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Sodan lapseksi syntynyt
Torstaina 30.10.1939 äitini 
Lyyli Rouhiainen, os. Ijäs, 
kuuli kotonaan Kurkijo-
en Elisenvaarassa radiosta 
Tasavallan presidentin pu-
huvan: - Minä Tasavallan 
presidentti julistan Suomen 
sotatilaan Neuvostoliittoa 
vastaan. Äitini säikähti 
suuresti, samoin myös mi-
nä, sillä minulle tuli kiire ja 
tulla tupsahdin maailmaan 
vähän ennen aikojani.

Kun aikanaan aloitin 
kouluni Jämsän Jokivarren 
koulussa opettaja kysyi – 
milloin olet syntynyt? Mi-
nä vastasin; - en mie muista, 
mut sillo ko talvisota sytty. 
Tähän opettaja jatkoi –minä 
en muista sitä.

Talvisodan syttymispäivä 
on ollut merkittävä elämäs-
säni. Syntymäpäivänäni on 
aina pidetty puheita ja li-
putettu pyöreinä vuosina, 
varsinkin nyt kun tuli kulu-
neeksi 70 vuotta talvisodan 
syttymisestä. Niinpä minä-
kin nyt koetan saada kasaan 
omia muistojani ja muilta 
kuulemiani tapahtumia noil-
ta lapsuuteni ensimmäisiltä 
vuosilta, ja koko elämäni 
vaiheilta sillä onhan niihin 
heijastunut lapsuuteni sota-
vuodet ja evakkomatkat.

Kotini oli hyvin lähellä 
rautatieasemaa, sillä isäni 
Vilho Rouhiainen toimi ase-
mamiehenä Elisenvaarassa. 
Niinpä pian syntymäni jäl-
keen meidän oli lähdettävä 
lähievakkoon Alhon Korpe-
laan äitini Aino Ristolaisen 
kotitaloon. Minä oli silloin 
neljän päivän ikäinen ja iso-

siskoni Irma vasta runsaan 
vuoden ikäinen.

Myöhemmin, siis maalis-
kuussa, piti sitten kaikkien 
lähteä pitemmälle evakko-
matkalle. Meidän perheen 
matka johti itäisen Karjalan 
ja Kainuun kautta Kemin 
alapuolelle Simoon. Siitä 
evakkoajasta olen kuullut, 
että ensi alkuun sijoitustalos-
sa otettiin hieman töykeästi 
vastaan, mutta kun mummo-
ni halusi mennä navettaan 
auttamaan, että talon emäntä 
saisi levätä, niin tahti muut-
tui ja ”sydän” löytyi.

Äidilleni ja minulle, vai-
vaiselle rääpäleelle, sijattiin 
vuode tuvan sänkyyn ja muu 
evakkoväki nukkui lattialla. 
Äitini muisteli usein kuinka 

hän Simojoen avannossa 
kovalla pakkasella huuhteli 
vaippojani. Joka tapauksessa 
Simo, pohjoinen pitäjä antoi 
meille suojan silloin. Lie-
neekö tällä ollut vaikutusta 
elämässäni, sillä pohjoinen 
Suomi on aina vetänyt minua 
puoleensa ja Lapinmatkan 
olen saanut elämässäni ko-
kea ja aina vain olen valmis 
kulkemaan kairassa ja tuntu-
reilla. Johtuneeko siitä, että 
kun pienenä pantiin kierto-
laiseksi niin kulkeminen tun-
tuu hyvältä edelleenkin. 

Evakkomatkalla jou-
duimme jossakin vaiheessa 
Simosta Keski-Suomeen kun 
isäni sai asemapaikan Keu-
ruulta ja siellä syntyi veljeni 
Pekka 30.12.1940. Oli siinä 

äidillä työtä ja touhua kun 
minä olin vähän yli vuoden 
vanha ja isosisko Irma vä-
hän yli kahden vuoden van-
ha. Ja mukana oli sota-ajan 
puutteet ja vieraat ja oudot 
ovet.

Paluu Karjalaan - ja 
uudelleen evakkoon 

Aikanaan palasimme mekin 
muiden evakoiden lailla ta-
kaisin Karjalaan, kotosuo-
memme rakkaimpaan kolk-
kaan, Kurkijoen Elisenvaa-
raan, kotiin. Siellä vartuin 
ja kasvoin sisarusten kanssa 
ja joitakin muistoja on jää-
nyt mieleeni. Haapavaaran 
mummolassa oli töissä so-
tavanki Niko. Muistan, että 

hän otti minut usein syliin-
sä, silitteli päätäni ja itki. Se 
tuntui silloin oudolta, mutta 
myöhemmin olen käsittänyt, 
että hän kaiketi muisti ja ikä-
vöi omia lapsiaan.

Vielä muistiini nousee 
eräs tapahtuma. Mummo-
lassa oli pieni koira, minun 
hyvä kaverini. Eräänä aamu-
na kaikki aikuiset hosuivat ja 
olivat kuin vihaisia, tönivät 
minua pois. Koira päästettiin 
ulos, Niko otti säkin, lähti 
ulos ja koiran perään, laittoi 
sen säkkiin ja hukutti sen 
avantoon. Koiraan oli tullut 
penikkatauti ja koira oli siis 
lopetettava.

Vielä eräs muistikuva so-
dan ajalta. Olimme talvella 
tulossa potkukelkalla joltakin 
rokotusreissulta. Edellämme 
hiihti valkopukuinen sotilas. 
Kun tulimme pellon reunaan 
kuului lentokoneen pelotta-
vaa jyminää. Sotilas huusi, 
että takaisin metsään puitten 
alle. Sieltä katselin ja siellä 
pelkäsin, pellolle ropisi jota-
kin koska lumi pöllysi. Yhä 
vieläkin, sotaisia elokuvia 

katsellessani, lentokoneiden 
äänet tuntuvat pahalta.

Kevättalvella maalis-
kuussa syntyi Elisenvaa-
rassa perheemme kuopus, 
Matti. Hän oli aivan vauva, 
kun sota tuli taas rauhalli-
semman ajanjakson jälkeen 
pahojen äänien ja lentoko-
neiden muodossa arkiseen 
elämäämme pelottavan lä-
helle. Kesäkuun Elisenvaa-
ran vaietusta pommituksesta 
muistan kun piti juosta tien 
ja puron yli asetettua kape-
aa lankkua pitkin metsikön 
suojaan. Me selvisimme, 
kun taas kaikki evakkoju-
nista samaa tietä paenneet 
eivät selviytyneet. Koko-
naiskuvan tajusin vasta 
vuosikymmenien jälkeen 
lukiessani kirjaa Vaiettu Eli-
senvaaran pommitus. Olen 
miettinyt vakavana, että 
kuinka lähellä mekin olem-
me olleet ja silti selvinneet. 
Olihan kotini vain noin 500 
metriä asemaa vastapäätä, 
pajupusikon ja pellon taka-
na. Suuri nöyryys ja kiitol-
lisuus on täyttänyt mieleni 
tämän kaiken tajuttuani.

Aikanaan piti sitten läh-
teä kokonaan kotoa pois. 
Minulla ei silloin ollut min-
käänlaista käsitystä, kuten 
nykyajan lapsilla, että on 
olemassa eri valtakuntia, 
kuten Suomi, Ruotsi jne. 
Ihmettelin, koska en edelli-
sestä evakkoreissusta muis-
tanut mitään, että mihin me 
oikein menemme kun koti 
piti jättää? Mielikuvissani 
on, että evakkojuna oli ra-
dalla metsässä ja siellä las-
tattiin ihmisiä ja tavaroita 
vaunuihin. Taas tulivat len-
tokoneet ulisten. Kiireesti 
pois junasta ja kuusien alle 
piiloon. Tämä toistui myös 
toisen kerran, pois junasta 
ja ratapengertä alas. Äidillä 
oli Matti sylissään toisessa 

Pienenä 
tyttönä 
kotipor-
tailla

Isona 
tyttönä 

samoilla 
portailla 

yli 50 
vuotta 

myöhem-
min.

Oletko syntynyt 30.11.1939 Kurkijoella?
Jos olet, niin kirjoittele muistojasi ja kuulumisiasi.
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Kuolleita

Lähteellä

Hartaus sunnuntaille
 10.1.2010
1. sunnuntai loppiaisesta

Rakkaamme

Siiri Maria 
LÖTJÖNEN
o.s. Hongell

*  25.2.1922 Kurkijoki
†  28.11.2009 Hoivakoti Pumpuli

Helähti tiuku,
värähti tähti,
jotain kallista luotamme lähti.
Tummuiko taivas,
murhetta yössä?
Ei, pikku enkelit Luojansa työssä,
Sielun kaipaavan kantoivat toisen luo.
Kaksi tähteä meille nyt tuikettaan tuo.

Lämmöllä muistaen
Lapset perheineen
Lastenlapset perheineen
Siskot
Läheiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos kaikille, jotka 
olitte läsnä ja lähellä, sekä ajatuksin huojensitte suruamme.
Kiitos Kartanonmäen kotipalvelulle ja Hoivakoti Pumpulille 
Äitimme hellästä hoivasta ja huolenpidosta.

Rakkaamme

Irja Eila Tuulikki
OJANEN
o.s. Kontulainen

*  12.2.1927 Kurkijoki, Soskuan kylä
†  12.12.2009 Kotonaan Alastarolla

Käsi kädessä kuljimme rinnakkain,
vuosikymmenet yhteistä matkaa.
Käsi kädestä irtosi – yksin jäin,
minun täytyy taivalta jatkaa.
Muistot kauniit voimaa antaa,
surun raskaan hiljaa kantaa.
Erkki
Niin väsyneenä lopun matkaa kuljit,
uneen rauhaisaan nyt silmät suljit.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mutt´ tiedämme sun hyvä olla on.
Tuula ja Erkki
     Petri
Tiina ja Martti
     Tomi
     Tuomas, Oona ja Ronja
     Eevastiina ja Matti
Pekka
Pertti, Terhi, Eero, Timo ja Sanna
Minna, Juha, Anna ja Aino

Siunaus toimitettu.  Lämmin kiitos osanotosta. 

Katsoin vanhoja valokuvia. Albumien kätköistä löytyi lap-
suuteni perhe ja sen monenlaiset ikuistetut hetket. Yhdessä 
kuvassa lepäsin äitini sylissä, vieressä isä ja rusetit kaulassa 
totisen näköisenä nököttävät veljeni. Sohvan edessä oli kaste-
pöytä maljoineen ja kynttilöineen.

Tuohon kuvaan olen palannut usein aikaisemminkin. Nuo-
rempana mietin siinä usein itseäni, nyt enemmänkin vanhem-
piani. Heille ole tärkeää tuoda lapset kasteelle, antaa heidät 
Jumalalle. He halusivat antaa lapsilleen jotain enemmän kuin 
mitä he olisivat itse osanneet tai pystyneet.

Omasi tai lastesi kastekuvan äärellä sinäkin voit nähdä 
häivähdyksen tuosta hetkestä. Omaa kastettamme emme 
useinkaan muista. Niin pieniä ja tietämättömiä me olimme. Ja 
saimme olla. Vanhempamme antoivat meille matkaan monen-
laista: hellyyttä ja rajoja, ruokaa ja huolenpitoa. Miksi he eivät 
siis olisi kantaneet meitä kasteelle ja kertoneet Jumalasta? Ja 
vaikka he eivät olisikaan, miksi me jättäisimme tekemättä sen.

Elämää matkatessa kaste usein unohtuu. Sen merkitystä ei 
tule ajatelleeksi, eikä siihen juuri törmää muutoin kuin omien 
ja kummilapsien ristiäisissä. Kasteveteen kerran upotettuna me 
kannamme kastetta itsessämme. Kaikki on pesty pois, lika ja 
vanha kuona. Joka päivä saan upottaa siihen itseni, elämäni, 
kysymykseni, pelkoni ja epäilyni. Silloin tiedän, että Jumala 
ottaa sen kaiken vastaan.

Miksi en siis antaisi lasteni päästä osalliseksi tuosta elämän 
vedestä, virvoituksen lähteestä, kasteesta? Se on ilmaiseksi 
tarjolla kaikille. Siinä Jumala astuu askeleen meitä kohti, syli 
avoinna. Joka kerran on tuohon Jumalan lähteeseen upotettu, 
voi ammentaa siitä koko elämänsä ajan.

      Aulikki Mäkinen
Aulikki Mäkinen toimii vs. kirkkoherrana 
Vehmersalmen seurakunnassa.

Tammikuu

8 Pe Titta, Hilppa
9 La Veikko, Veli, 

Veijo, Veikka
10 Su Nyyrikki
11 Ma Kari, Karri
12 Ti Toini
13 Ke Nuutti
14 To Sakari, Saku
15 Pe Solja
16 La Ilmari, Ilmo
17 Su Toni, Anton, 

Anttoni, Antto
18 Ma Laura
19 Ti Heikki, 

Henri, Henna, 
Henrik, Henni, 
Henriikka, 
Henrikki

20 Ke Sebastian
21 To Aune, Oona, 

Netta, Auni

1. Kuka oli Turjanlinnan 
kuulu asukki?

2. Mikä on Ilkka-lehden 
kotikaupunki?

3. Kuinka pitkä Suomen 
pisimmän miehen Väinö 
Myllyrinteen sanottiin 
olevan?

4. Mooses ylensi käärmeen 
erämaassa Raamatun 
mukaan. Mistä se käär-
meen kuva oli tehty?

5. Entä mikä voima kät-
keytyi tähän tangon 
päähän nostettuun käär-

meen kuvaan?
6. Missä EU-maassa on pie-

nimmät naisten ja mies-
ten väliset palkkaerot?

7. Mikä on YK:n ruokajär-
jestön FAO:n mukaan 
maailman vaarallisin 
ammatti?

8. Mikä on eskadroona?
9. Missä Messinan kaupun-

ki on?
10. Kuinka monta lemmik-

ki- ja kotikissaa arvioi-
daan olevan maailmassa?

o.s. Veikkolainen

s. 24.9.1923 Kurkijoki
k. 23.12.2009 Vantaa

Syvästi kaivaten
Jorma
Niko

Eelis ja Anni

Kun ilta saapui,
niin matka päättyi,

ja uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska,
ei vaiva mainen.

On rauha syömmessä
nukkuneen.

Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Aili
RIIHELÄ

Aloitin joululomani kahdella hyvin erilaisella musiikki-
tilaisuudella samana päivänä. 
 Perjantaina töiden jälkeen kiiruhdin Turun tuomio-
kirkkoon laulamaan Kauneimpia joululauluja. Maailman 
kauneimmaksi joululauluksi sanottu Jouluyö, juhlayö 
koskettaa vuosi vuoden jälkeen. Sen laulaminen tuo jou-
lun tunnun sisimpään. Ja näin kiireisessä toimitustyössä 
myös sen syntyprosessi nostaa hyvän mielen pintaan. 
Syntyihän se nopeasti ja olosuhteisiin, joissa tekniikka ei 
toiminut – urut olivat rikki. Pastori Joseph Mohr kirjoitti 
sanat sen jälkeen, kun hänen joulusaarnan valmistelun-
sa keskeytyi lapsen kastamiseen. Tämä miilunpolttajan 
”joululapsi” innosti hänet runoilemaan ja kanttori Franz 
Gruber sävelsi runon ja niin he esittivät sen jo jouluyön 
messussa pienessä kyläkirkossa kitaran säestyksellä 
kaksiäänisesti laulaen. Siitä alkoi laulun voittokulku 
kirkkoihin ja joulukoteihin ympäri maailmaa.
 Samana iltana olin tyttärieni kanssa Yö-yhtyeen kon-
sertissa. Tunnelma oli tyystin toisenlaisen iskelmällisen 
rock`in sykkiessä suonissa. Konsertin loppupuolella nou-
si lavalle Jussi Hakulinen. Kuuntelin, mitä hän oikein 
laulaa.... Viimein kaivoin kiireesti käsilaukustani kynän 
ja paperia esille, työnsin baaripöydän kulmaa sen verran 
tyhjäksi, että paperini mahtui siihen ja puolipimeässä 
salissa kirjoitin kertosäkeen sanoja ylös: ”Vaan isä huusi 

tuskissaan, pojat tulkaa auttamaan, kun motti murtuu 
koska vaan.”  Laulu oli järkyttävän koskettava kertomus 
hänen isänsä ja setänsä kokemuksista sodassa ja sen 
jälkeen. 1964 syntynyt lauluntekijä, karjalaisen evakon 
poika, Jussi Hakulinen käsitteli reilut 5 minuuttia kestä-
vässä tarinallisessa laulussaan monia sodan jälkeiseen 
elämään liittyneitä kipupisteitä – osin vaiettujakin.
 Jälkeenpäin mietin näitä kumpaakin tilaisuutta, mi-
hin osallistuin. Miten musiikki koskettaa ja samalla 
myös hoitaa. Mietin myös, miten paljon onkaan meitä 
– sodan koskettamia – vaikka emme ole päivääkään so-
dan aikana eläneet. Sodan jälkeisen sukupolven lapsia, 
jotka olemme kokeneet sen omalla tavallamme, joko 
vaiettuna tai sotakertomuksin kyllästettynä. Millaisen 
tunnemyrskyn sanat sota, sota-aika, evakkous ja Karjala 
meissä herättääkään. 
 Seuraavat vuodet elämme 70-vuotismuisteloiden 
parissa. Marraskuussa tuli 70 vuotta talvisodan sytty-
misestä, maaliskuussa sen päättymisestä, sitten lyhyt 
rauhan aika ja taas 70 vuotta jatkosodan alkamisesta 
jne... Kirjoittakaapa niistä tuntemuksista, joita ne he-
rättävät, te, jotka olette ne itse eläneet ja seuraava ja 
sitä seuraava sukupolvi, miten olette ne kokeneet.

           Helena Sulavuori

Osanottoon

Kurkijoki-
adressi

4 erilaista: kirkko, vanha 
maisemakuva, värillinen 
maisemakuva, kulleroita

Hinta: 8 € saatavissa toimituksesta
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Syntyneitä

  Sanan
Voimaa

Näkökulmia

Vanhoja kuvia

8.1. Ps. 72:11-12 Kaikki 
kuninkaat kumartakoot 
häntä, ja palvelkoot 
häntä kaikki kansat, 
sillä hän kuulee köyhän 
avunhuudot ja rientää 
turvattoman auttajaksi.

9.1. Jes. 60:2-3 Katso, pi-
meys peittää maan, yön 
synkkyys kansat. Mutta 
sinun taivaallesi kohoaa 
aamunkoi, Herran kirk-
kaus hohtaa sinun ylläsi. 
Niin kansat tulevat sinun 
valosi luo ja kuninkaat 
sinun aamunkoittoosi.

10.1. 1. sunnuntai loppiai-
sesta Matt. 3:16-17 Kun 
Jeesus oli kastettu, hän 
nousi heti vedestä. Sa-
massa taivaat aukenivat, 
ja Jeesus näki Jumalan 
Hengen laskeutuvan 
kyyhkysen tavoin ja aset-
tuvan hänen päälleen. 
Ja taivaista kuului ääni: 
“Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen 
mieltynyt.”
Virsi 214:1
Kun kasteen Jordanvir-
rassa myös Jeesus otti 
vastaan, vanhurskautta 
kaikkea hän täytti ai-
noastaan. Hän meille 
kasteen asetti puhtaiksi 
tullaksemme, verellään 
meidät pelasti taivaaseen 
päästäksemme. 

11.1. Jes. 12:3 Te saatte rie-
muiten ammentaa vettä 
pelastuksen lähteistä.

12.1. Jes. 42:1 Katso: mi-
nun palvelijani, jolle 
minä annan voiman, 
minun valittuni, johon 
olen mieltynyt. Henkeni 
olen laskenut hänen 
ylleen, hän tuo oikeuden 

kansojen keskuuteen.
13.1. Tit. 3:4-5 Mutta kun 

Jumalan, meidän pe-
lastajamme, hyvyys ja 
rakkaus ihmisiä kohtaan 
tuli näkyviin, hän pe-
lasti meidät, ei meidän 
hurskaiden tekojemme 
tähden, vaan pelkästä 
armosta. Hän pelasti 
meidät pesemällä meidät 
puhtaiksi, niin että syn-
nyimme uudesti ja Pyhä 
Henki uudisti meidät.

14.1. Joh. 1:29 Katsokaa: 
Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman 
synnin!

15.1. Ps. 89:21-22, 29 Minä 
olen löytänyt palvelijani 
Daavidin ja voidellut 
hänet pyhällä öljylläni. 
Minun voimani vahvis-
taa häntä ja käteni on 
hänen tukenaan. Kos-
kaan en ota häneltä pois 
armoani, minun liittoni 
kestää horjumatta.

16.1. Jes. 42:3 Murtunutta 
ruokoa hän ei muserra, 
lampun hiipuvaa liekkiä 
hän ei sammuta. Tin-
kimättä hän toteuttaa 
oikeuden.

17.1. 2. sunnuntai loppi-
aisesta Joh. 2:7-9, 11 
Jeesus sanoi palveli-
joille: “Täyttäkää astiat 
vedellä”, ja he täyttivät 
ne reunoja myöten. 
Sitten hän sanoi: “Ot-
takaa nyt siitä ja viekää 
pitojen valvojalle”, ja he 
veivät. Valvoja maistoi 
vettä: se oli muuttunut 
viiniksi. Toisin kuin 
palvelijat, jotka olivat 
veden astiasta ottaneet, 
hän ei tiennyt, mistä viini 
oli peräisin. Tämä oli 
Jeesuksen tunnusteoista 
ensimmäinen, ja hän 
teki sen Galilean Kaa-
nassa. Hän ilmaisi sillä 
kirkkautensa, ja hänen 
opetuslapsensa uskoivat 
häneen.
Virsi 367:5
Jää sydämeeni vieraaksi, 
ainoa auttajani. Kyyne-
leet ilojuomaksi muuttu-
vat voimastasi. Kun hau-
taan kerran päättyy tie, 
niin vieraanasi minut vie 
hääjoukkoon, juhlaan 
taivaan.

18.1. Ps. 105:1 Kiittäkää 
Herraa, huutakaa avuksi 
hänen nimeään, kerto-
kaa kansoille hänen suu-
rista teoistaan!

19.1.2 Pyhän Henrikin 
muistopäivä Hepr. 13:7-8 
Muistakaa johtajianne, 
niitä, jotka julistivat teille 
Jumalan sanaa. Pitä-
kää mielessänne, miten 
he elämänsä elivät, ja 
ottakaa heidän uskonsa 
esikuvaksenne. Jeesus 
Kristus on sama eilen, 
tänään ja ikuisesti.

20.1. Room. 12:12 Toivokaa 
ja iloitkaa, ahdingossa 
olkaa kestäviä, rukoilkaa 
hellittämättä.

21.1. Joh. 1:14 Me saimme 
katsella hänen kirkkaut-
taan, kirkkautta, jonka 
Isä ainoalle Pojalle 
antaa.

22.1. Ps. 105:4-5 Turvau-
tukaa Herraan ja hänen 
voimaansa, etsikää 
aina hänen kasvojaan. 
Muistakaa aina hänen 
ihmetyönsä, hänen tun-
nustekonsa ja hänen 
tuomionsa.

Kaikki 
loppuu 
aikanaan
Joulu loppuu 
Loppiaiseen
siirrytty on vuoteen 
toiseen.
Vielä muistuttelee Nuutti
uusi vuosi tänne muutti.

Laatikkohon pakataan
tähti, koristeet.
Kuusi ulos nakataan
mistä sillä teet.

Lähes vuosi elellään
ennen kuin me ehditään
aikaan jolloin koristeita
kuuseen tarvitaan.

Mitenkäs oli joulumieli
jokaisella meillä.
Poisko sekin heitetään
jonnekin vaan kätketään?

Syntyykö se joulun alla
kaikkein sisimpään?
Tänä vuonna sitä emme
pois me heitäkään.

   Terttu Ketola

Hyvää Uutta 
Vuotta ja

kiitos yhteistyöstä!
Hiitola-Säätiö

Mie istuin keinutuolissa ja 
katsoin kynttilän liekkiä, 
mietin että kynttilälläkin on 
sydän. Välillä sen liekki on 
ihan hiljaa niin kuin minäkin 
ja sitten se liekki yht´äkkiä 
lipattaa. Miusta tuntui, jotta 
sen sydän ajatteli kuten mi-
nunkin, kun katsoin tuota 
pientä poikavauvaa. Sain 
kortin sukulaisystävältä he 
oli kuvannu oman esikoi-
sensa, jonka saivat vähän 
ennen joulua. Laitoin sen 
kortin tuohon pöydälle, jotta 
näen sen siinä ja tuli kohta 
seimen lapsi paljon syvem-

Tapaninpäivän 
mietteitä

Tämän kynttilän liekki on 
niin erilainen, minä katson 
sitä ajatuksella ja mietin, sen 
sydän on varmaan yhtä läm-
min kun sen ihmisen miltä 
olen sen saanut.

Pyhät kääntyi lopuilleen 
ja päivät alkavat pidentyä, 
kohti kevättä eletään. Jou-
lukukka tuoksuu pöydällä 
vieressäni. On niin hiljaista 
ja rauhallista. Kun katson 
tuota pienen pojan kuvaa, 
silmät ovat niin kirkkaat ja 
pieni hymy kasvoilla. Hän 
ei onneksi tiedä vielä maa-
ilman menosta mitään. Kun-
pa hänelle kerrottaisiin siitä 
ihmeellisestä seimen lapses-
ta, mikä on meille kaikille 
syntynyt ja osattais turvata 
häneen.

Toivotan kaikille Hyvää 
ja Rauhallista Uutta vuotta!

Karjalan mummo

17.12.2009 syntyi potra poi-
ka TYKS:issä. Paino 3770 
g, pituus 53 cm. Onnelliset 
vanhemmat Heidi Mäkinen 
ja Tuomas Kettunen Loi-
maalla. Molemmilla juu-
ret Kurkijoella. Heidin äiti 
Alholta, Tuomaksen isoisä 
Mikrilästä.

Nuorta perhettä onnitte-
lee Saini-mummo ja Martti-
papa

Elisenvaaran Martat kokoontuu keskiviik-
kona 13.1.2010 klo 13 Revolla, Hattulanmä-
entie 31. Miehet mukaan.

Kurkijoen my:n hallitus kokoontuu Kur-
kijokelaisen toimituksessa 13.1.2010 klo 
15.30.

Hiitola-Kurkijoki Sukututkijat kokoon-
tuu torstaina 14.1.10 klo 18 Karjalatalon 
Wärtsilä-salissa, Helsinki Käpylänkuja 1. 
Tutkimme mukana tuotuja vanhoja valoku-
via Hiitolasta ja Kurkijoelta. Seur. kokoukset 
18.2. ja 18.3. Tervetuloa! Lisätietoja Veikko 
Revolta p. 050-5606049 tai veikkorepo@ 
hotmail.com

Hiitolan Pitäjäseuran järj. hengellinen tari-
nailta ti. 19.1. klo 18 Tuomarink. 2 Pori. Lii-
sa Syrjän juontamassa illassa vieraina Kari 
Penttinen ja Juhani Kemppainen. Kaikki ovat 
tervetulleita. 

Muistettavaa

Kasematti Ilmarisen päälliköt vaihtuivat 30.1.1940. Vas. uusi päällikkö vänrikki Matti Im-
monen ja oik. kadetti Jorma Haapkylä.
Kuva: Jorma Haapkylän kokoelma

Vanhan 
kansan 
sanontoja
Tammikuu, jos on tasasta, 
niin helmikuu jo heiluttaa.

Jos ei pauku paavalina, ei-
kä kylmä kynttelinä, ei ole 
kesästä kelpoa.

Jos kynttelinä härkä räys-
tään alta juo, niin maariina 
kukko jannoo kuolee.

Allakka tietää, allakka 
muistaa, allakka koskaan ei 
petä ei.

Ennen sitä syötiin lusikalla 
voita, tattarryynii ja talkku-
noita, nyt sitä syödään sel-
laista rasvaa, joka puitten 
latvassa kasvaa.

Syömällä ei talo köyhdy, 
mutta juomalla.

Maaliskuus viel lapsiraukan 
peukaloa paleltaa.

Raikkuun patterin tykki ”Olavia” suunnataan. Tykkimalli 152 K 77 (eli 6-tuumainen jäyk-
kälavettinen kenttäkanuuna vuodelta 1877). Tämä tykki oli ainoa patterilla sen jälkeen kun 
6.12.1939 toinen vietiin rintamalle Impilahdelle, ”Olavi” siirrettiin asemastaan Lapinlah-
delta myös rintamalle helmikuussa 1940.
kuva: Jorma Haapkylä, Rainar Hakulisen kokoelma

min mieleen.
Tämä joulu on taas eri-

lainen. Vaikka on kaikki 
hyvin, paljon ystäviä on 
käynyt katsomassa ja olen 
saanut joulutervehdyksiä, 
mutta elämänkumppanin 
puuttuminen tuntui ikävältä, 
vaikka hän on ollut pois jo 
muutamia vuosia. Toisinaan 
se tuo tipan silmään. Kynt-
tilä palaa minun vieressäni 
ja kun kirjoitan sen valossa, 
se tuntuu lepattavan niin 
iloisesti. Se kertoo minulle: 
Elä sure! Kaikki on hyvin, 
on lämmintä ja ruokaa. 

Tummalla iltataivaalla
minä tähdenlennon näin.
Mitähän nyt toivoisin?
miettimään jäin.

Paljon silloin menetin,
kun pois me lähdettiin.
Taa rajan koko Karjala
jättämään jouduttiin.

Jos tähdenlento toiveeni
vain yhden täyttää vois.
Toivoisin että milloinkaan
ei me lähdetty ois pois.

Terttu Ketola

Tähdenlento
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Elisenvaaran yhteiskoulun 
ensimmäisen matrikkelin 
toimitti vuonna 1956-57 
johtajatar Saimi Hukka-
nen, joka kolmen vuosi-
kymmenen ajan oli ollut 
koko ajan vahvasti mu-
kana koulun toiminnassa. 
Matrikkelin vaikeassa ja 
aikaa vaativassa toimitus-
työssä hänellä oli apuna 
tyttärensä Hellikki Matt-
lar, joka kirjan alkusano-
jen mukaan kokosi oppi-
lasmatrikkelin ja kirjoitti 
Elisenvaaran osalta.

Kuin mausteena asia-
tietojen lomassa kirjas-
sa on kerrottu hauskoja 
sattumuksia koulun maa-
ilmasta. Niissä on muka-
vasti paikallisväriä ja ne 
kertovat koulun hyvästä 
ilmapiiristä. Saattaapa 
joku lukijoista vielä tun-
nistaa ja muistaa henki-
löitäkin.

Hellikki Mattlar on 

Kuvat on skannattu jostain painotuotteesta, alkuperäisiä ei löydy, 
kertoo Tapio Nikkari. Olisiko teillä sellaisia, hyvät lukijat?

Elisenvaaran yhteiskoulun matrikkelista poimitut

Hauskat sattumukset koulun maailmasta
valikoinut matrikkelista 
”Kurkijokelaista” varten 
nämä ”saavanmäkeläiset” 
jutut. Hänen kertomiaan 
lisätietoja on lisätty sulku-
merkkien kera.

- Pian alkoi yhteiskoululai-
sen sisimpään tulla annos 
tärkeyttä ja asioita alettiin 
katsoa niin kuin tieteelli-
sesti. Kun Kaisa tuli kotiin 
ensimmäiselle lomalle, läis-
käytti hän kirjat pöytään ja 
julisti:

”Tuos nipus sitä on tolk-
kuu.”

Johtajattaren talouden-
hoitaja ilmoittaa: ”Siellä 
on eräs herra ja poika.” Hä-
märähkössä huoneessa joh-
tajatar kääntyy arvokkaasti 
kumartavan silmälasipäisen 
herran puoleen ja matalam-
paa miestä tarkoittaen ky-
syy: ”Mille luokalle hän 
pyrkii?”

”Molemmat kuudennel-

le.”
(”Herra” oli Joose Hy-

tönen ja hänen toverinsa 
oli Eero Repo. Pojat oli-

vat pyrkimässä Parikkalan 
keskikoulun jälkeen lukioon 
Elisenvaarassa.)

Verbien yksikön kolmas 
persoona päättyy useimmi-
ten pitkään vokaaliin. Esi-
merkkejä tulee hyvää vauh-
tia: kaataa - itkee - leikkii 
- uskoo - joutuu - syöksyy 
- määrää -. Tauko. Ei tule 
öö:hön päättyvää. Viimein 
juuri Helsingistä tullut tyt-
tönen ( Arla Kilanto): ”Töö-
löö.”

Ilmari (Holm) on melko 
pitkä poika. Matematiikka-
tunnilla on kiirehtimätön 
vääntäytyminen pulpetista 
vastausasentoon jo loppu-
maisillaan. Rauhallisena 
odotellut ”Hanksi”: ”Vielä-
kö sitä Ilmaria riittää?”

Matrikkelista: ”Hanksin” 
eli kapteeni Hannes Liukko-
sen tilillä on enemmän kou-
lukaskuja kuin kenenkään 
muun koulumme opettajan. 
Niistä on jokunen mukana 
tässä, mutta alkuperäisestä 
yhteydestään irrotettuna ne 
tuntuvat aivan kalvenneilta, 
puuttuuhan kirjoitetusta ää-
nensävyn muhevuus ja viit-
tilöivän etusormen säestys”. 
Hän opetti matematiikkaa, 
luonnonoppia, kirjanpitoa ja 
poikien voimistelua)

Opettaja maantiedetun-
nilla: ”Kerrotaanpa Siperian 
oloista. Millainen kaiku jo 
Siperian nimellä on ollut?” 
Aarno (Leskinen): ”Kolkko 
kaiku.” Ja istahtaa.

Tytöt käytävässä: ”Opet-
taja, siellä sataa, ei voi men-
nä ulos. ̀ Hanksi` etusormel-
la viipottaen, vakuuttavasti 
kuiskaten: ” Sumua, su-
mua…”

30-luvulla on politikoi-
minen koulussa kielletty. 
Maisteri S. (Sovinen, joka 
opetti luonnonhistoriaa ja 
maantiedettä) rukouksista 
palattua opettajain huo-
neessa, virsikirja kädessä: 
”Tässä kylläkin sanotaan 
selvästi: Mua o i k e a l l e  
ojenna.”

”Baarissa” ja sinne johta-
vissa portaissa saa oleskel-
la vain ruokailutunneilla. 
Kiellettynä aikana törmää 
poika valvovaa opettajaa 
kohti. ”Mitäs Pentti täällä 
tähän aikaan piileskelee? 
Mitä syöt?” Pentti posket 
pullottaen: ”Possua.”

Piirustustunnilla on mai-
nittu taidehistorian suuret 
nimet Michelangelo, Leo-
nardo da Vinci ja Rafaello. 
Valmistuneen maalauksen 
oikeasta alakulmasta opetta-
ja (Toini Sorri) sitten lukee: 
Leonardo da Jouhki.

Elisenvaaran yhteiskoulu pihan puolelta.
 

Elisenvaaran yhteis-
koulun itäpäädyn opet-
tajainasuntoja.

kädessä Pekka, Irman ja 
minun piti selvitä yksin. 
Muistan, että sotilas siep-
pasi minut kainaloonsa ja 
kantoi suojaan. Sitten hän 
kaivoi taskustaan piirretyn 
sotilaskortin ja antoi sen mi-
nulle. Se oli ”sota-aarteeni” 
kauan, kauan, kadoten sitten 
joskus jonnekin ja kasvoin 
yli sotilasihastukseni.

Aikanaan saavuimme, 
jälleen, Keuruulle Asun-
nan asemalle mistä isäni 
oli saanut työpaikan. Minä 
ihastelin asemaa, en ollut 
koskaan nähnyt mitään niin 
hienoa. Nyt ymmärrän, mi-
täpä Asunnan asemaraken-
nus olisi ollut Elisenvaaran 
upean asemarakennuksen 
rinnalla, mutta Asunnalla 
oli suurissa ruukuissa kuk-
kia asemalaiturilla. Siitä kai 
on lähtöisin rakkauteni kuk-
kien viljelyyn kesäkodissani 
Muuramen Livohkassa. 

Asunnan ajalta mieleeni 
nousee talon vanhan isän-
nän hautajaiset, sillä taloon 
sijoitetut evakotkin saivat 
kutsun. Sieltä tulee mieleeni 

eräs ruokalaji. Sitä syödes-
säni ajattelin, että tämä on 
varmasti rikkaiden ruokaa, 
se oli hyvää, mutta en ollut 
sellaista koskaan ennen saa-
nut. Kyse oli hämäläisestä 
imelletystä perunalaatikos-
ta, jota Karjalassa ei tunnettu 
lainkaan. Nykyäänkin laitan 
jouluruokia valmistaessani 
myös ”rikkaiden ruokaa” ja 
hyvältä se vieläkin maistuu. 
Ei kuitenkaan niin hyvältä 
kuin karjalanpiirakat, joita 
mummoni Maria Ijäs, os. 
Kiiski ja äitini olivat mes-
tareita tekemään. Minusta 
ei niiden tekijää tullut. Se 
on harmi.

Eräs evakkomatkan kipeä 
muisto on myös kun jouduin 
pois kotiväen luota. Kai so-
ta-ajasta johtuen minä olin 
pieni ja heiveröinen ja kun 
ruokapuoli oli olosuhteista 
johtuen ajoittain heikko niin 
kummitätini Anni Ijäs nou-
ti minut luokseen Jämsään 
Auvilan kartanoon, missä 
hän toimi karjakkona. Tätä 
kautta minä tulin ”lihapato-
jen ääreen” eli sain riittäväs-
ti myös maitoa ja aloin vart-
tua. Tätä varttumista kum-

mini hoivissa kesti lähes 
kahdeksan vuotta. Kouluni 
aloitin Jämsässä mutta sieltä 
minut toimitettiin mummo-
laan Loimaan Torkkalaan ja 
vihdoin Jyväskylään, minne 
mummolan väki ja kummi-
tätikin muuttivat. Kierto-
laiselämäni päättyi osalta-
ni vasta 1952 kun sisareni 
Irma kuoli 13-vuotiaana 
vaikeaan sairauteen ja mi-
nä muutin takaisin kotiini. 
Muutto ei ollut ihan yksin-
kertaista, tunsin vierautta 
kodissani. Sekä kummitäti, 
että äitini ovat kumpikin 
jääneet minulle kaukaisiksi, 
en ole tavoittanut sydämen 
sidettä kumpaiseenkaan. 
Eräänlainen sotaorpo – ja 
invalidi, olen tuntenut ol-
leeni tällä evakkopolulla. 
Toki olen saanut purkaa 
näitä tuntojani ammatti-
auttajille koulutuksessa 
ollessani. Olen saanut avun 
myös hengellisestä elämäs-
tä, johon kasvoin jo lapsena 
pyhäkoulussa, partiotoimin-
nassa ja seurakuntanuorissa 
ollessani Sieltä löysin myös 
elämäntehtäväni. Siitä olen 
kiitollinen.

Elämäntyö 
seurakunnassa
Käytyäni kouluni loppuun 
Jyväskylässä hakeuduin 
seurakuntaopistoon Jär-
venpäähän. Luther-opis-
tossa suoritin Nuoriso- ja 
Diakoniatyön tutkinnon 
vuonna 1964. Olin lupau-
tunut työhön Kellokosken 
mielisairaalaan, jossa olin 
suorittanut määrätyn har-
joittelujakson. Kuitenkin 
pohdin työn raskautta ja kun 
olin nuori, tuntui se sitäkin 
raskaammalta. Peruutin 
menoni ja olin vähän aikaa 
kuin tyhjän päällä. Kesän 
katseltuani sain Inkeroisista 
seurakunnan ensimmäisen 
nuorisotyöntekijän viran. 
Siinä kului vuosi ja sitten 
minut kutsuttiin kotiseura-
kuntaani työhön. Otin kut-
sun vastaan ja Jyväskylän 
kaupunkiseurakunnan pal-
veluksessa kuluikin sitten 
37 vuotta. Eläkkeelle pääsin 
vuonna 2002.

Työsarkani seurakun-
nassa alkoi tyttö- ja nuori-
sotyössä. Toimialaani kuu-
luivat kerho- ja partiotyö 
moninaisine toimintoineen. 

Toisenlaisena muistin Elisenvaaran komean asemarakennuksen.

Jatkoa sivulta 1
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Sisäpihan puo-
leisella portaal-
la, josta pääsi 
paitsi kouluun 
myös kansliaan 
ja opettajien 
huoneeseen. 
Vas. johtajatar 
Saimi Huk-
kanen, voim.
op. Lyyli Sorri 
ja maisteri 
Lyyli Isoranta. 
Takana vas. 
kapteeni Han-
nes Liukkonen 
ja maisteri 
Toivo Sovinen. 
H.Mattlarin 
kokoelma

Johtajatar Hukkasen kotona. Vas. Hellikki ja Saimi Hukkanen, voim. op. Lyyli Sorri 
ja maisteri Lyyli Isoranta. Takana perheen uskollinen kotiapu Vilma Pukki Koivistolta. 
H.Mattlarin kokoelma

Henan aineesta (Heikki 
Poutanen. Perheen äiti oli 
kuollut, ja taloutta hoitavat 
pojat isän apuna.): ”Kun on 
minun vuoroni laittaa ruo-
kaa, otan 8 litraa vettä ja 2 
kiloa tattariryynejä ja keitän 
puuron. Kun isä tuo makka-
raa, niin mittaan senttimet-
rinauhalla 10 senttiä isälle, 
10 senttiä Lassille, 10 sentti 
Tassulle, 10 senttiä Jussille 
ja hyvin hiukan enemmän 
itselleni.”

Laurille on tullut nelonen 
sekä suomessa että ruotsis-
sa. Laurin äiti todistuksen 
nähtyään naurahtaa:

”Tää meijän Lauri on nä-
köjään ihan ummikko: tää ei 
ossaa suomii, ei ruotsia”

Fysiikassa on ehditty 
kappaleiden liikkeeseen. – 
Mainitaanpa jokin liikkees-
sä oleva esine. – Raha. –

Nyt en oikein tiedä, mitä 
tarkoitat, että siis… - Niin-
kun meijän kaupassa.

Pesäpallo-ottelu on täy-
dessä vauhdissa, mutta ta-
kakentällä on ollut suht. 
rauhallista, ja O.H.( Osmo 
Hartikainen, pitkä ja hoikka 
poika) pistää toimettomat, 
kevätkoleudessa palelevat 
kätensä housuntaskuihin. 
`Hanksi`: ”Osmo, muistam-
me kätöset.”

Tekee mieli jäädä väli-
tunniksi käytävään. ”Saan-
ko minä olla sisällä, kun 
on paha olo?” Valvonta-
vuorossa oleva ”Hanksi” 
koettaa pulssia kuulut koi-
rannahkarukkaset kädessä. 
”Ei onneksi ole kuumetta”.

Konventissa olisi pitä-
nyt tanssia, mutta kun ei 
ollut halukasta peliman-
nia, niin rohkenivat J.J.ja 

A.S. (yläluokkalaiset Juho 
Jussilainen ja Aarne Sal-
minen) lähteä maisteri I:lta  
”grammaria” pyytämään - 
- lähes keskiyöllä. Maisteri 
I (Lyyli Isoranta): ” Kuka 
siellä kolkuttaa?” Jussi: ”No 
näitä vua koulupoikii - täl 
kertaa.” Gramofoni saatiin, 
mutta lienee tämä vierailu 
antanut aihetta erinäisten 
käyttäytymisohjeiden jake-
lemiseen lähipäivinä.

(Maisteri Isoranta opetti 
saksaa ja englantia ja hänen 
tunnillaan piti osata läksyt. 
Hän oli kotoisin Sysmästä. 
Siitäköhän johtui, että hä-
nellä oli tapana puhutella 
oppilaitaan sukunimellä, 
myös alaluokkalaisia. Hän 
asui koulurakennuksessa, 
ensimmäisessä kerrokses-
sa. Hellikki M. ihmettelee 
poikien rohkeutta! Ja myös 

ihmistuntemusta.)
Kapteeni (”Hanksi”) 

on tilapäisesti lähetetty III 
luokkaan maantiedetuntia 
pitämään. Tovin tuijottelee 
etäisyyteen. Toteaa: ”Villi 
itä. Villi länsi. Muuta en 
tiedä.”

Opettaja pyytää kerto-
maan jotakin olennaista 
silmälasikäärmeestä. ”Sil-
mälasikäärme muistuttaa 
ihmistä, joka käyttää silmä-
laseja.” (Sekä kysyjällä että 
vastaajalla oli silmälasit.)

Opettajan pikku tyttö, 
alakoululainen, tutkii suur-
koulun vuosikertomusta. 
”Kyl se on sentää hyvä, et 
saap käyvä yhteiskouluu 
Elisenvaaras, ku Viipuris 
pittää käyvä sammaa luok-
kaaki monta vuotta, ens A- 
ja sit B- ja sit C-luokka.”

Ahvenanmaalta hiljak-
koin Karjalaan muuttaneen 
Nissen (Holmström) suo-
menkielen sanavarastossa 
on pieniä aukkoja. Opettaja: 
”Hyvä lapsi, millainen sinun 
vihkosi nyt on?” Nisse re-
hellisin ilmein: ” Niin, se 

on pudonnut tielle, missä 
oli hevosen landaattia.”

Piirustustunnin tehtävä:  
syyslehtiä.   Henan (Heikki 
Poutanen) aikaansaannos: 
Helsingin Sanomat 11.9.36, 
Uusi Suomi 15.9.36, Karjala 
16.9.36, Suomen Sosialide-
mokraatti 20.9.35 jne.

(Hellikki M. muistaa, et-
tä hänen piirustuksenopet-
tajatätinsä näytti piirustuk-
sen kotona. Koko arkki oli 
täynnä lehtien nimiä, jotka 
oli piirretty matkien niiden 
omaa kirjasinmallia.)

Opetellaan ruotsalaisia 
sananlaskuja alkeiskirjan 
alusta. Ensimmäisen luokan 
pojan käännös: Vem litet sår, 
den litet får.   Kuka pieniä 
kylvää, se pieniä saa.

(Sananmukainen oikea 
käännös on: kuka vähän 
kylvää, hän vähän saa. Mi-
tä kylvää, sitä niittää, voisi 
sanoa Suomessa)

Punkasalmen ranta, 
moottorivene ja Ossi ( Os-
mo Turtiainen).Muutamat 
saksalaiset turistit pyrkivät 
mukaan veneeseen. Ossi 

yrittää sekä moottoria että 
keskustelua käyntiin. Jo sy-
tyttääkin: keväällä luetusta 
kappaleesta hän muistaa 
juuri tässä tarvittavan sa-
nan, osoittaa veneen laitaan 
tekstattua

E T A N A ja selittää: 
”Die Schnecke” ( suom. 
etana). Se sanookin melko 
paljon hänen veneestään. 
Mutta turistit ihastuvat, 
kun suomalaispoika puhuu 
heidän kieltään. Jotenku-
ten vuorosanat vaihtuvat, 
saksalaisten mielestä sehr 
gut, oikein hyvin. ”Mikä 
numero on saksassa?” Ossi 
”Neljä”.

(Hellikki M. muistaa, et-
tä hänkin oli ollut Poutasen 
tyttöjen mukana retkellä 
Punkasalmella, junalla me-
nivät aamulla ja illalla tu-
livat takaisin. Punkasalmi 
oli suosittu kohde siihen ai-
kaan. Joillakin rautatieläis-
perheillä oli siellä oma tai 
vuokrattu mökkikin).

Hellikki Mattlar
avustajana 

Marjaliisa Laine

Tyttölippukunta Seurakun-
nan Siniset oli yli 200:n ty-
tön suuruinen, hyvin innok-
kaasti toimiva, vanhempien 
suuresti tukema työmuoto. 
Vanhempainneuvoston tuke-
mana rakensimme retkima-
jan Vesankaan seurakunnan 
leirikeskusalueelle. Useina 
vuosina teimme pääsiäisen 
aikaan hiihtomatkan Pallas-
tunturille, Lapin Metsätek-
nikoiden majalle ja lukuisa 
oli se tyttöjen määrä, joka 
sai innostuksen tunturimat-
kailuun.

Nuorisotyössä sain elää 
monta rippikoulua nuor-
ten kanssa, kuulla heidän 
ajatuksiaan elämästä ja 
uskosta ja saatella heitä 
aikuisuuteen niin monen-
kirjavassa maailmassa. 
Toivon, että se siemen, jo-
ka rippikoulussa kylvettiin, 
olisi kantanut hyvää satoa 
heidän elämässään. Jossa-
kin vaiheessa tuli minulle 
uupumus nuorisotyössä. Se 
oli paljon ilta- ja viikon-
lopputyötä ja aloin kaivata 
säännöllisempää elämänryt-
miä. Kun tarjoutui tilaisuus 
siirtyä diakoniatyöhön, otin 

sen vastaan. Työsarkani oli 
työ kehitysvammaisten 
parissa. Siinä sai tehdä ja 
kokea monimuotoista to-
dellista lähimmäisten koh-
taamista erilaisten ihmisten 
kirjossa.

Työmuotoina olivat ker-
ho-, retki- ja leiritoiminta 
sekä kotikäynnit. Rohke-
nimme kokeilemaan heidän 
kanssaan myös partiointia ja 
Lapin matkoja. Näin Lappi 
ehti tulla tutuksi 30 vuoden 
aikana jokakeväisillä hiih-
tomatkoilla. Juhlamatka 
oli viime keväänä, me oh-
jaajat jo eläkkeellä olevia. 
Eräältä matkalta erikoisena 
muistona on nuorten par-
tiojohtajien vetämä hiihto-
vaellus. Moottorikelkoilla 
meno Kilpisjärvelle ja paluu 
hiihtäen, noin 60 kilomet-
riä. Pojat yöpyen teltoissa, 
tytöt varaustuvissa. Upea 
saavutus vammaisilta nuo-
rilta. Hiihtoretkien lisäksi 
teimme ruskaretkiä sekä 
pidimme kaamosleirejä. 
Mukana oli myös äitejä, isiä 
ja sisaruksia. Eräällä retkel-
lä nuorin oli 8 kuukauden 
ikäinen ja vanhin mummeli 

jo 87 vuoden ikäinen. Saa-
riselkä, Ylläs ja Pallas tuli-
vat tutuiksi. Voiton vienee 
kuitenkin Kilpisjärvi, sillä 
kyläläisten kanssa syntyi 
sellainen yhteys, joka on 
jatkunut ja hoitanut monia 
kehitysvammaisperheitä 
edelleenkin.

Uskaltauduimme kokei-
lemaan myös ulkomaan 
matkoja. Ne olivat elämän 
juhlahetkiä monelle. Kävim-
me kolme kertaa Mallorcal-
la ja kaksi kertaa Israelissa. 
Muistot näistä matkoista 
ovat niin runsaslukuisia, et-
tä niitä on mahdoton eritel-
lä lyhyesti. Me herätimme 
hämmästystä sillä 1970-80 
luvuilla vammaismatkailu 
oli vielä suhteellisen har-
vinaista. Kokonaisuutena 
voin sanoa, että kehitys-
vammaiset ovat syvästi ja 
aidosti tuntevia ja kokevia 
ihmisiä uutta kohdatessaan. 
– Ei tämä tartu, sanoi eräs 
vammainen äidille, joka ei 
olisi antanut tyttärensä olla 
vammaisen kanssa. Hyvää 
on paljon ja sen saisi antaa 
tarttua. Tuolta ajalta on jää-
nyt monta hyvää muistoa ja 

ystävää, joita on ilo tavata 
edelleenkin.

Eräänä työmuotona mi-
nulle ehdittiin vielä osoittaa 
työ inkeriläisten paluumuut-
tajien parissa. Presidentti 
Koiviston paluulupauksen 
turvin heitä tuli 1990-luvul-
la Petroskoista, Pietarista, 
Virosta jne. Heistä osa oli 
kastettuja ja osa käynyt rip-
pikoulunkin. Nyt oli edessä 
uusi aika uusin toiminta-
muodoin. Vuosina 1992-
96 sain olla kartoittamas-
sa tulijoita ja aloittamassa 
seurakunnallista toimintaa 
heidän parissaan. Sain ol-
la kokemassa aikuisrippi-
kouluja, konfi rmaatioita ja 
kastejuhlia heidän kanssaan 
Työ oli puhuttelevaa ja mie-
lenkiintoista. Siinä nousi 
usein mieleen omat evak-
komatkat ja mieli nöyränä 
joutui toteamaan sen etuoi-
keuden, jonka me olimme 
kaikesta kestetystä huoli-
matta osaksemme saaneet. 
Vertailukohteena inkeriläis-
ten kohtalo ja monen osak-
si tulleet Siperianmatkat. 
Niiltä osa palasi, mutta osa 
jäi palaamatta. Siksi paluu-

muuttajille suo mielellään 
mahdollisuuden turvalliseen 
vanhuuteen kotisuomemme 
kylissä ja kaupungeissa.

Kun nyt ajattelen elämää-
ni ja työtäni, jota olen saanut 
tehdä, voin todeta olleeni 
etuoikeutettu. Olen saanut 
rikkaan elämän, en niin-
kään ulkonaisesti, vaan en-
nen kaikkea sisäisesti. Eräs 
minulle läheinen henkinen 
ohjaajani opetti: - Vähän on 
tarpeen, tahi yksi vain. Niin 
se on ollut ja on edelleenkin. 
Myös kehitysvammaisten ja 
paluumuuttajien parissa. He 
ovat onnellisia saadessaan 
elämän tarpeet vähäisesti ja 
kuitenkin äärimmäisen rik-
kaasti. Näin on myös omalla 
kohdallani. Tuntojani tilitin 
kerran Pöyrisjärven erämaa-
lueen mökin vieraskirjaan 
seuraavasti:
”Pöyrisjärven mahtava 
maisema piirtyy
ruskan kulta ja taivaan sini 
sieluun siirtyy.
Hiekkadyynien, 
katajapensaiden lumo on 
suuri,
toisaalla taasen jyhkeä 
”Kiinan muuri”

jättävät jäljen sydämeen.
Kuljemme kohden arkea 
uutta,
mielemme täynnä 
kiitollisuutta
kotosuomemme kolkasta 
tästä.”

Sodan melskeen keskel-
lä syntyneenä, evakkotien 
kahdesti kulkeneena, paik-
kaani maailmassa etsineenä 
olen kokenut Siionin virren 
sanoilla sanottuna; ”Edessä 
tuntematon aukeaa, omin 
voimin emme kestä tuul-
ta vasten. Matkalla Her-
ra lupaat meitä johdattaa, 
kaitse askeleita horjuvien 
lasten. Vaikka vaellus on 
vaivaista, minä vielä jak-
san toivoa, olen kahden 
maan kansalainen.Elämän 
näen pientareelle piirtyvän, 
Herra antoi, Herra otti, kii-
tos Herran. Lopulla matkaa 
ikäväni ymmärrän, ihmisen 
on määrä kotiin päästä ker-
ran. Vaikka vaellus on vai-
vaista, minä vielä jaksan 
toivoa, olen kahden maan 
kansalainen.”

Liisa Rouhiainen 
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UUSI ERÄ!

Kurkijoki-
isännänviiri

Kurkijokelainen
Koulukuja 7, LOIMAA
puh. (02) 762 2551

ja 050-521 3336

95  + postitus
Pituus 4 m, yläosan

leveys 45 cm.

Kurkijoki-Seura vietti 
tunnelmallisen joulujuhlan
Tänä vuonna Kurkijoki-
Seuran joulujuhlapäivä, 
joulukuun toinen sun-
nuntai, osui viikon pää-
hän itsenäisyyspäivästä 
ja vajaan kahden viikon 
päähän talvisodan alka-
misen 70-vuotispäivästä. 
Tämä ajankohta on tuonut 
raskaita muistoja meidän 
varttuneempien kansalais-
ten mieleen.
 Tuntui sen vuoksi eri-
tyisen hyvältä astua valoi-
saan ja kauniisti katettuun 
saliin juhlimaan taas ker-
ran rauhan joulua.

Ensimmäinen yhteislaulum-
me liittyi läheisesti alussa 
kuvaamiini tunnelmiin ja 
muistoihin. Vanha tuttu 
”Kodin kynttilät” sai kyy-
nelen kohoamaan moneen 
silmäkulmaan. Lauluamme 
säesti kuten viime vuonna-
kin kanttori Ari Sintonen, 
jonka suku on kotoisin 
Heinjoelta.

Juhlan juontaja oli Kur-

kijoki-seuran hallituksen 
jäsen Ilkka Liekari tuttuun 
mukavaan tapaansa.

Tervehdyspuheessaan 
Kurkijoki-Seuran puheen-
johtaja Sakari Karsila ker-
tasi vuoden tapahtumia Seu-
ran piirissä, mainiten Kirja-
markkinat keväällä, retken 
Vpl-Pyhäjärvi-seuran kans-
sa Naantaliin, Karjalaisten 
juhlat Kuopiossa, Kurki-
juhlat Loimaalla elokuussa 
ja Kurkijokelaisen 60-vuo-
tis-juhlan marraskuussa.

Jouluevankeliumin lu-
ki tänä vuonna teol.tohtori 
Ermo Äikää. Hänen isänsä 
on Kurkijoen kuulu poika 
urkutaiteilija Tauno Äikää. 
Ermo Äikää toimii Helsin-
gin Tuomiokirkkoseurakun-
nan Johanneksen kirkon 
alueella.

Ermo Äikää piti myös 
juhlapuheen. Hän muisteli, 
miten hänen isänsä aikoi-
naan niin monesti lähti sekä 
kurkijokelaisten joulujuh-
laan että kesällä Loimaalle 

Kurki-juhlaan. Työtehtävät 
ovat toistaiseksi rajoittaneet 
hänen omaa osallistumis-
taan, mutta ehkä tulevaisuu-
dessa asia on toisin.

Tänä vuonna juhlamme 
osui kolmannen advent-
tisunnuntain kohdalle, ja 
tohtori Äikää oli arkistoista 
löytänyt vuoden 1939 tuon 
päivän tekstin, joka oli hä-
nen mukaansa sama koko 
maassa.

Lainaan tähän häneltä 
saamaani sähköpostivies-
tiä: ” Keskeinen teksti, jo-
hon viittasin oli Jaakobin 
kirjeen kolmannesta luvus-
ta, jakeet 3: 17-18, vuoden 
1938 Raamatun käännöksen 
mukaan:

”Ylhäältä tuleva viisaus 
on ensiksikin puhdas, sitten 
rauhaisa ja lempeä, taipui-
sa, täynnä laupeutta ja hy-

viä hedelmiä, se ei epäile, ei 
teeskentele. Vanhurskauden 
hedelmä kylvetään rauhassa 
rauhan tekijöille”.

Kytkin sen itsenäisyys-
päivänä tuolloin aikanaan 
ja vielä nykyäänkin perin-
teisesti käytettyyn evanke-
liumikatkelmaan, Johannek-
sen evankeliumin 8.luvusta: 
”Jos te pysytte minun sanas-
sani, niin te totisesti olette 
minun opetuslapsiani; ja te 
tulette tuntemaan totuuden, 
ja totuus on tekevä teidät 
vapaiksi” (Joh. 8: 31-32). 
”Jos siis Poika tekee teidät 
vapaiksi, niin te tulette to-
dellisesti vapaiksi”(Joh. 8, 
36)

Ermo Äikään viesti jat-
kuu: ”Näiden pohjalta pu-
heeni muistamani mukaan 
kulki. Oli todella mieleen-
painuvaa ja mukavaa olla 
kurkijokelaisten juhlassa 
mukana. Teen sen toiste-
kin”

Seuraavaksi saimme 
kuulla musiikkia vailla 
vertaa. Sikermän tuttuja ja 
vähän vieraampia sävelmiä 
loihti ilmoille viulullaan viu-
lutaiteilija Mervi Myllyoja 
pianisti Dimitri Pavlovin 
säestämänä. Mervin äidin 
suku on kotoisin Koivistol-
ta. Dimitri Pavlov on Kan-
sallisoopperan harjoituspia-
nisti. Nuoret taiteilijat olivat 
iloksemme pukeutuneet 
upean juhlavasti ja esittivät 
runsaan ohjelmansa suurella 
taidolla.

Emännät olivat jälleen 
kerran valmistaneet sitä 
”maailman parasta puuroa” 
sekä kahvipöydän torttui-
neen kaikkineen. Minulle 
kerrottiin, että puuron salai-
suus on pitkä haudutusaika, 
”koko päivä”. Kyllä maistui, 
pöydässämme usea kävi ha-
kemassa toisen ja kolman-
nenkin annoksen.

Yhteisesti lauletun ”Maa 
on niin kaunis” laulun jäl-
keen seurasi näytelmä ”Ra-
dioihme”

Kalliolan teatteriryhmä 
oli valmistanut Pentti Haan-
pään novelliin perustuvan 

esityksen Johanna Toras-
virran ohjaamana. Näytelmä 
kertoo ajasta, jolloin radio 
oli uutuus ja herätti pelko-
jakin. Tämä radio kannettiin 
sisään kainaloista riiputtaen 
ja se istui tuolilla jalat ristis-
sä allaan. Siitä lähti ääntä, 
vaikka eniten ääntä saivat 
aikaan kolme naisihmistä. 
Hurjan räpätyksen vaiensi 
vain isännän karjaisu. Jou-
kossamme on tulevia osaa-
via näyttelijöitä!

Viulutaiteilija Mervi 
Myllyoja ja Dimitri Pav-
lov esiintyivät toisen ker-
ran soittaen kokoamansa 
”Musiikillisen potpurin”, 
musiikkia eri maista, koti-
maasta ainakin Unkariin ja 
Andalusiaan saakka. Oli-
simme kuunnelleet heitä 
vaikka kuinka kauan, kii-
tämme mieliin painuvasta 
esityksestä!

Juontaja Ilkka totesikin, 
että tällaisen musiikkiesi-
tyksen jälkeen jätetään yh-
teislaulu väliin ja siirrytään 
suoraan arpajaisiin. Kaikki 
arvat oli myyty ja voitot 
jaettiin. Pääpalkinnon, ris-
teilyn, saivat Jaakonsalot.

Juhlan päätteeksi lau-
loimme kaikki yhdessä Ari 
Sintosen säestämänä Karja-
laisten laulun.

Lopuksi haluan kaikki-
en puolesta kiittää lämpi-
mästi juhlan järjestäjiä. Jo 
mainittujen henkilöiden 
lisäksi kiitos kuuluu Riitta 
Sainiolle sekä Irja Hailille, 
Terttu Koivulalle, Linnea 
Laukkaselle, Kaisu Rai-
tiolle, Maiju Salakarille, 
Marketta Salakarille, Heljä 
Suverille, Kari Raitiolle ja 
Helmer Sailarannalle.

Muisteli 
Marjaliisa Laine, 

syntynyt Elisenvaarassa

Kuvat Kari Raitio

Juhlayleisöä Teologian tohtori Ermo Äikää

Musiikkitai-
teilijat Mervi 
Myllyoja ja 
Dimitri Pav-
lov.

  Puuron salaisuus 
on pitkä haudustusaika 
– koko päivä.

J j Ilkk iki

  Näytelmä kertoo 
ajasta, jolloin radio 
oli uutuus ja herätti 
pelkojakin.
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Laatokan laulavaksi kau-
pungiksi kutsuttu Sortavala 
oli arvonimensä ansainnut, 
sillä se oli laulun lisäksi 
monella kulttuurin alalla 
tienviitoittajana ja mallina 
ympäristölleen, maakunnal-
le ja jopa koko maalle.  Sor-
tavala oli myös todellinen 
koulukaupunki, jossa nuo-
ret saivat opiskella eturivin 
opettajien johdolla. Sortava-
laan perustettiin tyttökoulu 
jo 1857. Sortavala sai 1880 
sekä mies- että naissemi-
naarit toisena kaupunkina 
koko Suomessa Jyväsky-
län jälkeen. Valmistuttuaan 
opettajiksi seminaarissa 
opiskelleet nuoret levittäy-
tyivät useinkin kotiseuduil-
leen tai lähikuntiin opettajan 
tärkeää tehtävää hoitamaan 
ja sitä työkenttää silloin 
riitti paljon kynnettäväksi, 
kun kansakouluja perustet-
tiin yhä kiihtyvällä nopeu-
della kaikkialle Suomeen. 
Tämä Kymölän seminaari 
on aikojen saatossa saanut 
nimikseen myös Sortavalan 
seminaari, joka toimi semi-
naarin evakkotaipaleen ai-
kana muutaman vuoden 
Raumalla ja jatkossa Itä-
Suomen seminaarin nimellä 
Joensuussa vuodesta 1953 
alkaen vuoteen 1970, jolloin 
siitä tuli Joensuun Yliopisto, 
joka nyt ensi vuoden alusta 
yhdistyy Kuopion yliopis-
ton kanssa muodostaen Itä-
Suomen Yliopiston. Lyseo 
perustettiin Sortavalaan 
1893. 

Kirjoittaja on yhdessä 
Kylliäisen Sulon, Kurkijo-
en Lapinlahdella syntynyt, 
kanssa myös tämän Itä-Suo-
men seminaarin kasvatteja 
ja voin sanoa, että tässä hy-
vähenkisessä oppilaitokses-
sa emme olleet ainoita pak-
koluovutetun alueen poikia, 
jotka ovat tuon isänmaalli-
sen koulun käyneet.

Vuonna 1913 Sortavala 
sai Kirkkomusiikkiopiston, 
jossa koulutettiin lukkari-
urkureita luterilaisen kirkon 
tarpeisiin ja 1918 kaupunki 
sai kreikkalaiskatolisen pap-
pisseminaarin. Viisi vuotta 
myöhemmin Sortavala sai 
kreikkalaiskatolisen piis-
panistuimen, joka vuonna 
1925 muodostui arkkipiis-
panistuimeksi. Tämän ark-
kipiispan työkenttään kuului 

Kuvanveistäjä Sailon Runonlaulajapatsas paljastettiin Sor-
tavalassa 1935 Kalevalan 100-v, juhlan yhteydessä. Taustal-
la näkyy osa entistä Suomen Pankin rakennusta.
 

Sortavala – Laatokan Karjalan henkinen keskus
myös Kurkijoen ortodoksi-
nen seurakunta.

Laulujuhlakaupunki

Sortavala otti oppia Viros-
ta, jossa ensikertaa vietettiin 
laulujuhla 1869. Sortavalan 
seminaarin toimesta orga-
nisoitiin laulujuhlat ensim-
mäisen kerran 1885. Silloin 
oli seminaarin musiikin 
lehtorina säveltäjä Mikael 
Nyberg.

Laululava valmistui 
kaupunkiin Vakkosalmelle 
ensimmäisen kerran 1896 
ja tuona vuonna pidetyissä 
laulujuhlissa esiintyi 19 se-
kakuoroa, 7 naiskuoroa ja 
12 torvisoittokuntaa. Muut 
Sortavalan laulujuhlat olivat 
vuosina 1906, 1926, jolloin 
kuoroja ja soittokuntia oli 
paikalla 91 ja laulajia ja 
soittajia peräti 2792. Lau-
lujuhlille osallistui hyvällä 
menestyksellä Kurkijoelta-
kin kuoroja ja soittokuntia. 
Näillä laulujuhlilla ja niiden 
yhteydessä pidetyissä kon-
serteissa esiintyivät maam-
me parhaat taiteilijat laulun 
ja soiton aloilta.

Sortavalan ympäristöstä 
ja lännessä aina Hiitolaa 
myöten on saatu kerätyksi 
paljon aineistoa kansallis-
eepokseemme Kalevalaan 
ja Kantelettareeseen. 

Sortavala sai 1935 Ka-
levalan 100-v. juhlille Alpo 
Sailon Runonlaulajapatsaan, 
joka on yhä alkuperäisellä 
paikallaan. Sen jalustassa 
ovat kuvanveistäjän omat 
viisaat sanat:    
 ”Kun katselen mennyttä 
aikaa, 

näen tulevat ajat,
niillä ymmärrän nyky-

hetket.”

Herätysliike: 
renqvistiläisyys

Tämän Karjalan rukoilevais-
ten liikkeen perusti Henrik 
Renqvist, joka oli Sortava-
lan kappalaisena vuosina 
1836–66. Liikkeen vaikutus 
koko Itä-Suomelle oli hyvin 
merkityksellinen.

Sortavala muodostui 
myös Suomen Kirkon Sisä-
lähetysseuran keskuspaikak-
si ja kaupunkiin perustettiin 
diakonissalaitos luterilaisen 
kirkon tarpeisiin. Kaupun-

gista oli säännöllinen lai-
valiikenne Valamoon, jon-
ne pyhiinvaeltajat tekivät 
paljon matkoja varsinkin 
kesäisin. Myös Kurkijo-
en satamasta oli kesäisinä 
viikonloppuina säännölli-
nen laivaliikenne Valamon 
upeille saarille, jonne monet 
menivät myös hiljentymään, 
vaikka eivät olleetkaan or-
todokseja.

Nykyistä Sortavalaa 
kutsutaan ja todella aiheel-
lisesti vuosien 1800–1939 
Suomen rakennustaiteen ja 
– kulttuurin ulkoilmamuse-
oksi. Sieltä löytyy monia 
eri tyylisuuntia ja silloisten 
tunnettujen arkkitehtien 
näyttäviä töitä. Sortavala 
säästyi sodan tuhoilta melko 
vähäisin vaurioin, joten tuon 
ajan nähtävillä oleva raken-
nuskanta muodostaa tämän 
rakennustaiteemme ulkoil-
mamuseon, tosin osittain 
rapistunein rakennuksin.

Elinkeinoja ja 
historiaa

Kaupungissa oli väkeä v. 
1939 n. 5500, mutta ympä-
röivässä maalaiskunnassa 
oli asukkaita 20000, joten 
väestöpohjakin oli kohtuul-
lisen hyvä. Kun oli väkeä, 
tarvittiin myös työpaikko-
ja, joita löytyi palveluista, 
teollisuudesta ja maatalou-
desta. Kalastus myös näyt-
teli merkittävää osaa, sillä 
puhdasvetisen Laatokan 
saaristovedet ja syvänteet 
antoivat runsaita saaliita. 
Paksuimmillaan vettä oli 
Sortavalan ja Valamon vä-
lissä 230 metriä.

Sortavalan Helylään pe-
rustettiin 1881 koulukalus-
tetehdas, jonka tuotteita on 
nähtävissä vieläkin eri puo-
lilla Suomea. Kaupungissa 
oli myös muita pienempiä 
koulujen opetusvälineiden 
tuottajia, joista esimerkkinä 
Mäkinen, jonka eräästä tuot-
teesta oli kuva Kurkijoke-
laisen numerossa 23/2009. 
Kuvatekstissä pyydettiin 
arvaamaan, mistä esinees-
tä on kysymys ja mitä se 
on mahdollisesti sisältänyt. 
Arvatkaapa vaikka, jos tie-
toa ei ole. Voin luvata kir-
japalkinnon sille, joka osuu 
oikeaan! Vaneritehdas ja sa-
hat kuin myös laivatelakka 

työllistivät seudun väkeä. 
Oman merkittävän kehi-
tyslisän kaupunki sai 1893 
valmistuneesta Viipuri-Eli-
senvaara-Sortavala-Joensuu 
rautatiestä.

Sortavala perustettiin 
vanhalle Lappajärven kaup-
papaikalle 1632 ja oli krei-
vikuntana 1651–1680. Koki 
hävitykset sodissa vuosina 
1656, 1705 ja 1742. Lienee 
turhaan kertoa ketkä seudun 
hävittivät. Saivat kaupunki-
oikeudet uudelleen 1783.

Lopuksi pieni tarina Itä-
Suomen seminaariajalta Jo-
ensuusta: Seminaarissa oli 
myös oma ruokala oppilaille 
ja henkilökunnalle. Ruoka 
oli joskus joidenkin mie-
lestä vähemmän maittavaa. 
Tästä syystä ruokaa tark-
kailtiin tavallista herkem-
min. Kerran eräs oppilas 
oli löytänyt perunakeitosta 
luun, jossa oli vielä selvästi 
näkyvissä leima: Sortavalan 
seminaari!
Toivotan Hyvää Uutta 
vuotta kaikille lukijoille.

Eino Vepsä

Näkymä on Sortavalan pääkadulta Karjalankadulta 1990.   Kuvat Eino Vepsä

Sortavalan laulujuhlilta Vakkosalmen puistosta 20.6.1926. Kuinkahan monta henkeä on 
joukossa Hiitolasta ja Kurkijoelta jää ikuiseksi arvoitukseksi. Laulajiakin taitaa olla lähes 
tuhat.

Nouda tai tilaa
Kurkijokelaisen toimistosta   30 €
Koulukuja 7, 32200  LOIMAA
Puh. (02) 762 2551, 050-521 3336
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi 

Raimo O. Kojo

MINÄ, 
ADOLF 
JA JOSIF
Veijariromaani 
talvisodan ajoilta
Miten Kurkijoen, Elisen-
vaaran, Jaakkiman, Hiito-
lan ja muiden lähiseutujen 
ihmiset kokivat talvisodan 
puhkeamisen ja evakkoon 
lähdön?

Minerva Kustannus Oy.  Kovakantinen, sivuja 355.
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Minerva Kustannus Oy Kovak

KIRJAUUTUUSKIRJAUUTUUSHymyä
huuleen

Aikoinaan Kurkijoellakin 
Lopotin herrasväki oli 
ruotsinkielisiä, jotka pu-
huivat suomenkieltä huo-
nosti. Niinpä eräs rouva 
kertoi toiselle ostettuaan 
lihaa naapurista: ”Ijäs 
Matti tapettu, saatu hyvä, 
färski liha.”
Tämän kertoi Ida, joka 
oli Otsalahdelta kotoisin 
ja lähtenyt sieltä jo ennen 
talvisotaa. Hän myös ker-
toi tarinan tuttavastaan, 
joka erehtyi sinuttelemaan 
armollista rouvaa. Siitä 
tämä ihan loukkaantui, 
eihän ennen vanhaan 
sinuttelu ollut sopivaa 
työnantajaa kohtaan ilman 
lupaa. No, kyseinen henki-
lö vastasi, että sinuttelen 
minä Jumalaakin ja Hän 
on paljon isompi herra 
kuin sinä.
Jaakon tytär
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Kirjoittajan esittely:
Palkinnon voittaja
Nimi: Lauri Pölkki
Syntymäkotikunta: Kurki-
joki
Nykyinen asuinkunta: Espoo
Mikä sinut innosti osallistu-
maan?
Kirjoituskilpailuilmoitus 
Kurkijokelaisessa.
Löytyikö aihe helposti?
Työn alla on asutushistori-
allinen selvitys Palon asu-

tuskylästä Mellilässä. Kir-
joituksen aihe on eräänlai-
nen tiivistelmä kertyneen 
materiaalin pohjalta.
Millainen on sinun Kurkijo-
kesi?
Kumpuileva, vehreä ky-
lämaisema lämpimänä 
kesäpäivänä, erityisesti 
Särkijärven kylässä.
Millaisista asioista haluaisit 
vielä kirjoittaa?
Em. asutushistoriallinen 
teema mahdollistanee mui-
takin kirjoituksia.

Tuomariston kommentit:
Erään asutuskylän elin-
kaari on viimeistelty, tarkka 
tutkielma siirtolaisten asut-
taman melliläläisen kylän 
vaiheista. Kirjoitus oin 
arvokas dokumentti, joka 
käsittelee elämänalueiden 
eri sektoreita perusteellisesti, 
pohtivasti. Tutkimukselli-
nen ote on vahva ja pätevä, 
omakohtaisuus on karsittu. 
Rakenne on suunniteltu, kieli 
istuu tyyliin.

Kurkijoen alholaisia per-
heitä ja muutamia yksit-
täisiä henkilöitä asutettiin 
jatkosodan jälkeen 1945-46 
Mellilän kunnan Mellilän 
kylään. Asutusalueesta 
muodostui oma yhtenäi-
nen pienkylä, usein Palon 
kyläksi puhekielessä nimet-
ty. Sen elinkaari ja kohtalo 
oli vuosikymmenten kulu-
essa asutushistorian nä-
kökulmasta erikoinen ja 
poikkeuksellinenkin. Lop-
putuloskaan ei ollut välttä-
mättä sitä, mitä siirtoväen 
asutuksella oli tavoiteltu.

Maanhankintalain no-
jalla oli hankittu valtion 
omistukseen Palo-niminen 
sivutila (RN:o 6:104). Se 
oli kokonaan peltoa, eikä 
alueella ollut muita tiloja. 
Muu asutuskin oli siitä eril-
lään. Palon tilalle perustet-
tiin 5.5.1945 säädetyn lain 
mukaisesti nopeasti joukko 
asuntoviljelystiloja. 

Yhtenäisen peltoalu-
een luontaiset edellytykset 
asutustarkoituksiin olivat 
hyvät. Tasaiset kivettömät 
pellot olivat pääosin hyvin 
muhevaa mustaa suomul-
taa, jonka joukosta tuli 
kynnettäessä vielä esille 
juurakoiden kappaleita. 
Alue oli kokonaan avo-
ojitettua. Myös sijainti oli 
erinomainen, sillä Mellilän 
keskustaajaman palvelut 
olivat lähellä ja kulkuyh-
teydet tieverkoston ja rau-
tatien läheisyyden johdosta 
kauemmaksikin olivat hy-
vät. Talousmetsät annettiin 
noin 8 kilometrin päästä.

Tilat perustettiin ja 
rakennettiin nopeasti

Jo lokakuussa 1945 oli 
tehty hallintasopimukset. 
Niiden nojalla peltojen vil-
jely aloitettiin ja monet tilat 
rakennettiin 1946 loppuun 
mennessä lähes asumis- ja 
tuotantokuntoon. Kaup-
pakirjat tehtiin maatalous-
ministeriön asutusasiain-
osastolla vasta lokakuussa 
1951. Kauppahinta lienee 
muodostunut viljelijöille 
kohtuullisen edulliseksi, 
sillä voimakkaan infl aation 
johdosta tarkistuksia tehtiin 
kauppaan myönnettyihin 
lainoihin. Lisäksi myön-
nettiin eräitä maanhan-
kinta-asetuksen mukaisia 
alennuksia kauppahintaan. 
Jäljellä olevaa kauppahintaa 
alennettiin sotien johdosta 
menetetystä omaisuudesta 

valtion maksamilla korva-
uksilla ja niistä kertyneillä 
koroilla. Tiloja saaneilta 
lopulta perittäväksi jäänyt 
kauppahinta oli varsin koh-
tuullinen, vaikka infl aatio 
oli nakertanut myös korva-
usten arvoa.

Asukkaat

Kaikki asutetut olivat enti-
siä kurkijokelaisia, kotoisin 
Alhon kylästä ja useimmat 
olivat tuttuja keskenään jo 
sieltä. Heillä oli samanlaiset 
tavat ja lähes samanlaiset 
ammatit, he olivat samaa 
ikäluokkaa ja kaikilla oli 
uusi lähtöviiva Palon tilal-
le perustetuilla pientiloilla. 
Alueelle muodostettiin ja 
rakennettiin 1940-luvun 
lopulla 9 asuntoviljelystilaa 
rakennuksineen. Peltoa niil-
le annettiin 3-5 hehtaaria. 
Yksi viljelystila (peltoa 15 
ha) muodostettiin alueella 
jo olevan talouskeskuksen 
ympärille. Tontteja oma-
kotitaloja varten muodos-
tettiin neljä. Kylä oli kuin 
viivoittimella tehty. Kaikki 
oli selkeää ja suoraviivaista. 
Rakenteellisesti lähtökohdat 
olivat siis hyvät.

Peltoalue oli yhtenäinen, 
sillä kaikki muodostetut ti-
lat rajoittuivat kylätiehen. 
Monet peltolohkoista olivat 
suorakulmaisia. Avo-ojissa 

olleiden sarkojen pituus oli 
yleisimmin 200- 250 met-
riä. Käytettävän peltoalueen 
sijainti, muoto ja tieyhteys 
mahdollistivat selkeän tila-
rakenteen ja tilussuhteiden 
muodostamisen. Pistotien 
varteen nauhamaisesti si-
joitetut tilat ja niiden raken-
nukset muodostivat yhtenäi-
sen pienen raittikylän.

Palonkulman alueelle 
syntyi tavoiltaan ja heimo-
hengeltään yritteliäs kurki-
jokelainen kylä, jossa asuk-
kaita oli noin 45. Lapsia oli 
perheissä yleisesti kahdesta 
kolmeen.

Tuotanto ja 
toimeentulo saatiin 
vireästi alkuun 

Ensimmäisenä rakennus-
vuotena peltoja jo viljeltiin 
ja karjaa kasvatettiin. Mo-
net perheet olivat saaneet 
eläimet, kalustoa ja hevos-
vetoisia koneita mukaan 
evakkoon. Toiminta oli 
kylässä alusta alkaen kiih-
keää. Rakentamisessa avus-
tivat sukulaiset ja tuttavat. 
Useimmilla pienten tilojen 
viljelijöillä oli jo ennestään 
kirvesmiehen ja rakentajan 
taidot. Sirkkelisahuri oli ky-
läläisillä omasta takaa. 

Kylässä tuntui silloin 
vallitsevan voimakas yh-
teishenki. Monella mieli 

rauhoittui, kun tilapäinen 
asuminen vieraissa nurkis-
sa, vieraassa ympäristössä 
ja vieraiden tapojen kes-
kellä oli päättymässä. 

Epävarmuuden poistumi-
nen tulevaisuudesta ja oman 
kodin uudelleen pystyttämi-
nen perheelle loivat turvalli-
suutta. Eräs seuraus siitä lie-
nee ollut, että keskinäinen 
yhteistoiminta oli syntyneen 
kylän ensi vuosikymmeninä 
parhaimmillaan. Vain kylän 
synnyn alkuvaiheet kokenut 
on voinut tuntea sen nostat-
tavan hengen, joka silloin 
heräsi. Sen tunsi kun esi-
merkiksi talkoilla naputel-
tiin rakennuksiin pärekatot 
riemukkaiden sanailujen ja 
leikinlaskun säestyksellä. 
Nuoret pojatkin, 10-12-vuo-
tiaat, täyttivät niissä jo lähes 
miehen mitan. 

Asuinrakennukset olivat 
sodanjälkeisille asutustiloil-
le suunniteltuja tyyppitalo-
ja. Niitä olivat valmistelleet 
useat tahot. Lähes kaikissa 
lienee käytetty samanlaista 
perusratkaisua. Näitä, var-
sin nopeasti rakennettavissa 
olevia asuntoja nimitettiin 
yleisesti rintamamiestaloik-
si. Samanlaisten piirustusten 
mukaan tehtyjä taloja ko-
hosi jatkosodan jälkeisessä 
asutustoiminnassa kymme-
niä tuhansia lähes kaikkialle 
Suomeen.

Muista rakennusmateri-
aaleista kuin puutavarasta 
oli vilkkaan asutustoimin-
nan aikana sodan jälkeen 
pulaa. Heikkoudet näkyi-
vät myöhemmin erityisesti 
kivijalan murtumisena. Se-
menttiä kun ei saanut riittä-
västi vahvan betonin teke-
miseen. Muutamien tilojen 
rakennusten myöhempi, 
ehkä normaalia nopeampi 
rappeutuminen lienee osin 
ollut liian heikkojen run-
kojen ja materiaalipulan 
syytä. Naulatkin käytettiin 
betonilaudoista uudelleen. 
Niiden oikomisen aiheut-
tama jomottava kipu tuntui 
kiusalliselta 10-vuotiaan 
pojan sormenpäissä päivän 
oikomistyön jälkeen.  

Sähkö tuli taloihin vasta 
myöhemmin, aluksi elet-
tiin öljylampun varassa. 
Talkootyö oli yhteisvoi-
maa myös sähkötolppien 
pystytyksessä. Kylään oli 
sijoitettu myös tunnettu 
kaivonkatsoja Kurkijoen 
Alhosta. Hänen johdollaan 
kaikkiin taloihin kaivettiin 
kaivot ja laitettiin käsipum-

put. Monet vähensivät pian 
raskasta ja jatkuvaa veden 
kantoa asentamalla paineve-
sijärjestelmän. Valitettavasti 
vain entisen merenpohjan 
vesi oli huonolaatuista ja 
ruosteista, hieman sameaa 
niin sanottua kovaa vettä. 
Vesijohto vedettiin kylään 
myöhemmin. Omat paine-
vesisysteemit kävivät silloin 
tarpeettomiksi. Vesi tuli nyt 
Mellilän halki kulkevasta 
Salpausselän sivuhaaran 
soraharjusta. Se oli kirkasta 
ja kaikin puolin moitteeton-
ta pohjavettä.

Rakennustalkoiden li-
säksi naapuriapua annettiin 
herkästi myös peltotöissä. 
Sateen uhatessa mentiin 
naapuripellolle pyytämättä 
hätiin ja hevosia lainattiin 
vastavuoroisesti raskaimpiin 
parivetoisiin peltotöihin. Pe-
runan istutus- ja nostotöitä 
sekä viljan puintia tehtiin 
säännöllisesti talosta taloon 
kiertävän talkooväen toi-
min. 

Kylän yhteishenki oli 
hyvä ja yhteistoiminta sekä 
kanssakäyminen naapurien 
kesken karjalaisen vilkas-
ta 1950-luvun lopulle asti. 
Kylä tuntui elinvoimaiselta 
ja kaikilla oli vahva parem-
man tulevaisuuden usko. 
Mennyttä ei jääty paikoil-
leen haikailemaan, vaikka 
kotiseutujen muisto eli vah-
vana mielissä. Asutuskylän 
luonne oli väestöpohjaltaan, 
toiminnaltaan ja hengeltään 
vahvasti kurkijokelainen.

Talot ja talouskeskukset 
rakennettiin peltoalueelle, 
jossa ei viljelystilan ta-
louskeskuksen ympäristöä 
lukuun ottamatta kasvanut 
lainkaan puita tai pensaita. 
Kesti vuosia, jopa 15-20 
vuotta, ennen kuin istute-
tut pensas- ja kuusiaidat, 
omenapuut ja yksittäiset 

pihapuut antoivat taloille 
ja pihoille jonkinlaista suo-
jaa. Laaja, aukea ja tuulinen 
peltoalue ei liene ollut täy-
sin toisenlaisissa Kurkijoen 
maisemissa ja olosuhteissa 
eläneille ihmisille mieleis-
tä. 

Kylän rajat olivat 
ahtaat

Tilojen kehittämiselle oli 
varsin rajoitetut mahdol-
lisuudet. Laajahkoa 55-60 
hehtaarin peltoaluetta ym-
päröivät kunnan keskustaa-
jama, rautatie, suuri maatila, 
muutamia metsäsaarekkeita 
ja pienehkö puro. Vain yh-
teen suuntaan oli rakenta-
matonta peltoaluetta, josta 
yksi asuntoviljelystila sai 
ostettua lisämaata. Muilla ei 
ollut alkuvuosikymmeninä 
juuri tilakoon kasvattami-
seen mahdollisuuksia.

 Asutuskylän rakenneke-
hityksen rajat tulivat rajusti 
esiin, kun koneistamisen ai-
kakausi alkoi uskomattoman 
voimakkaana 1950-luvun 
alussa. Tuotannon tehosta-
misessa kylän viljelijöiden 
oli pakko pysyä mukana. 
Hevosvetoisesta kaudesta 
siirryttiin konevoimaiseen 
siten, että lähes kaikista 
hevospeleistä tehtiin pää-
asiassa hinattavia, joistakin 
myös traktorin nostolaittei-
siin sovitettuja. Raskaasta 
rautakangen heiluttelusta 
heinäseipäiden pystytyk-
sessä päästiin eroon, kun 
käytetyistä osista hitsailtiin 
traktorin perään seiväskaira 
ja sen päälle seipäiden kul-
jetuskehikko. Pystytyksen 
teho kasvoi moninkertaisek-
si. Samalla tavoin kehiteltiin 
muitakin sovelluksia.

Kylän viljelijöiden ainoa 
keino oli tehostaa ja moni-
puolistaa omavaraista tuo-

Osa I

Erään asutuskylän elinkaari

Asunnot rakennettiin Palon asutusalueelle nopeasti 1946. 
Rakentajat Onni Pölkki vasemmalla, Akseli Pölkki keskellä 
ja rakennuttaja, heidän veljenpoikansa Toivo Pölkki oikella. 
Kuvaaja Pekka Kyytinen.

Kirjoituskilpailu ”Uusilla asuinsijoilla”
Tämän vuoden lehdissä tullaan julkaisemaan kaikki 
kirjoituskilpailuun osallistuneet kirjoitukset. Ne kertovat 
monipuolisesti asettautumisesta uusiin kotipaikkoihin ja 
oman paikan löytämisestä vieraassa ympäristössä kauka-
na koti-Karjalasta.
Sarjan aloittavat palkitut ja kunniamaininnan saaneet 
ja sen jälkeen muut hyvät kirjoitukset vapaamuotoisessa 
järjestyksessä.



Perjantaina 8. tammikuuta 2010 2010 – Nro 1 – 9

tantoa. Sokerijuurikkaasta 
tuli varhain tilojen rahakasvi 
ja samalla saatiin säilörehua 
karjan tuotosten parantami-
seksi. Säilörehutornit il-
maantuivatkin lähes kaikille 
kylän asuntoviljelystiloille. 
Ennakkoluulottomasti ko-
keiltiin myös syysrypsin 
viljelyä. Paikallisiin vilje-
lijöihin verrattuna kylä oli 
näissä suhteissa eturivissä. 
Myös peltojen satotaso ja 
karjan keskituotokset ylitti-
vät paikallistason. 

Suhteet 
paikallisväestöön

Alkuvuosina paikallisten 
asukkaiden suhtautuminen 
karjalaisiin oli erikoista ja 
jopa alentavaakin. Pari en-
tisten kyläläisten kertomaa 
esimerkkiä kuvastaa tätä. 
Eräs asuntotilan saanut kä-
vi astuttamassa lehmäänsä 
ison paikallisen kartanon 
sonnilla. Karjalaisisäntä ky-
syi kartanon vanhalta isän-
nältä toimituksen jälkeen: 
”Paljoks tää maksaa?” 
Siihen vanhaisäntä: ”Ei 
me tällaisesta rahaa oteta, 
mutta voisitteko tulla töihin 
perunapellolle pariksi päi-
väksi.” Närkästynyt vastaus 
tuli hyvin napakasti: ”Meill 
ol jo Karjalas käytös Suome 
raha.” Otti saman tien leh-
mänsä talutusnuorasta kiinni 
ja käveli pois; ei rahaa muttei 
taksvärkkiäkään. 

Toinen tapauksessa Mel-
lilään haettiin 1960-luvun 
alkupuolella palvelukseen 
metsänhoitajaa. Alan kou-
lutuksen saaneita hakijoita 
oli kaksi, toinen paikallinen 
nuori ja toinen kurkijokelais-
poika Palon asutuskylästä. 
Valitsijoina olleet paikalliset 
isännät tekivät päätöksen: 
”Otetaan tämä oman pitäjän 
poika. Tällä on heikommat 
paperit. Siirtolaispojalla on 
niin hyvä todistus, että hän 
saa kyllä työtä muualta.” 
Niin tehtiin.

Paikallisten isäntien suh-
tautuminen muuttui parin 
vuosikymmenen aikana 
ratkaisevasti, kun pellon 
satojen ja karjan tuotosten 
perusteella kävi ilmi, että 
kurkijokelaiset olivat pai-
kallisia viljelijöitä olennai-
sesti taitavampia, ahkeria ja 
uudistushaluisia viljelijöitä. 
Ystävystymistä ja sulautu-
mista oli jo tapahtunut pai-
kallisten ja siirtolaisnuorten 
naapuruuden, ystävyyden ja 
avioliittojen kautta. Myös 
kurkijokelaisten soputuva 
luonne varmasti auttoi asiaa. 
Ajan mittaan kurkijokelai-
sia henkilöitä valittiin myös 
kunnan hallintoelimiin ja 
luottamustoimiin jopa suh-
teellista väestöosuuttaan 
enemmän.

Jatkajat kaikkosivat

Tilojen pienuus ja kasvu-
mahdollisuuksien puuttumi-
nen ymmärrettiin hyvin pian 
1950-luvulla. Asutetut vilje-
lijät olivat vielä parhaassa 
työiässä. Tiloilla ei riittänyt 
enää töitä ja toimeentuloa 
aikuistuville nuorille. Osa 
heistä siirtyikin palkkatyö-
hön kylän ulkopuolelle muil-
le aloille, osa lähti kansakou-
lusta jatko-opintoihin. 

Jo hevoskaudella lisäansi-

oita etsittiin kylän ulkopuo-
lelta. Yksi viljelijä kiersi 
talvikaudella sirkkelisahan 
ja maamoottorin kanssa pit-
kin Mellilää ja joskus naa-
purikunnissakin. Syksyisin 
hänen puurunkoista puima-
konettaan ja voimanlähdet-
tä kyyditettiin hevospeleillä 
oman kylän lisäksi monilla 
Vähänperän karjalaistiloilla. 
Naapuri hankki lisäansioita 
käymällä hevosensa kanssa 
Keski-Suomessa tukkisavo-
tassa. Kolmas etsi tarvitse-
ville vettä maaperästä pajun-
varvun kanssa ja yleensä löy-
si sitä. Epäluuloiset nuoret ja 
eräs kultakellon heiluttelija 
tietenkin väittelivät mene-
telmien uskottavuudesta. 
Paremman tiedon puuttuessa 
ratkaisuja ei löytynyt, mutta 
mielenkiintoista keskustelu 
toki oli.

Palon kylän kaikkien ti-
lojen ei kannattanut hankkia 
raskaita, tehokkaampia ko-
neita. Moni osti kuitenkin 
pienen traktorin hevosen ti-
lalle vetovoimaksi. Samalla 
vapautui peltoa lypsykarjan 
pidolle. Karja oli nimittäin 
alkuvuosikymmeninä se pää-
asiallinen tulolähde. Peltojen 
viljelyn tehostaminen tähtä-
si ensisijaisesti karjan rehun 
tuottamisen lisäämiseen.

Yhteistyö pelasi kylän 
pienten tilojen kesken vie-
lä vuosikymmenen lopulla 
ja 1960-luvullakin. Tilan 
pellolla saattoi olla työssä 
samalla kertaa kaksikin trak-
toria. Esimerkiksi naapurin 
traktori oli viritetty raskaam-
man niittokoneen vetäjäksi 
ja oma pikkutraktori kevy-
emmän haravakoneen eteen. 
Kevyttä traktoria käytettiin 
myös perunan istutuksessa. 
Hevosvetoisen sahran tilal-
le oli taitava Juhana Rou-
hiainen rakentanut puusta 
kaksirivisen istutuskoneen. 
Kannatuspyörässä raksut-
tavan merkinantolaitteen 
tahdissa piti kahden perässä 
istuvan latoa putkeen peru-
noita, jotka kone saman tien 
multasi avaamaansa vakoon. 
Ettei vaan olisi tämä tehos-
taminen ollut silloin hivenen 
edellä jopa ammattimaisten 
perunanviljelijöiden viljely-
tekniikkaa.

Näihin aikoihin muuta-
malla kylään jääneellä nuo-
rella oli omaakin yritystoi-
mintaa tiloilta käsin. Myös 
viljelijät hankkivat edelleen 
lisäansioita tilojensa ulko-
puolelta käyttämällä trakto-
reitaan ja koneitaan vuokra-
ajoon. Kylä oli yhä identi-
teetiltään kurkijokelainen, 
toimelias ja elinvoimainen, 
joskin elämisen hyörinä ja 
vilkkaus olivat selvästi vä-
hentyneet.

Karjalaiset tavat 
säilyivät

Kylän vanhempi väki säi-
lytti karjalaiset tapansa. 
Naapureissa käytiin kylässä 
(eli pistäydyttiin) ilman eri 
kutsua joko arki-iltaisin tai 
viikonloppuna. Aika valittiin 
siten, että naapuri oli ehtinyt 
jo tehdä pakolliset karjan-
hoitotyöt. Naapurien tavat 
tunnettiin ja näköyhteydellä 
oli helppo varmistaa, että na-
vetan ”ukset” olivat kiinni. 
Kurkijokelaiset olivat luon-
nostaan sekä vieraanvaraisia 

että vierailunhaluisia. Toki 
kyläkäynnit erilaistuivat si-
ten, että joissakin taloissa 
vierailtiin useammin, jois-
sakin harvemmin. Keskus-
telut käytiin tavatessa aina 
omalla Kurkijoen murteel-
la. Tiiviissä kyläyhteisössä 
murre säilyi hyvin. Lapset 
tietenkin oppivat koulussa 
ja kaveripiirissä paikallisen 
murteen. Pitemmälle kouluja 
käyneiden ja opiskelemaan 
menneiden kieli muuttui pää-
sääntöisesti ns. yleiskieleksi, 
joka oli lähellä kirjakieltä 
paikallisvivahteineen.

Perinneruuat, erityisesti 
karjalanpiirakat ja karjalan-
paisti olivat useimmissa per-
heissä säännöllisesti lauan-
tain päivän ja illan ruokava-
liossa, usein sunnuntainkin. 
Lounaaksi syötiin varsinkin 
kesäaikaan lähes pelkästään 
juuri paistettuja kuumia pii-
rakoita voin ja tuoreen kir-
nupiimän kera. Piirakoiden 
täytteenä oli perunamuusia 
tai ohraryynipuuroa. Marja-
aikana täytteeksi laitettiin 
usein myös puolukka- tai 
mustikkasurvosta. Piirakoi-
den ohella tehtiin lanttukuk-
koja. 

Tavanomainen ruoka ta-
loissa oli arkisin kuoriperu-
nat ja läskisoosi, mutta myös 
laatikkoruokaa oli usein, sil-
lä leivinuuni saatettiin läm-
mittää 2-3 kertaa viikossa. 
Juomina oli lähinnä kirnu- 
tai kokkelipiimää, maitoa ja 
silloin tällöin kotikaljaa.

Leipäressuksi tai -mäm-
miksi sanottiin ruokaa, johon 
käytettiin puolukkasurvosta, 
kuivahtaneita ruisleivän pa-
loja, vettä ja sokeria. Sitä 
haudutettiin saviruukussa 
uunissa. Ruokavaliossa sitä 
oli yleensä myöhemmin syk-
syllä ja myös talvikaudella. 
Letut, pannukakut ja kiisselit 
olivat usein viikonloppujen 
jälkiruokia. Erikoista ruo-
kaa, kaurakiisseliä, valmis-
tettiin kerran pari vuodessa 
ainakin yhdessä talossa. 
Tavallinen joulumämmi 
keitettiin ja paistettiin itse. 
Kesäisin päiväruuat olivat 
monesti kevyen tyyppisiä 
keittoja. Mustikkamaito ja 
maitoon sekoitettu talkkuna 
olivat tarjolla varsinkin hei-
nänteon aikaan.

Perheiden ruokatalous 
perustui lähes kaikkien elin-
tarvikkeiden osalta pitkään 
mahdollisimman suureen 
omavaraisuuteen. Pääosa 
maidosta vietiin meijeriin, 
mutta voita kirnuttiin kotona 
säännöstelykauden jälkeen-
kin. Lihakin saatiin omista 
eläimistä, joita alkuvuosina 
teurastettiin tilalla. Ruoka-
leipien osalta oltiin myös 
omavaraisia, jopa jauhoja 
myöten. Alastaron vehnä-
myllyssä oli kurkijokelainen 
mylläri, siellä käytiin silloin 
tällöin traktorin tai auton ja 
parin viljapussukan kanssa 
leipäjauhot jauhattamas-
sa. Kun säännöstelyaikana 
ulkomaista kovaa vehnää 
ei saanut, olivat kotoisesta 
vehnästä leivotut pullat lä-
hes aina emäntien suureksi 
mieliharmiksi likilaskuisia.

Nimimerkki 
”Alholainen”

Osa 2. julkaistaan
seuraavassa lehdessä

Elettyjen rauhan vuosien 
aikana on Lotta Svärd yh-
distyksen osuus vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä 
tullut yhä vakuuttavammalla 
tavalla esille. Siitä on voitu 
yhä uudestaan ja uudestaan 
todeta, että ilman lottien työ-
tä, tukea ja apua eivät suoje-
luskunnat olisi sitä, mitä ne 
nyt ovat. Valtava on myös se 
isänmaallisen hengen nousu 
ja leviäminen, minkä lottien 
toiminta on koko yhteiskun-
nassa synnyttänyt.

Rauhan siunaukselli-
sia vuosia seurasi perivi-
hollisemme hyökkäys yli 
Suomen rajojen. Lottien 

oli silloin otettava hoidet-
tavakseen paljon uusia ja 
vaativia tehtäviä. Näissä 
tehtävissään ovat he suoriu-
tuneet siten, että se ylittää 
rohkeimmatkin odotukset. 
Lotat ovat osoittaneet ihail-
tavaa työtarmoa, alttiutta, 
uljuutta ja uhrimieltä. Että 
tämä on myös kaikkialla 
oivallettu, siitä on todis-
tuksena se aineellinen tuki, 
jonka yhteiskunnan eri piirit 
ovat luottamuksella osoit-
taneet lottien käytettäväksi 
ja jonka he ovat nopeasti 
sekä joustavasti ja kaikki-
en tyydytykseksi osanneet 
asettaa yhteisen asian pal-

velukseen.
Kiitän ja onnittelen Tei-

tä. Te pelottomat lotat, jotka 
ette pelkää vihollista ettekä 
työtä, oli se kuinka raskasta 
tahansa. Te olette tukeneet 
ja tuette taistelevaa armeijaa 
tavalla, jolla missään muu-
alla ole vertaistaan.

L. Malmberg

Tuo yllä oleva teksti oli 
Uuden Suomen etusivulla 
29.12.1939. Yhä vieläkin 
kuuluvat suuret kiitoksem-
me näille urheille lotillem-
me, joista suurin osa on jo 
saavuttanut viimeisen ilta-
huutonsa. E.V.

SUOMEN LOTILLE
jouluna 1939

Kurkijoen lottia suorittamassa ilmavalvontaa kirkon tornissa.
Kuva: Kurkijokimuseon kokoelma

Lassi Wallius soitti ja kertoi, että Helena 
Hartikka on jatkosodan aikana kertonut 
hänelle seuraavia tietoja.

Venäläisten kanssa oli tehty sellainen 
kontrahti, että esim. Hartikalta piti joka 
päivä laittaa Pietariin maitoa 60 litraa, myö-
hemmin määrä muistin mukaan muuttui 50 
litraksi. Maito piti kuljettaa asemalle päi-
vittäin ja oletettavasti silloin Elisenvaaran 
asemalle rakennettiin ns. maitohuone.

Oheinen kyltti on ollut Kauppisen mai-
toläkissä (maitotonkassa).

Lisäksi Lassi Wallius kertoi, että maidon 
laatua tarkkailtiin jatkuvasti. Maitotonkan 
pohjaan asti painettiin putki, jonka päässä 
oli vanu, josta tutkittiin maidon puhtaus. 
Seinällä oli taulu, johon nämä vanut, sen-
taleimat, laitettiin. Näin taulusta tarkkailtiin 
eri tilojen maitojen puhtautta.

Viime lehdessä kyselimme 
oheisen merkin tietoja
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Voi poikani, kunpa tietäi-
sit, miten vähällä järjellä 
tätä maailmaa hallitaan! 
Nämä vuonna 1654 kuol-
leen ruotsalaisen valtio-
miehen Aksel Oxenstier-
nan sanat tulevat väkisin-
kin mieleen, kun syventyy 
tarkastelemaan Suomen 
tasavallan ylimmän val-
tiojohdon ja korkeimman 
virkamieskunnan päätök-
siä vuodelta 1939.

Muistellessamme talviso-
taa edeltänyttä poliittista 
kehitystä maassamme mei-
dän on pidettävä mielessä, 
ettei historian tutkiminen 
saisi mennä virheiden kai-
veluksi eikä vastuullisten 
henkilöiden syyttelyksi. 
Päättäjät ovat uskoneet toi-
mineensa oikein ja parhaan 
ymmärryksensä mukaan 
sekä pitäneet tavoitteenaan 
mahdollisimman hyvää lop-
putulosta. Tätä periaatetta 
Aksel Oxenstiernakaan ei 
asettanut kyseenalaiseksi. 
Hän tarkoitti kuuluisalla 
tokaisullaan ihmisen älyn, 
tiedon ja taidon vajavai-
suutta.

Toisaalta historian kir-
joitus ei saisi olla vääriksi 
osoittautuneiden ratkaisu-
jen peittelyäkään. Totuus 
olisi uskallettava tuoda re-
hellisesti esille ja tehdyistä 
virheistä pitäisi ottaa oppia. 
Vuonna 1939 lienee saavu-
tettu kaikkien aikojen Suo-
men ennätys virhearvioin-
tien määrässä. Oppia niistä 
ei kylläkään ole otettu.

Virheellisiin johtopää-
töksiin ja vääriin ratkai-
suihin päätyneet poliitikot 
säästyivät meillä julkiselta 
kritiikiltä, koska he jou-
tuivat seuranneiden sotien 
aikana kantamaan ereh-
dyksistään raskaan vastuun. 
Niin tutkijat kuin Suomen 
kansan yleinen mielipidekin 
on käsitellyt tuolloisia vas-
tuun kantajia hellästi. Heistä 
tehtiin jo sotien aikana ihail-
tuja valtiomiehiä, ja heidän 
tekonsa selitettiin harkitusti 
parhain päin. 

Hyvänä apuna positiivis-
ten mielikuvien muodosta-
misessa toimivat sensuuri 
ja valtion johtama tiedo-
tustoiminta. Kansalaisten 
sympatiaa poliittisia johtajia 
kohtaan lisäsivät sotasyyl-
lisyystuomiot. Ne koettiin 
meillä epäoikeudenmukai-
siksi kostotoimiksi, joilla 
Neuvostoliitto purki kiuk-
kuaan hengissä selvinnyttä 
vihollisvaltiota kohtaan.

Harvoin on rohjettu luo-
pua hienotunteisuudesta, 
kun on etsitty syitä ulkopo-
liittiselle näköalattomuu-
delle ja hyväuskoisuudelle, 
jota valtiojohtomme edusti 
1930-luvun loppuvuosina. 
Eräs suorin sanoja oli aka-
teemikko Paavo Haavikko. 
Hän nimittäin kirjoitti – to-
sin vuosia sotien jälkeen 
- että maanpuolustuksen 
kannalta pahin mahdolli-
nen tilanne syntyy silloin, 

kun korkein valtiojohto 
joutuu talousmiesten kä-
siin. Talousmiehet säästä-
vät kaikessa muussa paitsi 
ihmishengissä.

Juuri näin kävi Suomes-
sa. Tasavallan presidentti 
Kyösti Kallio oli maata-
lousmies ja kiinnostunut 
erityisesti karjataloudesta. 
Pääministeri Aimo Cajander 
kuului metsätalouden asian-
tuntijoihin. Valtiovarainmi-
nisteri Väinö Tanneria kiin-
nosti valtion fi nanssitalous 
ja siviilitoimensa puolesta 
liiketalous. Suomen Pan-
kin pääjohtaja Risto Ryti oli 
keskittynyt rahatalouteen. 

Sotatalous ja maanpuo-
lustus yleensäkin olivat 
näille herroille vieraita alo-
ja. Heistä vain Kallio oli 
saanut miehistötason so-
tilasopetusta vanhan väen 
aikana. Hänestä oli koulu-
tettu kiväärimies reservi-
komppanian kertausharjoi-
tuksissa. Cajander ja Tan-
ner saavuttivat kutsuntaiän 
1900-luvun alkuvuosina, 
jolloin Suomen sotaväkeä 
oltiin jo lakkauttamassa. Ry-
tin tullessa varusmiesikään 
1910 suomalaisten nuorten 
miesten asepalvelus korvat-
tiin rahalla maksamalla niin 
sanottuja sotilasmiljoonia 
Pietarin hallitukselle. 

Varatuomari Väinö Al-
fred Tanner oli sosiaali-
demokraattisen liikkeen 
vaikutusvaltaisin henkilö 
Suomessa punakapinan 
päättymisestä lähtien. Tan-
nerin vastenmielisyys aseita 
kohtaan rajoitti hänen kyky-
ään tarkastella sotilaallista 
maanpuolustusta ennakko-
luulottomasti. Hänen ulko-
maiset yhteytensä rajoittui-
vat lähinnä skandinaavisiin 
veljespuolueisiin, jotka 
kaikki pitivät oman maan 
puolustamista toisarvoise-
na. 

Niiden antaman esimer-
kin mukaisesti Tanner vas-
tusti valtion varojen osoit-
tamista sotaväelle.  Johta-
mansa vähemmistöhalli-
tuksenkin hän antoi kaatua 
1927 ehdottamalla suoje-
luskuntien lakkauttamista 
ja koko puolustushallinnon 
pääluokan poistamista val-
tion menoarviosta. 

Kun Sdp saavutti 
1930-luvulla yhden kol-
masosan määrävähemmis-
tön eduskunnassa, pystyi 
oppositio sanelemaan ylä-
rajan puolustusmäärärahoil-
le. Porvarihallitusten kädet 
olivat sidotut Sdp:n vahvan 
miehen ilmoitukseen, mi-
ten suuren markkamäärän 
puolue salli käytettävän 
sotilasmenoihin. Tannerin 
mielestä Suomen olisi pitä-
nyt luopua yleisestä asevel-
vollisuudesta, sillä 20 000 

miehen ammattiarmeija 
olisi suoriutunut kirkkaasti 
rajojemme puolustamisesta. 
Hän kehui erityisesti Nor-
jan sosiaalidemokraattisen 
hallituksen ratkaisua, kun 
se luopui rannikkotykistön 
modernisoinnista ja teki 
harkitun päätöksen päästää 
linnakkeet rappeutumaan. 

Tanner ei uskonut sellai-
seen uhkakuvaan, että Puna-
armeija saattaisi tilaisuuden 
tullen ylittää itärajamme ja 
siirtää sotatoimet Suomen 
maaperälle, kuten Boris 
Jartsev ja Boris Stein olivat 
ennustaneet. Vielä keväällä 
1939 Väinö Tanner tokaisi, 
että Suomen työläisen to-
dellisia vihollisia ovat suo-
jeluskunnat eikä suinkaan 
sosialistinen Neuvostoliitto. 
Tätä periaatetta noudattaen 
SDP:n ja SAK:n jäseniltä oli 
kielletty kuuluminen suoje-
luskuntiin. Seurauksena oli 
puolueesta ja ammattijärjes-
töstä erottaminen. 

Järjestynyt työväki ei 
saanut myöskään osallistua 
Kannaksen linnoittamis-
töihin eikä luovuttaa rahaa 
niitä tukeviin keräyksiin. 
Sen sijaan Tanner vetosi 
voimakkaasti kannatta-
jiinsa, että nämä osoittai-
sivat avokätisyyttä SDP:n 
johdolla toimeenpantuihin 
rahankeräyksiin Espanjan 
sisällissodan sosialistiselle 
osapuolelle. 

Valtion korkeimmasta 
johdosta löytyi vain yksi 
henkilö, joka oli Hitlerin val-
taannoususta lähtien ennus-
tanut Euroopan syöksyvän 
kohti toista maailmansotaa. 
Hän oli puolustusneuvoston 
puheenjohtaja sotamarsalk-
ka Gustaf Mannerheim. 
Harva ihminen Suomessa 
seurasi Mannerheimin ta-
voin Saksan Kansallissosia-
listisen puolueen ohjelman 
edistymistä, mikä näkyi 
sotaväen kasvattamisena ja 
asehankintoina. 

Mannerheim otti tosis-
saan Leningradin puolue-
johtajan Andrei Zdanovin 
esittämät uhkaukset. Tämä-
hän ilmoitti, ettei Neuvos-
toliitto jää silmät ummessa 
odottamaan Saksan hyökkä-
ystä maaperälleen. Jos sota 
Euroopassa syttyy, Puna-
armeija tulee hyökkäämään 
Suomeen ja siirtämään siten 
taistelut mahdollisimman 
kauas Leningradista. Tämän 
asian Zdanov toisti useassa 
julkisessa puheessaan. 

Saman näkökohdan 
toisti myös lähetystösih-
teeri Boris Jartsev kesällä 
1938 neuvotteluissaan ul-
koministeri Rudolf Holstin 
kanssa samoin kuin vuotta 
myöhemmin tavatessaan 
Holstin seuraajan Eljas Er-

kon. Kumpikaan ulkomi-
nisterimme ei suhtautunut 
vakavasti Jartsevin neu-
vottelupyyntöihin. Ei niitä 
ottanut todesta myöskään 
pääministeri Aimo Cajan-
der, joka kesällä 1939 kään-
nytti Neuvostoliiton entisen 
Helsingin lähettilään Boris 
Steinin oveltaan ja ohjasi 
hänet ulkoministeri Erkon 
pakeille. Erkko puolestaan 
katkaisi keskustelut, ennen 
kuin ne muuttuivat ”liian vi-
rallisíksi”. Olihan maittem-
me välillä voimassa hyök-
käämättömyyssopimus. Sen 
katsottiin riittävän.

Suomen hallituksella ei 
kesällä 1939 ollut realistista 
kuvaa sen enempää itänaa-
purin aikeista kuin Euroo-
passa vallinneesta kansain-
välisestä tilanteestakaan. 
Korkein valtiojohtomme 
eli omissa sisäpoliittisissa 
ympyröissään ja kävi kes-
kuudessaan presidenttipe-
liä. Kyösti Kallion terveys 
horjui näet pahasti. Hän oli 
tämän tästä sairauslomalla, 
ja pääministeri Cajander 
toimi pitkät ajat presidentin 
sijaisena. Kallion odotettiin 
luopuvan pian tehtävistään, 
ja Cajanderista uumoiltiin 
hänen seuraajaansa. 

Kesäkuussa 1939 sota-
marsalkka Mannerheim oli 
niin vakuuttunut suursodan 
syttymisestä, että hänen 
mielestään Suomen oli 
lopultakin pantava ilma-
puolustus kuntoon. Mars-
ki valtuutti eversti Paavo 
Talvelan neuvottelemaan 
hävittäjäkaupoista Yhdys-
valloissa. Talvela onnistui-
kin yhdessä Washingtonin 
lähettiläämme Hjalmar 
Procopén kanssa pääsemään 
sellaiseen sopimukseen, että 
ilmavoimillemme toimite-
taan Atlantin takaa parisen 
sataa uudenaikaista hävittä-
jää. Yhdysvaltalainen liike-
pankki lupasi antaa tarvitta-
van lainan edellyttäen, että 
Suomen hallitus takaa sen. 
Meillä oli USA:ssa tuohon 
aikaan hyvä maine velan 
takaisin maksajana. 

Juhannusalusviikolla 
1939 Mannerheim esitte-
li mielestään onnistuneen 
kauppasopimuksen valio-
kunnalle, joka pohti perus-
hankintojen rahoittamista. 
Marski päätyi tilannekat-
sauksessaan sellaiseen joh-
topäätökseen, että elimme 
varustautumisen kannalta 
viimeisiä viikkoja. Hänen 
mukaansa sota syttyy het-
kellä millä hyvänsä, ja sen 
jälkeen aseita ei maailmalta 
enää ostettaisikaan.

Kokoukseen osallistunut 
Väinö Tanner ilmoitti siltä 
istumalta, ettei valtiovarain-
ministeriö tule osoittamaan 

markkaakaan mokomaan 
asekauppaan. Suomi ei 
hänen mukaansa tarvinnut 
hävittäjiä, joilla vain pom-
mitettaisiin työläisiä. Niin 
ikään paikalla ollut pää-
johtaja Risto Ryti ilmoitti, 
ettei Suomen Pankki tulisi 
antamaan valuutan maasta-
vientilupaa tämän tapaiseen 
tarkoitukseen. 

Marski loukkaantui, sa-
noi eroavansa puolustus-
neuvoston puheenjohtajan 
tehtävistä ja marssi ulos. 
Huoneeseen jäänyt Tanner 
totesi silloin, että ”vanha 
sotamarsalkka näyttää me-
nettäneen järkensä. Hänen 
oikea paikkansa olisikin 
mielisairaalassa”.

Mannerheim jätti pre-
sidentin kansliaan eroano-
muksensa, jonka Cajander 
empimättä hyväksyi. Kyösti 
Kallio sai tiedon sijaisensa 
ratkaisusta kuunnellessaan 
patterikäyttöisestä radios-
ta Suomen Tietotoimiston 
iltauutisia kesähuvilalla 
Mäntässä. Hän oli lääkärin 
suosittelemalla lomalla vuo-
rineuvos G. Scherlaciuksen 
piilopirtissä, johon ei tullut 
sähkölinjaa eikä puhelin-
johtoa. 

Presidentti järkyttyi 
kuulemastaan. Hän lähti 
patikoimaan pikkukengis-
sä huonokuntoista kärry-
tietä pitkin kohti taloa, josta 
löytyi lähin puhelin. Matkaa 
sinne kertyi kymmenisen 
kilometriä, minkä tämä sy-
dänvikainen toipilas taittoi 
reilussa kahdessa tunnissa. 
Presidentti tilasi kaukopu-
helun sijaiselleen Aimo Ca-
janderille ja ilmoitti tämän 
menneen liian pitkälle, kun 
erottaa tehtävästään hänen 
nimittämänsä puolustusneu-
voston puheenjohtajan. 

Cajander sai haukkumis-
ten jälkeen tehtäväkseen 
peruuttaa päätös ja hoitaa 
asiat siihen malliin, että 
Mannerheim jatkaa entises-
sä toimessaan. Hallitus jou-
tui vaikean tehtävän eteen, 
jossa sen piti turvautua kar-
keisiin valheisiinkin. Hattu 
kädessä se riensi lepyttä-
mään marskia ja rukoili täl-
tä anteeksiantoa sekä lupasi 
myöhemmin syksyllä ottaa 

perushankinnat uuteen tar-
kasteluun. Lehdistölle ker-
rottiin, ettei sotamarsalkkaa 
suinkaan ole erotettu, vaan 
kysymyksessä oli ministeri 
Erkolle sattunut paha ereh-
dys.

Mannerheim suostui pe-
rumaan eronsa, mutta toivoi 
mielessään, että hallituksen 
silmät avautuisivat elokuun 
alussa Kannaksella pidettä-
vien sotaharjoitusten aikana. 
Hän oli näet tietoinen puo-
lustusvoimien johdon pyrki-
myksistä esitellä avoimesti 
puutteita, jotka rajoittivat 
joukkojemme operaatio-
kykyä. Hallitus ei tuntenut 
suurtakaan mielenkiintoa 
sotaväen huolenaiheita koh-
taan eikä syventynyt Kan-
naksen sotaharjoituksessa 
esiin tulleisiin epäkohtiin.

Ulkomaiset sotilasasia-
miehet sitä vastoin tarkkai-
livat harjoituksia tiiviisti 
ja tekivät niistä teräviä 
havaintoja. He antoivat jo 
paikan päällä lausuntoja, 
jotka eivät olleet Suomen 
puolustuskykyä mairitte-
levia. Joukon teräväkieli-
sin oli italialainen eversti. 
Lehtihaastattelussa hän piti 
sotaväkemme pahimpana 
ongelmana panssarintorjun-
ta- ja ilmatorjunta-aseiden 
puuttumista sekä heikkoa 
kenttätykistöä.   

Sen verran Kannaksen 
sotaharjoitus kiinnosti sen-
tään presidentti-ylipäällikön 
sijaista pääministeri Cajan-
deria, että hän saapui ot-
tamaan vastaan Viipurissa 
pidetyn loppuparaatin ja 
oli isäntänä juhlapäivälisillä 
hotelli Espilässä. Cajander 
oli perillä ulkomaisten so-
tilasasiamiesten antamasta 
kritiikistä ja halusi vastata 
siihen. Espilän puheessa 
hän onnitteli Suomea, ettei 
se ole tuhlannut varojaan 
aseisiin, jotka olisivat vain 
ruostuneet. Cajanderin esi-

Tuomo Hirvonen on turkulainen ye-everstiluutnantti ja 
tietokirjailija. Hän on syntynyt v. 1938 Heinjoella karjalan 
kannaksella.

Suomen ulkopolitiikan 
hyväuskoisuus 1930-luvulla

  Vuonna 1939 
lienee saavutettu 
kaikkien aikojen Suomen 
ennätys virhearviointien 
määrässä.

  Tanner ei 
uskonut sellaiseen 
uhkakuvaan, että 
Puna-armeija saattaisi 
tilaisuuden tullen ylittää 
itärajamme....

  Korkein 
valtiojohtomme eli 
omissa sisäpoliittisissa 
ympyröissään ja 
kävi keskuudessaan 
presidenttipeliä.

  ...Tanner totesi 
silloin, että ”vanha 
sotamarsalkka 
näyttää menettäneen 
järkensä. Hänen oikea 
paikkansa olisikin 
mielisairaalassa”.
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merkkiä noudattaen Tanner 
käytti täsmälleen samaa il-
maisua puhuessaan seuraa-
vana päivänä 13. elokuuta 
1939 Forssassa SDP:n 
edeltäjän Suomen työvä-
enpuolueen perustamisen 
40-vuotisjuhlassa. 

Sitten valkeni elokuun 
24. päivän aamu 1939. 
Suomen Tietotoimisto oli 
jo välittänyt medialle Ber-
liinin radion yöllä antaman 
ilmoituksen, että Saksan 
ja Neuvostoliiton välillä 
oli solmittu hyökkäämät-
tömyyssopimus. Suomen 
hallituksessa tunnettiin 
helpotusta. Nyt ei Neuvos-
toliitollakaan ollut tarvetta 
pelätä Saksan hyökkäystä 
Leningradiin Suomen alu-
een kautta, kuten meille oli 
toitotettu.

Huhuttiin, että hyökkää-
mättömyyssopimuksessa 
Molotov ja von Ribbentrop 
olisivat päässeet yhteisym-
märrykseen muustakin kuin 
pidättäytymisestä vihamie-
lisistä toimista toisiaan koh-
taan. Epäilyksiä oli ilmassa, 
mutta Saksan lähettiläs Wi-
pert von Blücher valehteli 
ulkoministeri Eljas Erkol-
le, ettei Suomi liity millään 
tavalla kyseiseen sopimuk-
seen. Erkko uskoi häntä 
eikä omaa Washingtonin 
lähettilästämme Hjalmar 
Procopéta, joka sähkötti, 
että Hitler oli luovuttanut 
meidät Neuvostoliiton etu-
piiriin.

Syyskuun ensimmäisenä 
päivänä 1939 kokoontui 
Helsingissä heinäkuussa va-
littu eduskunta avajaisistun-
toonsa. Siinä pitämässään 
puheessa tasavallan presi-
dentti Kyösti Kallio totesi, 
ettei Suomen ulkopoliitti-
nen tilanne ole milloinkaan 
ollut yhtä hyvä kuin juuri 
tuolloin. Toinen maailman-
sota oli alkanut kuusi tuntia 
aikaisemmin, ja Kallio tie-
si sen. Hän muisti varmas-
ti myös Andrei Zdanovin 
uhkaukset, että suursodan 
syttyessä Puna-armeija tu-

lisi hyökkäämään Suomeen 
sopimuksista välittämättä. 
Esimerkki osoittaa, että 
maamme poliittinen johto 
eli tuohon aikaan omissa 
harhakuvitelmissaan ym-
märtämättä kansainvälistä 
kehitystä.

Ribbentrop-sopimuksen 
allekirjoituksesta oli kulu-
nut vain viikko ja yksi päi-
vä, kun Natsi-Saksa ryhtyi 
toteuttamaan sitä hyökkää-
mällä Puolan kimppuun. 
Varsovan hallitus oli käy-
tännössä jo kukistunut en-
nen kuin Neuvostoliitto eh-
ti saaliinjaolle. Kun Puola 
oli raadeltu, Kreml ei enää 
viivytellyt. Baltian maat ja 
Suomi kutsuttiin vuorotel-
len Moskovaan neuvotte-
lemaan rajajärjestelyistä ja 
sotilastukikohdista. Meidän 
osaltamme kehitys johti 
talvisotaan tunnetuin seu-
rauksin. 

Moskovan neuvottelut 
syksyllä 1939 osoittau-
tuivat näytelmäksi, jolla 
Stalin ja Molotov yrittivät 
hämätä todelliset tarkoi-
tusperänsä. Onneksemme 
Cajanderin hallitus suos-
tui sentään Mannerheimin 
esitykseen käynnistää yli-
määräiset harjoitukset en-
nen lokakuun puoltaväliä. 
Näin kenttäjoukkomme 
ehtivät edes vähän valmis-
tautua vastaanottamaan 
Puna-armeijan iskun, joka 
alkoi marraskuun viimeise-
nä päivänä.

Se pudotti maamme 
poliittisen johdon reaalito-
dellisuuteen. Kun viimeistä 
päivää vallassa ollut Ca-
janderin hallitus haki il-
masuojaa valtioneuvoston 
rakennuksen pihalla halko-
pinojen välistä, ymmärsivät 
kaikki muut ministerit pait-

si Tanner, että nyt oli tosi 
kysymyksessä. Tanner oli 
vielä sitä mieltä, että suur-
valtanaapuri vain pelottelee 
ja käy hermosotaa. Hän oli 
yhä vakuuttunut siitä, ettei-
vät vasemmistoon kuuluvat 
reserviläisemme nostaisi 
aseitaan työläisvaltiota 
vastaan.

Yllätykseksi SDP:n vah-
valle miehelle näin kuiten-
kin kävi. Tapahtui ihme, 
jolle on jälkeenpäin yritetty 
löytää selityksiä. Yksi lie-
nee se, että Kyösti Kallio 
ymmärsi nimittää Väinö 
Tannerin toiseksi neuvot-
telijaksemme Juho Kusti 
Paasikiven pariksi Mos-
kovaan. Itse neuvotteluille 
Tannerin mukana olosta ei 
ollut sanottavaa hyötyä. 
Päinvastoin. Hän ärsytti 
vastapuolta, mutta suoma-
laiselle maanpuolustustah-
dolle hänen mukana olonsa 
oli korvaamaton tekijä. 

Itärajan pinnassa tais-
teluhautoja kaivavat re-
serviläiset, jotka olivat 
äänestäneet vasemmistoa, 
saivat viikkotolkulla kuul-
la ja lukea uutisia, miten 
Suomen työväen johtajaa 
kärvennetään Kremlin hiil-
loksella. Sellainen ei sopi-
nut suomalaisen työmiehen 
oikeustajuun. Hän hyväksyi 
Sillanpään marssilaulun sa-
nat: ”Tääll´ on suorana seis-
tä ja kaatua joka miehellä 
oikeus.”

Väinö Tannerin ja Risto 
Rytin kohtaloksi tuli kantaa 
raskas vastuu viiden sota-
vuoden aikana. He saivat 
maksaa poliittisista ereh-
dyksistään kovan hinnan, 
mutta kumpikaan ei nöyr-
tynyt tunnustamaan, että 
olisivat erehtyneet turvalli-
suuspoliittisissa käsityksis-
sään taikka laiminlyöneet 
tyhmyyttään maanpuolus-
tuksen tarpeet. 

Tanner joutui kuitenkin 
helmi-maaliskuun vaihtees-
sa 1940 tunnustamaan, ettei 
hänen mielipiteilleen annet-
taisi suurta arvoa, jos hänet 

pantaisiin ilmoittamaan 
eduskunnalle, että Suomi 
on nyt pakkorauhan edes-
sä, Viipuri on luovutettava 
ja Karjala jätettävä. Hel-
mikuun 29. päivän ja maa-
liskuun 1. päivän välisenä 
yönä Mikkelin päämajassa 
tämä tunnustus tapahtui. 
Kuultuaan ylipäällikkö 
Mannerheimin tilannese-
lostuksen, että armeijamme 
on nyt kulutettu loppuun ja 
rauha on tehtävä niillä eh-
doilla, jotka voittaja meille 
sanelee, Tanner pyysi Man-
nerheimia pitämään puheen 
Suomen kansalle.

”Te, herra sotamarsalkka 
olette ainoa ihminen, johon 
Suomen kansa luottaa”, 
sanoi silloin Väinö Tanner. 
Itse hän tiesi puhuneen-
sa niin paljon löysiä, ettei 
niitä enää otettaisi todesta. 
Kahdeksassa kuukaudessa 
Tannerin arvio Mannerhei-
min mielenterveydestä oli 
muuttunut päinvastaiseksi. 
Marski kieltäytyi kuiten-
kin kunniasta, ja poliitikko 
Tanner itse joutui ulkomi-
nisterinä kertomaan totuu-
den julkisuuteen.

Kun me jälkiviisaina 
tarkastelemme poliitikko-
jemme tekemiä erehdyksiä 
70 vuotta sitten, hämmäs-
telemme, miten älykkäinä 
itseään pitäneet ihmiset 
saattoivat päätyä niin jär-
jenvastaisiin ratkaisuihin 
kuin silloin tapahtui. Eihän 
heidän päätöksistään juuri 
mikään osunut kohdalleen, 
vaikka ennusmerkit tule-
vasta kehityksestä olivat 
selvääkin selvemmin näh-
tävissä.

Saatamme uskoa, ettei-
vät johtajamme enää tänä 
päivänä tekisi edellä kerro-
tun tapaisia virhepäätelmiä. 
Onhan valtiokoneistolla 
käytössään kehittyneet tie-
dustelujärjestelmät, joiden 
avulla presidentti, hallitus 
ja pääesikunta pysyvät tie-
toisena maailman tapahtu-
mista ja osaavat mukauttaa 
oman politiikkansa niihin. 

  ”Te, herra 
sotamarsalkka olette 
ainoa ihminen, johon 
Suomen kansa luottaa”, 
sanoi silloin Väinö 
Tanner.

Kuvittelemme, etteivät hy-
vin koulutetut johtajamme 
voisi kerta kaikkiaan ereh-
tyä samanlaisiin vääriin rat-
kaisuihin, joita 1930-luvun 
lopulla tehtiin.

Rohkenen kuitenkin 
väittää, että nykyjohta-
jamme tekevät yhtä paljon 
virheratkaisuja kuin heidän 
kaukaiset edeltäjänsäkin. 
Nykyihmisen kyvyt ovat 
yhtä rajallisia kuin Aksel 
Oxenstjernan aikana tai 
70 vuotta sitten. Kukin 
yksilö ajattelee ja tekee 
johtopäätökset aina omien 
kokemustensa ja uskomus-
tensa pohjalta. Esimerkiksi 
1980- ja 1990-lukujen vaih-
teessa Suomeen suorastaan 
tulvi tietoja Neuvostoliiton 
poliittisen järjestelmän ja 
suunnitelmatalouden ro-
mahtamisesta. 

Valtiojohtoamme oli 
informoitu sekä virallisia 
diplomaattikanavia pitkin 
että epävirallisia teitä. Wall 
Streetin pankkimaailma 
kertoi jo vuosia ruplan os-
tovoiman olevan prosentin 
luokkaa sen keinotekoisesti 
ylläpidetystä arvosta. Länti-
nen lehdistö pohti avoimes-
ti sosialistisen blokin hajoa-
mista. Sotilasasiantuntijat 
vapaassa maailmassa ra-
portoivat neuvostoarmeijan 
rappiosta. Virolaiset siviili-
ihmiset tiesivät kertoa turis-
teillemme, ettei paikallisis-
sa varuskunnissa ole kym-
meneen vuoteen liikuteltu 
ohjuspattereita. Lavettien 
vetokalustolta puutui näet 
polttoaine, sillä kantahen-
kilökunta varasti nekin 
muutamat tankilliset, jotka 
saatiin täydennykseksi.

Suomessa tällaisiin tie-
toihin ei uskottu. Pääesi-

kunnasta löytyi kenraali, 
joka varoitti Baltian maita 
havittelemasta itsenäisyyt-
tä. Neuvostoliiton ilmapuo-
lustus kun tarvitsi ehdotto-
masti Itämeren itärannan. 
Silloinen presidenttimme 
tuomitsi mahdottomaksi 
ajatuksen, että Neuvosto-
liitto, jota vapaassa maa-
ilmassa pidettiin kansojen 
vankilana, voisi hajota. Vie-
lä muutama vuosi sitten hän 
valitteli julkisuudessa Mi-
hail Gorbatshovin liian no-
pearytmistä uudistustahtia. 
Jos vauhti olisi ollut hiukan 
hitaampaa, ei Neuvostoliit-
to olisi koskaan hajonnut, 
sanoi vanha presidenttim-
me.

Näiden henkilöiden maa-
ilmankuva oli muotoutunut 
vuosikymmeninä, jolloin 
elimme suuren ja mahta-
van itänaapurimme ikeen 
alla. Valtiojohtomme myö-
tävaikutuksella meidät pa-
kotettiin ajattelemaan asi-
oita yksinomaan Neuvos-
toliiton näkökulmasta. Se 
jätti jälkensä 1980- luvun 
johtajiimme ihan samalla 
tavalla kuin kansalaissota 
ja sitä seuranneet kaksi so-
vinnon rakentamisen vuo-
sikymmentä olivat jättäneet 
jälkensä 1930-luvun polii-
tikkoihimme. 

Me ihmiset olemme 
kaikki oman aikamme lap-
sia, valitettavasti, sillä se 
estää meitä seuraamasta ke-
hitystä. Näin kävi Suomes-
sa 1939. Niin kävi myös 50 
vuotta myöhemmin. Mo-
lemmilla kerroilla maail-
mantapahtumat yllättivät 
valtiojohtomme täydelli-
sesti. Olkaamme kuitenkin 
onnellisia siitä, että kansa-
kuntamme on selviytynyt 
hengissä kohtalon kovissa 
käänteissä huolimatta vir-
heitä tekevistä johtajista.

Tuomo Hirvonen 
ye-everstiluutnantti 

Puhe Tarton Rauha ry:n 
vuosijuhlassa

  Rohkenen 
kuitenkin väittää, 
että nykyjohtajamme 
tekevät yhtä paljon 
virheratkaisuja kuin 
heidän kaukaiset 
edeltäjänsäkin.

Hymyä
huuleen

Hei Kalle, mitä kuuluu?
Heipä hei, kuuluu kyllä. 
Olin vähän matkoilla ja 
kävin Puolassakin, Näin 
muun muassa maanjä-
ristyksen jäljet Rczwor-
tehc pri zni htx erjan kau-
pungissa. Oli aika pahan 
näköistä.
Mikä sen kaupungin nimi 
mahtoi olla ennen sitä 
maanjäristystä?
   *******
- Tulitpas viime tipas, se 
alkaa jo. Tuliks siul kova 
kiire?
- Eihä miul mikä kiire, 
seisoin autopysäkilki aina-
ki vartin.
   *******
- Mitä sää siittä Karjalas-
ta enää kohkaat. Seo jo 
vanha juttu, eikä sitä ennä 
olekka.
- Mänepäs sie tyttö muuta-
maks vuuveks vaik Rova-
niemel ja unoha tää Turku.

- Miks mää sinne muut-
tasin? Ja vaik menisinki 
nii en mää Turkku ikän 
unhottas. Ja mitä mää siel 
tekisin?
- Nii just, mitähä siel siel 
tekisitkää, ole vaa tääl 
Turus.
(omatekoinen ja itse koettu 
kertoo Rakila)
   *******
- Miksi te ruotsalaiset ette 
käytä astiankuivauskaap-
peja kuten me Suomessa? 
Astiat kuivuvat kätevästi 
ritilöillä kaapissa.
- On meilläkin kuivauste-
line, mutta miksi se pitäisi 
panna kaappiin?
(paikanpäällä koettu kes-
kustelu kertoo Rakila)
   *******
Evakkomummo meni 
uuden kotipaikkakunnan 
kirkkoon ja kuunteli har-
taana, kun pappi puhui, 
miten hyvä paikka Para-
tiisi on ja miten kaunista 
kaikki siellä on. Lopulta 
mummo kyllästyi siihen 
kehumiseen ja sanoi: Kyl 
Räisäläs olj paremp!
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muuttaessasi 
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muutoksen 

Kurkijokelaiselle? 
Lehti ei saa uusia osoitteita 
tietoonsa automaattisesti. 

Postista saa ”Osoite 
muuttuu” -kortteja, jotka 

kulkevat ilmaiseksi.

Kurkijokelainen, 
Koulukuja 7, 32200 LOIMAA

puh. (02) 762 2551 
tai 050-521 3336

toimitus@kurkijokelainen.
inet.fi 

Kärkitaistelija Syvärillä, 
Kannaksella ja Lapissa. 20 €

Uutta tietoa

ONKS
TIETOO
VASTAUKSET
1. Kirjailija Ilmari Kian-

to
2. Seinäjoki
3. 2,48 metriä
4. Pronssista
5. Ne käärmeen puremat 

ihmiset, jotka katsoi-
vat pronssikäärmettä, 
jäivät eloon.

6. Italiassa
7. Merikalastajan am-

matti
8. Ratsuväen yksikkö
9. Sisiliassa
10. 600 miljoonaa

Maisema Haukkasaaresta Tervuun päin. Ei ole mikään ihme, jos näitä maisemia kaipaa yhä 
edelleen!   kuva: Eino Vepsä

Kuvia Kurkijoelta Joulu on ohitse ja lehdet 
pursuavat ruokaohjeita, ke-
vyempiä ja vielä kevyempiä 
kilojen karkotukseen. Tässä 
hivenen erilainen perinteisen 
joulun jälkeisen hernekeiton 
ohje. Resepti on poimittu 
kirjasta 123 SOTAVUOSI-
EN RUOKAOHJETTA, 
Gummerus 2003.

Herne- ja lanttukeitto

2,5 l vettä
1 rkl suolaa
3 dl vihreitä herneitä
1 rkl vehnäjauhoja
1 iso lanttu

Herneet liotetaan ja kei-
tetään samassa vedessä 
melkein pehmeiksi. Lantut 
kuoritaan ja jauhetaan liha-
myllyssä tai paloitellaan ja 
hakataan veitsellä tai hak-
kurissa hienoksi sekä lisä-
tään keittoon. Myös jauho 
lisätään ja keitto saa vielä 
kiehua 20 min. Maustetaan 

Hernekeitto mallia Suomen armeija. Kuva: Wikipedia

suolalla.
Keittoon voi myös käyt-

tää savustettuja luita, jotka 
keitetään erikseen vedessä 

ja liemi lisätään valmiiseen 
keittoon. kasvisten keittä-
miseen käytetään silloin 
vähemmän vettä.’


