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Esipuhe

Musta kulunut vihko, joka on täynnä kauniilla käsialalla kirjoitet-
tua tekstiä, Otto-papan muistelmat. Otto kirjoitti muistelmansa 
sairaalassa, ensin potiessaan loukkaantunutta jalkaansa, myöhemmin 
munuaissairautta. Otto kuoli Kemissä 68-vuotiaana. 

Otto ja Nasti saivat vuosina 1923–1942 yhteensä kahdeksan lasta, 
joista kaksi nuorimmaista kuoli sylilapsina. Kuusi vanhinta asettui 
asumaan ja perusti perheensä Kemin seudulle ja Lappiin. Nasti eli 
vielä kymmenen vuotta Oton kuoleman jälkeen, ja me kaikki lapsen-
lapset kerkesimme tavata hiljaisen, kiltin, pienen mummomme.  

Muistelmavihko lojui Oton jäämistössä vuosia, ja Oton ja Nas-
tin lapset lukivat sen aikanaan. Vanhimmat lapset keskittyivät 
raken tamaan elämäänsä sodan jälkeisessä Suomessa, mutta lapsista 
nuorimmainen kiinnostui muistelmien myötä juuristaan ja tartutti 
kiinnostuksensa suvun nuorempiin jäseniin. Varsinaisen renessans-
sin muistelmat kokivat meidän kolmannen ja neljännen sukupolven 
jäsenten keskuudessa. 

Suomeen asetuttuaan Otto toivoi loppuunsa saakka maailman 
muuttuvan niin, että paluu kotiin Vienaan, edes käymään, olisi 
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mahdollista, ja että perhe saisi yhteyden läheisiinsä, jotka jäivät rajan 
taakse sen sulkeuduttua. Ne toiveet eivät Oton ja Nastin kohdalla 
toteutuneet, mutta heidän nuorin poikansa sai Karjalan sukulai-
siin, Oton ja Nastin sisarusten lapsiin, yhteyden 1980-luvulla. Oton 
tarinat ovat sittemmin täydentyneet suvun vienalaisten jäsenten 
kokemuksilla ja kertomuksilla.

Jopa meille, jotka emme koskaan kerenneet tapaamaan pap-
paamme, Otto kertoo elävästi tarinoita muistelmissaan ja tekee itsensä 
näin tutuksi ja läheiseksi. Muistelmien myötä Otto onnistui kasvat-
tamaan meille jälkipolville Vienaan ulottuvat juuret ja kiinnostukseen 
omaan taustaamme. Otto oli taitava kirjoittaja ja hyvä tarinankertoja, 
ja meille jälkipolville on kunnia-asia, että hänen tarinansa jäävät eloon 
julkaisun muodossa.

Johanna Ranta-Hast
Otto ja Nasti Rannan pojantytär
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Sivu 16 Otto Rannan muistelmavihkosta.
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Alkulause

Muistellessani menneitä aikojani heräsi halu kirjoittaa muistoja 
varhaisimmista lapsuusajoista näihin päiviin asti, mikäli niitä vielä 
muistan. Kirjoitan myös siinä toivossa, että lapseni saisivat tutustua 
elämänvaiheisiini ja lukisivat muistelmiani silloin, kun haluavat tietää 
jotakin sukumme vaiheista ja kokemuksistani.

Otto Ranta

Aloitan päiväkirjani huhtikuun 29. pvä 1945.
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Lapsuus ja nuoruus

Muistan asioita vuodelta 1904, jolloin olin viisivuotias ja onnel-
linen isäni, äitini ja veljieni kanssa kodissa Vienan Karjalassa, Röhön 
kylässä. Isäni oli silloin iäkäs mies, noin 50-vuotias. Hän oli usein 
Pohjois-Suomessa harjoittamassa kulkukauppaa. Lapsia meitä oli 
kuusi kappaletta. Minä olin nuorin. Vanhin oli nimeltään Mirona, 
toisena Romana, kolmantena Iivana, neljäntenä Krikoulei ja viiden-
tenä tyttö, Joutekei, joka oli kolme vuotta vanhempi minua. Äiti oli 
40-vuotias ja vaaleaverinen. Isä oli tummaverinen. Silloin oli vielä 
elossa isoäiti Joukenie, joka oli hyvin vanha ja vanhuuden hourio. Siis 
meitä oli isä, äiti, kuusi lasta ja isoäiti eli yhdeksän henkeä.

Meillä oli tyydyttävä koti, suuri rakennusryhmä. Aina oli hevonen, 
useita lehemiä ja lampaita sekä maanviljelystä melkein miksi tarpeiksi 
vain. Ruokaa ja vaatteita oli riittävästi, ja elimme onnellista elämää. 
Veljemme, jotka olivat isoja poikia, olivat kaikki terveitä, elämänha-
luisia ja lukutaitoisia. Niihin aikoihin oli paljon lukutaidottomia Kar-
jalan korpikylissä. Me olimme siinä onnellisessa asemassa, että meillä 
oli kansakoulu aivan kodin vieressä.

KARJALA

”Niin se oli tulemista ja lähtemistä aina.”
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Siihen aikaan alkoi käydä meilläkin tuonen viikatemies. Isoäiti 
kuoli talvella 1904. Sisareni Joutekei, joka oli aloittanut kansakoulun 
ja oli 8–9-vuotias, hukkui kauniina kesäpäivänä omassa, matalassa 
hiekkarannassamme uidessaan.

Vielä kuoli kolmas samana vuonna. Se oli veljeni Iivana, joka oli 
18-vuotias, isoin ja komein veljesjoukosta sekä erittäin hyväoppinen. 
Hän oli kansakoulua käydessään kylän paras oppilas ja sai ”inspekto-
rilta” eli koulujen tarkastajalta kunniakirjan. Eräs naapurikylän pappi 
hankki hänelle opettajapaikan naapurikylään, Suureenjärveen, jossa 
hän toimi kaksi vuotta opettajana. Sen jälkeen sama pappi hommasi 
hänet valtion kustannuksella Arkankeliin ”Välskärikouluun”. Hänellä 
oli kaunis, musta univormu myös valtion puolesta. Mutta hänen 
onnensa ei ollut pitkä. Kaksi vuotta hän kävi sitä koulua, kunnes koti-
matkalla kuoli Kieretin lähellä maantiellä tuntemattoman kuoleman. 
Ruumis löydettiin kuukausien jälkeen mätänemistilassa, istuvassa 
asennossa, pakkaustaan vasten nojaantuneena.

Isäni alkoi vanhentua, kun olin 13-vuotias. Hän ei enää jaksanut 
käydä Suomessa kulkukaupalla. Sen sijaan vanhemmat veljet kävivät 
kaupalla sekä tukinajossa ja uitossa. Kesällä tehtiin töitä kotona, pel-
totöitä, kalastettiin, tehtiin heinää. Syksyllä metsästettiin. Miespuoli-
sia meitä oli useita, mutta naisia ei ollut kuin äiti. Hänkin oli usein 
sairaalloinen. Oli äidillä joskus palvelija apuna, koska kodinhoidossa 
oli paljon työtä. Olihan navetta, 3–5 lehmää, kymmenen lammasta ja 
hevonen sekä ruuanlaitto ja monet muut työt varsinkin kesäiseen aikaan.

Koulunkäyntini aloitin 8-vuotiaana siinä venäjänkielisessä kan-
sakoulussa, joka oli kotini lähellä. Kävin siellä viitenä talvena. Koulu 
oli hyvin puutteellinen. Venäläinen opettajani oli tavattoman juoppo 
mies, joka joi kuukausia yhteen mittaan. Opettamisesta ei tullut 
mitään. Viinaan hän kotikylässäni kuolikin.
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Vuonna 1913, täytettyäni neljätoista vuotta, lähdin ensi ker-
taa maailmalle, tukinajoon Suomeen vanhempien veljieni kanssa, 
Kuusamon Poussunkylän Vihtalan taloon. Se oli ankara talvi, sillä 
oli kova pakkanen ja pitkä matka talosta tukkimetsään, jossa oltiin 
aamusta iltaan. Yön aikaan oli sen lisäksi hevosen hoito. Samana tal-
vena muutimme vielä tukinajoon Karjalan puolelle, Ölkyn kylään.

Vuonna 1914 alkoi kesällä ensimmäinen maailmansota. Silloin 
joutuivat miehet Karjalastakin sotaan Saksaa vastaan. Minun veljiäni 
ei heti joutunut, vasta myöhemmin. 1914 talvella olin taas tukin-
ajossa veljien kanssa Karjalassa Pontselenjokivarrella. Se oli erittäin 

Iivana Leontjev (toinen vasemmalta) 
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kurja talvi. Asuimme rakotulella koko pitkän talven. Silloin minä olin 
15-vuotias. Keväällä vuonna 1914 olin tukinuitossa isojen miesten 
mukana Suomessa Alakurtilla. Tukit uitettiin Tumpsajokea Venä-
jälle Routaan. Sielläkin sain nähdä kurjuutta, kun vielä oli jalkani 
kipeä. Uiton loputtua matkustimme Tumtsan kylästä Knäsöihin. 
Sieltä palkkasimme laivan kyytiin yli Kannanlahteen, jossa aloitimme 
työt rautatierakennuksella. Silloin rakennettiin kuumeisella kiireellä 
Muurmannin rautatietä. Me asuimme eräässä talossa Rantalahdessa 
ja kävimme töissä satamassa laivoja lossaamassa sekä rakensimme lai-
vasiltaa. Kesällä tulimme kumminkin kotia heinäntekoon. Niin se oli 
tulemista ja lähtemistä aina.

Vuonna 1915, vielä 15-vuotiaana, olin omalla hevosellani ajamassa 
lauttaa Koudasta Mustanjoen suureen venäläiseen kylään. Välimatkaa 
oli noin 20 kilometriä Mustastajoesta. Toisena päivänä vein kuorman 
edelleen rautatieasemalle Polarnoikrukaan 14 kilometrin matkan. 
Asuntoni oli venäläisessä talossa Mustassajoessa. Talon asukkaat olivat 
ummikot, mutta hyvät ja ystävälliset minulle. Talon vanha emäntä 
piti minusta huolen niin kuin äiti pojastaan. Myös talon isäntä ja 
nuori emäntä olivat hyviä.

Koko pitkän talven olin siinä hommassa. Mutta koska olin nuori, 
hevonen oli pieni ja vähävoimainen ja sen hoito tympäisi minua, niin 
päätin myydä sen. Venäläinen insinööri osti hevosen kolmensadan 
ruplan hintaan. Silloin minä muutin radalle tuntitöihin.
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Muurmannin rata

Muurmannin rataa rakennettaessa ei ollut puutetta materiaalista ja 
työvoimasta. Missään en ole nähnyt sellaista työvoiman paljoutta 
kuin sen rakennusaikaan vuosina 1915–1918. Kolme vuotta siellä oli 
eri porinaa ja kansain sekoitusta, lukemattomia eri kansainheimoja 
ja kieliä. Olihan mainitun radan pituus suuri, tuhansia kilometrejä 
Petroskoista Aleksandrovskiin eli Muurmanskiin asti, halki aavojen 
soitten ja rämeitten sekä vuorien ja kukkulain. Erikoisesti koitan 
muistan niitä kaikkia kansoja, joita siellä oli työmiehinä:

1) Venäläisiä työmiehiä ja naisia, jotka puhuivat eri murteita ja 
kantoivat erilaisia pukimia. Heillä näki laapottia, ristiraitaisia, 
tavattoman leveitä housuja ynnä muuta. Ne näyttivät ihmeel-
lisiltä.

2) Liettualaisia
3) Latvialaisia
4) Tataareja
5) Virolaisia
6) Mortvalaisia

”Eri porinaa ja kansain sekoitusta...”
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7) Koreitsoja
8) Kirkiisejä
9) Tserkeejä, jotka olivat koulutettuja ratsumiehiä.
10) Paljon kiinalaisia.
11) Myös paljon suomalaisia.

Oli vähemmän muitakin, kuten ruotsalaisia, tanskalaisia ja norja-
laisia. Sotavankeja oli paljon myös töissä: saksalaisia, itävaltalaisia ja 
unkarilaisia.

Asunnot olivat pitkiä hirsiparakkeja, mutta oli myös paljon niin 
sanottuja semlänkejä, maahan kaivettuja kuoppia. Niissä asui satoja 
miehiä samassa kuopassa. Erikoisesti kiinalaiset, koreitsat ja tataarit 
asustivat mielellään semlänkissä.

Ne viisi vuotta, vuodet 1915–1920, olin Muurmannin rautatien 
rakennuksella talvet, mutta kesät olin kotona heinätöissä. Silloin 
olin vielä alaikäinen enkä joutunut ensimmäiseen maailmansotaan. 
Olin monissa eri työpaikoissa seuraavilla asemilla: Mustanjärven eli 
Enkijärven päässä tukinajossa sekä ratapölkkyjen veistossa Tsuupassa. 
Koudassa Tsuartin sahalla myös olin töissä. Kandalahdessa Hiipinässä 
olin tukkityömaan mittarina sasseikassa. Olin myös eräänä kesänä 
Muurmannin kaupungissa vähän aikaa töissä. Siellä on syväsatama ja 
Muurmannin radan pää.

Vuosi 1918–1919 oli myös suuri kansainvaellus Muurmannilla. 
Silloin nousivat englantilaiset maihin Pohjois-Venäjän satamista. 
Ollessani töissä Muurmanskissa kesällä 1918 olivat kaikki paikat 
täynnä suuria, kaksipiippuisia enklantilaisia sotalaivoja ja ulkolaista 
sotaväkeä. Ne taistelivat Neuvosto-Venäjää vastaan, koska silloin oli 
Neuvosto-Venäjä heikoimmillaan.
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Maailmansota oli silloin loppunut, koska Venäjällä puhkesi vallan-
kumous vuonna 1917. Mutta sota ei loppunut vielä aivan kokonaan. 
Monet sisäiset sodat seurasivat. Rahan arvo romahti monta kertaa, ja 
suuret tehtailijat sekä tukkukauppiaat köyhtyivät rutiköyhiksi.

Vuosiluku 1919 tuotti minun elämääni muutoksen. Silloin 
Englannin vallan aikaan olin 20-vuotias ja jouduin sotaväkeen.
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Englantilaisten riveissä

Sain englantilaisen univormun päälleni ja jouduin alusta pitäen 
komppanian muonittajaksi, sillä sivilissä ollessani olin kaksi kertaa 
työläisjoukkojen muonittajana.

Olin palveluksessa Venäjän Kemissä asemalla. Komppaniassamme 
oli kaksisataa miestä. Niille hain joka päivä muonan sekä vaatteita. 
Muuta työtä minun ei tarvinnut tehdä. Englantilainen muona ja vaat-
teet olivat erittäin hyviä. Kahta tai kolmea sorttia ruoka-aineita sai 
päivässä, ja vaatteita ei koskaan parsittu, vaan uudet sai, kun housun-
polveen tuli reikä.

Sinä talvena minä sairastuin keuhkokuumeeseen, jonka takia olin 
sairaalassa englantilaisen lääkärin hoidossa. Sairaus kesti kaksi viikkoa. 
Olin sen koko talven samassa hommassa, mutta kesän tullen meidät 
siirrettiin Kemin kaupunkiin. Siellä ruvettiin oikein kouluuttamaan. 
Mutta minulla oli onnea vieläkin: minut määrättiin pataljoonan 
varas tomieheksi. Siinä toimessa olin puoli vuotta. Ei tarvinnut käydä 
harjoituksissa, vaan sain olla omassa olossani ja jakaa komppanioille 
muonaa. Senkin takia olin olooni tyytyväinen, että sain käyttää mielin 
määrin englantilaisia herkkuja, joita oli runsaasti varastossa.

”Olin nuori, riski ja seikkailuhaluinen.”
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Oli kesäkuun alkupuoli 1919. Silloin saimme käskyn lähteä etelään 
rintamalle. Se oli karjalainen pataljoona, mutta Englannin valvonnan 
alla. Me panimme vastaan, että emme lähde, mutta silloin laittoivat 
meidät lujille. Jokaista käyttivät yksitellen pataljoonan esikunnassa, 
jossa oli englantilaiset suuret herrat. Ei auttanut muu kuin lähteä.

Siinä oli kuitenkin vielä oma muttansa. Meidän kotiseutumme 
Karjala oli Suomen herruuden alla ja sillä oli väliaikainen hallitus. 
Suomella ja Englannilla oli vihollisuudet, Suomen retkikunta näet 
hyökkäsi Venäjän Kemiin asti ja taisteli monissa Karjalan kylissä 
ennen kuin se lyötiin takaisin rajan yli. Siksi niinä aikoina vienan-
karjalaisia karkasi sadottain Kemistä, Englannin riveistä, länttä kohti, 
kun olisi pitänyt lähteä rintamalle.

Minä olin kuitenkin vain varastomies ja kouluttamaton, joten 
tiesin, että en joudu taisteluun vaan saan olla varastossa ja syödä herk-
kuja. Päätin kuitenkin lähteä sotajoukon mukana kohti seikkailuja, 
koska olin nuori, riski ja seikkailuhaluinen.

Niin kokosimme tavarat varastosta rautatievaunuihin ja eräänä 
yönä lähdimme ajaa huristamaan junalla soittokunnan soittaessa 
lähtömarssia. Juna pysähtyi Poventsan pikkukaupungin kohdalle ja 
siihen leiriytyimme. Kesä oli ihanimmillaan, ja se oli mieluista vaih-
telua, kun pääsimme niin hauskaan kaupunkiin. Nautimme täysin 
siemauksin kaikesta, mitä kaupunki saattoi tarjota, sillä meillä neljällä 
varastomiehellä oli vapaata aikaa kaiket päivät. Kaksi tuntia päivässä 
kävimme varastossa. Komppanian sotilaita taas hyppäytettiin kesä-
kuumalla kymmenen tuntia päivässä harjoituksissa.

Toista kuukautta saimme olla siinä hauskassa paikassa. Elokuun 
puolivälissä lähdimme eteenpäin likemmäksi Petroskoita, jossa oli rin-
tama. Ensimmäisiksi meidät vietiin pieneen Uunitsa-nimiseen kylään, 
jossa järven toisella puolella, kahden virstan päässä, olivat venäläiset. 
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Siinä sain ensimmäisen tulikasteen, kun Venäjä ampui tykillä kylään. 
Silloin paloi kolme taloa ja vaurioitui pieni sahalaitos, joka oli kylässä.

Meidän varastomme oli kylän komeimmassa talossa. Se oli 
valkoinen, kaksikerroksinen porvaritalo. Olomme jatkui siinä 
muutamia viikkoja, mutta oli rauhatonta, kun yölläkin piti hypätä 
juoksemaan tykkitulen takia.

Muutto tuli taas toiseen kylään, Hokilnikkaan, joka oli myöskin 
pieni. Siellä oli rauhallista, mutta emme saaneet olla kauaa, vaan 
siirryimme suureen Viksoseraan, Sieltä muutamien päivien jälkeen 
muutimme pieneen kylään korkealla vuorella, Miheijevaselkään, 
joka oli lähellä Petroskoita. Ilmavaaraa ei ollut, sillä Venäjällä ei ollut 
yhtään lentokonetta. Englantilaisilla oli. He etenivät joka kerta, kun 
hyökkäsivät. Venäjä oli silloin köyhässä asemassa.

Syyskesällä tuli yllätys. Englantilainen armeija sekä muut 
ulkomaalaiset, jukoslaavialaiset, ranskalaiset ja amerikkalaiset, jou-
tuivat kiireesti lähtemään pois Venäjältä. Syytä ei silloin tiedetty, 
mutta myöhemmin kuului, että Englantin työväestö oli sitä vaatinut. 
Silloin jäi Pohjois-Venäjän hallitus yksin taistelemaan Suurta Venäjää 
vastaan. Perääntyminen alkoi heti englantilaisten lähdettyä.

Silloin minä jouduin uuteen vaiheeseen. Varastotoimeni loppui ja 
jouduin rivimieheksi, mutta aivoni työskentelivät kovasti. Olinhan 
kouluttamaton kiväärimieheksi enkä halunnut millään olla rinta-
malla. Tein useita suunnitelmia, miten pääsisin pois linjasta. Ajattelin, 
karatako Venäjälle, karatako Suomeen, karatako kotiin Karjalaan, 
haavoittaisinko itseäni, pyytäisinkö koulutuskeskukseen, koska olin 
kouluttamaton, vai lähtisinkö Englantiin englantilaisten mukana.

Uusi venäläinen komentajamme määräsi minut ensimmäisessä 
tehtävässä tiedustelemaan vihollisen puolelle viiden muun sotilaan 
kanssa. Se päivä oli eri jännittävä. Siellä sai juosta ja kahlata yli joen. 
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Vihdoin saavuimme myöhään illalla pienelle asemalle. Kaikki mökit 
olivat täynnä miehiä. Olin väsynyt kovasti enkä sopinut muuanne 
nukkumaan kuin ritsin alle. Sinne vetäydyin märkänä ja väsyneenä. 
Heti nukuin, mutta herättyäni aamulla huomasin olevani aivan yksin 
pysäkillä. Sotaväki oli yöllä perääntynyt.

Noustuani pystyyn aamuhämärässä lähdin kävelemään perässä 
omille joukoille. Vihollinen ei ollut vielä tullut pysäkille. Kaksikym-
mentä kilometriä käveltyäni pitkin rataa tapasin joukot Käppöselän 
kylässä. Silloin päätimme tehdä pakomatkan erään toverini varasto-
miehen kanssa.
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Pakomatka

Saatuamme vähän jotakin evästä reppuumme lähdimme karkkuun 
Käppöselästä länteen, kohti synkkää kuusikkoa. Käveltyämme noin 
viisi kilometriä tapasimme maantien, mutta ei ollut vähintäkään 
tietoa seutukunnasta: teistä, kylistä, järvistä ynnä muista. Näimme 
maantiellä miehen ajavan hevosta ja puhuttelimme häntä. Hän oli 
venäläinen musikka ja sanoi ajavan myllystä. Nyt kyselimme musi-
kalta haluamiamme tietoja.

Se olikin hyvä mies, joka sanoi olevansa Saitama-nimisestä kylästä. 
Kylä oli lähellä, muutaman kilometrin päässä. Menimme kylään mie-
hen mukana, musikan kotiin. Kyllä oli suuri, oli sunnuntaipäivä. 
Kylän miesväki oli kokoontunut erään talon kartanolla. Ne mei-
nasivat pidättää meidät epäillen karkulaisiksi, mutta tapaamamme 
musikka pelasti meidät. Menimme miehen kotiin, jossa hän tarjosi 
meille maksuttoman ruuan ja teen sekä yötilan. Aamulla saattoi hän 
meidät veneellä kolme kilometriä järven yli sekä neuvoi kinttupol-
kutien, 40 kilometriä, ensimmäiseen Karjalan kylään, Karhumäkeen. 
Niin se alkoi tuntemattoman kohtalon vaellus karkulaisena.

”Me painuimme sitä polkua, jonka piti viedä pelastukseen.”
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Olivat lokakuun viimeiset päivät, ilmat kylmenivät. Me pai-
nuimme sitä polkua, jonka piti viedä pelastukseen. Kuljettuamme 
koko pitkän päivän eksyimmekin välillä, mutta eräs metsästäjä taas 
oli neuvonantajanamme. Väsyneenä saavuimme illalla kylän lähet-
tyville, mutta sieltä kuului kärryn rytinää, kun sotilaita ajoi joukko 
kylän laidalle. Meidän täytyi piiloutua metsään, sillä meillä ei ollut 
minkäänlaisia papereita. Myöhemmällä, kun kaikki oli rauhoittunut, 
menimme vihdoin kylään. Saapuessamme taloon siellä ei ollut ketään 
vieraita. Yön nukuimme hyvin, mutta ruokaa emme saaneet, sillä sil-
loin oli kova nälkäaika Aunuksessa.

Kaverini oli eräs sorakkolainen karjalaisista vanhemmista, Ossip 
Pokdanoff. Hän oli vanhempi ja kokeneempi minua sekä taitava 
pakomatkan järjestäjä. Ensitöikseen hän kirjoitti meille molemmille 
lomalaput kaiken varalta. Niitä tulimme tarvitsemaan montakin 
kertaa.

Niin alkoi vaelluksemme läpi Aunuksen Karjalan. Matkalla 
tapasimme toisen joukon tuttuja, saman pataljoonan poikia, yksi-
toista miestä. Yhtyimme heihin ja niin meistä tuli 13 miestä käsit-
tävä metsäkaartilaisjoukko. Maantietä pitkin me kuljimme kantaen 
aseitamme. Niitä meillä olikin kovasti: oli kiväärit ja käsikranaatteja 
joka miehellä, ja kaksi englantilaista (luiskanaa) konekivääriä sekä 
muutamia pienempiä aseita. Pidimme kokouksen metsässä ja teimme 
eräitä päätöksiä. Ensinsä kirjoitimme joka miehelle lomatodistuksen. 
Toiseksi jaoimme tasan kaikille muonavarat mitä kenelläkin oli, sekä 
myös ammukset. Sitten päätimme puollustautua viimeiseen veripi-
saraan asti, jos meitä ruvettaisiin matkalla vainoamaan, ja päätimme 
tukea toinen toistamme kaikessa ja olla yhtä poikaa, sillä emme 
halunneet palata enää tulilinjaan ja tapella punaista armeijaa vastaan. 
Matkanteko oli hauskaa, kun meillä oli kaikkea omiksi tarpeiksi sekä 
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vapaus ja sivili häämöitti. Kävelimme ja laulelimme, kun meillä oli 
viinaakin mukana, englantilaista rommia.

Eräällä metsätiellä tuli vastaamme suuri sotilas- ja upseerijoukko, 
ja hämmästyimme, kun upseerit heti hyökkäsivät papereitamme tar-
kastamaan. Mutta kun he huomasivat, että olimme kovasti aseistet-
tuja, niin heidän kiivautensa lamaantui. Heidän joukossaan oli 
kahdeksan vangittua sotilasta: meidän pataljoonan poikia, joilta oli 
sidottu kädet taaksi. Upseereita oli puolikymmentä ja sotilaita noin 
kymmenen, sekä vangitut.

Upseerit näkivät meidän lomapapereitamme ja huomasivat luon-
nollisesti, että ne olivat väärennettyjä, mutta vaikenivat pelätessään 
joutuvansa selkkaukseen keskellä erämaata. Olihan meitä 13 aseistet-
tua sekä ne kahdeksan vangittua. Nähdessään tilanteen vakavuuden 
upseerit tarjoutuivat luovuttamaan vangitsemansa sotilaat meidän 
haltuumme, muka vietäväksi Paateneen miliisille. Me suostuimme, 
ja niin joukkomme kasvoi kahdeksalla miehellä. Meitä tuli 21 miestä. 
Pelastetut kaverit olivat erittäin kiitollisia. He tekivät pyhän lupauk-
sen olla parhaansa mukaan joukon puolesta, vaikka kaatuisivat siihen.

Teimme usein valkean ja istuimme levähtämään, ryyppäsimme 
rommia ja pistimme englantilaisen savukkeen palamaan. Niitäkin 
oli meillä, olimmehan me varastomiehiä ja varanneet ne aikoinaan 
matkaeväiksi. Nyt oli yhteistä kaikki, mitä kenellä oli. Kuljettuamme 
näin useita päiviä tuli monta kertaa vastaan sotilaspartioita, mutta ne 
olivat pieniä eivätkä uskaltaneet vankita meitä. Useimmin nu kuim-
 me yömme kylissä, mutta vuoron perään vartioimme yöpymispaik-
kaamme. Muonakin alkoi loppumaan, samoin tupakat, mutta me 
vain kävelimme 40–50 virstaa päivässä.

Kuljettuamme kaksi viikkoa olimme tulleet läpi Aunuksen Kar-
jalan. Saimme syötäväksemme naurista ja kalaa ja ammuimme 
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muutamia lintuja, mutta mitään pahaa emme tehneet sivilien karjalle 
tai muulle. Antoivathan sivilit meille mitä heillä oli, ja olivat erittäin 
ystävällisiä. Käyttivätpä kotonaan tsaijullakin rintamalta tulevia sota-
poikia. Olipa iltamiakin joissain aunuskylissä, joissa kävimme vähän 
jalalla mukavasti panemaan. Olinhan minäkin nuori, kaksikymmentä 
vuotta vanha. Pukimet olivat hyvät, uudet englantilaiset. Vasemmassa 
käsivarressa oli vihreä merkki, apilankukka, joka oli pataljoonamme 
merkki. Pääsiimme Kiimaisjärvelle asti ja olimme vaaravyöhykkeen 
sivuuttaneet.

Joukkomme alkoi vähentymään. Poikia jäi koteihinsa, sillä niitä 
oli Nokeuksesta, Kiimaisjärvestä y.m. kylistä, mutta me pitkempimat-
kalaiset jatkoimme. Kaverini Ossippa jäi Kenttijärveen, sillä siellä oli 
hänellä vaimo. Me jatkoimme matkaa Kontakin, Alajärven ja Uhtuan 
kautta Röhöön. 19 vuorokautta kuljettuani pääsin onnellisesti kotiini, 
jossa tapasin isän, äidin ja veljeni Romanan, Mironan, ja Krikoulein. 

Uhtualla oli väliaikainen Karjalan hallitus. Pohjois-Venäjän hal-
litus oli edelleen voimassa Muurmannilla ja kävi sotaa bolseviikeja 
vastaan, mutta useimmat meistä vienankarjalaisista karkasivat pois 
siitä armeijasta.
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Taistelut Pohjois-Venäjää vastaan

En saanut olla monta kuukautta rauhassa. Tuli talvikeli 1919. Muur-
mannilta alkoi tulla venäläisiä herroja hakemaan karkulaisia, mutta 
emme me vain niin helposti lähteneet. Otimme kiinni ne akitaattorit, 
joita Muurmannin herrat lähettivät Karjalaan muka hakemaan meitä 
takaisin rintamalle.

Kun Pohjois-Venäjän armeija huomasi, että olimme niin härkäpäitä 
ja vangitsimme heidän lähettinsä, se lähetti sotaväkeä Karjalaa puh-
distamaan. Se oli eri kohinaa, kun kuulimme, että Kiestinkissä oli 
sotajoukko tulossa. Me emme kuitenkaan pelänneet heidän joukko-
jaan, vaan kokosimme oman armeijamme karjalaisista miehistä ja 
lähdimme kutsumattomia vieraita vastaan ottamaan. Muonaa koko-
simme kylistä, ahvenia sekä mätiä, ja kivääreitä joka miehelle. Läh-
dimme sakilla hiihtämään itää kohti. Ukkoja oli paljon sellaisia, jotka 
eivät olleet käyttäneet kivääriä kädessään. Hiihtelimme Kokkosalmen 
kylään ja neuvottelimme tulevasta hyökkäyksestä. Oli Uhtuan puolen 
miehiä sekä kaikista muistakin kylistä niiltä seutuvilta Karjalaa.

Päätimme illalla, että lähtö Kokkosalmesta tapahtuu siinä puolen 
yön aikaan ja hyökkäys Kiestinkiin aamuyöllä. Oli kaunis kuutamoyö 

”Meitähän olikin pitkä rivi miehiä, sekä nuoria että 
partasuita.”
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joulukuun alkupuolella. Kirkas pakkanen talviyö. Komentajamme, 
uhtualainen opettaja Erkki Simola, komea, punakka, uljas mies, 
komensi meidät riviin Kokkosalmen rannalla. Meitähän olikin pitkä 
rivi miehiä, sekä nuoria että partasuita. Puvut olivat vossukoita ja 
kenellä mitäkin ryysyjä. Monella oli eräs käärö taskussa. Sieltä pisti 
esiin ahvenen häntä, kuiva lihapala y.m. Silloin komensi Simola, että 
”asentoon, ja käännös halkopinoon päin”. Simola oli niitä miehiä, 
joilta huumoria ei puuttunut kireämmässäkään paikassa. Kello oli 
yksitoista yöllä, kun lähdimme hiihtämään sitä 15 kilometrin taivalta, 
josta piti tavata vihollisemme. Partio hiihti edellä ja me muut kaikki 
perässä jonossa. Pysähdyimme kolmen kilometrin päähän Kiestin-
kistä, eräälle lammille, ja päätimme jakaa joukon kahteen osaan: 
suksijoukko ja jalkajoukko. Minä jouduin suksijoukkoon. Toisten oli 
määrä hyökätä tietä pitkin.

Niin me aloimme saartaa kylää vihollisen tietämättä tulostamme.
Oli aamuyö, kello 2–3, kun pääsimme kylän ympäri pohjois-

puolitse. Olimme sopineet tarkalleen, millä minuutilla hyökkäyksen 
piti alkaa. Vihollisella oli vartiat, jotka huomasivat tietä pitkin tule-
vat. Sieltä tien suunnasta alkoi kuulua konekiväärin papatusta. Silloin 
me olimme aivan talorivien takana ja ymmärsimme, että nyt pitää 
panna toimeksi ennenkun vihollisen joukot heräävät ja pukeutuvat. 
Lunta oli ainakin metri ja edessämme oli korkea aita. Komentajamme 
antoi käskyn, että hyökätä joutuin taloihin, noin 10–20 henkeä joka 
taloon, niin kun olimme aikaisemmin sopineet.

Kuten mainitsin, joukkomme oli kouluttamaton suurelta osalta. 
Silloin, kun olisi pitänyt olla hyvin hiljaa talojen lähettyvillä, eräällä 
nuorella pojalla laukesi kivääri. Toisella vanhalla miehelle oli hätä, 
ettei saanut kiväärin lukkoja sopimaan paikoilleen. Hän huusi, 
että ”minulla sattui väärän kiväärin lukot”. Kaikesta huolimatta 
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ryntäsimme niin kun tuuli talojen kimppuun ja tapasimmekin vihol-
lisen yöpeteillään.

Kylän länsipäästä kuului kovaa ammuntaa. Vihollisilla tuli kova 
hätä. Kuka piiloutui heiniin, toiset uuniin. Pari miestä pääsi pake-
nemaan avojaloin itään menevää tietä. Se kahina kesti 3–4 tun-
tia, kunnes olimme kylän herroina. Meiltä kaatui kaksi miestä ja 
muutamia haavoittui. Vihollisia kaatui 5–6 miestä.

Otimme kaikki vankiksi. Kokosimme toista sataa miestä, venäläisiä 
ja karjalaisiakin. Tuttujakin oli joukossa, poikia samasta pataljoonasta, 
jossa minä ennen palvelin. Riemu oli suuri, ja sotasaalista saimme 
paljon: aseita ja ammuksia sekä vaatteita ja ruokatavaraa. Ne olivat 
kaikki englantilaista tavaraa, sillä heidän armeijansa jätti aseensa ja 
muonansa, kun lähti Englantiin.

Meidät Röhön miehet määrättiin viemään vankeja Uhtualle. 
Meitä oli noin 20 miestä. Lähdimme marssittamaan vankijoukkoa 
länteen. Ilo kuvastui kaikkien karjalaisten kasvoilla, kun saimme 
nujertaa orjuuttajamme. Joka kylässä oli suuret ihmisjoukot hur-
raamassa meille.

Samaan aikaan Muurmannin rautatiellä tuli mainitulla armeijalla 
suuri hätä, että Karjala hyökkää rataa valloittamaan, kun punakaarti 
hyökkäsi samaan aikaan etelästä. Vihollinen lähetti rauhanneuvotte-
liat Uhtualle Karjalan väliaikaisen hallituksen kanssa. Siellä sovittiin, 
että Karjala ei hyökkää enää eikä vihollinenkaan, vaan antaa Karjalan 
olla rauhassa. Ne vankit olivat edelleen Uhtualla koko sen talven 
1919–1920.
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Neuvosto-Venäjän ja Karjalan kiista

Palasimme koteihimme elämään rauhassa. Näinä levottomina aikoina 
Karjalassa alkoi loppumaan elintarpeet, mutta Suomi ojensi meille 
auttavan kätensä. Suomi antoi ainuestaan leipää, sillä ei sitä paljon 
ollut Suomessakaan silloin, kun kansallissota oli riehunut maassa 
vuosi toista aikaa ja ihmisiä kuoli siellä nälkään. Itästä päin emme 
luonnollisesti saaneet mitään.

Valjastimme hevosemme ja lähdimme Kajaaniin jauhoja hake-
maan. Kävin kaksi tai kolme kertaa siellä sinä talvena, mutta en saa-
nut Karjalan väliaikaisen hallituksen kassasta yhtään ajopalkkaa, vain 
paperipalasen, jossa luvattiin muka maksaa. Saamatta jäi noin kym-
menen erilaista kuittia, toistatuhatta markkaa.

Edellä mainitut ajat olivat levottomia, mutta eivät loppuneet sii-
hen. Kevättalvella 1920 se entinen vihollisemme Muurmannilla luhis-
tui ja punakaarti valloitti koko Muurmannin radan. Pohjois-Venäjän 
armeijan oli painuttava Jäämerta kohti. Toisia karkasi Suomeen. Ne 
vankimme, jotka olivat Uhtualla, laskettiin vapauteen. Ne lähtivät tal-
lustelemaan itää kohti, punakaartin syliin. Punakaartilaiset antoivat 
meille kiitokset siitä, että sodimme heidän vihollisiaan vastaan.

”Karjalaiset eivät ymmärtäneet, mitä he tekivät siinä...”
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Silloin punaisia joukkoja alkoi tunkeutumaan Karjalaan, eikä Kar-
jalan luonnon lapsi pitänyt siitä, että vieraita tuli alueilleen rauhaa 
häiritsemään. Se jatkui niin pitkälle, että kesään mennessä karjalaiset 
vastustivat asevoimin punakaartilaisten tuloa. Karjalaiset eivät voineet 
ymmärtää punaista armeijaa ja heidän määräyksiään. Mentiin niin 
pitkälle, että paikoin puhkesi ilmisota Uhtuan ja Pistojärven suun-
nalla. Karjalaiset eivät ymmärtäneet, mitä he tekivät siinä: piskuinen 
lauma uskalsi ryhtyä oikein asevoimin suurta puna-armeijaa vastaan. 
Puna-armeija ymmärsi, että valistuksen puute teki sen luonnon lap-
sissa ja että oli pakko tarttua oikein vitsaan kiinni ja kurittaa kar-
jalaisia, koska he olivat Neuvosto-Venäjän rajojen sisällä. Muutamia 
satoja karjalaisia pakeni Suomeen kesällä vuonna 1919 [tarkoittaa 
todennäköisesti 1920 -toim.huom.], niitten mukana minäkin. Suomi 
otti vastaan, mutta suomalaiset työläiset vihasivat kovasti meitä.

Alussa tulimme Kuusamon Lämsänkylään. Sinne majoituimme 
taloihin asumaan ja saimme sotilasmuonan sekä vaatteita. Me Röhön 
ja Vaarakylän miehet asuimme Hyrkkään talossa. Olimme ja söimme 
vain, mutta kun tuli syyspuoli, emme saaneet olla rauhassa. Punakaar-
tilaisten joukoissa oli suomalaisia niiltäkin seuduilta Kuusamosta, ja 
nämä kävivät joka yö meitä häkyyttelemässä, joten talon ympärillä 
piti olla öisin monta vartiaa. Heti kun hämärtyi illalla, niin silloin 
alkoi kuulua ammuntaa milloin mistäkin. Usein oli yöllä hypättävä 
pystyyn ja juostava ulos alusvaatteisillaan, kun vartia hälyytti.

Viimein tuli syksy ja alkoi jäätää vesiä sekä sataa lunta. Meille tehtiin 
ehdotus, että kuka haluaa oppilaaksi kansanopistoon Kuusamon 
kirkolle, eli niin sanottuun Itä-Pohjanmaan kansanopistoon. Minä 
sanoin heti nimeni ja lupauduin sinne. Olinhan 20-vuotias ja mitäs 
välitin, missä aikaa kuluu. Siellä oli kaikki vapaata, ja olihan se hyvä, 
että oppisi jotain lisää.
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Lähdin kavereitteni kanssa kulkemaan kirkolle, johon oli mat-
kaa useita kymmeniä kilometrejä järvien yli. Saavuttuamme kirkolle 
kävimme kansanopistolle ja annoimme henkilötietomme opiston 
johtajalle, Veikko Virmekselle. Meille oli järjestetty asunto lähelle 
kansanopistoa erään räätälin lesken luoksi tummaan mökkiin. Leski 
tuli meille kokiksi. Meitä oli paljon karja laisia poikia, ja tulimme 
kaikki asumaan samassa mökissä.

Oppilaiksi ilmoittautuneita olivat seuraavat:

Iiro Anttila   Uhtua
Matti Mikkonen  Uhtua
Antti Virtanen   Vuokkiniemi
Petter Kanerva   Vuokkiniemi
Mikko Ylitalo  Soukelo
Risto Kuma   Oulanka
Mikko Liinasaari  Sohjana
Ville Hirso   Uhtua
Matti Nieminen  Suurijärvi
Paavo Saarikoski   Kiisjoki
Jemmi Rotonen   Suvanto
Yrjö Rajamaa   Suvanto
Minä myös.

Siis 13 poikaa, eikä aivan poikaa, vaan kaikki olimme aikamiehiä. 
Oli mukavaa istua koulun pulpettiin miehenä ja oppikirjoja sekä 
vihkoja käsitellä. Tyttöjä oli myös paljon oppilaina. 17–18-vuotta 
vanhoja karjalaisia tyttöjä oli puolikymmentä. Oli harmillista, kun ei 
ollut pukua eikä rahaa, astuimmehan armeijan palveluksesta suoraan 
kouluun. Oikein hävetti olla nuorten joukossa koulussa väljässä 
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sarkatakissa ja sarkahousuissa. Samoin oli laita muillakin pojilla. Sen 
arvaa miten katkeraa se oli, kun rahaa ei ollut yhtään. Oikein vieläkin 
harmittaa se aika.

Vieläkin sanon, nuori köyhä lukijani, että koita hommata itsellesi 
puku vaikka maan kolosta.

Ensimmäisenä päivänä astuimme kouluun. Muut oppilaat olivat 
jo aloittaneet kuukautta ennen meitä. Heitä oli nelisenkymmentä ja 
meitä parikymmentä. Johtaja järjesti meitä varten juhlat, jossa saimme 
tutustua entisiin oppilaihin. Ne olivat etupäässä tyttöjä maaseudulta. 
Järjestäydyimme istumaan ja Johtaja toi jokaisen pojan viereen tytön. 
Siinä sai tutustua toisiinsa. Sitten oli kahvitarjoilua, laulurunoja sekä 
piirileikkiä. 

Hauskaa siellä kansanopistolla oli olla, sillä joka torstai oli 
toveri-iltama, jossa oli paljon ohjelmaa, muun muassa näytöskap-
paleita, laulua, puheita, runoja, sekä leikkiä piirileikkiä y.m. Niissä 
toveri-iltamissa kävi aina kirkonkylän hienostoa salin täydeltä. Siellä 
näki kauppiaita perheineen sekä virkamiehiä ja -naisia. Opettajia oli 
useita. Johtaja, porvoolainen V. Wirnes. Johtajatar Ctarsk. Akranoomi 
H. Koivunen. Käsityön opettajat, Heikkinen ja Hakulinen. Tunnit 
aloitettiin ja lopetettiin aina laululla. Pian tutustuimme toisiimme ja 
olimme niin kun veli ja sisar.

Se opistotalvi oli hauskimpia talvia, mitä on ollut elämässäni. Se 
vain vaate ja raha-asia. Lainaksi en uskaltanut pyytää mistään. Sit-
ten tuli muutaman viikon joululoma, ja silloin minä lähdin savottaan 
Pousunkylään. Sain hankittua sieltä muutaman satasen kevätluku-
kautta varten. Ostin niillä rahoilla vähän paremman takin. Sekin oli 
sarkatakki.

Keväällä, päästyäni opistosta, lähdin heti tukkijoelle, kirkolta 
pohjoiseen kymmenen kilometriä Vasarajoelle. Oltuani siellä 
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muutaman viikon sain taas hiukan rahaa ja tulin kirkolle huvit-
telemaan. Sitten yhdyin kahteen kaveriini, karjalaiseen mieheen, ja 
päätimme lähteä Ouluun päin työnhakuun. Matkustimme Livojoelle 
ja aloimme siellä uittotöihin. Se olikin hauskaa työtä sievällä ilmalla. 
Puut piti viedä Livojärven yli, ja minä pääsin ponttuulle. Siellä oli 
erikoisen hauska olla, kun oli oikein huumorilaulajat ja kahvikokki. 
Päästyämme Kostonniskaan saakka uitto päättyi. Oli heinäkuun alku-
päivät vuonna 1921. Päästyäni uitosta minulla oli vähän rahaa, noin 
smk 1000:-

Päätimme erään kaverin kanssa lähteä taas Ouluun työnhakuun. 
Istuimme autoon ja ajoimme Pudasjärvelle. Ilma oli kaunis ja läm-
min. Menimme yhteen suureen taloon syömään ja levähtämään. 
Talossa oli emännän nimipäivät, ja siellä oli paljon nimipäivävieraita. 
Kun vieraat kuulivat, että me olimme karjalaisia ja työnhaussa, niin 
yksi harmaapää ukko alkoi pyytää meitä heinätöihin. Suostuimme ja 
lähdimme tämän vanhan herran mukaan. Hän oli kauppias ja talon-
omistaja, Hiltulan vanha pappa Hilturannalta.

Niin pistimme taloksi ja aloimme heinätyöt. Talo oli komea 
punainen kartano kauniilla paikalla rannalla. Lehmiä oli toistakym-
mentä. Työ miellytti, vaikka oli kovaa ja päivä pitkä. Ruoka oli hyvää, 
oli kotikasta. Talossa oli isä, kaksi poikaa ja kolme tyttöä, vanhaa 
piikaa, sekä kolme palveliaa. Olimme talossa 13 viikkoa. Palkka oli 
smk 200:- viikossa heinäaikaan, mutta kun heinäteko loppui, palkka 
laski lopulla 100:-mk. 

Lokakuussa sanoimme jäähyväiset talolle ja lähdimme kulkemaan 
Kuusamoon päin. Me olimme kahden sen kaverin, kiisjokilaisen 
pojan kanssa. Meillä oli hyvät kamppeet ja rahaa, olimmehan sääs-
teliäitä ja teimme aina töitä.
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Nyt olimme sen kysymyksen edessä, että mihin lähdemme, kun 
talvikin alkoi tulla ja olimme tavallaan ulkomaalaisia, muukalaisia 
Suomessa, ja kotipuolessa Karjalassa oli punaisten valta. Pelkäsimme 
palata sinne, koska olimme joutuneet pakolaisina Suomeen.

Sittenkin päätimme lähteä Karjalaan.
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Kauppoja Karjalassa

Kauppias Paavo Ahava ehdotti meille opistotoverin Matti Niemisen 
kanssa, että ottaisimme tavaraa hänen liikkeestään ja lähtisimme 
Karjalaan vaihtamaan metsäneläinten nahkoja. Suostuimme sii-
hen, otimme tavaraa kontit täyteen ja lähdimme tallustelemaan itää 
kohden. Onnellisesti tulimme kotikyläämme, jossa kauppa kävi hyvin, 
sillä ihmisillä oli suuri puute kaikesta tavarasta. Ostimme oravan, 
kärpän ja ketun nahkoja metsästäjiltä. Saatuamme myydyksi kaikki 
tavaramme lähdimme takaisin Kuusamoon metsän nahkojen kanssa. 
P. Ahava oli mielissään, kun veimme hänelle niitä niin paljon, tarjosi 
meille uutta tavaraa ja käski ostamaan lisää nahkoja. Otimme minkä 
jaksoimme kantaa ja lähdimme taas kulkemaan Karjalaan. Meistä tuli 
liikemiehiä yhdellä iskulla, ja tulevaisuus näytti lupaavalta. Olihan se 
homma hyvin hauskaa ja kannattavaa. Saimme tavarasta hyvän hin-
nan, nahkoja halvalla sekä tyydyttää seikkailuhaluamme. Olin nuori 
mies, 21-vuotias, ja oli hyvät kamppeet sekä titteli Kauppias. Hätäkös 
tässä. Mutta silloin tuli monta muttaa.

Saavuttuamme tavarakantamuksinemme rajalle Konttiseen 
kuulimme, että karjalaiset ovat nousseet kapinaan kommunisteja 

”Enhän minä hänelle voinut myydä polkuhintaan.”
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vastaan. Jahah, vain niin! Kaikesta huolimatta menimme rajan yli 
Kiimaisvaaralle ja Suvantoon. Suvanto täysin kiehui miehiä, kar-
jalaisia ja jokunen suomalainenkin. Innostus oli suuri, että nyt sitä 
muka noustaan sotaan ja ajetaan pois kaikki kommunistit Karjalasta. 
Suomen porvarit olivat takuumiehinä. Karjalaisille sanottiin, että 
ei teillä muuta, kun panette vain alkuun kapinan, niin silloin kyllä 
on apua muualta. Suomesta tuli aseita ja muonaa sekä herroja, jotka 
johtivat sotatoimia.

Olin sisällä Suvannossa, Jeremielän talossa. Siellä oli paljon uhtu-
alaisia miehiä. Nämä kun näkivät, että minulla oli paljon tavaraa, niin 
olisivat ostaneet mielellään tarvikkeita, mutta ei ollut heillä rahaa. 
Koittivat pyytää velaksi. Enhän minä voinut luonnollisesti antaa 
velaksi, mutta vähän joillekin annoin. Vieläkin ovat saamatta. Niin! 
Miehiä tuli lisää kylään, ja joka talo kiehui niin paljon kuin sopi. Sit-
ten alkoi Jeremielässä kokouksenpito. Siinä oli monen kylän miehiä 
koolla. Päättivät yhtyä taisteluun neuvostojoukkoja vastaan.

Minä kuuntelin ja katselin tätä kaikkea, ja kun oli aikaa, niin 
lähdin käymään naapuritalossa Hikkilässä, koska sielläkin oli tuttuja 
Uhtuan miehiä. Tässä vanhassa mustuneessa talossa oli tupa eli pirtti 
kylmillä, mutta yli eteisen eli porstuan oli kamari, jossa tapasin asuk-
kaita. Se oli pieni huone. Siinä oli kymmenkunta Uhtuan miestä sekä 
talon väki, akka ja kaksi tytärtä, aikaihmistä, ja yksi alaikäinen.

Minähän, Suomesta tullut, hyvin puettu kauppias, olin tunte-
maton talon väelle, mutta talon vanha emäntä kysyi, että mistäkös 
tämä musikka on. Kuultuaan, että olin Röhön musikka ja Suomesta 
tuleva kauppias, sain huomiota osakseni. Pyysin talosta ruokaa ja 
sain syödä talon pöydässä useita kertoja. Talon tyttäret olivat sieviä ja 
nuoria, ja pian alkoi tuttavuuden teko heidän kanssaan. Tytöistä van-
hempi ja isompi, jonka nimen sanottiin olevan Nasti, käveli lepsakasti 
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ja posket hohtivat punasina. Nuorempi myös oli aika nätti, mutta 
vaikutti lapselliselta.

Se vanhempi tyttö hääri emäntänä, paistoi leipää ja keitti velliä sekä 
käveli hyvin hiljaisena eikä ollut puhelias vaan melkein äänetön. Minä 
sain silloin tällöin hänet hymyilemään, kun puhuin joskus mukavia. 
Olipa nuorta seikkailunhalua pitkemmällekin. Päätin kokeilla tytön 
herkempiäkin tunteita. Ne osoittautuivat lupaaviksi. Hätäkös nyt on, 
ja morsiamestakin oli toiveita: mutta se synkkä tulevaisuus? Sotaan-
han oli lähtö, koska oli sellainen päätös. 

Tytön äiti, vanha muori, sai vähän vihjaa siitä, että minä hänen 
tytärtään lähentelin. Muori oli silloin valpas ja päätti tutkia tulevaa 
vävypoikaa tarkemmin. Ensinnäkin hän kuuli, että minulla oli tavarat 
kortteritalossani Jeremielässä ja käski kantaa ne nähtäväkseen, että 
jos ostaisi jotakin. Siinä ei auttanut rimpuileminen, vaan piti kantaa 
tavara kontti sinne.

Nasti Ranta
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Tavarat olivat nimittäin isossa tuohikontissa. Mikäs siinä, tein 
työtä käskettyä ja nauroin sen päälle. Aukaisin konttini, ja sieltähän 
löytyi yhtä ja toista. Oli kankaita, flanelia, pumpulia, leninkikankaita, 
sokeria, kahvia, tupakkaa, neulaa, nappia, hienoa saippuaa y.m. Muori 
katseli tavaroita, oli muka aikeissa ostaa jotakin ja kyseli hintoja. Saa-
tuaan kuulla hinnat hän piti niitä kalliina ja koitti tinkiä halvemmaksi, 
mutta enhän minä hänelle voinut myydä polkuhintaan. Sitten sain 
kuulla, että muorilla oli toinen tarkoitus. Hän halusi vain kokeilla 
kauppiasta, tulevaa vävypoikaa, että onko tarkka kaupoissaan. Muori 
sai minusta hyvän käsityksen eikä ostanut mitään, vaikka sain purkaa 
koko tavaravarastoni.

Mutta se tyttö halusi tietää aikeistani tarkemmin. Eräs tuttu poi-
kaa kävi sanomaan, että tyttö haluaa puhutella sinua, varttoo tuolla 
kylmässä tuvassa. Jahah! No minä tulen, mitä hän puhuu. Painuin 
sinne luvattuun paikkaan ja näin tytön istuvan penkillä pää alaspäin 
painuneena. Heti kun menin, niin tyttö puhkesi puhumaan. Hän 
oli hyvin tiukkasanainen ja sanoi, että olinko minä tosissani vai mei-
naanko tehdä pilkkaa hänestä. Häntä ei tarvitse tulla pilkkaamaan. 
Siinä minut pistettiin tiukalle.

No, mitäs minä sanoisin: hyvä on, niin ja totta kait, minä en 
ole valehtelia. Otan kait minä sinut muijakseni, jos niin sovimme. 
Puhuimme paljon mukavaa, mutta enpä sano mitä. Niin meillä oli 
hyvä olla. Lupasipa tyttö tehdä minulle tupakkakukkaronkin, niin 
kun silloinen tapa oli Karjalassa, ja lupauksensa hän pitikin sata-
prosenttisesti. Tupakkakukkaro tuli myöhemmin, ja olikin sievä. 
Siinä oli rimpsuja ja nappeja sekä pitkät nauhat, silkkistä konttinau-
haa tupsut päässä. Se oli monivärinen: punaista, sinistä y.m. värejä.

Oltuani 3–4 päivää Suvannossa tarjosin ruuasta maksua tytön 
kotona, kun söin monet kerrat siellä. Määräsivät vain naurettavan 
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vähän, mutta minä maksoin enemmän. Isänmaa kutsui poikiaan 
sotaan, ja sinne oli minunkin lähdettävä. Sanoin jäähyväiset tytölleni 
ja talolle, jossa oli mukava olla.

Lähdin tavaroineni kulkemaan itää kohden päämääränä kotikyläni 
Röhö. Siellä piti ensin käydä viemässä tavarat ja hyvästelemässä van-
hempiani. Akkasissa oli myös samaa sotaista touhua. Sieltä jatkoin 
Röhöön, josta olivat useimmat miehet jo menneet rintamalle. Oli 
meitä muutamia vielä menemättä. Vanha, harmaapäinen isä ja sairaal-
loinen äitini olivat hyvin murtuneita tilanteen johdosta.

En joutanut olemaan montaa päivää kotona, kun piti lähteä. 
Meitä oli muutamia poikia, kun lähdimme hiihtämään eräänä joulu-
kuun aamuna pitkin Röhönjärveä itään päin. Kun olin suksilla, tun-
teeni olivat oudot. Käänsin vielä pääni kotia kohti, ja sydämeni oli 
pakahtua. Se isän ja äidin viimeinen hyvästely oli niin raskas minulle, 
etten osaa sanoin kuvata. Isä sanoi jotain Jumalaan turvautumisesta, ja 
äiti itki katkerasti ja kaatui pitkäkseen. Minä en saanut sanaa suustani, 
sillä sydämeni oli niin täysi. Olimme jo suksilla menossa. Vedin pis-
toolini ja ammuin kolme kertaa ilmaan jäähyväisiksi kodilleni. Tuntui 
siltä, että en palaa enää koskaan isän ja äidin luoksi.
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Itä-Karjalan kansannousun loppu

Hiihdimme neljä kyläväliä, noin 60–70 kilometriä, Kokkosalmen 
kylään. Siinä oli rintama ja miehiä talot täynnä, mutta aseita ei ollut 
läheskään kaikille. Suomesta piti tulla aseita ynnä muuta. Vihollinen 
oli seuraavassa kylässä, Kiestinkissä.

Aivan rauhassa olimme muutamia päiviä, partio vain kulki lähelle 
Kiestinkiä. Eräänä iltapäivänä vartiomme, joka oli kaksi kilometriä 
kylästä, hiihti niin kovaa kuin jaksoi ja sanoi, että Kiestinkistä oli 
tulossa tien täydeltä vihollisia. Silloin me juoksimme asemiin ja 
jäimme odottamaan tulijoita. Pian olikin ranta toisella puolella järveä 
mustana tulijoita. Järvi oli noin kilometrin leveä. Meitä oli vähän, 
muutamia satoja miehiä, ja aseita oli tuskin puolilla.

Silloin kun taistelun piti alkaa, aseettomat lähtivät joukolla kylästä 
pois. Venäläiset hyökkääjät näkivät toiselta rannalta, että suuria mies-
joukkoja lähti, ja luulivat, että me peräännymme. Ratsujoukko lähti 
laukkauttamaan hevosiaan järven yli meitä kohti. Ei ollut muuta 
neuvoa kun ruveta ampumaan. Useita haavottuneita hevosia tuli 
kylään, mutta miehet putosivat hevosten selästä jäälle. Iltamyöhään 
oli taistelutoimintaa, mutta venäläisiä oli vain pieni joukko, muutama 

”Nyt jää taakseni kaikki, mikä oli minulle kallista ja 
pyhää.”
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komppania, ja huomattuaan, että meitä on kylässä, he perääntyivät 
kello kymmeneen mennessä. Me olimme tilanteen herroja. Kaikki 
kylän sivilitkin olivat paikoillaan, painuivat vain lattian alle korsinaan 
sota-ajaksi. Niin oli lyhyt ajatus karjalaisilla, että muka me pysty-
simme taisteluun suurta Venäjää vastaan ja vielä voittaisimme. No 
joo! Tällä kertaa voitimme, mutta miten käy edelleen.

Ne miehet, jotka putosivat jäälle hevosen selästä, pakenivat pimeän 
tullen konttaamalla. Siis olivat terveitä, mutta heittäytyivät vain pois 
ratsuilta.

Taas oli rauha kylässä. Silloin tällöin oli yöllä hälyytyksiä, kun kar-
tanolla oleva vartia löi seinään halolla. Silloin syttyi eri kihinä sisällä. 
Asuimme isossa talossa Kusmalassa: meitä oli noin 40 miestä ja ta lon-
väkeä oli vanha emäntä, minja ja kaksi tyttöä. Mitään ei ollut epäi-
lystäkään siitä, että emme pärjäisi sodassa.

Noin 2–3 viikkoa olimme rauhassa. Partiomme kulki usein 
Kiestinkin suunnalla, mutta muuta ei. Joulukin oli jo ohi. Tuli taas 
tieto, että nyt tulee suuria joukkoja vihollisia Kiestinkistä. Silloin oli 
meillä kaikilla kiväärit sekä yksi luiskana, muita aseita ei ollut mitään...
Ei auttanut kuin juosta asemiimme lumihautoihin, jotka olimme teh-
neet valmiiksi. Muutaman tunnin venyttyämme hau doissa lähetti 
toi sanan, että olimme ylivoimaisen hyökkääjän edessä ja että nyt on 
lähdettävä perääntymään. Oli iltayö, kello 11–12. Ei auttanut muu 
kuin nousta suksille ja lähteä pimeän turvissa hiihtämään niin, että 
lumi pölisi. Hiihtelimme seuraavaan kylään Kananaisiin, mutta sanan 
tuoja tuli perässä, että perääntymisemme oli turhaa, sillä osa joukoi-
sta oli paikoillaan ja vihollinen on myös perääntynyt. Sepä mukavaa, 
että kumpikin peräännyimme. Oli siis tuotu väärä tieto meille. Hiih-
telimme takaisin Kokkosalmeen ja aloimme entisen elämän.
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Herroina meillä oli seuraavat: suomalainen opettaja Parviainen, 
ylipäällikkö Kotkansalo, punapartainen äijänkeppuli ja rykmentin 
komentaja Kokkosalmesta sekä ohtalainen Liehu, vanha venäjän 
armeijan aliupseeri, pataljoonan komentaja. Siis tyypillinen virka-
koneisto. Kauhean pitkä opettaja, pieni ukko punapartainen sekä 
humoristinen Liehu, joka osasi kyllä käyttää huumorilahjaansa sopi-
vassa paikassa. Kaikesta huolimatta olimme lähteneet vaaralliselle 
tielle, niin kun meidät olisi laitettu syötiksi pedolle. Nyt olemme 
saaneet kaikki maksaa kärsimyksillämme ajattelemattomat tekomme.

Oli helmikuun alkupuoli. Yhä olimme Kokkosalmessa, mutta 
olimme jo nähneet kaksi eri hyökkäystä, ja varmasti tulee kolmaskin, 
vielä kovempi kuin ennen. Tuli eräs lauantai-ilta. Kylvimme talon 
saunassa ja panimme levolle, kun oli kova pakkanenkin. Silloin tuli 
tieto että tulevat taas, ja arvasimme, että nyt on meillä kuumat olta-
vat. Meillä oli hyviä suksimiehiä ja punapartainen ukkomme järjesti 
asiat niin, että lähetti suksijoukon hiihtämään tulioita vastaan. Sil-
loin alkujoukko jo heti valloitti puolen kylää. Mutta toista puolta me 
pidimme hallussamme.

Suksijoukot häiritsivät niin paljon tulioita, että taistelut eivät pääs-
seet täyteen voimaan heti. Yön ja päivän venyimme kinoksessa, mutta 
toisena iltana alkoi kuulua kovempaa ja tykit pauhata. Meillä ei ollut 
muuta kuin se yksi luiskanaremu, eikä yhtään kuularuiskua.

Siis toiset vuorokaudet taistelua, se oli jo liikaa. Alkoi väsyttää, 
mutta hyökkääjällä vain lisääntyivät voimat. Tykkiä tuli monta, 
pikatykkejä. Kylän sivilit olivat hädissään. Toisia lähti pakoon kylästä. 
Pakkanen oli hyvin kova. Olimme väsyneitä. Monta taloa särkyi, 
paleli kovasti ja ammukset vähenivät arveluttavasti. Muutamia kylän 
lapsia lähti pakoon taistelualueelta, mutta he paleltuivat kuoliaiksi 
tielle. Vanha Omekka-ukko veny uunillaan taisteluaikaan ja alkoi 
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kiroilla, että kuka häntä näpistelee, kun kuula meni läpi ruumiin. 
Toinen kuula meni läpi pään, ja ukko sai rauhan.

Oltuamme 36 tuntia hirveällä pakkasella lumihaudassa saimme 
käskyn lähteä perääntymään. Punapartainen komentajamme oli rau-
haton: ennen aamun valkenemista piti jättää kylä. Olimme joutua 
mottiin, sillä venäläiset vetivät rengasta kiinni kylän ympäri. Silloin 
tiesivät myös kylän sivilit, että nyt oli lähdettävä. He valjastivat kaikki 
hevosensa ja panivat tavaroitaan sekä lapsiaan ja vanhuksia rekeen. 
Silloin lähdimme. Itkua kuului naisten joukosta.

Piti ajaa yli kapean salmen, mutta venäläiset olivat ampuneet 
jään kappaleiksi ja vesi nousi kovasti. Silloin tarttuivat reet kiinni, 
niitä ei saanut mihinkään. Lapset reessä ja naiset itkivät. Kranaatit 
räiskähtelivät ympärillämme. Me suksimiehet hiihtimme ohi emmekä 
voineet antaa apua sivileille. Sinne he jäivät itkemään. Hiihteltyämme 
muutamia kilometrejä tuli vastaan kaksi hevoiskuormaa ammuksia 
sekä joku suomalainen upseeri kehoittaen meitä hyökkäämään takai-
sin kylään. Ei! Sitä me emme tee. 36 tuntia yhtä mittaa taisteltuamme 
hirveällä pakkasella jo riittää lujemmallekin miehelle. Siis eteenpäin 
länttä kohti, mutta ei kauas. 5–6 kilometriä menimme jokivarteen 
saunalle ja panimme siihen levolle. Minua peloitti, että partio yllättää 
siinä, mutta ei sentään. Jokivarrella taistelut alkoivat muutaman 
päivän päästä.

Siitä edelleen taas länteen, Kananaisiin. Siinä ei oltu kauaa, kun 
taas oli lähdettävä, Käpäliin. Siinä kylässä oli hyvä puollustuspaikka 
pitkissä vuorijonoissa. Venäläiset painoivat perässä kovalla voimalla. 
Kovan tykkitulen suuntasivat kylään, mutta meitä komennettiin 
vuoriharjanteille puollustautumaan. Kaksi vuorokautta puollustau-
tuimme, mutta silloin alkoi horjua kykymme siihen. Haavottuneita 
ja kaatuneita alkoi olla joukoissamme paljon sekä väsymys ja muut 
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kärsimykset lamauttivat meidät. Venäläiset hyökkäsivät kolmella vuo-
rolla, mutta meillä ei ollut varaa levähtämiseen eikä edes syömiseen. 
Ämpärillä kantoivat sotilaat kaurapuuroa linjaan. Sitä loh koimme 
puukolla kouraamme ja söimme jäätyneenä. Hirveä pakkanen oli 
helmikuun alkupuolella vuonna 1922. Epätoivo valtasi, ja lähdimme 
taas perääntymään. 

20 kilometriä oli taivalta ensimmäiseen Akkalan kylään. Minä 
kävelin pitkin tietä ja kannoin suksia olkapäälläni, sillä vanhat ahtaat 
lapikkaani eivät sietäneet suksia 40 asteen pakkasella. Aikomukseni 
oli poiketa kotiin Röhöön vanhempieni luo viimeisen kerran ja ottaa 
mukaan isäni ja äitini, mutta niin ei käynyt.

Sukkani kastuivat vähän taistelun aikana, ja tunsin, että jalkani 
paleltuvat. Kävelin pitkin tietä, aivoni työskentelivät ankarasti. 

Katsoin tosiasiaa silmiin: nyt jää taakseni kaikki, mikä oli minulle 
kallista ja pyhää. Isäni, äitini, kotini, jossa olin syntynyt ja lapsuuden 
ajan viettänyt, kalmisto, johon oli esi-isäni haudattu, ne rannat, ter-
mät ja kaikki, mikä oli minulle rakasta ja parasta maailmassa. Silloin 
minä itkin kävellessäni, kun ajattelin tätä kaikkea. Parhaassa nuo-
ruudessani, jolloin ei olisi se aika elämässäni, painoi minua ankara 
suru, mutta ajattelin sentään, että jos saisin palata takaisin kotiini.

Vihdoin saavuimme kylään. Kenkäni jäätyivät kiinni jalkoihini. 
Sanitaarit ottivat minut vastaan, ja Aleksi Kotaniemi veti puukolla 
halki kenkän varret minulta. Muuten ei saanut kenkiä jalasta. Jal-
kani paleltuivat. Jouduin sukkasilleen kauhealla pakkasella. Ei ollut 
minkäänlaisia kenkiä.

Oltuamme 2–3 tuntia siellä alkoi kuulua ampumista kylän perältä. 
Venäläiset ajoivat meitä takaa. Silloin ylipäällikkömme, pitkä, laiha 
opettaja Parviainen nousi pystyyn ja löi turkkinsa päälle, ja lähdettiin. 
Mutta mihinkäs minä joudun, kun olin sairas ja paleltunut eikä ollut 
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kenkiä? Mutta henki on kallis. Kömpin ulos sukkasillaan, löin suk-
set jalkaan ja lähdin hiihtämään. Kahdet sukat olivat jalassani ja niin 
hiihtelin muille perään. Oli minulla hyvä englantilainen pitkä turkki 
päälläni. Se piti ruumiin lämpimänä.

Hiihteltyäni viisi kilometriä Katoslampiin, jossa oli paljon hevois-
miehiä menossa Suomeen, pääsin yhteen laidattomaan rekeen säkkien 
päälle istumaan. Näky oli kuvaamaton, kun Karjalan rahvas ryntäsi 
pakoon Suomeen. Siellä oli tunkosta, itkua, voivotusta. Kuolleita 
eläimiä tiepuolet täynnä. Ryysyihin käärittyjä lapsia sekä hirmuinen 
pakkanen. Lapsia tukehtui kuoliaiksi rekeihin.

Tulimme yöllä Suvantoon, Tikkalan taloon. Se oli lämmin, äsken 
oli lähtenyt talon väki. Oli leipätaikinaa. Olin kauhean väsynyt ja 
sairas, enpä pystynyt seisomaan jaloillani. Varpaat ja kantapäät palel-
tuivat. Oli nälkäkin, mutta väsymys voitti.

Kaverit auttoivat minut talon uunille, ja siellä oli hyvä olla, läm-
min. Heti nukuin. Aamulla varhain herättivät. Olin äärimmäisen 
kurjan näköinen, viikkokausia taistelussa ilman lepoa, ilman ruokaa, 
kaikessa liassa ja sairas. Otin taikinaa kourallani ja ajoin sitä suuhuni, 
mutta ei ollut aikaa syömään. Huusivat, että rekeen, joka haluaa 
päästä Kuusamon kirkolle. Pistin taikinaa paperiin ja taskuun. Söin 
sitä matkalla. Oli hauska yllätys siinä talossa Tikkalassa, löysin nimit-
täin uunin perältä huopakengät, jotka sopivat jalkaani erinomaisesti.

Lähdettyäni Suvannosta tuli vastaani se tyttö, jonka kanssa tein 
syksyllä tuttavuutta. Hän näki minut kurjassa kunnossa, kun istuin 
reen päällä ja söin taskustani taikinaa. Kasvoni olivat mustat ruutin-
savusta. Hän luimisteli silmiään ja kysyi vointiani. Hän oli menossa 
kotiinsa Suvantoon hakemaan jotakin.

Hetken ajeltuamme pääsimme rajan yli ensimmäiseen taloon, 
Konttiseen.
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Maanpakolaisena

Konttisessa kahvit juotuamme tunsin outoa elämää sisimmässäni. 
Kärsin itseni tähden, kotini ja vanhempieni tähden, oman heimoni 
tähden. Kärsin myös sen tyttöni tähden, johon tutustuin Suvannossa.

Talo oli iso mutta kiehui aivan täysin pakolaisia. Toiset keittivät 
ulkona. Eläimiä oli joka nurkalla. Itkeviä karjalaisäitejä ja -lapsia 
oli kaikki paikat täynnä. Kaikki kulkivat tuntemattomia päämääriä 
kohti. Rajan suomalaiset asukkaat olivat usein ynseitä karjalaisille, 
usein paikoin vihasivat heitä.

Oltuamme muutaman tunnin Konttisessa tuli tyttönikin Suvan-
nosta ja kävi puhuttelemassa minua. Nyt lähdimme jatkamaan matkaa 
Kuusamon kirkolle, siellä oli lääkäri. Kirkolle saavuttuamme kaup-
pias Kaukoniemi tarjosi kahvit meille. Meitä paleltuneita oli 40–50 
miestä. Meidät vietiin lääkäri Ervastin luoksi, ja hänellä alkoi kova 
työ. Kaikki paleltuneet paikat hän leikkasi pois, minun varpaistani ja 
kantapäistäni repi nahkat. Toisilta sormia, varpaita y.m. leikkeli.

Asunnoksemme saimme Valkolan, Paavo Ahavan talon. Siellä 
meitä oli useita kymmeniä poikia. Ruokaa saimme kuivana muonana 
Kotaniemen varastosta, mutta ei ollut tupakkaa eikä rahaa. Silloin me 

SUOMI

”Niin elämä alkoi pikkuhiljaa.”

49



lähetimme pari poikaa kerjäämään sairaille ja paleltuneille tupakkaa 
kirkon kylän kaupoista. Löimme listan kouraan, ja se tepsi. Pojat toi-
vat meille useita laatikoita tupakkaa ja tulitikkuja mieheen.

Niin elämä alkoi pikkuhiljaa. Mutta jos ulkona joku kolahti, niin 
tuntui siltä, että ammuttiin, ja piti hypätä pystyyn. Niin koski her-
moihin sodan pauke.

Oltuamme muutamia viikkoja kirkolla jalkani alkoivat parantua. 
Saimme määräyksen lähteä Suomussalmelle. Siellä muka järjestävät 
meille jotain hyvää. Lähdimme sinne, kun oli vielä kova talvi ja sodan 
rasituksen jälkeen olimme väsyneitä.

Suomussalmella oli paljon karjalaispoikia, Aunuksen rintamalta 
tulleita ja suomen kieltä taitamattomia. Meille selitettiin, että Hyryn-
salmella alkavat jonkinlaiset kurssit, että lähtekää sinne. Paljon nuoria 
miehiä lähtikin, mutta minä jäin toistaiseksi Suomussalmelle, kun siellä 
oli paljon muitakin. Saihan levätä siellä isossa majoitustalossamme, ja 
samapa, missä aika kului, kun olimme hävinneet sodassa maamme ja 
kaikkemme, mitä meillä oli arvokasta. Mehän jou duimme nyt maan 
kiertäjiksi, hylkiöiksi, vihatuiksi muukalaisiksi, kodittomiksi. Monet 
menettivätkin tasapainonsa. Toiset alkoivat juomaan, toiset joutuivat 
rikollisuuden tielle. Muutenkin elämä oli outoa monelle sellaiselle, 
joka oli ensimmäistä kertaa Suomessa. Aunuslaiset sepittivät kaihoisia 
runoja ja lauluja eivätkä voineet sopeutua outoon ympäristöön ja 
kansan tapoihin.
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Sotilaskoulussa

Oltuani aikani Suomussalmella päätimme lähteä Hyrynsalmelle eräit-
ten kaverien kanssa, kun kevätaurinkokin alkoi hiukan lämmittää. 
Hyrynsalmella tapasimme paljon nuoria karjalaispoikia ja upseereita. 
Nämä upseerit selittivät, että meille järjestetään hyviä kursseja: koulu-
tetaan aliupseereita ja annetaan muutakin oppia, että tulla vain jouk-
koon pappilaan, siellä on kaikki vapaata. Ruoka, majoitus, vaate y.m., 
ja siellä saa opetusta sen lisäksi.

Niin se alkoi oleskelu pappilan suuressa tuvassa. Parisataa poikaa, 
ja näistä pitäisi tehdä aliupseereita tulevaa sotaa varten. Riviin vain 
ja asentoon, ja silloin hyppäytettiin koko päivät. Mutta mielemme 
oli virkeä, ja viihdyimme hyvin, kun meitä opetettiin laulamaan sekä 
lukemaan ja kirjoittamaan. Joukossa oli sellaisia, jotka olivat luku-
taidottomia. Oli myös iltamia, joissa saimme tutustua Hyrynsalmen 
tyttäriin. Oli meitä omiakin karjalaistyttöjä kymmenkunta. Aika 
kului mukavasti. Urheiltiin, käytiin kylällä, saatiin monta valokuvaa 
ja marssittiin usein läpi kylän kirkkoon y.m.

Se harmaa sotilastakki ja housut olivat kaikilla samanlaiset. Minua 
ei kiinnostanut yhtään se ala, että pääsee aliupseeriksi. Vihasin sotaa ja 

”En halunnut kantaa harmaata sotilaspukua.”
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koko sotalaitosta. Olin siis astunut väärälle uralle. En halunnut kantaa 
harmaata sotilaspukua.

Eräänä aamuna taas kokoonnuimme riviin, mutta minun silmis-
täni vuoti vettä. Ne olivat kipeät eivätkä sietäneet kevättuulta. Silloin 
sain toisen komennuksen. Pääsin sisätöihin, apteekin makasiinin vin-
tille kivääreitä puhdistamaan erään kaverin, Yrjö Vihannan kanssa. 
Siellä olikin töitä, kun oli tuhansia kivääreitä sekä konekivääreitä.

Useita viikkoja kävimme siellä töissä ja istuimme suurien 
lääkepullojen välissä. Silloin meille pälkähti päähän, että eiköhän 
täällä ole viinaa tai jotain alkohoolia, kun suuri makasiini oli täynnä 
kaikenlaisia pulloja. Nuuskimme niitä, mutta ei löytynyt, kunnes 
sitten aukaisimme erään suuren pullon, joka haiskahti alkohoolilta. 
Otimme pikkupulloon vähän ainetta ja veimme illalla pappilaan. 
Siellä sekoitimme muutaman tipan sitä veteen, joka muuttui maidon 
näköiseksi. Joimme sitä ja päihdyimme kovasti. Tämä kiinnosti poi-
kia, ja eräs kaveri, Ylitalo-niminen poika, pyysi antamaan hänellekin. 
Teimme suurenlaisen punssin ja annoimme Ylitalolle ryypätä. Poika 
ryyppäsi ahneesti kaiken sen, jolloin volkosi hänen kasvot. Hän kaatui 
tajuttomana lattialle. Me säikähdimme, että kuoli, ja me olimme sen 
aiheuttajia, nyt joudumme edesvastuuseen. Mutta venyttyään hetken 
aikaa tajuttomana poika aukaisi silmänsä ja virkosi. Hänet oli vietävä 
sairaalaan. Siellä haudottiin kaksi viikkoa jääpussilla mahaa, ja poika 
tuli takaisin terveenä. Lääkäri oli kysellyt, että mistä se aiheutui, mutta 
poika ei sanonut. Siihen loppui sen myrkyn ryyppääminen.

Olimme siellä vuoden 1922 kesäkuun alkupuoleen asti. Silloin 
saimme määräyksen lähteä etelään päin. Meitä neljäsataa poikaa lähti 
marssimaan Kajaania kohti, mutta eivät herrat sanoneet, että mihin 
mennään ja mitä varten. Usean päivän päästä saavuimme Kajaaniin, 
paririvissä marssimme sen pääkatua. Herrat komensivat meitä 
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laulamaan hävittömiä lauluja. Teimme työtä käskettyä ja lauloimme 
laulun ”Kaksitoista likkaa”.

Marssimme seminaarille asumaan. Ilma oli lämmin ja tiet pölisi 
kovasti. Asetuttuamme seminaarin saleihin kävimme kaupunkille 
tutustumaan. Meille järjestettiin juhlat kaupungintalolla. Siellä oli 
paljon ohjelmaa ja muuta mukavaa.

Oltuamme Kajaanissa muutaman päivän saimme kuulla, että 
meidät vietäisiin Lapualle sotakouluun. Se ei sopinut minun luon-
teelleni ja siksi päätin erota koko revohkasta. Oli kesäkuun alkupuoli, 
ja työllä sai rahaa sekä rahalla kaupasta vaikka mitä. Päätin mennä töi-
hin jonnekin, kun olin aivan rahaton. Mutta ne herramme selittivät 
meille väärin ja valehtelivat, että olimme sidottu koulutettaviksi eikä 
meillä ollut oikeutta erota. Emme uskoneet sitä, vaan me kolme poi-
kaa päätimme, että viekööt vaikka linnaan, emme lähde Lapualle. Sil-
loin meidät käskettiin vaatevarastolle, riisuttiin kaikki päällysvaatteet 

Kajaanin seminaari kesällä 1922. Otto Ranta alari-
vissä oikealla.
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pois ja käskettiin kävellä alusvaatteisillaan ja avopäin. Me lähdimme 
kadulle avojaloin, alastomina, että menemmä poliisikamarille. Kap-
teenimme näki ikkunasta meidät, palautti takaisin ja käski varaston 
hoitajan antaa meille kaikkein huonoimpia vaatteita. Saimme oikein 
likaset ja paikatut sarkaryysyt ja lakit, sellaiset vangin lakit, juovikkaat 
rykäleet.

Voi kauhea, minkä näköisiä me olimme. Lapset pelkäsivät meitä, 
ja olimme häpeissään ihmisten luona. Olimme niin kun kummituk-
set. Sellaiseen kuntoon Suomen herrat meidät saivat.
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Töitä ja nuorta lempeä Suomessa

Ensimmäinen työ oli etsiä työmaa ja päästä leipään käsiksi. Pääsimme 
Kajaanin puutavaraosakeyhtiön tehtaalle. Siellä saimme asunnon, 
tiilisen huoneen, tehtaan pömpeliin. Kaupunkille emmä voineet 
kävellä, kun ei ollut vaatteita. Saimme olla piilossa niin kun rikol-
liset ihmisten silmistä. Oli kaunis kesä, ja me saimme pienipalkkaista 
työtä, mutta rahaa vain tuli ja sain vaatteitakin vähän, että uskalsin 
esiintyä kaupunkille. Näin jatkui koko kesän. Töitä tein ja kävin illat 
kahviloissa ja elokuvissa, mutta viinaa en käyttänyt. Ruokailimme 
tehtaan ruokalassa.

Välillä muutuimme Purolaan erään Korotofin mökkiin, mutta 
siellä ei voinut asua, koska oli luteita kovasti.

Syksy läheni ja koti-ikäväkin oli, enkä voinut saada tyydytystä 
elämälleni. Silloin päätin lähteä Kuusamoon Mikkelille, kun 
Kuusamo oli minulle niin tuttu paikka, niin kun koti. Sain joitain 
kirjeitäkin siltä tytöltä, johon tutustuin ennen sotaa Suvannossa. Nyt 
lupasi tyttökin tulla Kuusamon kirkolle Mikkelin aikaan. No mikäs 
siinä. Pitäähän nuoren miehen huvitellakin. Kokosin pillini pussiin 
ja lähdin Kuusamoon tyttöäni tapaamaan ja virkistymään työn kesän 

”Aloimme syödä samasta pussista minun eväitäni.”
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jälkeen. Istuin laivaan, ajaa huristin yli Oulujärven, jatkoin matkaani 
pohjoista kohti Puolangan ja Taivalkosken kautta, ja viimein saavuin 
Kuusamon kirkolle. Siellä oli joka vuosi Mikkelinä markkinat. Maa-
laisia kokoontui kaukaa kirkolle. Olin taas niin kun kotona. Siellä oli 
paljon tuttuja.

Tapasin heti sen tyttönikin, sillä hän oli tullut kaukaa Lämsän-
kylästä tapaamaan minua. Nyt oli meillä mukavaa, kävimmepä kah-
vilassakin. Minun varani olivat silloin pienet, sillä Kajaanissa oli niin 
heikot palkat ja minun piti ostaa vaatteita kesän aikaan. Olin ollut 
keväällä aivan alaston. Nyt juttelin tytön kanssa, ja hän sanoi, että 
hänen täytyy lähteä Karjalaan ja sanoa minulle ikuiset jäähyväiset, 
sillä joutuisimme tietenkin eri valtakuntiin. Silloin meidät erottaisi 
rautainen raja: Venäjän ja Suomen raja oli tiukasti suljettu, ei päässyt 
muu kun lentävä lintu sen yli.

Päätimme kumminkin, ettei hän lähdekään, vaan alamme yhteisen 
elämän, vaikka olemmekin köyhiä. Olemmehan nuoria ja työ kykyisiä. 
Aloimme syödä samasta pussista minun eväitäni. Olihan minulla kaks 
kiloa voita, jonka juuri sain ostaa halvalla eräältä maalaiselta. Tyttöni 
oli hyvin lihava ja punakka, mutta oli hänellä hyvä ruokahalu, kun 
pisteli suuhunsa sitä voita.

Tyttöni asuinpaikka oli Lämsänkylässä, 50–60 kilometriä kirkolta. 
Hänen oli päästävä käymään siellä ennen kun lähtisimme mihinkään. 
Minulla oli samalla meininki käydä rajan takana kotikylässä, sillä 
kotona oli välttämättömiä asioita, mutta rajan ylitys oli kielletty eikä 
rajavyöhykkeellekään saanut mennä ilman lupaa. Minä en kysellyt 
mitään lupia, vaan lähdin tytön kanssa hänen asunnolleen saakka, 
Niskalan taloon. Silloin tuli suomalainen rajavartio ja kysyi papereita. 
Niitä kun ei ollut, niin ne pidättivät minut ja ottivat mukaansa Multi-
laan: 20–30 kilometriä veivät minua vankittuna ja kuulustelivat, että 
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mitä varten minä tulin kielletylle alueelle. Minä sanoin, että tytön 
perään. Soittivat kirkolle esikuntaan. Siellä oli minulla yksi tuttu 
vääpeli Suni. Suni soitti, että se poika on laskettava heti pois vapaaksi.

Päästyäni vankeudestani tulin takaisin tytön luoksi. Silloin me läh-
dimme kirkolle, yli Kuusamon järven soutelimme. Päätimme lähteä 
Kajaaniin, koska työpaikkani oli siellä. Tytöstä oli hyvin outoa lähteä 
maailmalle, sillä hän ei ollut käynyt missään ennen. Kuljimme samoja 
teitä, joita minä olin tullut, vuoron kävelimme, vuoron ajoimme kyy-
dillä. Kantamusta meillä ei ollut paljon. Tytön kamppeita jäi hänen 
kortteeriinsa Lämsänkylään, eikä vaatteitakaan hänellä ollut kuin yksi 
mekko päällä ja toinen repussa. Minullakaan ei ollut liikoja, vain mitä 
oli päällä.

Iltamyöhällä pimeässä tulimme Kajaanin laivalla Paltamosta ja 
menimme sinne tehtaan pömpeliin, jossa oli muitakin karjalaisia 
poikia ja naisia.
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Elämä alkaa naimisissa

Olin silloin 22-vuotias ja tyttöni 20-vuotias. Aloimme opettelemaan 
elämän aakkosia niin köyhänä ja tyhjänä kuin olla voi. Ei ollut kum-
mallakaan kunnollisia vaatteita eikä muutakaan. Emaalipannu oli 
minulla vain. Ei ollut minkäänlaisia petivaatteita. Ihmettelen vieläkin, 
miten me pärjäsimme.

Aloin käymään tehtaalla töissä, ja pian ostimme muuttaman 
parin kuppia sekä jonkun lautasen. Peitteenä käytimme tytön ”saa-
lia”, isoa huivia, joita käytettiin Karjalassa. Kumpikin olimme tyy-
tyväisiä emmekä murisseet toisillemme. Kävimme joskus kaupunkissa 
ja elokuvissakin. Ostimme ruokatavaraa, ja tyttöni keitti lihasoppaa ja 
korviketta sekä leipoi leivät ja pullat, piti huolen minun vaatteitteni 
hoidosta. Minä toin vuorostani hänelle tilipussini, ja elämä meni niin 
kun silkkiä.

Vuokrasimme lopulla asunnon Purolasta, Ilvesvaaran lesken 
talosta: yhden pienen huoneen, josta meni vuokraa smk 400:- kuussa. 
Se oli kova vuokra silloiseen aikaan, kun miehen tuntipalkka oli 3:75 
eli smk 30:- päivässä. Sama emäntä antoi muille samanlaisen huoneen 
smk 150:- kk, mutta meitä ei säälitty siitä, että olimme pakolaisia ja 

”Nyt olemme sellaisia asukkaita, että emmä ole minkään 
maan kansalaisia…”

58



kaikkemme jättäneet. Saimme maksaa vuokraa enemmän kuin kak-
sinkertaisesti. Meitä asuikin monta perhettä samassa huoneessa, niin 
paljon mitä sopi. Siten tuli helpommaksi maksaa vuokra ja puut.

Luonamme asui eräs karjalaisnainen, joka oli leski ja iältään noin 
30-vuotias. Tämä nainen tuotti itselleen ja meille harmia siksi, että 
hommasi itsensä raskaaksi. Kun tuli synnytysaika, niin hän tappoi 
lapsensa. Vaimoni joutui asian todistajaksi raastuvanoikeuteen, ja 
nainen sai tuomion teostaan.

Kevättalven tullen työt vähenivät tehtaalla siinä määrin, että piti 
muuttaa toiseen työpaikkaan. Silloin muutimme etelään päin lähelle 
Kajaania, Murtomäen pysäkille pöllien parkkaukseen. Siellä asuimme 
eräässä pienessä mökissä perheessä muutamia viikkoja. Emme kum-
minkaan kauaa, vaan pian palasimme kaupunkiin ja minä hain työn 
rautatieltä Petäisenniskasta. Se oli myös lyhyt työ. Muutimme taas 
tehtaan töihin ja asumaan samaan paikkaan kuin ennenkin.

Kesän olin tehtaalla ulkotöissä, ja elokuu oli kulumassa. Vaimoni 
oli raskaudentilassa. Vajaan vuoden olimme olleet yhdessä, kun 
elokuun viimeisenä päivänä sanoi vaimoni olevansa sairas ja että lapsi 
on tulossa. Silloin oli minulla kuumat päivät. Ahtaassa asunnossa vielä 
perheenlisää. Rokuli tuli minulla, sain juosta kätilöä hakemaan. Ei 
mennyt kauaa, kun poika tuli, sellainen mustatukkainen sekä huusi 
kovasti, niin että korvat humisi.

Nyt meitä oli siis kolme perheenjäsentä. Poikaa kiikutimme päre-
korissa, mutta huutamaan se pakkasi. Hän oli pienenä sairas useita 
kertoja. Oli riisitautia, ajattumia ja jonkunlaista ihottumaa. Myöhem-
min olivat vielä korvat kipeät ja yrittivät vuotaa pahasti, mutta saimme 
pelastettua lääkärin avulla.

Oltuamme lähes kaksi vuotta siinä asunnossa vuokrasimme uuden, 
erään pienen vinttihuoneen. Se oli muuten välttävä, mutta luteita oli 
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niin kovasti, että oli mahdoton asua. Siksi vuokrasimme samalta isän-
nältä parihuoneet alakerrasta ja asuimme niissä. Ne olivat uudet ja 
puhtaat. Asuimme vielä välillä erään Jauhiaisen talon vinttihuoneessa 
muutamia kuukausia, sekä n.s. Purolan saunalla vinttihuoneessa ja 
parihuoneissa alakerrassa. Asuessamme Kajaanissa viisi vuotta, 1922–
1926, asuimme seitsemessä eri asunnossa.

Kului kaksi vuotta siitä, kun poika vuonna 1923 syntyi, niin alkoi 
vaimoni valittaa, että taas hänellä on tulossa lapsi, ja sehän tuli tyttö 
vuonna 1925. Oli siis hyvä alku. Meillä oli poika ja tyttö, ja minulla 
isän velvollisuudet lisääntyivät. Töitä oli tehtävä entistä enemmän. 
Lapsille piti saada ruokaa ja vaatetta. Vasta aloin tuntea, mitä elämä 
on. Elämämme ei ollut loistavaa ahtaissa asunnoissa, köyhänä vie-
raalla maalla ja saatuani pientä palkkaa työstäni. Koti-ikäväkin oli 
kovasti, olihan siellä Karjalassa paremmat elämisen mahdollisuudet, 
mutta nyt olin kaikki kadottanut. Kotona oli tilavat asunnot, monta 
huonetta. Oli omat maat ja leikkikentät, pellot ja niityt, oma kaunis 
järven ranta ja kalavedet. Puuta yllin kyllin: sekä rakennuspuuta että 
polttopuuta. Laajat riistamaat. Omat marjikot, hillokot, vuopukat ja 
sienimetsät. Omat vanhemmat ja naapurit. Oma karja, lehmät, lam-
paat ja hevoset sekä koira ja kissa.

Kotona oli hauska olla eikä kukaan siellä vihannut. Saimme leik-
kiä ja uida mielin määrin ja syödä hyvää ruokaa: maitoa, voita, lihaa, 
kalaa monenlaista. Se oli maailman paras paikka.

Nyt olimme kaiken menettäneet ja olimme kaikkien vihattuja, 
maailman hylkiöitä, maanpakolaisia, maankiertäjiä. Ei kukaan otta-
nut osaa suruumme eikä säälinyt meitä vaan osoittivat sormella, että 
nuokin lurjukset ovat täällä meidän ristinämme. Työmaissa eivät 
antaneet Karjalan pakolaisille parhaita töitä vaan kaikkein raskaimmat 
ja huonoimmin palkatut. Suomen sivistyneistöön kuuluvatkaan eivät 
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säälineet meitä. Usein sai kuulla heidän suustaan kylmiä sanoja, jopa 
haukkumistakin, vaikka teimme raskasta ruumiillista työtä. Työläiset 
vihasivat Karjalan pakolaisia kovasti, usein kuului haukkumasanoja. 
Mielemme oli usein niin katkera, että sitä ei voi sanoin kuvata.

Neuvosto-Venäjän armahdus oli pakolaisille kaksi kertaa vuosina 
1923–1925. Se halusi koota kansalaisiaan pois ulkomailta, mikä koski 
myös Karjalan pakolaisia. Matkarahankin antoi Venäjä jokaiselle, smk 
300:-. Suurin osa karjalaisista palasikin takaisin. Meitä tuli Suomeen 
12,000 henkeä ja armahtuksen johdosta palasi 7,000.

Meillä oli myös Neuvosto-Venäjän passit palaamista varten, mutta 
silloin emme voineet, kun vaimo oli sairas ja oli synnytysaika. Raja 
suljettiin, ja me jäimme maanpakolaisen raskaalle tielle. Sen jäl-
keen ei ole ollut enää 22 vuoteen armahdusta. Meiltä on otettu pois 
Neuvosto -Venäjän kansalaisoikeudet 27-vuosiluvulla. Nyt olemme 
sellaisia asukkaita, että emmä ole minkään maan kansalaisia, vaan niin 
kun maailman linnut.

Elelimme Kajaanissa vuodesta toiseen. Siellä oli paljon karjalai-
sia tuttuja meillä, ja tehtaalla töissä myös. Minä olin enimmän aikaa 
tehtaalla ulkotöissä talouspuolella. Siellä kärräsimme halkoja pan-
nuhuoneeseen. Lossasimme vaunuja, kiveä, Kiinan savea, tulikiveä, 
koneita, halkoja, pöllejä, soravaunuja y.m. Olin myös Kajaani-yhtiön 
sahalla yhden vuoden töissä ilmaratalla, purukontteja lähettämässä. 
Kaksi kesää olin Ämmäkosken sähkölaitoksella sihdistä puun kuoria 
nostamassa. Se oli hauskaa työtä, mutta palkka oli pieni, smk 5:- tunti.

Siellä oli kesällä siitä mukava, että joka päivä sai kaloja lipolla. 
Muikkuparvet nousivat vastavirtaan, ja lipolla vain veti ylös niitä. 
Myös työmaallani sihtihäkissä tapasi usein suuria kaloja, ne näet eivät 
osanneet takaisin, kun joutuivat sinne, vaan kelluivat kiehuvan vesi-
häkin pinnalla. Sinne häkkiin vesi toi paljon muutakin tavaraa, kuten 
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nenäliinoja, lakanoita ynnä muita vaatteita, joita oli karannut pyyk-
käreiltä. Toipa vesi ruumiitakin, jotka olivat hukuttautuneet tammen 
yläpuolelle. Niin kävi eräänä kesänä, kun metsänhoitaja Emeljus 
hukuttautui.

Kajaani oli muuten kotikas kaupunki. Silloin siellä oli kaikenlaista 
tavaraa. Kesällä oli yltäkyllin kalaa y.m., kun vain olisi ollut rahaa, 
mutta palkat olivat huonot eikä siksi pystynyt paljon ostamaan. Käyn-
tipaikat olivat vapaa-aikoina Ämmäkosken rannat, vanhat linnan rau-
niot, rautatieasema, tori, kioskit, kahvilat ynnä muut. Työ oli usein 
vuorotyötä, ja pyhät olimme usein töissä kuusitoista tuntia. Saihan 
pyhinä kaksinkertaisen palkan.

Minun tapanani oli alusta alkaen antaa vaimoni talteen kaikki 
rahani, kun sain tilin. Erään kerran syksyllä annoin taas vaimolleni 
tilini, ja hän lähti kaupungin kauppatorille ostamaan ruokatavaroita. 
Palattuaan takaisin hän itki kovasti, että rahat varastettiin. Se oli 
ikävä juttu. Eihän meillä ollut liikoja rahoja, mutta vahinko ei tule 
kello kaulassa. Myöhemmin kävi selville, että rahat varasti 17-vuo-
tias poika, joka oli rampa ja myi sanomalehtiä. Poika oli varastanut 
monelta muultakin ja sai siitä tuomion, kaksi vuotta vankeutta. Vai-
moni sai käydä raastuvassa senkin asian takia. Minä olen 46 vuotta 
vanha enkä ole ollut koskaan käräjätuvalla tai putkassa.
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Helsinki

Vuoden 1926 syksyllä olimme olleet naimisissa neljä vuotta. Meillä 
oli 3-vuotias poika Antti ja yhden vuoden vanha tyttö Veera. Kajaani 
alkoi kyllästyttää, kun oli niin heikot palkat eikä saanut hyvää toi-
meentuloa. Ystävämme Yrjö Vihanta, Karjalan musikka, muutti 
silloin Helsinkiin asumaan, koska hänellä oli helsinkiläinen vaimo. 
Vihanta kirjoitti, että ”tulkaa tänne Helsinkiin, täällä on kovasti töitä 
ja hyvät palkat”. Alin tuntipalkka oli siellä smk 7:-, mutta Kajaanissa 
3:75. Tämä oli Helsinkiin kutsu, suurenmoista.

Perheeni jäi Kajaaniin, kun otin lopputilin ja lähdin junalla Hel-
sinkiin. Asemalla olivat vastassa Yrjö Vihanta ja Mikko Harju, myös 
meidän hyvä tuttavamme ja Karjalan musikka. Siellä oli suurenmoista 
maallikon silmillä nähtynä. Tuntui siltä, että onko tämä unta vai totta. 
Paremmin vaikutti satumaailmalta, kun oli niin suuria taloja ja paljon 
ihmisiä. Helsinkissä näytti olevan paljon hienoja herroja, mutta kun 
pääsi syventymään Helsinkin elämään, näytti olevan kurjia jätkiäkin 
sekä kaikenlaisia pinnareita. 

Yrjö oli tilannut henkilöauton, jolla ajoimme komeasti kaupungin 
halki Sörnäisiin, työläisten kaupunginosaan, Itäviertotie 25:teen, 

”Paremmin vaikutti satumaailmalta…”
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nykyiselle Hämeentielle. Siellä asuivat tuttavani alakerroksessa yhdessä 
huoneessa. Se vaikutti kolkolta ja ummehtuneelta kivikella rilta ja 
kuulosti olevan huonomaineinen paikka, jonka isäntä ja emäntä oli-
vat linnassa varastetun tavaran ostamisesta y.m.:sta. Minä aloin asu-
maan heidän luonaan. Meitä asui siinä viisi henkeä, Yrjö vaimoineen 
ja lapsineen sekä Harju ja minä.

Seuraavana päivänä lähdimme Harjun kanssa kaupungia katsele-
maan. Se oli todella suurta: raitiovaunut, suuret näyteikkunat, suuret 
7–8-kerroksiset tiilirakennukset, suuret kauppatorit, monet museot, 
sekä paljon tehtaita ja rakennustyömaita. Silloin kovasti rakennettiin 
Helsinkiä. Ilmaporat tärisivät kaikkialla, sillä Helsinki on kovasti kal-
lioista seutua. Illalla pimettyä oli eri loistoa, kun moniväriset valot 
paloivat kaikkialla ja suurissa näyteikkunoissa oli mitä kummallisim-
pia liikkujoita. Kadun yli oli vaikea päästä, sillä autoja tuli ja meni ja 
kaikilla näytti olevan tulinen kiire.

Töitäkin lähdimme hakemaan, kun näytti olevan niin paljon 
työmaita, mutta ei niitä töitä vain niin helposti löytänyt. Yritimme 
ensin jokaiseen tehtaaseen, missä vain näimme pitkään tehtaanpii-
pun. Kävimme töitä kysymään Töölön sokeritehtaalta, hattuteh-
taalta, Araabian posliinitehtaalta, kaapelitehtaalta, makeistehtaalta, 
kahdelta tupakkatehtaalta, Elannosta, kremetooriosta, jossa ruumiita 
poltetaan, ynnä muusta, mutta ei vain luvattu. Sitten oli turvaudut-
tava rakennustöihin, mutta ei sieltäkään niin helposti löytänyt. Jos 
sai jostakin töitä, niin ne olivat vain lyhytaikaisia. Olin monella eri 
rakennuksella muutaman viikon missäkin, ja se kun loppui, niin sil-
loin tuli joku urakkasakki tilalle. Neljässä tai viidessä työmaassa olin 
muutaman kuukauden aikaan. Olin sekatyömies, ja sekatyömiehen 
tila on huonoin rakennusalalla. Ammattityömiehet ovat aina parem-
massa asemassa suurissa kaupunkeissa.
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Oltuani muutaman kuukauden yksin Helsinkissä tilasin per-
heenikin sinne. Menin asemalle vastaan sovittuun aikaan. Siellä näin 
ihmismeressä vaunun luonna lasta kantavan vaimoni nyytty toisessa 
kädessä. Kolmivuotias pikkupoika käveli vierellä. Menin ja otin pojan 
syliini, ja niin olimme taas perhe koolla. 

Vaimoni oli hämmästynyt nähdessään Helsinkin. Tilasimme hen-
kilöauton ja ajoimme majapaikkaan. Emme kauaa voineet asua siinä, 
sillä huone oli pieni. Saimme vuokrata huoneen samasta talosta seinän 
takaa: huone oli samanlainen pieni, vesijohto ja sähkövalo, vuokra 
smk 500:- kuukaudessa. Polttopuut olivat kalliita. Niitä haimme 
päivittäin läheltä Klapikaupasta. Klapikaupaksi nimittävät siellä sel-
laista pilkottujen puitten kauppaa, joka on jossain kellarikerroksessa. 
Siellä joku vanha ukko niitä pilkkoo ja latoo mittaan, 4–8 markan 
mitoiksi. Päivässä piti ostaa ainakin mk 8:- edestä, puihin meni kuu-
kaudessa siis 240 markkaa. Vuokra 500:- ja valo jonkun 50:- kuu-
kaudessa.

Sekatyömiehen tulot eivät olleet suuret, smk 7:- tunnilta. Siis noin 
smk 1200:- kuukaudessa, kun vuokramenot olivat noin smk 800:-. 
Luonnollisesti ei nelihenkinen perhe pärjää sillä palkalla Helsinkissä. 
Jouduimme siis vaikeuksiin, kun vielä tuli työttömyys talven tullen. 
Lapset huusivat leipää. Tuttavamme Yrjö oli paremmin perehtynyt 
Helsinkin tapoihin ja esitti, että rupeamme viinatrokareiksi. Sillä tie-
naa helposti rahaa.
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Viinatrokarina

Muu ei auttanut kun ruveta trokaamaan, niin ala-arvoista hommaa 
kuin se on. Silloin oli näet kieltolaki Suomessa. Viinaa piti hakea kau-
kaa meren saarelta, Sikosaarelta. Matkaa oli sinne noin 20 kilometriä 
meritietä Helsinkistä Santahaminan kannaksen yli. Lähdimme kävellä 
löntystelemään Katajanokalta etelään päin monien muitten mukana. 
Siinä hommassa oli monta miestä ja naista.

Se oli pieni, autio saari, jossa oli kaksi mökkiä ruotsia puhuvia 
asukkaita. Koira haukkui ulkona, muita eläimiä ei saarella ollut. 
Mökki oli hyvin pieni, mutta pitkä pöytä siellä oli sisällä. Käskivät 
pöytään meidät, joita oli kymmenkunta henkeä. Meille tarjottiin 
kahvia ja viinaa. Isäntä, nuori ruotsalainen mies, haki merestä tarvit-
semamme määrän viinaa. Toiset ostivat kaksikymmentä litraa, toiset 
vähemmän. Minä ostin muistaakseni viisi litraa. Se maksoi 15 mark-
kaa litralta, eli 150 mk pönttö.

Illan hämärtyessä lähdimme kömpimään takaisin kantamuk-
sinemme. Meri oli aava ja usein kova myrsky, mutta pienessä huma-
lassa ja poristessa matka kulki erinomaisesti. Saavuttuamme San-
tahaminan kannakselle vanhat trokarit sanoivat, että tämä paikka on 

”Teimme joka päivä sen retken ja leivässä pysyimme…”
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vaarallisin kohta ja että tässä usein poliisit vahtaavat ja takavarikoivat 
viinat, mutta nyt ei näkynyt ketään. Saavuimme onnellisesti yli kan-
naksen.

Santahaminan kasarmialueelta kuului sotilaskomentoja. Helsin-
kiin oli matkaa vielä seitsemän kilometriä. Silloin näimme sotilaan 
ajavan hevosella tyhjiä upseerivaunuja. Pyysimme päästä vaunussa 
Helsinkiin ja lupasimme sotilaalle ryypyt sekä maksun. Sotilas otti 
meidät kaksi kärryynsä. Se oli hieno kyyti. Oikein suurien herrojen 
kojussa saimme istua ja laulella. Sotilas oli menossa hakemaan kahta 
majoria Helsinkistä. Nyt istui siinä kaksi trokaria.

Katajanokan autopirssiltä palkkasimme auton Sörnäisiin.
Aamulla lähdimme myymään viinoja. Ajoimme raitiovaunussa 

Kauppatorille. Siellä oli torin reunassa suuri talo, jota sanottiin 
Suomen taloksi. Siellä oli kellarikerroksessa mies, joka osti kaiken-
laista vanhaa paperia lähettääkseen ne Enklantiin. Tämä mies osti aina 
kaikki viinat smk 30:- litra, siis 15 markkaa litralla voittoa. Teimme 
joka päivä sen retken ja leivässä pysyimme, mutta silloin alkoivat 
polii sit meitä vainota.

Erään kerran olimme taas tulossa kantamuksinemme, kun rat-
supoliiseja tuli vastaan. Kaverilla oli reppu täysi viinaa, ja hän käveli 
rautatietä, mutta minulla oli vähemmän, vain ympärilläni. Minä 
kävelin maantietä rehellisesti. Silloin poliisit alkoivat huutaa, että 
tuo ei ole rehellinen kulkija, kun kävelee rautatietä, että ottaa kiinni 
se. Kaverilla tuli silloin kiire. Hän nakkasi reppunsa ja lähti juokse-
maan pimeässä. Lähellä oli Sörnäisten suolitehdas. Hän painui sen 
portista sisään ja piiloutui ison tynnyrin alle. Poliisit hakivat, mutta 
eivät löytäneet häntä. Istuttuaan useita tunteja siellä hän tuli lopulta 
ja valitti, että viinat ja reppu menivät.
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Silloin minä päätin, että tämä homma on lopetettava ja alettava 
muille töin.

Koetin hakea rakennustöitä, mutta ne keskeytettiin talven tultua. 
Silloin päätin, että Helsinkille pitää sanoa jäähyväiset ja lähteä pois, 
koska Helsinki ei voi elättää työmiestä, jolla olisi halu elää rehellisellä 
työllä. Päätin lähteä muutamaksi kuukaudeksi karjalaisleirille Kymin-
linnaan perheineni, koska siellä oli paljon muitakin ja työkykyiset 
tekivät töitä eivätkä olleet aivan toisen armoilla. Eräänä päivänä jou-
lukuussa tai tammikuussa kokosimme kamppeemme ja astuimme 
junaan päämääränä Kyminlinna. Ajoimme Kouvolaan, ja siinä oli 
monen tunnin tauko. Poika oli virkeä ja terve, mutta toinen lapsemme 
Veera oli vähän sairas: vatsa ei ollut hänellä kunnossa. Käytimme 
kaikki housut, ja matkaa oli vielä. Silloin tapasimme junassa erään 
hyvätahtoisen rouvan, joka antoi meille paljon lastenvaatteita. 

Kyminlinnan asemalla juna juuri seisahti, heti lähti ja vei meidät 
20 kilometriä ohi, Kotkaan asti, jossa saimme olla iltaan asti asema-
huoneessa. Iltajunalla ajoimme takaisin Kyminlinnaan, ja pysäkiltä 
oli matkaa leirille noin kilometri.
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Kyminlinnan leirillä

Saavuttuamme leirille meille annettiin asunto linnan toisen kerroksen 
suuresta salista, jossa oli paljon muitakin asukkaita. Siellä oli meille 
puulavitsat eli sänkyt. Niin alkoi elämä leirillä.

Tämä oli outoa ympäristöä ja sen takia oli oma viehätyksensä. 
Siellä oli vanhaa ja nuorta, miestä ja naista, vaivaista ja tervettä. 
Suurilla perheillä ja niillä, jotka olivat olleet siellä jo vuosia, oli oma 
huoneensa. Alakerrassa oli ruokala.

Linna oli ikivanha sotilaskasarmi. Siihen kuului kaksi pitkää, 
kaksikerroksista tiilistä rakennusta, joissa oli pienet ikkunat, sekä 
pienempi kolmas rakennus, jossa oli varasto, keittiö, verstas, y.m. 
Nämä olivat kaikki hyvin vanhoja ja tyypillisiä. Portaisiinkin oli 
kulunut syvät kolot kävelypaikkoihin. Tämä vaikutti enemmän rikol-
listen asunnolta kuin kunnon kansalaisten. Linnan ympäri oli monen 
kilometrin laaja korkea kivimuuri. Ulos ei päässyt muualta kun por-
tista, ja portilla oli vartia, oma mies. Portin ulkopuolella oli puura-
kennus, linnan toimisto, jossa asui linnan herroja ja linnan päällikkö. 
Oli vielä saunarakennus ja sikala sekä navetta.

”…vaikutti enemmän rikollisten asunnolta kuin kunnon 
kansalaisten.”
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Heti kun tulimme linnaan, niin saimme alkaa töihin. Minä kävin 
puuverstaalla, ja vaimo oli ruoan laittajana. Lapset sai viedä päiväksi 
leirille. Siellä oli nimittäin lasten leiri, tarha, jossa lapset hoidettiin.

Huhtikuussa vuonna 1927, oltuamme leirillä kaksi kuukautta, 
saimme kirjeen Kemin Veitsiluodosta. Eräs tuttavamme kirjoitti, 
että saamme tulla sinne sahalle töihin ja jättää Kyminlinnan. Mat-
kustimme Kemiin. Meillä oli silloin ompelukone ja vähän muuta 
kamaa. Pakkasimme ne ja lähdimme.

Kyminlinnan pakolaisleirin kasarmit 1920-luvulla.
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Veitsiluoto

Kemin asemalla meitä oli vastassa vaimon tuttava, Tatjana Jersejeff. 
Suoraa päätä menimme Veitsiluotoon. Työpaikka oli valmis Veitsi-
luodon sahassa, mestari Kortelaisella. Heti jouduin raamiin välimie-
heksi. Työ oli muuten miellyttävää, mutta sahan räminä koski kovasti 
korviin: täytyi pitää pumpulivillaa tukkona, mutta pian korvat tottui-
vat siihen.

Asunnon saimme alussa parakilta. Se oli suuri parakki, useita kym-
meniä karjalaisia asui siinä. Silloin Veitsiluodossa oli satoja karjalaisia, 
miehiä sekä naisia. Kun sain työmaan sahaan, niin aloin pyytää heti 
omituista asuntoa ja sen sainkin saaren eteläpäästä: keittiön, joka ei 
ollut kehuttava, sillä kamarissa asui toinen perhe ja keittiössä, johon 
piti meidän muuttua, asui eräs karjalainen mies. Myöhemmin mies 
poistui.

Monivuotinen työ alkoi. Ei ollut mieluinen se sahan sisällä olemi-
nen kesät talvet, vuodesta vuoteen, mutta senkin takia täytyi olla 
sisätöissä, että silmäni ei ollut kunnossa eikä sietänyt tuulta ja kylmää. 
Kyynelkalvo oli tukossa ja se vesisti. Kävin useita kertoja lääkärin 
luonna, mutta asiaa ei voinut auttaa.

”Monivuotinen työ alkoi.”
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Toimeentulomme parani, sillä sain kohtalaista palkkaa ja tein pal-
jon ylitöitä. Ylitöillä tienasin enemmän mitä tavallisella työllä. Olin-
han silloin nuori mies, 28-vuotias.

Vuonna 1928 vaimoni synnytti kolmannen lapsen, tytön. Tytölle 
panimme nimen Olga. Hän syntyi syksyllä kuten toisetkin lapset. 
Vaimolla oli täysi työ nyt, koska lapsi oli hyvin levoton. Monta yötä 
hän sai valvoa Olga-tytön kanssa, niin oli se lapsi rauhaton.

Aika kului rauhallisesti Veitsiluodossa. Lapsemme kasvoivat 
vähitellen vuosi vuodelta. Siinä keittiössämme asuimme vain, ja 
oli toisinaan useita kortteerimiehiäkin, n.k. ruokamiehiä, mutta 
kaikki ruokamiehet eivät olleet rehellisiä, vaan jättivät monet ruo-
kansa maksamatta. Kaikki, jotka niin tekivät, olivat karjalaisia. Eräs 
jätti maksamatta aika paljon vieden köyhiltä asukkailta saamisensa, 
useat muut pienempiä eriä. Ei siis ole luottamista toisiin ihmisiin, ei 
hyväänkään tuttavaan ja kaveriin, vaan on syytä pitää silmänsä auki ja 
olla varovainen.
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Isä ja äiti

Vuonna 1930 tuli surullinen kirje Karjalasta, kotoa Röhöstä. Tulin 
syömään kello seitsemältä oltuani sahalla eräällä yövuorolla. Silloin oli 
tullut kirje, että vanha harmaapäinen isäni oli kuollut 80-vuotiaana 
ja että hän kuoli surullisella tavalla, oman käden kautta. On vaikea 
ymmärtää, minkä takia hän niin teki, sillä isäni oli kaikin puolin kun-
non kansalainen.

Hän antoi aina hyviä neuvoja meille lapsilleen ja rakasti 
sydämestään totuutta: oli syvästi kristillinen ja luki sekä selitti meille 
aina Raamattua. Oli paljon kulkenut maailmaa nuoruudessaan ulko-
mailla, muun muassa Norjassa ja merillä. Hänellä oli syvä elämäntun-
temus. Hän rakasti ihmisiä ja oli avuksi kaikille, jotka tulivat hänen 
luokseen apua pyytämään. Vieras matkamies oli isän ystävä. Hän 
otti kattonsa alle kurjimmankin kulkian ja kohteli kaikkia isällisesti: 
ruokki ja juotti eikä ottanut maksua. Hän vihasi vääryyttä ja oli kau-
konäköinen. Hän sääli sorrettuja sekä orpoja ja leskiä ja koitti aut-
taa heitä. Hän rakasti meitä lapsiaan ja antoi meille vaikka suustaan 
palasen. Kaiken ikäänsä hän holhosi meitä isällisellä rakkaudella. 
Hänellä oli viisaita neuvoja, joita muistaen ei sorru maailmalle. Isä ei 

”Jos nyt olisivat isäni ja äitini elossa, niin minä osaisin 
antaa arvon heille.”
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ollut koskaan rikollisilla teillä ja oli aina ystävällinen naapureille. Sen 
takia hänestä pidettiin paljon. Hänen sanansa oli painava kokouk-
sissa. Hän neuvoi monta heikompaa matkamiestä. Hän oli kultainen 
isä meille lapsilleen, ja vielä hyvin kätevä. Kaikki taloudessa esiintyvät 
työt hän osasi tehdä: oli suutari, puuseppä, venemestari, rekimestari, 
tervan laskia, kattila seppä, metsästäjä, kalastaja, muurari, salvomies, 
lasinleikkaaja y.m. Siis kaikki työt, mitä tuli vastaan taloudessamme, 
hän teki. Vielä hän oli karvari, kotona valmisti nahkat, ja oli myös 
ketun pyytäjä. Viimeisinä vanhuudensa vuosina hän teki talvet puu-
astioita ja suuteroi lapikkaita. Korjasi myös monelle kuparikattilan 
ja pannun paikkaamalla niitä. Hänellä olikin suuri työkalukokoelma.

Näin hyvä isä siis oli mennyt minulta, ja kun luin kirjeen, se koski 
minuun kipeästi. Ruoka ei silloin maittanut, mieleni oli murheel-
linen. Jäin työstäni rokuliin sinä iltana.

Muistellessani isääni on syytä muistella äitiänikin, joka on myös 
mennyt manan majoille vuonna 1932.

Minun rakas äitini oli hellä ja uhrautuva. Hänen terveydensä kävi 
viime vuosikymmeninä heikoksi. Hänellä oli usein sairaskohtauk-
sia, ja vatsastaan usein valitti, mutta siitä huolimatta hän hoiti yksin 
taloutta. Hän hoiti karjan sekä kaikki tuvan puolella esiintyvät työt. 
Minun äitini oli niin hyvä äiti, että niitä harvoin on. Hän rakasti 
totuutta, sillä oli jäänyt jo pienenä orvoksi ja saanut lapsesta asti kulkea 
kerjäläisenä ja olla hyvien ihmisten armoilla eri kylissä Pohjois-Kar-
jalassa. Hän oli myös kasvattina eräässä pyhätössä erakkomummun 
luona (Skiitassa) luostarissa useita vuosia. Siellä hän oppi lukemaan 
pyhiä kirjoja slaavin kielellä ja muita hyviä tapoja. Hän oli luon-
teeltaan hyvin hellä ja usein itki muistellessaan lapsuuttaan. Hänen 
varhaisimpina lapsuusvuosinaan oli seitsemän hallavuotta Karjalassa. 
Silloin tuli hätä. Hän joutui kahden vanhemman sisarensa ja vanhan 
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äitinsä kanssa lähtemään muitten mukana mierontielle, merenrantaan 
Kierettiin pääneloon, kerjuulle. Siellä kuleksi karjalaisia naisia ja lap-
sia joukottain kerjuulla talosta taloon. Kaikki Kieretin sannatkin oli-
vat täynnä perheitä, jotka olivat joutuneet lähtemään asumuksiltaan 
nälkää pakoon.

Pikkupoikana ollessani äitin toivomus oli aina, että hän eläisi edes 
niin kauan, että minä, nuorin lapsi, täyttäisin 15 vuotta ja kykenisin 
elättämään itseni enkä joutuisi mierontielle lapsena niin kun hän.

Äitiltäni on minulla kauniit muistot, joita en voi unhoittaa 
koskaan. Kukaan ei ole minua niin rakastanut kuin äitini. Hän oli 
syvästi uskonnollinen ja rukoili puolestani yölläkin. Hän hoiti minua 
hellästi, mitä en ole voinut maksaa hänelle koskaan. Jos nyt olisivat 
isäni ja äitini elossa, niin minä osaisin antaa arvon heille.
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Muisto sunnuntaiaamusta Karjalassa

Tänään sunnuntaina, toukokuun 27. päivänä vuonna 1945, olen 
sairas. Yritin tänä aamuna töihin Lautisaaren ratatyömaalle, mutta 
minulla oli huono onni, sillä vasen jalkani loukkaantui jäätyään kah-
den vaunun väliin puristuksiin, ja tänään oli kova tuska jalassani. 
Nyt illalla kello kymmenen aikaan ei ole enää särkyä. Lääkärini on 
määrännyt minut makuulle ainakin kymmeneksi päiväksi. On hyvin 
ikävä olla liikkumata pitkät kesäpäivät.

Kotonani Vienan Karjalassa, hiljaisessa Röhön korpikylässä nuo-
rena poikana sain viettää monta rauhallista sunnuntaiaamua, joista on 
jäänyt mieleeni elämäni kauneimmat muistot. Kotikyläni uinaili kau-
niin järven rannalla. Oli leveä, kaunis hiekkaranta ja kotvan matkan 
päässä rannasta tuuhea ruokosikko. Siellä ei kuulunut moottoreitten, 
autojen eikä muitten koneitten pärinää, vaan ympäristössä vallitsi 
luonnon rauha, ja joka on päässyt syventymään luonnon rauhaan, 
osaa antaa arvon sille.

Viikon työn jälkeen, herättyäni sunnuntaiaamuna, menen ulos 
tuvasta. Mitä siellä näkyy ja kuuluu? On aivan tyven. Järven vesi 
on peilikirkas, ei värähdystäkään pinnalla. Aurinko paistaa täydellä 

”Järven vesi on peilikirkas, ei värähdystäkään pinnalla.”
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terällään ja ilma on lämmin. Kalaparvet risteilevät rannalla, jotkut 
suuremmat kalayksilöt molskahtelevat veden pinnalla. Sorsapari 
uiskentelee lähellä. Kaksi valkoista joutsenta ui kauempana.

Kotini ympärillä kasvaa rehevä ruoho kivettömällä, sileällä ja 
puhtaalla kentällä. Tuolla on ohrapelto, jossa kasvaa kaunis oras. 
Tuossa on juurikasmaa. Siinä kasvaa paljon perunaa, sipulia, naurista, 
hernettä ynnä muuta. Kaikki näyttää niin lupaavalta. Tuolla kylän 
toisessa päässä kuuluu karjapaimenen torven ääni. Paimen ajaa kylän 
karjaa laitumelle. Äitikin vei oman karjamme, viisi lehmää, kaksi 
mullikaa ja vasikan, kylän karjan joukkoon. Siellä ne ovat laitumella 
päivän, ja illalla paimen tuo ne kotia.

Tuolla heinikössä kuuluu heinäsirkan sirinää. Tuossa lentelee 
joukko pääskösiä, jotka rakentavat pesää räystään alle. Tuolla on suuri 
joukko muita pikkulintuja, jotka laulavat niin komeasti, visertelevät 
niin kauniisti. On ihanaa loikoilla nurmikolla ja kuunnella sekä kat-
sella tätä luonnon ihanuutta. Keväinen tuoksu ja luonnon rauha 
tekee mielen iloiseksi. Silloin ihminen tuntee itsensä sanomattoman 
onnelliseksi.

Tuolla lähellä näkyy naapuritaloja: ne talot ja ihmiset ovat kaikki 
hyvin tuttuja. Hyvä sopu vallitsee naapurien kanssa, ei sanankaan rii-
taa ole koskaan. Silloin iloitaan ja leikitään, kun tavataan toisiaan. 
Ei tarvitse orjailla koskaan ketään. Kaikkia sanotaan sinuksi, jopa 
tuntemattomia kulkijoitakin. Uusiin tapoihin suhtaudutaan varovai-
sesti. Kaikessa vallitsee sopu ja yhteisymmärrys. Siellä ihminen tuntee 
itsensä suureksi. Ei ole ketään herraa, paitsi kylän kansakoulun opet-
taja. Opettaja on usein ymmärtäväinen ja tietää paikkakunnan tavat. 
Hän ei vaadi liikoja, vaan hyvin sopeutuu kylän tapoihin. Siksi kylän 
asukkaat kunnioittavat opettajaa.
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Oltuani hetken ulkona ja ihailtuani kaunista luontoa palasin 
takaisin tupaan. Siellä oli sunnuntaiaamun tunnelma. Tavan mukaan 
siellä oli useita vieraita, naapuritalojen isäntiä pitkine partoineen ja 
piippuineen. Siellä juttelivat viikon töistä sekä maailman asioista. 
Naisväki valmisti aamiaista ja keitti suurella pannulla kahvia, jota tar-
jottiin vieraille. Tuvan suuressa uunissa paloi puita. Siellä oli tapana 
joka päivä leipoa aamulla. Nyt sunnuntaiaamuna oli erikoisia herk-
kuja leivottavana. Paistettiin kakkaroita, tehtiin monenlaisia sankia. 
Oli myös käyty äsken nuotalla ja saatu runsaasti hyviä kaloja: suuria 
siikoja, muikkuja, ja saatiinpa nuottaan hyvä lohikin. Nyt tehtiin kala-
kukkoja suuresta siiasta ja lohesta. Kattilalla keitettiin kalaa ja perunoita.

Aamiainen alkoi kello 9–10. Silloin oli ruokaa. Maitoa ja voita oli 
yltäkyllin muun ruuan lisäksi. Kun oli syöty lihakeitto, kalat, perunat, 
kalakukot, sankit ja kakkarat, hyvin syöneenä hyvässä ilmastossa ja 
luonnon rauhassa oli terveys ja hyvinvointi. Herrat saivat olla rau-
hassa, eikä siellä ollut hermostuneita ihmisiä.

Syötyämme sunnuntaiaamiaisen pukeuduimme parhaisiin, mitä 
kenellä oli. Alkoi juhlarauha. Nuoriso kokoontui yksiin ja alkoivat 
kylän tanssiaiset (kisat). Kesällä tanssihuone (Kisapirtti) oli tavallisesti 
jonkun talon tilavassa eteisessä. Sinne kokoontuivat kylän tyttäret ja 
pojat. Soittimia ei usein ollut, mutta kisattiin vanhan tavan mukaan 
laulun tahdissa. Laulun alkoi tavallisesti joku kylän hyvä laulajatyttö 
ja muutkin nuoremmat tytöt yhtyivät siihen lauluun. Se oli jotain 
sekavaa venäläistä laulua, joka oli siirtynyt polvesta polveen: sanat oli-
vat vailla muotoaan, kun laulajat eivät itsekään ymmärtäneet niitä. 
Sen laulun tahdissa sitten kisattiin. Tavallisesti oli ensimmäinen kisa 
karjalainen katrilli, sen jälkeen seurasi monia muita kisoja. Olipa 
piiriä, suomalaisia tansseja sekä Vedä verkoa, Kudo sarkaa. Viimeinen 
oli usein morsiankisa.
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Pojilla oli tavalliset, hyvät puvut ja nauhakengät sekä usein kauluk-
set, mutta ilmankin oltiin. Sillä ei ollut niin väliä, minkälaiset tami-
neet olivat omassa, tutussa piirissä. Maailman muodit eivät tulleet 
kysymykseen. Naiset eli tyttöset sitävastoin pukeutuivat hyvin kirk-
kaisiin väreihin, ja se oli todella loisto näky, kun kylän tytärjoukko 
käveli kesäisiä teitä kisapirttiin.

Heillä oli oma muotinsa, karjalaispuku. Siihen kuului usein mekko 
(”Kosto”) kirkasväristä silkkiä ja samoin esiliina (”Vatukka”) eriväristä 
silkkiä. Jokaiselle kuului vielä rinnalle ristiin asetettava silkkihuivi 
(”Rintapaikka”) pään ympärille ja myös hiuslettiin rusetille leveä silk-
kinauha. Paita heillä oli lyhythihainen, valkoista palttinaa eli liinaa. 
Vielä oli monenlaisia rintakoristeita ja joillain paikkakunnilla tukan 
vierus koristeltu sormuksilla, helmillä ynnä muilla. Nämä varus teet 
tekivät tytärjoukon hyvin loistaviksi, ja silkkipuvut kohisivat.

Joku ehkä ihmettelee, mistä ja miten ovat saaneet korpikylän 
tyttäret niin hyviä vaatteita. Se oli kansan tapa, että tyttäret pani-
vat vaatteisiin jokaisen markan ja kopeekan. Nuukunpa ei ollutkaan 
menoja mihinkään. Köyhinkin palvelustyttö sai vaatteita ja oli hyvin 
puettu.

79



Puaskasta ja muista seurapeleistä

Mainittu seurapeli puasko oli Karjalassa hyvin suosittu sunnuntaisin. 
Sitä peliä en ole nähnyt muualla enkä tiedä, mistä se on saanut alkun-
sa.1 Peliä oli pelaamassa sekä nuoria että vanhoja. Usein näki siinä 
pelissä pitkäpartaisia ukkoja.

Peli oli seuraava: puaskat olivat luupaloja poron ja lehmän sorkista, 
läheltä kaviota olevia jäsenluita. Näitä puaskoja oli koottu tuhansia 
pareja pelaamista varten. Kylän laidalla oli urheilukentän tapainen 
kankas, johon kokoonnuttiin suurin joukoin. Sinne kantoivat miehet 
kuikannahkansa, jotka olivat täynnä puaskoja. Näitä puaskoja asetet-
tiin rivikkään, 1–2 paria kiviä kohti. Jokaisella pelaajalla oli kaksi kap-
paletta käteen sopivia ja oikein valikoituja kiviä. Näillä kivillä heitti 
jokainen määrätyn välimatkan päästä puaskariviä. Hyvät, oppineet 
heittäjät saattoivat voittaa päivän mittaan kymmeniä kopeekkoja, sillä 
puaskapari maksoi sovitun hinnan. Yhdellä kopeekalla sai 8–9 paria 
puaskaa.

1 Saamelaisilla on vastaava ”paaskopeli”, Päskksiõr.  (toim. huom.)

”…oppineet heittäjät saattoivat voittaa päivän mittaan 
kymmeniä kopeekkoja…”
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Oli paljon muitakin seurapelejä. Kyykkä, pölkkykyykkä ja 
maakyykkä, monta erilaista pallopeliä, nuorille pojille ja tytöille juok-
supelejä, nuorakisa. Pirusilla, Piilosilla. Poliisit ja rikolliset oli suosittu 
seurapeli. Oli vielä sokkosilla sisällä sekä läppää.

Nämä olivat kaikki hauskoja pelejä, mutta viime aikoina tuli 
valitettavasti huonompiakin ajanvietteitä Karjalaan muualta, nimit-
täin korttipeli. Se sai peloittavat mittasuhteet. Sitä pelasivat vanhat 
sekä nuoret, leikkiä sekä rahan päältä. Moni hävisi rahansa kortilla. 
Se oli ikävä ilmiö.
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Kemin taistelut saksalaisia vastaan 
7.-8. lokakuuta 1944

Lokakuun alkupäivinä 1944 saavuin töistäni Petsamosta lomalle per-
heeni luo, Kemin Torvisenpesälle. Silloin alkoi kuulua kummia jut-
tuja. Suomen hallitus oli antanut saksalaisille sellaisen määräyksen, 
että saksalaisten oli poistuttava maasta määrätyn ajan kuluessa. Se oli 
kummaa kuultavaa, olivathan saksalaiset olleet maassa useita vuosia 
ja rakentaneet paljon parakkeja ynnä muita. Saksalaisia kiehui kaikki 
paikat täynnä Pohjois-Suomessa, ja näytti siltä, että he eivät lähde 
ikinä pois. Aika oli siis jännittävä, ja sähköä oli ilmassa.

Evakoita purkautui pohjoisesta lehmäkarjoineen suuria joukkoja. 
Kaikki Pohjois-Suomi tyhjennettiin asukkaista ja eläimistä. Meille-
kin Kemissä annettiin sellainen kehotus, että saamme lähettää lapsia 
Ruotsiin ja tavaroita siirtää etelään. Panimme mekin toimeksi ja lähe-
timme kaksi nuorinta lastamme, Tapanin ja Pentin, Ruotsiin muitten 
mukana. Olihan ikävää lasten jäädä sodan jalkoihin jos niin sattuu. 
Tavaroitamme emme lähettäneet mihinkään, vaikka monet naapu-
rimme veivät niitä junaan. Rautatiekin oli ylikuormitettu eikä ollut 
vaunuja saatavissa.

”Heidän mielityönsä, tuhoaminen, oli päässyt valtaviin 
mittasuhteisiin.”
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Ne saksalaiset joukot, joita ympärillämme kuhisi, eivät estäneet 
evakointia, mutta päivä päivältä kävi tilanne kriitillisemmäksi. 
Saksalaisten lähdön määräpäivä alkoi lähestyä ja he kävivät yhä her-
mostuneemmiksi. Suuri hävitysvimma valtasi heidät, ja he alkoivat 
hävittää omaisuuttaan. Lähellä olevalta Kemin lentokentältä alkoi 
kuulumaan joka päivä kovia räjähdyksiä, niin kovia, että ikkunat heli-
sivät ja esineet putoilivat hyllyiltä. Saksalaiset räjäyttivät parakkeja ja 
lentohalleja.

Suuret tulipalot loimusivat joka päivä. Siitä aavisti, että hyvää ei ole 
tulossa. Ihmisiä ja suuria karjalaumoja kulki tiellä etelään, Sisä-Suo-
meen, ja pohjoiseen, josta mentiin Tornion kautta Ruotsiin.

Saksalaiset olivat kovasti touhussa. Niitä ajeli tie täynnä autoilla, 
moottoripyörillä, hevosilla y.m. Sitten he alkoivat harjoittaa ilkeyttä, 
ottaa kiinni sivilimiehiä panttivankeikseen. Missä vain tapasivat mie-
hen, niin ottivat mukaansa. Työväen talolta he ottivat kaikki miehet, 
jotka olivat siellä palvelustaan suorittamassa, IS-joukot. Sinne joutui 
kaupunkin suuria herrojakin saksalaisten uhreiksi.

Kuultuani, että pitää olla piilossa silloin, kun näkyy saksalaisia, 
istuin sisällä, ja hädän tullen olisin painunut sängyn alle piiloon. 
Räjähdykset vain jatkuivat joka päivä kovalla voimalla, ja sen lisäksi 
kuului, että saksalaiset miinoittivat Kemijoen rautatiesiltaa ja olivat 
ottaneet haltuunsa Kemin rautatieaseman sekä kaupungintalon, len-
nättimen, puhelinkeskuksen y.m. Nyt ollaan jamassa. Etelään ei enää 
pääse eikä mihinkään, tiet ovat tukossa joka paikkaan. Saksalaiset var-
tiat ovat jokaisella tiellä.

Viimein tuli sellainen käsky syyskuun 2. päivänä, että kaik-
kien sivi lien on mentävä keskuskansakoululle evakkoon, tulee sota 
Kemissä. Käskyä oli noudatettava, mutta meitä muutamia miehiä ja 
naisia jäi vielä menemättä. Vaimoni ja lapset menivät sinne, jäin yksin 
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asuntooni. Tuli mitä tuli. Kaivoimme maahan haudan ja piiloitimme 
sinne tava ramme, jotka olimme pakanneet puulaatikoihin.

Maattuani yksin asunnossani tuli seuraavana päivänä poliisi-
auto ja kehoitti kaikkia lähtemään kaupunkiin, sillä sota tulee Kari-
haaraankin. Joutuisimme tuleen. No mikäs siinä, virkavaltaa täytyy 
totella. Nousin ”Mustaan maijaan”, poliisiautoon, ja ajaa huristin kes-
kuskansakoululle. Siellä oli paljon muitakin. Kymmeniä tuhansia oli 
siviliväkeä, kaikki rakennukset ja huoneet täynnä.

Nyt kasvoi jännitys huippuunsa, ratkaisu oli lähellä. Odotimme 
niin kuin härkä hamaraa. Saksalaiset hyppivät kuin pirut ja komen-
telivat jakaen käskyjään. Ihmiset pidättivät henkeään, liikkui toinen 
toistaan pöyristyttävämpiä huhuja. Suomalaiset poliisit naulasivat 
seiniin saksalaisten painattamia julisteita kansalle, että olla kuuliai-
sia ja totella saksalaisten määräyksiä, muuten kohtaa ankara tuomio, 
sekä luovuttaa saksalaisille kaikki omaisuus, mitä he tahtovatkaan. Siis 
olimme täysin saksalaisten herruuden alla.

Eräänä päivänä tuli suomalainen poliisi sanomaan, että Saksan 
puollustusvoimat räjäyttää Kemin kaupungin laivasillan kello seit-
semän illalla ja että silloin pitää mennä rakennuksen alimpaan kerrok-
seen suojellakseen henkeään. Puoli seitsemän sullouduimme pimeään 
kellariin ja pidimme henkeämme, että milloin alkaa räjähtelemään, 
mutta seitsemältä ei kuulunut mitään. Silloin kävi poliisi sanomaan, 
että tunnilla on myöhästytty, siis kello kahdeksan paukkuu. Kär-
siimme tunnin, ja sitten kuului kovaa jyrinää. Laivasilta lensi ilmaan 
monesta paikasta.

Viimein rauhottui. Me kömpimme ylös neljänteen kerrokseen. 
Huoneemme ikkunat olivat ehjät, mutta arvasimme, etteivät asiat 
olleet niin kaikkialla. Menimme ulos katsomaan, ja siellä kohtasi 
meitä ruma näky. Kaikkialla kaduilla oli särkyneitä lasinpalasia. 
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Ikkunat olivat usein paikoin riekaleina. Ihmiset olivat kauhun val-
lassa, mutta saksalaiset lentelivät sinne sun tänne. Heidän silmänsä 
kiehuivat niin kuin mielipuolten. Heidän mielityönsä, tuhoaminen, 
oli päässyt valtaviin mittasuhteisiin.

Viimein koitti syyskuun 7. päivä. Olimme olleet evakkona kes-
kuskoululla 3–4 päivää kauhun valtaamina. Silloin tällöin kävi saksa-
laisia sotilaita koululla muka tyttärien luona, sillä saksalaiset pitivät 
kovasti naisseurasta. Useimmat Kemin tytöt ja rouvatkin olivat kiin-
tyneet saksalaisiin siinä määrin, että lopulta suomalaisille sotilaille oli 
suoranainen vaara naisten taholta. Tytöt rakastivat saksalaisia, mutta 
vihasivat omia sotilaita.

Alkoi kuulua sellaista, että suomalaiset ovat tulossa ja aika lähellä 
Kemiä. Sen huomasi saksalaisten liikehtimisestä. Eikä kulunut kauan 
aikaa, kun alkoi kuulua ammuntaa Kemin ympärillä. Suomalaiset 
tulivat leveälti etelästä, idästä ja pohjoisesta. Toiset joukot taistelivat 
Torniossa ja pienempi joukko suomalaisia oli Karihaarasta länteen 
Pajusaaressa. Saksalaisten hallussa oli Karihaaran tie ja vanha kau-
punki. Kello 4–5 illalla ajoi suuri joukko saksalaisia kolonia keskus-
koulun kartanoon. Kuului, että suomalaiset joukot ovat Ristikankaalla 
sekä toisaalta Oulun maantien haarassa. Nyt oli meille odotettavissa 
vihdoinkin toivottu vapaus näiden kauhun päivien jälkeen.

Luulimme, että saksalaiset antautuvat ja sitä varten tulivat kou-
lun kartanoon sivilien rauhoitetulle alueelle, mutta niin ei olleet asiat. 
Kello 6–7 näimme omin silmin, kun saksalaisten kranaatit räjähtelivät 
hautausmaan laidassa. Suomalaiset eivät voineet ampua sivilien täh-
den, sillä vanha kaupunki oli rauhoitettu paikka. Nyt kuului ampu-
mista Karihaarankin suunnalta, ja heti huomasimme siellä tulipaloja. 
Nousimme oikein koulun katolle katselemaan, missä tulipaloja on. 
Niitä näytti olevan paljon ja laajalti, niin kuin koko Karihaara olisi 
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tulessa. Totesimme, että Juntonkankas sekä Karihaaran suuri kansa-
koulu olivat tulessa. Muita tulipaloja oli paljon, mutta ei eroittanut, 
mitkä talot paloivat. Monet sivilit, naiset, itkivät kovasti ja saivat 
hermokohtauksia.

Kello oli ehkä 9–10 illalla, oli pimeää. Saksalaisjoukko kolonineen 
oli yhä kaupungissa. Silloin huusi joku, että ”mikä se turina kuuluu”. 
Huomasimme heti, että asiat eivät ole nyt oikein. Saksalaiset alkoivat 
taas ilkeillä. He ampuivat Laitakaria kohti jollakin liekinheittimellä, 
sillä siellä syttyi palamaan joku puurakennus tai rimamöljä. Me 
olimme levottomia, että mitähän ne tekevät meille ja muuta pahaa.

Silloin huomasimme, että saksalaiset joukot lähtivät liikkeelle 
hyvin hiljaa, ja kun ne menivät kaupungintalon ohi, niin räjäyttivät 
sen ja toiselta puolelta sytyttivät palamaan erään liiketalon. Meillä oli 
sydän kurkussa, että jos ne pamauttavat meitä. Meillä oli tiedossa, 
että kaupungintalo oli miinoitettu ja aika lähellä keskuskoulua. Sen 
takia pelkäsimme, että räjähdyksessä voi käydä meille huonosti. Oli 
painuttava taas alakertaan kellariin säilyttääksemme henkemme. Se 
oli eri kuhinaa, kun tuhansia ihmisiä sulloutui alakertaan pimeään. 
Siellä istuimme niin kuin hiiret äänettöminä ja odotimme kuolemaa.

Joku utelias kävi ulkorapulle ja tuli sanomaan, että talo palaa 
lähellä meitä. Silloin ymmärsimme vaaran: jos nyt emme saa sam-
mutetuksi tulipaloa, niin kohta olemme tulimeressä. Valkea leviää yli 
kaupungin ja silloin paistumme niin kun silakat. Joku juoksi taas ulos 
ja toi sanoman, että toisella puolella on tulessa kirkko. Nyt olemme 
tulipalojen keskellä, turvaa ei ole mihinkään.

Todensimme kummiskin, ettei kirkko palanut. Se oli näköhäiriö, 
sillä tulen loimu toiselta puolelta löi kirkon ikkunoihin kuvansa: 
todella näytti siltä, että kirkko oli täynnä tulta.
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Poliisimiehiä tuli sanomaan, että jokaisen miehen on lähdettävä 
tulipaloa sammuttamaan. Mikäs siinä, minä lähdin ja monet muut-
kin. Tuli oli saanut siinä liiketalossa suuren vallan, samoin vieressä 
toinenkin. Sota oli kiihkeimmillään Karihaaran suunnalla. Sieltä kuu-
lui kovaa rytinää ja pauketta. Ilma oli hyvä, tyven, palopaikalla oli 
rauhallista. Sinne ei ampunut kukaan. Palokunta oli myös siellä ja 
paljon meitä muita.

Nyt oli Turisti-hotellia suojeltava, sillä sen ulkoseinä jo paahtui 
pahasti. Ne kaksi taloa olivat täydessä tulen vallassa. Vesipumput eivät 
toimineet, joten vettä oli kannettava ämpäreillä. Koko yön teimme 
työtä kovasti ja saimme tulen vallan rajoitetuksi. Turisti säästyi. Mutta 
mitä tapahtui Karihaarassa, se oli tietämätöntä. Kovaa pauketta sieltä 
vain kuului.

Vihdoin koitti aamu, ja sodan myrsky oli hiljentynyt. Karihaaran 
tulimeri leimusi vielä mutta pienempänä. Monen koti jäi täysineen 
sinne, joten ihmisten sydän sykki siitä, että miten on käynyt hänen 
kodilleen ja tavaroilleen. Jo aamuhämärässä lähti muutamia Kari-
haaraan päin tiedustelemaan, mitä on tapahtunut ja vieläkö hänen 
kotinsa on olemassa.

Pian tulikin tietoja, että Karihaarassa ei ole lohdullinen näky. 
Vain savuavia raunioita ja taas raunioita, hirveää hävitystä ja kotien 
ryöstöä. Tavarat olivat hävinneet monilta niiltäkin, joiden koti vielä 
oli pystyssä. Sota oli käynyt yli asutuskeskuksen. Entä Karihaaran 
tie? Se oli kauhean näköinen, kun jälkeenpäin kävi siellä tutkimus-
matkalla. Kävelin Koivuharjulle asti, eikä ollut muuta erikoista kuin 
että saksalaisten suuret varastot paloivat. Koivuharjulta eteenpäin 
jo näkyi muutkin. Siellä oli saksalaisten pitkä kolona tuhottu tiellä. 
Siellä oli jos minkälaista kärryä ja muuta romua.
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Nyt oli siis sota loppunut Karihaarassa ja vanhassa kaupungissa. 
Suomalaisia sotilaita, kärsineen näköisiä ja väsyneitä miehiä, alkoi 
virrata kaupunkiin. Helpotuksen huokaus pääsi meiltä, kun kohta-
simme suomalaisia joukkoja. Mitenkä tuntuivatkaan rakkailta meistä 
ne likaiset suomalaiset sotilaat, jotka laahustivat väsynein askelin 
suurissa joukoissa kaupunkiin vapauttajinamme. Tunsimme suurta 
iloa silloin, kun olimme vapautuneet painajaisestamme. Se oli suuri 
juhlapäivä, kun kaupunki oli vapaa ja suomalaiset sotilaat etsiskelivät 
saksalaisia piilopaikoistaan.

Saksalaiset oli karkoitettu, mutta suuret joukot oli myös saatu 
sotavankeiksi. Vangit koottiin kaupungin puistikkoon aitauksen 
sisään. Heitä oli useita satoja, sekä muutamia saksalaisia naisiakin. Oli 
myös vankien joukossa puolikymmentä suomalaista tyttöä. Ne olivat 
niitä saksalaisten rakastajia eli ”liplinkiä”. Suuri joukko uteliaita sivili -
ihmisiä kokoontui kaduille ihmettelemään. Suomalaiset vankineitoset 
seisoivat totisina. Saksalainen upseeri vei kunniamerkit neitosten rin-
taan, mutta neidit pistivät metallinsa taskuun häveten ihmisjoukkoa, 
koska heidän toimintansa oli epäisänmaallista, suunnattu omien vel-
jien päänmenoksi.

Kävelin ahneesti sotilasjoukoissa ja etsin omaa poikaani Anttia, 
mutta en löytänyt mistään. Kyselin, mutta kukaan ei tiennyt pojas-
tani, vaikka niissä joukoissa hänen piti olla. Jo arvelin, että pojalle on 
tainnut käydä huonosti, kun sanottiin paljon kaatuneen suomalaisia.

Seuraavana aamuna varhain lähdin kävelemään kaupunkin katua 
käydäkseni Karihaarassa katsomassa, onko asuntoni vielä pystyssä. 
Käveltyäni Nahkurinkatua poikani tuli odottamatta vastaan. Hän 
sanoi: ”Isä, etkö tunne minua?”

Nostin pääni ja huomasin pitkän, terveen nuoren miehen. Poi-
kani! Miten olikaan suuri ilo, kun löysin hänet aivan sattumalta.
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Poikamme kertoi, että hän oli viime yötä asunnossamme ja ettei 
se ole vahinkoittunut. Kolme koppiinsa jäänyttä kaniiniakaan eivät 
ole kuolleet. Asunnostani olivat vain ikkunat lennelleet paikoiltaan 
räjähdyksien voimasta.

Palasin hänen kanssaan takaisin keskuskansa koululle, jossa muu 
perheemme oli. Taas olimme kaikin yhdessä. 

Rannan perhe 40-luvulla. Vasemmalta oikealle: Nasti, Oili (Olga), 
Pentti, Tapani, Antti, Valde, Veera ja Otto.
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koki monenlaista. Nuoruutensa hän vietti Muurmannin rataa 
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