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Esipuhe

Tämä kirja kertoo ukistani ja mummostani Otto (s. 1889) ja Jenny (s. 1887)
Louhikoskesta. K.M. Wallenius on haastatellut heitä vuonna 1958
Meltauksessa, kun Uhtualta tulosta oli kulunut jo yli 36 vuotta. Wallenius
asui naapurikylässä Marrasjärvellä ja halusi tallentaa palan vienalaista elämää
1900-luvun alkupuolelta jälkipolville.

Tässä tarinassa kuuluu ihmisen ääni. Se kertoo elämästä ja selviytymisestä.
Otto ja Jenny avioituivat 19.11.1911 ja Otto meni kotivävyksi suureen
Partolan taloon. Kesäaika oli maanviljelystä ja talvet laukkukauppaa.
Tammikuussa 1916 tuli Otollekin käsky ensimmäiseen maailmansotaan ja
sotilaskoulutukseen Moskovan lähelle Tulaan. Sieltä itärintamalle Galitsiaan
ja edelleen Romaniaan, josta sotavankeuteen Unkariin. Lopulta
monivaiheinen pakomatka takaisin kotiin Uhtualle perheen luo
juhannuksena 1918. Ilo oli Jennyllä suuri, kun pitkään kadoksissa ollut
puoliso palasi elävänä takaisin, kuten hän oli koko ajan uskonutkin.

Vienassa oli epävakaat ajat eikä rauhaisaa perhe-elämää ollut mahdollisuus
viettää kuin kesän yli. Vienassa kuohui, suomalaisten heimosoturien
retkikunta oli edennyt keväällä Vienaan ja hallitsi kesän yli Uhtualla.
Muurmanni oli brittijoukkojen hallussa, Petroskoissa käyttivät valtaa jo
punaiset venäläiset. Syksyllä 1918 punaiset karjalaiset ja suomalaiset
karkottivat englantilaisten tuella heimosoturit Vienasta. Karjalaisilla oli



pulaa viljasta ja nälänhätä uhkasi. Karjalaiset valitsivat asioitaan hoitamaan
Vienan Karjalan väliaikaisen toimikunnan, jonka jäseneksi Otto valittiin.

Väliaikainen toimikunta ryhtyi hankkimaan rahaa ja elintarpeita Suomesta ja
niillä asioilla Otto lähetettiin Helsinkiin. Vuonna 1920 bolshevikit etenivät
Vienan kyliin ja Ottokin liittyi taistelemaan Vienan puolesta, mutta joutui
pakenemaan Suomeen. Jenny ja Jennyn äiti Jevgenia pitivät taloa Uhtualla ja
hoitivat kahta lasta. Kaksi neuvokasta naista selviytyivät tiukoista tilanteista.
Jevgenia jäi Uhtualle ja Jenny pakeni miehensä luo Suomeen joulukuussa
1921 lasten kanssa. He asettuivat asumaan ensin Ylitorniolle ja myöhemmin
Meltaukseen.

Tässä tarinassa uhtualaisesta Afanasi Afanasjeffistä eli Kostasen Ohvosta
tulee suomalainen Otto Arvid Louhikoski ja Jelizaveta o.s. Pardojeffistä
Jenny Elisabet Louhikoski. Otto ja Jenny kaipasivat vienalaista maisemaa,
hyvin kasvavia peltoja, taloa, sukua ja elämää siellä. Heille syntyi kaikkiaan
kahdeksan lasta, joista neljä Uhtualla ja neljä Suomessa. Louhikoski
sukunimen he ottivat Uhutjoen koskesta kun muuta eivät sieltä saaneet
mukaansa.

Meille Oton ja Jennyn jälkipolville tämä tarina antaa uskoa ja voimaa –
vaikeistakin ajoista voi selviytyä vahvan uskon ja lujan luottamuksen avulla.

Terttu Louhikoski-Alasuutari
Otto ja Jenny Louhikosken lapsenlapsi



Otto ja Jenny
Louhikoski
Meltauksen kylässä
vuonna 1955.



Alkusanat

Jenny ja Otto Louhikoskelle sekä heidän pojalleen Veikko Louhikoskelle
perheineen.

Maanviljelijä Otto Louhikosken haastattelu hänen kotonaan Rovaniemen
mlk:n Meltauksen kylässä 9/2 1958. Haastattelijana oli K.M. Wallenius,
nauhoittajana magnetofonille on Raimo R. Nordström, läsnä rva
Louhikoski sekä kaksi todistajaa.

Istumme tässä maanviljelijä Otto Louhikosken talossa, Meltauksessa, 30 km
napapiirin pohjoispuolella, ja tarkoituksena on vähän kysellä Vienan
karjalan vaiheista kriitillisinä aikoina.

KMW = K.M. Wallenius

OL = Otto Louhikoski

JL = Jenny Louhikoski
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Lähtö 1. maailmansotaan

Miten vanhana Sinä läksit Uhtualta ensi kerran
Suomeen?
Olin yksitoista täyttänyt.
No kiertokaupalla jo silloin?
Ei, minä tulin ansiotöihin.
Ansiotöihin? Minkä luontoisia töitä silloin oli?
Uittohommissa minä silloin olin.
Milloin ryhdyit sitten kiertokauppaan?
1907.
Milloinka olet syntynyt?
1889 Uhtualla.
Niin me siirrymmekin sitten suoraan näihin
sotatouhuihin. Oliko Karjalassa tietoa tai aavistelua
maailmansodan alkamisesta?
No ei, sehän tuli kuin salama yhtäkkiä kirkkaalta
taivaalta.
Siellä siis kutsuntaa ei ollut?
Ei tietystikään ollut ollut.
Karjalaiset eivät suorittaneet asevelvollisuutta?
Niin, kyllä ne suorittivat, mutta oli nimittäin niin, että
jos oli kaksi veljestä talossa niin toinen poika suoritti
asevelvollisuutta, mutta ainoa poika ei suorittanut.
Ja kutsunnat oli Vienan Kemissä?
Kyllä.
Kerropa nyt vielä miten se oli se alkuhomma Sinun
kohdaltasi.
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Niin me menimme sitten täältä Rovaniemeltä sinne
Uhtualle hevoskyydillä ja sitten me saimme olla viikon
päivät niin kuin kotona ja sitten vietiin meidät Vienan
Kemiin.
Niin se oli siis sillä talvella kun Sinä olit kaupalla täällä?
Niin kiertokaupalla minä olin ja asuin Sinetässä. Siellä
oli niin kuin kauppamiesten päämaja Remsujeffin
luona.
Ja sitten tulvahti Rovaniemi venäläisiä täyteen?
Niin se oli ja niitä oli täällä joka paikassa
Tornionjokilaaksossa. Minähän kävin sitten niitten
kasarmissa joissakin paikoin tuossa Turtolassakin ja sillä
lailla, kun minä tulin kiertokaupoilta.
Ryssät yrittivät sitten ottaa täältä miehiä?
Joo, kun sota alkoi niin ne, jotka olivat karjalaisia ja
siinä iässä, mikä oli aina kutsunnan alaisena niin ne
otettiin ilman muuta. Vietiin täältä Leningradiin eli
Pietariin ja sieltä... mutta jotka sitten pääsivät
luikkimaan elikkä sinne niin kuin Kemiin kutsuntaan
niin ei sitä syytetty sentään, vaikka oli siellä välillä aikaa
viipynytkin, kun vain ilmoittautui.
No Sinä läksit sitten niin kuin vähän pakoteille sinne
kotikuntaan?
No joo, täytyi lähteä täältä Rovaniemeltä ettei joutunut
Leningradiin. Kun oli perhe siellä niin halutti sitäkin
tavata, ja että aikaa kuluis enemmän.
Haettiinko sieltä vai menitkö Kemiin sitten?
Joo, menin, ei haettu. Piti ilmoittautua kunnan
viranomaisille ja nehän oli saanut ilmoituksen siitä että
piti mennä Kemiin.
Jaa, jaa.
Ja Kemissä niitä koottiin suuremmat joukot, useita
satoja eri kylistä ja sitten yhdellä kertaa lähetettiin
suuremmat joukot sinne Arkangelin radan varteen ja
rautatietä matkustamaan Moskovaan. Ja meidät vietiin
sitten Tulaan. Ja Tulasta sitten vielä vähän edemmäksi.
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Millä tavalla te sitten menitte Arkangelin radan varteen?
Me menimme hevoskyydillä.
Kauanko kesti se koulutus?
Koulutus kesti kaksi kuukautta ja kaksikymmentä
päivää.
Ja sitten rintamalle?
Kyllä.
No olivatko ne joukko-osastot karjalaisia vai?
Ei, sekotettuja, siellä oli sitten vaikka mitä kansallisuutta
siellä joukossa.
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Sotavankeus ja pakomatka

No mille rintamalle ensin?
Galitsiassa minä olin. Ja Galitsiasta meidät siirrettiin
sitten Romaniaan kun Romania liittyi silloin sotaan. Se
oli vissiin elokuussa 1916. Ja nehän eivät kestäneet
sitten vähääkään ne romanialaiset. Nehän kohta
valtasivat sen pääkaupungin. Meitä lähdettiin sitten
marssittamaan sinne Romaniaan. Meitä oli yksi
divisioona, joka muutamalla kentällä tarkastettiin ennen
kuin vietiin rintamalle sitten. Siellä minä en ennättänyt
kauan olla – oliko yksi kuukausi – niin se rintama
murtui. Meidän komppaniasta, se oli niin kuin 6, ja 18
komppaniasta koottu se rintama ja saksalaiset ja
unkarilaiset ja itävaltaunkarilaiset pääsivät sitten meidän
selkäpuolelle ja me jouduimme saarroksiin. Ja niin me
jouduimme sitten vangiksi Unkariin.
No jouduitko Sinä siellä Venäjällä rintamareissulla
tapaamaan ketään suomalaista tai kuulemaan?
Kyllä minä kuulin ja olisinhan minä, jos olisin ollut
rohkeampi niin tavannut. Siellä oli joku hämäläinen.
Meidän komppanian päällikkö oli tattarilainen ja
paraatissa Tarnopolissa niin se kävi kuiskaamassa ja
osoitti erästä pitkää, hoikkaa miestä ja sanoi, että tuossa
on suomalainen luutnantti. Mutta enhän minä tohtinut
pyytää lupaa, että olisin saanut mennä puhuttelemaan.
No, et Mannerheimistä kuullut siellä?
En, mutta tässä vielä välissä mainitsisin sen, että se
sama luutnantti oli sitten kerran 20-luvulla sota-
asiainministeriössä Helsingissä, ja minä olin tuomari
Aution kanssa, ja mentiin sinne. Niin minä kuiskasin



KMW:
OL:

KMW:
OL:
KMW:
OL:

KMW:
OL:

Autiolle, että tuossa on se sama mies, jonka minä olen
nähnyt Tarnopolissa. No en minä olisi sitä halunnut
ilmoittaa mutta se Autio sitten kysyi, että onko herra
ollut siellä. No sehän myönsi ja sanoi, että olisi vain
mielellään jutellut suomea jos olisin tullut sinne, mutta
eihän sotilaalla ole oikeutta poistua rivistä.
Miten kauan Sinä olit Unkarissa vankina?
Se oli 8. päivä maaliskuuta tai oliko se 17., kun minä
jouduin vangiksi. Toista vuotta minä olin vankina.
Sitten toukokuussa 22. päivä minä karkasin.
No mikä sotilasarvo Sinulla oli?
No sotilas vaan.
Se onkin hyvä arvo. Ja mitenkä Sinä karkaamaan pääsit?
Minä olin komennuksella paikassa, jossa oli sellainen
upseerien majapaikka ja ruokala. Minä pääsin sinne
töihin. Olin luottamusvanki niin että sain liikkua
kaupungilla ja missä vain. Ja kun oli sellainen vapaus
niin tuli mieleen, että nythän tässä on tilaisuus karata. Ja
sitä karkaamista suunniteltiin, meitä oli kolme siellä
karjalaista – ensinnä suunniteltiin, että jos Saksan kautta
karattaisiin, mutta se oli mahdotonta kun ei ollut
kielitaitoa, ja kun saksalaiset ovat niin tarkkoja niin
sieltä ei juuri taida päästä livistämään. Ja niin päätettiin,
että yritämme Romaniaan, ja niinhän me yritimme ja
onnistuimme pääsemään Romaniaan.
No millä konstilla? Kävellen?
Kävellen vain, ensinnä tuota niin kauan aikaa, että
päästiin linjatkin yli. Siellä oli nimittäin unkarilainen
ylioppilas, vänrikki arvoltaan, jonka kanssa meistä tuli
hyvät tuttavat. Se halusi Suomesta paljon tietoja, minkä
minä nyt voin sille kertoa. Se sanoi meille, että ei teillä
ole muuta keinoa kuin karata, sillä sota ei lopu vielä
heti, että karkaa. Ja hommasi se sitten jonkunlaiset
kartatkin ja sanoi että [unkarilaiset] päävoimat siirretään
Romanian rintamalta 18. toukokuuta [1918] pois, ja
sitten on hyvä karata. Emmehän me oikein jaksaneet
uskoa että onkohan se tuo nyt rehellinen meitä
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kohtaan, mutta sitten kun ne sitä kautta marssitti ne
joukot pois niin näimme, että kyllä se totta puhui ja
sitten 22. päivänä toukokuuta me yönä karkasimme.
Mikä paikka se oli Unkarissa?
Se oli Ziprera.
Sitten?
Sitten meillä kesti kahdeksan vuorokautta ennen kuin
me pääsimme Romanian puolelle sieltä metsien kautta,
mutta etulinjoihin kun tultiin niin sitten siellä oli vahvat
piikkilankaesteet. Siellä oli sitten vain sellainen harva
vartioketju kyllä. Meitä epäilytti että pääsemmekö
noista piikkilankaesteistä läpi ollenkaan, mutta oli
sattuma että osuimme siihen aukkoon, josta kuljetettiin
etuvartion vartiomiehet ja sitä tietä pääsimme sitten
sinne rintamalinjan väliin.
Yöllä?
Oli ilta siinä 8 maissa, mutta oli pimeä. Mutta ne
huomasivat sitten meidät, että siellä oli liikettä, kun ne
aukasi tulen. Maa oli jyrkkä ja syvään rotkoon viettävä
niin me löimme pitkäksemme ja vierittelemällä
laskimme aina alemmaksi, niin eiväthän saaneet meihin
osumaan.
Yön me jouduimme olemaan sitten siellä rintaman
välissä missä oli synkkä kuusikkokuru. Aamulle sitten
läksimme liikehtimään ja katsoimme, että
romanialaisten puolella oli vain jokunen vartiomies,
joka käveli edestakaisin siinä pitkin vartiolinjaa. Ja me
stormasimme sitten kun me näimme että se vartiomies
poistui siitä vähän edemmäksi. Ja onnistuimme
pääsemään linjan läpi niin, että se ei huomannut meitä
ollenkaan se vartiomies.
Sitten me kävelimme sitä – se oli Stirjoki – jonka vartta
minä olin jo ennenkin kulkenut. Kuljimme pitkän
matkaa sitä jokivartta alaspäin. Siellä oli aina joitakin
sotilaita, mutta me emme uskaltaneet niille puhua
eivätkä nekään mitään puhuneet meille ollenkaan.
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Mutta sitten tulimme paikkaan, jossa oli rautatiesilta ja
maantiesilta rinnakkain ja siinä ei ollut vartiota
kummallakaan sillalla. Me olimme epävarmoja vielä että
jos emme ole vielä Romanian puolella, että jos me
olemme Unkarissa, mutta siinä tuli kaksi romanialaista
sotamiestä vastaan ja ne alkoivat tiukkaamaan meitä,
että mistä me tulemme.
Minä olin melkein rohkein sakista ja minä kysyin että
missä me olemme? No ne sitten alkoivat selittää että
me olemme Romaniassa. Sitten minä sanoin että me
olemme Unkarista karanneita sotavankeja ja sitten
alkoivat halaamaan ja pussaamaan niin kuin siellä on
tapana, että nyt on rauha, että nyt on hyvä.
Kysyin siinä matkaa Kumanistin kauppalaan. Sanoivat
että tästä on 18 km. Me kävelimme sinne sitten
asemalle ja oli yö. Ja siellä oli sellaisia sotilasparakkeja
aivan tyhjänä ja me menimme sitten muutamaan
parakkiin ja olimme siellä loppuyön. Aamulla alkoi
sitten juna vekslaamaan ja me menimme asemalle
katsomaan. No ne alkoi viittomaan meille, että tulla
sinne vain. Me työnnyimme sinne, että samahan se on,
viepi se johonkin.
Meidät vietiin sitten muutamalle pellolle, johon se juna
kulki pari kolme tuntia ja siellä meidät sitten erotettiin
kukin omaan joukko-osastoonsa mistä ne oli lähtöisin.
Mutta mehän jäimme sinne tietysti orvoksi ja siellä oli
sitten eräs kapteeni. Menin sen tykö ja selitin asian, että
olemme venäläisiä sotavankeja ja olemme karanneet
Unkarista ja saisimmeko tästä nyt sitten matkustaa
etteenkäsin. No se tahtoi sinne santarmeja ja sanoi, että
ottaa nämä miehet haltuunsa ja antaa niille ruokaa ja
huoneen että saavat levätä ja syödä ja toimittaa sitten
sinne Jassyyn. Se on siellä aivan rajalla.
Miten teillä oli siellä matkan varrella se ruokahuusholli?
No me saimme säästettyä sen verran evästä, että nipin
napin sen 8 vuorokautta pärjäsimme. Me ostimme ja
miten milloinkin saimme keinoteltua sitä, pääasiassa



vain kuivattua leipää. Ja saikkaahan meillä oli sitten, että
keitimme sitä kanssa.
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Paluumatka Karjalaan

No miten se Karjalaan pääsy sitten?
Kun pääsimme Romaniaan niin meidät kyydittiin
Batouriin ja sieltä sitten Jassyyn. Kävelemällä me
menimme sitten ja sieltä me saimme mennä yli rajan
sinne Ukrainan puolelle. Mutta siinä oli sitten taas
”tenka på”, että kun tuota saksalainen teki erillisrauhan
ukrainalaisten kanssa ja miehitti Ukrainan. Meidän piti
saada sitten Romaniassa olevilta kenraaleilta semmonen
todistus, että kun niillä on kauttakulkuoikeus, jotka
olivat Romaniassa olleet sotavankeina.
Joku kenraali oli niin hyväntahtoinen siellä kadulla, että
kun minä juttelin, että sanoi että se on helppo järjestää,
että hän järjestää että me pääsemme läpi. Niinhän me
pääsimme sitten sen miehitysalueen, että ne saksalaiset
eivät meihin kajonneet. Oli esitetty vain, että nämä ovat
Romaniassa ollutta sotaväkeä, että näillä on oikeus
mennä Ukrainan läpi kotia. Sillä lailla me pääsimme
helposti.
Mutta kun tulimme Venäjän rajalle, niin siellähän tuli
sitten jo kovat kamppailut. Siellä oli sellainen
järjestelmä, että kun siellä oli nälänhätä niin kaukaa
sisämaasta Venäjältä olivat tulleet Ukrainasta viljaa
hakemaan. Bolsevikki-aktio oli, että alettiin Ukrainasta
ostettua viljaa takavarikoimaan kun juna lähti liikkeelle.
Oliko siinä nyt sitten 6 matruusia, jotka olivat viljan
ostajien puolella. Niin tuli siinä keskenään sota. Ne
matruusit ampuivat joitakin niistä bolsevikkisotilaista ja
ne saivat viljan pitää sillä kertaa ne talolliset elikkä ne,
jotka olivat tulleet sitä viljaa ostamaan.



Kun sitten juna kulki vähän matkaa, niin nämä
matruusit alkoivat tarkastamaan, että kuka kuljettaa
sokeria, että heillä on Leniniltä nimenomaan määräys,
että sokeri pitää takavarikoida. Ja sokeri maksoi silloin
140 ruplaa naula Leningradissa. Ja niinhän ne
takavarikoivat sitten sen sokerin.
Eräällä asemalla se matruusiupseeri tuli meidän tykö –
ja kulki joka vaunussa selittämässä, että nyt on
bolsevikit sieltä Tiraspolista ilmoittanut, mistä me
lähdimme, että siellä on 300 bolsevikkisotilasta
edempänä meitä odottamassa. Siellä on konekivääreitä
ja panssareita, että siellä tulee ilmitaistelu. Ja meillä ei
aseita kenelläkään. Se vannotti kuitenkin, että kun
asemalle tullaan ja kun hän menee neuvottelemaan
niitten bolsevikkiupseereiden kanssa, että jos ne päästää
tämän junan ilman taistelua, että me emme antaudu
taistelutta. Ja ellei ne suostuisi, niin silloin pitää meidän
kaikkien aseettomina lähteä hyökkäämään ja koettaa
saada niiltä aseita. Ja meidänhän oli pakko luvata. Kun
sitten tultiin sinne asemalle, niin se määräsi vielä, että
ikkunoista ei saa kukaan rautatievaunuissa olevista
matkustajista katsoa, että hän vaan menee yksin sinne.
Ja se meni, vähän aikaa asemalla neuvoteltuaan
käskettiin sen junan mennä. Niin me pääsimme sitten
jatkamaan matkaa.
Välillä oli sitten kyllä paljon vaimoja ja lapsia itkemässä,
että 6 ja 8 päivää olivat olleet ilman leipää. Me saimme
ostaa Ukrainasta leipää ja ostimme siltä varalta että
meillä riittäisi niin kuin sinne Kemiin asti. Meille tuli
niin sääli kuitenkin, että me jaoimme ne leivät kaikki
niin, että meilläkin oli nälkä sitten jo likellä Moskovaa.
Moskovasta lähdettiin tänne eteenkäsin niin meillä oli
vähän suunnitelma, että jos me pääsisimme Suomeen.
Mutta kun me tulimme tänne – Otoserskoiko se oli –
josta se Pietarin rata kääntyy Suomeen. Kun tulimme
sille asemalle niin sanottiin, että Suomeen ei ole
rautatieyhteyttä. Vapaussota oli jo päättynyt Suomessa,



mutta yhteyksiä ei ollut rautateitse. Me läksimme sitten
sitä Murmannin rataa tulemaan tänne päin Kemiin.
Sitten tuli näitä Tverin karjalaisia, jotka asuvat siellä
Moskovan takana. Ne olivat menossa Murmannin
radalle töihin ja niillä oli kovasti muonaa. Täytyi ruveta
tuttavuutta hieromaan niitten kanssa. Tulimme sitten
tänne lähelle Äänislinnaa kun tuli sitten näitä Aunuksen
karjalaisia. Ja niillä oli kovat muonavarastot ja eväät. Ne
olivat menossa Murmannin radalle ja heiltä taas
kiristettiin sitä muonaa, että saatiin hengenpitimeksi.
Ja kun sitten tultiin Kemiin, niin ei ollut tietoa siitä
mistä rahaa saadaan. Siellä tuli sitten kova ”tenka på”
kun bolsevikit eivät meinanneet päästää meitä Uhtualle
ollenkaan. Sanoivat, että olette vankeja olleet ja taas
menette uudelleen vangeiksi, että kun siellä on
suomalainen retkikunta. Se oli se eversti Malmin
retkikunta silloin siellä.
Melkein kesäisen päivän minä riitelin niitten
komissaarioiden kanssa ja minä sanoin, että ei muuta
keinoa ole ja että Murmannin radalle me emme lähde
töihin. Sanoin, että me olemme jo kolme vuotta olleet
täällä ja että meidän pitää saada nähdä omaisia. Jos te
panette kellariin ja kahleisiin niin sitten pitää jäädä,
mutta muuten kyllä menemme. Sitten se suuttui ja
kyllästyi, ja sanoi että menkää. Se oli ryssä. Minä sanoin
että me emme sillä lailla lähde. Me olemme kolme
vuotta palvelleet valtiota ja meidän pitää saada viikon
muona. Että tästä on 240 virstaa Uhtualle matkaa, eikä
siellä erämaassa elä ellei ole evästä. No se antoi sitten
lapun ja käski käydä varastolla, mutta eihän siellä ollut
muuta ottamista kun limppuja. No me otimme niitä
sitten minkä nyt luulimme tarvitsevamme.
Niin me lähdimme sitten kävelemään Usmanalle. Se on
ensimmäinen puhtaasti karjalainen kylä. Matkaa oli 18
virstaa. Ne pani sitten vielä kaksi suomalaista
kommunistia kiväärin kanssa meitä vartioimaan. No
mehän väittelimme sen koko välin sitten niiden
suomalaisten kanssa ja kun tultiin Usmanalle, niin siellä
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talossa lämmitettiin sauna ja laitettiin ruokaa ja nehän
otti meidät vastaan niin kuin piispaa pappilassa, kun ne
kuulivat miltä retkeltä tulimme, ja että karjalaisia
olemme. Ja me saunoimme ja ne suomalaisetkin sotilaat
saunoivat ja niin he palasivat siitä takaisin ja me
läksimme jatkamaan matkaamme Karjalaa kohti. Yöllä
me lähdimme kävelemään. Voijärven kylä oli
ensimmäinen, johon kävelimme. Siellä oli sama juttu. Ei
meillä eväskoria olisi tarvittu missään. Joka talossa
missä vain kävimme niin aina ruokaa laitettiin.
Ja siellä oli ruokaa?
Siellä oli ruokaa. Sitten me tulimme jo tänne
Vermasjärvelle. Suomalainen retkikunta oli käynyt
Paanajärvellä perustamassa suojeluskunnan.
Vermasjärvellä oli kaksi taloa ja me kävelimme sen
alemman talon ohitse. Ylimpään meillä oli matka, ja
siellä me olimmekin aikaisemmin käyneet. Silloin
hyökkäsi kaksi venäläistä sotilasta talosta kiväärit
kädessä ja huusivat, että mistäs te kävelette niin
rohkeasti. Kun me olimme sotilaspuvussa, mutta
aseitahan meillä ei ollut. Nehän olivat ne puuskat
sellaisia sekarotuisia, mikä oli osa venäläistä ja osa
saksalaista, mitä oli saanut siellä ryysyä niskaansa.
Mulla kävi niin vihaksi että heti karvat nousi pystyn että
mitäs me tuota täällä pelkäisimme. Koska me luulimme
että me olimme jo omalla mantereella, että emme me
osaa täällä pelätä enää mitään. No ne sitten heitti ne
kiväärit sinne ja tulivat juttelemaan ja selittivät että täällä
on yksi keisari ollut Paanajärvellä, Teppo Temmentjeff,
semmoinen nyt valistunut mies, karjalainen, ei mikään
kouluja käynyt mutta matkustellut ja kulkenut
Suomessakin, ja sillä lailla vähän valistuneempi
ihminen, ja että se oli edellisenä yönä käyty
teurastamassa.
Minkä?
Sen Teppo Temmentjeffin. Minä sitten sanoin, että
mitä te luulette hyötyvänne että täällä rauhallisessa
erämaassa käytte jonkun yksityisen rauhallisen ihmisen
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lahtaamassa että ei se vallankumous tule sillä
läpiajetuksi että näittenhän täytyy muitten mukana
painua ilman muuta ilman lahtaamattakin. Mutta se
sanoi, että tämä on niinkuin kansalaissota, että se on
käytävä joka paikassa. Minä, että ei se ole mikään
välttämätön se käytävä että teillä on vain verenhimo.
Ja niinhän me tulimme sitten sen Paanajärven rantaan
kävellen. Siinä on kylä järven toisella puolen ja sinne
piti tuli tehdä järven rannalle, että kyläläiset tulisivat
hakemaan, kun näkivät että siellä on tuli. Mutta
sattuikin että siinä oli niitä tukkilaisia ja ne tulivat
hakemaan meitä. Ja siinähän huomattiinkin että niiden
tukkilaisten velimies oli meidän matkassamme,
Jyskyjärveltä yksi, joka oli vankina. Ne tuli meitä
hakemaan ja siellähän meidät otettiin sitten taas tietysti
hyvin vastaan. Ruokittiin ja lähdettiin kaikki
saunomaan, se oli lauantaipäivä. Niinhän ne lähti
saunaan ja me pääsimme siinä kyydissä Jyskyjärvelle.
Jyskyjärvellä oli taas vastaanotto hyvä eikä meitä
päästetty – me meinasimme jatkaa matkaa, se oli tämä
Pentti Skalle minun kaverina, samana yönä vielä
eteenpäin. Mutta pyhäpäivä piti olla vielä siellä sitten,
että kun olit niin kauan ollut yhdessä, niin kyllä se vielä
pitää olla. Ja niinhän me sitten olimme sen pyhäpäivän
ja seuraavana päivänä lähdimme sitten.
Me otimme kyydin. Se oli joku Huitturi, joka lähti
meitä kyyditsemään. Se oli sellainen
kommunistihenkinen, karjalainen, ja meillä oli koko
ajan väittelyä siitä kun suomalaisia kohtaan se oli
vihainen. Ja minä olin tietysti puolustavalla kannalla ja
koko välin väittelimme sitten. Ja sehän oli sitten
ilmoittanut niille kun ne Muurmannin Legioonan
jätteet hyökkäsivät Karjalaan, minut, että se oli
lahtareita.
Niinhän me sitten tulimme Uhtualle aamupuolella yötä.
Ja siellä kylän laidassa oli sitten kaksi suomalaista
sotilasta vartiossa.
Milloinka tämä oli?



OL: Se oli 20. päivä kesäkuuta 1918.
Kun he esittivät että heillä on tapana käyttää kaikki,
jotka sieltä käsin tulevat esikunnassa niin me sanoimme,
että ei se ensimmäinen esikunta ole, mutta jos se tällä
kertaa olisi viimeinen. Toinen sotilas lähti sitten meitä
kuljettamaan ja toinen jäi sinne vartiopaikalle. Se vei
meidät esikuntaan ja siellähän oli vielä kaikki
nukkumassa. Sakari Alanko, tuomari Uhtualla, oli siellä
tutkijana ja sekin oli vielä nukkumassa. Oli kylmä ilma
ja me olimme jonkun verran märkänä. Satoi vettä ja
huoneet olivat kylmät ja me tulimme vähän
levottomiksi ja meinasimme, että jos tässä pitää
kuulustella niin pitää aloittaa, että emme me tästä
kylästä aio karata mihinkään.
Ja niin sitten se Sakari Alanko ajettiin ylös sieltä, ja se
tahtoi sitten meidät kuulusteltavaksi. Se teki joitakin
kysymyksiä ja minähän olin sitten tavallaan vakoilija
tietämättäni. Minä tein siellä aina asemilla jonkinlaisia
muistiinpanoja kun semmonen epäjärjestys minussa
herätti huomiota ja minä pistelin yhtä ja toista muistiin.
Alanko sanoi, että mitä hän sinua kuulustelee että anna
se kirja tänne ja mene kotia.
Silloin oli uhtualaisia jo 150 miestä suojeluskunnassa. Ja
se tuli sitten meille ja tuumasi että enkö minä ottaisi sitä
suojeluskunnan päällikkyyttä hoitaakseni? Tuumasin,
että se on liian lähellä, että kun minä vasta olen niin
kuin vapauteen päässyt.
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Elämää Uhtualla

Uhtuan taloja ja miehiä noin vuonna 1918

No sieltähän se emäntäkin löytyi? Miltä se tuntui kun
tuli mies kotia?
Jaa, sitä kun ei enää osannut ajatellakaan. Hevosmies,
joka tuli sanomaan, oli mustalainen, se oli retkikunnan
miehiä. Minä olin pesemässä helluntaiksi kamaria ja
juoksin katsomaan eteiseen, että mikä se sellainen melu
kuuluu. Mustalaisella oli iso tokka lapsia perässään, joka
tuli ja sanoi, että nyt on miehet tulleet että menkää
vastaan katsomaan. No sitten tuli meidän naapurin
poika, joka oli ollut esikunnassa juuri, ja sanoi, että nyt
on miehet tulleet. Tuli sellainen lähtö sitten, että ei
joutanut takkiakaan kiinni laittamaan. Menin sitten
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esikuntaan ja katsoin ikkunasta, mutta en nähnyt
mitään. Ajattelin, että nyt onkin kaikki valhetta ja
säikähdin. Ajattelin, että miksi tuommoinen valhe vielä
keksittiin. Menin sitten eteiseen ja katselin, etteivät
nämä ole suomalaisia sotilaita, että nämä ovat venäläisiä
sotilaita että jokohan se on tosi kuitenkin. En ollut
tuntea ennen kuin tuli mieheni vastaan.
Joko Teillä oli lapsia silloin?
Joo, meillä oli yksi lapsi ja toinen kuoli sinä aikana.
Oliko silloin Malmin retkikunta siis vielä Uhtualla?
Oli se silloin vielä Uhtualla.
No mitenkä se jatkui sitten siitä?
Niin se oli matkaväsymys, joka vaikutti, että minä en
silloin alkanut suojeluskunnan päälliköksi. Mutta sitten
kesä meni ja minä teheskelin kotitöitä vain ja niitä alkoi
sieltä Muurmannilta käsin kuulua semmosia, että sieltä
alkaa liikehtiä karjalaisia ja suomalaisia, että
englantilaiset hyökkää Karjalaan. Niitä tiedustelijoita ne
alkoi hyökkäämään ja retkikunta alkoi sitten
perääntymään Suomeen käsin.
Milloinkas ne lähtivät Uhtualta?
Se oli kyllä vissiin jo syyskuu kun ne lähtivät Uhtualta.
Bolsheviikithan oli varustautuneet jo siihen, että ne
katkasevat perääntymistien ja hyökkäsivät
Vuokkiniemeltä käsin. Ja siellähän Vuokkiniemellä
retkikunnalla ja Karjalan bolsheviikeilla olikin sitten
kovat taistelut ennen kuin ne pääsivät tänne Suomen
rajan sisäpuolelle Suomeen. Ja sitten ne bolsheviikit
alkoivat siellä Karjalassa sen teurastushomman. Joka oli
sitten vähänkin ollut sen retkikunnan mukana vaikka
töissä, niin se oli porvari ja se tapettiin.
Syyskuussa siis Malmin retkikunta meni rajan yli?
Se oikeastaan muuttui. Minä en muista tarkkaan, mutta
kapteeni Kuisma tuli sitten.
Minulla oli vielä Pääjärvellä, Niskan kylässä lokakuussa
viimeinen taistelu. Me valloitimme sotalaivalla Niskan
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kylän, hinaajalla, joka panssaroitiin massapaaluilla. Se
oli lokakuuta. Silloin oli kunniamerkit jaettu ja
päivälliset syöty etukäteen Suomessa jo monta
kuukautta sitten.
Niin retkikunta perääntyi ja taistelut oli
Vuokkiniemessä ja sitten se jäi Karjala, että siellä ei
ollut suomalaisia, ainakaan näitä valkoisia suomalaisia,
yhtään. Ne olivat kaikki sitten vain karjalaisia.
Englantilaisia oli aluksi mukana myöskin ja sitten
karjalaisia ja joku suomalainen kommunisti. Ja nehän
sitten yrittivät sitä järjestystään pystyttää Karjalaan.
Niin, nehän ne olivat ne karjalaiset rykmentit. Kaksi
rykmenttiä muistaakseni.
Niin – kaksiko niitä oli. Iivo Ahavahan oli johtajana ja
sitten tämä Oskari Tokoi, ja Aarne Orjatsalo.
Milloinkas Uhtualle tuli punaisia joukkoja?
Syyskuussa, pellon leikkuun aika oli, kun alkoivat
ampumaan. Ne oli vain kaksi englantilaista, ja eihän
siellä ollut ketään vastassa. Mutta ne kuitenkin ampuivat
yhteislaukauksia kun ne tulivat kylään. Ne koettivat
sitten sitä järjestystään pystyttää. Selittivät, että
elintarpeita hommataan sieltä Murmannin radan kautta
ja pakottivat kylän miehiä lähtemään elintarpeita
noutamaan Kemistä Kemijokea ylös sauvomalla. Ja
sinnehän lähti sitten aivan kymmeniä miehiä tietysti. En
tiedä, oliko niillä siellä paljon saatavaakaan eihän niillä
ollut englantilaisillakaan, ja englantilaisten varastoista
niitä olisi pitänyt tuoda. No toihan ne vähän juuri.
Niistä, jotka olivat siellä nostamassa ja jotka olivat olleet
aikaisemmin suojeluskunnassa – enin osahan ne olivat
olleet suojeluskunnassa – nehän välillä sitten tapettiin.
Jyskyjärvellä yhteen saareen niitä ammuttiin kuusi.
Rouvan yksi serkku, sedän poika yksi tapettiin. Sitten
niitä oli niitä nuoria poikia, Rempsu Mikon poika, ja
Lylynen oli yksi sellainen vanhempi mies. Se oli
postinkantajana retkikunnalla niin se oli porvari, se piti
kanssa tappaa sitten. Yksi nuori poika, jota sanottiin
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Palakan Iikaksi, oli ollut myös suojeluskunnassa. Ja
toiset olivat sitten rukoilleet, ettei heitä ampua, niin se
oli sitten Iikka sanonut, että tehkää mitä teette pian,
mutta hän ei roistoja rukoile. Se oli oikea sotilas.
Koko kunnallishallintohan oli sitten hajalla, se oli
kadonnut, olivat kaikki paenneet Suomeen. Sitten siellä
jonkunlainen järjestys taas palautettiin. Kun niitä
pääpamppuja, niitä kommunisteja sitten tuli, niin ne
pitivät kokouksen kunnantalolla ja syyttivät sitten, että
on karjalaisia ollut heitä vastassa. No sanottiin, että ei
täällä ole ollut tietoa, että karjalaisiako vai venäläisiä
sieltä tulee, että sehän oli joku vihreä kaarti, joka meillä
silloin hyökkäsi, että vihollistahan vastustettiin tietysti,
että täällähän on haluttu niin kuin rauhassa elää.
Ne sitten järjestivät sitä kunnanjärjestöä. Minun piti
alkaa siihen sitten kunnan esimieheksi. Ja elintarpeita ei
saatu mistään. Vähän tuli sieltä Muurmannilta käsin
kesän aikana, mutta kun se loppui niin asiat meni sille
mallille, että kellä oli vähän kylvöä niin siltä otettiin ja
toisille jaettiin. Sillä tavalla sitä päästiin vähän
eteenkäsin. Ja kunnalla ei ollut varoja yhtään.
Siellä Mustajärven päässä asemalla oli vielä jotakin
viljavarastoa. Sieltä olisi saanut jauhoja, mutta kun ei
ollut millä ostaa. Minä menin sitten – siellä oli se
kauppias Androniff Enonsuussa, hyvissä varoissa oleva
mies – että jos se antaisi kunnalle luottoa. Minä pyysin
12.000 ruplaa. Sehän ei minua tuntenut – ei ainakaan
ollut ikänä nähnyt minua. Se sanoi, että ei hän tiedä
tuota kunnasta, mutta jos hän sinun yksityisellä
vastuullasi antaa sen 12.000 ruplaa. Ja niinhän se antoi
ja me sillä rahalla ostimme Mustajärvenpäästä sitä
viljaa, niin että saimme siirretyksi nälän vähäsen
eteenkäsin.
No karjaa teillä oli, mutta jauhot ja sokeri puuttui?
Jauhot ja sokeri oli ylellisyystavaraa, mutta kalaa ja lihaa
ja metsänviljaa. Talvi elettiin sitten jollakin tavalla,
mutta kevätpuoli alkoi tulla ja ei ollut elintarpeita. Ja
kaikki mitä oli jyviä ollut, ne oli syöty nälänhädässä, että



kun kevät tuli, niin ei ollut mitä kylvää. Kelirikko
pakkasi päälle ja siellä ei ollut paljon niitä, jotka olisivat
pystyneet toimimaan. Joku Iivo Ranne mietti silloin,
että kyllä tässä nyt jotakin pitäisi ruveta hommaamaan
että jos sieltä Suomesta käsin saataisi jotakin apua.
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Suomesta apua nälänhätään

Otto Louhikoski ja Iivo Ranne Helsingissä vuonna
1919

No hevosia ja ihmisiä ei oltu viety?
Ei oltu viety. Sitten päätettiin, että hommataan kunnan
kokous. Ja niin tehtiin ja esitettiin kylän ukoille meidän
näkökohtamme, että ei saa peltoja kylvöön ja kuka sitä
nyt sitten elää eteenkäsin. Bolshevikithan oli
Muurmannilla ja sieltä ei ollut mittään toiveita saada
apua.
Esitimme, että jos lähetettäisiin lähetystö Suomeen
saakka, että jos sieltä jotakin apua lohkeaisi. Kylän ukot



olivat kauhuissaan, että mitenkä Suomeen viitsitään
lähteä kun vasta on ajettu ne suomalaiset täältä pois,
jotka olivat tulleet tänne meille avuksi, että kuka sinne
lähtee. No minä sanoin, että kyllä niitä varmaan
lähtijöitäkin on, että sota on sota ja rauha on rauha.
Ja niinhän ne sitten valitsivat minut ja Ranteen sinne
lähetystöön Suomeen. Mutta emmehän me silloin
tienneet, että missä asti meidän pitää käydä, mutta
kuitenkin, että saimme tälle puolen rajan sanan, että
siellä on kansa eli heimo, joka on nääntymässä nälkään,
että jos jotakin apua voitaisiin saada. Ja vielä meille
annettiin valtuudet että kun mennään Vuokkiniemelle
niin pitää sielläkin kokous ja Vuokkiniemeltäkin saada
lähetystöön lisää miehiä.
Se Ranne oli tekokuuro. Se oli siellä ensimmäisen
maailmansodan rintamalla ensimmäisessä taistelussa
saanut korvansa lummeuksiin ja oli sitten monta vuotta
tekokuuro kun pääsi pois rintamalta sillälailla
teeskentelemällä. Kun me sitten menimme
Vuokkiniemelle niin hommasivathan ne sen
kyläkokouksen. Ja Ranne kun oli kuuro niin sen
annettiin olla siellä kokouksessa, mutta minut ajettiin
pois.
Ja ne olivat tehneet sellaisen päätöksen sitten, että eivät
he lähetä Suomeen miestä. Ne olivat kommunisteja
melkein kaikki Vuokkiniemessä siihen aikaan, ja että jos
mekin lähdemme siitä Kivijärvelle jatkamaan matkaa –
siitä olisi ollut suora tie Suomeen – niin laittavat
vartiomiehet sinne ja nuppaavat meidät siellä matkan
varrella.
Oli toukokuu. Ja Ranne tuli sinne ulos ja sanoi, että
sellaisia päätöksiä täällä tehtiin. Jaa, mikäpä se siinä,
palataan tästä takaisin, sanoin minä Ranteelle, mutta
mennään mutkan kautta sitten. Mennään tästä
Voivalahteen ja sitten Vuoneeseen ja Lonkkaan ja
Juntusrannalle, ja kyllä sieltäkin tie vetää Suomeen. Ja
nehän olivat tietysti siinä hyvässä uskossa, että me
palasimme takaisin, mutta kun olimme sille asialle
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lähteneet, että tärkeä kysymys oli, niin eihän sitä palattu
takaisin. Me menimme Luoniseen ja Lonkkaan ja sieltä
Juntusenrannalle, ja niin sieltä Harakka-Antin laivalla
Suomussalmeen.
Ja niin minä menin sinne esikuntaan. Siellä oli vänrikki
Niskala – Arvi Niskala. Sehän tunsi minut entisestään
kun minä olin sen täällä nähnyt jo. Se siinä kuulusteli ja
kun siinä oli niitä kersantteja niin se sanoi että pitäisi se
ruumiintarkastuskin pitää ja käski ne kersantit pois.
Sitten me siinä jonkun tunnin rupattelimme ja se arveli,
että eiköhän se ole ruumiintarkastuskin läpikäyty. Hän
antaa Teille sellaisen lapun, että kun täällä patrulli
kulkee kirkonkylällä, että ette joutuisi kiikkiin. Kun
näytätte sitä niin pääsette menemään sinne minne
meinaatte.
Se oli Niskala minun palveluksessani siihen aikaan.
Niin se antoi sitten sellaisen lapun, jolla me liikuimme
siellä Suomussalmen kirkonkylällä, ja päätimme, että me
menemme Kajaaniin ja Rihtniemen puheille. Rihtniemi
passitti meidät sitten Helsinkiin. Niin me menimme
Helsinkiin ja saimme Paavo Ahavan osoitteen ja
menimme sinne sisälle ilmoittamaan sitten.
Olikos Paavo Ahava Helsingissä?
Joo, sehän oli Aunuksen retki jo ennemmin ja sehän oli
Itä-Karjalan toimituskunnan johtajana
valtioneuvostossa. Me menimme sitten Paavon tykö, ja
Paavo hommasi, että me saimme audienssin sinne
hallituksen puheille. Ja Aunuksestakin oli siellä sitten
samanaikaisesti lähetystö. Ja niitä oli monta miestä ja
niillä oli semmoinen asia ja pitkäveteisesti vielä
selittivät, että sitä sai kohta väsyksiin asti kuunnella.
Ja sitten se tuli se meidän vuoro selittää. Sehän oli
Castren silloin pääministeri. Ja minä aloin sitten
selittämään Vienan Karjalan tilannetta ja se pari kertaa
keskeytti minut ja sanoi, että hän niin suuresti epäilee,
että te ette olekaan karjalaisia syntyisin. Te puhutte niin
kovin hyvää suomea. Niin se Paavo Ahava nousi ylös ja



sanoi, että kyllä se on Uhtualla syntynyt niin kuin
minäkin, mutta kun minä olin poikasesta asti ollut
täällä.
Ja niinhän ne sanoivat, että siellä on retkikunnan
aikuisia ohrajauhoja 12.000 kiloa Kiehinässä. Siirretään
ne ensinnä sinne rajan taakse Karjalaan. Pääsee sillä
vähän jatkamaan elämää, ja sitten lisää toisten. Ja me
emme uskaltaneet Ranteen kanssa sitten palata takaisin
Vuokkiniemen kautta. Me tulimme Kuusamoon
Juntusenrannalta. Kuusamosta ostimme veneen ja
laskimme Malmiaisten rannalle omalla veneellä ja
kävelimme sieltä sitten Uhtualle. Ja sitten tuli Paavo
Ahava ja Tuomo Tuisku heinäkuussa ja perustettiin
Karjalan Väliaikainen Toimikunta.
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Karjalan Väliaikainen Toimikunta &
taistelut itsenäisyydestä

Uhtualleko tulivat?
Niin, ja siihen tuli niitä Uhtuan miehiä joitakin, Antti
Vierma, Iivo Rinne ja minä. Ja päätettiin, että nyt
lähdetään siihen Toimikuntaan keräämään jäseniä
jokaisesta Karjalan kunnasta. Antti Vierma oli
Toimikunnan puheenjohtajana. Ja niitä oli sellaisia,
jotka kävivät eri kunnissa asiaa selittämässä ja minäkin
kävin siellä Kiestingissä.
Menin Kiestinkiin ja minulla oli siellä vain yksi tuttu
mies, ja siellä oli vielä niitä venäläisiä miliisejä. Se minun
tuttavani oli Jaako Pohjola. Akseli Linnasaari lähti
minun kaveriksi oppaana, ja hän oli Sohjanan suusta.
Minä selitin asian Pohjolalle ja siellä oli myös joku
Niemelä ja Kotiranta. Ja ne olivat sellaisia että heti
tarttuivat asiaan kun minä selitin, että nyt on siitä
kysymys, että me emme rupea enää kasakkana olemaan,
vaan ruvetaan isännäksi omassa talossa ja omassa
maassa.
Ja sittenhän ne saivat sen kokouksen. Sinne tuli monien
kymmenien kilometrien päästä yhden yön aikana, kun
lähetettiin sana. Niitä tuli niin paljon, että kunnantalo
oli pakaten täynnä miehiä Kiestingissä. Venäläiset
miliisit seisoivat sitten oven reiällä kun oli huone tullut
täyteen, ja niillä oli pistimet kivääreiden nokassa,
kummallakin puolella ovea. Enkä minä tiedä, oliko
siellä kenelläkään asetta, mutta minulla oli
mauserpistooli täällä housunkauluksen alla. Ja sen olin
päättänyt, ettei sieltä yksikään niistä sotilaista lähde
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ainakaan pois. Minä puhuin ja selitin, että mistä oli
kysymys, ja kaikki ukot ne innostuivat siihen että niin
tehdään.
No olivatko nämä miliisit karjalaisia?
Ei kun venäläisiä. Ne poistuivatkin sitten kun ne
näkivät, että ne ukot innostuivat sen asian puolesta. Ja
ne poistuivatkin vissiin kylästä kokonaan. Sitten liittyi
Kiestinki ja Oulankakin heti taas. Se oli joku Koivikko
Pekka, joka siellä kävi. Ja minä kävin Jyskyjärvellä ja
sitten sieltä tuli Kontokista, Kostamuksesta ja
Pistojärveltä edustajat. Ja niinhän siitä tuli jo aika suuri
Toimikunta. Sen toiminta oli 1919 pientä mutta
sittenhän se laajeni, ja vuonna 1920 alettiin saada jo
Suomesta käsin elintarvikkeita ja kaikkea muutakin, että
se näytti kovin lupaavalta se meidän alkumme.
No mitenkä siinä oli se johtoelin järjestetty?
Meille tuli neuvonantajia Suomesta. Se tuli se Plosila ja
Heimo Parviainen, se kansakoulunopettaja. Ja sitten
sinne tuli välillä joku puhelinteknikko Helosalo
Helsingistä. Sen hommasi sinne Tuisku, ja se oli
epäonnistunut mies. Se oli ollut vuonna 1918 sellainen
kiihotuspuhuja kommunisteilla. Ja se teki siellä vähän
niin kuin haittaa kun me vasta niin kuin jäljestäpäin
saimme sen tietää. Sitten sinne tuli maisteri Säntti
tilimieheksi meille, ja tuomari Autio oli meillä
neuvonantajana.
No miten teillä oli työnjako siinä johtoelimessä?
Oli tammikuu kun minut passitettiin Helsinkiin. Minä
olin niin kuin kirjuri; mutta minun piti lähteä
Helsinkiin, kun sinne ei kukaan muu lähtenyt, ja
minähän olin siellä sitten huolehtimassa, että sinne
saataisiin rahaa ja elintarpeita ja muuta sellaista, kaikkea
mitä asiaan kuului.
Kenen kanssa sinä olit Helsingissä tekemisissä?
No minä ilmoitin Paavo Ahavalle ensiksi ja mitä
poliittisia asioita oli, niin suoraan ulkoministerille.
Holsti oli silloin ulkoministerinä. Ja sitten Lauri
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Hannikainen oli sen kanssa. Sinne hommattiin niitä
maakuntapäiviä, ja ne olivat sitten maaliskuussa.
Mutta tässä välissä oli vielä se, että bolshevikit olivat
luvanneet sen pienten kansojen itsemääräämisoikeuden
niin ne karjalaiset luottivat siihen, että se nyt
paljoudessaan antaa meille sen itsemääräämisoikeuden,
että me saamme mitenkä me haluamme omat asiat
hoitaa.
Tätä ennen oli kuitenkin vielä se tapaus, että kun ne
englantilaiset menivät Murmannista pois niin se
kenraali Miller jäi sinne armeijan jäännöksineen. Se
meinasi, että se panee pakolla karjalaiset armeijaan ja
lähtee niiden kanssa bolsheviikkeja vastaan
taistelemaan. Mutta eiväthän karjalaiset lähteneetkään
millään bolsheviikkeja vastaan taistelemaan, vaan
sanottiin, että Milleriä vastaan lähdetään kun se kerran
hyökkäsi Kiestinkiin jo, koska se meinasi asevoimin
panna karjalaiset aseisiin.
Oliko se silloin, kun oli se kenraali Skobeltsinin
esikunta Murmannin radalla?
Minä en siitä kyllä tiedä, mutta kyllä sen on täytynyt
niitä aikoja tietysti olla. Kun tuli tieto, että venäläiset
ovat hyökänneet Kiestinkiin niin muutamassa
vuorokaudessa oli sellainen armeija koossa karjalaisia
kun ne suksilla hiihti ja porolla ajelivat ja hevosilla
laukottivat – niin jossakin vuorokaudessa oli monta
sataa miestä hyökkäämässä ja lyötiin se Millerin armeija
aivan hajalle.
Siinä oli siis taistelu?
Siinä oli kova taistelu, ja 300 vankiakin nämä karjalaiset
ottivat. Eli kaikki mitä niitä jäi eläväksi. Taistelu oli
Kiestingissä. Siellä oli joku näitä Itämerenmaakunnan
paroneitakin, joku Diesenhausen, joka myös joutui
vangiksi ja se tuotiin Uhtualle. Se innosti kaikkia
taistelemaan bolsheviikkeja vastaan, kun nämä olivat
niinkuin luvanneet sen pienten kansojen
itsemääräämisoikeuden.
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Nämä olivat valkoryssiä?
Kyllä, mutta karjalaisia oli kaikki sekaisin, sillä ne
taistelivat vain oman asian puolesta kaikki. Vankeja oli
sitten Uhtualla kolmisensataa ja se paroni
Diesenhausen oli myös vankina. Ja se Diesenhausen
pyysi sitten lupaa saada kirjoittaa sinne Venäjälle käsin.
Hänelle sanottiin, että kyllä hän saa kirjoittaa, mutta
että tarkastamme sen. Ja niin hänen annettiin kirjoittaa
ja tarkastettiin kirjeet.
Niin se kirjoitti, että ei tänne Karjalaan tarvitse enää
uusia joukkoja lähettää, että tämä riittää jo mikä täällä
on ollut. Kun katsoo tuonne järven rannalle – niin se
sanoi – on kuin olisi muurahaispesään keppi pistetty.
Että täällä ovat kaikki menossa jonnekin, mikä hiihtää,
mikä ajaa porolla ja mikä milläkin, lähetit huilaavat ja
liikekannalla ollaan kovasti.
Mutta eihän niitä vankeja voitu kauan pitää, kun meillä
ei ollut millä elättää. Nehän piti päästää sitten kaikki
herrat ja vangit menemään oman onnensa nojaan. Niin
kävihän ne sitten kun minä olin siellä Helsingissä jo.
Millerin herrat olivat käyneet silloin neuvottelemassa
Uhtuallakin jonkunlaisesta yhteistoiminnasta. Mutta
karjalaisethan eivät halunneet kerta kaikkiaan
minkäänlaista yhteistoimintaa venäläisten kanssa.
Tämä oli sitä aikaa, jolloin Murmannin rata oli
valkoisten hallussa?
Joo, niin se oli jo jäänyt niitten haltuun. Sitten kävivät
nämä väliaikaisen hallituksen herrat vielä Petroskoissa
eli Äänislinnassa neuvottelemassa bolsheviikkien
kanssa. Mutta eihän se tullut kysymykseen sitten enää
se itsemääräämisoikeus.
Niin rintama oli sitten Karhumäessä? Se oli se kenraali
Skobeltsin, joka komensi valkovenäläisiä joukkoja ja
englantilainen kenraali Maynard oli Murmannilla ja
Miller Arkangelissa.
No kun me saimme niitä aseita niiltä Millerin joukoilta
niin nehän tuotiin kaikki Uhtualle, ammukset, aseet ja



kiväärit, konekiväärit ja kaikki muut.
Kun niitä maakuntapäiviä sitten hommattiin, niin minä
olin Helsingissä, niin ne hommasivat ne bolsheviikit
sinne sotilaita. Ja ne olivat niin kavalia, että ne tulivat
niinkuin rauhan miehinä. Ne olivat keplotelleet niitä
aseita, entisiäkin, kaikki pois karjalaisilta, että eihän sitä
sotaa enää tule, ja rauhallisesti esiintyivät. Eihän siellä
ollutkaan sotilashenkilöitä juuri kuin Parviainen, ja ne
muut olivat tajuttomia että luovuttivat aseet
kommunisteille.
Monia hevoskuormia ne sitten veivät Venäjälle, ja
toukokuussa ne sitten asevoimin hyökkäsivät Uhtualle.
Silloin on sieltä sitten pitänyt lähteä ja se loppui sitten
sen Väliaikaisen Hallituksen työ. Maakuntapäivät kyllä
pidettiin ja siinä valittiin sitten uusi Väliaikainen
Hallitus.
Vuokkiniemeläinen Keynäs, joka nyt on Helsingissä
kansakoulunopettajana, oli siellä maakuntapäivillä. Siellä
oli langattoman radioaseman hoitaja joku
saksalainenkin. Kun sitten venäläiset hyökkäsivät niin se
lähti pakokauhun vallassa sieltä ja oli sitten selittänyt,
että kaikki karjalaiset ovat kommunisteja ja että ei siellä
muita olekaan. Kianto asui silloin naapurina ja sanoi,
että kyllä sinun pitäisi tuohon vastata. Mutta minä
sanoin, että jos se hyvinkin on oppinut mies ja jos
joudun kiistelemään pitkään niin minä jään sanatta,
mutta että kyllä minä tuohon ensimmäiseen saatan
vastata. Se sanoi, että älä välitä kyllä niitä sitten sanoja
löytyy muiltakin.
No minä vastasin sitten Helsingin Sanomissa
maaliskuun lopulla 1920, että joko se sitten herra
Eveler on tullut kahdessa viikossa tuntemaan koko
Karjalan väestön, että minä epäilen sitä. Ja minä
perustelin asian sillä lailla, ja ei se sitten vastannut
siihen. Mitrokin Jyväskylässä luki sen minun
vastaukseni ja sanoi, että se oli oikein hyvä. Mitro oli
Enonsuusta. Eihän ne meinanneet ensin ottaa sitä
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minun kirjoitustani Helsingin Sanomiin, että niin
nopeasti se sanomalehtikirjoittelu vaikuttaa.
Olivatko ne punaisia vai ryssiä, jotka Uhtuan
valloittivat?
Nehän olivat suomalaisia ja voihan olla että oli
ryssiäkin. Pääasiassa kuitenkin suomalaisia. Jokunen
karjalainenkin oli joukossa.
Olitko sinä silloin Uhtualla?
En ollut. Minä kävin siellä maakuntapäivien jälkeen,
mutta kun ne bolshevikit hyökkäsivät Uhtualle, niin tuli
lähtö, kun meillä ei ollut mitään aseita siellä. Kun minä
olin Helsingissä, niin minä jonkun esityksestä tein 100
kappaleen tilauksen mauserpistoolia Saksasta.
Tarkoituksena oli, että piti saada enemmän aseita, ja
kun minä sitten ilmoitin tästä sille Väliaikaiselle
Toimikunnalle, niin minä sain siitä pahat nuhteet, että
kun tuota sotaa puuhaan ja aseita ja sen sellaista.
Mutta se oli kuin Jumalan käskystä kun me
peräännyimme ja tulimme Suomussalmelle niin nämä
100 kappaletta mauserpistoolia oli Suomussalmella. Ja
silloin se oli taas hyvä ja miehen teko. Ja kuusi kivääriä
me saimme Suomussalmen suojeluskunnalta lainaksi, ja
niin me lähdimme takaisin Karjalaan. Eihän niillä
paljon, mutta saattoihan niillä ärsyttää. Ja niin niitä
vallattiin joitakin kyliä takaisin. Ja mitäänhän ei saatu
takaisin kun ne joutuivat perääntymään kaikki arkistot
jäivät sinne bolsheviikeille.
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Jenny, Jevgenia ja bolshevikit

Minä pelkäsin kauheasti kun ne bolsheviikit tulivat
kylään ja tultiin sanomaan, että ne tulevat taloon
kortteeria pitämään. Minä olin niin säikähtänyt, etten
tiennyt maailmasta mitään. Ajattelin, että nyt on varma
kuolema. Niin minä sanoin sitten, että eihän se muuten,
mutta täällä ei voi asua kun tuo muori on aivan
raivohullu. Että täällä ei ole rauhaa yhtään. Enkä ollut
äidin kanssa puhunut yhtään mitään tästä. Mutta se
tajusi asian ja hyppäsi keppinsä kanssa niiden
kimppuun.
Ja yksi naapurin emäntä kysäisi: ”No nytkö sinä tulit
hulluksi?” Minä selitin, että hän on hullu ja toinen
tiedustelee samassa, että nytkö juuri tuli hulluksi, mutta
äiti kiihtyi vain. Kommunisteilla oli pistimet kivääreiden
nokassa ja minä selitin, että älkää välittäkö, tämä on
aivan hullu eikä tiedä mitään. Ne menivät sitten pihalle
ja kun yrittivät kurkistella sisään niin äiti jo sysää niitä
kepillään silmään.
Kolmisen sataa sotilasta täytti pihan, mutta ne sanoivat,
että tähän me emme jää, tuolla on mökki ja me
menemme sinne. Sitten minulle tuli kiire papereita
hautaamaan. Ne olivat olleet kaikki hajallaan kamarissa.
Tätä elämää kesti toista vuotta joka päivä. Ja tulihan se
sitten viimein tappotuomiokin kun paperit löytyi.
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Viimeiset taistelut

Niin, palataanpa nyt takaisin siihen, mihin jäimme.
[Tämä Otto Louhikoskelle]
Suomussalmelta lähettiin sinne Karjalaan takaisin.
Vuokkiniemi vallattiin jo. Aseita saatiin lisää niiltä
kaatuneilta, ja sitten vallattiin Jyvälahti.
Jyvälahdella meillä oli kova taistelu. Kolmisensataa
bolsheviikkia hyökkäsi sinne. Meillä oli silloin jo kaksi
konekivääriä. Ja ne hyökkäsivät armottomasti ja
huusivat – he olivat kaikki suomalaisia – että antautukaa
lahtarit, että teidän viimeinen hetkenne on tässä
justiinsa. Ja meitä oli siinä seitsemisenkymmentä miestä
ja kaksi lottaa. Olimme kovana vaan, että me emme
antaudu niin kauan kuin yksikin verisolu kiertää meissä,
että ottakaa tappelemalla jos saatte.
Ja mehän löimme ne kaikki hajalle siellä, ja sitten me
olisimme lähteneet niitä takaa-ajattamaan sinne
Tölpänniemelle, joka pistää pitkälle sinne järveen,
mutta tämä Parviainen, joka oli siellä meillä päällikkönä,
ei antanut meidän lähteä ajamaan niitä takaa, vaan
arveli, että jos niillä on siellä niemellä reservijoukkoka,
niin sitten se hävittää meidät kaikki. Mutta emmehän
me uskoneet sitä, mutta totellahan meidän täytyi. Ja ne
bolsheviikit perääntyivät Uhtualle asti takaisin ja me
jäimme Jyvälahteen.
Ja minä kävin sitten yhden kanssa Suomussalmella, että
jos me saisimme ammuksia, kun meillä oli vain yksi
laatikko ammuksia jäljellä, että me emme paljon
pystyneet enää taistelemaan. Ja sieltä ei saatu mitään
apua. Meidän täytyi sitten tulla tänne Pistojärvelle



metsiä myöten. Kun sitten tultiin sinne Pisto-järvelle,
niin bolsheviikithan seurasivat aina vain meitä. Ja
Sohjanasta piti myöskin hyökätä sinne Tuhkalaan käsin.
Sieltä piti venäläisiä tulla, ja niillä oli tiedustelijat. Niillä
oli konekivääreitä ja meillä ei ollut kuin kaksi. Saimme
me sitten yhden sinne kolmanneksi.
Siellä oli vääpeli Löytölä Tuhkalassa ja 20 vai 18
miestäkö sillä oli siellä, ja sinne piti Sohjanasta hyökätä
sitten kolmesataa venäläistä. Parviainen esitti sitten
vääpeli Teiralle, että lähteä hänen sinne ja ottaa
kymmenkunta miestä mukaan, avuksi Löytölälle.
Pistojärvellä oli satamäärin miehiä. Minä olin silloin
niin kuin vääpelin tehtävissä, ja kysyin Teiralta, että
meinaatkos lähteä sinne ja totella tätä määräystä. Niin
hän sanoi, että minkä sille voi. Minä sanoin, että
miettisin minä ainakin. Ja minä menin Parviaisen tykö ja
sanoin, että meinaatko tehdä samalla lailla kuin
Kuisman retkikunnassa, että aina lähetettiin joitakin
miehiä joka suuntaan, eivätkä ne koskaan palanneet
takaisin. Jos sieltä kerran kolmesataa ryssää hyökkää,
niin ei siinä vielä tehdä mitään kolmella
neljälläkymmenellä miehellä. Ei sitä niin saa aliarvioida,
vaikka ne ryssiä onkin, että pitää ottaa huomioon, että
ne voivat olla kaikki koulutettuja sotilaita ja niillä on
hyvät aseet ja meillä on paljon kouluttamattomia.
Lähetetään nyt enemmän miehiä sinne, että ne pystyvät
vastustamaan.
Se Parviainen suuttui minulle oikein kovasti, mutta
kuitenkin se pani sinne enemmän miehiä. Mutta
ryssätpä eivät hyökänneetkään sitten. Mutta ne tekivät
toisen hyökkäyksen sitten sinne Hirvensalmelle. Ja ne
olivat karjalaisia ja suomalaisia. Siellä ei ollut kuin
toistakymmentä miestä. Kaksi niistä kaatui ja neljä ne
ottivat vangiksi. Loput pääsivät sitten pakoon
Pistojärvelle. Pari niistä bolsheviikeista hävisi kun ne
joutuivat perääntymään ja ainakin joitakin kaatui siinä
Hirvensalmen taistelussa. Mutta kun sinne lähetettiin
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tiedustelupartioita, niin ne eivät saaneet mitään selvää,
ja viimeksi ei ollut halukkaita lähtijöitäkään.
Kun Parviainen taas kerran ilmoitti että kuka lähtee
Hirvensalmelle tiedustelemaan, niin ei yhtään
vapaaehtoista ilmoittautunut. No minä sanoin, että
minä olen yksi vapaaehtoinen. Ja silloin kaikki miehet
ilmoitti lähtevänsä, ja niitä oli jo parikymmentä miestä
tiedustelemaan. Sittenhän me saimme ne kaatuneet
sieltä pois, eivätkä bolsheviikit lähteneet meidän
peräämme. Ne olivat siellä Ukonsaaressa ja avasivat
kyllä tulen meitä kohti, mutta eivät lähteneet meitä
ajattamaan. Eikä meitäkään ollut kuin 18 miestä. Niin
me tulimme sitten Pistojärvelle ja sitä tietähän meidän
sitten täytyi vähitellen perääntyä rajan tälle puolen.
Multilassa oli sitten niitä parin kolmen komppanian
verran karjalaisia, ja niillä oli jonkun verran
aseistustakin. Saatiin japanilaisia kivääreitä joku 800
muistaakseni ja venäläisiltä ja suomalaisilta kaatuneilta
saatiin lisää. Sittenhän ne joukot hajotettiin vuonna
(19)20. Ja minä tulin sitten tänne Rovaniemelle, ja
siihen se minun kohdaltani päättyi.
Mikä Sinun asemasi oli siinä Väliaikaisessa
Hallituksessa?
Minä olin ensiksi Uhtualla vain kirjurina ja sittenhän
minä olin Helsingissä Karjalan Väliaikaisen
Toimikunnan asiainhoitajana. Kun se muuttui
Väliaikaiseksi Hallitukseksi, niin Antti Vierma tuli
Helsinkiin, kun minä olin niin sotakiihkoinen, että
halusin olla vain ase kädessä. Pistojärvellä minä olin
ensin ryhmänjohtajana siinä sotajoukossa ja sittenhän
minä olin vääpelinä ja viimeksihän minä olin
komppanian päällikkönä. Mutta varsinaista sotilasarvoa
minulla ei ollut.
Milloinkas Sinä tulit sitten lopullisesti pois sieltä? OL:
No minä kävin silloin vuonna (19)20 Uhtualla
tiedusteluretken. Minun komppaniani oli Multialaan
majoitettuna Niskalan taloon. Kun sitten piti saada
joitakin tietoja muka sieltä niin meitä lähti kuusi miestä
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siellä Uhtualla käymään. Joko ne olivat Tarton
neuvottelut olleet vain olivatko ne neuvottelut
käynnissä? Meille annettiin kuitenkin sellaiset
määräykset, kun me läksimme, että me emme siellä
missään tapauksessa saa avata tulta.
Me menimme sinne Uhtualle asti ja olimme monta
vuorokautta siellä Uhtuallakin. Mukana oli Pekka
Lehto, Matti Ahma, Vasili Alava, Heikki Urama ja minä
(yksi puuttuu?). Me majoituimme kukin eri taloon
Uhtualle. Uraman Heikki asui veljensä luona. Hän oli
kommunistien puolella ja kommunistit pitivät siellä
kokousta ja Uraman Heikki oli siellä uunin päällä
piilossa. Niitä oli 40-45 kommunistia Uhtualla, ja ne
olivat vielä sille myllärille, Uraman velimiehelle,
selittäneet, että kyllä sinun veljesi pitää saada pois sieltä
lahtarien joukosta.
Minä olin Rokossa yhden yön ja Iikkalan talossa toisen.
Vaimonikin kävi Iikkalassa. Sitten minä läksin aamusella
varhain Iikkalasta menemään Penttiselle. Kun minä
sitten kävelin kujaa myöten niin kaksi ryssää tuli
vastaan. Mutta minä olin lainannut talon isännältä
sellaisen pitkän takin, jonka panin sotilaspuvun päälle.
Oman lakin pistin poveen ja panin siviililakin päähän.
Minulla oli kaksi ladattua pistoolia mukana, mutta ne
antoivat minun kävellä rauhassa kun olin siviilipuvussa.
Minä menin sitten Penttiselle. Niillä oli kaksi asuntoa.
Talonväki meni uudelle puolelle ja jättivät vanhan
puolen minun haltuuni. Aamulla tuli sitten yksi ryssä
kysymään yhtä taloa ja minä ajattelin jo, että joko
joutuu tuon tappamaan, että jos se tulee sisälle niin
siinä ei muu auta. Minulla oli vielä Santrakin siellä
silloin.
Miten vanha hän oli?
Viiden vuoden. Niin se sitten meni talosta.
Meidän piti seuraavana aamuna lähteä pyrkimään
takaisin Suomen puolelle. Me laskimme suksilla
sellaiseen syvään kuusikkokuruun ja sieltä joelle.
Niillähän oli vartiot kahta puolen jokea, mutta ne olivat
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siellä edempänä joesta teiden varsilla. Sillä tavalla me
sivuutimme ne vartijat että pääsimme metsään.
Sitten tulimme Kontiojärvelle – se on sellainen
metsäkämppä eli niittykämppä parikymmentä
kilometriä kylästä. Siellä olimme yön, ja seuraavaksi
yöksi me menimme Kalliojärvelle, jossa oli taas
yksinäinen talo. Siellähän olimme sopineet sellaisesta
merkistä, että kun on kaivonvintti ylhäällä, että ämpäri
on painettu kaivoon, niin silloin saa tulla meikäläiset.
Mutta jos on vintin perä alhaalla ja ämpäri ylhäällä, niin
ei ole silloin tulemista. Kun sellaiseen yksinäiseen
taloon piti ottaa muitakin yövieraita. Sillä merkillä me
sitten kuljimme kauan aikaa siinä talossa. Se oli tietysti
meikäläisten puolella, mutta sen täytyi ottaa toisiakin
vastaan, kun se oli yksinäinen talo keskellä erämaata. Ja
niin me otimme poroilla sen talon isännän kyytiin.
Me läksimme siitä Pistojärvelle ajamaan, ja kun me
tulimme Malmiaisenjärvelle elikkä Ovajärvelle, niin
nämä 45 bolsheviikkia ajavat hevosella Pistojärvelle. Ja
ne olivat meidän edellämme. Meidän täytyi sitten
hidastaa sitä porokyytiä, että kun samaa tietä pitää
mennä, että me jäisimme niin paljon jälkeen, etteivät ne
meistä mitään huomanneet. Kun ne sitten meni sinne
kirkonkylään – siinä on kaksi nientä, Kirkonkylänniemi
ja Kantoniemi – Kantoniemi on niin kuin Suomen
puolella. Kun ne sitten hajaantui sinne taloihin siitä
hevoskyydistä, niin me kurautimme sen Kirkonniemen
yli poroilla ja menimme Kantoniemelle. Siellä panimme
sukset jalkaan ja tulimme sitten suvannon yli
hiihtämällä Suomeen.
Siellä oli setäni talossa niiden kommunistien esikunta, ja
minä tahdoin sen tädin sinne Penttiselle yhtenä iltana.
Kun se kävi siellä, niin minä sanoin, että kun sinä
löytäisit niitä raporttijäljennöksiä ja saisit kahmaistua
niitä, niin toisit minulle. Se sai sitten ja toi jonkinlaisen
nipun, koneella kirjoitettuja.
Sieltä kotoa?



Ei kun sieltä bolsheviikkien esikunnasta. Minä toin ne
sitten ne raportit tänne Kuusamoon Paavo Ahavalle.
Niissä sanottiin, että miehistön moraalin
kohottamiseksi on pitänyt antaa ryöstämismääräykset
taloista. Saivat elintarpeita ryöstää.
Kun minä tulin Kuusamoon siltä retkeltä, niin Paavo
Ahava oli laittanut jo hevoskyydin Multilaan minua
vastaan, että tulisin hänen tykö selittämään asiat. Kun
tulin sieltä selittämästä, ja olimme jo kauan aikaa olleet
Multilassa toimettomina, eikä ollut ainakaan sillä kertaa
toivoa toiminnan jatkamisesta – eikä ollut varoja millä
alkaa – kyllä niitä oli vielä kourallinen, jotain 800
miestä, jotka olisivat vielä lähteneetkin jatkamaan,
vaikka ei ollut heilläkään aseita ja ammuksia riittävästi,
muonasta ja vaatetuksesta puhumattakaan – niin sehän
täytyi lopettaa siihen.
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Jennyn tarina

No jos emäntä kertoisi minkälaista se oli siellä kun ne
olivat vallalla ja mitenkä Te tulitte sieltä Suomeen.
Ensiksi kun ne tulivat niin se oli kauheata ryöstöä joka
Jumalan yö. Ne ryöstivät siellä aivan lakkaamatta. Ne
tulivat aina iltayöstä. Sanotaan että ihminen on silloin
kaikkein herkimmillään kun se on iltayöstä nukkunut.
Ensiksi määräsivät, että täytyy kokouksiin tulla kaikkien.
Että siellä päätetään asioista ja olkoon kyläläiset
itseänsä puoltamassa. Niin eihän siellä ollut muita kuin
naisia. Muutama vanha äijä. Kaikki muut olivat
karkuteillä.
Me menimme sinne kokoukseen, mutta mitä se auttoi
meidän sanamme. Siellä pantiin raamattu pöydälle ja
raamatusta luettiin, että kaikkien piti olla samanarvoisia
ja ettei ole herra kenellekään eikä kenellekään palvelijaa.
Eikä saa toisiaan palvella.
Ja sanottiin, että töihin on kaikkien lähdettävä. Kun ei
sitten saanut olla piikaa eikä renkiä kenelläkään niin se
kyydin ajo tuli kovaksi. Heitä oli lähdettävä kyytimään,
juoksuhautoja oli kaivettava, ja omia miehiä vastaan.
Kahta puolen kujia tehtiin juoksuhautoja ja linnoituksia
rakennettiin. Piti olla hiekkaa kantamassa, ja jolla ei
mitään estettä ollut sen piti lähteä töihin. Mutta jos oli
kellä yksikään lapsi, niin se esti, että sen ei tarvinnut
lähteä niihin töihin. Mutta kun oli useampi henkilö
talossa, niin senhän piti lupautua kaikkeen.
Minuakin tultiin hakemaan niin kuin kaikkia muitakin.
Mutta minulla oli hyvä muisti. Muistin lakipykälätkin
aivan ulkoa. Ja niin minä sanoin, että en minä ala



kenenkään lakia särkemään, että minähän tulisin lain
rikkojaksi, jos lähtisin kyytiin, enkä tule töihin. Sitä
paitsi minulla on lapsi ja karja että enhän minä pääse. Ja
vuosimitalla painostettiin. Sitten tultiin lopulla syksyllä
omakyläläinen kommunisti tuli sitten sinne. Mahtoko
tietää, että mieheni oli kirjoittanut, että lähteä tavalla
taikka toisella pois Karjalasta. Tuli sanomaan, että nyt
on parasta lähteä. Minä en lähtenyt silloin hänen
mukaansa, vaan päätin katsoa, että mitä siellä tapahtuu,
että jos se koti ryöstetään.
Meitä oli kolme vaimoa, joiden piti lähteä pois varkain,
naapurin emäntä ja sitten joku toinen toiselta puolen
kylää. Uudessa apteekissa oli silloin joku mummo
palveluksessa siitä asti kun tuli Karjalasta ja oli kauhian
isänmaallinen ja avusti tietysti karjalaisia, varasti ja
kantoi bolsheviikeilta ammuksia ja kantoi metsään niitä
vakoilijoille. Siltä oli poika jo tapettu. Se kommunisti
kirjoitutti sitten kirjeen siellä apteekissa sille
suomalaiselle pääherralle, että nyt on kolme lahtarin
akkaa lähdössä Suomeen, että nyt pitää mennä
vartioimaan niitä.
Se apteekin rouva ei tietänyt, ketä oli kyseessä, mutta
siellä oli yhden lähtijän poika kuulemassa. Yöllä tuotiin
sitten sana, että nyt ei pidä lähteä. Se mummo, joka oli
apteekissa, tiesi paljon asioita, ja se näkee, kun se vartio
menee yöllä, monta miestä täysissä varusteissa. Meidän
piti aamulla varhaisella lähteä. Meillä oli lasten kantajat
ja hevonen, että sillä viedään joitakin matkatavaroita.
Niin se jäikin se matka sillä kertaa.
Sinä yönä sitä ryntäiltiin kauheasti koko kylässä.
Rantsin talossa murrettiin ovet rikki, ryöstettiin mitä
siellä oli ja väki vangittiin. Monia muita taloja ryöstettiin
myöskin. Niin ne kommunistit tulivat siihen meidän
ikkunan alle ja nojasivat pellon aitaa vasten – niitä oli
siinä kuusisenkymmentä – ja sanoivat, että mennään
sisälle. Kyllä sieltä täytyy löytyä jotakin. Toiset sanoivat,
että se on niin monta kertaa tarkastettu, että eihän sieltä
löydy mitään.



Sedän ja tädin talossa oli ryöstö käynyt ennen. Setäni oli
suurin maanviljelijä Uhtualla. Sillä oli kymmenkunta
lehmää. Kaikki vietiin paitsi yksi. Ja vilja kuljetettiin
hänen omalla hevosellaan. Kun aamulla sitten menin
toiseen taloon ja me olimme siinä teetä juomassa niin
tuli naapurin vaimo sanomaan, että nyt on käyty
Iikkalassa minun setäni talossa, että ensi yönä varokin.
Kun ne siinä sitten ne 60 miestä aitaan nojasivat niin
minä ajattelin, että saavatpa hetken kolkuttaa ovea. Me
panimme sitten naapurintytön kanssa kaikenlaista,
voipyttyjä ja isän kenkiä höyhenpatjoihin ja pään alle
nukkuessa sitten, että jotakin säilyisi, eikä kaikkea
ryöstettäisi. Minä ajattelin, että heti kun ne oveen
kolkuttavat, niin silloin täytyy heti mennä aukaisemaan
ja äiti tietysti ensimmäisenä ja esittämään, että on
hulluna. Mutta se oli sitten kumma, että vaikka ne koko
yön siinä keskustelivat, niin eivät ne sisälle tulleet.
Toiset vain inttivät, että kyllä siellä täytyy löytyä
ruokatavaraa ja kirjoja, ja toiset inttivät vastaan, että ei
sitä mennä kun ei kerran ole aikaisemmin mitään
löydetty.
Ryöstöjä jatkui talosta toiseen. Aina iltayöstä lähtivät
liikkeelle. Ja kun ne sieltä Hirvensalmen taistelustakin
palasivat takaisin, nelisen sataa, pää alhaalla kun niistä
kaatui niin monta ja toiset puolikuolleena tulivat, niin
sinä yönäkin ne tulivat meidän oven taakse ja sisälle.
Minä lähdin sitten tulen kanssa näyttämään ja minä
esitin, että ei tähän voi tulla, että tässä ei saa rauhaa kun
tuo muori on hullu. Ja niin ne aina vaan pyörsivät siitä
pois.
Minä menin sitten sille oman kylän kommunistille
puhumaan, että antaa lupalapun, että minä lähden
tuonne rajakyliin hierottamaan, että kun minä olen
sairaalloinen ihminen, että siellä on kuulemma hierojia.
Kyllä se tiedetään mihin lahtarin akka lähtee, tuumasi
kommunisti. Enkä minä uskaltanut lähteä, vaikka
tuttava kunnan virkamies kehoitti kovasti. Se ei



uskaltanut sanoa, vaikka tiesi, että minut oli määrätty
tapettavaksi.
Minua ne kommunistit yrittivät saada monta kertaa
kyytiin, mutta minä en vaan lähtenyt ja näyttäytynyt olin
navetan takana lannan ajossa. No sitten lopulta tuli
muutama suomalainen kommunisti ja kysyivät että mikä
siinä on, ettei emäntä lähde kyytiin. Niin minä sanoin,
että esteenä on vain kotityöt ja lapset ja toin vain esille
heidän lakipykälänsä, että niinhän se on sanottu, että
miksi minun pitää kyytiin aina tulla, että minua aina
vaan hätyytetään, mutta toisilla, joilla on työkykyisiä
useampia, niin niitä ei panna töihin. No ne sanoi, että
kuitenkin teidän pitää tulla kuuden aikana illalla sinne
esikuntaan toiselle puolelle kylää tutkittavaksi. Se oli
suomalainen ja komendiksi sitä sanottiin.
Minä pelkäsin ja minä menin sedän ja tädin kotia, että
lähtisi täti seuraksi, että vaikkapa minut vangittaisiin.
Komissaari oli Oulusta kotoisin ja me olimme sen
kanssa niin monta kertaa riidelleet. Kun minä osasin
puhua kovasti ja minä sanoin, että nyt kun minua
viedään niin kai ne minut vangitsevat, että eikö se ole
niin, että asiat ne riitelevät, että ettekö te voi puoltaa?
Asia on kyllä niin kuin ensimmäisessä kokouksessa
sanottiin, että minä olen noudattanut lakia koko ajan.
En minä ole lähtenyt kyytiin enkä pakkotöihin kun
kerran sanottiin, ettei sitä saa. Se sanoi naurahtaen, ettei
siitä tule kuin 15 vuorokautta sauna-arestia korkeintaan,
ja niin minä läksin yksin, kun en saanut seuraa.
Se oli Kukkalan talo, mihin minä menin. Sanottiin, että
ovat saaneet määräyksen minua rangaista. Sanoin, että
rangaiskaa jos rankaisette, mutta minä olen aivan
pykälästä pykälään noudattanut lakia, että onko se
erilainen laki sitten minulle, jos kerran tämä laki
muuttuu. Niin sanoivat, että vaikka on määrätty kyytiin,
niin minä en ole mennyt kalalle. Minä sanoin, että minä
olen aamuvarhaisella mennyt rantaan vettä noutamaan
ja iltapäivällä olen mennyt kalalle. Että poika, joka ajaa
kyytiä, se valehtelee.



Se sanoi, että koska teillä on niin selvä ”rätinki” ja
supliikki, niin hänen täytyy vapauttaa. Kyllä sellainen
määräys on, että teidät pitää vangita ja pitää 15
vuorokautta vankina. Mutta eivät ne sitten sitä
toteuttaneet.
Siellä syrjässä oli Kalanin talo. Se oli tätini talo. Ja he
olivat olleet Suomessa jo montakymmentä vuotta. Siellä
oli liiterit täynnä halkoja ja kaikki. Me olimme ostaneet
siitä riihen ja riihen ladon kun menimme naimisiin.
Mieheni oli ostanut kun oli Rovaniemellä Kalani-
vainajan nähnyt. Kyläläiset olivat nähneet, että me niitä
halkoja ja hirsiä ajoimme sieltä.
No ne kommunistit alkavat ajaa niitä halkoja sieltä, että
tämä on yhteiskunnan omaisuutta. Minä menin ja
sanoin, että te ette saa niitä ajaa, että ne ovat minun
halkojani siellä liiterissä. Enhän minä ollut niihin
liiterissä olleisiin ollut koskenut, mutta minä ajattelin,
että mitä niitä noille roistoille antamaan, vaikka koit
söisi. Ja minä menin sen komissaarin tykö ja sanoin,
että nyt ne niitä halkoja varastavat taas, ne olivat
inkeriläisiä. Hän, että ovatko ne selvästi teidän? Sanoin,
että on, ottakaa selvää kylältä. Ja hän sanoi, että kun ne
olivat nähneet, että minä ajan puita sieltä niin eiväthän
ne tietäneet mitä halkoja minä ajan. Että olkoon sitten
teidän vaan.
Ja komissaari lähti mukaan. Minä kävelin edessä ja
komissaari perässä ja tulimme lähemmäs. Vastaan tuli
sitten kuorma halkoja. Minä riuhtaisin hevosen
rinnuksen auki ja sanoin, että halkoja ei viedä yhtään. Ja
komissaari vahvisti, että ei niitä viedä, että ne ovat
tämän emännän halkoja, että niitä ei saa ottaa. Sillä
kertaa ne jätettiin silleen, mutta kohta alkoi
varastaminen uudelleen.
Maasta varastettiin keneltä tahansa perunoitakin niin
paljon kuin vain kerkesivät. Niin sitten yhtenä aamuna
meiltäkin oli perunoita viety maasta. Minä menin
naapuriin ja sain kuulla siellä, että se pulju siellä oli
syönyt kovasti perunoita. Olivat kehaisseet saaneensa



minun setäni talosta. Minä menin sinne ja siellä
sanottiin, etteivät he ole mitään perunoita antaneet. No
minäpä menin taas sitten komissaarin puheille, ja kun
minulla oli selvät todisteet niin pidettiin oikein
tarkastus. Kaikki yrittivät puhua yhtä aikaa, mutta se
tutkija polki jalkaa ja huusi, että jos ette jätä emäntää
rauhaan ja hän teidät vielä kiinni, niin teidät kaikki
tapetaan. Oli olevinaan jonkinlainen järjestyskin, mutta
se oli vain näennäistä. No ne kirosivat että siltä
vaimolta ei saa edes varastaa rauhassa.
Sillä kertaahan se Suomeen tulo jäi pois, ja sitten minä
läksin vasta joulukuun alkupäivinä. Silloin vuonna
(19)21, siellähän tuli kaappaus. Omat miehet
kaappasivat vallan, ja se muuttui valkoiseksi. Siellä oli
niitä valkoisia metsässä, ja ne kuljettivat kirjeitä aina
Suomesta. Yhtenä aamuna kuultiin niitten kovasti
yhteislaukauksia ja aamulla kerrottiin, että ne Venäjältä
tulleet punasetkin olivat olleet mukana muuttamassa
paikkaa valkoiseksi.
Silloin tuli taas vähän väljemmät olot ja taas perustettiin
sinne väliaikaista järjestöä. Sitten minä menin kysymään
lupaa, että joko minä nyt pääsen Suomeen? Ne
sanoivat, että raja on suljettu, että sinne ei pääse, että
Suomeen ei enää pääse. Minulle annettiin kuitenkin
passi rajalle asti.
Sitten tuli mieheltäni kirje, ja hän kehoitti lähtemään,
että nyt on paras aika lähteä. Hän oli kuullut siitä
kahakasta. Tahdoin kyydin ja aamulla olin jo taipaleella.
Meinasin jättää vielä tyttären kotiin. Että tulen sitten
takaisin kun rauha on, kun kerran meikäläiset nyt ovat
voitolla. Koko rajan pinta oli hävitetty niin että siellä ei
ollut mitään vartiota. Vasta sitten helmikuussa ryssät
pani sinne niin suuret voimat, että ei enää pääsisi
kulkemaan. Ja minä lähdin sitten sieltä kuitenkin lapsien
kanssa kun mieheni niin kirjoitti.
Oltuamme sitten Suomessa hän meinasi vielä lähteä
sinne takaisin taistelemaan, mutta minä sanoin, että nyt
se saa riittää kun kerran ei ole mikään pakko lähteä.



Sinne jäi minulta sitten äiti. Koti oli sitten heti ryöstetty
että äidille nyt jäivät vain vaatteet päälle. Saimme me
sieltä jotakin kautta kirjeen, että kaikki on talostamme
viety. Ja joku suomalainen kommunisti sinne muutti
asumaan. Se eli siellä sitten enon kanssa vielä jonkun
vuoden. Kyllä sinne oli jonkinlainen vaivaistentalo
perustettu, mutta sen veli ei antanut sitä sinne, vaan he
elivät sitten kolmisin vanhukset samassa talossa. Ensin
kuoli äiti, sitten eno ja viimeksi enon vaimo.
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Tokoi & Iivo Ahava

Jos Otto sitten kertoisi sen Tokoin jutun?
Kun legioona tuli isännöimään sinne niin piti lähteä
pakosta rahdin ajoon sieltä Vienan Kemistä. Minullakin
oli hevonen ja kävin minäkin sitten jonkun
rahtikuorman sieltä noutamassa.
Se Iivo Ahava oli sitten Vienan Kemissä. Sen takana oli
ne karjalaiset joukot. Minä menin tietysti heti tuttua
miestä tervehtimään, ja tahtoikin minut sinne. Minä
olin yötäkin sen kortteerissa ja me juttelimme vapaasti
politiikasta puolueesta välittämättä. Se yritti saada sitten
minutkin sille puolelle, mutta minä sanoin, etten minä
voi tulla enkä minä hyväksy sitä heidän
suunnitelmaansa. No se kysyi, että jos hän järjestää
Tokoin tykö audienssin, että voisit siellä käydä
juttelemassa. Minä sanoin, että kyllä minä käydä saatan
sielläkin ja niinhän minä menin sinne Tokoin
esikuntaan. Me juttelimme ja Tokoikin meinasi, että
pitäisi niin kuin sille puolen tulla. Mutta minä en
lupautunut. Se Lehénkin oli siellä, mutta se ei puhunut
mitään.
No oliko Tokoilla mitään sotilaspukua?
Kyllä sillä oli vielä silloin englantilainen sotilaspuku.
Minä sanoin, että minä en voi hyväksyä sitä
kommunistien ja sosialidemokraattien ohjelmaa. Ei se
sitten puuttunut siihen enempää. Sillä oli siellä niitä
suomalaisia sanomalehtiä – oliko siellä nyt
Sosialidemokraatti ja sitten Helsingin Sanomat – se luki
sieltä otteita ja sanoi, että nuo porvarit lukevat itsensä
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valkoisiksi ja ne ovat kuitenkin niitä kaikkein
mustimpia.
Lehdet käsittelivät silloin niitä ensimmäisiä
eduskuntavaaleja vapaussodan jälkeen, vuonna (19)19.
Sen pitempää keskustelua meillä ei sitten ollutkaan kun
minä en aikonut suostua mihinkään. Minä kyllä
pelkäsin, että jos ne alkavat vainoamaan minua, mutta
luulen, että se Iivo vaikutti asioihin niin paljon, että ne
eivät minua vanginneet.
Enhän minä osannut olla kyllin varovainen. Enkä minä
taas Iivoa pelännyt yhtään, niin kuin nyt aina
kasvinkumppaniin luotetaan. Kun erottiin, niin Iivo
sanoi vielä minulle, että jos minulla on jotakin
suomalaista kirjallisuutta mitä hyvänsä, niin toimittaa
hänelle luettavaa tänne. Ja minä toimitin sitten kotoa
kaiken minkä saatoin. Se oli viimeinen kerta, jolloin
näin Iivon.
Iivo lähti sitten etelään?
Kun Iivo ei suostunut, että karjalaiset olisivat hänet
vapauttaneet, jolloin hän olisi päässyt sieltä Suomeen…
Oliko se vangittu?
Se oli vangittu näiden englantilaisten toimesta ja
pidettiin rautatievaunussa.
Niin olisikohan se ollut mukana siinä kun nämä
suomalaiset punaiset tekivät kapinan englantilaisia
vastaan?
Jaa – siitä minä en oikein tiedä, mutta Iivon
vangitseminen johtui kyllä siitä, että se hommasi sinne
Kemiin sellaisen kansalliskokouksen. Ja siellä tehtiin
samanlainen päätös kuin aikanaan Vienan
maakuntapäivillä, että irtaannutaan Venäjästä. Silloin ne
venäläiset painostivat englantilaisia vangitsemaan Iivon.
Sellainen käsitys minulla siitä on, vaikka ei mulla siitä
pätevämpiä tietoja ole.
Et sinä tiedä, onko Iivo Näsöissä?
Kyllä Iivo on ollut Näsöissä.
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Näsöissä oli tämän legioonan komentaja eversti
Burtonin, kanadalaisen eversti Burtonin esikunta, jossa
tämäkin Kukka-Mikko oli passeripoikana ja hommasi
sinne isokokoisen Karjalan tytön pyykinpesijäksi. Ne
yrittivät kapinaa siellä ja sinne tuli suomalaisia punaisia
sinne satamäärin pihalle. Siitä tuli lähetystö sitten sisälle
vangitsemaan niitä englantilaisia upseereita. Minä en
muista nimiä, mutta siellä yksi suomalainen junailija
(Gröndahl?) muistaakseni oikein suuri mies – Kukka-
Mikko sen kertoikin, vai kuulinko minä sen jostain
muualta – oli siellä sisällä jotain asioimassa.
Kun sinne tuli se lähetystö niin se koppasi ne syliinsä ja
eivät ne kerenneet sanoa mitään ja oven raamit ne meni
mukana kun se heitti ne pihalle. Ja siihen loppui koko
kapina. Iivo Ahavasta puheen ollen vielä, olisi mukava
kuulla sen Ukko Paavon touhuista, Itä-Karjalan asian
puolesta.
Hyvin vähän siitä on niissä muistelmateoksissa
mainittu. Kun Paavo on nimittäin tehnyt sitä
valistustyötä jo silloin monen vuoden aikana
tsaarivallan aikana. Paavohan oli tavallaan niin kuin
maanpakolaisuudessa täällä Suomessa, ettei se viime
aikoina uskaltanut juuri mennäkään Karjalan puolelle
tsaarin aikana.
Vaasassahan perustettiin 1906 tai 1905 se Wienan
Karjalaisten Liitto näiden Suomessa olleiden
karjalaisten toimesta ja Paavohan oli siinä johtajana ja
Timo Manner, uhtualaisia sekin, ja ketä niitä nyt oli,
Arhippainen tuolta Kiestingin kunnasta, Mitro
Jyväskylästä. Liitto sai sitten varoja vapaaehtoisten
lahjoitusten avulla ja se sai kokoon sillä lailla
jonkunlaisen kirjaston, ja Liiton puolesta perustettiin
sinne Karjalaan karjalais-suomalaisia lukutupia ja
kirjastoja.
Uhtuallakin oli suomalainen kansakoulu. Ja muissakin
kylissä yritettiin saada alemmat koulut suomalaisiksi.
Maantiekin oli aiottu rakentaa Suomussalmelta
Vuokkiniemelle. Mutta siihen ei kysytty lupaa Venäjän
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hallitukselta, vaan omin neuvoin ja omin vehkein
alkoivat karjalaiset sitä tekemään.
Kouluissa alkoivat karjalaiset lapset edistyä hyvin, ja
niitä venäläisiä kouluja käyviä alettiin usein kiertää.
Ensinnäkin oli opittava kieli. Venäjäksi opetettiin
suomalaista kansaa ja suomenkieltä eivät opettajat
osanneet yhtään sanaa. Lapset osasivat ehkä lukea ja
kirjoittaa jotakin, mutta eivät käsittäneet opetuksesta
mitään. Suomenkielisissä kouluissa oli siten helpompi
opiskella.
Uhtuallakin oli koko virkakunta venäläisiä,
ummikkovenäläisiä vielä, eivätkä ne halunneetkaan
oppia, vaan suoraan halveksivat Karjalan kieltä. Se
täällä Marrasjärvellä asuvan Pekka Räihän velimies,
Vasili Räihä, oli kauppias, ja se aloitti sitä valistustyötä
tekemään. Niin koulut ja lukutuvat pääsivät alkuun.
Milloinka tuo Räihän Pekka on tullut tänne Suomeen?
Joko 1908 tai 09. Tämä kauppias Rempsu oli sen Pekan
eno. Sitten siellä alkoi se vangitseminen. Koulut ja
lukutuvat suljettiin, posti kiellettiin Suomesta eikä
suomalaisia sanomalehtiä saanut tulla sinne ja kirjastot
takavarikoitiin. Taloista käytiin hakemassa kirjoja ja
siellä oli kova suomalaisten kirjojen kätkeminen.
Meilläkin kätkettiin suomalainen vanhatestamentti, ettei
vain vietäisi sitäkin.
Räihä vietiin sitten Uraliin maanpakolaisuuteen ja sinne
se kuoli. Sitten se vähitellen tyrehtyi se homma. Sillä
tavalla se Räihä sitten järjesti, että kun Kuusamossa oli
kansanopisto niin sinne otettiin jonkunverran karjalaisia
oppilaita. Niitä oppilaita sitten värvättiin ympäri
Karjalaa, ja joka vuosi siellä opistossa oli osa karjalaisia
tyttöjä ja poikia. Ja niin sitä lukutaitoa aina vain
edistettiin. Ne oppivat siellä kansanopistossa, ja kun ne
tulivat Karjalaan, niin ne opettivat taas toisia nuorempia
siellä. Ja se oli kyllä kaikki Paavon ansiota.
Siellä juhlissakin Paavoa kannettiin olkapäillä
puhujalavalle. Kyllä se on kaikissa niissä Karjalan
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nousuissa ollut se päämies. Mitrokin tietysti, mutta se ei
ollut siellä Karjalassa, vaan vain täällä Suomessa. Paavo
on taas kulkenut kumpaakin puolta. Silloinkin kun minä
menin niitä joukkojani noutamaan, niin Paavohan se oli
oikein innokas että me lähdemme nyt yhdessä sinne
rintamalle. Käpälissä oli rintama silloin. Olisinhan minä
lähtenyt tietysti, mutta sotilaalla ei saisi olla vaimoa.
Karjalassa olisi vain pitänyt tehdä tsaarivallan aikana
sitä hiljaista valistustyötä, mutta sitä olisi pitänyt tehdä
toisessa muodossa kuin mitä silloin tehtiin kun ne
suomalaiset koulut tuli. Se oli niin yksityisten ihmisten
varassa. Eikä karjalaisista ollut kukaan oikein siinä
asemassa, että se olisi sitä koko asiaa pystynyt yksin
hoitamaan. Se osasi vakuuttavasti puhua ja sai niitä
kommunistejakin luopumaan siitä kommunismista,
missä se vain oli. Mutta sotahommissa se oli hyvä mies
muuten, mutta heikko arvostelemaan tilannetta. Monta
kertaa af Heurlinin ollessa siellä lääkärinä, niin monta
kertaa kysyi, että mikä on Louhikosken arvio?
Se oli Petsamossa sitten.
Niin sehän oli Kittilässä kunnanlääkärinä sen jälkeen.
Mutta sehän oli ollut ensimmäisen maailmansodan
aikana Venäjän armeijassa.
Joo, se oli viisas mies, mutta ei se mitään ammatista
välittänyt.
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Hols� & Iivo Härkönen

Holstista minulle jäi hyvä kuva. Kun vain tuli joku
Karjalan asia ja sinne meni ulkoministeriöön, niin se
otti vastaan, vaikka oli ulkovaltain hallitusten jäseniä
siellä jo ennemmin pyrkimässä audienssille. Kun minä
vain sain Hannikaisen käsiini ja ilmoitin, niin se sanoi
että keskeytetään ja otetaan Louhikoski. Jos oli vähän
aikaa, niin se sanoi, että kolme minuuttia on aikaa. Ja
sitten se sanoi, että jos niitä on pitempiä asioita, niin
virallisen vastaanottoajan jälkeen saa tulla juttelemaan.
Se Hannikainen hukkui. (Petsamon rajankäynnin
tarkastuksessa.) Ja monta kertaa kun minä kävin siellä,
niin se oli (Holsti) niin uupunut mies, että se makasi
sohvalla. Nousi ylös ja sanoi, että puhukaa nyt.
Niin kyllähän sitä parjattiin ja usein liikaakin. Se johtui
sellaisesta kulissien takaisesta pelistä. Minä kerran
sanoin sille, että minulla on sellainen käsitys, että sinä et
vain valehtele silloin kun on tarpeen, vaan
harrastuksesta asiaan. Ja se vain nauroi.
Karjalan asiaan liittyi vielä seuraava asia. Karjalan
sivistysseuran sihteerinä oli kirjailija Iivo Härkönen. Ja
Ahavakin saattoi olla sen Härkösen takana.
Sivistysseura oli niin kuin Karjalan Väliaikaista
Toimikuntaa ylempänä ja Toimikunta oli niin kuin
pelinappula vain, että siinä niitä voimavaroja sitten
käytetään. Kun Härkönen esitti ne Karjalan asiat, niin
minä menin sinne kerran taas kun minua
sähkösanomilla pommitettiin Kajaanista. Niin se sanoi
oikein tiukasti, että niitä raha-asioita ei selvitetä, että
hän tietää, että ne karjalaiset ovat siksi kieroja, että jos
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ei varmoja takeita ole joka kunnasta, että ne lainat
maksetaan takaisin niin että lainoja ei enää tule. Näin
sanoi Iivo Härkönen.
Minullakin kävi vähän vihaksi, että sanoin, että ellei
niitä täällä selvitetäkään, niin minä tiedän toisen paikan,
jossa niitä asioita selvitetään. Ja minä löin ovet kiinni
niin että seinät tärisi ja läksin kävelemään
ulkoasiainministeriöön. Olin silloin oikein kiihdyksissä
ja sain Hannikaiselle kuiskatuksi, että minulla on nyt
tärkeätä asiaa juteltavana. Mutta Härkönen oli sitten jo
puhelimella soittanut ja Hannikainen oli
puhelinkeskustelussa juuri Härkösen kanssa, joka selitti,
että Louhikoski suuttui hänelle nyt täällä. Kun puhelu
oli päättynyt, niin minä sanoin, että jos se niin on, että
tätä Karjalan asiaa ajetaan täällä karille, niin tänä iltana
minä lähden täältä Helsingistä. Se yritti rauhoittaa, että
kyllä se tänä iltana vielä selviää se asia.
Hannikainen kutsui minut sitten iltamyöhällä erääseen
ravintolaan ja siellä oli myös Iivo Ranne, ja kertoi, että
tämä raha-asia on nyt jo esitetty ja se on nyt selvä juttu.
Jälkikäteen, kun minä en enää nähnyt Härköstä, niin
minä sanoin Paavo Ahavalle, että pyytäisi minun
puolestani anteeksi Härköseltä, että minulla niin viha
kuohahti, että eihän se olisi ollut tarpeellista, mutta
enhän minä jaksanut hillitä itseäni. Jos olisi minua
henkilökohtaisesti soimannut, mutta kun se soimasi
Karjalan kansaa.
Yrittivätkö ne venäläiset tsaarivallan aikana
venäläistyttää kansaa noin henkilökohtaisesti eikä
ainoastaan koulujen kautta?
Ei.
No osasivatko karjalaiset silloin ryssää?
Ainoastaan ne, jotka olivat asevelvollisuutensa
suorittaneet, osasivat hieman. Koulutuksesta ei ollut
hyötyä, kun vain ulkoa luettiin mutta mitään ei
käännetty suomeksi. Jälkikäteen minullakin selvisi
monta asiaa kun hieman opin venäjää sotaväessä.



Kun ne englantilaiset tulivat, niin silloin ne
virkamiehetkin sieltä lähtivät vähitellen. Nimismies oli
viimeinen. Kun minä kävin Antti Vierman kanssa siellä
sanomassa, että nyt olisi paras lähteä, niin se kysyi vielä,
mitä he voisivat tehdä Karjalan hyväksi? Niin me
sanoimme, että satoja vuosia on ollut aikaa tehdä hyvää,
että tästä lähtien olemme päättäneet, että emme
hyväksy mitään, vaikka luvattaisiin kuormittain kultaa.
Minut pelasti pahalta silloin englantilaisten tultua se,
etten minä ollut sitä suojeluskunnan päällikkyyttä
ottanut. Se Huitturi, joka meillä oli oppaana silloin
vankireissulta tullessa oli sekin selittänyt, että siellä olisi
yksi likvidoitava. Mutta eivät ne mitään tehneet, vaikka
vainottuna jouduin siellä olemaan.
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Loppukeskustelu

Olisiko vielä tullut mieleen jotakin erikoista?
Niin, Paavohan oli Iivon vankinakin. No sehän
kuljetettiin sieltä Murmannin radalta junalla Näseistä
vai Kantalahdesta, ja se Iivo laittoi kuusamolaisia
vartiomiehiksi junaan, niin se pääsi jossain täällä
Suojärven seutuvilla karkaamaan junasta ja tänne
Suomen puolelle.
Hänen isänsä?
Niin, ja eihän se olisi päässyt karkaamaan, jos ei se olisi
ollut järjestetty juttu.
No oliko siellä Karjalassa paljon sellaisia, jotka nyt
olivat sodassa olleet?
Joka toinen mies.
Siis aika paljon sentään asekuntoisia miehiä. Mikäs arvo
tuolla Rempsun Mikolla oli siellä Venäjällä?
Eihän se ollut kuin korpraali.
Malmin retkikunnan Kemin retkihän oli tehty ennen
kuin sinä tulit kotiin sieltä sodasta?
Kyllä, ja siksipä kuulostikin pahalta, kun kerrottiin
Kemissä, että jos suomalaiset olisivat tulleet sinne ja
vain pyytäneet heitä auttamaan niin kaikki olisivat olleet
mukana Kemiä myöten liittymässä Suomeen. Mutta että
se oli tehnyt pahaa jälkeä, kun se tiedustelupartio siellä
asemalla heitti käsikranaatteja ikkunasta
asemahuoneeseen.
Ranteesta vielä muutama asia. Se jaksoi kaiken
kaikkiaan näytellä kuuroa kolmisen vuoden ajan.
Minulle se kertoi kyllä silloin heti kun minä sodasta



KMW:

tulin, että hän kyllä kuulee, mutta minä en tietystikään
kenellekään paljastanut. Sitten kun me kävimme siellä
Helsingin lähetystössä, niin sitten se alkoi kuulla ja
selitti, että kun kävi ihmisten lääkärissä niin heti parani.
Mutta hänestä oli paljon apua silloin kun se
Legioonakin oli siellä. Kun se sai kaikissa kokouksissa
olla vapaasti. Niin se toi sitten kaikki tiedot minulle.
Mutta olisiko siinä asiassa perää, minkä olen huhuna
kuullut, että silloin Tarton rauhassa olisi venäläisillä
ollut Leniniltä sellainen määräys, että vaikka pitäisi Itä-
Karjala luovuttaa Suomelle niin rauha on tehtävä?
Sitä minä en tiedä.



Jälkisanat

Tämä haastattelu on kirjoitettu Nordströmin toimesta magnetofoninauhalta
Loviisassa ja todistan valan ehdolla sen näin kuuluneen. Nämä jäljennökset
olen itse kirjoittanut Nordströmiltä saamastani ja hallussani olevasta
alkuperäiskappaleesta.

Marrasjärvellä syyskuun 25:ntenä 1961.

K.M. Wallenius
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