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Esipuhe

Vuonisen neito Alma Tervonen-Sapošnikova
Alma Tervonen-Sapošnikova on tuttu henkilö kaikille niille Vienan Karjalan
matkaajille, jotka ovat takavuosina pysähtyneet kahvitauolle Alman kahvilaan
Vuonnisen kylässä. Vaikka Alma tunnetaan armoitettuna tarinankertojana,
hänen kirjoittamansa tekstit ovat olleet monille yllätys.

Alma Tervonen-Sapošnikova on syntyperäinen vuonnislainen usean
sukupolven ajalta. Hän on nähnyt omin silmin kotikylänsä rajun muutoksen.
Ennen niin elävä ja vireä kylä on muuttunut lähes hylätyksi, autioksi ja
hiljaiseksi ohikulkupaikaksi Vuokkiniemen ja Uhtuan eli Kalevalan välisen tien
varrella. Vakituisten asukkaiden määrä kylässä on supistunut muutamaan
kymmeneen.

Tarinoissaan Alma kertoo ihmisistä ja tapahtumista Vuonnisessa. Hän muistaa
asioita lähes 80 vuoden ajalta. Sotavuodet 1940–1945 ovat jääneet erityisesti
hänen mieleensä, vaikka hän oli tuolloin pieni tyttö.

Vuonnislaiset vietiin evakkoon pieneen Miksingoran kylään, joka on Jarenskin
kaupungin lähellä Arkangelin alueella. Elämä vaikeissa oloissa oli rankkaa,
muun muassa Alman ukki ja ämmö kuolivat evakkoaikana. Kun sota loppui,
Alma pääsi takaisin kotiin, mutta Neuvostoliiton aika toi uudenlaisen elämän.

Aila-Liisa Laurila



Alma Tervonen-Sapošnikova esittelee kahvilansa vieraille karttaa, jonka on kotikylästään Vuonnisesta itse
laatinut. Kuva Aila-Liisa Laurila.

Alma Tervonen-Sapošnikova kertoo Vuonnisen vedenneidosta Karjalan
television ohjelmassa, joka on julkaistu 9.10.2013. Vuonisen vedenneito -video
(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=mGtHurSWoME


Sota vei Vuonnisen asukkaat evakkoon ja
pienen Alman nälän täy�ämiin päiviin

Tässä tarinassa Alma Tervonen-Šapošnikova kertoo elämästään Vienan Karjalan
Vuonnisessa. Lapsuus oli aluksi onnellinen rauhaisassa ja idyllisessä maalaiskylässä,

mutta sitten syttyi sota ja se vei Vuonnisen asukkaat evakkoon ja pienen Alman nälän
täyttämiin päiviin. Elämä kuitenkin jatkui, Alma pääsi takaisin kotiin ja alkoi uusi

rauhan aika.

Miten voi olla noin ihana, leppoisa ja kuuma kesäkuu? Sininen taivas, siniset
veet, tuuli hiljaa pakottaa väreilemään Tervaslahden pinnan. Kaikkialla on
vihreää, kukkia, kukkia. Jokaisella kylän asukkaalla oli omat työt. Aikuiset
tekivät töitään kolhoosissa, vanhukset ja lapset kotona.

Minä, vajaa viisivuotias tyttönen, sain kuin sain, inttäen, että minut puettiin
parhaaseen leninkiin. Se oli tulipunainen, paljon koristeita, rintarossi ja vieläpä
vyö. Siinä minä olin, kauhean mahtava mielestäni. Juoksin rantaan ukin luo,
joka puuhasi jotakin verkkojen kanssa. Ukki puuhaili vain huvikseen. Hän oli
umpisokea.

Hyppelin ja kysyin ukilta, olenko minä kaunis. Sitten menin pienen vasikan luo,
joka oli aitauksessa. Kysyin myös siltä, onko leninki kaunis. Se katsoi minua ja
lopulta sanoi, äänsi ämmööö! ihmettelin, että mitä, ämmökö, mummi?



Ämmö on tuolla, sanoin ja viittasin taloon päin. Lopulta karkasin toisen
ämmön luo. Olin muka itsestäni ylpeä ja viekas, kun pääsin karkuun. Kun olin
liian pieni, en tajunnut, että mummit jo aikoja sitten olivat sopineet tästä
asiasta, jotta kun minä karkuri tulen, niin mummi nostaa valkoisen pyyheliinan
pitkään seipääseen. Niin toinen mummi näkee asian olevan kunnossa.

Näin oli elämä tänään. Oli onnea ja rauhaa. Huomenna on kokonaan toista.

Minut herätti mummi.

– Herää tyttöseni, nouse, pukeudumme nopeasti. On kova kiire.

En muista paljon mitään, mutta joitakin kuvia jäi mieleen. Näistä asioista on
paljon muisteltu, kerrottu, niin, että yleinen kuva pysyy mielessä aina. En
tietenkään tajunnut, mitä oikeasti tapahtuu. Aikuiset itkivät, sinne tänne
juoksentelivat, pakkasivat, käärivät vaatteitaan. Karja oli päästetty navetasta irti.
Eläimet harhailivat itsekseen.

Oli kesäkuu vuonna 1941. Näin alkoi sota meidän kohdalla. Ulkona oli väkeä.
Kyläläisiä, miehiä, sotilaita kiväärit olalla. He huusivat, että nyt on nopeasti
päästävä tiellä! Huonokuntoiset vanhukset ja lapset lastattiin kärryihin. Käsky
oli annettu nopeasti, tavaraa sai ottaa vain sen verran, mitä jaksoi kantaa.

Sanottiin, että ottakaa vain tavarat, joita lähiaikoina tarvitsette, sota ei kestä
kauaa, vain muutaman päivän verran. Niin hevoset kärryineen alkoivat vetäytyä
tielle. Meidän kärryssä oli vain ukki ja minä. Muut kylän asukkaat kulkivat
jaloin, omien hevostensa perässä. Oli vissiin kauhistuttava kulkue: itkevä,
huutava ja rukoileva! Luultavasti oli aivan totisesti kova kiire. Rajalta Lonkan
kylän kautta oli vain 37 kilometriä Vuonniseen. Sakemanni ja suomalaisen
joukkue oli päässyt nopeasti etenemään. Vuokkiniemestä tuli toinen siipi ja
toinen seilasi aluksilla pitkin Kuittijärveä.



Pakolaiset ehtivät kylän toiseen päähän, kun alkoi kuulua jonosta parkua sekä
huutoa ja itkua.

– Avoi-voi, avoi-voi, kylä palaa!

Niin se oli, kaikki parhaat talot ja laitokset pistettiin tuleen, etteivät jäisi
viholliselle. Vihollisen armeija kun tuli kylään, niin kylä leimusi tulessa, eikä
Vuonnisen kylässä ollut enää yhtään asukasta jäljellä.

Puna-armeijalaisia sen sijaan oli. Kovat taistelut olivat käynnissä kylässä,
Kursmajärvellä, Vuonnisjoella, Korpijarvessa, Hirvijarvessä ja aina Kiiskis-
kukkuloilla saakka. Sotaa riitti, ei yksi viikko vaan viisi vuotta.

Ihmis- ja hevoskaravaani kulki Uhtuata kohti. Sinne oli viitisenkymmentä
kilometriä. Levättiin usein. Alkupäivinä ruokaa oli. Meillä oli iso kori lehmien
antia, kalaa, leivonnaisia, sankie, kalakukkoa ja kaikkea muuta. Äiti ja mummi
paljon leipoivat, yleensä syötiin omaa ruokaa.

Matkalla oli kamalaa se, että piti usein juosta metsään, sillä vihollisen
lentokoneet jahtasivat pakolaisia sekä tiellä Vuonnista kohti kulkevaa sotaväkeä.
Yhtäkkiä ilmestyi aina jostain monta lentokonetta, jotka syöksivät tultaan.

Minulta pääsi kova itku, kun kaikki ihmiset karkasivat metsään, mutta ukki
jätettiin kärryihin. Minä en mitenkään voinut ymmärtää, että ukki oli
umpisokea. Kotona Vuonnisessa hänellä oli kuulemma rappusilta lähtien
vedetty lanka vessaan, navettaan ja veneeseen. Lankaan oli kiinnitetty kolme
keppiä ja niiden avulla hän pääsi, minne halusi.

Navettaan hän kävi puhelemaan lehmille ja silittelemään niitä. Hän hyväili niitä
ja puhui lempeästi. Venevalkamaan ja veneeseen hän kävi nostelemassa
verkkoja ja airoja. Hän joi vettä veneessä olevalla kauhalla ja pesi kasvonsa aina
hiljaa puhellen jotain. Nämä pienet askareet olivat kaiketi sokean miehen
elämää.



Ukki-Simanalla oli sodan alkaessa ikää yli 80 vuotta. Hänellä oli ikää 10 vuotta,
kun minun ukin isä ilmestyi sukukirjoihin. Olisikohan se minun ukki ollut
rakkauslapsi? Niinä vuosinahan kulki paljon norjalaisia, ruotsalaisia,
tanskalaisia ja muita noilla alueilla. Myös Arkangelin arkistokirjoissa häntä
nimitetään nimillä Ans, Jans, Janson ja Amos. Muut ovat sukukirjoissa
Tervasovia, mutta minun isäni on Tervonen. No, se siitä, nukkukoot rauhassa,
asia ei kuitenkaan selviä koskaan.

Matka jatkui. Päästiin Tetrivaaraan. Siellä lypsettiin lehmiä, jotka ehtivät tulla
perässä. Maitoa oli paljon. Juotiin ja syötiin. Osa maidoista täytyi kaataa
maahan. Minnepä niitä olisi säilötty? Uhtualle päästyä ei pysähdytty, vaan
jatkettiin ohitse. Kiiskisessäkään ei annettu levätä, ohitse vain! Siellä asui Simo-
sedän perhe. He olivat vastassa meitä vuonnisporukkaa, mutta se oli viimeinen
tapaaminen viiteen vuoteen.

Ainakin Kuusenvaaraan saakka mentiin jalkapatikalla ja hevoskärryillä. Siellä oli
paljon evakoita. Oli sotilaita, jotka kokosivat mukaan sotaan kelpaavia miehiä.

Koolla oli myös paljon karjaa. Maito lypsettiin maahan, syötiin, mitä jaksettiin.
Myös ohikulkeville sotamiehille juotettiin maitoa ja annettiin mukaankin.
Teurastettiin elukoita. Syötiin. Viskattiin metsään, sillä liha meni pilalle, kun oli
kuuma kesä. Asuttiin teltoissa, havuista tehdyissä korsun tapaisissa majoissa tai
vain kuusen alla. Kuusenvaarassa söimme viimeisiä kertoja kylliksi, sillä siitä
alkoi kaikille viisivuotinen nälkä.

Eräänä aamuna tuli monta kuorma-autoa. Kaikki ihmiset kuormattiin autoihin
ja vietiin Vienan Kemiin. Kemissä oltiin jonkin aikaa. Kemin asemaa
pommitettiin kovasti. Evakoita toimitettiin minne vain.

Me ja paljon muita asuimme koululla. Simana-ukki kuoli Kemissä. Kohta
meidät kuormattiin härkävaunuihin ja matka kohti Arkangelia alkoi. Ainakin



meidän vaunussa oli paljon ihmisiä. Oli väkeä kuin tynnyrissä sillejä.

Junamatka kesti kuukausia kunnes olimme Koonassan asemalla, sitten Kotlasin
asemalla. Oli kovat pakkaset ja lunta maassa. Juna kulki hitaasti. Vissiin joka
asemalla, pylvään luona jossakin metsän reunassa seisottiin viikkokausia.

Jokaisessa vaunussa oli metallitynnyreistä laitetut uunit, kamiinat. Jokaisen
vaunun asukkaiden piti hankkia itse polttopuut. Metsän reunaan kun
pysähdyttiin, niin kaikki, jotka suinkin jaksoivat, ryntäsivät metsään kirveet ja
justeeri-sahat mukanaan. Se oli pakko. Muuten olisimme kaikki kuolleet
kylmään, jos ei nälkään.

Asemilla jaettiin leipää. En tiedä minkä verran, kun olin niin pieni. Meidän
kaikkien, tai ainakin vaunun vanhimman, piti hankkia kaikkia varten vettä.
Kenellä oli mitä keitettävää, niin mukissa tai kattilassa keitettiin uunin päällä.
Kiehutettu vesi oli aina isossa kattilassa. Jokaisessa perheessä oli kaiketi
mukana jonkin verran rahaa.

Tässä Kotlasin asemalla evakkojärjestö jakoi porukan, kenet minnekin.
Hevosilla ja autoilla tuli päälliköitä, jotka ottivat kyliin ja kaupunkeihin ihmisiä
tavaroineen. He, jotka jätettiin junaan, jatkoivat matkaa pohjoiseen kohti
Arkangelia, Liipetskin alueelle.

Meidät ja muita perheitä vietiin itää kohti, Jarenskin kaupungin ohitse kylään
nimeltään Miksingora. Siellä melkein kaikki evakot kuolivat nälkään vuosina
1941–1942. Vuosina 1941–1942 Vuonnisessa oli joitakin perheitä. Isä oli
työarmeijassa siellä jossain lähellä sekä muita Vuonnisen miehiä, joita ei vielä
ehditty ottaa sotaan.

Oli Maliikin Ivanin perhe ja Lettijev-Omelien vaimo Nasto kahden tytön
kanssa. He olivat jo vähän isompia. Alunperin me asuimme samassa talossa ja
samassa huoneessa. Nälkä alkoi näpistellä kaikkien vatsoja kovasti. Jos jollakin



oli mukana jotakin tavaroita, ne oli jo aikoja sitten vaihdettu ruokaan
paikkakunnan asukkailta. Kerjäämällä ei saatu mitään. Aika harva antoi
leipäpalan tai muuta. Minä kävin kerjuulla vain yhden kerran ja itkien tulin
pois. Emäntä viskasi minulla vain perunan ja huusi jotakin perään.
Paikkakunnan asukkaat nimittelivät meitä valkoisiksi, valkosuomalaisiksi
karelikeiksi.

Leipä oli kortilla, 200 grammaa päiväksi, eikä muuta mitään. Ensimmäisen
kahden vuoden aikana kuolivat melkein kaikki evakot sukupuuttoon. Vuoden
1942 kesällä kuolivat nälkään minun isäni ja mummi. Siihen aikaan me
asuimme omituisessa hylätyssä talossa. Tänä vuonna pantiin vähän perunaa
maahan.

Äiti kun sai jostain perunan tai kaksi, niin hän itukohdasta kuori vahvemmasti
ja sitten ne palat säilytettiin ja keväällä hellästi pantiin maahan. Niistä kasvoi
jonkin verran perunaa. Seuraavana vuonna tuli enemmän ja sitten taas
enemmän.

Työkykyisten piti käydä kolhoosissa töissä. Oli pakko. Työ oli raskasta ja päivä
pitkä. Kylässä oli vain vanhuksia, naisia ja lapsia sekä joitakin miehiä, jotka
eivät kelvanneet sotaan.

En tiijä, millä keinolla me jäimme eloon. Jauhon sekaan laitettiin pettua. Myös
heinät kelpasivat meille ruuaksi. Söimme nokkoset, suolaheinät, hukanputket ja
paljon muita heiniä ja kukkia. Niistä tuli vatsaan kipuja, yleinen huono vointi ja
joillekin kuolema. Töissä piti käydä joka tapauksessa, jaksoi tai ei.

Lopulta vuonna 1943 jotkut saivat marjoja tai sieniä, jos löysivät. Lapset eivät
voineet mennä metsään yksinään. Ympäristössä oli paljon susia sekä
kaikenlaisia ryöväreitä. Näinä evakkovuosina minä en voinut käydä talvisin
ulkona, koska ei ollut minkäänlaisia jalkineita.



Aika meni, elää täytyi. Työ oli kovaa, mutta oli myös hyvää mieltä. Kun oli elo
korjattu ja viljat puitu, niin kolhoosissa järjestettiin juhla. Juhla järjestettiin
puimalassa. Se oli korkein kylän mäki. Se oli puhdas kaikesta roskasta, koska
mäellä kävi kova tuuli. Puitu vilja vietiin sieltä säilöön.

Kesä oli lopussa ja syystyöt olivat päättyneet. Ainakin meille nälkäisille se oli
unelmaa. Juhlapäiväksi teurastettiin jokin eläin, oli perunaa, vihanneksia ja
tuoretta juuri leivottua leipää. Pitkällä pöydällä oli kaikkea ruokaa. Yhdessä
rivissä oli monta pöytää. Kylän väki ja evakot istuivat lavisoille ja saivat syödä.
Syödä!

Lapsia ei päästetty pöytään, lapset olivat vanhempiensa vierellä. Minä piilottelin
äitini selän takana ja äiti minulla aina antoi jotakin syötävää. Voi, miten kaikki
olikin maukasta!

Lisäksi ympäri pöytää kiersi iso varsikauha kädestä käteen. Siinä oli inhottavan
hajuista nestettä. Sitä jokainen joi niin paljon kuin halusi. Kun juoma kauhasta
loppui, sitä laskettiin siihen lisää. Se oli kai kiljua tai pontikkaa, en tiedä.
Muistan, että äitini ei ainakaan juonut.

Sellainen ruokapäivä oli kerran vuodessa ja kaiketi se oli aina syyskuulla.

Vuoden 1943 syksy oli jo rikkaampi. Sen lisäksi, että oli tuo 200 gramman
leipäannos, itsellä alkoi olla säilössä vähän marjaa ja omaa perunaa. Teen
asemasta käytettiin marjoja sekä mustikan ja puolukan lehtiä. Kahvista eivät
paikkakuntalaiset tienneet mitään.

Jos äidille muistui mieleen kahvi, hän paahtoi jossain tulella kauraa ja ohraa.
Sen jälkeen se piti murskata isolla naulalla tai petkeleellä astiassa. Jo hop, siinä
oli kahvi!

Sokerista ei myöskään ollut mitään hajua. Suolaa pidettiin koko ajan säästössä,
jotta yksikään muru ei vain häviäisi. Tulitikut olivat maan kalleinta tavaraa.



Niitä piti pitää piilossa aivan hengen uhalla. Kun pidettiin tulta uunissa, niin
hiillos peitettiin hyvin tuhkalla, jotta aamulla sitten saatiin taas avattua tuhka ja
sytytettyä tuli hiilistä halkoihin uudelleen palamaan.

Peseytymässä käytiin kesäisin joessa. Joki oli aina lähellä. Talvisin peseydyimme
altaassa. Kuka lie antanutkaan äidille ison altaan. Vuosina 1943–1944 alettiin
evakoilla antaa vähän viljaa työpalkoiksi.

Lopulta alkoi tulla tietoja, että alueita on vapautettu. Jokaisen sydämessä syttyi
kipinä, joka leimahtaisi heti, jos tulisi tieto, että Karjala on vapaa. Sinä syksynä
äiti alkoi valmistella kapsäkkiä, johon hän varasi jyviä, jauhoja ja muuta, mitä
sai kerättyä. Minä ajattelin, että sinnepä myös taas olemma lähössä.

Minun kysymyksiini äiti virkkoi, että vuotahan, jospa se päivä vielä valkenee.
Niin tapahtui ja kohta olimma jo asemalla. Nyt ei muuta kuin ilon itku! Mutta
ilo oli vielä kaukana.



Härkävaunussa ja jalan evakosta pois

Vuonnislaiset pääsivät vuonna 1945 palaamaan kotiin, mutta matka oli pitkä ja
vaivalloinen

Oli vuosi 1945 ja jokainen iloisena puhui sodan loppumisesta. Samaan aikaan
käytiin vielä kiivaita taisteluja jossain Saksassa. Kuulin äitini puhelevan toisten
naisten kanssa. He sanoivat, että Uhtuan piiri on jo vapaa sakemanneista.

Siellä missä me asuimme, oli sodan alkuvuosina paljon karjalaisia. Nyt vuonna
1945 vain joitakin, koska suuri osa oli kuollut nälkään jo vuosina 1941–1943.
Muuta syötävää ei ollut kuin puunkuoresta tehtyä pettuleipää ja syötäväksi
kelpaavaa heinää.

Äiti oli niin kovassa puuhassa lähtöä varten ja niin minäkin pieni tyttönen
hypähtelin yhdellä jalalla ja huusin, että nyt myö lähemmä, nyt myö lähemmä.
En osannut siihen aikaan puhua yhtään venäjää.

Vihdoin koitti se päivä, jolloin tuppauduimme härkävaunuun. Mešokin
asemalla, joka on lähellä Lenskein piirin pääkaupunkia Jarenskia Arkangelin
alueella, minne meidät vuonnislaiset oli viety. Vuonnislaisia oli kaikkiaan
ympäri Venäjää Siperiaa ja Kaukoitää myöten.

Kului monta viikkoa ennen kuin saavuimme Vienan Kemiin. Oli meillä
muistaakseni jonkin verran kapineitakin mukana. Oli talvi ja sotkimme kaikki



vaatteet päällemme. Syömistä oli hyvin vähän. Mamma säästi aina jonkin
verran leipää, jota sai päivässä vain 200 grammaa. Vettä sai asemalta, kun juna
pysähtyi.

Jokaisessa vaunussa oli iso rautatynnyristä tehty kamina. Polttopuita sai
asemilta ja metsästä, kun juna pysäytettiin sitä varten. Kamina oli aina kuuma
ja sillä sai jokainen keittää vettä omassa astiassa. Myös muuta sai keittää, jos oli
jotakin keitettävää.

Meillä äidin kanssa oli joskus ainakin ruisjauhosta, vai liekö ollut ohrajauhosta
keitettyä notkeata vesivelliä, rokkaa. Suolaa oli vähän ja sitä piti käyttää oikein
säästäen nipin-näpin. Sokerista, kahvista ja teestä ei ollut puhettakaan.

Olimme nälkäisiä ja repaleisia, mutta silti vaunustamme kuului joskus naurua ja
lauluakin. On se ihmisen elämä sellaista! Jos tiedät, että edessä on kohta koti-
Vuonninen, niin totta kai aurinko nousee. Huomaat yhtäkkiä, että hymyilet.

Vaunussa kyyhötin äitini vieressä ja katselin hänen vapisevia käsiään, kun hän
taittoi minulle vähän leipää. Hän antoi isomman palan minulle. ”Syö, lapsi”,
hän sanoi. ”Ja juo kipätkyä (keitettyä vettä) piällä”. Itsekseen hän hiljaa rukoili:
”auta taivahaini tuatto piässä kotih, ta anna heti kerta syyvä leipyä kyllitellen”.
Sitten hän risti silmiään.

Minä kun sain leivän, niin nousin ja aloin kävellä ja hypähdellä. Mistä lie tullut,
emme ensin huomanneet, ohi kulki ikäiseni poika ja sieppasi minulta leivän.
Minulta pääsi huuto ja kamala itku. Melkein heti kuului, kun poikakin parkui ja
itki kovasti.

Vaunun toisesta päästä kuului kiroilua ja poika itki yhä kovemmin. Minä myös
itkin vieläkin kovemmin. Huusin äidille, että äiti, äiti, hän syököön. ”Nyt hänet
tapetah!” Äiti osasi hyvin venäjää ja yritti kovasti selvittää, jotta lapsen
annettaisiin olla rauhassa.



Sen jälkeen nainen talutti korvasta itkevää poikaa. Vissiin tuo nainen oli pojan
äiti, yhtä kurjan näköisiä kuin mekin. Sanoi pojalle, että pitää pyytää anteeksi.
Poika-parka ojensi minulle pienen kynnenkokoisen leivänmurun ja pyysi
ottamaan. Painoin pääni äidin polviin, kuulin, kun äiti sanoi, että syö, syö. Sen
jälkeen vaunussa oli taas hiljaista.

Tuli viimein päivä, jolloin olimme Kemissä. Kemin asemalla tapasimme
Riikosen Iron poikineen. Reino oli jo aika iso poika, paljon suurempi minua.
Meidän piti päästä jotenkin pois kaupungista ja matkalle kohti Uhtuaa.
Pääsimmekin Uhtuan tielle ja astua töpöttelimme vähien kapineittemme kanssa
Usmanan kylään saakka. Aikaa kului tietysti paljon, eikä apua saatu mistään.
Siihen aikaan oli todella vähän autoja eikä otettu niihinkään, joita oli.

Usmanan kylään kun tultiin, pääsimme taloon. En tiedä, miten sinne
pääsimme, muta siellä asuivat jo ennestään Siperiasta tulleet Simo-sedän
perheenjäsenet. He olivat Simo-setä, tiätinkä eli hänen vaimonsa Muarie sekä
Helmi, Hilja ja Tyyne. Talo oli kauhean pieni. Siinä oli keittiö ja huone.
Kemistä päin tultaessa se on oikealla puolen mäellä. Vasemmalla puolen tietä
oli Kemijoki ja paljon kylän taloja. Meidän oli pakko jäädä joksikin aikaa Simo-
sedän luo.

Joidenkin päivien kuluttua Helmi karkasi isänsä Simon kanssa yöllä kohti
Uhtuaa. Metsätyöpaikasta ei päästetty rehellisesti. Nyt pitkä-Simo, joksi häntä
kutsuttiin, ja Helmi-tytär kulkivat kohti Vuonnista. Helmi oli jo 15-vuotias ja
Simo yli kaksimetrinen leveäharteinen jäntevä mies.

Heiltä kului monta päivää, ennen kuin he olivat Kalevalan piirissä. Heillä oli
kaikkea. Yöpymispaikoissa Simo-isä keitti purkissa lumesta vettä, murusti
veteen leipää ja yritti syöttää Helmille. Ajatella, miten vaikeaa Helmillä oli, kun
hänen piti ehtiä mukaan isänsä perään. Kaksimetrinen isä kulki edellä rivakasti



ja tyttönen perässä melkein juosten. Simo jäi töihin Uhtualle ja vei Helmin
Vuonniseen. Sinne olivat jo tulleet evakosta ukko ja ämmö. Simon täytyi palata
Uhtualle.

Meitä oli kolme perhettä Usmanan kylässä: me äidin kanssa, Iro Reinon kanssa
ja tiätinkä Tyynen ja Hiljan kanssa. Aamulla varhain äidit menivät töihin
metsään ja palasivat sieltä myöhään illalla. Me lapset olimme kotona. Syömistä
ei ollut. työnä oli saada vettä ja polttopuita. Reino kun oli muka mies, hänen
työnään oli polttopuiden hankinta.

Aikaa vietettiin mäkitörmällä. Laskimme sitä alas reellä. Reki nostettiin
porukalla ylös mäen päälle. Sitten hyppäsimme kaikki rekeen ja alas, hurraa!
Reino oli aina ohjaamassa. Me loput istuimme aina, minne ehdimme. Oli siinä
joka päivä iloa ja naurua!

Lopulta tapahtui onnettomuus. Olimme taas mäen päällä. Viimeisenä rekeen
istui Tyyne. Mäen puolivälissä oli pylväs, ja reki kiiri vauhdilla alas. Reino ei
ehtinyt kunnolla ohjata raskasta rekeä ja se heilahti vauhdilla pylvääseen. Reki
kaatui, me lensimme kuka minnekin, mutta Tyynen pää osui pylvääseen.

Voi kauhea! Eikä minkäänlaista apua! Jotenkin me saimme vietyä Tyynen kotiin
petiin. Kun äidit illalla saapuivat töistä, he olivat kauhuissaan. Joidenkin päivien
kuluttua Tyyne parani, mutta ikävä kyllä, vielä tänäänkin hänellä on päässään
kova tuska. Sen tapahtuman jälkeen emme enää laskeneet mäkeä. Koko meidän
porukka alkoi valmistautua matkalle kohti kotia.

Paikassa, jossa yövyttiin, ei auttanut muu kuin äitien ottaa käteen kirves,
pokasaha tai justeeri. Tehtiin nuotio ja sulatettiin lumesta vettä. Kemin ja
Uhtuan väli oli kauhean vaikeata. Oli kevättalvi, lumituisku. öiset pakkaset ja
edessä lähes 200 kilometriä. Onneksi meitä ei kukaan ajanut takaa, mutta
pelkäsimme silti.



Myötämäessä meitä lapsia istutettiin kelkkaan vähäksi aikaa, jotta jalat olisivat
saaneet levätä. Eräässä lepopaikassa Reino kiipesi puuhun melkein latvaan
saakka. Me Tyynen kanssa hypimme puun juuressa lumessa ja huusimme:
”Sinä olet käki, sinä olet käki! Kuku kovaan! Kuku!

Poika innostui ja alkoi kukkua, heitti kätensä irti ja pudota mätkähti maahan.
Kyllä meitä kahta nauratti, mutta ei Reinoa. Hän pahoin revitti ainoat housunsa
ja sai naarmuja poskeen ja käsiinsä. Hänen äitinsä oli suuttua, mutta sitten
koko porukka nauroi. Mukana oli rihmaa ja neuloja jokaiselle. Niin saatiin
Reinon housut pian kuntoon.

Eräässä yöpymispaikassa minä poltin kintaani. Panin ne muka kuivumaan puun
oksalle. Yöllä nukkuessamme ne olivat pudonneet nuotioon ja palaneet.
Minulla ei ollut muita käsineitä loppumatkaksi Vuonniseen. Äiti veti hihat
pidemmiksi ja sitoi ne nuoralla kiinni. Hyvä se oli, ei ainakaan käsiä palellut.

Matkalla oli kauppoja, Ainakin Sommalla. Sieltä olisi saanut jotakin, mutta
meillä ei ollut leipäkortteja. Muistaakseni ostimme suolaa ja tulitikkuja. Vuonna
1945 ei vielä ollut Kepan eikä Kuusilahden asutuksia.

Vihdoin me pääsimme Uhtualle! Menimme suoraan kunnantalolle. Saimme
yösijan kunnantalolta. Lisäksi meidät syötettiin ja juotettiin ja meille annettiin
leipäkortit. Lepäsimme joitakin päiviä Uhtualla. Tapasimme Simo-sedän. Hän
oli kunnostamassa Uhtuaa. Saimme tavata myös muita kylään palanneita
asukkaita. Paikalla oli kuulemma myös kolhoosin puheenjohtaja, joka teki
alkutoimia.

Nyt oli edessä viimeinen taival. Vuonninen, missä olet Vuonninen!

Äidit olivat huolissaan. Silmät kuitenkin loistivat ja äänet tuntuivat muuttuvan
iloisemmiksi. Äiti huokailee: ”oh-hoh, onnako piäsemmä kotikonnuilla”.



– Oma mua mansikka, vieras mua mustikka.

– Oh-hoh.

– On kulunut viisi vuotta!

– Avoi-voi.

Taas eteenpäin, Vuonnista kohti. Sama porukka, samat kelkat. Kiiskiesessä
levättiin hyvin. Kylässä oli yksi ainoa talo tien vieressä. Siinä asui mies ja
nainen. He antoivat meille kiehutettua vettä ja nyt meillä oli leipää.

Oli kevät, aurinkoinen ilma, huhtikuu. Päivällä alkoi olla märkää, kun aurinko
lämmitti lumen. Kun saatiin illalla sytytettyä nuotio, piti jalkineita kuivattaa. Tie
oli vain hevosjälki. Taipaleella kulki paljonkin sotilashevosia, mutta kyytiin ei
otettu edes lapsia. Meidän täytyi kulkea hitaasti ja eteneminen oli vaivalloista.

Oli iloisiakin hetkiä! Ohi kulkevat sotilaat antoivat meille leipää,
lihasäilykepurkkeja ja joskus jopa pieniä nokareita sokeria. Kun sitten olimme
kaikki nuotion ääressä, kiehautimme vettä purkeissa, söimme leipää lihan
kanssa ja ripautimme pikkumurusen sokeria. Voi, se oli juhlallista!

Nykyisin sitä tuskin voi uskoa. Nykynuoriso viittaa kädellään ja sanoo, ettei tuo
voi olla totta! Mutta Miinoistakin meitä varoiteltiin. Kauas tiestä ei saanut
mennä.

Ainakin Eldankajärven kylässä oltiin yötä ja siellä tapahtui naurettava juttu.
Jälkeen päin sitä muisteltiin ja naurettiin vatsat kipeiksi. Se oli tällainen tapaus:

Kun tulimme suomalaisten asutuksen Eldankajärven rannalla, valitsimme
yöpaikan. Jokainen meni johonkin, puita hakemaan tai nuotiota rakentamaan.
Iro meni myös johonkin. Siellä oli talli, jossa myös matkalla olleet venäläiset
sotilaat syöttivät ja juottivat hevosiaan. Iro meni sinne hakeakseen polttopuita.
Jonkin ajan kuluttua saiueltä alkoi kuulua kauhea kiroilu sekä venäjäksi että
karjalaksi. Mitä ihmettä?



– Pirut, saatanan pirut, kuului venäläisiä kirosanoja. – Mitä hyö on roattu,
saatanan pirut!

Me tietysti kaikki juoksimme Iron luo talliin, missä hän huutaa ja kovasti
huitoo käsillään.

– Katsokaa nyt, mitä pirut on toattu!

Me lapset emme tietenkään heti ymmärtäneet, mistä on puhe. Me lapsukaiset
nähtiin ensimmäisen kerran elämässä, millaisia ovat kahvinpavut ja mitä
paahtamaton kahvi. Isot valkoiset jyvät olivat hevosten paskassa. Ja niitä jyviä
oli paljon!

Nyt jo kaikki äiditkin huusivat ja noituivat. Äidit päättivät, että tuota aarretta ei
jätetä tuohon. Taloista löydettiin ämpäreitä, joihin kahvinpavut kerättiin,
pestiin järvessä, virutettiin ja pestiin. sitten kuivattiin. Me lapsetkin
juoksentelimme kaikkialla ja löysimme pian kahvinjyviä monessa paperisäkissä.
Pavut paahdettiin ja hienonnettiin. Sitten keitettiin tavallista kahvia isolla
kattilalla. Joimme sitä hymyillen ja nautimme. Se oli suorastaan kuninkaallinen
tilaisuus!

Iso kattila ja ämpärit oli löydetty niistä taloista. Luulemme, että kahvisäkit
olivat jääneet suomalaisilta. Venäläiset sotilaat eivät varmaan tienneet, mitä ne
olivat ja syöttivät ne hevosille. Hevoset söivät ne kokonaisina, eivätkä pavut
ehtineet sulaa suolistossa.

Meille nälkäisille se oli onni. Vielä kun oltiin yötä Valkeanlammin rannalla, niin
sotilashevosmies antoi salaa puoli säkkiä kauraa. Upseerit toivat leipää ja
sokeria.

Viimeinen kerta levättiin Vuonnisjoen suussa. Juotiin kahvit, syötiin ja
pääsimme vielä jään yli kylään. Kuljimme oikein varovasti. Äidit jakoivat kaiken
ruoan viimeisessä lepopaikassa kolmeen osaan. Muarie-tiätinkälle annettiin



vähän enemmän, kun heitä oli kolme, Tyyne, Hilja ja tiätinkä. Helmi tuli meitä
järvellä vastaan. Kun tulimme Kallen akan rantaan, niin talosta juoksi vastaan
ihmisiä.

Sisällä huomasimme, että pöydällä höyrysi iso vaskinen samovaari. Pöytään oli
katettu isot mukit ja lautasilla oli pieniä rieskoja tummista jauhoista. Kallen
akka käsi iloisesti voivottaen nousta pöytään. Sanoi, että tsajua ei kyllä ole,
mutta juokaa hoti kipätkyä ta syökiä rieskua.

Mehän olimme rikkaita. Nostimme pöytään leipää ja sokeria. Ilomielin
hörpimme samovaarin vettä sokerin kanssa. Annoimme Kallen akalle
kahvinpapuja ja nokare sokeria. Kyllä mummurukalta itku pääsi! Hän itki, risti
silmänsä ja voihki.

– Avoi-voi, tämmöini onni. Ka, mistä työ?

– Antakkah taivahaini tuoatto teilä kaikkie hyvyä.

Me emme tietenkään kertoneet kahvinpavuista mitään. Myöhemmin vain
nauroimme omassa porukassa. Kun olimme vähän levänneet, niin jokainen
perhe lähti omaan kotiinsa. Pääsimme Vuonniseen ja kotiin, jota olimme
kaivanneet viisi vuotta.



Vuonnisen vedenneidot

Totta ja tarua kadonneesta kylästä Kuitin rannalta

Satoja vuosia ovat vuonnislaiset tienneet ja mustavat yhä, mistä on kyse, kun
puhutaan Tervasenlahden vedenneidosta, Vetehisestä. Nyt tarinan kertoo
Vuonnisen asukas Alma Sapošnikova-Tervonen. Hän elää kylässä, joka on
lähes tyhjennetty ja autio, mutta hän muistaa, millainen kylä Vuonninen on
joskus ollut ja ketä kaikkia siellä on asunut.

Alma sanoo, että tarina on tosi ja näin se menee:

Tervasenlahden vedenneito on juuri siinä lahdessa, mihin tulee Myllyjoki. Eikä
hän ole yksin, vaan hänen seurassaan on pieni tyttönen. Kaikkihan uskovat
vetehisiin! Ei saa vedestä kalaruokaa kuin silloin, kun Vedenneito haluaa antaa.

Teppananniemen Makarien veljekset Ilja ja Nestori eivät tahtoneet tätä uskoa.
He lähtivät järvelle.

– Haluatko sie sanuo muka myö emmö sua kalua. Oi sie kaljupiä!

Nestori nousi seisomaan veneessä, avasi housunsa ja laski suoraan veneestä
veteen.



– No, mitä sie san... Nestori ei edes ehtinyt sanoa loppuun, kun hän jo pudota
mätkähti järveen.

Ilja säikähti, ja Jumalaa rukoillen hän auttoi Nestorin takaisin veneeseen.
Nestori istuutui ja ihmetteli, mikä piru hänet paiskasi veneestä järveen.

– No nyt on kummat!

– Kummat, kummat!

– Nyt on selvä, että vetehinihän se meän kera pelaa, tuumi Ilja.

– Ei nyt muuta kuin verkot veneheh ta kotih. Souva nyt, Ilja ärjyi.

Nestori ei edes kuivannut vaatteitaan, vaan istui paikoillaan märkänä. Lopulta
hän alkoi sanaa sanomatta soutaa ensimmäistä verkkoa kohti. Kohta olivat
verkot veneessä ja vesiperät tietenkin tulivat. Ei ollut verkoissa ainoatakaan
kalaa!

– Avoi, voi, ei ni yhtä kiiskiekänä! Mitä meilä pappa sanou?

– Souva!

Suutuksissaan Nestori souti kovalla miesvoimalla. Pienessä aallokossa vene
läheni nopeasti Matkaniemen rantaa. Niemen toisella puolella oli heidän
venevalkamansa ja kotinsa. Iljalla oli paha mieli ja hän ajatteli, että koettaa vielä
onkia entisistä kalapaikoista. Kunpa saisi edes ahvenia pieneksi kalakeitoksi!
Hän ehdotti asiaa Nestorille ja hän suostui ilomielin. Olihan hänenkin
mielialansa alempana veneenpohjaa.

Sanaakaan sanomatta miehet onkivat jonkin aikaa, mutta siima ei edes
heilahtanut. Kun päästiin maihin, vene vedettiin rannalle ja tallustettiin
nurmikkoa pitkin taloa kohti. Alkoi kuulua kirosanoja ja mättäitä potkittiin!
Vetehistä ei edes mainittu enää. Kotiin täytyi mennä, oli mikä oli!



Pojat olivat aikuisia miehiä, oikein riskit ja pitkäkasvuiset! Heillä oli iso perhe,
kun he yhä asuivat isänsä ja äitinsä kanssa. He viljelivät maata, oli karjaa.
Lisäksi he kalastelivat ja tulivat hyvin toimeen.

Teppananniemen Makarie oli riski, oikein iso ja hartiakas mies. Seuraavana
aamuna koko talon väki meni heinäniitylle, mutta Makarie lähetti poikansa
Nestorin Koppa-Mikitän luo asialle. Isä-Makarie halusi tilata seuraavaksi
kevääksi uuden nuotan. Tämä Kopan suku oli taitava punomaan verkkoja ja
nuottia.

Heidän sukunimensä oli Malikin, mutta Koppa oli korkonimi. Kyläläiset
halusivat käyttää korkonimeä, ja Malikinit olivat ihan tyytyväisiä tästä asiasta,
eivätkä suuttuneet.

Nyt Nestori souti oikein rivakasti pienellä veneellä kohti Tervasenlahtea.
Malikinien talo oli aivan lahden solmukassa, vasemmalla puolella, Riikolan
vaaran harjanteella. Venevalkamo, niityt ja talo. Se oli aika mukava talo ja
kaunis piha.

Soutaessaan lahteen Nestori ihasteli luonnon kauneutta, vesi ei värähtänytkään.
Rantapajutkin näyttivät aivan satumaisilta ja koivut kuninkaallisilta hahmoilta.
Yhtäkkiä Nestori tunsi selässään vilunväreet.

– Helevetti!

Kauhuissaan hän tajusi olevansa juuri vetehisen pesässä. Oli sanottu, että
oikealla rannalla, jyrkänteen alla oli pieni rantaniitty. Tämä paikka oli luonnon
ihanin. Puheiden mukaan juuri täällä vedenneidot viettivät iloisia hetkiä.
Kerrottiin, että Jumala varjelkoon, jos joku uskalsi häiritä vedenneitojen
rauhaa! Tätä paikkaa pelkäsivät kaikki, ihan jokainen ihminen!

Nestori souti, mutta silmät olivat toisella rannalla. Ne tarkkailivat uteliaasti.
Nestorin päähän syöksyi veri. Huh, kun tuli kuuma. Hänen ajatuksensa



harhailivat.

– Mitä, jospa menisin tuonne, kauniille niitylle. Jospa menen...

Samaan aikaan kuului rannalta kova ääni.

– Hei poika! Mitä sie venettäsi pyörittelet. Tulehan tänne rantaan!

Huutaja oli Koppa-Mikittä, joka sattui juuri olemaan rannassa ja seurasi veneen
harhailua lahdella. Siinä paikassa Nestori ikäänkuin heräsi kauniista
tunnelmasta. Hän ajatteli, että nyt on piru merrassa. Hän ohjasi veneensä
rantaa kohti, Mikittä auttoi veneen vetämisessä maihin ja yhdessä he alkoivat
nousta taloa kohti.

– Hei akka, tuohan jotain juotavaa. Tuli Makarien poika Nestori, hän huusi
vaimolleen miesten astellessa sisään.

Pöydällä oli maitoa ja koivun mehua sekä kaksi haavasta veistettyä
juomamukia. Molemmat juomat olivat aivan jäisiä, vaikka oli heinäkuu.

– Vissiin on lähde lähellä, Nestori tuumi, mutta ei virkannut ääneen mitään.

– Mitäpä se Makarie lähetti poikansa minun luo, Mikittä alkoi kysellä ja nauraa
heläytti iloisesti.

Nestori kertoi, että isä oli lähettänyt hänet pyytämään uutta nuottaa ensi
kevääksi, koska entinen oli mennyt epäkuntoon. Asia sovittiin ja Nestorin oli
aika lähteä takaisin kotia kohti.

Mikittä otti ämpärin ja lähti Nestorin mukana rantaan. Siellä oli vallan mainio
rantalähde. Näin kuumana päivänä on ihana saada raikasta vettä. Nestorin vene
lipui nopeasti pienessä aallokossa Vasikkasaarta kohti ja sitten päin
Teppananniemeä.



Mikittä siveli tuuheata partaansa ja ihan hörähti nauruun. Liekö siinä perää,
mitä on puhuttu itsestään Kopasta. Kerrottiin, että Koppa päätti joskus lähteä
naapurin kanssa kalaan. Ainahan sitä on kalaa saatu. Kesällä ei paljoa
tarvitsekaan.

He menivät Riitalahteen, Vuonnisen alajuoksuun, ja soutivat maihin. Tietenkin
piti saada jotakin syötävää ja juotavaa. Molemmilla oli maitoa, lihaa, tuoreita
sankia ja leipää. Kaverilla oli lisäksi haukikalakukko. Koppa ärähti heti, että
miksi olet ottanut kalahista!

– Kalalle lähtiessä ei pie ottua murustakaan kalaruokaa!

– Mutta tämä on vain kalakukko!

– Viskua järveh!

– Jospa myö ainakin kuoret syömmä!

Siihen aikaan ja paljon myöhemminkin kaikki leivonnaiset leivottiin ja
paistettiin kotona paistinuuneissa. Niin oli tämäkin kukko tehty. Kalakaveri
totteli ja viskasi kalakukon järveen. Hän oli vakava ja hidasliikkeinen, hymyilevä
mies.

Siinä he sitten istuivat, polttivat piippua, rupattelivat yhtä ja toista, väliin
nukahtelivat joksikin aikaa. Lämpöisenä kesäyönä oli mainiota vähän nukahtaa
nuotion ääreen. Hyttysiäkin tuntui olevan kovin vähän.

– Eiköhän oisi aika lähteä, tuumi Koppa.

– Alahan kaveri suoristautua, lähemmä!

Molemmat pesivät kasvonsa järvivedellä, pyyhkäisivät paidanhelmaan, ristivät
silmänsä, hospodi pomilui, ja istuutuivat syömään. Ruuan jälkeen he korjasivat
jälkensä, sammuttivat nuotion huolellisesti ja siirtyivät veneeseen.



Veneessä Koppa istui perässä melaten ja Ehrimä airoilla. Verkoille
lähestyttäessä Koppa alkoi ihmetellä.

– Ka kasso sie, kun ei näy edes kupluksie!

Ehrimä käänsi päätään.

– Saapa nähä!

Koppa heitti vakavasti huopparin kädestään veneeseen ja tarttui verkkovapaan.
Kopalta pääsi huokaisu ja häneltä pääsi huokaisu.

– Oh-hoh! Avoi, voi, voi! Nyt kuule kummia kuuluu! Ainakin tämä verkko on
täpösen täysi kalua.

Hänen oli vaikea saada lapetuksi verkkoa veneeseen.

– En mie tätä sua, hän sanoi, ja kahdestaan he saivat kalat nostettua ylös.

Kaikki viisi verkkoa olivat täpösen täynnä kalaa. He sopivat sitten niin, että ei
kesällä tarvitse sellaista määrää kalaa.

– Otamma itselle vain sen, mitä tarvitsee ja loput jaamme kylän asukkaille. Niin
he tekivätkin.

Siitä kalaonnesta puhutaan vieläkin! Vuonnisessa supatetaan, että tuommoista
ei voi tapahtua ilman Vetehistä. Eniten jauhoi juorua kylän kuuluisa Juoru-
Maija.

– No se, se Koppa! Kyllä velli vei ahventa. Hän on koko ajan vetehisen kanssa
hyvässä sovussa.



Nasto

Kylä eli omaa elämäänsä. Jokaisessa talossa olivat omat tapansa, huolensa ja
surunsa. Aikaa kului ja vuosia vierähti. Niin Malikinin Iivanan talossakin.
Vaimo Lukki oli solakka vaalea nainen. Hän oli hyväluonteinen ja
nopealiikkeinen. Hänen käsissään kaikki tapahtui nopeasti. Lapset olivat
erittäin kauniita. Poika Paavo oli kaksikymmenkesäinen, iso ja leveäharteinen,
ihan täysi mies.

Nasto oli vuotta nuorempi. Oi, Nasto, sinun takiasi oli kylällä paljon pakinaa ja
juorua! Ei mitään pahaa, mutta Nastoa ihailtiin, pelättiin ja tietysti jotkut vähän
vihasivat. Pojat katselivat Nastoa iltaisin, kun kisapirteissä jossain nurmikoilla
laulettiin, piiriä pyörittiin ja tanssittiin katrillia. Nastolla oli paljon tyttöystäviä,
mutta poikakaveria ei vielä ollut.

– Ei ole vielä semmoini syntynyt, joka kelpaisi, hän sanoi katsoen pilkallisesti.

Kylän pojat, joita oli paljon, olivat kaikki rohkeita ja kauniita, hyviä metsästäjiä.
Heistä sanottiin, jotta on kokuo ta näkyö! Ei Nasto heitä aliarvioinut, mutta
hän rakasti elämää, oli nuori ja halusi kulkea elämäntietä helposti ja iloisesti.
Naston iloinen laulu ja nauru olivat hyvä vastalääke juoruille. Hän ei itse niitä
surrut. Kerran Nasto meni kisapaikalle ja vastaan sattui tulemaan Melani,
juorumummo.



– No, mitäpä kaunotar, mummo sanoi.

– Ei mitään. Mutta siehän se kuljet viärään suuntaan. Kisoissa siun pitäisi olla.
Siellä on vara valita juorun aihetta!

Melanie ei ehtinyt sanoa mitään, kun Nasto tarttui mummoa kädestä ja talutti
häntä takaisin päin kovaa vauhtia juosten ainakin kymmenen metrin matkan,
päästi käden irti ja sanoi:

– Haa noita, helpottaako?

Mummi huohotti hengästyneenä, jotta saisi ilmaa keuhkoihinsa.

– Avoi, voi! On tuo kyllä eri siivikkö!

Kotona Nastoa pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Veljensä Paavon kanssa
heillä oli joskus riitaa. Nasto kutsui veljeään laiskuriksi ja töllisköksi. Paavo
haukkui siskoaan pirunsiivikoksi ja vetehiseksi.

– Sie olet niin pakana, että et kelpaa edes Vetehiselle!

Joskus sisarukset olivat vähällä tapella, ja Lukki oli huolissaan.

– Mitähän noista tulou, noista lapsista!

– Älä hätäile! Lapset ovat kerta kaikkiaan hyvät, puoliso sanoi leveästi
hymyillen ja sieppasi vaimonsa syliin kuin nuorena.

Hän pyöritti Lukkia lattialla, laski keinutuoliin ja suuteli hellästi.

– Joko sie nyt kokonah höperryit, Lukki sai sanottua silmät säteillen.

Sisarukset Nasto ja Paavo lämmittivät yhdessä saunaa, joka oli aivan järven
rannassa. Nasto haki järvestä vettä juoksujalkaa. Paavo kantoi polttopuita.
Tuntui, että tyttö ehtii joka paikkaan, myös navettaan ja pelloille. Hän ehti
auttaa äitiään leipomaan leipää, kalakukkoa, sankia ja muuta. Joskus Nasto
hyppäsi veneeseen onkimaan tuoreen kalan. Joka kerta kalaa tuli ihan riittävästi.



Myöhään syksyllä kylään tuli pieni tsaarin sotajoukko. Miehiä oli parikymmentä
hevosineen. Heille oli annettu tehtäväksi tarkastaa kylä ja tehdä selostus
paikkakuntalaisten elämästä. Heidän piti kertoa, millaiset talot ovat, onko
metsänriistaa riittävästi, entä kalaa ja mikä ylipäätään oli asukkaiden
toimeentulo.

Porukka asettui asumaan vähäksi aikaa vuonnislaisiin perheisiin. Kun oli jo
alkutalvi, piti heidän hevosensa syöttää. Itselleen porukalla oli ruokaa aivan
riittävästi.

Iivana Malikinin perheeseen ei majoittunut yhtään miestä. Lukki oli oikein
hyvillään, kun heille ei tullut noita vieraita sotilaita. Hän ajatteli, että Naston
kanssa menee siten kaikki hyvin.

Sotilaat kävelivät taloissa, katselivat, kyselivät ja kirjoittivat jotakin muistiin.
Kisapirtissä he kävivät myös. He eivät tietenkään pyörineet piiriä, vaan
katselivat hiljaa ja keskustelivat keskenään.

Jonakin iltana Nasto tuli sitten kotiin tavallista myöhemmin. Niin alkoi jatkua
jokaisena kisailtana. Lukki hätääntyi ja tiukkasi Paavolta:

– Sano, kyllä sie tiiät. Mitä Nastolla tapahtuu? Ovatko syynä sotilaat?

Paavo tiesi, vaan ei sanonut. Pitkäkasvuinen nuori upseeri oli saatellut Nastoa
kotiin. Mies oli komea ja rohkea. Paavosta tuntui, että jotakin tapahtuu, eikä
mitään hyvää.

Iivanan perheessä kaikki puhuivat vähän venäjää ja olivat lukutaitoisia. Kaikki
olivat käyneet kirkon koulua. Muuta koulua ei ollutkaan. Perheessä oli kaikki
muuten entisellään, mutta Nasto näytti olevan ajatuksissaan. Ajattelemisen
aiheena hänellä oli tuo upseeri, joka oli nimeltään Nikolai. Kohta he lähtevät
pois, tyttö mietti.



Pyrin mukaan, hän päätti. Sanon, että vihitään meidän kirkossa. Kyllä meidän
kirkkoherra asian toimittaa. Mitähän oikein tapahtuu! En mie rohkene sanoa
mammalle ta papalle! Paavo kyllä arvaa.

Nikolain lähtöpäivä läheni. Eräänä iltana ilmestyi Naston kotitalon pihaan mies
komeassa sotialasasussaan. Pihaan tulivat ratsain Nikolai ja hänen kaverinsa,
joka oli jo ikämies. Kaveri oli Sergei Selivanoff.

Karjalaiseen tapaan talossa alettiin gostittaa vieraita. Lukki kantoi pöytään
parasta hyvää. Syötävästä ei talossa ollut puutetta. Miehet menivät ulos
rupattelemaan ja Iivana antoi myös vieraiden hevosten syödä hyvää kauraa.

– Mitäpä sie istut siinä tuppisuuna, auta! Lukki sanoi tyttärelleen.

Nasto ei tärähtänytkään paikoiltaan, eikä rientänyt juoksujalkaa vaihtamaan
kostoaan, vaan jäi työasuunsa kuten oli ollutkin. Posket vain punottivat, sillä
hän arvasi, mikä on miesten asia.

Ulkona Sergei selitti Iivanalle asiansa.

– Ivan Ivanovitsh, älkää olko pahoillanne, me Anastasiju Ivanovnan viemme
varovaisesti kuin kukan kämmenellä Nikolain kotiin. Hän on ainoa poika
perheessä. Isä ja äiti ovat hyviä ihmisiä, Venäjän rikkaimpia. Heillä on kartano
ja maata Moskovan lähellä.

– Isä ymmärtäkää tämä liitto. He rakastavat toisiaan. Hyväksykää tämä liitto.
Huomenna heidät vihitään teidän kirkossanne.

Niin myös tapahtui, että seuraavana päivänä kirkossa vihittiin Nasto ja Nikolai.
Kauniista Nastosta tuli Osezoba Anastasija Ivanonvna. He olivat viehättävä
pari.

Koko kylä oli kaimaamassa. Iivana antoi parille parhaan korjansa ja hevosensa.
Vempeleessä oli paljon tiukuja. Karavaani lähti puolen päivän aikaan.



Ensimmäisenä meni ratsu, sitten kaunis korja, joka vei Nikolain ja Anastasijan.
Korjan perään oli sidottu Nikolain hevonen vapaana ohjaksiin. Loput ratsut
kulkivat perässä.

Myös Paavo nousi isänsä kanssa omien hevostensa selkään ja hekin kaimasivat
seuruetta jonkin matkaa ja sitten he hyvästelivät. Takaisin kotiin he tulivat
surullisina, päät painuksissa. Iivana pyyhki kyyneleet, ettei vain Lukki näkisi.
Paavo meni takahuoneeseen. Lukki oli muutaman päivän petissä. Naapurin
emäntä lypsi lehmät ja miehet tekivät loput työt. Tuntui, että Lukki luhistuu
siihen, mutta lopulta hän tointui.

Aika kului hiljaa, mutta jatkui kuitenkin. Malikinien talossa oli hiljaista. Ilman
Nastoa oli kuin ei olisi ollut aurinkoakaan. Kului kaksi vuotta, eikä mitään
viestiä kuulunut Nastolta. Lukin päähän näytti tulevan harmaita hiuksia.

Eräänä syysiltana Lukki painoi pään miehensä olalle, mietiskeli ja puhui hiljaa.

– Iivana, jospa myö otamma kotih ruokolle Uljana-lesken. Hän on jo oikein
vanha. Eikö hän ole jo yli yhdeksänkymmentävuotias? Miehen ja pojan jo
aikoja sitten vei vetehini. Mitä sie sanot?

Iivana heräsi kuin unesta.

– Heti valjastan hevoset ja haen.

– Älähän nyt ihan heti, Lukki sanoi.

Viikon kuluttua olivat miehet rakentaneet huoneen valmiiksi. Talon seinää
vasten rakennettiin kolme seinää, ovi, ikkuna ja pieni uuni. Obrasa pantiin
vasempaan nurkkaan sekä sänky, pöytä ja pari lavitsaa. Oli Uljanalla omaakin
tavaraa, mutta osa jätettiin hänen taloonsa. Talon ovet ja ikkunat naulattiin
huolellisesti laudoilla kiinni ja talo jäi autioksi.

Uljanaa vähän huolestutti liika huolenpito hänestä. Kaikkialla oli puhdasta ja
ruokaa yllin kyllin. Syömään hänen piti käydä isäntäväen kanssa tupaan. Jos



halusi, sai syödä omassa huoneessa. Lukki kantoi ruoan. Pöydällä oli aina
jotakin juotavaa sekä kalakukkoa ja sankia. Ulla joskus auttoi emäntää
puhdistamaan marjoja ulkona.

Usein herahti kyynel ja vieri pitkin Ullan ryppyistä poskea alas, suolaisena
suupieleen. Ulla painoi päänsä entistä alemmaksi peläten, ettei vain Lukki
näkisi. Nämä kyyneleet olivat hyvän tunteen kyyneliä. Tämmöinen elämä, mitä
muuta voi toivoa! Usein Ulla risti hartaasti silmiään ja rukoili pyytäen Jumalaa,
että hän auttaisi talon väkeä kaikessa.

Näin kului viisi vuotta. Nastoa ei ollut ja Ulla asui Malikineilla. Taas kerran oli
myöhäinen syksy. Istuttiin hiljaa pöydässä ja syötiin iltaruokaa. Lukki kertoi
erikoisesta tunteestaan.

– Minun mieleni oli niin iloinen, että en tiiä, pitäisikö laulaa!

Iivana katsahti vaimoonsa huolestuneena.

– Tiiätkö, päivällä tuli tijaini ikkunaan, katseli sisään, äänsi kauniisti ja lensi
tiehensä. Se oli viesti Nastolta, mie olen siitä varma.

– Antakkah taivahini tuoatto viesti Nastosta, sanoi Ulla.

Aamulla päivä alkoi kuten aina ennenkin, mutta puolen päivän aikaan tuli
pihaan pari ratsua. Ulla sattui istumaan juuri ikkunan ääressä.

– Avoi, voi, ketähän nuo ovat, hän ajatteli.

Hän siristi silmiään ja katsoi uudestaan.

– Ka sotamiehie.

Iivana jo hääräsi ratsujen luona ja Paavokin oli paikalla. Hevoset vietiin talliin.
Ulla ei uskaltanut mennä pirtin puolelle, hän päätti odottaa. Jonkin ajan
kuluttua Lukki tuli hakemaan Ullaa syömään.



Vieraat olivat jo saunassa ja kohta he jo tulivatkin. He olivat komeita, oikein
voimakkaan näköisiä. Pöytä oli täynnä ruokaa. Pöydässä oli vaikka mitä:
monenlaista leivonnaista, kalaa, lihaa, lintua, marjaa, mehua ja viiniäkin.

Kun oltiin istumassa pöytään, niin vanhin mies, Sergei, nousi seisomaan, meni
Lukin ja Iivanan luo, antoi kirjekuoren ja pienen paketin Lukille ja isomman
paketin Iivanalle.

– Minun rakkaat Anastasia Ivanovnan vanhemmat, ottakaa vastaan tyttärenne
lahjat. Olen kauan kulkenut ja vihdoin pääsin perille.

Lukin silmissä pimeni, hän oli vähällä kaatua, mutta yritti kuitenkin pysyä
pystyssä. Hän avasi kirjekuoren vapisevin käsin, otti sisältä kolme valokuvaa ja
putosi sitten tajuttomana lattialle. Hetken kuluttua hän tuli uudelleen tajuihinsa.

– Oohohoo kannettuiseni, Nastoseni, olet elossa!

Hän tointui ja katsoi kuvia. Yhdessä kuvassa oli Nasto ja Nikolai, toisessa kaksi
poikaa. Toinen pojista oli isomman näköinen ja toinen pienempi. Kolmannessa
kuvassa olivat kaikki neljä. Kaikki olivat niin tavattoman kauniisti puettuja.
kuin jotkut enkelit. Sergei selitti, että vanhempi poika on Iivana, joka täyttää
ensi vuonna viisi vuotta ja nuorempi on kolmevuotias Mihail.

Lukki itki ja silitti sormellaan kuvia. Hän höpötti jotakin hiljaa itsekseen.
Lopulta Iivana otti kuvat, katseli ja antoi Paavolle. Paavokin katsoi niitä
itsekseen hiljaa puhuen ja meni Ullan luo. Ulla otti kuvat, katsoi kauan leuka
vapisten ja antoi ne lopulta takaisin Paavolle.

Ennen puolta päivää Sergei lähti ystävänsä kanssa Uhtuaa kohti. Sitä ennen
Paavo ja Iivana kaimasivat heidät. Lukki lähetti tyttärelleen rintarossin, joka oli
satoja vuosia vanha. Lukki oli saanut sen lahjaksi äidinäidiltään ja tämä
vuorostaan äidiltään. Se oli kallis rintarossi, Nasto tiesi sen ja nyt hän saisi sen.
Asia lämmitti Lukin rintaa. Hän hymyili.



Oli kova tuuli, pyry, tavallinen talvi. Lukki seisoi vasten tuulta, lumi pöllysi
kovasti tuulessa. Tuuli repi hullusti huivin päästä ja hiukset liehuivat vapaina.

– Ooo, haahaa, myllää vain!

Hän ajatteli, kuinka ihana voi tuollainen myrsky ja lumentulo olla.

– Ihanaa!

Toisena päivänä Sergein lähdön jälkeen Lukki meni Ullan luo sanomaan, että
kohta on päiväsyönnin aika. Hän löysi Ullan polvistuneena obrasan eteen
lattialle ja hän rukoili kumarrellen. Hän ei kuullut Lukin tuloa, vaan itki ja
rukoili. Lukki kuuli, että puhe oli Nastosta.

Ulla pyysi taivahista taattoa auttamaan Nastoa kaikessa vieraalla maalla. Lukki
ei ehtinyt sanoa mitään, kun Ulla putosi lattiaan. Lukki haki Iivanan ja yhdessä
he nostivat Ullan sänkyyn.

– Ullaseni, lepää nyt vähän, voit nukahtaa. Minä kohta tuon ruokaa ja yhdessä
syömmä.

Lukki silitti Ullan käsiä, lohdutteli. Kaikki on hyvin!

– Ei miula onnakko pie mitänä, eikö hän jo ota miuni Miikkulan poika. Nyt
voipi jo lähtie, kun Nastolla on kaikki hyvin, Ulla sanoi hiljaa.

Lukki pyörähti ovelle hakeakseen syötävää. Hän palasi kohta tuoden korissa
ruokaa ja juomaa.

– Hei, Ulla nyt on pakko nousta syömään, hän huusi jo ovelta.

Hän heitti korin pöydälle, lähestyi Ullaa ja huomasi heti, että oli tapahtunut
jotakin. Ullan kasvoilla oli hymy, tyytyväinen ilme. Ulla oli kuollut. Ulla
haudattiin hyvin kyläkalmistoon miehensä ja poikansa viereen.

Ilta meni surussa. Paavo tunnusti, että nyt ottaa vaimon, kun Nastolla on
kaikki hyvin. Morsiameksi hän oli katsonut saaren Annin. Hän oli tumma,



kiharapäinen tyttö. Lukki ja Iivana olivat iloisia tästä uutisesta. Heillähän oli
rahaa, jotta voisivat järjestää kunnon häät. Sergein käynnin jälkeen heidän
olonsa oli parantunut. Sergei toi suuren summan rahaa, mutta se oli salaisuus.
Siitä ei kukaan puhunut.



Pekka ja Riiko

Tähän voisi jo lopettaa Vuonnisen tarinan, mutta vielä pieni jatko. Vuonnisen
miehet olivat Taivalkosken vankileirillä sodan aikana. Heitä oli kolme,
Malikinin Pekka, Malikinin Jyrki ja Pekka Peksujev. Näin Pekka Malikin kertoi
muille muutamana yönä.

Jonain kesäyönä minä lähdin kaverini Riikon kanssa ongelle Myllyjoen suuhun.
Ei kyllä ollut kalaa tarve, mutta muuten vain menimme. Otimme kattilan,
leipää ja vähän vodkaa.

Ensin laskettiin pari verkkoa ihan joen suulle ja ohjattiin sitten vene maihin.
Tulimme maihin siihen paikkaan, jossa öisin Tervasenlahden vedenneidot
pitivät huvia, iloitsivat ja kauniisti tanssivat.

Ensin tuntui epämukavalta, mutta sitten sovittiin, että eihän noista vetehisistä
ole kuulunut mitään viime vuosina. Kasattiin pieni nuotio ihan rantaan,
puhdistettiin muutama ongella saatu ahven ja pantiin kattilaan.

– Otetaan vähän vodkaa kunnes kalat kypsyvät, totesi kaveri.

– Otetaan vaan.

Riiko läikkäsi mukeihin vähän nestettä, nostettiin ja kolkattiin. Vaan mitä sitten
tapahtui! Kalat hyppäsivät takaisin veteen kiehuvasta kattilasta. Huomasin, että



Riiko istui suu auki. Silmät katselivat ohi minusta ja hän ojentaa sormeaan
minun selkäni taakse.

– Mitä paskaa sinä älvötät? Et ole vielä edes juonut ja ihan höpö olet!

Käännyin katsomaan selkäni taakse. Minulle tuli sellainen kauhu, että en tiedä,
miten lienen pysynyt nahoissani. Kauhujen kauhu, pahempi kuin sakemannin
pistoolin edessä!

Muutaman metrin päässä minusta kulki maailman kaunein nainen, isot silmät ja
hymy, ivallinen mutta hyvän tuntuinen. Hän kulki vapaasti, hiljaa, niin kuin
lempeä, lämmin tuuli, joka joskus hyväilee kasvoja.

Kaunottarella oli sininen pitkä leninki, hiukset olivat vapaina selän takana ja
olkapäillä. Olento lähestyi, sitä hymyä en unohda koskaan!

– Kuulkaa pojat, neito sanoi.

Me molemmat katsoimme mykkinä avosuin. Kaunotar oli niin lähellä, että jos
hän olisi ojentanut kätensä, hän olisi voinut koskettaa minuun. Samalla hetkellä
me Riikon kanssa lähdimme sanaakaan puhumatta juoksemaan. Juoksimme
kotia kohti niin kauan kuin ilmaa riitti. Sitten istuimme maassa jonkin aikaa.

– Mitä tämä oli? Oliko tuo unta vai totta, sanoi Riiko.

– Mi tuo oli uni... Kun juostiin, niin etkö sie kuullut, kun kuului takaa nauru!

Menimme kotiin, mutta emme nukkuneet. Aamun sarastaessa lähdimme
noutamaan venettä. Vene jäi illalla vedenneitojen lempipaikkaan ja verkotkin
veteen.

Kaverukset kiiruhtivat. Vene oli rannassa kuten oli jäänytkin. Nuotiosta ei
näkynyt jälkeäkään. Ainoastaan nokinen kattila lojui vedenrajassa. Minä otin
kattilan ja aioin viskata sen veneeseen, kun siitä kuului helähdys. Katsoin
kattilaan ja oho! Kattilan pohjassa oli pari simpukkaa.



– Hitto, Riiko, tule tänne katsomaan!

Riiko tuli ja katsoi.

– Viskaa nopeasti kaikki pois. Viskaa!

– En viskaa!

Sitten nostimme nopeasti verkot. Verkoissa ei ollut mitään, vedimme vesiperät.
Kuljimme taas kotia kohti. Riiko kuitenkin otti kuin ottikin toisen simpukan.

Toisena päivänä minut ja Jyrki Malikin työnnettiin metsää limoamaan Kuitin
rannalle. Sen päivän jälkeen en ole nähnyt Vuonnista. Muutaman päivän
kuluttua alkoi sota, ja sieltä metsästä meidät otettiin vangeiksi. Ja tässä olemma!

Pekka katsoi johonkin, hymyili hiljaa ja virkkoi.

– Jos mie nyt rannalla kohtaisin tuommoisen kaunottaren, niin varmasti en
menisi karkuun.

– Minnepä se simpukka sai, kyselivät kaverit.

– Minut kun työnnettiin töih, niin mie sen käärin räsyyn ja tuoheen ja piilotin
navetan seinän rakoon.

Porukka hörähti nauruun. Samalla hetkellä ovi potkaistiin auki ja sisään astui
upseeri ase kädessä.

– Mitä tämä on? Turpa kiinni! hän huusi ja ampui kohti seinää.

Jokainen pysyi vaiti, sanaakaan sanomatta. Päivät kuluivat ja sota loppui.
Vuonnisen veikot pääsivät lopulta kotiin. Suomen vankilan jälkeen he joutuivat
vielä vankilaan Venäjällä. Tie kotiin oli pitkä ja ohdakkeinen. Pekan ja Riikon
talot olivat palaneet sodan aikana.



Vuonnisen vuodet sota-ajasta 2000-
luvulle

Vuonnisen vuolahassa, pirun pitkässä perässä, hauin suolen solmukassa…Tuli vuosi
1945 ja kotipaikaksi Tervalaksi. Alma Tervonen-Sapošnikova kertoo, miten elämä jatkui

Vuonnisessa suuren sodan jälkeen.

Ollaan kotona, joo! Meidän kotimme oli säilynyt. Sodan aikana talossa oli kai
ollut ruokala. En ole varma, mutta karsinassa oli kauhean paljon perunan ja
muiden ruokien jätteitä. Kun tulimme, talossamme asuivat Venäjän armeijan
lääkärit. Yksi oli vanhahko naislääkäri. Toinen oli mieslääkäri ja lisäksi vielä
luutnantti, liekö ollut apulainen.

Joskus he antoivat meille ruokaa. Naislääkäri pakotti minut juomaan
kalanrasvaa yhden ruokalusikallisen joka päivä. Vaikka minä olin nälkäinen, se
tuntui minusta inhottavalta. Minun täytyi juoda – ja join.

Sellaista minulla oli, mutta entäpä kylä, mitä sille kuului? Taloja ei kylässä vielä
ollut. Jokainen sai elinkeinonsa miten sattui. Suomalaisten jälkeen olivat kylään
jääneet ainakin ruissarat, jotka olivat tarpeen. Minä en voi nyt kuvitella, miten
voi elää ilman taloja, mutta joka tapauksessa kolhoosi alkoi toimia.

Teppana, joka oli kolhoosin puheenjohtaja, toimi. Hiljakseen, mutta varmasti
myös kolhoosi alkoi elää. Stepan Ivanovitš Lehtinen oli taitava johtaja. Jostain



tuotiin karjaa, lehmiä, vasikoita ja hevosia. Jokaiseen perheeseen annettiin
lehmä tai vasikka. Meille äidin kanssa annettiin vasikka, josta sitten kasvoi
lehmä.

Aikuisten täytyi käydä töissä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Sodan jälkeen
kylässä ei ollut miehiä. Naisten täytyi yrittää kaikkea. Kesällä otettiin viikatteet
ja haravat käteen ja elettiin eteenpäin. Piti luoda suovaa. Suovia varten tuet ja
pohjapuut piti hakata kirveellä metsästä.

Myös kaikki oman kodin työt piti hoitaa: heinät, pellot, vedet ja polttopuut.
Lisäksi oli huoli lapsista. Vilja korjattiin monin paikoin käsin. Alun perin ei
ollut puimureita, vilja puitiin riihessä priusalla. Kolhoosin navetoissa karjaa
lypsettiin käsin. Jokaisella lypsäjällä oli 25 ja useampiakin lehmiä.

Yleensä työ oli raskasta. Oli miten oli, kotona kumminkin oltiin eikä kukaan
ruikuttanut kohtaloaan. Oli klubi, kirjasto ja näyteltiinkin joskus. Tanssit
pidettiin joka lauantai ja sunnuntai. Sotaväkeä oli paljon. Nuorisolla oli myös
aikaa rakastella – ja rakasteltiin.

Kylässä oli, vaikka vähän, mutta kumminkin, nuoria naisia ja tyttöjä. Siihen
aikaan pukeuduttiin huonosti. Ei ollut varaa valikoida, mutta ei valitettu. Oli
sitä, mitä oli.

Meitä lapsia ei päästetty tansseihin katsomaan. Joskus pääsimme salaa johonkin
nurkkaan. Kyyhötimme siellä niin kauan kuin klubin johtaja ei huomannut ja
kun huomasi, meidät ajettiin heti pois. Meillä asui nuoria upseereja, jotka myös
kävivät tansseissa. Yksi upseereista ei päästänyt minua edes klubin lähelle. Hän
otti heti kiinni kauluksesta ja toimitti kotiin. Hän asui meillä.

Minua suututti kovasti ja ihan itketti. Muutamana syysiltana me lapset vedimme
rautalangan puusta puuhun muutaman metrin päähän rappusista. Kun tanssit
päättyivät, tytöt ja sotilaat juoksivat rappuja alas ja putoilivat pimeässä lankaan.
Kuului naurua ja kiroilua venäjäksi ja karjalaksi.



Aluksi he eivät kai olleet perillä, mitä tapahtui, kun kaikki ryömivät maassa. Me
olimme vähän matkan päässä ja nauraa hihitimme pimeässä hiljaa. Me olimme
iloisia teostamme, kun meitä ei päästetty edes katsomaan tansseja. Nyt meidän
oli jokaisen juostava kovalla kiireellä koteihimme, jotta meitä ei vain saataisi
kiinni.

Aikaa kului, kolhoosi toimi. Sitten alkoivat Uhtuan piirissä metsätyöt. Uhtualta
annettiin käsky ja lukumäärä, kuinka monta ihmistä piti jokaisesta kolhoosista
lähettää metsätöihin. Se oli määräys, jota oli noudatettava.

Yleensä lähetettiin yksinäisiä naisia ja jos oli mies, niin sitten mies. Vuonnisesta
oli monta tyttöä sekä vanhempia naisia ja poikasia metsätöissä. Tervo-Simo
tietysti meni ja Helmi isänsä kanssa.

Tahtoisin kertoa Kieleväisen Helgasta, joka oli myöhemmin nimeltään
Malikina. Hänen kohtalonsa oli erikoinen. Helga oli Vuonnisen miniä. Jo 17-
vuotiaana hän meni naimisiin Nestori Kieleväisen kanssa Teppanan niemen
Nestorille.

Tapahtui niin, että oltuamme evakossa Suomessa siinä 1920-luvulla ja sieltä
palatessamme nuori Helga oli muiden siikataipalelaisten kanssa, mutta hänen
äitinsä ja isänsä jäivät muiden lasten kanssa Suomen puolelle. Rajapuomi
pantiin kiinni ja niin Helgan perhe asui loppuikänsä Suomessa. Helga asui
Vuonnisessa.

Hän asui meidän kanssa meidän talossamme ja oli sodan jälkeen äitini ystävä.
He molemmat menivät naimisiin metsätyömiesten kanssa. Miehet olivat
yhdessä töissä ennen sotaa ja sodan aikana vankileirillä Taivalkoskella
Suomessa. Helgan mies oli Jegor Stepanovitš, minun isäpuoleni oli Pekka
Vasiljevitš Peksujev ja kolmas vanki oli vuonnislainen Pekka Malikin.

Ennen naimisiin menoaan Helgaa aina komennettiin metsätöihin ja uittoon
siksi, kun hän oli yksinäinen. Ryysyisenä ja nälkäisenä hän sekä monet muut



kulkivat metsäpalstoille jalkaisin kirves, pokasaha tai justeeri olalla.

Hän ei asunut kotonaan Teppananniemellä silloin. Miksi? Siksi, että hän oli
yksin. Kun hänet päästettiin työmailta kotiin, hän tuli aina meille. Joka kerta
hän toi niukoista rahoistaan tuliaisia meille: vaatetta esiliinaksi, lettinauhaa
hiuksiin, vieläpä kangasta leninkiinkin.

Vaan olivat ne iloiset päivät minulla! Kaksi Helgan siskoa, Olga ja Taina,
asuivat Keravalla Suomessa. Veljen tyttö asuu vielä nytkin Suomen Kemissä.
Hän on Tuulikki Moronen ja hänen miehensä on Jukka.

Helgan kohtalo oli kohtaloista kohtaloin! Hän hautasi kolme miestä, joiden
kanssa hän oli naimisissa. Hänellä oli kuusi lasta, joista viisi kuoli nälkään.
Kuudes oli Kristiina, joka oli sodassa miehensä kanssa lääkärinä.

Kun sota oli jo loppunut, he olivat aluksessa, joka meni merellä miinaan ja
upposi. Näin meni viimeinenkin lapsi! Helga sai pienen eläkkeen, joka oli 25
ruplaa. Hän oli hyvä ihminen. Hän osasi olla ihmisten joukossa, nauraa ja
laulaa, mutta kun itku pääsi, niin sitä riitti.

Helga kuoli 96-vuotiaana vuonna 1998 Vuonnisessa ja on haudattu Vuonnisen
hautausmaalle.

Leipäkorttisysteemi loppui vuonna 1947. Leipää olisi saanut ostaa vaikka
kuinka paljon, mutta rahaa ei ollut. Kolhoosin tulot olivat pienet. Kolhoosin
työmiehet saivat viisi ruplaa kuukaudessa. He saivat myös jonkin verran jauhoa,
kalaa tai jotakin muuta. Jonain vuonna Amerikasta tuotiin humaaniapua,
ainakin vaatetta. Minullekin annettiin sininen leninki.

Samana vuonna saatiin valmiiksi myllyjen sähkövesivoima-asema. Tätä johti
insinööri Kirov. Tästä syystä Vuonnisen kolhoosista tuli Kiroville nimetty
kolhoosi.



Päivät menivät ja vuodet kuluivat. Aikuiset olivat töissä ja lapset koulussa.
Oppiminen sujui kenellä mitenkin. Kuka osasi huonosti venäjää, venäjän kielen
taito meni monilla höpö-pöpöksi. Minä en osannut venäjää yhtään, mutta
lopulta alkoi tulla jotain. Melkein joka päivä olin tuntien jälkeen tankkaamassa
venäjää. Helmi Tervo kun oli hulivili, niin opettaja huusi hänelle usein.

– Tervo, ylös ja ulos!

Helmi sieppasi nopeasti säkistä ommellun laukkunsa ja häipyi ilomielin.

Myös Lempi Potapovaa rankaistiin huonosta käyttäytymisestä. Opettaja käski
hänet seisomaan taulun taakse tunnin loppuun asti. Kun opettaja kääntyi pois,
Lempi jätti oikein isot jalkineet töröttämään taulun taa ja hiipi itse hiljaa ovesta
ulos.

On minulla vielä yksi mukava juttu. Muistan, kun iltamyöhään kesällä tulin
yksin pikkutyttönä kylästä kotiin. Näin, että edessä kulkee pariskunta. Upseeri
halasi meidän naapuria, nuorta leskeä. Minä kuljin hiljaa jonkin matkan päässä.
He eivät huomanneet minua, kulkivat ja kulkivat vain.

Yhtäkkiä minä huomasin tiellä suklaakarkin, toisen ja lisää ja lisää. Minä en
ollut koskaan sellaisia syönyt. Hiljensin vielä kulkuani, jotta minua ei
huomattaisi. Keräsin taskuni täyteen karkkeja ja pikkuleipiä.

Upseerilla oli kädessään laukku tai pussi eikä pari ilmeisesti huomannut sen
tyhjenemistä. Sitten he pysähtyivät hyväilemään toisiaan ja kääntyivät tieltä
metsään. Minä seisoin vähän aikaa ja menin sitten siihen kohtaan, mistä he
menivät metsään. Laitoin siihen merkin, että muka tulen seuraavana päivänä
etsimään karamellejä.

Juoksin kotiin, nostin pöydälle löytöset ja katsoin iloisesti äitiä silmiin.

– A-voi-voi, mistä sie olet näitä saanut. Kuka ne sinulle antoi?

– Ei, tieltä löysin, vastasin.



– Onnakko varastit jostain?

– No, en. Jouki-täti kulki sotilaan kanssa iellä milma. Sotilaalta nämä putoili
tiellä. Minä keräsin. Olin vähällä itkeä. Siitä hyö mäntih metšäh. Mitä hyö
sinne? Miten mie huomenna metšästä löyän noita karamelleja? Tiellä mie
laitoin merkin, jotta löytäsin, mistä kääntyä metšään. No, miksi hyö sinne
mäntih?

– No, anna mäntih, sanoi äiti nauraen.

– Mamma, älä nakra, huomenna mie lähen uudestaan etsimään.

Äiti nauroi ja hyväili minua.

– Älä mene huomenna etsimään mitään tyttöseni. Oravat ehtivät yön aikana
syödä ne kaikki.

En ymmärtänyt silloin mitään. Nyt kyllä ymmärrän, miksi nuoret poikkeavat
tieltä metsään. Ja oikein, sehän on ihanaa ja luonnollista!

Kaikenlaisia tositapahtumia, huvittavia ja ikäviä, oli usein. Kylä elpyi hitaasti,
mutta varmasti. Hyvistä vaatteista ei ollut edes puhetta, mutta leipää ainakin jo
oli. Verot ja valtion lainat pitivät ihmiset kovassa kourassa.

Kaikkien perheiden piti maksaa lihavero, voi, maito ja valtion laina täyteen
rahatuloon kolhoosista. Myöhemminkin siitä oli tuloja vain viisi ruplaa
kuukaudessa. Voi ja maito jotenkin maksettiin, kun alkoi olla lehmiä. Mutta
entä lihavero? Täytyi kasvattaa jonkinlainen eläin, jotta päästään tästä pulasta.

Meillä oli kilipukki, jolla oli kauhean isot sarvet. Se oli vihaisempi kuin vihainen
koira. Äiti aina sanoi, että milloin me päästään eroon tuosta pirusta, kun se
puskea mätkäytti kaikkia. Äitiä se ei kyllä koskenut, mutta meidän lasten piti
hiipiä, jos olimme menossa jonnekin. Usein piti juosta niin lujaa, että hippulat



vinkuivat. Tätä kauheaa sarvikasta piti kasvattaa lihaveroon. Nahkakin piti
luovuttaa. Kaikki verot luovutettiin kauppaan ja kauppa välitti sitten edelleen.

Piti se tapahtua, että tuli Uhtualta viranomaiset, mies ja nainen, keräämään
valtion lainaa. He tulivat meidänkin taloon. Oltiin ulkona, kun oli kesä. Meidän
sarvikas oli vapaana, mutta juuri sillä hetkellä sitä ei näkynyt. Äiti joskus päästi
pukin irti, mutta laittoi töihin lähtiessään nuoraan ja kiinnitti sarvista
pylvääseen.

Emme huomanneet, millä hetkellä tuo pokko tuli hiljaa takaa ja mätkäytti
sarvillaan miesviranomaista takapuoleen niin, että hän lensi nenälleen maahan.
Me muut juoksimme kirkuen kuka mihinkin, sillä pukin puskeminen toistui
aina.

Äiti sai nopeasti nuoran käsiinsä, kiinnitti sen sarviin ja talutti pukin navettaan.
Mies oli kiukkuinen ja huusi, että tuo piru pitää heti tappaa. Äiti selitti
vakavana.

– Tuo piru on lihaveroa varten ja se kyllä tapetaan, mutta ei nyt.

– Minä tätä en näin heitä, huusi mies.

– No elä heitä, elä heitä. Kuitenkin pukin pitää elää, sillä veroksi minulla on
lihaa niukasti ja omaa nahkaakaan en antaisi, sääli on.

Tämän jälkeen virkamiehet häipyivät tavattoman nopeasti.

Elämä jatkui, klubi toimi, käytiin elokuvissa, tanssittiinkin. Perustettiin
perheitä, syntyi lapsia ja kylä kasvoi. Kylän klubi paloi vuonna 1953. Myös
entinen kirikkö paloi. Meidän talomme paloi vuonna 1948. Äiti meni
avioliittoon ja muutimme asumaan Teppananniemelle.

Kolhoosilaisten työnä olivat joka päivä pellot, istutukset, kylvöt, sadonkorjuu,
navetta ja kalastus. Talvella piti myös mennä metsätöihin ja keväällä uittoon.



Tukit uitettiin vesitse Kemiin. Oli tämäkin elämää.

Uitossa olivat nuorena Helmi Tervo, Veera Lettijeva, Olga Kieleväinen ynnä
muut. Pomona heillä oli Vuonnisen Ipatti.

Kun tukkilauttaa hinattiin, sattui kerran Keski-Kuitilla, Uhutsaaren takana, että
lautta hajosi. Oli kauhea myrsky. Ipatti lähetti hengen uhalla viemään viestiä
Uhtualle uittokonttoriin. Isoon uittoveneeseen istuivat Veera Lettijeva ja Olga
Kieleväinen. Helmi Tervo kertoi, että he seurasivat venettä, joka näkyi silloin
tällöin. Vene nousi ja laski aallokossa. Kaikesta huolimatta nämä nuoret tytöt
pääsivät perille. Myrskykin päättyi ja tuli apu. Taas saatiin tukit kerättyä
lauttaan. Tukkeja uitettiin joka kesä, kunnes uitto päättyi. Nyt puutavaraa
kuljetetaan autoilla.

Luukkosen siskokset myös tulivat Vuonniseen. Veera Kieleväinen meni
avioliittoon Nikolai Kieleväisen kanssa ja jäi asumaan Vuonniseen ison
perheensä kanssa. Veera Lettijevan perhe, äiti ja siskot niin ikään löysivät
rakkautensa ja onnensa Vuonnisesta.

Myös Outi Lettijevan perhe saapui kotikylään. Outin Tuovi-tyttärelle syntyi
kolme mainiota lasta Vaselin kanssa. Slava, Andrei ja Ireena asuvat nyt
Kostamuksessa. Kaikilla on perheet ja lapsia.

Marija Moiševan (Malikinan) perhe palasi Vuonniseen. Paavelille ja Marijalle
tuli monta lasta. Lapsillakin on perheet ja asuvat ties missä.

Vaseli Ermakov perheineen asuu Kalevalassa, mutta on Vuonnisessa enemmän
kuin siellä. Tällä Vaselilla on itserakennettu omakotitalo. Siinäkin on erikoinen
kohtalo. Pitikin Vaselin syntyä 22. kesäkuuta 1941. Maria, Tervo-Lukan tytär,
oli avioliitossa upseeri Nikolai Ermakovin kanssa. Kun sota alkoi,
komennettiin Nikolai heti rintamalle.



Viime hetkellä Nikolai juoksi kaupungin sairaalaan Kemissä, missä he asuivat ja
Maria näytti synnytyslaitoksen ikkunasta vastasyntynyttä lasta. Tämä oli
ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun isä ja poika tapasivat toisensa. Vuonnisen
Nikolai Ermakov kaatui ihan sodan ensipäivinä. Sota ei ole leikkiä. Ainakin nyt
on rauha ja hyvä olisi, jos aina olisi näin.

Kuusikymmentäluvulla kolhoosit muuttuivat valtion maatiloiksi, sovhooseiksi.
Työstä maksettiin palkka rahana, ei heinässä eikä oljessa. Tätäkään ei riittänyt
iäksi. Aika menee ja mielet muuttuvat.

Oli Afganistanin sota, Tšetsenian sota sekä muita kohauksia etelässä.
Vuonniseen ovat osuneet nämäkin asiat. Helmin poika, Santeri, sai riittävästi
muistoja sodasta, samoin Alman tytön, Valjan, poika Andrei kahden vuoden
aikana Tšetseniassa. Kaikkein eniten kärsivät äidit.

Nyt Vuonnisessa asuu kaksi nuorta perhettä, Jegorovit, Santeri ja Vaseli,
perheineen ja lapsineen. Perheet muuttivat kylään pääosin
yhdeksänkymmentäluvulla. Asuvat ja yrittävät tulla toimeen. Luulen, että heillä
ei ole ajatusta karata kylästä pois.
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