. Oli siinä ollut adjutantilla kuunneltavaa. Seuraa-
vana aamuna Tauno herätettiin kymmeneltä. Aamusaikkojen jälkeen Väinö ehdotti, että Tauno voi-
si tehdä anomuksen hänen pataljoonaansa. Olisi sitten pari viikkoa muodon vuoksi linjassa ja
lähtisi Väinön komennuspaperilla Syvärille kalastamaan komentajalle lohta.
     - Mie reknasi ja sanoi Väinöl, jot ko miul on viel jokkuu entine tähel siint porukast, minkä kans
on selvitty alkurytäkäst tähä päiviä, nii mie en enniä muuttele siint sakist mihikiä.
     Väinö ymmärsi. Morjestettiin ja Tauno lähti entiseen yksikköönsä. Yöllä oli selvinnyt myös tun-
temattoman majurin nimi. Väinö oli muuttanut aikaisemman sukunimensä, Hedlund, Hahtelaksi.

Väinö oli ollut kuulemma meillä paljon töissä nuoruutensa aikana. Hän oli ollut kovasti kiinnostu-
nut Aino-siskostamme ja ollut pahoillaan, kun Ainon suopeus oli ollut niukanlaista. Väinä oli muu-
ten ollut melkoinen hulivili, jäänyt kansakoulussa luokalle ja sen semmoista. Varusmiesajan jäl-
keen hän oli jäänyt pysyvästi armeijan leipiin, lukenut ylioppilaaksi, mennyt kadettikouluun ja sit-
ten myöhemmin maasotakouluun. Häntä kutsuttiin isänsä ammatin vuoksi luotsin Väinöksi. Luotsilla
oli ollut virkapaikassaan kahden hehtaarin maapala. Pienistä tienesteistään hän oli repinyt
seitsemälle lapselleen niukanlaiset oppikoulurahat Käkisalmeen. Asiaa pidettiin Saaroisissa suu-
rena ihmeenä.

Kaksi vitsausta

Talven aikana puhkesi kylässä ankara tuhkarokkoepidemia. Vaikka tuhkarokkoa sanotaan
harmittomaksi lastentaudiksi, tämä rokko oli kaikkea muuta kuin leikin tekoa. Se kaatoi niin aikuiset
kuin lapsetkin vuoteen omiksi. Sisar-rukalla oli naama ihan tulipunainen ja huonosti olivat Manunkin
asiat. Jostain kumman syystä äiti ja minä säästyimme. Sotilasleirin portille oli ilmestynyt lappu:
siviileiltä pääsy kielletty. Se oli kapteenin ankara karanteenipäätös. Äitini sai nyt huolehdittavakseen
karjan ja koko huushollin muutenkin. Heinät loppuivat navetan vintiltä ja äiti raahasi niitä yksin
kaukaa ladosta. Joskus iltaisin hän valitteli:
     - Uon nii väsynt, jot en jaksa kissuakua sannuo.
     En muista miten meneteltiin, mutta lääkintäylikersantti saapui katsomaan potilaita. Tämän jäl-
keen meille tuli leiriltä hevosmies, joka hoiteli vaivihkaa heinien kuljetuksen. Karanteenimääräyksistä
joustettiin – komppaniapäällikön selän takana. Tietysti tauti hellitti, mutta aikaa se otti.

Oli varhainen aamu ja kaikki touhusivat, kuka mitäkin ahtaassa keittiössä. Äitini jätti kiehuvan kuu-
man kaaliveden tuolille. Yrjö mennä möngersi lattialla, nousi tuolin varaan seisomaan, tarttui katti-
lan korvista ja nykäisi. Silloin alkoi kuulua. Vesi oli polttanut melkein koko pojan, ainoastaan vaat-
teet olivat suojanneet pahimmalta. Rauha lähti pyörällä leirille, josta löytyi ainoa apu.
Lääkintäylikersantti ajoi edeltä polkupyörällä antamaan ensiapua, mutta jätti kaiken silleen huoma-
tessaan palovammojen laajuuden.
     Rauha puki Yrjön ja lähti ylikersantin kanssa tielle odottamaan Mörön linjuria. Kun auto näkyi
vanhan koulun mäessä, ylikessu siirtyi keskelle tietä ja levitti molemmat kätensä. Se oli kuulemma
hätämerkki. Kuljettaja ymmärsi sen ja pieni potilas pääsi autoon.
     Yrjö pääsi samaan sairaalan haavoittuneiden sotilaiden kanssa. Viikkoja kului, mutta poika toi-
pui, vaikka puhuttiin sen olleen hilkulla.
     Varmaan tästä alkoi äitini hyvitellä Yrjöä jos milläkin tavalla. Kun vesseli oli oppinut puhumaan
ja häneltä kyseltiin, että kenen poika, vastaus oli yksikantaan: mummon poika.
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Päämajan määräys

Toukokuun alkupuolella komppanian päällikkö kapteeni Turunen  tuli Taunon luo korsuun ja käski
hänen koota kamppeensa ja lähteä mukaan. Korsun ulkopuolella päällikkö ilmoitti Taunon pääse-
vän siviiliin, mutta tarkemmat tiedot passituksesta tulevat pataljoonan komentajalta.
     Siellä odotti sotamies Hämäläistä Päämajan määräys linnoitustöihin Salpalinjalle, pääpuolustus-
linjalle. Ensimmäiseksi etapiksi tuli ilmoittautuminen Viipuriin.

Näin Hämäläinen jätti kusisen tukikohdan, Syvärin korvet, korsut, taisteluhaudat ja yksikkönsä JR
51:n. Hyökkäysvaihe oli ollut yhtä painamista eteenpäin, eikä kukaan ajatellut seuraavaa päivää.
Mutta vuosikaudet korsuelämässä olivat saaneet velipojan miettimään, että olisi se sentään muka-
va, jos henki säästyisi ja saisi nähdä miten tämä kaikki joskus päättyy.

Viipurissa hän tapasi Puikkosen Armaksen, oman pitäjän miehen, joka oli komennettuna Viipurin
linnan miehistöön. He lähtivät vähän ottamaan ja juhlimaan Taunon pääsyä siviiliin.
     Ilta päättyi velipojan kohdalta onnettomasti. Kun hän suunnisti kohti linja-autoasemaa, joukko
sotilaita hakkasi hänet tajuttomaksi ja ryösti pimeällä kadulla. Poliisista ei ollut mitään apua,
valittelivat vain Laguksen kurittomia reservijoukkoja. Repun mukana menivät kello, rahat, muisti-
kirja ja valokuvat. Muistikirjassa oli laulujen sanoja, aseveljien ja tyttöjen osoitteita.
     Kolhittu komennusmies pääsi lyhyelle lomalle Kämärälle, ennen kuin lähti Salpalinjalle. Hänen
komennuksensa oli meille yhtä suuri yllätys, kuin se oli ollut Syvärillä hänelle itselleen. Äiti tuntui
hyvin huojentuneelta.
     Salpalinjalla velipoikaa käskettiin tykkiasentajaksi, josta hän sitten kieltäytyi, koska hän ei tun-
tenut olevansa pätevä tähän työhön. Häntä uhattiin sotaoikeudella, johon Tauno vastasi:

- Lähettäkkäi miut sit takasii Syväril linjua. Mie en uo itse tän pyytänt.
Taunon toive ei toteutunut, sillä määräys oli tullut Päämajasta. Ja sitä komennusta ei niin vain
peruttu. Tauno jäi vahvistamaan pääpuolustuslinjaa. Hän sai työvälineekseen suuren maansiirto-
koneen, ”katerpillarin”. Tauno kuljetti sillä teräskupuja kasematteihin, tuliasemiin. Vapaa-aikoina
hän piipahti usein Haminaan sisarensa luo ja ajatteli varmaan usein, että sodat on nyt sodittu
hänen kohdaltaan, mutta…

Brewsterit

Taisivat olla käsillä toukokuiset päivät, kun palasimme avojaloin koulusta. Silloin tein ensimmäisiä
havaintoja Kämärän kylän yläpuolella hävittäjäkoneista. Rahikan Veikko valisti:
     Ne ovat Brewstereita ja ne on tuotu Heinjoen lentokentälle. Ne ovat amerikkalaisia hävittäjiä.
Nyt ne eivät enää oikein pärjää nopeudessa venäläisten uusille hävittäjille. Siinä hommassa täytyy
olla Mersut eli Messerschmittit. Mutta Brewsterit ovat ketteriä ilmataisteluissa ja ne ovat Heinjoen
kentällä vastaanottamassa naapurin koneita. Kyllä me pojat tiesimme!
     Veikko puhui asiaa. Neuvostoilmavoimat olivat saaneet kevääseen 1944 mennessä uudet taistelu-
koneensa, MiGit, Jakit ja LaGGit yksikköjen käyttöön. Kaiken lisäksi USA oli antanut heille Airacobra
-merkkisiä  hävittäjiä. Ainoastaan Mersut eli saksalaiset Messerscherssmitt-hävittäjät pystyivät
tasaväkiseen ilmataisteluun naapurin koneiden kanssa.
     Brewster oli aika lyhyt, vähän tynnyrimäinen, sen nokalla hyrräsi tähtimoottori ja sillä oli hyvin
pitkä ohjaajan kuomu. Koneen moottorin ääni oli karkeanpuoleinen, mutta annas olla kun se painui
syöksyyn, silloin siitä lähti helposti tunnettava ujellus. Opimme nopeasti tuntemaan sen moottorin
äänen ja tiesimme, että nyt on omia liikkeellä.
     Lentokenttä veti puoleensa myös neuvostoilmavoimien koneita, joiden äänet olimme oppineet
myös tunnistamaan. Kuullessamme niiden moottorien ääntä, emme tietenkään juosseet suojaan, vaan
tiirailimme hermostuneina taivaalle: missä ne ”ryysterit” taas viipyvät!
     Heinjoen lentokenttä eli Ravikankaan kenttä oli Koskiselta viitisen kilometriä linnuntietä Heinjo-
en kirkon suuntaan. Vähitellen totuimme koneiden jatkuvaan ääneen ja toisen sotilasleirin, ilmavoi-
mien tukikohdan läheisyyteen.
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Sotamies Hämäläinen viimeisellä lomallaan Syväriltä
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     Kesäillan hämärtyessä venäläiset koneet yrittivät tuhota kenttää. Ilmatorjunta ampui riivatusti
sulkutulta, joka esti venäläisten koneiden lähentely-yritykset. Me katselimme It-tykkien naputtamien
valojuovien lentoratoja parhaimmalta näköalapaikalta. Ammukset räjähtelivät vihollislaivueen kes-
kellä, mutta eivät osuneet. Harmitti.
     Heinjoen kirkolle johtavan tien varren talossa kohtasin ihmeen, kaksi lentokoneen pienoismallia.
Ne riippuivat ohuessa langassa tuvan katosta, melkein kuin olisivat lentäneet oikeasti ilmassa. Olivat
kuulemma lentomekaanikkojen tekemiä ja miten ihan oikeiden näköisiä. Kun toinen oli Mig, ihmet-
telin miksi mekaanikot olivat tuhlanneet aikaa ryssän koneen tekoon. Minulle selitettiin, että suoma-
laisen lentäjän piti oppia tuntemaan jo kaukaa uusinkin viholliskone. Nyt ymmärsin.
     Toinen pienoismalli oli ihan tarkasti Brewsterin näköinen, maalaus, tunnukset ja ohjaajan hytti,
kuomu. Isäntä selitti missä kohtaa molemmissa siivissä oli konekivääri ja missä paikassa moottorin
yläpuolelta ampuivat kaksi muuta konekivääriä. Sen koneistossa oli kuulemma sellainen systeemi,
etteivät oman koneen konekiväärit silpunneet potkuria säpäleiksi.
     Nämä pienoismallit vaikuttivat siihen, että lentokonetehtaani liukuhihnalta valmistui huomattava
määrä taistelukoneita. Koska olimme Manun kanssa seurailleet ilmataisteluja poltetun kylän taivaal-
la, kävivät meidänkin koneemme sotaa ilmojen herruudesta. Näiden taistelujen lopputulos oli ennal-
ta määrätty. Ryssän koneita putoili tuhkatiheään.
     Jos minulta olisi silloin joku udellut mikä minusta isona oikein tulee, olisi vastaus ollut valmiina:
hävittäjälentäjä!
     Oli juhlahetki, kun Brewster lensi matalalla ja laskutelineet ulos työnnettyinä. Silloin tallensin
muistiini jokaisen yksityiskohdan. Katselin kerran paimenessa BW:n vaakakierrettä. Lentäjä veti
kierteen Kämärän järven päälle niin alhaalla, että koneen pintarakenteen alumiinilevyt ja niittirivistöt
näkyivät. Ikimuistettavia hetkiä!
     Koska BW:n laskutelineet olivat minun puutteellisilla välineilläni ylivoimainen tehtävä, lensivät
koneeni laskutelineet sisään vedettyinä. Sain aina välillä kinutuksi jonkun Viipurin kävijän tuomaan
minulle sotilasilmailulehden, joka avasi taas uusia näkymiä toisen maailmansodan taistelukoneista.
Kun minulla ei ollut liimaa, tein koneiden rungon sekä sivu- ja korkeusperäsimet yhdestä puusta.
Siipeä varten vuolin alasivulle loven, johon sovitin yhdestä puusta valmistetut tasot. Koneeni jäivät
puupintaisiksi, sillä maaleja en omistanut.

Nuorena luutnanttina Carl-Erik Bruun oli Brewsterin ohjaajana Heinjoen lentokentällä toukokuun
alkupäivistä kesäkuun viidenteentoista. Carl-Erik ei ollut ehtinyt aloittaa opiskeluja ennen sotia.
Åbo Akademiin hän kirjoittautui vuonna 1943, mutta taistelulentäjän hommat sivuuttivat opiskelut.
Muistiinmerkitsijä tutustui Bruunin Calleen syksyllä 1999 ja haastatteli häntä nauhalle lentolaivue
26:n ajasta Heinjoella, Raulammen kentällä.
     Lentolaivue jätti Fiatit, nuo ”herrasmiesten matkakoneet” Kiipasillan kentälle. Ohjaajat lensivät
nopeasti tyypit Brewstereillä. Helppo juttu. USA:n laivastohävittäjä oli maailman helpoin lentää,
sillä sitä ei saanut millään älyttömään eli hallitsemattomaan putoamiseen. Callen mielestä lento-
laivueen kunnia suorastaan putosi, sillä nyt he saivat todelliset taistelukoneet, joissa oli kaksinkertai-
nen määrä aseistusta Fiatteihin verrattuna ja peräti neljän tunnin lentoaika. Tosin hävittäjien mootto-
rit olivat useaan kertaan korjattuja, joten uudenveroisten tehot puuttuivat. Lopulta maksiminopeus
oli pudonnut lähes sata kilometriä tunnissa. Callen nimikkokone oli BW 364 ja myöhemmin 373.
Laivueen koko oli kaksitoista hävittäjää, mutta käytännössä ei aina sitäkään.
     Laivueelle oli annettu tehtäväksi Kannaksen joukkojen suojelu ja rintaman lähellä olevan
Suulajärven kentän Messerschmitt-hävittäjien starttien suojaus. BW:t nousivat ajoissa varmistamaan
Messerschmittien nousuja. Jos niitä ei olisi ollut turvana, olisivat nousevia Mersuja vastassa olleet
ylhäältä kimppuun käyvät vieraat hävittäjät.
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Hävittäjätukikohdan elokuvateatteri

Oli toukokuuta vuonna 1944, kun istuin kuorma-auton lavalla matkalla lentokentälle. Elokuviin! En
voinut käsittää, miten äiti oli antanut rahan käteeni, mutta kun pääsin Purasen Aarnen mukaan. Aar-
ne pääsi kun Viljokin sai luvan. Odotukseni olivat korkealla. Millaiset olivat paljon puhutut Brewsterit
läheltä nähtynä ja miten loistokas olisi hävittäjätukikohdan elokuvateatteri? Auton lava oli täynnä
kulttuuritapahtumaan matkaavia kyläläisiä ja leirin sotilaita. Tunnelma oli hilpeä ja iloisen odottava.
     Jätettyämme kylän viimeiset asumukset tie sukelsi synkkään korpeen. Pian korpimaisema vaihtui
laajaksi suoalueeksi, olimme Rausuolla. Purasen Aarne kertoi, että jossain tuolla vasemmalla on
suuri Raulampi. Heinjoen lentokentästä käytettiin yleisesti nimeä Raulammen kenttä. Olimme de-
santtien alueella - pysyivät piilossa. Loivan ylämäen jälkeen eteemme avautui Ravikankaan lento-
kenttä. Kenties Heinjoen miehet olivat kilpailleet ravureillaan aikaisemmin sillä kankaalla. Heinjo-
ella kasvatettiin hyviä ravihevosia, oikein kuuluisia. Mutta jos puhe kääntyi minkä tahansa Kannak-
sen pitäjän miehen kanssa ravihevosiin, niin aina juuri sen pitäjän ravurit olivat maakunnan ehdoton-
ta eliittiä.
     Kuvittelin näkeväni Brewsterit uljaassa rivistössä lentokentän laidalla, niin kuin ne olivat kaikis-
sa valokuvissa, mutta pettymyksekseni ne olivat harvakseltaan kentän reunassa, omissa
sirpalesuojissaan.
     Jokaiselle Brewsterille oli kaivettu oma matala kuoppa, jonka lentokentän puoleinen pohja oli
niin loiva, että kone voitiin vetää sieltä tasaiselle. Suojan reunat yltivät sivuperäsintä korkeammalle
ja suojan seinämät oli vahvistettu paksuilla puilla. Kun Brewsterien kuomut ja moottorit oli peitetty
harmailla pressuilla, sotakoneet olivat melkein näkymättömissä.
     Vartiomiehet kävelivät välinpitämättömän näköisinä koneiden ja ilmatorjuntatykkien ympärillä.
Kauempana metsän kätkössä pilkottivat huoltoparakit ja lentäjien pahviteltat. Ohitimme lentoko-
neet mielestäni liian nopeasti ja automme pysähtyi mäen rinteeseen metsän reunaan.
     Maksoin lipun hinnan ja kävelin toisten perässä elokuvateatteriin. Se oli mäen rinteessä ja häm-
mästyin, kun sisällä ei ollut tuoleja, vaan siellä istuttiin maalattialla. Kuivalla kangasmaalla - mikäs
siinä - oli ihan mukava istua ja voi vaivatta muuttaa asentoa, jos joku paikka alkaisi puutua. Seuraa-
vaksi totesin, että elokuvateatterissa kasvoi puita, oikein pitkiä ja solakoita mäntyjä. Hämärässä
erotin seinät ja jonkinlaisen katon, parakkipahvia. Huomasin, että seinät oli kiinnitetty petäjien
runkoihin ja puiden latvat olivat jossain katon yläpuolella. Tämä teatteri ei ollut ensinkään samanlai-
nen kuin Haminan ja Sortavalan teatterit. Rinteen ansiosta täällä voi katsella toisten päiden yli ja
nähdä valkoisen, mustareunaisen kankaan. Nyt minun vain täytyi siirtyä sellaiseen paikkaan, jossa
puut eivät haitanneet kankaan näkymistä.
     Vai tuolla kankaalla ne kuvat sitten liikkuvat? Teatterin takaosassa oli korkea laudoista kyhätty
teline, jonka päällä oli elokuvakone. Siinä oli paljon nappuloita, linssi ja kaksi merkillistä kelaa,
jonka sivut olivat täynnä suuria reikiä.
     Pitkän odottelun jälkeen sisälle tuli sotilas retuuttaen suurta laatikkoa. Hän sanoi iloisesti jotain
siihen tapaan, että nyt setä näyttää teille elokuvia. Katselin hämärässä läheltä miten mies räpläsi
kauan niiden kelojen kanssa, sitten hän lopulta väänsi jostain nappulasta ja kirkas valokeila suuntau-
tui kankaalle.
     Ensin sinne heijastui kamalan pitkän ajan kaikenlaista kirjoitusta ja samanaikaisesti soi voimakas
musiikki. Tajusin elokuvan nimen, ”Kultaisen lännen tyttö”. Kun elokuvan tapahtumat alkoivat lo-
pulta vyöryä valkokankaalla, unohdin ihmettelyn. Minä tuijotin ainoastaan lumoutuneena liikkuvan
kuvan tapahtumia. Ei haitannut, vaikka istuin maalattialla enkä hienon teatterisalin pehmustetuilla
tuoleilla.
     Välillä esitys katkesi ja koneenkäyttäjä aloitti taas touhun elokuvakoneen kanssa. Hän vaihteli
keloja, pujotteli filmiä pyöreiden rattaiden väleistä, napsautti taas koneen käyntiin ja kuvat liikkuivat
jälleen. Elokuva jatkui. Vielä kerran oli väliaika. Kun elokuva loppui, alkoi mahtava musiikki pauhata
kovaäänisestä ja pitkä rivi kirjoituksia kulki valkokankaalla.
     Oli jo aika hämärää meidän ajellessamme Brewsterien ohi. Tästä syystä näin lentokoneista vielä
vähemmän, kuin tullessamme lentokentälle. Aarne koputti auton ohjaamoa heidän kohdallaan. Mer-
kin saatuaan kuljettaja pysäytti kantikkaan autonsa ja me pojat hyppäsimme lavalta, mutta Purasen
kahdella nuorella naisella oli monta auttajaa. Vähempikin olisi riittänyt. Taisi joku sotapoika jäädä
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varjelemaan tyttöjä viidenkymmenen metrin kotimatkalla. Tyhmiä miehiä. He olisivat päässeet
kuormurilla leirille asti, mutta nyt heillä oli edessään kolmen kilometrin kävelymatka.
     Elokuvan tapahtumat olivat minulle pettymys: siinä laulettiin aivan liian paljon, ammuttiin liian
vähän ja pussailtiin liikaa. Monta kertaa pitkä mies viittoili komeaa maisemaa päin, lauloi sille
naiselle ja välillä ne lauloivat yhdessä. Hurjasta ratsastuksesta sentään pidin. Henkilöistä olen
muistavinani vielä möreä-äänisen sepän, joka kyllä lauloi enemmän kuin takoi. Vähiin ovat huven-
neet muistoni varsinaisesta elokuvasta.
     Mutta erityisesti minua harmitti, etten nähnyt paremmin hävittäjäkoneita, joita olin lähtenyt kat-
somaan vähintään yhtä paljon kuin elokuvaa. Tuntuu kuin olisin nähnyt lentokoneet paremmin il-
massa, kuin iltahämärissä jonkun montun pohjalla ja vielä pressuilla peitettyinä.

Luutnantti Calle Bruun tilasi lentueelle esitettävät filmit. Hän valitsi aina sellaisia elokuvia, joita ei
ollut itse aikaisemmin nähnyt!
     The Girl of the Golden West, oli MGM:n tuotantoa. Sen oli ohjannut Robert Z. Leonard, pääosis-
sa olivat musiikkielokuvien kiintotähdet Jeanette MacDonald ja Nelson Eddy. Elokuvan Suomen
ensi-ilta oli ollut Helsingissä lokakuun alussa 1938. Uusi-Suomi: ”Paitsi lukuisia valloittavia iskelmä-
sävelmiä, elokuvassa on jännittävä ja mukaansatempaava juoni, jota katselee mielenkiinnolla alusta
loppuun”.

TOIVO HIIPUU

Metsäpirttiin

Kun sotavuodet vain seurasivat toistaan, äitini kävi levottomaksi, sillä hänellä oli pahoja aavistuksia.
Maailma ei voi jäädä tällaiseksi:
     - Miu syväntäin ain sen ko näpyttiä, et jos myö ei lähetä nyt käymiä Metsäpirtis, nii myö ei piässä
sin ikäniä.
     Sain opettajaltani helposti luvan kotiseutumatkaan. Teimme matkaa linja-autoilla ja
sotilaskuormureilla. Matkan varrelta muistan Kyyrölän savipottikylän. Ihmettelin silloin pyöreistä
hirsistä vieri viereen rakennettuja taloja.
     Kyyrölässä odottelimme aika kauan. Autokuski veti haalarit päälleen ja kävi hämmentämässä
pitkällä rautatangolla häkäpytyn hiiliä. Samalla hän kaatoi säkillisen pilkkeitä pöntön kitaan. Kyteviä
hiiliä ei kuulemma saanut laskea sammumaan, sillä uuden tulen tekeminen ja häkäkaasun kehittymi-
nen oli pitkäveteistä odottelua. Kun kuljettaja oli häärinyt häkäpöntön kimpussa, hän muistutti sen
jälkeen haalareissaan nokikolaria. Pysähdyspaikkamme oli korkealla mäellä ja sieltä näkyi kauas
Muolaanjärvelle.

Jäimme autosta Sakkolan Vilakkalassa, jossa Elisa-kummini silloin asusteli. Viivyimme heillä aino-
astaan yhden yön. Kummini suorastaan voivotteli ja pyyteli ainakin vielä toiseksi yöksi.
     Muistissani on paikka Sakkolan kirkkomaan kiviaidan viereltä, maantien laidalta mäen rinteessä.
Suoraan odotuspaikallemme hohtivat sankarihautojen valkoisten ristien rivit. En ollut nähnyt aikai-
semmin niin paljon samanlaisia hautaristejä ja ne järkyttivät pojanmieltäni selittämättömällä tavalla.
Kirkkoaidan kohdalta saimme kyydin sotilaiden kuorma-autolla Metsäpirtin kirkolle asti. Taisimme
olla ainoat siviilimatkustajat.

Kun lähestyimme Koukunniemeä, metsä loppui yllättäen. Katsahdin taakseni ja erotin selvän rajan.
Sen takana oli kutakuinkin ehjää metsikköä, mutta Taipaleen joen puolella ainoastaan harvakseltaan
hiiltyneiden puiden tynkiä.
     Olimme tulleet Koukunniemeen, talvisodan tykkitulen autioittamalle maalle. Joka puolella oli
kranaattien kuoppia vieri vieressä. Maa oli myllääntynyt neuvostotykistön tulessa moneen kertaan.
Vaikka talvisodan alkamisesta oli jo viidettä vuotta, maa ei viheriöinyt kuin siellä täällä pieninä
ruoholaikkuina. Räjähteiden myrkyt olivat tehneet maan kasvukelvottomaksi. Rakennusten savupii-
put, kaikki, ihan kaikki oli jauhautunut maan tasalle Taipaleenjokeen asti.
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     Lauttarannassa koimme yllätyksen, sillä pioneerit olivat rakentaneet joen yli sillan. Joen toisella
puolella näkyivät tuuheat metsät. Se kuvasti tietysti sitä, kummalla puolen jokea oli ollut enemmän
tykistöä, heittimien putkia ja ammuksia.
     Jäimme autosta Koselassa, kylässä vähän ennen kirkonkylää. Saimme yösijan Revon perheen
luona. Metsäpirtissä syntynyt Paavo Veikko oli kasvanut jo aika pojaksi. Hän oli juuri se pieni mies,
jota hänen mummonsa oli kylvettänyt ja lasketellut samalla kaiken maailman kylvetysrunoja Repo-
loisten kuumassa saunassa. Veistelin Paavo Veikolle pienen lentokoneen, josta en tehnyt minkään
oikean koneen näköistä. Arvelin, että sama se, ei tuo vielä ymmärrä niin hienoista asioista. Taisi
sittenkin jotain ymmärtää, sillä siihen aikaan viisivuotias Paavo Veikko muistaa lentokoneen vielä-
kin.
     Seuraava päivä oli toukokuun toinen sunnuntai. Patikoimme varhain aamulla  Metsäpirtin hauta-
usmaalle. Siellä äiti etsi isäni ristittömän hautakummun, katselimme sitä hetken, hyvästejä jättäen.
Kummini, Simolan Elisa, oli myös tullut Vilakkalasta Metsäpirtin hautausmaalle, sankarihaudoille.
Tapasimme hänet Einon haudalla. Hänen kasvoillaan oli alistunut murhe. Se palasi vielä vuosikym-
meniä myöhemmin, aina silloin, kun puhuttiin sanakin hänen Eino-pojastaan. Einon hautakumpu sai
kimpun valkovuokkoja.
     Taas aikainen herätys, olimme lähdössä jonkun komendantin toimistoon hakemaan lupalappua
omaan rantaan pääsyyn. Pettymyksemme oli valtava. Sinne ei voi päästää nyt siviilejä, siellä on
havaittu vilkasta toimintaa rintaman toisella puolella. Emme millään tahtoneet uskoa tätä todeksi,
mutta mikään ei auttanut.
     Tästä harmistuneena äitini teki päätöksen, me lähdemme heti Kämärälle. Vasta linja-autossa äiti
huomasi tehneensä pahan virheen, sillä me olisimme voineet mennä Hatakanmäelle, hänen lapsuus-
kotinsa raunioille. Voi, voi!
     Pasurin kankailla linjuri pysähtyi häkäpöntön rassaamista varten. Melkein kaikki ihmiset ryntäsi-
vät ulos, sillä metsä oli valkoisenaan kangasvuokkoja. Minäkin poimin muiden mukana itselleni
pienen kimpun.
     Matkan jatkuessa äiti voivotteli monen monta kertaa, kun emme päässeet rantaan ja varsinkin
sitä, kun hän tästä suuttuneena ei ollut huomannut lähteä Hatakanmäelle. Toisaalta hän oli ikionnellinen
meidän päästyä vaikkapa vain lähelle kotikontuja ja käymään hautausmaan kummuilla. Varmaan
olin ihan samaa mieltä, kun katselin kangasvuokkojen pehmeää vihertävää nukkapeitettä ja sitä mi-
ten kimppuni nuukahti liian nopeasti kädessäni.
     Millään en voinut edes aavistaa, miten onnellinen olisin Metsäpirtin matkasta, sitten joskus vuo-
sikymmenien kuluttua. En tiennyt myöskään sitä, että kangasvuokosta tulisi myöhemmin sen alueen
nimikkokukka.
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Kaksi vaellusta Kämärän tiellä

Joskus kesän kynnyksellä minulle tuli asemalta tiedoksianto noudettavasta paketista. Lähettäjä: Tau-
no Hämäläinen. Lähetysasema: Hamina. Sisältö: sukset.
    Matka taittui asemalle ihan mukavasti, sain sukset tiukasti pakettiin käärittyinä. En ehtinyt jäädä
ihmettelemään aseman seutua, sillä kiirehdin pois asutulta alueelta. Kämärän tiellä avasin pakettia
sen verran, että voin nähdä uusien suksieni lakatun yläpinnan ja kulumattoman pohjan. Kiirehdin
askeleitani.
     Tien loppuosuudella, aika lähellä kylää, oli sotilaita mottimetsässä. Jäin katsomaan hetkeksi hei-
dän puuhiaan, levähtämään ja kertomaan suksistani. Siihen tuli muuan solttu ja nähtyään mitä minul-
la oli kädessäni, hän alkoi naljailla:
     - Poika on nyt erehtynyt vuodenajasta. Vai, onkos rapakelin voide lopussa, kun kantelet suksia.
     Se sitten osasi pilata minun iloani. Toinen mottimies käski neuvomaan, että kyllä ne lumikelit
vielä tulevat, kunhan jaksat odottaa. En tietenkään ryhtynyt sanailemaan sen vitsikkään soltun kans-
sa, vaan suljin suuni ja lähdin.
     Mutta eivätkös vaan tien varren toiset motintekijät tehneet samoja huomautuksia rapakelistä ja
sen semmoisesta. Huomautin vain heitä tulevasta talvesta, mutta en sen enempiä.
     Perille tultuani revin suksia suojanneen pitkän ruskean nauhan tapaisen paperin pois ja esittelin
suurta ylpeyttä tuntien upouusia suksiani. Jätin sukseni nippuun ja katsoin, että palikka keskikohdalla
pohjia vasten oli tiukasti kiinni. Nyt sukseni säilyttäisivät jalkavuutensa seuraavaan talveen. Vanerinen
osoitelappu jäi vielä riippumaan rautalankaan.

Siitä asti, kun olin tavannut sen viipurilaisen pojan ja kun olimme olleet Kahilan Alpon kanssa
talvella kivääriammunnassa, olin aloittanut tarmokkaat etsinnät oman aseen löytämiseksi. Ja desantti-
vaaran takia olisi myös hyvä olla kättä pidempää. Kun kyselin Salon Keijolta kivääristä, hän totesi,
että niitä on nyt joka paikassa metsissä. Mutta missä? Keijo neuvoi minulle Kämärän tien varrelta
paikan. Ainakin siellä hän oli nähnyt useita kiväärejä.
     Minulla oli aikaa, sillä koulu oli päätöksessä ja lehmät vielä navetassa. Koska Manu oli nyt
koulussa, lähdin yksin kiväärin etsintään. Ohitin lähellä Viipurin tietä motteja hakkaavan sotamie-
hen ja kerroin matkani tarkoituksen. Mies ei puhunut mitään.
    Minä löysin kuin löysinkin aseen, tosin paljon kauempaa kuin minulle oli kerrottu. Kiväärissä oli
kaksi harmin aihetta. Se oli venäläinen pitkäpiippuinen, painava kuin mikä, ja mikä pahinta, siitä
puuttui lukko. Kuitenkin se kelpasi minulle ja lähdin kotimatkalle lukoton kivääri kädessäni. Esittelin
löytöäni sotilaalle, joka kertoi, että kyllä siellä on myös suomalaisia pystykorvia.
     Siis uudelle retkelle. Matkan varrella heitin pyssyn kankaalle. Onni suosi taas minua. Nyt todel-
linen löytö; suomalainen sotilaskivääri oli pienen suon reunassa, puolittain kanervien alla. Toinen
pettymys oli, ettei taaskaan lukkoa. Muuten minusta tuntui kuin sillä olisi kyllä voinut ampua vaikka
heti. Käännellessäni asetta kädessäni, huomasin sen tukissa suuren punaruskean laikun. Hyytynyttä
verta? Otin terävän kiven ja hankasin minua suuresti häiritsevää väriläiskää. Se taisi lähteä melkein
kokonaan. Etsin vaikka kuinka kauan pyssyn lukkoa, mutta harmikseni ilman tulosta. Patruunakampa
taskussani jäi edelleen täydeksi.
     Mottimies katseli kauan pyssyäni, harmitteli myös lukon puuttumista, mutta sitten hän neuvoi
minulle paikan, jossa olisi melkoinen kasa kiväärin lukkoja. Kasa kiväärin lukkoja!
     Hänen pyynnöstään jätin kiväärini halkopinon päälle ja taas matkaan. En löytänyt neuvotun kal-
taista maastokohtaa, enkä lukkoja. Kuljin lähelle Kämärän kankaiden tuhoaluetta ja edestakaisin
kankaita poikittain. Ei ainuttakaan lukkoa, saati sitten oikein kasaa. Päivä oli pitkällä, vatsassa kurni
ja nälkä alkoi ilmoitella kotiinlähtöajasta. Paluumatka oli edessä. Laihana lohtuna minua odottaisi
lukoton kivääri halkopinon päällä, varmaan se lukko löytyisi myöhemmin.
   Halkomotin luona minua odotti kolmas ja suurin pettymys. Pyssyni oli kadonnut. Mies väitti ihan
vakavalla naamalla Salon Keijon korjanneen sen parempaan talteen. Väitin vastaan, ilmoitin soltun
kätkeneen aarteeni ja ryhdyin etsintöihin.
     Olin vatsallani maassa ja haparoin pinon alustaa, kun äijä karjaisi:
     - Saatanan, kakara, häivy heti kotiisi, tai muuten minä isken tällä halolla pääsi mäsäksi!
     Se oli puhetta, josta ymmärsin. Häivyin. Kuitenkin tajusin etsineeni kivääriä oikealta suunnalta ja
alkaneen polttaa. No, voisin hakea sen sitten myöhemmin. Ja kyllä minä sen pahuksen lukonkin
vielä jostain löydän. Sitä kertaa ei sitten tullut, sillä sain muuta ajateltavaa.
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Mersu savuaa

Kesäkuun seitsemäntenä klo 11.30 venäläinen PE-2 lensi valokuvaamaan Suulajärven lentokentän
lähimaastoa. Pommikoneella oli suojanaan vahva Airacobra-hävittäjäosasto. Messerserschmittit
starttasivat nousuun. Syntyi ilmataistelu, joka hajaantui ohjaaja ohjaajaa vasten -mittelöksi.
     Vähän tämän jälkeen luutnantti Bruun istui Heinjoen lentokentällä valmiina Brewsterin ohjaa-
mossa, kun kaksi lentokonetta ylitti matalalta kentän etelän puolelta. Venäläinen Airacobra oli pääs-
syt tulitusetäisyydelle Messerschmittin taakse. Brewster jäi kentälle sillä tilanne laukesi hetkessä.
Kaksi konetta katosi nopeasti. Suurta ilmataistelua ei syntynyt.

Kahilan Alpo oli isänsä kanssa istuttamassa perunaa Heinjoen kirkonkylän ja Hotokan teiden riste-
yksen lähellä. Äkkiä työ keskeytyi, sillä he kuulivat matalalla lentävien koneiden ääntä ja kone-
kiväärien rätinää. He havaitsivat savuavan suomalaisen Messerschersmittin ja sen perässä
neuvostohävittäjän. Molemmat kaarsivat hyvin matalalla kohti Pilppulan kylää. Mutta Alpo keskit-
tyi tarkkailemaan toista punatähtistä konetta. Se menetti korkeutta ja näytti putoavan päinvastaiseen
suuntaan, etelään Kämärän kylästä. Puiden latvoja viistäen hävittäjä  katosi metsän reunan taakse. Se
painuu metsään, suolle!
      Hevonen äkkiä hakaan ja etsimään miehiä Kämärän sotilasleiriltä. Sieltä saatiin pieni ryhmä ja
Alpo oppaaksi. Lähdettiin Alpon näyttämään suuntaan. Ryhmä oli rämpinyt jo tuntitolkulla kaukana
kylästä Mellinsuolla, ennen kuin he huomasivat latvoistaan katkenneita, kitukasvuisia suomäntyjä.
Ryhmä löysi nyt helposti neuvostohävittäjän. Mutta lentäjä oli jo mennyt menojaan ja etsinnät eivät
tuottaneet tulosta laajalla suoalueella.
     Kesäinen ilta oli jo vaihtumassa kesäyön hämäräksi, kun Kahilan miehet istuttivat viimeiset pe-
runat. Vielä silloin he eivät edes aavistaneet ketkä korjaisivat syksyllä satoa Kämärän viljavilta pel-
loilta.

Mitä me Manun kanssa teimmekään pihamaalla, kun kaksi konetta lensi peräkkäin hyvin matalalla
ylitsemme. Etumainen, eli Mersu veti perässään mustaa savuvanaa. Takaa tulevan Airacobran kyl-
jessä oli suuri punainen tähti. Hävittäjät kaarsivat Pilppulan suuntaan. Yhdestä asiasta olimme var-
moja. Messerschmitt oli putoamassa metsään, hyvin lähelle. Ohjaaja tarvitsee pian varmasti juuri
meidän apuamme!
     Siitä paikasta kohti Pilppulaa. Kun olimme ylittäneet peltojen perällä suuren valtaojan, matkam-
me jatkui polkua pitkin, mutta katkesi kuitenkin aika pian. Löysimme merkillisen neljän seipään
varaan pystytetyn, kangaskattoisen sadekatoksen. Kenen? Desanttien! Manulla oli tallella tervettä
itsesuojeluvaistoa, hän jätti vaelluksen sikseen ja lähti kotiin.
     Minä jatkoin rohkeasti Pilppulan suuntaan. Varmasti se putosi jonnekin tänne, ihan lähelle, mutta
lentokoneesta ei näkynyt jälkeäkään. Metsäpolun suunta muuttui ja se näytti johtavan minua yhä
kauemmas järvestä. Muutin suuntaa ja painuin tiheässä metsässä aina lähemmäksi rantaa. Ajattelin,
että rantaviivaa pitkin kulkiessani tulisin väkisinkin Pilppulan kylän pelloille. Ehkä Mersu oli pääs-
syt sinne asti. Olin kulkenut jonkin matkaa, kun kohtasin uuden harmin, jota en ollut edes muistanut.
Olkalammesta virtaava joki oli edessäni. Mittailin katseellani ja kepillä sen syvyyttä, riisuin kengät
ja kokeilin. Se oli paljon syvempi kuin olin kuvitellut.
     Olin kahden vaiheilla. Jossain edessäpäin oli pudonnut lentokone, mutta sinne voi olla sittenkin
rutkasti matkaa ja tuossa ylitettävä joki. Ajattelin jopa riisuvani vaatteeni ja kantavani ne pääni ylä-
puolella toiselle rannalle, kun muistin sen sadekatoksen. Kenen se voisi olla muiden, kuin desantti-
en? Järven ranta näytti vaikeakulkuiselta, sillä pensaikko ulottui tiheänä rantaveden päälle. Ja olisi
vielä vaellettava takaisin.
     Tein ratkaisun ja käännyin paluumatkalle, jota sitäkin oli ihan riittämiin. Viivyin vielä ihmettele-
mässä sankassa metsässä merkillistä sadekatosta.

Supistetun koulun alakouluvaihe oli menossa, kun Pilppulan koulun opettaja Helmi Hännikäinen ja
oppilaat kuulivat ilmataistelun ääniä ihan läheltä. Kaksi konetta vilahti ikkunoista Helmi ehti todeta:
etumainen putoaa. Opettaja kielsi ikkunoista kurkistelut ja välitunnille menot siltä päivältä.
          Messerschmittin ohjaaja oli haavoittunut räjähtävästä ammuksesta vasempaan jalkaansa ja
hän teki pakkolaskua lentokoneella, jolla oli suuri laskeutumisnopeus, mutta kaikesta huolimatta
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hän onnistui. Hävittäjä tuli kevätmuokatulle pellolle, multa pöllysi ja perä kääntyi samalla menosuun-
taan. Vaikein oli kuitenkin edessä. Ilmavoiton saanut venäläinen Airacobra-lentäjä ei suunnistanut
kohti omaa tukikohtaansa, vaan teki useita hyökkäyksiä tuhotakseen vielä lentäjänkin. Vaikka suo-
malaisen ohjaajan toinen jalka oli silpoutunut hän pääsi kaikesta huolimatta vaivoin suuren ojan
suojaan.
     Vasta sitten kun koulupäivä oli päättynyt, Helmi Hännikäinen lähti katsomaan mitä oikein oli
tapahtunut. Hän löysi noin sadanviidenkymmenen metrin päästä koulusta täysin tuhoutuneen
hävittäjän. Paikalle tuli myös pysäkinvartija Eskelinen. Hän ehti vasta nyt tarkastelemaan koneen
jäännöksiä. Pysäkinvartija kertoi löytäneensä ensimmäisenä ojasta mullan peittämän lentäjän. Mie-
hen kivut olivat niin sietämättömät, että hän oli näyttänyt pistooliaan ja pyytänyt pysäkinvartijaa
ampumaan hänet. Eskelinen hälytti pysäkin puhelimella ambulanssin ja ohjaaja sai kiireisen kyydin
Viipuriin. Sotasairaalassa ihmeteltiin miten saada mullan peittämä haavoittunut puhdistetuksi. Sa-
malla todettiin, että potilaan toisen jalan pohjelihas oli täysin murskana.
     Keski-kannaksella käydyssä ilmataistelussa ammuttiin alas kolme Airacobraa. Kenen pudotus
oli Kahilan Alpon ja Kämärän sotilasleirin löytämä venäläinen kone? Vai oliko se aikakirjoihin
merkitsemätön neljäs pudotus?
     Savuavalla Mersulla pakkolaskun tehnyt ylikersantti Viljo Kauppinen oli lentolaivue 24:n ohjaa-
ja, hävittäjä-ässä, jonka tilillä oli yhdeksän ja puoli pudotusta. Mutta vielä silloin kun Illu Juutilainen
ja Joppe Karhunen kävivät viikkoa myöhemmin tapaamassa aseveljeään Lappeenrannassa sota-
sairaalassa Kauppinen oli ollut muissa maailmoissa. Täpärästä pakkolaskutilanteesta selvinnyt Ville
sanoi lentäjän ammattiylpeyttä tuntien: minä onnistuin, minä onnistuin. Ville Kauppinen säilyi hen-
gissä ja hänen kohdaltaan sodat tulivat sodituiksi kesäkuun seitsemäntenä 1944. Jalka ei tullut kos-
kaan entiselleen. Pohjelihas oli poissa, mutta mukana seurasivat jatkuvat säryt ja kivut.

Suurten otsikoiden aikaa

Olin postinhakumatkalla. Seisoin lähellä Viipurin tietä ja avasin sanomalehti Karjalan. Näin  jätti-
läismäiset kirjaimet päällekirjoituksessa: liittoutuneet nousseet maihin Normandiassa.
     Oli kenties kesäkuun kahdeksas päivä 1944, siis maihinnousu oli tapahtunut toissapäivänä, kesä-
kuun kuudentena päivänä.
     Asia ei tullut äidilleni mitenkään yllätyksenä. Minä taas olin varma, että kyllä maailman suurin
puolustusjärjestelmä, eli Atlantin valli kestää ihan mitä vaan. Rahikan Veikko valisti: liittoutuneilla
on niin paljon lentokoneita, että kun saksalainen ilmatorjunta ampuu, niin aina osuu varmasti. Oliko
niitä liittoutuneiden koneita tosiaan niin paljon!
     Meillä ei ole mitään hätää, sen kun vaan seurailemme suurten ottelua maailman herruudesta. Äiti
hätäilee ihan turhaan.

Huolimatta desanteista me siviilit elimme keväällä 1944 kuin sotaa ei olisi ollutkaan. Mutta lentäjät
tiesivät enemmän. He olivat nähneet tiedustelulennoilla valtavia venäläisjoukkojen kuljetuksia. Nii-
tä kuvattiin ja niistä raportoitiin. Johtoportaat jahkailivat: se on vain sellaista kevätliikehdintää, jouk-
kojen kevätvaihtoa. Vihollisjoukkojen pommittaminen kiellettiin jyrkästi.
     Samoihin aikoihin aloittivat vihollisen pommikonelautat Viipurin alueen yölliset moukaroinnit.
Hävittäjäkoneiden piti pysyä maassa, sillä oli tulossa kenties vielä tärkeämpiä maaleja. Ja lentäjiä
harmitti. Vasta kun puhelinyhteydet katkeilivat, saatiin lupa. Peräti kolme Brewsteria nousi kentältä.
Yksi pudotus, pommikone BS-2.

Kesäkuun yhdeksäntenä päivänä taivas repesi Valkeasaaren yllä. Neuvostotykistö moukaroi kerta
kaikkiaan meikäläisten puolustuksen hajalle. Kaikki varustukset, joita oli rakenneltu hajosivat kuin
tuhka tuuleen. Neuvostojoukot aloittivat nopean etenemisen Karjalan Kannaksella.
     Siitä vähästä ajasta, joka meillä oli enää poltetussa kylässä, muistan miten Manun kanssa laskim-
me pitkälle toista sataa pommikonetta lentävän Viipuriin päin. Kun koneita tuli yhä lisää ja lisää,
kyllästyimme laskemiseen. Totesimme pommikonelauttojen jurruttavan täydessä lastissa yhtenä vir-
tana Viipurin suuntaan ja palaavan toisena lauttojen jonona itään. Näköpiirissämme oli samanaikai-
sesti satoja lentokoneita. Kyllästyttävää. Kaipaamiamme suomalaisia koneita ei näkynyt missään.
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     Kun olimme sorakuopassa, tulivat venäläiset hävittäjät ja laskivat konekiväärisarjojaan
propsipinoihin. Koneiden kaartaessa uuteen hyökkäykseen propsipinoja vastaan, juoksimme suo-
jaan sille puolelle sorakuopan penkkaan, josta hävittäjät tulivat uuteen hyökkäykseen.
     Tämä suojautumisoppi vahvistettiin meille virallisesti vuosia myöhemmin varusmiesaikana. Miksi
varastoksi naapurin pilvien veikot luulivat harmittomia propsipinoja?
     Rintama siirtyi nopeasti keski- Kannakselle ja tykistön kumu kantautui yhä voimistuen poltettuun
kyläämme. Sanomattakin tiesimme sen merkitsevän uutta evakkomatkaa länteen. Lähtö on edessä.

Pojan vokkelot

Ennen lähtöämme reservissä olleet ja kuulemma Viipurissa levänneet joukot suuntasivat kohti itää
pysäyttämään vihollisen etenemistä VT-linjalle (Valmelsuu – Taipale linjalle). Puhuttiin kenraali
Laguksen tehokkaista osastoista, panssareita, tykkejä, kuorma-autoja ja jääkärijoukkoja polkupyörillä.
Niitä virtasi yötä päivää etulinjaan.
     Me pojat katselimme aikamme kuluksi polkupyöräjääkärien huolettoman tuntuisia osastoja. He
söivät ajaessaan näkkileipää ja joivat vettä kenttäpulloistaan. Minustakin he näyttivät paljon
nuoremmilta kuin Kämärän leirin kokeneet sotilaat. Eräs lapsenkasvoinen vänrikki on jäänyt
muistikuviini juuri tällaisena hymyilevänä nuorena poikana. Hänellä oli siisti kesäpusakka ja kaulus-
laatat, joissa kiiltelivät uutuuttaan vänrikin natsat. Aikuiset säälittelivät kohti etulinjaa polkevia poika-
parkoja. Kämärän kylän väki nimitti heitä ”pojan vokkeloiksi”.
     Kiivaiden taistelujen seurauksena alkoivat yölliset autokuljetuksen rintamalta kohti Viipuria.
Kahilan Alpo ja Hyytiäisen Pena vetivät uistinta Kämärän järvellä. He katselivat kummissaan auto-
kuljetuksia ja ihmettelivät niiden merkillistä naamiointia. Toisten autojen lavat oli peitetty koivuilla
ja toisten havuilla. He päättelivät, että koivuilla naamioidut autot kuljettivat haavoittuneita, mutta
havuilla peitetyillä lavoilla oli kaatuneita. Niin he tuumivat. Ja niitä autoja oli paljon.
     Niinä päivinä saimme Ainolta Kämärälle viimeisen kirjeen. Siinä hän lohdutteli meitä: kyllä
kaikki kääntyy vielä parhain päin, ette usko miten valtavat määrät sotamateriaalia on täältä tulossa
Kannakselle. Äiti ei vaan uskonut.

Luutnantti Bruunin taistelulento

Joo – sillo joskus kymmenenne ja kahrennentoista päivän paikkeill meill tuli hälytys etulinjast.
Lähretti sit kaverin kanss. Me löyretti yks IL-kakkone ja sen suojan kaks hävittäjää. Mää näyti
kärell sill toisell, ett mens sää noire kahre hävittäjän kimppu, mää ajan tota maataistelukonett.
     Mää ampusin ja siihe osus, mut kovast panssaroituu konesse ei ollu mittä vaikutust. Mää lenteli
sem peräs iha sinne Lempaalajärven toisel pualel. Siell mää sit huomasi, ett panokset ruppeva
loppuma. Mää painoin pintaa ja lensin siin viireskymmenes metris. Enkä mää huomannu, ett mää
oli venäläiste sotilaskuljetustem pääll.
     Sitt vaa äkki räväht. Tasot täytte reikki ja pensatanki menivä puhki. Mää kallistiv vasemmall ja
ny mää vast näi misä mää oli. Tankei, jalkaväe IT:tä, kuarmurei ja vaikk mitä. Erest tuli viäl toine
suihku. No, siin meni toine magneetto ja muuta semmost. Mutt ei ollu naapuri kuteis yhtää valojuova
– onneks!
     Siin tilantees mää olsi voinu vettä Brewsteri ylös ja hypätä laskuvarjol – muttei houkutellu, ei
sitt yhtikäs. Mää ajatteli, ett ku se ei ol viäl syttyny, nii mää yritä Heinjoe kentäll. Pensa senku
loiskus tiiviin laivastohävittäjä runkon pohjal. Eikä se sit syttyny, matkallakka.
     Ku mää tuli laskuhollill, nii mää pisti laskutelinet alas – mutt mittä ei tapahtunu. Siin hävittäjäs
ol kolme metodi, mill koitta laskutelineit ulos. Ensmäitteks mää kouki vaik kui – ei mittä. Kaikest
viimene vaihtoehto oli, ett mää olsi katkassu tonkeill kannatusvaijeri, mutt ne pyörä meniväkki sitä
enne alas.
     Mää tuli normaalist laskuu. Maakosketukses mää tunsi, ett renkkat oli tyhjät.  Ja tiätty vauhti
vähä hiljentys, samal se viiskyt litra pensaa pakkas menemä ettee. Nokka painus ja mää lisäsi
kaasuu. Ol se vähä simmost nokkimist. Onneks Brewsterin vanteire halkasija oli nii suur, ett mun
kone ei menny nokilles tai valla ympärs. Mutt mettä reuna oli sitt jo nii liki, ettem mää voinu vettä



173

konett enää ylös. Vauhti siin sitt vaa jo vähä hiljentys. Ja lopultas renkka putosiva kuoppa  –
ja konem perä nousi. Nyt se piru mene ympäri! Muttei menny!
     Pojat sanosiva jälkkempäi, ettei he ol koskaa nähny miähe tuleva koneest nii noppiast ulos.
     No, mää katteli siin lähell kui pensa lotisi kentäl ja annoi sen käyrä ja jähty. Mää tiäsi, ett jos
mää olsi sammuttanu konen kuumana, se olis voinu syttyy. Lopultas mää katkasi sytytysvirra.
     Mekanikot tuliva ihmettelemä konett. Kolkytviis reikkä he löysivä siit. Hävittäjä nostetti pukeill,
pyöräv vahetetti, pensatanki reikii naputeltti tiiviip puutulpa ja siippi tairetti kans vähä reerata. Yks
Metiäine lens konee sitt Immola kentäl. Siive olivap pitäny merkillist vihellyst. Lopultas se Brewster
joutus valtio  lentokonetehtall suure remontti.

Poltetun kylän aika loppuu

Lähtö olisi huomenna tai ylihuomenna, niin meille oli jo ilmoitettu. Samalla oli tehty selväksi miten
omaisuus piti pakata asumusten pihoille ja varustaa ennalta määrätyn vastaanottopaikkakunnan
osoitteilla. Siitä vähästäkin tuli Koskisen navetan eteen aikamoinen keko. Karjan kuljetuksesta oli
annettu määräykset erikseen.
     Joku naapurin pienistä lapsista oli kuullut koko ajan puhetta, että kohta lähdetään evakkoon. Hän
oli hermostunut lähdön viipymisestä ja oli itkenyt monena päivänä, kun tänäänkään ei vielä lähdetty.
     Ennen talvisodan evakkoon lähtöä melkein kaikki perheet olivat kätkeneet maahan omaisuut-
taan. Sieltä se sitten löytyy, kun palataan. Nyt en kuullut kenenkään edes harkinneen samaa.
     Kesäkuun yhdeksännestä alkanut yötä päivää jatkuva tykistötulen kumu voimistui koko ajan.
Ikkunoiden lasit helisivät viimeisinä päivinä ja kylämme yllä leijui siniharmaa auer.
     Me pojat retuutimme kaksissa miehin ammuslaatikossa aarteitamme suuren pommikuopan reu-
naan. Oliko ollut Manun syntymäpäivä, kesäkuun kolmastoista. Otimme laatikon kannen ja
asettelimme sen päälle kaikki meille niin tärkeät tavarat, pienet puiset lentokoneet, myös sen
kotelorunkoisen Junkersin, nikkaroimani puukot, kaiken, kaiken. Täytin Junkersin rungon tykin
ruudilla. Manu kasasi sillä aikaa ruutia ammuslaatikon kannelle. Tein reunasta keskelle kapean
ruutivanan, sytytin sen ja työnsin kepillä lautan keskelle pommikuopan lammikkoa.
     Me istuimme kauan hiljaisina poikina kuopan reunalle ja katselimme liekkien nousua pelottavan
korkealle ja näimme, miten eräs lapsuutemme kohosi savuna poltetun kylän taivaalle.
     Kesäkuun viidennentoista päivän aamuna tykistökeskitysten jatkuva jyrinä tuntui selvästi voi-
makkaampana kuin edellisenä päivänä. Maa tärisi ja venäläisten hyökkäyskiilojen konetuliaseiden
rätinä kantautui Kämärän kylään. Rintamalinja läheni uhkaavan nopeasti. Oli kylän evakuoinnin
päivä. Kummastelimme kyläämme tullutta uutta väkeä. Metsän reunassa, tanssilavan tolppien koh-
dalla ja koko harjulla oli paljon väsyneitä sotilaita. Osalla heistä oli täysi taisteluvarustus, kone-
pistoolin lippaat riippuivat vyöstä ja aseet olivat toimintavalmiina. Osalla sotilaallisuus oli kaukana,
ei ollut aseita, ei reppuja, joiltakin puuttui kesäpusakka ja vaatetus oli muutenkin vähän niin ja näin.
     Sotilaat kuuluivat luultavasti VT-linjaa puolustaneisiin joukkoihin, joista osan venäläinen tykistö
ja panssariosastot olivat lyöneet hajalle. He, joilla oli vajaanpuoleinen vaatetus olivat joutuneet jät-
tämään varustuksensa ylittäessään vesistöjä. Kun sillat oli räjäytetty, ei ollut muuta keinoa kuin uida.
Päivän aikana he lähtivät pienissä ryhmissä Kämärän aseman suuntaan etsimään omia osastojaan.
      Irtain omaisuus oli kasattu pihalle kuljetusta varten. Kaikkiin mahdollisiin tavaroihin oli kiinni-
tetty vanerilaput, joissa Einari Saarelan antamat osoitteet: Kuusjoki, Sievon talo. Väestölle oli an-
nettu käsky olla valmiina lähtöön minä hetkenä hyvänsä. Tunnit kuluivat, kuljetusautoista ei tietoa-
kaan. Odottelua.
     Puolelta päivin kuulimme äkkiä voimakasta lentokoneen moottorien jyrinää. Tulivat matalalla
kasvihuoneiden suunnalta. Metsän takaa pyyhkäisi ylitsemme kaksi punatähtistä Iljushin IL kakkos-
ta, maataistelukonetta. Kun ne lensivät aukean kohdalle, painoivat lentäjät koneensa vielä alemmas.
Metsän reunassa olleet sotilaat suojautuivat heti, mutta me Manun kanssa toljotimme hämmästynei-
nä todellisia sotakoneita. Molemmissa niissä oli kahden hengen miehistöt, jotka katselivat kiinnos-
tuneina meitä. Tietysti lentäjät näkivät siviiliväestön olevan lähtöpuuhissa. Koneet lensivät niin al-
haalla, että näimme punalentäjien uteliaat kasvot. Tiedustelulennolla. Ylilento oli hetkessä ohi ja
kaikki kömpivät mikä mistäkin ylös. Äiti oli suojannut Yrjöä vartalollaan, kun he olivat muksahtaneet
ojaan metsän reunassa. Häntä suututti, sillä nouseminen ojan pohjalta oli sangen vaivalloista:
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     - Jätättä miut tiän lapse kans kuolemua. Kylhä nuokii pahalaiset tuol lentokonneissua nauroit, ko
näkkiit, jot tuas nuo evakot lähtyöt.
     Vielä paikalla olleet sotilaat tuumailivat, että jos nyt kiväärit olisivat olleet valmiina, niin…
     Hyvä, etteivät olleet, sillä jos lentäjät olisivat huomanneet tulituksen, he olisivat varmasti vastan-
neet. Kenties meidän evakkoon lähtijöiden matka olisi peruuntunut. Pian tämän jälkeen viimeisetkin
sotilaat jättivät Koskisen pihapiirin.
     Viipurin tien toiselle puolelle oli tullut yön aikana autokomppania. He olivat suojautuneet maas-
toon ja naamioineet kuormurinsa ja telttansa. Rauha kävi anelemassa komppanian päälliköltä apua
tavaroiden kuljetukseen Joutsenon asemalle. Apua ei tullut, sillä jokaisen auton oli oltava jatkuvassa
kuljetusvalmiudessa. Rauha kävi vielä kerran iltapäivällä autokomppaniassa - turhaan.
     Silloin kylä oli jo melkein tyhjä. Ne, joilla oli hevonen tai olivat saaneet muuten kuljetusapua,
olivat lähteneet jo aikaisemmin. Rauha halusi kuitenkin katsoa viimeiseen asti miten irtaimisto saa-
taisiin mukaan. Talvisodan aikana kaikki oli menetetty. Hyvältä ei näyttänyt nytkään.
     Katkeran lähdön edellä me pojat aloitimme miinoitusten teon. Hautasimme kattohuopanauloja
matalalle kotitien hiekkaan, leveät kannat alaspäin. Sillä tavalla käytimme ne Koskisen Mikon
kattohuopanaulat, jotka olivat jääneet jäljelle navetan huopakaton kiinnittämisestä. Ihan viime het-
kessä aloimme ikkunoiden kivittämisen, sillä ne olivat ajatuksissamme  vihollisen omaisuutta. Sisälleni
hiipi kummallinen tunne; pihapiiri tuntui oudolta ja merkityksettömältä.
     Evakkoja kuljettanut pieni kuormuri saapui Pien-Perolta Kämärälle ja se oli jo melkoisessa lastissa.
Oli ollut siitäkin puhetta, että olisin jäänyt Rauhan kanssa ajamaan lehmiä. Siitä luovuttiin, sillä
Rauha ja äiti katsoivat minusta olevan enemmän hyötyä muiden mukana. Äidillä oli kainalossaan
Yrjö ja toisessa kädessä matkalaukku. Meillä pojilla koulureput. Lisäksi minulla oli käsissäni Taunon
lähettämät sukset. Meillä oli siis se varustus, mikä oli säädetty, vain sen verran, mitä voisimme
käsillämme kantaa. Äiti istui matkalaukun reunalla Yrjö sylissään ja minä olin sulloutunut Manun
kanssa auton lavan laitaa vasten puristuksiin.
     Hermostunut, väsynyt, likainen ja jatkuvasti tupakkaa nyhtävä kersantti aloitti lastin tarkastami-
sen. Ensiksi hän iski julman katseensa suksiini, nappasi ne minun kädestäni ja viskasi kauas pellolle.
Suupieleni väpättivät ja kyyneleet puristuivat väkisinkin silmiini. Tuonne pellolle siis jäävät uudet
sukseni, minun aarteeni. Vaikka äiti miten vetosi, että poikahan piti  niitä suksia kädessään eli teki
juuri niin, kuin oli määrätty, tyly kessu ilmoitti, että sukset pysyvät takuulla pellolla.
     Äiti kyllä tiesi miten kova paikka se oli minulle. Sitten tein niin, kuin hän kehotti. Hyppäsin
autosta, hain sukset ja juoksutin ne tavarapinon päälle. Katsahdin vielä vanerista osoitelappua. Olin
jo aikaisemmin raaputtanut entisen Kämärän osoitteen pois ja merkinnyt uudeksi osoitteeksi: Kuusjoki,
Kanunki, Sievon talo.
     Juoksin autolle, ahtauduin paikalleni, kuski starttasi ja auto lähti nykien matkaan. Auton kiivetessä
ykkösvaihteella koulun mäkeä, näimme aution kylän. Ainoastaan Koskisen navetan edessä oli kasa
tavaraa, metsän reunassa Rauha ja pieni karja. Muiden talojen väet olivat jo matkalla. Oli ollut
suotuisa kevät ja Koskisen Mikon kylvämät pellot vihannoivat komeasti.
     Sellaisena katosi tuhkasta nouseva kylä Mörön mäen taakse. Olimme toisen evakkomatkamme
alussa.

Kuulimme, että autokuljetuksen päätepiste oli Joutseno, mutta emme tienneet mitä teitä tulisimme
kulkemaan, eikä se edes kiinnostanut ketään. Oppaat johdattelivat meidät mutkitteleville, kapeille
kyläteille. Joskus teitä reunustivat niin suuret puut, että latvukset ulottuivat suojaavana kattona tiemme
päälle. Pääteitä ajelivat Suomen Armeija eli SA- rekisterillä varustetut ajoneuvot. Matkanteko oli
hidasta; auto kulki välillä ykkösvaihteella nykien. Joskus odottelimme ruuhkan loppumista. Auton
äänimerkkitorvi soi yhtenään. Muut tien kulkijat väistivät sen, minkä voivat. Äiti-parka tasapainoili
Yrjö sylissään matkalaukun reunalla.
     Istuimme selin menosuuntaan. Kun kuormuri kiipesi hitaasti ylämäkeä, näimme miten karjalai-
nen kansa vaelsi länteen. Muistikuvakseni on jäänyt: kauempaa mäeltä se näytti hitaasti kiemurtelevalta,
kirjavalta tilkkutäkiltä.
     He, jotka tekivät matkaa kävellen kantoivat nyyttisäkkejä selässään, tai raahasivat matkalaukkuja
käsissään. Hevosten rattaat oli ahdettu täyteen saaveja, patjoja, peittoja ja kaikkea mitä tiedettiin
tarvittavan, kun saataisiin joskus katto pään päälle. Polkupyörillä ajelevat olivat lastanneet ajopelinsä
niin täyteen, että useimmat taluttivat pyöriään. Tavaratelineen kuormaa pidettiin pystyssä toisella
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kädellä ja ohjaustankoon oli ripustettu naruilla kattilat ja kahvipannut. Karja käveli vaivalloisesti suu-
rina laumoina. Lehmien ajajat yrittivät pitää omat eläimensä jotenkin yksissä.
     Äitini muistutti meitä poikia yhtenään:
     - Katsokaiha mite myö kuletua. Painakua työ nuoremmat tiä kaik mielehennä, jot sit ossuatta
perästpäi huastua, sit ko mie en uo enniä kertomas.
     Tämän pyynnön hän esitti monen monta kertaa. Painoin silloin evakkotien kuvat ihan tietoisesti
ja pysyvästi mieleeni. Tänä päivänä olen onnellinen siitä, että voin välittää sen näkymän tuleville.
     Äidilläni oli varma vaisto huomata elämän ratkaisevat muutoskohdat. Katsoessaan sillä hetkellä
kansan vaellusta, hän vertasi sitä Israelin lasten vaellukseen. Tosin häneltä jäi huomaamatta meidän
väärä suuntamme, vaelsimme pois luvatusta maasta.

Hämäläisen Topi

Kun me olimme jo lähteneet autokuljetuksella kohti Joutsenoa, Rauha jäi hetkeksi ihmettelemään
kotipihaa. Siinä kuljeskeli myös ryhmä autosotamiehiä, joista eräs tuli hänen luokseen ja tutun-
tuntuinen ääni kysäisi:

- No, Rauha, mihi sie uot lähös?
     Sisareni tunsi Metsäpirtin pojan, entisen rysäkalastajan, Seppälän Jussin Toivon, Toivo Hämäläi-
sen. Toinenkin tuttu ilmoittautui, Hämäläisen Uuno, pikkuserkku, huoltopuolen miehiä
autokomppaniasta. Rauha selitti oman kylän pojille, että matkaan pitäisi joutua eläimien kanssa,
mutta kun en oikein tiedä mitä voisi tehdä noille tavaroille, jotka uhkaavat taas jäädä naapurin omai-
suudeksi. Eikä se teidän komppanian päällikkö antanut autoa siviilikuljetukseen.
     Topi sanoi, että olisi voinut lähteä omalla riskillä, mutta hänen autonsa on juuri nyt huollossa.
Topi katseli tavarakasaa, he menivät vielä sisälle ja siellä Topi näytti Högforsin liettä ja Porin-Matti
uunia: noita te ainakin tarvitsette, joudutte sitten ihan mihin tahansa. Metsäpirtin poika lupasi tehdä,
mitä suinkin voisi.
     Rauha lähti karjansa kanssa ja Topi painui teltoille. Siellä hän kaivoi repustaan täyden viina-
pullon ja lahjoi sillä erään toisen kuskin epäilyttävälle keikalle.
      Sotilaat hakkasivat lieden ja uunin irti hormeistaan. Kuorma-auton lavalle nousivat usean mie-
hen voimilla, painavat tulisijat, hetekat, Yrjön pinnasänky, ja kaikki irtain, kuin myös tietyt sukset.
Ne lähtivät sittenkin Kämärältä!
     Auton vakinainen kuljettaja oli nauttinut jo huomattavan osan pullosta ja niin Topi ajatteli istua
ohjauspyörän taakse. Mutta eikös mitä, ärhäkkä kuljettaja ei halunnut kuulla puhuttavankaan moi-
sesta ja hänen ohjaamana auto sitten painui tielle. Kuski kaasutteli pitkin sotilasteitä, sen minkä
autosta lähti. Ettei vaan olisi ottanut lisää virkistystä pullosta, josta oli seurauksena pahanlainen
ojaanajo. Siitä ei selvitty hetkessä, vaikka lavalta hyppäsi useita auttajia. Lopulta kuitenkin Topi
kaarteli Kannaksen teitä ja auton vastaava kuski nukkui vieressä. Kämärän kylän viimeisintä
muuttokuormaa vietiin komeasti Suomen armeijan kuormurilla.
     Joutsenoa lähestyttäessä todettiin, että matkan teko loppuu tuossa tuokiossa. Häkää muodostui
enää niukasti, eikä lavalta löytynyt ainuttakaan varasäkkiä pilkkeitä. Ajetaan sitten niin pitkälle kuin
päästään. Lähellä Joutsenoa Topi painoi täysillä jarrua. Keskellä tietä oli täysinäinen pilkesäkki! Se
pönttöön ja kaasua, kaasua!
     Kuorma purettiin kiireesti asemalaiturille ja suunta kohti komppaniaa. Oli jo myöhäinen kesäilta,
kun auto lähestyi komppanian leiripaikkaa, jos se olisi siellä ensinkään. Jos on, niin haukkumiset
odottavat. Komppania oli edelleen Kämärän kylässä ja sakki sai päälliköltä perusteelliset haukkumi-
set.
     Kaikesta huolimatta uskon, että Topi tunsi suurta mielihyvää saatuaan auttaa Kustaalan Rauhaa,
kasvinkumppaniaan. Ja kenties se onnellinen sattuma – avaamaton pilkesäkki keskellä tietä – tuli
hänelle mieleen monesti omaa tietään matkatessaan.

Vuonna 1996 Toivo Hämäläinen oli TV-ohjelmassa, joka kuului aihepiiriin: valokuvaus 150 vuotta.
Hän selaili valokuvakokoelmaa Laatokan kalastajista. Samalla Topi kertoi kalastuksesta Laatokalla.
Näillä valokuvilla metsäpirttiläinen Filemon Kuoppa oli voittanut kansainvälisen kilpailun Gene-
vessä 1932. Kun soitin ohjelman jälkeen Rauha-siskolleni, hän kertoi, että kysymyksessä oli sama
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Toivo, joka oli kuljettanut omaisuutemme kuorma-autolla Joutsenoon. Seuraava puhelu Pohjanmaal-
le, Toivolle. Hän kertoi minulle tarkasti kuljetuksen vaiheet ja minä kiittelin Metsäpirtin poikaa avus-
ta. Kahden kuukauden kuluttua kiitokseni eivät olisi enää tavoittaneet Hämäläisen Toivoa.

Puraset lähtevät

Pikainen lähtö oli tiedossa. Talossa pakattiin. Rintaman kumu kantautui kylään. Isä – Hermanni
asteli tasaista vauhtia vakkansa kanssa ja kylvi heinänsiementä valtatiehen rajoittuvalle pellolleen.
      Ryhmä sotilaita oli pysähtynyt katselemaan kylväjää. Joku heistä ilmoitti hämmästyksensä:

-  Ai, jaa - ha - tuo mies se meinaakii jäähhä - tänne asumaa!
     Hermanni ei vastannut, kylvi vain kaiken siemenen loppuun. Varmaan vanha maamies toivoi
hyvää nurmiheinää kylvöstään. Puna-armeijan ilmavoimien pommikonelauttojen yksitoikkoinen jyrinä
säesti isännän kylvöä.
     Riski hevonen kiskoi Purasten nelipyöräkärryjä evakkotiellä. Vähitellen he olivat sillä evakko-
tiellä, joka on kaikkien Kannaksen maaseudun jättäneiden mielessä. Kaksi nuorta lehmää väsyivät
matkan kestäessä. Sanottiin, että eläimet tulivat jalattomiksi. Ne putosivat avuttomina polvilleen.
Matkanvarren hätäteurastukset lopettivat niiden evakkomatkan. Jyrkät myötäiset ja vastamäet kävi-
vät hevosten voimille. Kuka lienee ollut vanha isäntä, jonka hevonen vauhkoontui ja riistäytyi jyr-
kässä alamäessä täyteen nelistykseen. Mies yritti hillitä eläintä viimeiseen asti kiskomalla ohjasten
periä tiukalle. Aarne katseli hurjaa menoa ja näki sen päätyvän lopulta ryminällä metsään. Kuorma
hajosi pitkin pientareita.
     Kun Aarne ohitti paikan, hän näki muun perheen itkevän kuolleen vanhan miehen vierellä.

Viimeinen Brewster jättää Heinjoen kentän

Oli viidestoista kesäkuuta. Mekaanikot vaihtoivat luutnantti Bruunin Brewsteriin moottoria. Muut
koneet olivat lähteneet jo aikoja. Oli tullut tieto, että venäläiset panssarit ovat tunnin ajomatkan
päässä kentästä.
     Kentän laidalla oli kuorma-auto odottamassa mekaanikkojen kuljetusta. Auton lavalla oli bensa-
astioita siltä varalta, ettei moottoria saataisi ajoissa käyntikuntoon. Brewster oli poltettava viime
hetkellä. Pitkien tuntien jälkeen moottori käynnistettiin. Calle ohjasi koneensa starttiin ja lyhyen
nousukiidon jälkeen hän veti Brewsterin ylös. Brewsterit olivat lähteneet.
     Ilmassa Calle huomasi, ettei ollut laskuvarjoa, ei kompassia, ei radioyhteyksiä.
Lentäjäkoulututkseen oli kuulunut se, että Suomen kartta oli osattava. Jos eksyttiin niin mentiin sen
verran alas, että nähtiin jonkun rautatieaseman nimi. Luutnantti löysi nopeasti Vuoksen ja se mer-
kitsi tuttua reittiä Immolan lentokentälle. Ainoa murhe oli, miten se moottori pysyy nokalla, kun
mekaanikot kiinnittivät sen maailmanennätysvauhdilla. Pysyi. Ilmavalvonta ihmetteli: kyllä se
Brewsteriltä näyttää, vaikka se on BW:ksi vähän liian pitkä, ei tuliteta. Jälkeenpäin naureskeltiin,
näytti pitkältä kun Calle ajeli täydellä kaasulla!
     Ilmatorjunta oli jäänyt kentälle. Neljäkymmentämillisten tykkien putket oli käännetty suora-
suuntaukseen vastaanottamaan neuvostopanssareita.

Helmin lähtö Pilppulasta

Kuudentenatoista päivänä kesäkuuta tuli ilmoitus: evakuointi alkaa tänään, kello kuuden aikaan on
oltava metsän reunassa lähtövalmiina.
     Kun aikaa oli vain jokunen tunti, Helmi kokosi vielä kerran oppilaansa koululle. Siellä he lauloi-
vat yhdessä virren  Oi, Jeesus lohdutukseni. Opettaja ja oppilaat kävivät käsi kädessä piiriin ja lupa-
sivat aina olla isänmaan uskollisia tyttöjä ja poikia. Näin Helmi Hännikäinen jätti hyvästit Pilppulan
koulun oppilaille.
     Koulun johtokunnan puheenjohtaja ilmoitti, että kylään jäisi hänen kanssaan kolme nuorta poi-
kaa ja opettajan avuksi kaksi nuorta lottaa. Heidän tehtävänään oli tutkia kaikki talot, pakata ja
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varustaa nimilapuilla jäljelle jäänyttä omaisuutta. Ne yritettäisiin pelastaa, sillä rautatiekuljetukset
toimivat vielä.
     Helmin mieleen on jäänyt, miten he lähettivät matkaan ompelukoneen. Sitä ainakin sen perheen
äiti tarvitsee tehdessään Turun ja Porin läänin  Marttilassa lapsilleen vanhasta uutta.
     Seitsemäntenätoista päivänä kuului kylässä jatkuvasti yksittäisiä laukauksia. Resinalla ajanutta
pysäkinvartijaa tulitettiin radanvarren pensaikosta. Ei osuttu. Ampujat olivat luultavasti desantteja
tai sitten venäläisten tiedustelupartioiden kärkeä.
     Evakuointiryhmä joutui venäläisen lentokoneen tulituksen kohteeksi. Ei tappioita. Kun kaikki oli
tehty, kolme poikaa lähti suorittamaan viimeistä käyntiä syrjäiseen taloon. Tytöt katsoivat ikkunasta,
kun he häipyivät pensaiden suojaan.
     Hetken kuluttua kuului läheltä kolme erillistä, terävää laukausta. Naiset katsoivat toisiaan, se oli
heidän menoaan. Odoteltuaan jonkun tunnin he kirjoittivat kuitenkin pöydälle lapun, jossa he il-
moittivat lähteneensä yöpymään seuraavan kylän koululle.
     Matkalla he tapasivat viivytyskomppanian ja sen väsyneen päällikön, jolta pyysivät apua kolmen
nuoren kohtalon selvittämiseen. Vastaus oli: ei sota yhtä miestä kaipaa, eikä kolmeakaan.
     Lotat jatkoivat alistuneina yöpymispaikkaan. Siellä oli lattialla nukkumassa sotilaita ja jokunen
evakko. Tytöt eivät olleet saaneet vielä unta, kun luokan ovi aukesi ja yksi kolmesta pojasta viitasi
heitä mukaan: me lämmitettiin sauna valmiiksi, lähdetään ja otetaan viimeiset löylyt Pilppulassa. He
saunoivat monen kertaan ja kävivät välillä pienessä joessa. Koko hämärän kesäyön he katselivat
taivaan laajakankaan tulinäytelmää. Valojuovat piirsivät kaariaan konekiväärien papatuksen säes-
tyksellä.
     Kun evakuointiryhmäryhmä ajeli seuraavana päivänä metsikköön leiriytyneiden sotilaiden ohi,
he kuulivat huutoja:
     - Pitäkääpäs kiirettä. Olette takuulla viimeiset siviilit. Täältä perästä tullaan kohta. Kiirettä, kii-
rettä!
     Heidän tarkoituksenaan oli oikaista Viipurin läpi, mutta sotapoliisi esti aikeen. Evakuoituun kau-
punkiin ei ollut asiaa. He kuulivat jatkuvasti kovia räjäytyksiä. Pioneerit tuhosivat suomalaisten
vetäytyessä siltoja. Pyöräilijät kiersivät kaupungin ja ohittivat maitolaitureita, joille tonkat jäivät
odottamaan turhaan kuljetusta karjalaisten kaupunkiin.
     Jossain vaiheessa heidän ohitseen ajeli armeijan kuorma-autoja, joiden lavoilla oli aseettomia
suomalaisia sotilaita. Eräskin huuteli jatkuvasti: hei, hei, joks ne on lähellä, josks ryssä on lähellä!
Helmi näki, ettei niistä miehistä ole enää taisteluihin. Mihin mahdettiin poikaparkoja kuljettaa?
     Helmi tavoitti pilppulalaiset Saimaan rannalla. Aivan ensimmäiseksi joku oppilaista kertoi vaka-
vasta kolarista. Tuntematon polkupyöräilijä ja Rytkösen emäntä olivat kolaroineet pahasti ja pyöräi-
lijä-parka oli jäänyt emännän alle. Opettaja hymyili ensimmäisen kerran pitkästä aikaa, sillä kaikki
ymmärsivät miksi pyöräilijän oli käynyt kehnosti.
     Lapset uivat Saimaassa. Laskettiin leikkiä. Ei itkua. Ei valitusta. Pakenevilla ei ollut suuria vaa-
teita, eikä ajateltu kovin yleviä.
     Mutta pohjattoman ikävän ja loputtomien kyynelten vuoro tuli kyllä – paljon myöhemmin.

Härkävaunu

Auto pysähtyi illalla Joutsenon kirkon eteen. Kömmimme jäsenet kangistuneina, kuka mitenkin
kuormurin lavalta. Kun äidin jalat tavoittivat maan, ne eivät enää pitäneet, vaan hän tuiskahti nurin
suuren petäjän eteen.
     Se ikivanha petäjä oli puu, johon sidottuna talonpojat saivat maistaa kasakan ruoskaa Venäjän
tsaarin lahjoitusmaiden aikana. Edessämme oli Joutsenon komea kirkko. Meille kerrottiin kirkon
tarjoavan katon päämme päälle seuraavaksi yöksi. Kun astuimme sisään, mykistyimme temppelin
kauneudesta. Urut soivat mahtavasti, äiti hiljentyi, risti kätensä ja painoi päänsä hiljaiseen rukouk-
seen. Hänelle se ei ollut mikä tahansa yösija, vaan se oli Herran huone.
      Kortteerimme ei jäänyt yhden yön pysäkiksi, sillä ainakin kaksi yötä Joutsenon kirkko tarjosi
katon päämme päälle.
     Lotat huolehtivat vaeltavan kansan aterioista. Hernerokkaa riitti kaikille. Me pojat lähdimme
katselemaan aseman seutua. Rautateiden varastot ja lastauslaiturit olivat tupaten täynnä evakkojen
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irtainta omaisuutta. Ainuttakaan junaa emme nähneet. Kun olimme aikamme kierrelleet ja olimme jo
paluumatkalla, näimme armeijan auton vievän kuormaa asemalle päin. Olimme tunnistavinamme
omaisuuttamme. Sukseni? Äiti ei tahtonut oikein uskoa kertomaamme.
     Palatessamme kirkkoon, se ei ollut enää mikään rauhan tyyssija, vaan sylilapset valittivat omia
vaivojaan niin, että koko kirkkosalin kuori kaikui heidän itkustaan. Sama jatkui koko yön, kun toi-
nen lopetti, niin toinen jatkoi vähän erilaisella nuotilla. Yritimme nukkua kirkon penkeillä. Seuraava
yö oli edellistä hankalampi. Kapalot kastuivat ja saivat muitakin hajusteita. Naiset pesivät pienien
pyykkejä kirkon ulkopuolella saavissa ja ripustivat ne kirkkotarhan puihin kuivumaan.
     Joutsenon pysähdyksen aikana rautateillä etsittiin tietysti kuumeisesti sopivaa junakuljetusta. Ih-
miset hakivat toisiaan ja omaisuuttaan: Joutsenon kirkonkylän raitilla oli vilskettä. Kun kuljimme
komean aidatun talon ohi, katselin pihalla pientä tyttöä, joka osoitteli sormellaan meitä ja huuteli
koko ajan:

- Äitiii, katso evakkoja, katso evakkoja!
     Äiti ryntäsi pihalle, tempaisi tyttöä kädestä ja sitten mentiin eikä meinattu. Olimme kuulleet keitä
nyt olimme.
     Härkävaunu odotti lopulta meitä Joutsenon asemalla. Siinä oli molemmin puolin seinässä suuret
liukuovet ja korkealla pienet ikkunat. Tuttua. Ihmisten kuljetusta varten oli vaunun molempiin päi-
hin tehty puiset makuulaverit.
     Määräyksen saatuamme nousimme härkävaunuun ja valitsimme paikkamme laverilta. Vaunu tuli
tupaten täyteen, pieniä lapsia, vanhoja ihmisiä ja meitä keskenkasvuisia. Nelikkomme, äitini, minä,
Manu ja Yrjö Veikko oli koossa odottelemassa veturin pillin vihellystä. Asemamiehet tempaisivat
avonaiset ovet kiinni. Kimeä ujellus ilmoitti lähdöstä ja evakkojunan veturi kiskoi pitkää vaunuletkaa
hitaasti liikkeelle. Harmaat pilvet peittivät taivaan. Sataa tihutti.
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SOTA JATKUU

Määräasema: Salo

Olin tottunut aikaisemmilla evakkoteiden junamatkoilla kiskojen yksitoikkoiseen lonksutukseen.
Suunta vaan sattui olemaan uusi sillä nyt mentiin länteen. Satoi. Tiesimme venäläisten lentokonei-
den pommittavan erotuksetta kaikkia junia, mutta paksut sadepilvet suojelivat meitä. Tätä autuutta
ei suotu kaikille evakkojunille, sillä meidän lähtömme jälkeen sää selkeni, ja seuraava tuhoutui ve-
näläisten pommituksessa Simolan asemalla. Vauhtimme ei huimannut päätä, pysähdykset väliasemilla
venyivät ja kenties yövyimme junassa jonkun aseman sivuraiteella. Kaikilla asemilla lotat tarjosivat
hernerokkaa, joka pahensi entistä enemmän Yrjö Veikon Joutsenossa alkanutta ripulia. Vaikka äitini
oli hoitanut maailmaan viisi lasta ja vaikka hän oli hoidellut lukemattomat ripulit, niin en oikein
ymmärrä miten hän selvisi tilanteesta härkävaunussa.
     Avuttomaksi hän ei ainakaan jäänyt, vaan pyysi lottia hommaamaan pojalle seuraavalle asemalle
kaurapuuroa ja vaikka limonadia kokomaidon asemasta. Näin tapahtui. En tiedä oliko näistä apua,
mutta ainakin vesseli säilyi hengissä.

Me pojat asetimme vaunun varustukseen kuuluvan lankun päistään tukien varaan vaunun sisäpuolel-
le, avasimme ovia ja lankkuun nojaillen katselimme asemien ja maisemien vaihtumista härkävaunusta.
Katsokaa, radiomastot, Lahti! Hännikäisen ja Kokan opetukset eivät sittenkään olleet menneet huk-
kaan.
     Pitkien asemavälien aikana yksi jos toinenkin istui jalat ristissä ja rakko oli kovalla koetuksella.
Piti jos piti. Me pojat yritimme lirittää oven raosta, mutta ilmavirta taisi tuoda suurimman osan
nestemäisestä eritteestä housuillemme. Silloin ei naurattanut yhtään.
     Sivuraiteilla kaikki ryntäsivät ulos ja kyykistyivät tarpeilleen junan viereen. Joskus asemamies
viittilöi epätoivoisen näköisenä jonnekin asemarakennuksen takana pusikossa olevan mukavuus-
laitoksen suuntaan, mutta käänsi sitten häveliäästi selkänsä kykkiville mummoille. Toivottoman
sivistymättömiä nuo evakot.

Vähitellen sateet häipyivät ja kesäkuinen lämpö tuntui kuumuudelta härkävaunuluokassa. Ovet auki
ja tutkimaan maantiedon kirjasta tuttujen asemien nimiä. Iäkäs väki oli jatkuvasta oven availemisesta
tykkänään toista mieltä:

- Kiinni, kiinni äkkiä! Täällä vetää!
     Ikäluokkien mittelö ovista jatkui reissun loppuun asti. Lopputulos oli jonkinasteinen kompro-
missi. Nuoriso piti kuin pitikin puolen metrin levyisen maisemaikkunan.
     Meillä kolmella oli yhteinen huolenaihe. Laihtunut ja kalpea Yrjö Veikko itki jatkuvasti ripulin
vaivoja ja silloin kun poika oli hiljaa, hän maata retkotti voimattomana ja kalpeana selällään, kuin
jonkinlaisessa horroksessa.

Lähestyimme Saloa. Komeita kartanoita, pitkiä kivinavettoja.
- Tuohon mahtuu ainakin viisikymmentä lehmää!
- Hei, nuo pyöreät tornit ovat niitä AIV-torneja!

Radan varsilla näkyi meille ennestään tuntemattomia eläimiä, vuohia. Salon kauppala - joki - juna
matelee ja pysähtyy asemalle.

Vuosisatoja aikaisemmin Hämeestä Karjalaan vaeltaneiden esi-isien jälkeläisten matka oli vienyt
päinvastaiseen suuntaan, uuden elämän pysäkille Saloon.
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Vastavierailu

Rautatieaseman lähellä sijaitseva paloasema oli nyt evakoiden jakopaikkana. Ruokatarjoilu oli tu-
tuksi käynyttä hernekeittoa ja näkkileipää.
     Vainion linja-auto kuskasi evakkoja Kuusjoen kirkonkylän, Kurkelan kautta Kanungin kylään.
Siellä auto pysähtyi ja kuljettaja viittasi meille tien:
     - Tuolla näkyy sen Saarelan Einarin talo.

Seuraava muistikuvani on, että seisoimme Einari Saarelan talon pihalla ja äiti selitti talon emännälle
meidän olevan sitä väkeä, jonka luona Einari oli käynyt Kämärän mottileirin aikana. Ja nyt me
evakot tulimme sitten vastavierailulle.
     Hulda Saarela kuunteli ja mietti mihin nuo saisi majoitetuksi. Sitä ennen hän kutsui reissussa
rähjääntyneet tupaan korvikkeelle. Väkeä kerääntyi enemmänkin pöydän ympärille.
     Alusta asti oli selvää, ettemme kaikki voineet jäädä pysyvästi Sievolle. Oli majoitusvaikeuksia,
varsinkin sitten, kun Rauha joskus tulisi lehmien kanssa. Eläimet eivät millään mahtuisi Sievon tilan
navettaan, eikä taloon oltu määrätty ensinkään niin suurta evakkojen majoitusvelvollisuutta. Äiti ja
minut toivotettiin tervetulleiksi ihan pysyvästi.

Kanalan toisessa päädyssä oli tilava huone, meidän uusi kotimme. Talo ja sen pihapiiri tuntuivat
hienoilta. Tallissa kopisteli kaksi komeaa hevosta. Kaikki oli järjestyksessä ja hyvässä kunnossa.
Suuressa kanalassa oli valopetrolilla toimiva hautomakone. Sähkövalo, radio ja vesipumppu olivat
meille uutta.
     Äänimaailmamme oli myös äkkiä muuttunut. Ei rintaman kumua, ei venäläisten pommikone-
lauttojen yhtämittaista jyminää. Vain oudon hiljaista. Kämärällä olivat poltettujen talojen rauniot
tulleet meidän kotoiseksi maisemaksemme – täällä eheät talot reunustivat tienvarsia. Karjalassa olimme
tuskailleet karbidilamppujen kanssa – nyt saatiin valoa nappulasta vääntämällä. Olimme tulleet
selviytymisen maailmasta valmiiseen maailmaan.
     Sain vähitellen kaikenlaisia pieniä töitä. Vein usein talon kaksi hevosta laitumelle. Suuret työ-
hevoset tulla kopsuttelivat nöyrästi perässäni. Oli vain pidettävä huoli, etteivät ne olisi tallanneet
kantapäilleni. Yhtä nöyrästi ne tulivat laitumella luokseni, hamuilivat leipäpalat kädestäni ja antoi-
vat sitoa päitset. Tunsin itseni aika pieneksi touhutessani kahden suuren työhevosen kanssa.
     Hautomakone oli toiminut, tipuset kuoriutuneet ja kasvaneet. Jossain vaiheessa kukot erottuivat
kanoista. Kukkopojat teurastettiin ja ne joutuivat Helsingin herrojen pöytiin. Siinä työssä meitä oli
kolme. Naapurin mukavannäköinen tyttö toi minulle laumasta kukkopojan, minä kalautin sitä palikalla
niskaan ja emäntä laski veret. Lopulta ne pakattiin laatikoihin ja ne saivat aamulla kyydin pääkau-
punkiin.
     Sitä työtä tehdessämme emäntä puheli meille ison kirjan totuuksia, miten luomakunta on annettu
ihmiselle viisaasti käytettäväksi. Ihmisen oli hoidettava kunnolla eläimiään ja lopetettava ne aika-
naan kivuttomasti ja nopeasti.
     Ruokapöydässä tunsin itseni oikeaksi työmieheksi. Manu ja Sievon talon pojat, Seppo ja Kalevi
eivät päässet vielä näin tärkeisiin hommiin. Talon oman väen suurinta herkkua näytti olevan kum-
mallisen tuntuinen ruoka, joku piepo. Piepoa saatiin, kun pitkään piimään sekoitettiin talkkunajauhoja.
Maistelin varovasti tätä erikoisruokaa, maistui oudolta, mutta kun totuin, minusta tuli piepon ystävä.
     Äiti ei oikein ymmärtänyt tämän hyvän päälle, vaan uhkaili jonain kauniina päivänä keittävänsä
kaurakiisseliä. Saisivat kerrankin jotain oikein hyvää. Tosin kaurakiisseli jakoi myös meidät karja-
laiset kahteen leiriin. Olen varma, että jos Kuusjoen asukas olisi maistanut vaikka lusikallisen
kaurakiisseliä, olisi hän karsastanut sen jälkeen varmuuden vuoksi kaikkia meidän vähänkin erikoi-
sia ruokalajejamme.
     Radiosta kuulimme uutisen Viipurin menetyksestä. Äiti vetisteli. Venäläiset etenivät Viipurin
länsipuolelle, järvikannaksille. Salon Seudun Sanomissa oli silloin joka päivä monta sivua ilmoituk-
sia sankarivainajista, enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
     Äiti pesi monet Yrjö Veikon pyykit, sillä poika parani hyvin hitaasti. Juhannus. Rauhasta ei
mitään tietoa. Äiti oli levoton ja jutteli usein kuin itsekseen:

- Jättäis ne elläimet vaik tie puolie, pelastais itsesä ja tulis tän meijä
luo. Siint ei enniä Karjala mua kattois, se on jo mänt.
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     Emme saaneet ainuttakaan viestiä Syvärin rintamalle jääneestä Eerosta, emmekä Saarelan
Einarista tai Koskisen Mikosta Kannakselta. Taunosta tiesimme, että hän ainakin on jonkinlaisessa
turvassa linnoitustöissä. Kenties tämä yhdisti äitiäni ja Sievon talon emäntää, mutta muutenkin he
löysivät toisistaan henkiystävät. Ikiajoiksi.

Rauha

Oli kulunut pari viikkoa Heinjoelta lähdöstämme. Ei uutisia, joita kaipasimme. Oli aterioitu, muu
väki oli sisällä ja minä seisoskelin talon edessä. Joku vieras näkyi saapuvan taloon koivukujaa pit-
kin. Kun nainen tuli lähemmäksi, ihmettelin miten laiha hän oli ja miten risaisissa vaatteissa ja
repaleisissa paperikengissä hän kulki. Jonkun metrin päästä näin hänen karkean ja ruskean ihonsa.
Rauha? Rauha!

Vasta monien jälleennäkemisen itkujen jälkeen Rauha kertoi oman tiensä mutkista:
     Mie lähin ajamaa lehmii iha koht, ko työ olitta männeet. Pietiläine tul yhe lehmä keral. Heinjoe
kirkolt yhty miu matkahein semmone Kaukise Annamar kahe lehmä kans. Myö tultiikii sit yhtä
matkaa iha loppuu ast. Miust tuntu, jot kirkokyläst olliit kaik jo männeet. Sit iha alus Pietiläine
hävis, mut lehmä jäi miu hotteihe.  Koko aja ol opasteit. Myö kulettii kaik sivutiet, ko väljemmät ol
varattu armeija käyttöö.
     Ensimäine yö vietettii semmoses paikas ko Suni, se ol kyl viel Heinjoe puolt, mut iha Antrea
rajal. Sinä yön sit ko vaa vähä levättii ja siirryttii Antrea puolel. Siint kulettii koht Jääskee.
     Siel sattu sit tälläne, ko tul autokolona vastaa ja yhest autost pistää miehe käs ja pää, hää sannoo:

- Hei, Rauha!
      - Kuka siel on?

- No, Simola Uuno!
     Ko ne autot mateliit, nii sillo Uuno sai sanotuks, et hyö saivat kaik meijä tavarat Joutsenoo. Ja
koht se kolona ol hävintkii.
     Sit myö tultii Jääske puolel yhe kansaetustaja Ikose talloo. Siel väk pakkas ja hyö sannoit, jot täs
on koht tyhjä talo, käykää yöks. Mut myö lähettii Annamari kans lämpimää saunaa. Siel myö saatii
kuivatetuks päivä aikan sattees kastuneet vaatteet. Siel myö vähä huilittii. Meil ol voita evvään ja se
virtail yö aikan mihi tahojaa. Sillo meil kelpas nauru ensimäise kerra. Ko myö herättii aamul, myö
nähtii, et Ikose pere ol jo lähtent.
     Neljäs yökortteer ol yhes sarajas ja lehmät olliit oikei kaunii kirko ympäril, oltii Joutsenos. Ko
sitä ain toivo, et pääsee koht junnaa, mut aamul sanottii: ei viel täst, mänkäi Lauritsallaa. Mut sitt
alko sattaa nii kovast, et paperkenkii sai jättää tiepuolee ja kävellä paljai jaloi. Välil juostii metsää
karkuu ryssä lentokonneita.
     Ko tultii Lauritsallaa, nii myö saatii huuhtoo jalkoi Saimaas. Mikäs täst nyt seuraa. Kukkaa ei
tietänt junist mittää. Joku haasto, et täält kulettaat roomul tavaraa Mikkelii.
     Lauritsalas mie mänin sellase viskaali puhheil, et minnuu ei voint ennää juoksuttaa sen ylemmil.
Mie läksi kaupala johtaja luoks ja sanoin asjain ja hää virkkaa:

- Onks teil lehmii jalattoman?
- Kylhä ne lehmätkii on jo huonon, mut ko tää ajaja alkaa olla iha koht itse jalaton.
- Kyllä teille nyt kyyti tarvitaan.

     Johtaja neuvo mänemää satamakapteeni luo ja viemää hänelt terveisii. Satamast lähtöö yöl kaks
roomuu ja siihe kyytii työ pääsettä varmast.
     Sit myö lypsettii lehmät ja annettii kaik sotilail, sellasil ko olliit mänös rintamal. Sit ne sotilaat
työnsiit miesvoimil lehmät roomuu ja niittiit viel puistost heinää roomu kannel elläimii rehuks.
Roomuu lastattii paljo muitakii ko meijä elläimet. Siel roomu pohjal ol ennestää reilust vettä, lehmät
laskiit sit omijaa ja taivaast tul koko aja lissää.
     Myö kömmittii yösyväme ajaks Annamari kans lehmii seuraks ruuma toisee päähä, piene katokse
suojaa. Siel myö yritettii torkahtaa istuvillaa selät toisijaa vastekkaise. Aamul Annamar kerto nähneesä
unta, jos mie olin kirnuuvinnaa voita ja kirnu ol siin unes loiskant kovast koko aja. Sama loiske jatku
ruumas vaik Annamar ol jo heräntkii. Myö naurettii unel ja sil loiskeel monta kertaa. Kaks yötä myö
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oltii viel siin sittases roomus. Siihe vettee ne elläimetkii tekkiit kaik tarpeheesa ja käivät lopult pitkällee
ko niihe jalat olliit ihan lopus. Päiväl myö lypsettii rokuttomat lehmät, ja maito viskattii Saimaa kaloil.
     ”Juhannusjuhlat” myö vietettii Mikkelis ja vettä tul ko aisaa. Oltii kaks tai kolme yötä päämaja
kaupunki puistos. Mikkeliläiset taisiit saahha uuven nähtävyyven ja kylhä myö aika ruusuloita oltiikii.
Siel mie kävi taas herroi luon. Itse siin pit huolehtii, jot pääs junnaa.
     Lopult myö päästii matkal ja Salloo kohe. Myö ajajat saatii iha oma härkävaunu ja lehmät saivat
tyytyy ommaa seurahee. Nyt myö ajajat naurettii omal surkeuvel ja koko elämäl. Muuteha myö ei
ois ennää jaksettu.
     Mei junamatka päätty heinäkuu alkupäivin Salo asemal. Nyt salolaisil ol vuorostaa ihmeteltävää,
ko karjavaunui purettii asema laituril. Sit minnuu neuvottii mänemää jonkuu Impola kautta Kuusjoel.
Sannoit, jot matkaa ol parikymment kilometrii. Kyl siel Impolas ihmiset katsoit minnuu ja elläimii.
Mut sit tul apu. Hää ol sovas päähä haavoittunt sotilas ja hää neuvo minnuu, jot mää täl pyöräl kirkol
ast ja uottele minnuu enne kirkkoo vasemmal naveta ajosilla pääl, nii mie ajan nää lehmät sin.
     Se oli Tuomolan talo, josta tuli meille kaikille kahden vuoden evakkotalo. Seuraavana aamuna
Rauha käveli kirkolta Saarelan Huldan ja Einarin tilalle. Koivukujalla minä sitten ihmettelin oudon-
näköistä naista. Myöhemmin Rauha on käyttänyt viimeisimmästä auttajastaan nimitystä ”enkeli
maantiellä”.

Uudenlaiseen ympäristöön

Viivyimme vielä jonkun päivän Kanungin kylässä Sievolla. Muutto Tuomolaan tapahtui, kun kaikki
Siirtoväen Huollon muodollisuudet tulivat täytetyiksi. Kyllä ainakin minusta tuntui vähän haikealta
jättää tutuksi käynyt talo, mutta äiti halusi elää yhdessä tyttärensä kanssa sodan loppuun. Sievon
talon ovet eivät kuitenkaan sulkeutuneet meiltä, vaan äitini kävi jatkuvasti Saarelan Huldan luona.
Hänellä oli asiaa vielä vuosikymmenien päästä Sievon taloon, silloinkin kun hän ja Tauno olivat
muuttaneet Kuusjoelta pysyville asuinsijoilleen Sauvoon.
     Tuomolan talo oli Kurkelan kylässä, kirkonkylässä, ihan pitäjän puukirkon lähinaapurina.
Tuomolassa oli valtava tupa, hienoja kammareita vaikka kuinka monta ja suuri tyhjä sali, jonka
katossa riippui komea kattokruunu. Talossa oli kaksi sisäänkäyntiä ja siitä hienommasta evakot astelivat
huoneisiinsa.
     Taloa hallitsi emännöitsijä, Aili. Siellä oli erikseen karjanhoitaja, karjakko. Renkinä ja maatalou-
desta vastaavana oli ystävällinen ja hyvin hiljainen ikämies Laaksonen. Enkä minä saanut selvää
kaikesta muusta palveluskunnasta. He asuivat talon mökeissä lähellä Tuomolan taloa. Puhuttiin vie-
lä muonamiehistä, mitähän nekin sitten olivat. Huomasin nopeasti, että isännät ja muonamiehet
eivät olleet samaa maata. Äitini ei kunnioittanut talollisten ja mökkiläisten välistä juopaa, vaan mel-
kein kuin tahallaan hän liikkui raja-aidan molemmilla puolilla.
     Talo oli emännätön ja sen isäntä oli sotahommissa. Kiperässä tilanteessa emännöitsijä taisi sanoa
viimeisen sanan. Suuressa talossa kaikki toimittivat omia tehtäviään. Ihan kummallista, meillä koto-
na asiat olivat olleet toisin, oli ainoastaan pieniä maatiloja, joissa kaikki tekivät lähes kaikkea.
     Tuomolassa kävi päivittäin vanhaisäntä, suuri ja komea mies, jota kaikki kunnioittivat. Kuiskailtiin,
että hän oli ollut nuorempana varsinainen hurmuri ja kerrottiin hänen taputtelevan vieläkin tilan
karjakkoa. Vaari tutki tarkasti päivän sanomalehdet ja jutteli mukavia meidän poikien kanssa. Aina-
kin sarjakuvat olivat meidän kolmen mielilukemistamme. Vanhaisäntä oli vapaaherra ja hän vain
katseli talon menoa partaansa myhäillen.
     Vanhaisäntä tuli muiden mukana ruokapöytään. Siihen pitkään pöytään mahtui sitten väkeä! Niin
suurta tupaa en ollut nähnyt missään. Korkealta katosta riippui rautoja, joiden koukkuihin oli asetet-
tu pitkiä vaakasuoria orsia. Emännöitsijä kertoi, että joskus ennen vanhaan niihin orsiin oli pujotettu
rukiisia reikäleipiä. Niitä oli kuulemma paistettu kerralla oikein suuri määrä. Siellä orsilla ne sitten
kovettuivat ja sitkistyivät, olivat mukamas terveellisiä hampaille.
Jos tupa oli suuri, niin oli uunikin. Kyllä Aili sanoi kuinka monen leivän uuni se oli, mutta olen
varmaan jo unohtanut.
     Kahdella seinällä oli suuret, korkealle kattoon asti ylettyvät vuoteet. Kun niissä oli verhotkin
edessä, ne olivat melkein kuin pienet huoneet. Niissä oli nukkumapaikkoja kahdessa kerroksessa.
Mielestäni niissä olisi varmasti oikein mukava nukkua. Olivat kuulemma piikoja ja renkejä varten.
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Eivät olleet enää käytössä siihen aikaan.
     Aili valmisti maittavia ruokia ja kiikutti kaksi kertaa päivässä korvikkeet ja paksut vehnäset työ-
miehille pellolle. Aili oli hiljainen, teki kovasti töitä ja oli lisäksi kaikille ystävällinen ihminen. Talo
ei olisi tullut toimeen ilman Ailia.

Ensiasunnot Tuomolassa

Saimme äidin kanssa asuttavaksi pienen mökin. Tosin jaoimme sen Pietiläisen perheen kanssa.
Pietiläiset asuivat pienessä tuvassa ja me äidin kanssa paljon pienemmässä kamarissa. Samalla hellalla
kiehuivat molempien keitokset.
     Pietiläinen oli lähtenyt Rauhan mukana lehmien ajoon, mutta kadonnut salaperäisesti jo alkumat-
kasta. Hän oli tulla tupsahtanut Rauhan kanssa samaan junaan Mikkelissä. Syy miehen katoamiseen
oli erikoinen. Joukko ikämiehiä oli huomannut juuri ennen lähtöä, että kylän siat ja porsaat jäävät
navettoihin ja joutuvat muutaman päivän kuluttua vieraisiin patoihin. He olivat rakentaneet nopeasti
puulaatikoita eläimille ja tuoneet ne junakuljetuksella Marttilaan.
     Matkan jälkeen evakot saivat ilokseen kotinavettoihin jääneet possut ja suuret siat. Kaikki eivät
tosin saaneet juuri samaa eläintä, mutta possu kuin possu. Meidän hämmästyksemme oli suuri, kun
navettaan jäänyt pieni porsas oli kasvanut matkan aikana suureksi emakoksi.
     Rauha jäi Manun ja Yrjö Veikon kanssa asustamaan johonkin Tuomolan monista kamareista.

Sukset ja vähän muutakin

Oli tullut tieto, että Raatalan kylään oli saapunut heinjokelaisten muuttokuormia. Sinne. Sukset,
sukset?
     Ne löytyivät sittenkin! Minun sukseni, jotka olin hakenut Kämärän asemalta ja joiden menettä-
mistä olin pelännyt viikkotolkulla. Löytyi sieltä jotain muutakin, hetekat, Yrjön pinnasänky, kaikki
sänkyvaatteet ja vaatetavarat ja sen semmoista. Sellaista vähemmän tärkeää. Mutta liettä ja uunia
Raatalassa ei ollut.
     Lähdin Rauhan mukana metsästämään niitä Salon asemalle, sillä sinne oli varastoitu evakkojen
nimetöntä omaisuutta. Ratapihalla oli paljon Kannakselta tuotua tavaraa. Liesi oli reunimmaisena.
Se oli niin kolhiintunut, että hetken epäilimme olisiko se edes Rauhan omaisuutta, mutta tutut katti-
lat lieden paistouunin sisällä saivat meidät vakuuttuneeksi. Porin-Matti oli taaempana ja erittäin
hyväkuntoisena.
     Kun Rauha siinä haikaili lieden huonoa kuntoa, varastomies viittasi Leino OY: n valimon toimis-
toon. Leinon työnjohtaja tuli ihmettelemään lieden kuntoa ja sitten marssittiin itse Leinon puheille.
Pienessä toimistohuoneessa oli tarkantuntuinen pitkä mies, toinen Leinon veljeksistä. Hänellä ei
nokka pitkään tuhissut, hän tarttui puhelimen kampeen, soitti Karkkilaan Högforsille ja tilasi lieden
alkuperäisosia. Liesi tuli aika nopeasti Osuusliike Tähkän autolla. Se oli nyt malliltaan ”Högfors-
Leino” ja kunnoltaan kuin uusi.
     Sivuhuomautuksena kerrottakoon, että Leinon uusimat laastipinnat uunin sisällä ovat kestäneet
kovaa ja jokapäiväistä käyttöä yli puoli vuosisataa. Sisareni kyseli aikoinaan puhelimella useaan
kertaan korjauslaskua, mutta se viipyi, eikä sitä ole tullut vieläkään vuoteen 2001 mennessä. Se
hiljainen pitkä mies siellä valimon konttorissa taisi päättää laskutuksesta jo silloin, kun kävin Rau-
han kanssa uuniasioissa hänen puheillaan. Osuusliike Tähkä hoiteli kotiinkuljetuksen alle kaikkien
asevelihintojen. Tämä oli varsinaissuomalaista eleettömyyttä parhaimmillaan.

Sokea mummo

Mökkimme takana kalliolla oli Joen mummon asumus, pieni harmaa tölli. Mummo oli ollut synty-
mästään sokea. Tutustuimme Manun kanssa häneen hyvin nopeasti, sillä  mummo oli hieno ja hy-
väntahtoinen opas näkövammaisten maailmaan, aina valmis kertomaan sokeudestaan.
     Katselimme hämmästellen hänen kirjojaan, ainoastaan kummallisia pisterykelmiä, jotka hän se-
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litti kirjaimiksi. Minusta tuntui, että mummo luki sormiensa päillä nopeammin kuin mihin minä
näkevänä pystyin. Vähintään yhtä suuri ihme meille olivat kirjoitusvälineet ja se piikki, jolla hän
paineli omaan kirjoituspaperiin pisteitä, pistekirjoitusta. Posti toi hänelle jatkuvasti uusia kirjoja ja
pojaltaan pistekirjoituksella tehtyjä kenttäpostikirjeitä.
     Aikamoinen ihme oli myös se, miten hän osasi liikkua mökissään ja sen pihapiirissä yhtä helposti
kuin me näkevät. Hänen mökkinsä tupa oli aina ihailtavan siisti ja puhdas. Vertailimme mummon
kanssa usein sokeutta ja kuuroutta. Ainakin minä olisin halunnut olla mieluummin kuuro kuin sokea,
mutta mummo oli toista mieltä. Mieluummin sokea kuin kuuro, en jaksanut ymmärtää?
     Kuuntelimme hänen kanssaan usein radiouutisia rintamalta, sillä hänen poikansa oli sodassa.
Kaino-poika kirjoitti jatkuvasti äidilleen ja eräästä kirjeestä on jäänyt mieleeni Kainon alistunut
kysymys. Hän oli tietoinen Kuusjoen kaatuneista ystävistään ja se sai hänet kysymään, että kuinka-
han moni pienen Kuusjoen poika joutuu vielä antamaan henkensä isänmaan puolesta.
     Kainosta puhuttiin hyvin kunnioittavasti, sillä hän oli pitkälle itsekseen opiskellut nuorimies.
Hänen parhaita kavereitaan kuuluivat olleen jonkun Nummenpään talon Penttisen pojat, samanlaiset
itseoppineet. Aili-emännöitsijä kehui, että ne nuoret miehet olivat viisaampia kuin yksikään pitäjän
opettajista.

Ilmavalvonta

 Tuomolan talon kirkonpuoleisen päädyn pikkuhuone oli ilmavalvontalottien käytössä. He viettivät
siellä aikaansa tähystysvuorojen lomassa.
     Tähystyspaikka oli korkealla paloaseman tornin huipussa, jonne johtivat pelottavasti narisevat
portaat. Siellä kiikaroimme Manun kanssa lottien opastuksella Kuusjokea ja tutkimme ilmavalvonta-
laitteita, joista tärkein oli keskellä lattiaa tolppaan kiinnitetty suuntakehä. Jos ilmavalvojat näkivät
lentokoneita, he käänsivät suuntakehän viisarin koneita kohti ja soittivat valvontakeskukseen viisarin
osoittaman kompassilukeman. Kun keskukseen tuli näitä lukemia useista paikoista, päivystäjät voi-
vat laskea viholliskoneiden sijainnin ja matkan suunnan ja kohta ulvoivat hälytyssireenit jossain
kaupungissa.
     Tietysti oli myös tärkeää, että ilmavalvontalotat tunsivat lentokonetyyppejä. Näiden opiskelua
varten heillä oli monta kirjaa lentokoneiden kuvia tornissa ja taukohuoneessa. Pienessä kamarissa
tuijotin usein nenä kirjassa hävittäjiä ja pommareita ja piirtelin niiden tarkkoja kuvia vaikka kuinka
kauan.
     Jonkun kerran lentokonekirjoja katseltuaan Manu kyllästyi niihin, mutta minä en. Siellä oli jos-
kus tauolla hyvin kaunis ja nuori lottatyttö, jonka kanssa Manu oli tyynysotasilla yläpetillä. Heidän
metakkansa häiritsi minua suuresti. Aikansa riehuttuaan tyttö heitti minua tyynyllä: tule sinä, senkin
filosofi, tänne meidän mukaan!
      Mitä hullua! Jatkoin venäläisen Mig-hävittäjän sivukuvan piirtämistä ja luulin valinneeni hyvän
osan.

JR 30: Syväriltä Kannakselle - Ostasta Murokalliolle

JR 30 oli yksi niistä osastoista, joita lähetettiin Kannaksen puolustustaisteluihin. Kapteeni Nyyssösen
komppanian sotapäiväkirja kertoo lähdöstä seuraavaa:
     ”17.6.44. Klo 12.00. Otettiin yhteinen valokuva yksikön päällystöstä ja viimeisen kerran katsel-
tiin Ostaa sekä Äänisjärveä. Ohut ja lämmin kesäinen auer peitti silloin hienosti Ostaa, tätä raja-
paikkakuntaa, josta piti tulla Suur-Suomen itäisin rajapyykki, mutta joka nyt täytyi jättää ilman
taistelua! Milloin ovat suomalaiset joukot seuraavan kerran Ostassa? Milloin saamme kylpeä ja
uida seuraavan kerran Äänisen rannoilla? Iltapäivällä annettiin irrottautumiskäskyt.”
     Näin päättyi myös Eero Hämäläisen reissu Syvärin eteläpuolella:
     - Helppoha se ol, lyötii vaa  vähät tavarat pykälää. Kyl se paikka jätettii iha ilma itkuu.
     Rykmentin irtaantuminen Syvärin eteläpuolelta omista asemistaan tapahtui vihollisen huomaa-
matta 18. 6. kello 5.15. Venäläiset moukaroivat tykistöllään suomalaisten tyhjiä asemia vielä
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useiden päivien ajan.

Kun rykmentti tuli Elisenvaaran asemalle, he kohtasivat ratapihalla venäläisten lentokoneiden
pommittaman evakkojunan. He näkivät edessään totaalisen sodan kasvot, täydellisesti tuhottujen
vaunujen kappaleiden seassa siviilien käsiä ja jalkoja. Kenties ne pommit olivat tarkoitetut JR
30:lle.

Rykmentin ollessa marssilla Ihantalan-Vakkilan-Tähtelän-Karhumäen tietä itään tuli 27.6. ilta-
myöhällä käsky siirtymisestä Leitimonjärven pohjoispuolelle Murokalliolle.  Rykmentti oli silloin
täydessä toimintavalmiudessa. Oltiin järvikannaksilla, aika lähellä venäläisten valloittamaa Viipu-
ria ja murskaavan ylivoimainen vihollinen oli vastassa.
     28.6. klo 4.45. rykmentti oli Murokallion rinteessä ja valmiina ottamaan edessä olevan Jääkäri-
pataljoonan asemat. Klo 9.00. alkoi vihollisen ilmahyökkäys ryhmitysalueelle. Noin 130 pommiko-
netta lensi aaltoina alueen yli ja tulitukseen osallistuivat venäläisten maataistelukoneet. Samalla
venäläisten raskas tykistö ja raketinheittimet ”Stalinin urut” aloittivat hirvittävän tulituksen kalliolle
suojattomaksi jäänyttä JR 30:tä kohti.
     - Mie voin valehtelematta sannoo, mitä on massiivine pommitus ja keskitys. Kuule, ko se alko
Murokallio kohal, tuntu silt, et siel ei ois olt kahtatoist tuumaa pienenpää ensikää. Mie oisin pant
kypärän päähäin jos sellane ois olt, mut se entine ol joutunt perunakeittoastiaks. Sillo mein kimpus
olliit ensimäise kerra maataistelukonneet, joita myö sanottii maanviljelyskonneiks. Niis ol kova
tulivoima ja hirveen paha ääni. Mut kyl myö myöhemmi niihe totuttii.
      Siint kallio rinteest ei päästy taaksepäi, ettee päi ol lähettävä. Muute myö ois jääty kaik siihe.
Kylhä myö tiijettii, et mein täytyy työntää naapurii vähä taaksepäi. Mut kyl siin sit jouvuttii lähtemää
ilma käskyy, ne tulliit sit perästpäi. Siin kalliol ei kertakaikkiaa voint olla, siin män hirvittävä paljo
miehii.
     Sit ko päästii vähä etemäks, nii naapuri tykistö jäykät ranaatit tekkiit syvvii kuoppii ja sirpale-
vaara ol paljo pienemp ko siel kalliol ja samal myö käytettii niitä kuoppii poteroin.
     Miust tuntu, et ko myö lähettii Murokalliolt meil ei olt ennää raskast kalustoo muuta ko jokkuu
ranaatiheitin. Se rykmenti kalusto tais jäähä sin Murokalliol. Se mikä mentii, mentii jalkaväe  asseil.
     Nii myö tapeltii ja jotkuu männiit melkei Tali asemal ast. Yhteyvet katkes ja huomattii, ollaa
motis. No, tultiiha myö sielt pois, vaik helppoo se ei olt. Se takasii tulo olkii sit taas toine juttu. Sillo
meilt ei ihme kyllä ennää mänt siin enempää miehii. Pari poikaa  haavoittu siint joukkueest.
     Mei joukkuee johtaja luutnantti Heikkine haavottu jo Murokalliol persuksii. Hää istu sit jonkuu
aikaa heinäsäki pääl ja ol koht taas meijä keral.

Konepistoolimies Hämäläinen kuului majuri Hännisen toiseen pataljoonaan, joka oli suorittanut
vastaiskun venäläisten asemiin. Tämän jälkeen seurasi  tilanne, jossa omat ja vihollisen joukot
olivat osittain sekaisin. Eero sanoikin tilanteesta: ollaa motis. Taistelut aaltoilivat puolelta toiselle
ja yhteydet pettivät. Rykmentit kuivuivat niinä päivinä Talin – Ihantalan järvikannaksille.
     Rivimiehenä sotamies Hämäläinen ei tiennyt hyökkäyksen aikana, mitkä olivat olleet todelliset
tappiot Murokalliolla. Ne olivat hirvittävät. Mm. I pataljoonasta menetettiin venäläisten keskityksessä
kaikki komppanianpäälliköt ja rykmentin raskas taistelukalusto.
     Kesäkuun 28. päivävänä  komppania ryhtyi vastaiskuun ja törmäsi  heti maastoon
kaivautuneeseen viholliseen. Edessä oli konekivääri ehtymättömine patruunavarastoineen. Sitä
vaientamaan lähetetty ryhmä kiersi oikealta ja jonkun ajan kuluttua omien pikakiväärisarjojen
jälkeen konekivääri vaikeni. Samalla romahti venäläisten siilipuolustuksessa ollut tukikohta. Tilan-
ne selvitettiin puoleen yöhön mennessä. Lepoa ei tullut. Kun oli siirrytty seuraavan vuorokauden
puolelle, kuultiin vihollisen karmivat uraa-huudot suunnalta, josta juuri oli tultu. Komppania oli
motissa.
     Seuraava päivä tapeltiin puolustuksessa. Illalla kapteeni Nyyssönen noitui: vielä yksi tällainen
päivä, niin komppaniassani ei ole enää yhtään miestä. Hänen puheensa hukkui Talin suunnalta
kuuluneeseen kohahdukseen; ”urkupyssyn” ääni merkitsi helvetillisen tykistökeskityksen alkua.
Männistön Kalle, joka ei koko sodan aikana välittänyt paljoakaan omasta suojautumisestaan, tie-
si: nyt se perkele jyrää viimeisetkin matalaks. Ajan taju katosi rytinässä. Ei oikein enää tiedetty
kuinka kauan komppania sai keskitystä niskaan, puoli tuntia, tunnin. Komppania kuuli tykistön
porrastavan tultaan ja kaikki tiesivät, että kohta kuuluvat vihollisen taisteluhuudot. Oma
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tiedustelukone ohjasi suomalaisen tykistön tulta ja esti venäläisen jalkaväen käymästä suo-
raan päälle. Molemmilta suunnilta uraa-huutoja. Taas tapeltiin, mutta nyt jo säästäen vähiä
patruunavarastoja.
     Vapauttavan irtaantumiskäskyn saanut komppania syöksyi vetisen suoaukean yli naapurin ty-
kistön möyhentäessä maastoa. Vailla todellisuudentajua joukko tavoitti aukean vastakkaisella puo-
lella  metsän suojan. Siellä olivat toiset miehet ottamassa vastuuta rintamasta.
     Takana oli kaksi valvottua vuorokautta, joiden aikana huolto ei toiminut. Miehet olivat turtu-
neet nälän tunteeseen, mutta pahinta oli kahden helteisen päivän aiheuttama sietämätön  jano.
Eräs sotilas oli lähtenyt estelyistä huolimatta Leitinmonjärvelle: en ainakaan janoon kuole. Hän ei
palannut, niin kuin ei palannut samaan suuntaan lähetetty yhteyspartiokaan.
     Suviyön hämärä laskeutui Leitimonjärven ylle. Kesäkuun 29. 1944 oli vaihtumassa uudeksi
aamuksi. Näistä päivistä Eero ei paljoa puhunut tai ei halunnut puhua. Niin kuin ei siitäkään, että
vaikeasti haavoittuneet olivat kaikki menehtyneet ja jääneet paareilleen Leitimonjärven pohjois-
puolelle pienen suon reunaan.
      R 30:n loppuunajetut rippeet aloittivat irrottautumisen alueelta Murokallion pohjoispuolella
30. 6. Taisteluissa rykmentti oli menettänyt yli 700 miestä kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina.
Rykmentin komentaja eversti Polon  oli pudonnut suo-ojaan ja samalla kadottanut silmälasinsa.
Omat upseerit olivat löytäneet everstinsä harhailemassa onnettomana metsässä ja pelastaneet mie-
hen. Kun Polon toimitettiin divisioonan komentajan kenraaliluutnantti Heiskasen komentopaikalle,
Kylmä-Kallen lyhyt käsky oli: mies nukkumaan, heti!

Portinhoikan tiehaaran ympärillä käydyt taistelut olivat kutistaneet rykmenttiä niin paljon, että se
sai hetkeksi pienen levon ja täydennyksiä.
     Elokuussa rykmentti taisteli Juustilan kankailla, mutta Murokallion tapaisiin mittelöihin se ei
enää joutunut. Vihollinen tosin tulitti jatkuvasti rykmentin asemia, mutta 500 – 600:n kranaatin
päivittäisannokset olivat jo käyneet tavanomaisiksi. Sanottiin, että se oli vain häirintätulta. Venä-
läiset olivat huomanneet suuren läpimurron VKT- linjalla (Viipuri-Kuparsaari-Taipale) liian kal-
liiksi ja aloittaneet joukkojensa vetämisen kohti Berliiniä.

 Suruviesti

Papin vierailua pelättiin, sillä se tiesi usein viestiä kaatuneesta omaisesta. Kesällä 1944 papit saivat
näitä reissuja toivottoman paljon.
     En muista, mistä olin tullut, kun kuulin jo ulko-ovelle äidin epätoivoista itkua tai oikeastaan
hätähuutoa. Jäin ovensuuhun katselemaan, kun joku talon naisista luki rintamalta tullutta kirjettä.
Sen oli lähettänyt varmaankin komppanian päällikkö ja hän ilmaisi siinä osanottonsa ja kertoi, miten
on menetelty Eeron vähäisen omaisuuden kanssa. Se oli jo lähetetty kaatuneiden kokoamiskeskuksesta
Eero Hämäläisen omaisille.
     Tuntui epätodelliselta. Naiset yrittivät selvittää kirjeen sisältöä äidin purkaessa toivottomuutta
kaatuneesta pojastaan. Jotenkin en kestänyt tilannetta vaan lähdin ulos. Äidin itkun seasta kuulin
huutoa:
     - Virkkakai miul, onk hiä jiänt vankiks vai kuatunt!
     Vangiksi jääminen oli äidin asteikossa kovempi kohtalo, kuin taistelussa kaatuminen. Pysähdyin
navetan ajosillalle. Nojasin sen kaiteeseen. En itkenyt, kyyneleitä ei tullut; ainoastaan sisälläni oli
sanoin kuvailematon puristus ja ahdistus. En enää muista kuka tuli lähelleni kyselemään, enkä muis-
ta vastaustani.
     Lopulta menin evakkotaloon. Siellä tutkittiin vielä kirjettä, jossa kaikki ei tuntunut olevan koh-
dallaan. Eeron nimi piti paikkansa, kenttäpostiosoite ei ja oli vielä muutakin, josta epäiltiin, ettei
kysymyksessä olisikaan meidän Eero. Tätä vahvisti eniten se, kun kirjeessä kerrottiin myös kellon
palautuksesta, mutta meidän Eero ei ollut koskaan niin varoissaan, että olisi päässyt kellon omistajaksi!
     Kun oli rauhoituttu, kirje päätettiin lähettää takaisin ja jäädä odottamaan. Meidän Eeroltamme
tullut kirje toi hänet taas elävien kirjoihin.
     Mutta jossain muualla ripustettiin taskukello seinälle ja surtiin kauan jotain toista Hämäläisen
Eeroa.
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Työssä ja toimessa

Tuomolan maatöiden johtaja Laaksonen asteli vakaasti sokerijuurikasharan perässä ja minä talutin
talon rauhallisinta hevosta. Vaikka kuinka yritin pitää hevosen askelluksen sovitussa välissä, se pyrki
aina joskus astumaan juurikasrivin päälle. Laaksonen ei välittänyt pienistä, vaan piti tyynesti haran
suunnan vakaana. Vaikka emme oikeastaan jutelleet mitään, Laaksosen kanssa oli mukava tehdä
töitä. Aili-emännöitsijä teki kaksi kertaa päivässä eväskoreineen vierailun työmiesten luo.
     Elämä hymyili ojanpientareella Laaksoselle ja Hämäläiselle. Korviketta ja pullaa.
     Elonleikkuusta puhuttiin paljon. Odottelin suurella mielenkiinnolla sen alkamista, sillä olin kuul-
lut sellaisesta koneesta, joka leikkasi ja pudotti mennessään lyhteen kokoisia kasoja pellolle. Ne kun
sitten vain sidottaisiin ja lyhde olisi kunnossa. Kun elonleikkuu alkoi, jouduin äidin työpariksi. Se
tiesi taas sitä, että minua neuvottiin ja neuvottiin enkä silti osannut tehdä kaikkea ihan oikein. Yhdes-
sä me sitten kokosimme lyhteet kuhilaiksi Tuomolan Antin pellolle.
     Ailin kori oli tavallista painavampi, sillä kaikki kynnelle kykenevät olivat elopellolla ja tarvitsi-
vat kunnon muonitusta.
     Pientareella istuessamme eräät kertoivat sellaisista elonleikkuukoneista, jotka sitovat narulla lyhteet
ja pudottavat ne kauniisti riveihin. Helppoa! Joku viisas taisi tietää, että Amerikassa on suuria pyö-
rillä kulkevia vehkeitä, jotka niittävät ja puivat samalla kertaa. Ihan oikeasti kuulemma. Pellolle jää
vain olkia ja jyväsäkkejä! Pääteltiin, että sellaiset konehirviöt sopivat vain Amerikan suurille preerioille,
meillä ei sellaisia nähtäisi koskaan.
     Puintiaikana oljet putosivat puimurista puhaltimeen ja se painoi ne kovalla voimalla torvea pitkin
suoraan latoon. Jouduin olkipinkan päälle. Siellä piti heilua hangolla, levittää olkia tasaisesti joka
puolelle ja painella ne samalla tiukalle. Latoon piti mahtua niin paljon kuin suinkin. Pinkka nousi
nopeasti, eikä aikaakaan, kun hikinen ja pölyinen poika oli pääskysten tyhjien pesien korkeudella.

JR 30 viimeinen isku

Viikon ajan harjoiteltiin iskua venäläisten eteentyönnettyyn asemaan ja vangin sieppausta. Harjoi-
tukset ja koulutus vietiin läpi sekunnin tarkkuudella, sillä varsinaisessa toiminnassa ei ollut
erehdyksiin varaa. Rynnäkkö tehtäisiin Kari-tukikohdan edessä, toisen komppanian kohdalla. Pa-
haksi onnekseen Eero nyrjäytti nilkkansa harjoituksissa, mutta oli taas kunnossa elokuun 30. päi-
vän aamuna 1944.
     Kellot tarkistettiin ja kaksikymmentäyksi vapaaehtoista konepistoolimiestä oli valmiina taistelu-
varustuksessa. Toiminnan alkamisen ajankohdaksi oli määrätty 20.15. Aikaisemmin oli puhuttu
kymmenen minuutin tykistökeskityksestä venäläisten asemiin. Myöhemmin oli tullut tieto, että ryh-
mä saisi ainoastaan kahden minuutin tulituen.
     - Kyllähä siihe aika paljo putkii ampu, mut nähtiihä myö periskoopil juoksuhauvast, et keskitys
män vähä ylitse. Niinhä siint sit lähettii ”vähä raakan”, kyl sin ois pitänt vähä enemmä tulta saahha.
Mie olin pärjänt pojil niis harjotuksis kehnost, mut kyl mie siin pärjäsin sit iha hyväst. Myö oltii jo
sen vänskä kans naapuri juoksuhauva laijal, mie tipautin sin yhe käskranaatin.
     Mut naapurkii ol jo heränt ja meil ol jo annettu perääntymiskäsky täst hommast,  mut mie en olt
kuult sitä. Mie tiputin sin viel toise muna ja ko se ol pamahtant läksin itse peräst. Sielt tulkii kaks
naapurii vastaa ja mie ruilutteli vähä konepistoolil. Miu onneksein heilt ol jäänt konepistooli var-
mistin pääl. Mie ihmettelin, et nyt pitäs tulla jo ommiikii: ooppas Eero varovaine. Ko mie kurkistin
juoksuhauva reunalt ja näin mite viimeiset miehet vettiit karkuu ommii asemii. Kiirehä siin sit tul
miulkii. Ol viel vastamäk se seitsemäkymment metrii. Mie autoin Nisula Eeroo siin rintees. Naapur
ois kyl saant tarkal tulel napattuu meijät, mut hää ol viel nii sekasii ja vasemmal oma konekivär
suojas minnuu.
     Nii mie putosin oma juoksuhauva pohjal ja ihmettelin, et mie oon ennää yleensä henkis. En
tuntent siin yhtää mittää, en pelkoo, en sankaruutta. Mut eläviin kirjois olin. Mie olin toimint iha ko
kone, mut samal mie tiesin, et olin ylittänt kummast omat voimain. Hommast luvattu lomakaa ei
juolahtant mielee. Siin meilt haavottu kolme poikaa, yks helsinkiläine Lucander kaulaa, Kekäläine
polvee ja Nisula Eero kai män miinaa.
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     Tää ol tehty vieraa komppania kohal ja kaik männiit ommii yksikköihe. Niihä sitä läksin
miekii, mut siin matkal tunsin mite vatsas alko kummast kiertää, nyt tais tulla paskal lähtö.
Mie menin yhe puu juurel ja meinasin siin kykkies sytyttää Työmiestä palamaa, mut käs vispas
silviisii, et hommast ei tult hittoikaa. Mie aattelin, et olkoo sit. Tein tarpehein ja läksin.
     Mie kävelin siin kolmesattaa metrii oma komppania kohal ast ja sit vast sain tulen tupakkaa.

TULI, SEIS!

Aselepo 4.9.1944

Kämärän opettajamme veli, Olavi Hännikäinen odotti syyskuun neljännen päivän aamuna
komppaniansa kanssa Kannaksella tulen lakkaamista. Komppania oli kovin suojattomassa maasto-
kohdassa ja tästä syystä Olavi vilkuili jatkuvasti kelloa ja odotti sodan piinasta vapauttavaa lukemaa
7.00. Kun kaivattu hetki tuli, alkoi Suomen ja N-liiton kesken solmittu aselepo. Suomalaisten tulitus
loppui täsmällisesti sovittuna ajankohtana, mutta venäläiset paahtoivat täysillä kaikilla aseilla.
Olavi tiesi, että nyt komppania tulee kärsimään vielä turhia tappioita.
     Olavin komppanian miehet katselivat kauhuissaan, miten heidän päällikkönsä nousi kiven ta-
kaa, heilutti valkoista nenäliinaa ja heitti näkyvästi aseensa maahan. Hän seisoi suojattomana
aukealla ja lähti kävelemään tulituksessa kohti venäläisten asemia. Vähitellen tuli lakkasi.
     Olavi selvisi hengissä vihollisen taisteluhautoihin ja selosti venäläiselle komentajalle
komppaniansa tukalan tilanteen. Tämän jälkeen Olavi lähti kävellen omiin asemiinsa. Olavin koh-
dalle oli sattunut rohkeutta kunnioittava venäläinen komentaja. Ainuttakaan laukausta ei ammuttu
niin kauan kun päällikkö oli linjojen välissä.
     Olavi löysi komppaniansa taaksepäin vedettynä. Hänen käyntinsä naapurin asemissa oli anta-
nut sille sopivan hetken ja se oli siirtynyt vihollisen tulelta suojattuun paikkaan. Vastapuolen tulitus
alkoi taas ja jatkui vielä vuorokauden, mutta Olavi Hännikäisen komppania säästyi tappioilta.
Tämä on Olavi Hännikäisen miesten kertomaa, itse hän ei maininnut koskaan tapauksesta sanaa-
kaan.
     Olavi oli se sama urheilijapoika, jonka piikkarien jälkiä Rahikan Veikko oli selostanut minulle
Kämärällä Viipurin tien sorapinnalla.

Konepistoolimies Hämäläisen viimeinen loma

Velipojan komppania siirrettiin reserviin puolitoista vuorokautta ennen ”tuli seis” komentoa. He
saivat asuttavakseen vahvan bunkkerin ja venäläisten tulen lakattua lopullisesti he nousivat maan
pinnalle. Oli kaunis syyskuinen päivä ja kapteeni Nyyssösen komppanian miehet vetivät luunsa
aurinkoiselle rinteelle. Eero meni kapteeni Nyyssösen puheille. Asiana hänellä oli viimeisestä ryn-
näköstä luvattu kuntoisuusloma. Eeron kohdalla kapteeni mietti kauan ennen kuin päästi velipojan
lomille. Oli ollut niitä mustia papereita liian kanssa, mutta olkoon.
     Minne lie velipojan matka suuntautunut, mutta lopulta oli lähdettävä etsimään omaa yksikköä.
Hän tapasi  Mikkelissä saman komppanian joukkueenjohtajan, jonkun luutnantin. Kun he kuulivat
komppaniansa junakuljetuksesta, he painuivat heti toiseen suuntaan.
     He ryyppäsivät niin kauan kuin rahaa riitti. Viimein heidän oli mentävä yksikköönsä
Kiihtelysvaaraan. Sieltä hän sai passituksen tuberkuloosiparantolaan. Kun miehestä ei löytynyt
suurempaa vikaa, hänet päätettiin palauttaa yksikköönsä.
     Velipojan papereissa on merkintä kotiuttamisesta lokakuun 19. päivänä 1944. Hän oli palvellut
isänmaataan 3 vuotta, 4 kuukautta ja 19 päivää. Hänet kotiutettiin, mutta mihin kotiin? Tiedän,
että hänen maailmansa oli pirstaleina.
     - Jos joku sano perästpäi, et hää selvis Taipaleejoelt, Syväri etulinjast ja Tali kahinoist terveen,
nii se on vale. Kyl meil jokahisel jokkuu vamma jäi lopuks iäksee.
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Tuomolan sali

Rauhan asuminen lastensa kanssa pienessä kamarissa oli käynyt kesän mittaan hankalaksi. Samoin
olivat asiat meidän mökissämme. Isännän piipahtaessa lomalla saimme luvan muuttaa jo kesän aika-
na Tuomolan saliin. Sali sijaitsi kirkon puoleisessa päädyssä ja oli talon komein huone. Siellä oli
suuri kaakeliuuni ja hieno kristallinen kattokruunu ja kolme suurta ikkunaa, joista kaksi kirkon ja
yksi puutarhan suuntaan.
     Rauhan uusittu liesi liitettiin suureen kakluuniin. Kun vielä jostain saimme lisää huonekaluja, me
kaikki muutimme komeaan saliin ja kuljimme evakkoasuntoomme paraatiovista. Tähän asuntoon
miehet alkoivat palailla yksi toisensa jälkeen syksyllä 1944.
     Tuomolan päärakennuksen takana oli valtava puutarha. Sitä ympäröi kuusiaita, jonka puut olivat
kasvaneet tukkipuiden mittoihin. Puutarhan takana oli pieni vanha hautausmaa. Toiselta sivultaan
puutarha rajoittui tiheään metsikköön. Omenapuut ja marjapensaat olivat saaneet kasvaa ja villiintyä
kaikessa rauhassa kuusiaidan suojassa. Vaikka rikkakasvit peittivät maan, antoivat marjapensaat silti
runsaan sadon. Kerran löysimme Manun kanssa puutarhan ruohistosta surkeasti piipittäviä, pieniä ja
lentokyvyttömiä jonkun pöllölajin untuvikkoja. Hellyyden puuskassamme otimme poikasia käteen
ja silittelimme ihaillen kauniita ja pehmeitä untuvapalloja. Kun emme tienneet mitä tehdä näille
luonnon ihmeille, veimme ne takaisin löytöpaikalle puutarhaan. Vasta jälkeenpäin meille valkeni,
miten paikalle osunut pöllöemo olisi voinut osoittaa hellyyttään meitä kohtaan huomatessaan
poikasensa vaaratilanteessa.

Kouluun

Opintie kutsui myös evakkojen jälkikasvua syyskuun alussa Kurkelan kouluun. Manu pääsi kolman-
nelle luokalle ja minä viidennelle Kaarlo Kanervan yhdistettyyn 5-6 luokkaan. Sain elämäni ensim-
mäisen miesopettajan, Kallen. Minua oli peloteltu hirveästi opettajan ankaruudella, että jos vain
hiukankin poikkeaa säännöistä niin heti tulee karttakepistä sormille.
     Taisi olla juttua, vaikka kerran Kalle nappasi minua korvan yläpuolelta haivenista. Ei se kipu,
mutta se häpeä! Manu sai Kallelta napakoita korvatillikoita ja korvat soivat monta päivää.
     Kahta uutta oppiainetta olin odottanut kuin kuuta nousemaan, historiaa ja veistoa. Kallella oli
sellainen tapa, että historian läksystä alleviivasimme oppikirjaamme kaikkein tärkeimmän ja se piti
sitten osata. Luokalla oli minun lisäkseni myös Kesälän Ilmari, joka opetteli tunnollisesti kaiken
muun. Minä opettelin omin sanoin, mutta Ilmari paukutteli kaiken sanasta sanaan. Meillä oli Ilmarin
kanssa suorastaan kilpailu kumpi saisi kertoa historian läksyn. Ilmari taisi olla useammin äänessä,
sillä hän istui toisessa pulpetissa ja nousi lähes pystyyn ja ähki viittaamisensa tahdissa.
     Veisto oli minulle ihan uutta. Tosin puu materiaalina oli tullut vaikka kuinka tutuksi, mutta
työkaluissa oli sitä ja tätä opiskeltavaa. Muistan, että Kalle näytti minulle uuden asian vain kerran ja
se riitti.
     Kun me olimme Kämärän kouluaikana käyneet puolukassa ja keräämässä sotaromua, niin Kuus-
joen ensimmäisten koulupäivien aikana meistä tuli tähkien poimijoita. Antin pellolta oli korjattu
sato ja me suunnistimme säkkeinemme sänkipellolle. Ihmeen paljon löytyi tähkiä meidän
paperisäkkeihimme. Meidän viljamme puitiin Antin oman puinnin yhteydessä. Melkoinen määrä
jyviä myllytettiin ja ruisjauhot tulivat koulukeittolan ruokatarpeiksi.

Salaliittolaiset

Kuudennella luokalla oli hiljainen iso poika. Hän oli Veikko Virta ja hän istui ikkunarivin viimeises-
sä pulpetissa. Veikko viittasi rauhallisesti ja selvitti Kallen visaiset kysymykset silloinkin, kun mui-
den tiedot loppuivat. Hän oli jotenkin sellainen elämää tarkkaileva tyyppi.
     Kerran hän pyysi minut vähän sivummalle. Menimme kauemmas pihasta koulun portin luo. Hän
käänsi takkinsa kaulusta ja näytti minulle ruskeaa pyöreää merkkiä. Hän selvitti, että se on sala-
liittolaisten tunnus. Veikolla oli Salossa hyvä kaveri ja he olivat muodostaneet yhdessä salaliiton.
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Laajentaessaan jäsenpohjaa Veikko oli katsonut minut soveliaaksi jäseneksi. Tämähän minulta vielä
puuttui!
     Se salolainen poika hommasi jostain näitä merkkejä, jotka olivat kuin rintaneuloja ja ne voitiin
painaa takin kauluksen kääntöpuolelle piiloon. Salaliittolaisuuden tunnus oli ruskea verhoilunasta,
jonka pitkä naula oli väännetty vinoon asentoon. Kun joku tuntematon vain näyttäisi sellaista merk-
kiä, ymmärtäisin hänen olevan samaa maata. Veikko lupasi hommata minulle oman merkin. Vaikka
merkki on jo kadonnut, on liittolaisuus kestänyt tähän päivään asti. Kehittelimme Pikku Jättiläisen
vihjeen avulla reikäkortin, jonka kanssa voimme tehdä ja purkaa salakirjoitusta.
     Ainakin kerran kokoonnuimme kaukana ihmisten ilmoilta, vanhassa autiomökissä. Kynttilän-
pätkä valaisi talvi-illan pimeyttä ja pientä salaliittolaisten piiriä. Veikko antoi jokaiselle salakirjoitus-
levyn. Kirjoitimme ankarat säännöt paperille, jonka polttaminen kynttilän liekillä vahvisti kaiken.
Lepattavan liekin heikossa valossa näimme, että välikattoon oli tullut aukko, kun osa katosta oli
romahtanut aikojen saatossa lattialle. Se katon sysimusta aukko loi aavemaisen tunnelman ja rajoitti
salaseuramme viihtymistä yksinäisessä autiomökissä. Veikon ja minun lisäksi salaliittolaisten
armoitettuun ryhmän oli kelpuutettu Veikon veli, Voitto, Manu ja pari muuta Kurkelan kylän poikaa.
Liittolaisten kokoontumiset loppuivat lähes alkuunsa. Seuraava kokoontumispaikkamme oli Tuomolan
saunan päädyssä olevan lukitun huoneen eteinen. Silloin Veikko ja minä huomasimme olevamme
kahdestaan suuren aatteemme todelliset ymmärtäjät. Miksi sitten häipyä salaa iltaisin kotoa ja
kompuroida pimeässä ties mihin loukkoihin? Meitä kahta odottivat uudet haasteet ja aatteet.
     Salaliitollamme oli myös omat tavoitteet ja päämäärät. Että mitkä? Kun salaisuus ja meidän
kahden liittolaisuus on kestänyt 56 vuotta, niin jääköön salaliittomme syvin olemus edelleen histori-
an ratkaisemattomien kysymysten hämärään.

Unohdettu sota

Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan jälkeen Suomi joutui vielä sotaan entisiä aseveljiä, saksalai-
sia vastaan. Välirauhan sopimus pakotti.

Myös Olavi Hännikäisen komppania sai komennuksen tähän vastenmieliseen tehtävään. Se tapah-
tui juuri silloin, kun sotimiset näyttivät sodituilta ja edessäpäin häämöttivät rauhan vuodet. Hän oli
ollut aikaisemmin saksalaisten kanssa samoilla rintamalohkoilla pohjoisrintamalla. Saksalaiset
olivat palkinneet silloin Olavin rautaristillä  reilusta aseveljeydestä ja rohkeudesta. 13.10. Olavilta
tuli pohjoisesta kortti uusine osoitteineen, voisitte taas kirjoitella.
      Lapin sota oli alakuloinen loppu monelle suomalaiselle sotilaalle. Se oli myös päätepiste nuo-
ren komppanianpäällikön elämälle. Esimies välitti myöhemmin Helmi-sisarelle vaikeasti haavoit-
tuneen ja väsyneen Olavin viimeiset sanat, terveiset vaimolle.
     Olavi Hännikäinen kaatui 16.10. 1944 Kaulirannassa, Aavasaksan pohjoispuolella. Hän oli
kahdenkymmenenkahden, eikä hän saanut nähdä koskaan poikaansa.

Jostain syystä Tauno passitettiin myös Lappiin jahtaamaan saksalaisia. Toisin kuin Olavi, Tauno ei
ollut nähnyt ainuttakaan saksmannia, ei edes lomilla käydessään.
     Salpalinjan linnoitustyömaan  porukasta koottu komppania lastattiin junaan, joka lähti kolkut-
telemaan pohjoista kohti ja pysähtyi Oulun asemalle. Oulusta osasto siirtyi laivan vetämässä
proomussa Tornioon, Röytän satamaan. Ihan rauhallinen velipojan merimatka ei tosin ollut, sillä
saksalaiset lentokoneet yrittivät tosissaan upottaa proomukuljetusta.
     Röytästä linnoitustyömaan komppania kulki hyökkäysvalmiudessa kohti pohjoista, ohi
Aavasaksan, aina Pelloon asti. Komppania kohtasi Tornionjoen laaksossa savuavia raunioita ja
räjäytettyjä siltoja. Kuuma veri höyrysi vielä äskettäin ammutuista hevosista. Joitakin saksalaisia
kaatuneita näkyi teiden varsilla, ainoat velipojan kohtaamat saksalaiset. Komppania joutui aino-
astaan kerran laukausten vaihtoon. Ei omia tappioita, mutta muutamia saksalaisia jäi lopullisesti
Suomen kamaralle.
     Salpalinjalta lähtenyt osasto siirtyi telttamajoitukseen ja kaikki sotaretket päättyivät Taunon
kohdalla apeissa tunnelmissa Pelloon.
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     Kun tulevaisuus oli hämärän peitossa, Tauno jäi vielä vapaaehtoisena kahdeksi viikoksi
Tornionjoen laaksoon palkallisiin raivaustöihin. Kahden viikon kuluttua hänellä oli taskus-
saan yksityinen littera ja hän suunnisti etelään. Tauno pyysi, ettei litteraan merkittäisi matkustus-
päiviä. Nyt ei ollut kiirettä mihinkään.
     Oulusta seuraava pysähdyspaikka oli Yläkälviä. Täällä oli Taunon yksityisenä komennuksena
tapaaminen mukavan tytön kanssa. Velipoika ei suostunut kertomaan enempiä Yläkälviän tytöstä.
     Sitten oli vuorossa Jalasjärvi. Siellä olivat sisarukset, joita Tauno oli tapaillut Syvärin aikana.
Tytöt muistivat entistä sotapoikaa hyvällä ja antoivat kaiken muun  lisäksi komeat eväät mukaan.
Tauno meni Jalasjärvellä kylänäijälle ja siellä hän  ajeli Albert-enon poikien kanssa kaikki mah-
dolliset nurkkatanssit.
     Junamatka päättyi Saloon. Kotiuttamiskeskuksessa Taunon käteen lyötiin kotiuttamisraha, lu-
palappu vaatteiden ostoon ja viitattiin polkupyörävarastoon, josta hän sai valita itselleen ajokin
armeijan polkupyöristä. Armeijan vaatteista riisuttiin kokardi ja ensimmäiset siviilikamppeet olivat
päällä. Vielä leimat ja merkinnät sotilaspassiin ja siitä siviiliin.
     Tauno oli saanut Pohjanmaan tytöiltä kaksikymmentäviisi kiloa vehnäjauhoja ja paljon muuta
eväspuolta tuomisiksi evakkopaikkaan. Hän lastasi armeijan harmaan polkupyörän tarakalle maal-
lisen omaisuutensa ja lähti polkemaan Kuusjoen tienviitan suuntaan. Tulevaisuus oli yhtä hämärä
kuin syksyinen päivä. Sodituista sodista Tauno sanoi aina:
     - No, käytävähä ne ol, muute meil ois käyn ko Baltia mail.

Miehet palailevat rintamilta

Mikko tuli heistä ensimmäisenä. Hänet kotiutettiin omasta tykistörykmentistään Kankaanpäässä
17.11.44. Siellä hänen kouraansa lyötiin toisen luokan vapaudenmitali urhoollisuudesta. Loppuvai-
heen taistelut Mikko oli sotinut tykillä Vuoksen ratkaisutaisteluissa. He olivat suojanneet osasto
Ehrnroothin raivokasta puolustusta Vuosalmella. Heidän tykkinsä olivat pitkien putkien ja
kranaatinheittimien välissä. He saivat olla rauhassa naapurin tykistöltä, sillä se ampui heidän eteensä
tai sitten yli. Mutta:
     - Ryssä lentokonneita ol vaik kui pirust ja ne tavottiit kyl meitäkii, mut mei tykilt ei mänt yhtiä
miestä. Mut ammusta män nii paljo, et ne ei kerenniet tuuva nii paljo ko myö lasettii putkist läpi. Sit
ain välil ammukset loppuit ja myö käytii tuas pelluamua korttii.
     Tuomolan Antti-isäntä tuli seuraavana. Missä alikersantti Haikio oli sotinut, ei tullut koskaan
tietooni. Sodasta hän oli saanut pysyvän muiston, mahtavan arven päähänsä. Hän oli haavoittunut
kiväärin luodista, joka oli mennyt suusta sisälle ja tullut ulos korvan alapuolelta.
     Tuomolaan palasi myös armeijan heinistä ruuna Apu. Siitä oli kerrottu jo aikaisemmin paljon ja
sen tuloa kotitalliin odoteltiin kovasti. Se oli kuulemma hyvä kilpahevonen, ravuri. Kun Apu sitten
saapui, kaikki olivat sitä vastaanottamassa ja ihmettelemässä. Minusta se oli aika tavallisen näköi-
nen tummanruskea ruuna, pienikokoinen ja jäseniltään siro eläin. Hevosen toisella lautaselle oli
leikattu numerosarja, joka oli sen tunnus Suomen armeijassa. Apu oli rauhallinen eläin, eikä se
hirnunut liikoja menneistä vuosista. Kun hevonen oli rouskutellut aikansa kotitallissaan heiniä ja
kauroja, sen kunto koheni silmissä, karva alkoi kiiltää ja armeijan numerosarja häipyi vähitellen sen
lautasilta.
     Eerolta alkoi tulla kirjeitä Tampereelta. Hän oli löytänyt töitä ja vaihtanut konepistoolin kuorma-
auton rattiin. Kyllä Eero piipahteli välillä jonkun päivän Kuusjoenkin maisemissa, mutta painui
sitten Tampereen suuntaan.
     Tauno tuli Tuomolan taloon viimeisenä rintamamiehenä. Jos Taunoa ei oteta lukuun, oli äidin
mielestä paras tuliainen Pohjanmaan tyttöjen lähettämä 25:n kilon vehnäjauhosäkki. Kumma, kun
kelpasi äidille, vaikka se oli tuotu tyttökyliltä.
     Heti kun minun sankarini ja miehen mallini olivat saaneet siviilivaatteet, he vetivät viinaa kuin
viimeistä päivää. Sitten kumottiin koko sodanajan voimassa ollut tanssikielto. Urhot juoksivat jokai-
sen tanssipaikan ja tappelivat tosissaan ja verissä päin naisista. Paikkakunnan nuoret miehet ja karja-
laiset olivat aluksi tanssipaikoilla usein nyrkin- tai puukonkantaman päässä toisistaan.
     Sodasta palanneet eivät harmikseni kertoneet yleensä mitään taisteluista. Jos he jostain puhuivat,
se oli muuta kuin pauketta ja ruudin savua. Mikko haasteli joskus hyvin kunnioittavaan sävyyn
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jostain satakuntalaisesta papista, joka oli ollut miehiä hänen mieleensä. Kenttäpastori Kormula oli
tullut aina hakemaan Koskista saunakaverikseen. Siellä he olivat sitten kärventäneet nahkaansa saa-
matta selvää kumpi on  kovempi löylymies. Joskus Mikko sanoi pastoria tarkoittaen ja melkein
harmitellen:
     - Saatana, et siin ol sit hyvä mies mänt hukkua, ko ol käynt papiks.
     Minua vähän naurattivat nämä Mikon jutut papista, tästä tosi miehestä. Rauha ainoastaan tuhahteli
Mikon arvioinneille, jotka koskivat kirkon palvelijaa. Sivullisesta ne kuulostivat rienaamiselta, mut-
ta Mikon sanomina ne tarkoittivat mitä suurinta ihailua, sillä mies, joka kesti hänen rinnallaan työn-
teossa tai saunan lauteilla oli korotettava miesten korkeimpaan aateliin. Siellä ei tuntunut olevan
tungosta.
     Tuomolan Antti-isäntä ja evakot olivat heti samaa sakkia. Varmaan se oli ääneen lausumatonta
myötätuntoa meitä evakkoja kohtaan. Lisäksi Antti kuului asevelijoukkoon, joka otti siviiliin pääsyn
iloaan irti viinan avulla. Asiat eivät olleet ensinkään samalla tolalla varsinkaan suurissa mahtitaloissa.
Luultavasti Antti sai kuulla vihjailuja veljeilemisestä karjalaisten kanssa.
     Kannaksen kuljetuksessa Kuusjoelle päätyneestä separaattorista tuli Tuomolan evakkojen ja joi-
denkin suurtilojen kesken yhdistävä tekijä ja ennakkoluulojen murtaja. Kun separaattorit olivat ka-
donneet jo aikoja kylämeijereiden tieltä, isännät tulivat toisensa jälkeen nöyränä anelemaan, että
josko he saisivat laskea jonkun tonkallisen maitoa Rauhan separaattorista. Näin he saisivat kaivattua
kermaa ja sivutuotteena kuorittua maitoa. Kaikki tämä tapahtui ohi meijerin ja ankaran Kansan-
huollon luovutusvelvollisuuksien. Isännät väänsivät vielä kermaa pimeäksi voiksi Koskisten kirnulla
Tuomolan päärakennuksen kellarissa. Jopas me evakot kelpasimme muillekin Kuusjoen mahtaville
isännille!

Tuomolan sauna

Tuomolan suuri sauna oli hevoshaan puolella, erillään muista rakennuksista. Saunan sisältä löytyivät
kaikki savusaunan tunnusmerkit, mustat seinät, räppänä ja valtava kivikiuas. Niihin aikoihin saunas-
sa oli savupiippu. Sanottiin, että sauna oli uloslämpiävä. Saunan sisällä oli parvi ja siellä pitkä penk-
ki löylyssä nautiskelua varten. Parvella oli myös aidattu osa. Sitä oli käytetty aikoinaan mallasohrien
kuivatukseen.
     Saunan lämmitys aloitettiin lauantaina jo ennen puolta päivää. Lämmityspuina käytettiin metrisiä
koivuhalkoja. Kun lämmitystä kesti puolen päivän verran, oli sauna kuumana pitkälle seuraavaan
yöhön. Ensimmäiset saunojat saivat varoa tulikuumilla lauteilla persuksiaan, sillä ilman lauteiden
valelua kylmällä vedellä, ne olisivat yksinkertaisesti palaneet. Joku kiireinen renkipoika ajatteli jo
lauantai-illan tansseja ja poltti lauteilla vähän muutakin.
     Saunassa viivyttiin, istuttiin kauan ulkopuolella penkeillä tai nurmikolla, tarinoitiin.
     Kun talon muonamiehillä ei ollut omia saunoja, he kävivät myös samassa saunassa omilla
vuoroillaan. Naapurissa asuva kirkkoherra Jaakkola oli myös vakituinen saunavieras. Löylyä riitti
kaikille. Vesi kuitenkin loppui saavista. Kohtelias tapa vaati, että saavi täytettiin aina seuraavia var-
ten. Muistan miten Tauno ja kirkkoherra kantoivat yhdessä täyttä vesisaavia saunaan. Kynnyksen
kohdalla saavi heilahti, vettä läikähti velipojan puhtaille alushousuille ja Tauno tästä sanailemaan:
     - Voi per… voi mokoma!
     Eräs harmi saunan suuresta käyttäjämäärästä kuitenkin oli, saimme lähes kaikki kiusallisen
syyhypunkin riesaksemme. Saimme sivellä ihollemme kauan aikaa jotain mustaa tököttiä, ennen
kuin sietämätön kutina asettui.

Miehiä, joita jäätiin kaipaamaan

Mikko-eno ei palannut. Ei vaikka kuinka odotettiin. Ei edes ruumista jäänyt haudattavaksi, vaan
hänen maallinen majansa jäi kesäkuussa 1944 jonnekin Itä-Karjalan korpeen. Siiri huomasi olevansa
yksin Pohjanmaalla kahdestaan pienen tyttärensä kanssa.
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     Hulda Saarela on ihmetellyt usein Einarin viimeisintä lomareissua. Einari oli suorittanut kevätkylvöt
toisena helluntaipäivänä. Hulda oli saattelemassa Einaria linja-autoon. He kävelivät suoraa pelto-
tietä maantien varteen. Äkkiä Einari pysähtyi, katsoi Huldaa ja sanoi:

- Kouluta sinä sitten pojat.
     Hän ei ollut selitellyt puheitaan, astui vain autoon ja lähti. Me kaikki odottelimme erityisesti
Einari Saarelaa, tuttua Kämärän ajoilta. Mutta mies viipyi. Sitten tuli tieto, että Einari oli lähtenyt
kahden muun kanssa tiedustelutehtävään jossain Tali-Ihantalan suunnalla. He olivat joutuneet tykistö-
keskitykseen, josta vain yksi palasi. Einari oli toinen tykistökeskityksessä kadonneista. Luultavasti
niistä kahdesta ei jäänyt mitään jäljelle. Ei mitään. Einarin komppanianpäällikkö kirjoitti Huldalle
Einarin todennäköisestä kaatumisesta. Kirkkoherra N. O. Jaakkola lähetti myös samansuuntaisen
kirjeen. Jaakkola oli ottanut tavakseen ilmoittaa kaatuneista heidän perheilleen kirjeillä. Kotikäynti
ja omaisten kohtaaminen silmästä silmään oli ollut hänelle ylitsepääsemätön koettelemus.
     Kun kukaan siitä yksiköstä ei ollut nähnyt Einarin kaatumista, jäi sittenkin pieni toive kytemään:
entä jos hän olisi jäänyt sotavangiksi. Ryhmä toisensa jälkeen saapui Suomen puolelle. Ei vieläkään.
Raastava odotus ja hiipuva toivo jatkuivat vuosia, kunnes Einari Saarela siunattiin kentälle jääneenä
vasta vuonna 1952.
     Miehet, jotka eivät palanneet, olivat sieltä parhaimmasta päästä. Vielä hyvän aikaa taistelujen
loputtua paukkuivat kunnialaukaukset hautausmaalla kirkkoherra Jaakkolan siunatessa viimeisiä
sankarivainajia Kuusjoen multiin.
     Joku kylän pikkupojista tuli hautajaisten jälkeen näyttämään minulle suurena aarteena paria ki-
väärin hylsyä, jotka hän oli löytänyt hautausmaan takaa siltä paikalta, jossa oli ammuttu ne kunnia-
laukaukset. En oikein jaksanut innostua mokomista.

Nummenpää

Aika pian salaliittomme alusta sain Veikolta kutsun hänen kotiinsa Nummenpäähän. Nummenpää
oli pientila ja se oli harvinaista Kuusjoella. Veikon äiti, Martta, hoiteli karjaa sekä taloutta ja oli aina
menossa. Hän istui myös usein ompelukoneen ääressä valmistellen vaatteita vieraille tai talon väelle.
     Veikon isoäitiä sanottiin mammastiksi. Minun piti olla aika tarkkana kuunnellessani hänen juttu-
jaan, etten olisi ottanut leikinlaskua todeksi. Hän oli opetellut shakinpeluun yli kuusikymmentä-
vuotiaana ja häntä vastapäätä istui hyvin usein Veikon pikkuveli, Voitto. He kävivät henkien sotaa ja
ottelivat pelilaudan hallinnasta tuntitolkulla. Mammasti nauroi kiusoitellen saatuaan tyttärensä po-
jan alakynteen ja muistutteli Voiton alkeellisista virheistä. Hävityn pelin jälkeen Voitto lupasi näyt-
tää seuraavalla kerralla. Nummenpäässä kaikki pelasivat shakkia.
     Veikolla oli neljä enoa, joista Ilmari ja Arvo asuivat Nummenpäässä. Arvo tosin tuli taloon myö-
hemmin, vasta sitten kun muutkin sotilaat palailivat rintamilta. Arvo oli soittaja. Hän harjoitteli
päivät pitkät hanurilla tuijottaen samalla nuotteja ja polkien totisena tahtia oikealla jalallaan. Olen
ihan muistavinani kuinka Ilmari olisi antanut välillä soittajalle viisaita neuvoja.
     Ilmari oli sotainvalidi. Hän oli mennyt Syvärin rintamalla lankamiinaan, menettänyt sormiaan,
näön toisesta silmästä ja toisenkin näkö oli vähän niin ja näin. Räjähdys oli jättänyt pysyvät jälkensä
Ilmarin kasvoihin. Ne olivat sellaiset kuin niihin olisi heitetty pullollinen mustetta, täynnä tumman-
sinisiä laikkuja. Kun Ilmari tervehti sisään tulijaa, hän nosti päätään ja kohdisti näkevän silmänsä
tulijaan. Hänellä oli erikoiset silmälasit, joiden linssit olivat erilaiset. Toinen oli paksu ja kupera kuin
taskulamppujen linssit. Kun Ilmari halusi lukea tai tehdä muuten tarkkaa työtä hän käänsi lasinsa
niin, että se hyvin kupera linssi tuli näkevän silmän puolelle.
     Ilmari oli mehiläishoitaja ja hänen työpajansa oli täynnä toinen toistaan hienompia työkaluja.
Veikon ja minun sormet oikein syyhysivät, tosin turhaan. Ilmari piti meidät loitolla työkaluistaan,
joilla hän nikkaroi itse mehiläispesät ja niiden sisälle kaikenlaisia kehyksiä. Ilmari oli opiskellut
musiikin teoriaa ja hanurin soittoa jo ennen sotia. Ilmari ja Arvo olivat kiertäneet yhdessä maakun-
taa, Ilmari hanuristina ja Arvo rumpujen takana. Ymmärsin, että sota oli tehnyt lopun lupaavasti
alkaneesta ammattimuusikon urasta. Silti hän otti joskus myhäillen kurtun polvilleen ja antoi
sormentynkiensä hypellä haitarin koskettimilla. Mies soitteli omaksi ilokseen. Ja minun riemukseni,
sillä ainakin minun mielestäni hän soitti Arvoa paremmin, hänen soitossaan oli tarttuva rytmi ja olin
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kuulevinani siinä musikaalista ilottelua. Hän ei juuri käynyt kotinsa ulkopuolella, tuntui kuin hän olisi
ollut aika yksinäinen mies ja jotenkin hävennyt sotavammojaan.
     Veikko oli sotaorpo. Hänen isänsä oli ollut Viipuria puolustavissa joukoissa. Isä oli kaatunut
Viipurin menetyksen jälkeen Juustilassa.
     Ensimmäisestä käynnistä lähtien olin tervetullut vieras Nummenpäähän ja talon ruokapöytään.
Jo silloin taisimme Veikon kanssa suunnitella mitä rupeaisimme lähiaikoina nikkaroimaan. Kävin
joskus suurien talojen pihoilla, mutta sisälle ei tullut kutsua.

Kaksi nikkaria

Olin tehnyt yksin matkan Saloon. Ostokseni käsittivät Jokapoika-lehden, ilmailulehtiä ja
lennokkiliimaa. Siis ainoastaan tärkeitä tavaroita. Kun minulle tuli nälkä, menin ravintola Sillan-
kulmaan ja tilasin silakkalaatikkoa. Se oli niihin aikoihin ainoa ruokalaji, jota voitiin ostaa ilman
elintarvikekorttia. Ravintolassa oli suuri levyautomaatti. Kuuntelin ihastuneena levyiltä ensimmäis-
tä kertaa eri soittimien harmoniaa. Aika hyvä juttu, mutta ei sentään Penttisen veljesten hanurien
ylittävää.
     Paluumatkalla linjurin häkäkaasulla pelaava moottori ei jaksanut vetää erästä jyrkkää jokitöyrään
mäkeä ja niin me matkustajat kävelimme mäen päälle. Kuski peruutti auton, otti vauhtia alamäestä ja
näin ylämäki selvitettiin. Matkustajat autoon ja Kuusjoen suuntaan.
     Ostamani ilmailulehti oli varsinainen aarre, sillä sieltä löytyi ohjeita lentokoneiden pienoismallien
rakenteluun. Niitä minä sitten tankkasin päähäni ja luulin osaavani asian. Kun kaikissa ilmailulehdissä
oli lentokoneiden piirustuksia mallien rakentajille, niin me pojat kävimme työhön käsiksi.
     Ensimmäinen koneeni oli Kämärältä tuttu Brewster BW. Sen rakentelin Nummenpäässä ilman
piirustuksia, ulkomuistista. Siipien sovittaminen oli tukalanpuoleista ja ylimääräisiä rakoja jäi luvat-
toman paljon. Kun menin seuraavan kerran Nummenpäähän, Veikko oli tehnyt englantilaisen
kaksirunkoisen lentokoneen pienoismallin. Sitä katsellessani totesin, että minulla oli vielä paljon
parannettavaa. Veikon kone oli tehty täsmällisesti piirustusten mukaan ja se teki omaa kaartoaan
riippumalla Nummenpään tuvan katosta.
     Jossain välissä olin saanut Eeron hommaamaan minulle Tampereelta pronssitinktuuraa ja hopean-
väristä jauhetta. Näitä sekoittelemalla sain maalia, jolla pienoismallimme saivat alumiininhohtoiset
pinnat. Eeron paketti sisälsi myös autopakkelia, joka oli sopivaa täytettä pieniin koloihin. Veli-
poikani tuomisista oli ehdottomasti ykkösenä käteeni sopivankokoinen partiopuukko. Sen terä osoit-
tautui erittäin hyväksi ja partiopuukon kahvan ulokkeet estivät arpien lisääntymisen vasempaan kä-
teeni.
     Venäläisten uudet hävittäjäkoneet olivat mielestäni virtaviivaisia ja muutenkin sopusuhtaisen nä-
köisiä. Siis niitä rakentelemaan. Vähitellen pääsin samanlaisiin tuloksiin kuin Veikko.
     Myöhemmin olen lukenut, että venäläiset osasivat tehdä koneisiinsa hienon aerodynamiikan ja
siitä johtuivat niiden sulavat muodot, mutta mekaanisen toimivuuden kanssa oli vähän niin ja näin.
Olisiko ollut joku LAGG-3 hävittäjä, jonka rakentelussa ja viimeistelyssä olin onnistunut. Maalailin
siihen vielä siististi punatähden.
     Koskisen Mikko oli eristänyt salista osan heidän puolekseen paksusta pahvista ja laudasta tehdyl-
lä parin metrin korkuisella seinällä. Laskin punatähtisen koneeni seinän yläreunalle. Tyhmästi tehty,
sillä se muistutti häntä Vuosalmen maataistelukoneista ja Mikko antoi mestarityöni Yrjön leikkikaluksi.
Pelastettuani vaivoin aarteeni Yrjöltä en tehnyt enää samaa virhettä. Pienoismallien rakentelu jatkui
nyt koneilla, joihin tulivat saksalaisen sotakoneen merkit ja itärintaman tunnukset. Seuraava taisi
olla Messercshmit ME 109, täysiverinen sotakone ja ehdottomasti toisen maailmansodan hävittäjien
eliittiä.

Äiti oli aamuihminen. Hän heräili Tuomolan salissa joskus kolmelta aamuyöstä. Kun hänellä ei ollut
mitään tehtävää, hän pyöräytti rukin hyrräämään. Vaikka kehräämisestä tuleva ääni on tasainen ja
hiljainen surina, oli herääminen aamuyöstä Rauhalle ja Mikolle kaikkea muuta kuin miellyttävä
kokemus.
     Tästä seuranneen toran äiti ratkaisi menemällä Antin puheille. Hän pyysi ja sai asuttavaksemme
pienen kamarin salin vierestä. Sillä kun ei ollut mitään käyttöä ilmavalvontalottien jälkeen.
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     Peltikuoriseen pyöreään pystyuunin kylkeen asennettiin Rapid-merkkinen valurautainen liesi. Vaikka
se oli kooltaan kuin leikkiuuni, se sopi kuitenkin oivallisesti kamariimme. Pienoislieden levyillä voi
keittää, se lämmitti hyvin ja pikkuruisessa uunissa paistuivat vaikka lauantaiset perunapiirakat. Täällä
Virran Veikko maisteli ensimmäistä kertaa karjalanpiirakoita ja ilmoitti oitis pitävänsä  niistä. Äiti
kutoi Veikolle valkoiset sormikkaat ja Veikon äiti, Martta, ompeli minulle tyylikkään pusakan. Se oli
lyhyt pusero ja siinä oli samanlaiset kääntökaulukset kuin pikkutakissa. Muistan lapsuudestani vain
harvoja vaatekappaleita, mutta tästä olin hyvin ylpeä, sillä Veikolla oli samanlainen. Tuomolan kulma-
kamari oli tästä lähtien kotini puolentoista vuoden ajan.

Joululoman aikaan 1944

Ensimmäinen jouluni Varsinais-Suomessa on jäänyt muistiini Raatalan kylään tehdyn vierailun ta-
kia. Olimme jouluaaton Purasten luona heidän evakkokortteerissaan, mahtavassa Haalin talossa. Ja
sitten se varsinainen tapahtuma. Aamulla ajelimme kirpeässä pakkasessa rekikelillä Purasten hevo-
sen kyydissä joulukirkkoon. Muistissani on rekiretki, valoisa kirkko, kirkkoherra Jaakkolan kaunis
joulusaarna ja mahtavasti kaikuva jouluvirsi ensimmäisenä rauhanajan jouluna 1944.

Antin mottimetsässä oli minun joululomani aikana neljä miestä, Koskisen Mikko, Tauno, Eero ja
minä. Leimattu hakkuualue oli osittain hyvin tiheää ”vitsikkoa”, ja osittain liian tiheäksi kasvanutta
kuusikkoa. Mottien teko oli melkoista aherrusta sellaisessa metsässä. Minä olin Eeron apulaisena,
karsin, sahailin metrisiä ja pinosin halkoja moteiksi. Eero hoiteli kaadot ja halkaisemisen. En muista
mikä olisi ollut siinä metsässä kohtuullinen päiväurakka, mutta joka tapauksessa Mikko sai sen
ensimmäisenä tehdyksi. Hän katseli muiden puurtamista, lähti kävelemään kortteeriin päin ja kysäi-
si:

- No, ettäks työ lähe jo viettämiä yösyväntä?
     Ainakin minä olisin lähtenyt siitä paikasta, mutta Eero halusi saada motin valmiiksi. Taunolla oli
kaikki jo kunnossa, mutta pinoamisen hän jätti seuraavaan päivään ja lähti Mikon perään. Me Eeron
kanssa viivyimme vielä hyvän tovin mottimetsässä.
     Kun ”mottimestarit” olivat seuraavana päivänä leimikollaan, katseli Eero pitkään minun
työskentelyäni ja erityisesti pinon latomista. Hänellä oli selvästi jotain huomautettavaa. Olin latonut
kaiken väärin, kun olin sovittanut metriset halot pinoon mahdollisimman tiukkaan, ettei olisi jäänyt
yhtään koloa. Mutta kun opettaja Hännikäinen oli neuvonut koulussa, että tällainen menettely oli
rehellisen motintekijän tapa. Ei kuulemma ollut Mikon, Taunon eikä varsinkaan Eeron mielestä.
Halot piti heittää vain huolettomasti pinoon, koloista viis. Nyt minulle valkeni. Sain Eerolta runsaas-
ti kiitosta seuraavista pinoista, sillä hänkään ei olisi kuulemma osannut sovittaa niitä yhtään parem-
min. Me aloimme vähitellen pärjäillä paremmille miehille.
     Taunolta vierähti suuri luminen kuusi konkeloon eli toista puuta vasten. Tauno väänsi ja ähki
konkeloa, mutta se ei hievahtanutkaan. Taunoa ei naurattanut yhtään Eeron huomautus:

- Tauno se onkii seisottant viime yön.
     Minulle selitettiin sanonnan merkitsevät metsurien kielellä juuri tuollaista tilannetta, mutta olin
kuitenkin ymmärtäväni jutun todellisen juonen. Mikko ja Eero väänsivät pitkillä seipäillä pahan
konkelon irti toisesta kuusesta. Se oli hommaa, jonka ajaksi minut komennettiin sivummalle. Kun
konkelo oli purettu, Eero selvitteli minulle vielä kerran kaatoloven merkitystä.
     Tämän lisäksi velipoika piti minulle oppituntia aiheesta, miksi tämä tiheästi kasvava vitsikko oli
harvennettava. Tulisi kuulemma kohta kunnon metsäksi, joskus parinkymmenen vuoden kuluttua.
Kohta! Entäs sitten tuo tiheä kuusikko, jonka puut olivat jo aika suuria? Oli pakko hieman harventaa,
ettei puusto suorastaan tukehtuisi ja lopettaisi kasvuaan. Tuossa kasvaisi kymmenen vuoden kulut-
tua komeita kuusitukkeja. Eero näytti minulle vielä leimauskirveen jälkiä ja hän tuntui olevan samaa
mieltä palstan leimanneen metsäherran kanssa. Eero selitteli vielä, ettei tässä ollut tarpeeksi suurta
kuusileimikkoa paperipuiksi. Kaiken lisäksi propsin hinta oli sen verran alhainen, että suoraan vaan
polttopuuksi, joka meni kaupaksi heti. Antti oli tarkka poika metsien suhteen.
     Myöhemmin Kanervan Kalle opetti meille koulussa samoja asioita. Me tutkimme tarkasti muuta-
maa kuvaa, jotka havainnollistivat erilaisia hakkuumenetelmiä. Jälkeenpäin ajatellen Eeron päähän
oli painettu samat kaksi kuvaa ja samat periaatteet, joihin perustuen Suomen metsiä oli hoidettu iät
ja ajat.
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     Sotien jälkeen koko maan talouselämä nojasi puuhun. Kilpailujen avulla haettiin oikein maan
mottimestareita. Mottimestarit olivat kuulemma mestareita ainakin pinojen latomisessa. Eräässä
savotassa joku työmaan pomo oli alkanut purkaa tällaisen mestarin pinoa ja latoa sitä uudelleen.
Homma oli kuitenkin jäänyt kesken, sillä ärtynyt motintekijä oli lähestynyt pomoa ja uhannut halkaista
tämän pään kirveellään.
     Mikon työt rauhanajan ensimmäisessä savotassa saivat äkillisen lopun. Hänen kirveensä luiskahti
jäisestä puunrungosta suoraan jalkaterään. Verta tuli ihan kauheasti. Kunnan kätilö kävi antamassa
ensiavun ja käski Mikkoa Saloon lääkärille ompeluttamaan suuren haavansa. Mikko ei tietenkään
mennyt, eihän jalka sentään ollut irtipoikki ja varpaatkin vielä liikkuivat! Haavan paraneminen kesti
kauan. Siteitä vaihdettiin ja jalkaa haudottiin välillä kuumassa vedessä. Mikolle jäi muistoksi Antin
vitsikosta mahtava arpi jalkaterään.
     Eero lähti taas teilleen ja minä kouluun. Tauno jatkoi sen talven metsätöissä ja pääsi parhaimmil-
laan seitsemän motin päiviin. Minulle jäi kolmetoistavuotiaana muistoksi, miten metsurit
valmistautuivat työhönsä. Mikko tekaisi itse pokasahan puut, Eero veisteli siron kirvesvarren, jonka
kiinnittäminen terään oli lähes henkimaailman juttuja. Käytännön merkitystä näillä taidoilla ei ny-
kyisin enää ole, mutta ovatpa ainakin jääneet minulle ”kansatieteen osastoon”.

Koululaiset hiihtävät

Talven voimistelutunnit hiihdeltiin Kuusjoen töyräitä myötäilevillä laduilla. Kaikki eivät lähteneet
tuntien päätyttyä kotiin, vaan osa jäi laskemaan mäkeä ja rakentamaan hyppyriä. Jokitöyräs oli
hyppyrimäen alastulorinne, joka tampattiin tiukkaan suksilla. Hyppyrin töyssy tehtiin kuusen havuista
ja lumesta. Vauhtimäkemme alkoi naapurin navetan jäätyneen lantakasan päältä ja sieltä sitten an-
nettiin  sauvoilla vauhtia, sauvat heitettiin sivulle, kyyristyttiin, ponnistus hyppyrin nokalta, ilma-
lento käsiä tyylikkäästi viuhtoen ja kaunis telemark-alastulo. Ilmalentomme olivat parhaimmillaan
kuuden metrin luokkaa. Alastulorinne noustiin suksilla poikittain ja tampattiin se entistä paremmak-
si. Kun hypättiin vuorotellen, jäätiin välillä katsomaan seuraavien hyppääjien lentoa ja suksien kan-
tojen kosketusta alarinteessä ja merkitsemään se kohta havulla. Kotiin lähdettiin vasta sitten, kun ilta
pimeni tai vatsa antoi tuntuvia merkkejä ruoka-ajasta.

     Kuudennen luokan aikana meillä oli yhteiset hiihtokilpailut Kanungin koulun kanssa. Opettaja
jakoi kirjapalkinnot voittajille ja mainitsi kohdallani jotain sellaista kuin kisojen parhaalle hiihtäjälle.
Evakkopojan sisintä hiveli! Koulun hiihtokilpailuista muistan, etten ainakaan jäänyt toiseksi.

Apu ja Peto

Selvittyään siviilihommiin Antti aloitti hevosensa valmentamisen talven raveihin. Antti lakaisi pölyt
kilpa-ajorattaistaan ja valjasti entisen ravurinsa kevyiden kärryjen aisojen väliin. Antti ohjasti Apua
Raatalaan vievälle tielle, joka oli rauhallinen ja suojaisa kylätie. Aika kauan Antti ajeli kevyttä ravia,
mutta hevosen kuntouduttua hän lisäsi vauhtia. Kaikesta näki, että Apu oli luontainen juoksija. Jos-
kus Antti ajoi hurjaa vauhtia Parran kartanolta Tuomolaan päin. Hänen kätensä olivat kohollaan, kun
hän ohjasti vaahdossa ravaavaa juoksijaa entistä kovempaan lentoon. Tämän harjoituksen jälkeen
Antti peitteli hevosensa monilla loimilla ja hieroi sen lihaksia. Jos silloin olisi tiedetty eräs nykyinen
valmennustermi, olisi puhuttu intervalliharjoituksesta. Perheetön Antti viihtyi hevosensa kanssa ja
uskon, että alikersantti Antti Haikio oli kaivannut rintamalla ollessaan eniten hevostaan.
     Kun talvi teki jääpeitteet merien lahtiin, aurattiin niille raviratoja ja kilpailukausi alkoi toden
teolla. Kerrottiin miten Tuomolan Antti puhdisti palkintopöytiä ravurillaan. Niillä retkillä vierähti
sitten useita päiviä, sillä menestystä oli juhlittava. Sillä aikaa, kun Antti pisti elämää risaiseksi, Tau-
no hoiteli hevosta ja toi lopulta väsähtäneen sankarin Tuomolan kulmille.

Antilla oli talonvahtina suuri susikoira. Koiran olemus ja käyttäytyminen vastasivat hyvin sen nimeä
Peto. Koiran ärinä ja irvistys ilmaisivat kulkijalle: tyhjään taloon ei ollut menemistä. Se, että Peto oli
raadellut laitumella jonkun lampaan, ei häirinnyt Antin mielenrauhaa. Tuvassa Peto asettui usein
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Taunon jalkojen juureen ja nautiskeli velipojan rapsutuksista ja rauhallisesta juttelusta. Minua ja Manua
Peto sieti miten kuten.
     Yrjö Veikko oli kestänyt evakkomatkan rasitukset ja hänestä oli kasvanut Koskisen perheeseen
aktiivinen nuorimies. Hän sai jostain lempinimekseen Yrjö-karvapää, mutta itse poika lyhensi sen
Yr-karvapääksi. Yr-karvapää ihastui Petoon, muut kauhistuivat. Kaikkien hämmästykseksi Peto sie-
ti Yrjön kovakouraiset suosionosoitukset ja palkitsi ne pesemällä pojan kasvoja hurjan suurella kie-
lellään. Peto ja Yr-karvapää olivat erottamattomat kaverit Tuomolan talon pihanurmikolla.

Kurkkumätä

Kevättalvella 1945 niillä seuduilla raivosi nykyisin Suomessa tuntematon tauti, kurkkumätä. Kurk-
kuun pesiytynyt bakteeri nostatti korkean kuumeen ja aika paljon lapsia menehtyi tämän seuraukse-
na, Kuusjoeltakin pieni poika.
     Minun oli lähdettävä kesken koulupäivän kotiin, sillä tunsin selvästi korkean kuumeen porotuksen.
Kävin näyttämässä itseäni kunnan kätilölle, joka katsahti kurkkuani ja soitti sairasauton viemään
minut Saloon. Joku kätilön pojista yritti lohdutella:

- Nyt sinä pääset oikein bensakärryllä Saloon.
     Äiti vähän vetisteli, mutta minut kannettiin pieneen umpiautoon, jota koristivat molemmin puo-
lin valkoisilla ympyröillä punaiset ristit. Koko matkan ja seuraavat päivät olin kuumehorroksessa.
Kurkkuuni tungettiin pieniä puutikkuja, joiden päissä olevilla vanutupoilla hangattiin nieluani, Otet-
tiin bakteerinäytteitä ja kurkkuani penslattiin pahan makuisilla aineilla. Sanottiin, että tapettiin pöpöjä.
Sain nopeasti seuraa. Manu ilmestyi viereiselle vuoteelle, Kesälän Ilmari ja kohta koko tupa oli
täynnä korkeassa kuumeessa vuoteissaan hievahtamatta lepäileviä Kurkelan kylän poikia. Samat
vaivat ja samat hoidot koettelivat meitä kaikkia Salon kulkutautisairaalassa.
     Tutustuimme sairaalan arkeen, aikaiseen herätykseen, kuumeen mittaukseen, vuoteiden sijaamiseen
ja tohtorin kierron odotukseen. Vähitellen ymmärsimme jotain kuumemittarista ja omasta tilastamme.
Hoiturit opastivat meitä oman petimme sijaamiseen. Kaiken piti olla tiptop ylilääkärin saapuessa
kierrolle, jonka aikana me potilaat maata pötkötimme suorina kuin tikut peittojemme alla. Arvon
lääkäri mutisi ihan hiljaa jotain sairaanhoitajille ja poistui kiireisesti valkoinen takki heiluen.

Kuumeen laskettua me pojat panimme huoneessa ranttaliksi, tyynysotaa ja sen semmoista. Oli kui-
tenkin hoitureita, joiden vuorojen aikana hauskanpitomme oli huomattavasti hillitympää. Kerran
keittiön tarjoiluluukulta leijaili sieraimiimme ihana suklaan tuoksu, jälkiruuaksi kaakaovelliä! Taisin
ottaa ahneudessani melkoisen annoksen, mutta osa jäi syömättä. Se litku oli valmistettu keinotekoi-
sista aineista. Tuoksu oli kaakaon, mutta maku oli imelän sakariinikastikkeen.
     Kuulimme, että joku viereisen huoneen aikuinen oli saanut unipillereitä ja tietysti meidän huone-
emme poti heti pahaa unettomuutta. Hoituri vastusteli, ettei sellaisia vaarallisia aineita anneta lapsil-
le, mutta hetken mietittyään hän lupasi tuoda meille illalla unilääkettä. Päivän odottelu palkittiin,
hän piti lupauksensa ja saimme pienen valkoisen pillerin, jonka kyljessä oli c-kirjain. Se piti niellä
veden kanssa ja meidän oli heti käytävä liikkumattomina vuoteeseen. Me kehuimme aamulla teho-
kasta unihoitoa ja saimme jatkossakin näitä hiukan kirpeältä maistuvia c-luokan unipillereitä ja
nukuimme paremmin kuin koskaan.
     Aika pian sairaalaan tulomme jälkeen tutustuin minulle täysin uuteen ja ylelliseen asiaan - kylpy-
ammeeseen. Olisin lionnut siinä vaikka kuinka kauan, mutta kun toistenkin oli päästävä.
     Kun olimme tervehtyneet, meille alkoi tulla vieraita. Huoneisiin he eivät päässeet vaan
vilkuttelimme ja yritimme huudella heille lasiseinän läpi. Ainakin Tauno, Rauha ja Virran Veikko
kurkistelivat meitä potilasparkoja ruutujen takaa.
     Jossain vaiheessa kerrottiin, että nyt otetaan näytteitä ja jos kolme perättäistä ovat puhtaita, niin
sitten vain kotiin. Poika toisensa jälkeen sai passituksen, mutta minun kohdallani tuotti pettymyksen
moneen kertaan juuri se viimeinen näyte. Vaikka olin tullut melkein ensimmäisenä sairaalaan, jäin
silti viimeisenä katselemaan Uskelan kirkon tornia lähes tyhjän huoneemme ikkunoista.
     Viiden viikon kuluttua minun kolme perättäistä näytettäni olivat puhtaita. Varoiteltiin, että minul-
le jäisi tästä käynnistä sellainen arka kurkku, johon jokainen angiina iskisi hyvin helposti. Sain huo-
mata myöhemmin, että hoitohenkilökunta oli ollut kiusallisella tavalla oikeassa ennustuksissaan.
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Aikaisin lähtöpäivän aamuna kävin kylvyssä ja painelin märkään tukkaani muodinmukaisia laineita.
Tuntui aika oudolta lähteä sairaalasta ja astua Vainion linjuriin, jonka takana oli vielä siihen aikaan
tukevasti häkäpönttö.

Lukumiehiä

Kuusjoen aikana meistä Manun kanssa tuli lukumiehiä, jotka ahmivat kirjan toisensa jälkeen. Saim-
me alun koulun kirjastosta ja kirjojen maailma jatkui Kuusjoen kunnan kirjastossa. Koulun kirjas-
tosta muistan ainakin kaksi kirjaa, Aarresaaren ja Mustan kotkan kapteenin. Jälkimmäinen on säily-
nyt ehdottomasti parhaimpana suurten merien seikkailukirjana. Robinson Crusoe ja Välskärin kerto-
mukset luettiin siinä sivussa. Mark Twainin ja Jack Londonin kirjat saivat sydämemme heltymään.
Ei ollut mies etkä mikään elleivät Tarzan-kirjat tulleet luetuiksi. Kaikki lukivat, minä, Manu, Virran
Veikko, kaikki. Äiti tosin alkoi vähitellen tuhahdella:
     - Ko, yleajat o nenä kirjas, mitä lie kirjatkii, mokomii merrosvokirjoi.
     Erityisesti minua kiehtoivat Nummenpäässä  paksut aikakausijulkaisut Tekniikan ihmeitä vauh-
din vuosisadalta ja tietysti Pikkujättiläinen. Näiden kirjojen sisältöä pohdimme usein yhdessä Vei-
kon kanssa. Voimailumaailman mestareita niminen kirja johdatteli meitä nyrkkeilyn ja painin tunte-
miseen. Meille kelpasi nauru, kun Veikon pikkuveli Voitto, synnynnäinen koomikko, näytteli hir-
muisen pelottavan näköistä turkkilaista ammattipainijaa, nimeltään Ismola Jessuf, ”Skutarin kauhu”.
     Minulle mieleisiä olivat 30-luvun hiihdonvalmennuksen oppaat ja sankarikertomukset suur-
hiihtäjistä. Erityisen hyvänä harjoittelumuotona niissä kirjoissa pidettiin kesän aikana tapahtuvaa
sauvakävelyä, vähän huvittavaa. Mitähän Kuusjoen ihmiset olisivat puhuneet toisilleen Hämäläisen
pojasta, jos olisin näyttäytynyt kesällä suksisauvat kädessä ja ollut ihan tosissaan harjoittelemassa
seuraavaa talvea varten.
     Kirjat veivät meidät talvi-iltoina Etelämeren saarille, kullankaivajien reiteille jääkylmille Alas-
kan lumikentille, Afrikan viidakkoihin, Villiin Länteen ja Tom Sawyerin ja Hucleberry Finnin
jännittävään lapsuuteen.
     Lasiverannan laatikoissa ja Tuomolan vintillä oli nipuittain Hakkapeliitta-lehtiä
kolmekymmenluvulta. Niissä oli meille Manun kanssa luettavaa ja selailtavaa päiväkausiksi.

Pari kevättä

Kalle toi kevään kynnyksellä oman radionsa luokkaan, oli kuulokuvan aika. Se oli juhlaa, se! Muis-
tan jännittävän mielikuvitustarinan, joka kertoi ihmisen ensimmäisestä matkasta kuuhun. Kerronta
alkoi jotenkin tähän tapaan:

- On vuosi kaksituhatta. Saharan autiomaahan rakennettua raketin laukaisuasemaa valmistellaan
avaruusmatkaa varten…

     Vuosi kaksituhatta oli silloin kaiken ratkaiseva ajankohta ja ajateltiin, että vasta sitten ihmisen
tekninen osaaminen olisi niin pitkällä, että vaarallinen avaruusmatkailu voisi alkaa. Niinpä, niin.
     Kanervan Kalle herkistyi aina keväisin laulattamaan meillä kevätlauluja. Niiltä ajoilta ovat säily-
neet monet koululaisen laulukirjan kevätlaulut, niin kuin se:

Pursi kaunis kiikuttaa
somasti sen soutajaa,
maamies peltoon pehmeään,
kyntää, kylvää siementään
jne.

Minä en saanut kumpanakaan keväänä piirustuksiani kotiin. Kalle pidätti ne malleiksi tuleville oppilas-
polville. Tästä asiasta äitini oli taas hyvin ylpeä puolestani.
     Vuosikymmeniä myöhemmin, joskus 80-luvulla tapasin Pirkon, Kaarlo Kanervan veljentyttären.
Hän kertoi käyneensä aikoja Kallen kuoleman jälkeen Kurkelan koululla ja sen ullakolla. Siellä oli
jossain paikassa hirmuinen määrä oppilaiden piirustuksia ja maalauksia. Ne mallityöt olivat hyvässä
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järjestyksessä ja siististi pinottuina. Hän otti siellä käteensä jonkun Viljo Hämäläisen työt ja kävi
kauan sisäistä kamppailua. Nämä ottaisin niin mielelläni, mutta, mutta. Hän jätti työt entiseen paik-
kaansa ja lähti. Samana kesänä Kurkelan vanha koulu paloi ja Hämäläisen pojan työt haihtuivat
muiden taiteilijoiden luomuksien mukana savuna ilmaan. Pirkon löytämät piirustukset olisivat olleet
kappale kansakoulun kuvaamataidon historiaa ja muutenkin mielenkiintoinen kokoelma vuosikym-
menien ajalta.

Kovat urakat

Molempina Kuusjoen kesinä tein aikamoisen urakan harventamalla sokerijuurikasta. Antti neuvoi
juurta jaksaen taimien välit ja työtavat ja katsoi vielä miten minun työni sujui. Aina ohi ajaessaan hän
piipahti työmaalleni tarkastuskäynneille.
     Se työ on ollut raskainta puuhaa lapsuuteni töistä. Kyyryasento koetteli varsinkin aluksi selän
kestävyyttä. Työ oli yksitoikkoista, sillä työskentelin sarallani yksin ja tein pitkää päivää. Ensimmäi-
senä vuotena minulle lankesi reunasarka, jossa viereisen heinämaan puoleinen reuna kasvoi toivot-
tomasti juolavehnää. Savikkopelto kovettui auringon porotuksessa nopeasti ja hyvätkin taimet saat-
toivat irrota savipaakun mukana. Se oli melkoista hakkaamista. Mutta kun maa oli pehmeää ja tai-
met olivat itäneet kunnolla, työ ei ollut ensinkään hassumpaa.
     Kaikista vastuksista ja vaivoista huolimatta harvensin molempina kesinä melkoiset sarat ja kuittasin
Antilta nipun inflaation huventamia tasavallan markkoja.

From American Red Cross

Koska Suomi oli Euroopassa eniten toisesta maailmansodasta kärsineitä valtioita, Amerikan Punai-
nen Risti muisti meitä avustuspaketeilla. Sain tällaisesta avusta kengät ja housut, jotka olivat var-
maan jotain junior cowboy -mallistoa. Lämpimässä ja kauniissa tilkkutäkissä oli pieneen lappuun
painettuna tämän kappaleen päällekirjoitus. Se täkki lämmitti meikäläistä Kuusjoen ajoista lähtien
aina opiskeluaikojen loppuun asti.
     Virran Veikko ja Voitto saivat hammastahnaa. Se oli kuitenkin heidän mielestään liian hyvää ja
arvokasta tuhlattavaksi hampaiden pesuun. He söivät hyvältä maistuvan hammastahnan sentin pa-
loina. Kumpikin piti huolen, että ne palat olivat just eikä melkein tasan sentin mittaisia. Samasta
paketista löytyi lisäksi baseball ja marmorikuulia. Okariina ja nokkahuilu olivat ensi alkuun ihmet-
telyn aiheita, mutta musikaaliset veljekset oppivat kohta uusien soittimien niksit.
     Aina kun kuulen tai mieleeni tulee ärtynyt ajatus, että mitä ne jenkit täällä Euroopassa oikein
tekevät, muistan toisen maailmansodan jälkeisiä avustuspaketteja. Ne eivät voineet tulla tyhjästä
Kuusjoelle, vaan joku ihminen oli tehnyt käsillään peittoni ja vienyt sen paikallisen Punaisen Ristin
keräyspisteeseen. Mikä olikaan sanonta kiittämättömyydestä ja maailman palkasta?

Intiaanikesät -45 ja -46

Taitaa olla niin, että pesäpallo ja kevät kuuluivat yhteen jokaisessa kylässä. Samoin Kurkelan nuori-
so kokoontui nurmikentälle lyömään palloa ja tekemään juoksuja. Se oli peliä, jota kukaan ei johta-
nut ja sääntöjä noudatettiin jos noudatettiin. Ei ollut sellaista pelin vetäjää niin kuin Kämärällä Hän-
nikäisen Helmi, tarkka ja taitava pillinkäyttäjä. Kuusjoen pelit olivat enemmän nuorten tapaamisia
urheilukentäksi kutsutulla niityllä. Meikäläiselle sattui kerran vallan merkillinen juttu. Eräs tyttö
hymyili minulle pari kertaa sydäntä lämmittävästi. Näiden ikimuistoisten hymyjen jälkeen pelaami-
nen tuntui sivuseikalta. Entä se hymyilevä tyttö? Ei sitten sen kummempia.
     Kuusjoen serpentiinimäinen uoma oli syvällä korkeiden savitöyräiden pohjalla. Pappilan kylän
sillan vieressä uoma leveni sopivaksi uintipaikaksi, jota kutsuttiin Hevoslammeksi. Hitaasta
virtauksesta johtuen joen vesi lämpeni nopeasti pienissä suvannoissa ja houkutteli meidät kuumina
kesäpäivinä uintiretkille. Meitä ei haitannut yhtään veden savenharmaa väri. Vanhemmat ihmiset
sanoivat, että saimme Manun kanssa ilmaisia ja terveellisiä savikylpyjä.
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     Manu ei olisi ollut Manu, ellei hän olisi istunut vapoineen ongella Kuusjoen rannoilla. Isku-
koukku oli kesällä 1946 suuri uutuus. Manu laittoi syötiksi onkimiaan pieniä särkiä. Hän sai kou-
kuilla ainakin kaksi pientä haukea. Manu ei enää muista keitettiinkö ne vai paistettiinko, mutta sel-
vän saven maun hän muistaa. Nyt en menisi enää mistään hinnasta tehomaatalouden antamien lisä-
aineiden maustamaan Kuusjoen veteen, enkä söisi sen virran kaloja, tuskin kukaan muukaan.
     Kuusjoella oli erittäin kirkasvetinen ja luonnonkaunis Nummijärvi. Kuusjoen ja Someron raja-
mailla sijaitseva järvi oli kaukana, sillä matkaa sinne oli viitisentoista kilometriä. Kun sokerijuurik-
kaan ensimmäinen harvennus oli suoritettu, sain kinutuksi Taunolta polkupyörän ja niin me Veikon
kanssa suunnistimme lauantai-iltana järvelle.
     Järvi oli korkeiden hiekkaharjujen välissä. Harjuilla kasvava upea pilarihongisto ulottui lähes
joka kohdalla järven rantaan. Aallokosta ei ollut tietoakaan, kesätuuli puhalteli veden kalvoon aino-
astaan kimaltelevaa väreilyä. Tutkimme järven rantoja kiertämällä sitä ympäröivän polun. Ei ainut-
takaan kesämökkiä. Rannat olivat kaikki yhtä uimarantaa vaikka paras ja laajin oli laiturin ja hyppy-
tornin ympärillä.
     Jokaisena kesänä kilpailtiin järven ympärijuoksussa. Osallistujia oli ympäri maakuntaa ja se oli
hyvin arvostettu kisa. Palkintojen jaon jälkeen sitten taas tanssittiin jossain lavalla tai nuorisoseuran
talolla.
     Lauantai-iltana ilmestyi joitakin telttoja harjujen rinteille. Meillä Veikon kanssa oli taivas kattona,
havut allamme, makuupusseina paperisäkit ja peittoina  huovat. Aamulla olimme ainakin kylmissämme
kun vierailimme Veikon enojen teltassa. Arvo oli tehnyt sen pyöreästä sotilasteltasta ja siinä uudis-
tuksessa se oli saanut pyramidin muodon. Arvo salli meidän katsella hänen kiikarillaan. Se oli sota-
saalista ja oli ollut joskus venäläisen tykistön tulenjohtajan käytössä. Siksi sen näkökentässä oli
merkillisiä viivoja ja asteikkoja. Kiikaroiminen oli minulle elämys. Se toi häkellyttävän lähelle pui-
den oksat, linnut, rantojen kivet ja toisella rannalla uimapukuihinsa pujahtavat tytöt!
     Jonain kesänä Maaseudun Nuorten Liiton rakennutti Nummijärven rannalle tanssilavan. Sen nimi-
kilpailun voitti sokean mummon poika, Kaino Joki. Lavan nimeksi tuli ”Keidas”. Nimi kuvasti
hyvin luonnonkaunista järveä ja tanssilavaa muuten niin kuivien savitasankojen Kuusjoella.
     Tanssien aikana me Veikon kanssa pysyttelimme katsomisetäisyydellä lavasta. Karjalaistyttö,
joka oli hyppinyt kaksi tahtia jenkan pyörteissä kulki ohitsemme jäähylle ja sanoi posket punottaen
tanssittajalleen:

- Miul tul nii hik jot!
     Se kuulosti Veikosta hyvin kummalliselta ja hän toisteli huvittuneena pitkän aikaa karjalaistytön
sanoja. Minusta ilmaisussa ei ollut mitään merkillistä. Ei sen puoleen, vaikka ymmärsimme paikal-
lista murretta, niin kyllä meitä karjalaisiakin naurattivat paikalliset ja koomisilta kuulostavat ilmai-
sut.
     Joskus tanssilavan läheisyyteen ilmestyi suuri harvinaisuus - auto. Tyylikkäin piili oli siniharmaa
Opel Olympia, pikku-Opel Berliinin kisojen vuodelta 1936. Se oli sitten nätti kuin mikä – päiväuni.
Lavoille mentiin yleensä polkupyörillä, kuorma-auton lavalla tai harvoin pirssillä.
     Tuomolan Antti tarjosi työntekijöilleen aina elokuussa matkan järvelle. Väki pakkautui kuorma-
auton lavalle. Siihen aikaan kuorma-autoilijoilla oli lavoille sopivat kiinteät penkit matkustajien
kuljetuksiin ja niin saimme Antin kustantaman kyydin järvelle. Päivän kestävän retken aikana Aili
huolehti runsaasta tarjoilusta, ruokaa oli vaikka mitä.
     Saimme mato-ongella paljon pieniä ahvenia laiturin päästä. Manua taitaa harmittaa vieläkin, kun
madot loppuivat kesken pyynnin.
     Minun muistiini on jäänyt kuva Koskisen Mikosta. Hän oli hyvä uimari ja kun kohtasimme ve-
dessä, Mikko veteli kroolia yhtä tyytyväinen ilme kasvoillaan, kuin olisi ollut saunan löylyssä. Mie-
het ottivat viinaa ja Antti veti perskännin, mutta mitä uutta se olisi ollut.

Kuusjoen Humu

Voitto-siteet olivat jääneet vanhojen suksieni mukana Kämärälle. Uusiksi siteiksi Eero hommasi
minulle ”Rotanloukut”, sellaiset säädettävät siteet. Sain lisäksi uudet monot ja sauvat.
     Näin varustautuneena hiihtelin Veikon kanssa Nuorisoseuran talolle ensimmäisenä Kuusjoen tal-
vena 1945. Kun ilmoittauduimme talon kulmahuoneessa kisaan, pyytelivät suksiaan paahtavat mie-
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het meitä samaan sakkiin voiteluhommiin. Kaikki näyttivät niin kovilta hiihtäjiltä, että me pysyttelimme
poissa heidän joukostaan. Harmi, sillä siellä olisimme varmasti oppineet kaiken maailman voiteluniksejä.
     Lähtö ja maali olivat seurantalolla. Siitä kisasta minulle on jäänyt yksi ainoa varma muistikuva.
Tapasin Veikon heti kisan päätyttyä ja hän ilmoitti:

- Sinä päihitit minut!
     Hän sanoi sen niin reilun pelin hengessä kuin suinkin, melkein tyytyväisenä minun menestyksestäni.
Saattoi olla, että voitin sen hiihtokisan, mutta pysyvimmäksi palkinnokseni on jäänyt ainoastaan
Veikon rehti tunnustus. Meidän kisamme jatkuivat samantapaisina sen talven ajan Humun laduilla.
Sijoitukseni olivat ykköstä ja kakkosta.
     Kisoja paljon jännittävämpi tapahtuma oli palkintojen jako. Kuusjoen Humu oli järjestänyt talol-
le iltamat ja tupa oli täynnä. Kaikille palkinnon saajille taputettiin vimmatusti. Saimme kaikki talven
palkinnot samalla kertaa suuren yleisön edessä. Kun olin saanut nipun pieniä lautasia, käännyin
yleisöön päin pokkaamaan, mutta silloin suurikokoinen palkintojen jakaja nappasi minua kainaloista
ja nosti pojannappulan ylös kaiken kansan nähtäväksi. Sekös riemastutti yleisön entistä
voimallisempiin suosionosoituksiin.
     Ohjelmalliset iltamat päättyivät tunnin tanssiin. Haitaristi astui lavalle, aloitti ensimmäisen vals-
sin ja lattia täyttyi heti.
     Onnistuneesta illasta minua jäi kaivelemaan yksi ainoa juttu. En ole kertonut sitä kenellekään,
mutta nyt… Minulla oli päälläni joku Eevan Veksin vanha pikkutakki ja sen alla flanellipaita ja
korkeakauluksinen valkoinen kauluri. Siinä asussa siis näytti, että minulla olisi ollut takin alla val-
koinen villapaita, eli olin sen ajan muotiasussa. Mutta kun se mies nosti minua, kaulurini luiskahti
takin alta ja kaikki näkivät, ettei minulla ollut oikeasti sitä valkoista villapaitaa. Nippu Kuusjoen
Humun pieniä uushopeisia palkintolautasia korvasi häpeääni ja olihan jotain äidille näytettävää.
     Talven 1946 kilpailuissa opin ainakin yhden uuden asian: minun oli lähdettävä täysillä. Jos velttoilin
alussa, en päässyt enää rytmiin ja jatko sujui sitten samaan tapaan. Toinen opetus oli, että kilpahiihto
on ”itsensä tappamista”. On vedettävä täysillä, vaikka keuhkot olisivat juuri tulossa pellolle, räkätappi
vaeltaisi nenässä edestakaisin tai puutumus iskisi jyrkässä alamäessä jalkoihin vähintään yhtä paha-
na kuin nousuissa. Ylämäet ja nyppylät olivat maastokohtia, joiden nopean kiipeämisen arvelin
tuovan minulle etua, ne kun olivat samanlaista tuskaa kaikille. Tämän talven aikana vastus oli ko-
vempi kuin aikaisemmin, mutta enimmäkseen ykköstä ja kakkosta tuli sentään.
     Palkintojen jako oli sen tähden merkittävä, että Veikon eno, Penttisen Arvo, huolehti silloin lo-
puksi tanssimusiikista. Minä sain jopa yhden toivomuksen läpi ja Arvo veteli merimiesvalssin ”hän
oli maata monta nähnyt, oli itää ja etelää…” Merkittävää siinä illassa oli myös Veikon ensimmäinen
julkinen esiintyminen rumpujen takana.
     Veikko oli muusikko. Hän luritteli kummasti hanuria, mutta tanssikeikoilla hän toimi Arvon taus-
tana rummuissa. Nummenpäässä Veikko harjoitteli ahkerasti rumpujen paukuttelua, vaikka musi-
kaalinen Martta-äiti patisteli häntä usein ottamaan haitarin polvelleen ja keskittymään sen nappuloi-
hin.

Kuusjoen Humu huolehti myös kesäisin vapaa-aikojemme harrastuksista. Oli kaiken maailman
kolmiotteluja erilaisille ikäsarjoille. Haikion Antin Arvo-veli oli antanut minulle vanhat piikkarinsa,
erittäin hyvät juoksupiikkarit. Muistan erään kolmiottelun pituushypyn. Siinä tunsin piikkarien te-
hon ja sain yhden hyppyni lentämään vähäsen yli neljän metrin. Ajattelin, että nyt Veikko jää var-
masti ainakin pituushypyssä minulle toiseksi. Mutta ei, viimeisellään hän keskittyi ja keskittyi tiu-
kasti suoritukseensa ja ohitti minut. Varmaankin hän teki sen ihan tahallaan!
    Veikosta alkoi muuten kehittyä kovan luokan kaveri voimaa vaativiin heittolajeihin. Ainakin ke-
sällä –46 olin hänen kannustajanaan Salon urheilukentällä ja taputtamassa, kun Veikko kiipesi siellä
oikealle palkintopallille. Takanani istuvat Kuusjoen urheiluasiantuntijat puhelivat Veikosta vähän
harmittelevaan sävyyn, että on se kurjaa, kun noin nuori ja lupaava urheilija ei voi keskittyä pelkäs-
tään harjoitteluun, vaan sen täytyy koluta kaiken maailman kylmillä tanssilavoilla yökaudet soittaja-
enonsa mukana. Toisaalta he tuntuivat myös ymmärtävän pientilallisen talouden niukkuutta.
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Velipojat

Tauno oli kesän –45 töissä Halikossa turvesuolla. Lauantai-iltapäivisin hän polki Kuusjoelle. Hän
antoi minulle kumiteräsaappaansa puhdistettaviksi ja tanssikengät plankattaviksi. Minä sain tehdä
työn moneen kertaan, ennen kuin ne kelpasivat velipojalle. Illalla velipoika veti päälleen kaulus-
paidan, solmion ja puvun. Vielä pyykkipojat housujen lahkeisiin ja sitten pyörän selkään. Sitä läh-
dettiin tanssimaan.
     Joskus sunnuntain iltapäivällä Tauno ilmestyi huoneeseemme ja silloin äiti aloitti saarnansa, jota
en ollut kuullut sodan aikana kertaakaan:
     - Et ilkijätkii tulla tähä aikua, siul ei uo sit häppyy ei hirmuu, ei Jumala, ei ihmisii ies!
     Ja sitä jatkui kauan. Tauno kuunteli aikansa ja lähti vihdoin hakemaan polkupyöränsä tarakalta
edellisen yön tytön evakoille lähettämiä tuomisia, jauhoja, suuren laatikollisen mustia viinimarjoja,
omenia ja milloin mitäkin. Äiti lopetti saarnansa siihen paikkaan ja otti kaiken vastaan ilmeisen
tyytyväisenä.
     Kesällä –46 velipoika oli sitten Antin renkinä ja lähti aina lauantaina työviikon loputtua Kosken
pitäjän puolelle ja palasi sunnuntai-iltana. Siinä vaiheessa äiti oli jo lopettanut kovin äänekkäät
motkotukset ja odotteli ainoastaan mikä olisi lopputulos velipojan reissuista. Jos äiti odotti miniää
Koskelta, niin turhaan odotti. Tauno vastasi aina tämänsuuntaisiin kyselyihin pilke silmäkulmassa:
myö ollua vua hyvvii ystävii.
     Eero oli napannut puolisokseen Kuusjoelta Liisan ja häipynyt Helsinkiin töihin. Äiti ei tykännyt
ensinkään siitä valinnasta. Kävin kerran Liisan äidin ja isäpuolen pienessä mökissä. Se tönö oli
hautausmaasta Saloon päin jyrkässä mäessä ja oli sellaisen pieneläjän asumus, johon talolliset poik-
kesivat ainoastaan illan pimeydessä rojupullon ostoksille. Liisan isä tiputteli kuulemma ihan kelpo
pontikkaa, jota niillä main kutsuttiin rojuksi tai korpirojuksi.
     Minusta Liisan isäpuoli oli ihan mukava äijänkäppänä, joka oli sodassa ollessaan ollut mainio
konekivääriampuja ja tästä syystä saanut passituksen Blenheim BL pommikoneen kk-mieheksi. Sota
taisi loppua ennen kuin Niemi pääsi suoltamaan punatähtisiä koneita. Uskoin hänen vauhdikkaaseen
kerrontaansa, kunnes kuulin totuuden muualta: niissä jutuissa ei ole mitään perää.
     Heillä näin ensimmäisen kerran Helsingin Sanomat. Minusta se oli aika mukava lehti ja vähän
ihmettelin, etten ollut nähnyt sitä aikaisemmin. Tuomolassa olin lukenut Salonseudun Sanomia,
Uutta Suomea ja tietysti meidän Karjalaa. Kun kerroin uudesta lehdestä ja kenties kehaisin sitä
äidille, hän julmistui:

- Se siu lehteis o kommunisti leht. Uso pois!
     Yrittäessäni vielä inttää vastaan, äiti jyräsi minut ja silloin ajattelin, että olkoon tämä turha kina.
Annoin äidin pitää päänsä ja samalla pidin omani. Eeron ja Liisan avioliitto kesti sitten sen minkä
kesti.

Filatelistit

Opettaja Kanervan aikuinen poika oli filatelisti. Hänellä oli hieno ja arvokas postimerkkikokoelma.
Hänen ympärilleen kerääntyi pieni oppipoikien piiri. Olli Kanerva opetti meille miten oikea
postimerkkeilijä irrottaa merkit kuorista kärsivällisesti liottamalla, kuivaa ja käsittelee merkkejä
hellävaraisesti pinseteillä.
     Hänen luonaan ihmettelimme miten joku vanha ja vielä virheellinen merkki saattoikaan maksaa
uskomattomia rahasummia. Minä halusin myös postimerkkeilijäksi. Sain luvan leikata Tuomolan
vintiltä vanhoista kirjekuorista postimerkkien kohtia liottamista varten. Parin mökin mummot kat-
soivat myös suopeasti harrastustani. Niin sain vähitellen oikean kokoelman, jota täydentelin uusilla
Punaisen Ristin joulumerkeillä. Harmittelin, etten aikanaan ottanut talteen niitä ensimmäisiä sota-
ajan liimattavia kenttäpostimerkkejä.
     Annoimme Kanervan Ollille harvinaisia ja virhepainamilta vaikuttavia merkkejä tutkittaviksi.
Myöhemmin Olli väitti, että osa oli jotenkin kadonnut ja osasta hän ei muistanut mitään. Meille jäi
paha maku jutusta.
     Ollilta opimme, ettei postimerkkien keräileminen ole suinkaan summittaista puuhailua, vaan lähes
tiedettä hipova maailmanlaajuinen harrastus. Vähältä piti, ettei postimerkkeily vienyt mennessään,
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mutta puukko ja pienoismallit ottivat sittenkin voiton.

Teknistyvää ilmailua

Veikko aloitti liidokkien rakentelun. Kerran Veikko hinasi Haka-merkkisen liidokkinsa ilmaan, liidokki
joutui kalliorinteessä voimakkaaseen nousuvirtaukseen ja otti huimasti korkeutta, mutta sakkasi ja
syöksyi sileälle kalliolle. Liidokista jäi ehjäksi ainoastaan kuminauhalla kiinnitetty korkeusperäsin.
Itku ei kuulemma ollut kaukana. Valitettavasti kukaan ei kertonut meille lennokinrakentajan tärkein-
tä ohjetta: rakenna yhtä, lennätä toista ja korjaa kolmatta.
     Minä tilasin samanlaisen liidokin rakennussarjan, koska sitä kehuttiin helposti rakennettavaksi ja
erinomaiseksi liitäjäksi. Helppo se ei ainakaan ollut ja sen liitokyvyt olivat vähän niin ja näin, varsin-
kin, kun olin kastellut siiven päällyspaperin ja siipi oli vetänyt itsensä kieroksi. No, lensihän se nyt
miten kuten, mutta ei toivomusteni mukaan. Monet myöhemmin tapaamani rakentelijat olivat koke-
neet samaa tuskaa juuri sen saman liidokin kanssa.
     Tuomolan Aili-emännöitsijä tilasi minulta veljensä pojalle jonkun lentokoneen pienoismallin.
Olisin tehnyt Junkers JU 87:n eli Stukan, mutta en saanut mistään kuttaperkkaa sen kuomuksi. On-
gelmaan löytyi ratkaisu, kun sain Tuomolan emännöitsijältä vanhoja valokuvanegatiiveja. Liotin ja
pesin ne puhtaiksi. Näin sain helposti läpinäkyvää materiaalia, josta rakentelin kuomuja vielä mo-
neen pienoismalliin. Hytin lisäksi vaikeimmat kohdat olivat merkillisesti taitetut siivet ja kiinteät
laskutelineet.
     Tein Ailille hienon Stukan, sillä olin innostunut sen rakentelusta saatuani vihdoin hyttimateriaalia.
Kittailin ja maalailin siistin alumiinilinnun, johon tein kansallisuuden ja itärintaman tunnukset. Kai-
ken kruunasi läpinäkyvä ja ihan oikean näköinen kuomu. Vetelin vielä mustalla tukikaaret kuomun
pintaan. Olin tyytyväinen lopputulokseen ja luovutin Stukan vähän apein mielin kelpo emännöitsijälle,
vaikka sainkin siitä sievoisen rahasumman.
     En muista montako Stukaa tein, mutta ainakin Saarelan Huldan pojat saivat yhden. Kalle antoi
minulle luvan sen valmistamiseen veistotunneilla ja sain tästä syystä aika tavalla katselijoita.
      Luovuttaessani koneen Huldalle toivoin mielessäni selvää paperirahaa. Pettymyksekseni hän
sanoi, että varmaankin tarvitsette kananmunia ja sen sellaista. Minä nyökkäsin, vaikka ajattelin ihan
muuta. Joka tapauksessa minulla oli sen ajan mukaan ajatellen varsin arvokas kantamus elintarvik-
keita, kun saapastelin takaisin Tuomolaan.
     Viimeisin Kuusjoen ajan pienoismallini oli Junkers JU 88. Se oli pitkärunkoinen ja
kaksimoottorinen saksalainen syöksypommittaja. Uhrasin siihen huomattavasti aikaa ja taloudelli-
sia varojani ostamalla sopivia pienoismallien maaleja. Alasivu sai vaaleansinisen värin ja yläsivu
suojavärimaalauksen, ruskeaa ja vihertävää. Se oli sitten kaikkein kehittynein pienoismallini. Olisi
hauska tietää, mihin se sulavarunkoinen Junkers joutui. Kenties se pölyyntyy vieläkin Tuomolan
ullakolla.

Nuoret kokeilijat ja keksijät

Kuusjoen kunnankirjastossa oli Ilmari Jäämaan ”Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja”, joka taisi
kulua eniten Veikon ja minun lainoissa. Huomasimme molemmat, että kirjassa oli paljon sellaista,
joka oli mahdotonta toteutettavaksi. esimerkiksi se pienen auton tapainen maantiekiituri, joka sai
liikevoimansa jalkojen ja käsien yhteistyöstä.
     Veikko syventyi heti sellaisiin henkimaailman juttuihin kuin puhelimeen, kidekoneeseen ja radi-
oon. Kun menin Nummenpäähän, minulle esiteltiin parannettu painos lankapuhelimesta tai yksin-
kertainen Bellin puhelin. Veikko ja Voitto olivat parannelleet tavallista lankapuhelinta käyttämällä
ompelulangan asemasta ohutta käämilankaa. Johan kuului. Bellin puhelimessa käytettiin oikeita
puhelimen kuulokerasioita. Talon ullakon ja saunan välillä kulki ohut johto, joka oli yhdistetty mo-
lemmista päistä kuulokerasian toiseen ruuviin. Toisen ruuvin he olivat liittäneet maajohtoon.
Kuuluvuus oli paljon parempi kuin lankapuhelimessa ja linjahurina samanlainen kuin oikeissa
kuulokkeissa.
     Veikon tehtyä oman kidevastaanottimensa minäkin sain jostain tarvittavat osat, kuulokkeet, kelan,
kondensaattorin ja sen merkillisen kiteen. Pienen lasiputken toisessa päässä oli piikide, joka oli yhdis-
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tetty vastaanottimen piiriin. Putken toisessa päässä oli laitteen ulkopuolelta kädellä liikuteltava ohut
piikki, joka sekin liittyi vastaanottimen piiriin. Tämä oli kideradion ydin. Kiipesin suureen koivuun ja
vein sinne mukanani antennilangan.
     Kuulokkeet korville ja säätelemään kondensaattoria ja kidettä. Siellähän soi! Kuuluvuutta voi
parannella etsimällä piikillä tasasuuntaajakiteestä vielä herkemmän kohdan.
     Veikko taisi kurkistella jo radiovastaanottimien koneistoja ja suorittaa kuulokkeella
mikrofonikokeiluja. Hän ymmärsi mitä tarkoittivat radioputkissa hila, anodi ja katodi ja hän yritti
epätoivoisesti selittää niin yksinkertaisen radioputken toimintaa minulle.
     Veikko oli hommannut Salosta jonkun radioliikkeen ullakon romuvarastosta kaikki nämä hienot
tarvikkeet, jotka olivat meille vähintään kullan arvoisia.
     Meillä ei ollut muita oppaita kuin kirjat ja kansakoulussa hankittu lukutaito. Kaiken kokeilemi-
sen ja keksimisen lisänä meillä oli alituisesti mukana yrityksen ja erehdyksen tie.

Kaksi filosofia

Kesäillat olivat Kuusjoella kahden filosofin aikaa. Istuimme iltaisin Veikon kanssa rinnakkain selät
vasten Kuusjoen kirkon kiviaitaa ja paransimme maailmaa.
     Kummastelimme toisen maailmansodan lopulla Saksasta löytyneitä keskitysleirejä ja pohdimme
atomipommeilla tuhottuja Japanin kaupunkeja. Se ainakin oli varmaa, että valtio, jolla oli sellainen
ase, tulisi voittamaan leikiten kaikki sodat. Jos sitten mikään maa uskaltaisi niihin tästedes ryhtyä.
     Käpykaartilaiset, metsäkaartilaiset eli sotakarkurit saivat meidän hiljaisen tuomiomme. Osa suo-
malaisista oli sodan alkaessa lymynnyt metsiin ja piiloutunut sinne omiin korsuihinsa. He olivat
yleensä äärivasemmistolaisia. Kun meidän maamme poliittinen ilmapiiri oli muuttunut, tulivat metsä-
kaartilaiset koloistaan, rehvastelivat punaisen aatteensa voitolla, saivat hyviä virkoja valtiollisessa
poliisissa ja kelpo korvauksia suurista kärsimyksistään käpykaartissa. Mistä ihmeestä aavistelimme,
että Suomessa olleet sotavangit ja inkeriläiset saisivat itärajan toisella puolella päinvastaisen kohte-
lun.
     Koska meillä oli elävänä esimerkkinä sokea Joen-mummo, pohdimme usein sokeuden ja
kuurouden vamman vertailua ja sitä kumpi olisi helpompi vaihtoehto.
     Nojasimme selkämme kesäisen auringon lämmittämää kiviaitaa vasten ja pohdimme maailman
menoa hämärässä illassa lähelle puolta yötä. Juttelimme myös tietyistä reiluista tytöistä. Me pu-
huimme heistä tuntitolkulla, mutta meillä kummallakaan ei riittänyt rohkeutta tai edes tullut mie-
leenkään mennä suosikkityttöjemme juttusille tavatessamme heidät maantiellä.

Tiet erkanevat

Suuret maatilat joutuivat sodan jälkeen luovuttamaan korvausta vastaan maitaan siirtoväen asutukseen.
Tuomolan Antti olisi myynyt oman osuutensa mieluimmin Koskisen Mikolle, mutta metsämaata oli
aivan liian vähän, tuskin rakennuspuiksi. Kesällä 1946 Mikko lähti Karkkilaan ja teki kaupat kyl-
mästä tilasta, eli maatilasta, jossa ei ollut aariakaan peltoa, mutta sitäkin komeammat metsät.
     Samana kesänä kaatuivat ensimmäiset tukkipuut ja Mikko rakenteli pienen mökin asuttavaan
kuntoon ja väliaikaiseksi tarkoitetun korsunavetan lehmille. Muu perhe painui samaan suuntaan niin
nopeasti kuin suinkin.
     Vaikka Taunolle suorastaan tarjottiin kotivävyn paikkaa Koskelta, hän haikaili silti ihan omaa
maatilaa. Tauno olisi saanut rannikolta kalastustilan, mutta selvittyään hengissä Laatokan myrskyis-
tä ja kahdesta sodasta, hän halusi jalkojensa alle tukevaa maata. Äiti puhui jatkuvasti pienestä
mökistään:

- Vaik ois kolm kolkkane, mut koha ois oma.

Mauno Koskisen ja minun yhteinen neljän vuoden lapsuus päättyi elokuussa 1946. Meillä olivat
takanamme huikeat poikavuodet Kämärällä ja yhdessä koetun evakkoajan ilot ja murheet Kuusjoella.
Mauno oli suorittanut Karjalassa alakoulun kaksi vuosiluokkaa yhdeksässä viikossa. Hän oli oppinut
perustaidot Helmi Hännikäisen ja Kaarina Kokan opastuksella. Luovaan leikkiin ja puuhasteluun
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koulu ei antanut mahdollisuuksia, mutta me korvasimme ne ihan omin päin Kämärän tien varsilla,
taisteluhaudoissa ja sorakuopissa.
     Kuusjoella Mauno kävi kolmannen ja neljännen luokan. Olen ihan muistavinani, että hän teki
kouluhommia tosissaan päämääränään oppikoulu. Evakkoaikana Rauha ja Mikko pitivät entistä tär-
keämpänä lastensa koulutusta. Manu suunnisti elokuussa Karkkilaan yhteiskouluun ja vuokra-asun-
toon. En hurrannut teiden erkanemiselle.

Lähdön aikaa

Aino tuli käymään kesällä Kuusjoelle. Hänen tuloaan tiedettiin odottaa ja sitä myös odotettiin. Hän
toi tuulahduksen menneistä vuosista äidille, Rauhalle ja Mikolle. He muistelivat entisiä
metsäpirttiläisiä, nauroivat joskus katketakseen ja välillä he taas itkeä pirauttivat jutuille, joita en
ollut koskaan kuullut. Minä sen sijaan melkein ujostelin sisartani, ja tästä syystä äiti esitteli
pienoismallejani hänelle. Näistä Aino sanoa paukautti:
     - Sinä käytkin puusepäksi, perustat vielä huonekalukaupan ja näytät köyhälle kansalle ihmeet!
     Tästä lähtien näin itseni tekemässä huonekaluja verstaassani, sellaisena konepuuseppänä. Kone-
puuseppää oli kuusjokelainen puuseppä Lehtonen ollut tekemässä minusta jo silloin, kun oli käynyt
heidän poikiensa luona. Olin saanut työskennellä leikiten purevilla sahoilla ja hienosti vuolevilla
työkaluilla. Ensin olin tehnyt istuvan koiran ja petsannut sen Lehtosen opastuksella bruuniksi, sellai-
seksi kauniin ruskeaksi. Sitä puuseppä oli kehunut vaikka kuinka, mutta siitä seuraavasta työstä,
revolverista, hän ei sanonut sanaakaan. Vähän ihmettelin. Ei olisi pitänyt, sillä Lehtosen kaksi poi-
kaa lepäsivät tien toisella puolella sankarihaudoissa.
     Koska olin pienenpuoleinen ja hintelä, Lehtonen ei suositellut minua penkkipuusepäksi, vaan
konepuusepän ammattiin. Kun Aino sitten puheli samaan suuntaan, näin itseni puuhailemassa joi-
denkin koneiden kimpussa. Veikolla oli selvänä ammatinvalinnan suunta, Strömbergin konepajan
ammattikouluun Helsinkiin. Minä kuvittelin, että Veikon koulun lähellä olisi myös joku puupuolen
ammattikoulu, jossa minusta tulisi taitava konepuuseppä. Vaikka totta puhuen en edes tiennyt, mitä
se konepuuseppä oikein puuhailisi.
     Joskus kotona ollessa olin halunnut puimakoneen syöttäjäksi, samanlaiseksi kuin Simolan Eino.
Sodan aikana luulin soveltuvani parhaiten ainoastaan hävittäjälentäjäksi. Silloin tällöin olin alkanut
pohtia mielessäni, että voisin olla Jalmari-enon ja monien muiden sukulaisteni tapaan rajamies. Sai-
sin hiihdellä pitkin rajalinjaa ilman elämän pikku murheita ja lämmitellä laavutulilla suurissa metsis-
sä. Ei hassumpaa.
     Elokuussa 1946 saimme Ainolta kirjeen. Hän toivotti minut tervetulleeksi Haminaan oppikou-
luun. Siellä oli kuulemma Koiviston Yhteiskoulu, joka otti opintielle juuri evakkojen lapsia. Ainon
toive oli myös, että edes yksi sisarussarjastamme saisi muutakin kuin kansakoulupohjan. En pitänyt
erityisemmin ajatuksesta ja penäsin äidiltä, niin mutta kun se ammattikoulu… Kuitenkin Ainon
tarjous oli selvä vaihtoehto syksyllä kurssimuotoisena alkavalle jatkokoululle, eikä sekään oikein
viehättänyt. Äiti vielä vakuutteli:

- Niäthä sie, et siul ei uo tiäl yhtiä mittiä. Ei sit mituse mittiä.
     Näinhän minä ja tiesin äidin luvanneen oman osuutensa perikunnan omaisuudesta Taunolle. Eero
halusi omansa, mutta Aino ja Rauha olivat luopuneet isän osuudesta Taunon hyväksi ja tuntui kuin
minulta olisi odoteltu samaa. Kyllä minä jotenkin tajusin, että äit-Mar oli ihan oikeassa: tulevaisuuteni
olisi jossain muualla. Kun kerroin Veikolle Haminan koulusta, hän meni hiljaiseksi, painoi päänsä
eikä sanonut mitään.

Tie

Niin minä odottelin elokuun loppupäivinä linjuria ja matkaa Haminaan, sen Koiviston koulun
sisäänpääsykokeisiin. Välillä taisin toivoa, etten selviytyisi niistä vaikeista kokeista, koska olin aina
uskonut oppikoulun olevan minua viisaampia ja muutenkin hienompia ihmisiä varten.
     Vasta jälkeenpäin minulle on valjennut, että Kuusjoen postin edessä seisova muistiinmerkitsijä oli
lähdössä neljätoistavuotiaana maailmalle, vierellään evakkoreissuilla kolhiintunut matkalaukku. As-
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tuin lähes tyhjään linja-autoon ja sain oikealta ikkunapaikan. Ymmärsin silloin hyvin selvästi, että nyt
jätän lopullisesti taakseni Kuusjoen. Tänne en enää palaa. Edessäni oli tie ja sen mutkat. En voinut
aavistaa, mitä kaikkea olisi niiden takana. Vainion linjuri huristeli häkäkaasun voimalla kauppojen ohi
ja painui hautausmaan vieritse kohti Saloa. Auto nostatti kuivalla maantiellä komean pölypilven, joka
sitten laskeutui hiljalleen viimeisimmän lapsuuteni kylän raitille.
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EPILOGI

Elämä johdatteli Virran Veikon ja minut aika tavalla eri suuntiin, mutta luotettava postilaitos piti
huolen yhteyksistä. Vaikka jossain elämämme vaiheessa tapasimme aika harvoin, silti meillä oli
kuitenkin aina asiaa toisillemme.
     Vuosikymmeniä liittolaisuutemme alusta näin hänen luonaan ensimmäisen kerran paljon puhu-
tun rakkineen, tietokoneen. Veikko esitteli vakuuttavasti sen ihmeellisiä ominaisuuksia. Kirjoitusta
voi korjata mielin määrin, kappaleita voi siirtää uusiin kohtiin, tekstin kokoa ja kirjaimien mallistoja
voi muutella jne. Minusta kone näytti erinomaiselta, mutta arvelin sen kuitenkin vaativan käyttäjältään
korkeampaa matematiikkaa. Siis, se on Veikon heiniä, minä en koske tuollaiseen vekottimeen.
     Jonkun vuoden ajan sain Veikolta tyylikkäästi tietokoneen printterillä tulostettuja kirjeitä. Olisi-
ko tuossa PC:ssä sittenkin jotain järkeä?
     Elämä järjesteli asioita niin, että minulle tuli yllättäen runsaasti aikaa. Oli kirjoittamisen vuoro.
Vaikka olin aina ajatellut kirjoittamisen aloitusta huomenna, silti tuntui esteenä olevan jotain vielä
tärkeämpää. Mutta nyt kun aikaa oli siunaantunut, käsi ei enää totellut ja kirjoituskoneen kanssa tuli
luvattoman paljon lyöntivirheitä ja sen myötä kiroilemisen syntiä. Oikeastaan Virran Veikkoa saa-
daan syyttää näistä teksteistä, sillä ilman tietokonetta en olisi koskaan kertonut oman lapsuuteni
kylistä.

Vuonna 1987 teimme Manun kanssa Kannaksen matkan. Manu oli tutustunut työnsä puolesta Kan-
naksella NL:n korkeimpaan rajaviranomaiseen, joka ukrainalaisena ymmärsi meitä ja teki matkam-
me mahdolliseksi. Kaunis heinäkuinen päivä oli suosiollinen, kun istuimme venäläisen rajavartios-
ton maastoautossa ja katselimme outojen tunteiden vallassa Kannasta Viipurista itään.
     Emme lähteneet matkalle ihmettelemään nykyisen Kannaksen arkkitehtuuria, vaan etsimään oman
lapsuutemme jalanjälkiä. Ne löytyivät! Ne sotaa edeltäneen ajan Kämärän kylän tanssilavan tolpatkin
olivat niin hyvin säilyneet, että niiden varaan olisi voinut vielä rakentaa entistä ehomman ”parketin”.
Tosin asumusten raunioita peitti armelias kukkaketo ja koivikot, mutta ne olivat siellä. Ne muistivat
meidät.
     Saaroisten kylän tien mutkat olivat tuttuja, samoin ahotervakkoja kasvava kotipolku. Kotipihlajien
kohdalla niiden viesti kutsui minua. Tässä oli aikoinaan puolittain maahan kaivettu savusauna, tule
katsomaan! Matala kuoppa kertoi viestin oikeaksi. Lähellä Saunaniemeä oli tiellä ollut aina
vesilätäköitä. Mihin ne olisivat sieltä kadonneet? Tuntui kuin Laatokan myrskyjä vastaan rakennettu
aallonmurtaja olisi odottanut juuri minua.
     Minulle oli järkytys, miten hyvin kaiken muistin. Niin kuin vuosikymmeniä ei olisi ollutkaan
siinä välissä. Käynti kotitanhuvilla sai meidät uskomaan omaan muistiimme. Kun kirjoitin, elin
uudelleen lapsuuteni kylien aikaa ja sain kaiken takaisin.
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Viljo Hämäläisen kirja on pääpiirteissään kertomus pienen pojan matkasta Laatokan

rannalta Metsäpirtistä evakkokyliin Savoon, jatkosodan Kannakselle ja Varsinais-Suo-

meen. Teos kuvaa lähihistoriamme tapahtumia ihmisen kokoisesta näkökulmasta.

Karjalaispojalla on tallessa kyky muodostaa havaintokuvia elämän menosta. Lukijalle

välittyy karjalainen elämänmyönteisyys sekä lämmin yhteisöllisyys. Kirja kuvaa kui-

tenkin sekä tapahtumia että ihmisiä realistisesti. Se kertoo rehellisesti ja koskettavasti

sodasta sekä sen lähtemättömistä vaikutuksista elämään. Kertoja ei puhu sankari-

hahmoista tai menestystarinoista, vaan ihmisen arjesta menetysten ja onnen, itkun ja

naurun keskellä. Kirja vie lukijansa matkalle kadonneisiin kyliin ja aikaan sekä syvästi

inhimillisiin kokemuksiin ja tunteisiin.
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