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Palaamme vielä

”En unohda teitä. Lupaan vielä tulla takaisin ja pitää huolen, että perheemme
voi elää rauhassa”. Ajat olivat olleet kovia Nikolaille ja hänen veljilleen, jotka
olivat juuri pahimmassa iässä välttääkseen kaiken käsillä olevan. Kun hän
joulukuisena talvi-iltana vuonna 1919 hyvästeli harmaapartaista pappaansa
hänen päätään silittäen ja jo kovaa vauhtia vanhempaa polvea muistuttavaa
isäänsä samoin tervehtien sukunsa pirtissä Ruotšjärvellä, oli sota raivonnut
Venäjällä useita vuosia. Taisteluja oli käyty Saksan vastaisella rintamalla
Karpaatteja myöten, missä myös Nikolain vanhempi veli Feodor oli pidellyt
kunnianarvoista pitkäkaulaista sotilaskivääriä kädessään toivoen vielä
pääsevänsä takaisin kotiinsa kauas Venäjän syrjäseudulle, jossa vain varkaita ja
raiskaajia pidettiin piilossa – niin sanottiin. 

Sota tuli kuitenkin lähemmäs, aivan kotiovelle asti. Kaukaiset sodat, keisarin
suuntaamat, eivät tunteneet enää paikallisuutta. Aate oli muuttunut tasa-arvoa
ja vapautta korostavaksi, kaikkien asiaksi. Leipää ei edelleenkään ollut, mutta
totta oli, että sota oli tasa-arvoisempaa: nyt myös oman kylän miehet saattoivat
murhata toisiaan mitä erikoisimmista syistä. Suomalaiset vapaaehtoiset olivat
lähteneet vapauttamaan Karjalaa Venäjän ikeestä sankoin joukoin aikaisemmin
keväällä. Menestystä oli tullut tappioita kaihtamatta, mutta vauhti oli tyssännyt
etelässä Aunuksenkaupunkiin vastahankaiseen paikallisväestöön ja yhä
enemmän voimia keränneeseen punaiseen vallankumousjoukkioon, joka



sotaisuutensa pauloissa vasta kehitteli ideologiaansa. Peruutusvaihe käynnistyi
heinäkuussa kohtalokkaan maihinnousun myötä, ja suomalaiset lähtivät
nostamiensa vapaaehtoisten kanssa kohti Suomea.

Jo aiemmin olivat erilaiset retkikunnat lähtenee Karjalan selkosille
vapauttamaan Karjalaa mitä moninaisimmilla motiiveilla. Nämä retkikunnat
olivat suunnanneet pohjoiseen, jossa väestö oli konkreettisesti enemmän
suomalaismielistä. Kauppasuhteet ja kulkureittien sopivuus Suomeen päin
olivat pitäneet niin kutsutut vienalaiset tiiviimmin kiinni naapurissaan.
Aunuksessa asiat olivat toisin. Vaikka suomalaiset saivat karjalaisia mukaan
sotimaan nimellisesti oman asiansa puolesta, eivät kaikki kuitenkaan halunneet
riskeerata omaa elämäänsä asian puolesta. Innokkaita toki oli, kuten reilu
parikymppinen sotaveteraani Feodor ja vähän nuorempi Nikolai todistivat.
Parempi huomen ja vakaammat olot viehättivät. Eivätkä punaisten
mobilisointihalut ja mustavalkoinen puhdistusmentaliteetti innostaneet
pientilallisia käsityöläisiä. Näytti, että se vähäkin mitä oli, oli menetettävissä
pian.

Kun syksy 1919 eteni vääjäämättä kohti joulua, ei viimeisilläkään rintamilla
ollut enää mitään tehtävissä. Nikolai kuunteli kokenutta ja sodissa karaistunutta
isoveljeänsä, joka ehdotti, että veljekset lähtisivät Suomen puolelle pakoon,
koska uusi sotaretki olisi luvassa lähitulevaisuudessa; nyt vain omia kansalaisia
vastaan. Niin huhuiltiin. Jos he jäisivät kotiinsa, heidät todennäköisesti
tapettaisiin osallistumisesta valkoisten puuhiin, joissa he olivat touhunneet
koko kesän. Pako olisi vain väliaikainen ratkaisu, kunnes ajat rauhoittuisivat ja
olisi turvallista palata kotiin. Matkaa rajalle oli vain muutamakymmentä
kilometriä, joten jos veljekset suuntaisivat yön aikana suksin, he olisivat perillä
jo aamulla suomalaisten sotajoukkojen varmistusjoukkojen ja muiden
pakenevien mukana. 



Naapuritalosta saapuivat Ivan ja Sergei, jotka olivat kalastaneet, metsästäneet ja
myös sotineet pakomatkaa suunnittelevien veljesten kanssa. Heillä oli
samanlainen hätä huomisesta, tietenkin. Ei tässä paljon muu auttanut kuin
suunnata suksille ja kohti Suomea. Oven jos löisi säppiin kuitenkin, ettei
kaikkea viedä heti patrullien toimesta. Eikä neljää ilman viidettä. Nikolain ja
Feodorin muutamaa vuotta nuorempi veli Ivan oli aikonut lähteä myös
suksimatkalle, vieläpä kiväärin kanssa. Feodor läpsäisi tukkapöllyn ja otti
kiväärin pois. ”Ei tuollaiset räkänokat vielä sotimaan ole valmiita. Jää kotiisi
vahtimaan muamoa ja toattoa. Tulemme takaisin vielä.” Mutta Ivan ei tästä
lannistunut. Hän marssi pihalle ja löi sukset jalkaansa. Ampukoot vaikka, jos
eivät mukaansa huoli. Ei siinä ollut muuta tehtävissä kuin ottaa pikkuveli
mukaan. Joskus sitä on mieheksi kasvettava.



Pi� sinutkin riesaksi o�aa

Samalla kun miehet keräsivät eväitä ja ampumatarvikkeita mukaansa tuli
Säämäjärven kaakkoiselta suunnalta sen kuuloisia ääniä, että punaisten joukot
eivät olleet enää kaukana. Kylien tarkastus- ja puhdistuskäynnit olivat edenneet
nopeasti. Ei ollut siis aikaa hukattavaksi, vaan suunnattava suoraa päätä yön
selkään ja toivottava parasta. Onneksi reitti oli tuttu ja matkalla vain
ystävällismielisiä kyliä, joskin mahdollisuus punaisiin kääntyneistä oli olemassa.

Viisihenkinen miesporukka oli erittäin hermostunut lähtiessään kotikylänsä
laitamilta kohti synkkää metsää. Sinänsä tuntui kuin minkä tahansa metsäretken
alussa, mutta toisaalta, paluu takaisin saattoi jäädä arvailun varaan. Näkisivätkö
he enää vanhempiaan tai kotitaloansa? Ja jos näkisivät, missä kunnossa? Kun
sukset piirsivät ensimmäiset jälkensä tuoreeseen talvihankeen, joukko oli hiljaa
kuin tšasounan seesteisessä rauhassa. Kukaan ei myöntänyt pelkäävänsä. Mutta
ehkä kuitenkin jännitystä vahvempi tunnetila vallitsi ikihonkien varjostaessa
heidän siluettejaan.

Asiaa ei helpottanut, että pappisseminaarinsa kesken jättänyt Ivan hiihti
urheasti miesjoukon perässä antamatta periksi vahvemmilleen. Feodoria kalvoi
asia joka kiskaisulla; mitä jos hänelle käy jotain? Välillä hän naljaili Ivanille
isoveljellisesti, yritti päästä hänen ihonsa alle ja saada hänet kääntymään
takaisin. Ivan vain hiihti ja puri hammasta. Muut joukkiosta eivät niinkään



tähän kiinnittäneet huomiota, kun tärkeämpää oli päästä vain nopeasti kohti
rajaa, jotta perässä hiihtävät sotajoukot eivät saavuttaisi heitä.

Taukoja ei juuri pidetty. Nopeasti haukattiin kuivattua kalaa ja aamulla
paistettua leipää. Tulia ei viitsitty tehdä vihollisten vuoksi, eikä tarvinnutkaan,
koska yö oli suhteellisen lämmin. Onneksi jokin luonnonvoima oli heidän
puolellaan. Oli kannattanut kumartaa ikonin edessä joka kerta, kun pirttiin oli
astunut. Sukset viuhottivat halki metsien ja hankien. Kesällä niin kalaisat järvet
ja märät suot olivat talven myötä peittyneet riitteeseen ja lumikerroksen alle.
Niitä katsellessa Nikolai pohti, että onkohan asiat paremmin seuraavaan kesään
mennessä, kunnes oli taas hetki kumartaa taittuneen kuusen oksan alta ja
ponnistaa suksea taaksepäin siivittääkseen itsensä liukuun.

Pakomatka vei Ruotšjärveltä Suojärven Riuttavaaraan. Alueelta tuli satoja pakolaisia Suomen puolelle. 
Kuva: Operatiivinen kartta 1942



Aamun ensimmäiset tunnit olivat käsillä, kun Suomen rajalle oli kymmenisen
kilometriä. Tšalkin ja Munduselän välistä oli tarkoitus puskea mahdollisimman
suoraan Kaksinaisten rajanylityspaikalle, tai jopa hitusen sen viereen, jotta
mahdolliset vihollispatrullit eivät sattuisi samalle odotetulle reitille. Ei
kauankaan, kun läheisessä metsikössä humahti muutaman hengen partio
näreen taakse piiloon. Miksi he olisivat menneet piiloon, jos he eivät valvoisi
heitä? Kaikki heittäytyivät vatsalleen hankeen, vain kevyt hengityksen luoma
höyry pääsi jokaisen suusta aamuyön koristukseksi. Feodor näytti tottuneesti
taktisia merkkejä, jotka varsinkin Ivanilta menivät pahasti ohi. Osa miehistä
lähti perääntymään maata pitkin, mutta Ivan ampaisi pystyyn ja lähti
hiihtämään kohti Suomea. Feodor ei ehtinyt tehdä mitään. Sen sijaan hän päätti
ampua laukauksen mättään taakse piiloutunutta porukkaa kohti ja huusi:
”Keitä olettekin, meitä on tässä vasta tiedustelupartio. Perässämme hiihtää
satahenkinen porukka konekivääreineen. Ette pääse kovin kauas, jos ette heti
lähde samaan suuntaan mistä tulettekin”. 

Mitään ei tapahtunut hetkeen, mutta pian jo tuli kuulia takaisin mättään takaa.
Kaikki miehet ampuivat samaan suuntaan suulliset ja samalla ryhtyivät
konttaamaan sivummalle. Syntyi pienen hetken kiivas tulitaistelu, mutta
tarpeeksi pitkä, jotta sykkeet saatiin koholle ja ikimetsä raikumaan.
Vihollispartio irtaantui kolostaan ja suuntasi Feodorin haluamaan suuntaan.
Tilanne näytti etenevän suotuisasti. Pakolaisjoukkio nousi taas suksille ja
ampaisi jo tovin hiihtäneen Ivanin perään. He tiesivät, että todellisuudessa juuri
vihollispartiolla saattoi olla se satahenkinen porukka tulossa perässään. Mutta
kauas selustaan he olivat jaksaneet hiihtää, mikä kieli, että tämä sotaretki oli
sodittu.

Viimeiset kilometrit paineltiin nopeasti. Suomen raja tuli nopeammin kuin
osasi arvatakaan, kun Kangasjärven kylän liepeiltä loistaneet valonlähteet olivat



jääneet taakse sivummalle. Aikaisemman kokemuksen myötä raja ylitettiin noin
parin kilometrin päässä varsinaisesta paikasta. Vahteja ei ollut vastassa, koska
rajan yli oli tullut perääntyvien suomalaisjoukkojen mukana monia muitakin
pakolaisia. Raja oli reikäinen kuin kalaverkko, ja vasta Suomen puolella
Suojärvellä pakolaisia keräiltiin vastaanottokeskuksiin, jos joku heidät onnistui
löytämään. Useimmiten onnistuivat.

Ivan huohotti metsikössä Suomen puolella olevaa rajavyöhykettä. Hän oli
hiihtänyt kirjaimellisesti elämänsä kyllyydestä. Hyvä, että sukset olivat pysyneet
jaloissa. Loput neljä pakolaismiestä laahustivat viimeiset metrit Ivanin luokse.
Feodorin katse riitti kertomaan kaiken, mitä hän Ivanin toiminnasta ajatteli.
Nikolaille pelkkä katse ei riittänyt, vaan hän mäjäytti huohotuksensa välistä:
”Piti sinutkin riesaksi ottaa mukaan!”. Ivan yritti pidätellä kyyneleitään, mutta
hän ei alentunut näyttämään suruansa. Hän oli yrittänyt parhaansa, mutta
hengenmenetys oli käynyt lähellä. Itsepähän jättivät kiväärin antamatta
kotipirtissään. Naapuritalon soturit yrittivät vähän liennytellä, mutta se ei enää
pelastanut tilannetta. Kaikki ikään kuin unohtivat, että pakomatka oli
onnistunut ja he kaikki olivat nyt Suomen puolella turvassa vihollispatrulleilta.
Riita oli yltynyt liian pahaksi muutenkin tunteikkaassa tilanteessa. 

Ivan pyyhkäisi räkäistä nokkaansa ja löi sauvat maahan. Kun talvinen aurinko
vasta yritti parhaansa noustakseen taivaalle valaistakseen tätä näytelmää, Ivan jo
tempoi raivopäisesti syvemmälle Suojärven metsiin. Muu porukka jäi
katsomaan hänen peräänsä. Feodor sanoi: ”Antaa sen mennä, kyllä se vielä
järkiinsä tulee.” Nikolai mietti hetken, että näinköhän on, ehkä sanoin liian
pahasti väärässä paikkaa. Hän oli oikeassa: Ivan ei pysähtynyt koskaan. Tämä
oli viimeinen kerta, kun Feodor, Nikolai ja Ivan olivat veljeksinä yhdessä,
samassa paikassa. Kodittomina, pakolaisina, toisten nurkkiin työnnettyinä ja
kaikkensa menettäneinä.



Venäjän en�set alamaiset

Neljäksi mieheksi kutistunut pakolaisjoukkio oli siirtynyt jo muutaman
kilometrin rajalta, kun aamu alkoi hiljalleen sarastaa. Välissä oli keskusteltu
Ivanin kimpaantumisesta, mutta asialle ei enää tässä vaiheessa suotu sen
enempää aikaa. Eikä olisi voinutkaan, koska pian jo rajavartijat hiihtivät heitä
vastaan. Heidän perässään tuli kymmenkunta muutakin pakolaista, ruuhkaa
riitti näinä aikoina. Vartijat nostivat kiväärinsä varmuuden vuoksi ja aloittivat
vuoropuhelun: ”No niin, mistäs päin ne brihat on kotoisin? Kädet pois niiltä
aseilta, ettei käy pahasti!” 

Mitäs siinä muuta kuin totuutta kertomaan. Miehet kertoivat olevan
Ruotšjärveltä Venäjältä ja tulleensa tässä porukassa. He olivat lähteneet
punaisia pakoon, mutta aikoivat palata pian takaisin kotiinsa. Vain yksi heistä
oli lähtenyt erilleen rajan ylittämiseen jälkeen. Nikolai kertoi veljensä nimen ja
tuntomerkit ja sanoi, että jos hänet löydetään, niin tuotteko hänet heidän
juttusilleen myös. Vartijat kuuntelivat ja nyökkäsivät selitykselle. Ei tässä mitään
uutta ollut: pakolaisporukka vain vastaanottokeskukseen ja nimet paperiin.
Sitten olisi aika ansaitulle kenttälounaalle.

Kun toistakymmentä henkeä suuri pakolaisjoukko rajavartijat etunenässä lähti
kohti Riuttavaaran kylää aivan Suojärven pohjoisosassa, he huomasivat
vastaavia letkoja kulkevan samaan suuntaan siellä täällä. Tilanne vain selkiytyi



entisestään, kun aamu oli kääntymässä aamupäiväksi. Riuttavaaraan
saavuttaessa pakolaisia ja ennen kaikkea heidän suksiaan oli satoja pitkin poikin
karjalaistorpan pihaa. Mahorkan käry nousi räsyisten karjalaismiesten
suupielistä, karjalankielinen sorina täytti ilman. Silmiinpistävästi kiväärit oli
laitettu seinän viereen, joita vahti pari nuorta suojeluskuntalaista. Jokainen
kivääri oli toki merkitty nimimerkein, joten eivät ne sekaisin varmasti menneet.
Tilanne oli kuitenkin melko jännittynyt, vaikka mitään suoranaista uhkaa
pakolaiset eivät luoneet.

Rajavartijat komensivat miehet suksiltaan ja käskivät laittamaan kiväärit seinän
viereen muiden joukkoon. Samoin kaikki muut aseet piti luovuttaa tässä
vaiheessa. Niitä ei ollut puukkoja lukuun ottamatta, mutta nämä tulkittiin
jokamiehenoikeuksiin kuuluviksi, eikä niitä viety pois. Nikolai, Feodor sekä
naapurin Ivan ja Sergei astuivat rivakasti pirtin rappusille ja siitä tunkkaiseen
kämppään sisälle. Haju oli tukeva, jopa pistävä. Karjalaismiehiä oli ilman
päähineitä jonottamassa leveän kirjoituspöydän äärelle, jossa pakolaisia
kirjattiin papereihin ylös. Kirkas hehkulamppu tirisi pöydän vieressä
levottomasti.

Menetelmä ei ollut kovin monimutkainen: miehiltä otettiin ylös nimi, ikä,
kotikunta, kotikylä, kansallisuus ja kansalaisuus. Näiden tietojen yhteyteen
liitettiin juokseva pakolaisnumero, ikään kuin sarjanumero maahan
saapumisesta. Numero määräytyi useimmiten saapumisjärjestyksessä, eli siten
missä järjestyksessä jonossa saattoi nimensä ilmoittamaan. Myös Ivan liitettiin
mukaan listaan, kun miehet kertoivat tapauksestaan ja asian varmisti heidät
kerännyt rajavartija. Samainen vartija oli saanut tiedon, että kyseinen Ivan oli
napattu kiinni etelämpää Jehkilästä ja oli siis Suomessa kerrotun mukaisesti.
Ivan oli myös ilmoittanut, että oli saapunut veljiensä kanssa Suomeen.
Kyseisellä listauksella ei vielä sen suurempia etuja tai vastuita saanut, mutta



ylimalkaisen kuvan saapuneesta pakolaisporukasta kylläkin. Karjalan
pakolaisavustuskeskus keräsi vuoden aikana vielä monet eri listat pakolaisista,
jotta erilaiset hallinnolliset toimenpiteet saatiin suoritettua. 

Kun listaukset oli tehty, alkoi kenties pakolaismatkan raskain osuus: lorvailu.
Miehillä ei ollut muuta omaisuutta kuin kiväärit, puukot, patruunoita, parhaat
päivänsä nähneet vaatteet, reput, sukset ja askit mahorkkaa per pakolainen.
Vuosi oli vaihtumassa muutaman viikon päästä, eikä tietoa huomisesta ollut.
Karjalaiset olivat hämmentyneinä vanhan pirtin pihamaalla satojen muiden
vastaavien kanssa. Papereihin jäänyt merkintä kansalaisuudesta, ”Venäjän
entinen alamainen”, kertoi kaiken tilanteesta. Se maa, jossa he olivat kasvaneet,
ei enää ollut olemassa. Karjala ei ollut kadonnut minnekään, mutta Karjalakaan
ei ollut entisensä. Eikä kukaan enää tiennyt, mitä nykyinen Karjala edusti. Tai
edes oma kotikylä, josta kaikki olivat lähtöisin – oma universumi.



Parempia aikoja odotellessa

Kevät 1920 eteni äärimmäisen hitaasti. Karjalaiset pakolaiset saivat katsella,
kun heidän kotikylänsä liitettiin yksitellen neuvostojen luvattuun maahan.
Punalippu nostettiin salkoon, lahtarit pistettiin suon reunaan ja päästettiin
porvaristaivaaseen. Jotkut liittyivät vapaaehtoisestikin, koska toki punaisilla oli
paljon kauniita lupauksia huomisesta ja ne saattoivat olla tottakin. Sotaa
virallisesti käymättömän Suomen rauhanneuvottelut neuvosto-Venäjän kanssa
ja unelma Karjalan liittämisestä Suomeen kokivat karvaahkon takapakin, kun
suomalaiskommunistit puuhasivat bolševikkien kanssa Karjalaan
pohjoismaisen malliesimerkin korpikommunismista: Karjalan työkansan
kommuunin. Karjala sai sitten vaaditun ”itsenäisyytensä”, ja se siirtyi virallisesti
neuvosto-Venäjän autonomiseksi alueeksi. 

Nikolai ja Feodor puuhailivat hanttihommia metsätyömailla ja pohdiskelivat
harvase päivä paluuta takaisin kotiin. Kotoutuminen Suomeen ei käynyt
mielessä kertaakaan. Asiaa ei juuri auttanut se, että juuri metsätyömailla sekä
valkoisten että punaisten agitaattorit tekivät myyräntyötään erittäin
säännöllisesti. Brihat tiesivät, että uutta retkeä puuhataan taas, vaikka samaan
aikaan Suomessa mielipiteet olivat vahvasti kaikkia sotaretkiä vastan. Rahaa ei
ollut mihinkään, ja omasta sisällissodasta hädin tuskin selvinnyt maa sijoitti
väliaikaisesti alueelleen tuhansia pakolaisia Venäjän rajamailta. Nälkää nähtiin,
eivätkä pakolaiset tuoneet kuin lisää kuluja valtiolle; niin puhuttiin kylillä. 



Pakolaismiehet porukoituivat nopeasti ja pitivät yhtä tukkitöissä, joita
kasvavassa ja kehittyvässä ”Suomen Klondykessa” riitti kaikille. Välillä tulot
yllättivät ja jotain jäi taskunpohjallekin. Kesällä oli helpompaa muutenkin.
Juttuja vaihdettiin rajan toiselta puolelta, osa oli varmasti huhuja mutta osassa
oli vahva totuuspohja. Osa miehistä oli käynytkin jo kotonaan metsiä pitkin,
kuten niin monesti ennenkin elämässään. Vuosi kului, elämä ei vaan löytänyt
mitään pysyvää uomaa, koska kotiasiat painoivat mieltä. Myös Ivania oli jo
ikävä, sillä he olivat kuulleet hänen työskentelevän Korpiselässä samankaltaisilla
tukkityömailla kuin hekin. Mitään yhteyttä ei kuitenkaan oltu muodostettu.

Suojärvi ja erityisesti Kaipaan alue kehittyivät valtavasti 1920- ja 30-luvuilla puuteollisuuden myötä.
Kuva: KSS

Kun talven 1921 aikana yhä useammin rajan takaa kuului huolestuttavia uutisia
leivän loppumisesta ja epätoivoisesta kamppailusta alkukantaisen maatalouden



tehostamiseksi, sotaretken järjestäminen Karjalaan näytti varmalta.
Kansallismieliset heimoaatteen kannattajat olivat keränneet salassa rahaa, aseita
ja tarvikkeita, vaikka poliittinen innostus oli hyvin vähäistä. Karjalaisia
pakolaisia houkuteltiin mukaan punaisen Karjalan valloittamiseksi ja
paikoilleen jääneen väestön innoittamiseksi entistä kiivaammin. Tällä kertaa
suuntana olisivat olleet Vienan alueet, josta kapinan oli tarkoitus levitä muihin
osiin Karjalaa. Mitään valtiojohtoista ja virallista sotaoperaatiota ei ollut, vaan
paikallisväestön nostaminen kapinaan ja siihen tuen antaminen Suomesta käsin
oli tavoitteena. Merkit olivatkin lupaavia.

Nikolaita ja Feodoria kiinnosti sotaan lähteminen. Heitä ei innostanut
kansallismieliset tavoitteet, joista he hyvin tiesivät, että Venäjä tuskin antaa
omaansa pois, kun ei ole koskaan ennenkään antanut. Eikä Suomikaan kenties
ollut se paras isäntä, vaikka pehmeämpi kuin itänaapuri. Sen sijaan miehet
halusivat kotiinsa ja ajaa ulkopuoliset tunkeilijat kotikylästään, väristä
välittämättä. Siihen tarvittiin aseita ja sotimista, mutta jos tällä lisäksi
saavutettaisiin jotain suurempaa, olivat miehet tähänkin valmiit. Toiveita toki
oli, ja toisiaan agitaattorin sanat osuivat kohteeseenkin. Kunhan perhe olisi taas
yhdessä ja elämä kylässä jatkuisi kevyemmissä merkeissä. Nimet lyötiin
agitaattorin listaan loppukesästä, kun metsätöiden kiivain vaihe oli kääntynyt
talven odottamiseksi. Oli aika lähteä kotiin.



Karjalan karhut heräävät

”Teidän pitää ottaa omat kiväärinne mukaan. Myös vaatteet on oltava omia ja
mieluusti mahdollisimman paljon neuvostotoverienne kaltaisia, jos satutte
jäämään vangiksi. Sitä emme suosittele, saatatte päätyä jonkun ryssän ruuaksi”.
Suomalainen tunnukseton alikersantti kertoi värikkääseen sävyyn tulevasta
operaatiosta lähellä samaa paikkaa, johon miehet olivat saapuneet
puolisentoista vuotta sitten Karjalasta. Tarkoituksena oli lähteä
tukihyökkäykseen etelästä, kun kapinan pääjoukot jo rymistelivät
menestyksekkäästi pohjoisemmassa. Aseita oli piilotettu pitkin Karjalaa jo
monta kuukautta, tiedustelua oli tehty ja kaikki kertoi siitä, että nyt on hyvä
hetki iskeä nälänhädän kanssa painivaan neuvosto-Karjalaan. Kautta punaisen
Venäjän oli elintarviketilanne katastrofaalinen. 

Sotaretkestä eli Karjalan kansannoususta tuli veljesten kohdalla nopea mutta
raivokas kamppailu. Niin kävi monella muullakin. Operaatio eteni pohjoisessa
todella lupaavasti, kun kansaa saatiin nostettua aseisiin ja hyökkäys pidettyä
elinvoimaisena. Punaisilla oli suuria vaikeuksia saada joukkonsa
toimintakykyiseksi, ja kesti hetken, että he saivat rivinsä kasaan kunnon
vastahyökkäykseen. Veljekset kahakoivat vanhassa Kostamuksessa,
Porajärvellä, Valasmossa, ja ties missä, ja hiihtivät joukkojen mukana
moninaisiin sissitaisteluihin metsien kätköissä. Kokemusta oli jo tarttunut.
Suurilla erämaa-alueilla partioiminen ja vähäisten kylien puhdistaminen



punaisista oli piinallista puuhaa. Tappioitakin tuli ja huoltoa ei juuri ollut. Oli
kylmä ja pimeää. Silti kaikki näytti vielä olevan kunnossa, sota eteni hyvin.
Sekavat tavoitteet kuitenkin näkyivät paikallisena säälimättömyytenä, kun
punaisten kanssa yhteistyötä tehneitä mestattiin surutta kohdatessa. Vihaa oli
jaettavaksi asti, vai oliko se turhautumista vuosikausien välitilaan, jota
karjalaiset olivat joutuneet todistamaan?

Kun punaiset saivat organisoitua Toivo Antikaisen johtamat Petrogradin
kansainvälisen sotakoulun sissioppilaat vastahyökkäykseen Kiimasjärvelle
tammikuun puolivälissä, kaikki kääntyi päälaelleen. Kiimasjärven esikunta
menetettiin lähes ilman taistelua, ja paniikissa paenneet suomalaisjohtoiset
joukot langettivat kaikkiin muihinkin epäuskoisen tunnelman. Punaisten
joukkoja mobilisoitiin Muurmannin rataa pitkin tuhansittain suomalais-
karjalaisia joukkoja vastaan, eivätkä hajanaiset sissijoukot kyenneet enää
vastaamaan haasteeseen. Toiveikas tunnelma voitettavissa olleesta
itsenäisyystaistelusta oli kääntynyt epätoivoiseen ja pelokkaaseen ilmapiiriin
muutamassa viikossa. Täsmälleen samoihin tunnelmiin kuin missä miehet
olivat lähteneet kotoaan pari vuotta aiemmin. 

Maailmanlopun tunnelmia alleviivasivat massiiviset pakolaisjoukot Vienen
Karjalasta. Siinä missä vuonna 1919 Aunuksesta tuli vielä yksittäisiä
taistelukuntoisia ja taisteluihin osallistuneita miehiä, joilla oli syytäkin olla
huolissaan omasta kohtalostaan, oli nyt kyse massapakolaisuudesta: äitejä,
lapsia, vanhuksia, lehmiä ja hevosia – sekä taistelevat ja perääntyvät miehet
sitten lopuksi. Käytännössä koko Vienan Karjala tyhjeni ihmisistä ja karjasta
parissa viikossa. Suomi sai vanhojen pakolaisten lisäksi yli 12 000 uutta
pakolaista ja ainakin kolme vanhaa siinä mukana: Nikolain, Feodorin ja
kuulopuheiden mukaan myös Ivanin, joka oli sotinut samoissa hankikuopissa
veljesten rinnalla, toisistaan tietämättä, saadakseen vain pettymyksen



palkkioksi. Tällä kertaa hän oli kuitenkin saanut käyttää vanhaa perintökivääriä
ilman isompien veljiensä määräilyä.

Karjalan kansannousun, tai kapinan kuten vastapuolella sanottiin,
epäonnistuttua oli viimeistään selvää, että Karjalan aseellinen valtaus ja
kotikulmille palaaminen urheana voittajana ei ollut mahdollista. Karjala kuului
neuvosto-Venäjälle ja vetovastuussa olleille kommunisteille. Feodor oli sotinut
jo kolmessa eri sodassa muutaman vuoden sisään, eikä voimia enää riittänyt
yrittää neljättä kertaa. Nikolai ei sen enempää nähnyt vastaavilla sotaretkillä
olevan sijaa heidän elämässään. Tässä tilanteessa oli vain kaksi keinoa käsitellä
asiaa: joko hyväksyä asia ja odottaa hattu kourassa Venäjän kutsua takaisin tai
tyytyä elämäänsä Suomessa ja integroitua yhteiskuntaan. Taistelut oli hävitty,
sodat oli sodittu tässä muodossa.



Karjalan metsäsissit tekivät kaikkensa, mutta viimeinen sotaretki päättyi aikaisempien
tapaan tappioon.
Kuva: Erkki Räikkönen



Punaiset sulokielet

Kun bolševikit saivat nujerrettua onnistuneesti Karjalan kapinan, olivat hekin
kaksinaisessa tilanteessa. Paikalliset karjalaiset olivat osoittaneet
”kaksinaamaisuutensa”, suurin osa Vienasta oli paennut Suomeen koston
pelossa ja Karjalassa jo aiemmin paenneet karjalaiset olivat juonineet jälleen
yhden aseellisen kumousyrityksen punaisia vastaan. Toisaalta Karjalaan
tarvittiin työikäisiä osaajia valtavan kipeästi, eikä vallankumouskaan olisi
toiminut ilman asukkaita. Karjalan pakolaisia syyteltiin aluksi erittäin jyrkästi,
heidän omaisuutensa konfiskoitiin ja mestaustuomio odotti takaisin palaavia.
Mutta puolessa vuodessa ilmapiiri muuttui sovittelevampaan suuntaan.
Pakolaisten joukoissa puhuttiin pian amnestiasta: anteeksiannosta ja
paluulipusta kotiin ilman seuraamuksia. 

Suomen puolella heimohenkiset pelottelivat pakolaisia tämän olevan pelkkää
sumutusta ja että todellisuudessa heidät pistetään Siperiaan tai ammutaan. Oli
vaikea sanoa, että kumpi piti paikkansa. Koska Nikolai ja Feodor olivat olleet
paossa jo kolmatta vuotta, etenkin vanhempi heistä oli asettumassa paluun
puolelle. Suomalaiset ja nk. valkoiset olivat tehneet myös kauheuksia Karjalassa
ja aiheuttaneet sen, että jokainen talo oli kokenut jotain sodan kammotuksia
viimeisten vuosien aikana. Mielipiteet olivat kahtalaisia. Ehkä punaiset eivät
olleet niin kauheita, kun antavat kerran palata kotiinkin ilman seuraamuksia?
Siellä oli kuitenkin vanhemmat, veli, sukulaiset, kotipirtti ja kotijärvi, josta



nousee niin helposti makoisia keittokaloja. Suomessa ei ollut mitään, ei ketään.
Ja ei kukaan uskonut, että neuvostojärjestelmä kestää kovin montaa vuotta.
Venäjä sen sijaan on ikuinen, ja siellä oli totuttu asumaan. 

Amnestia lävähti lehtiin ja monen pakolaisen käteen fyysisenä lentolehtisenä
tukkityömailla, sahoilla ja muissa yhteyksissä. Se oli totta, ja kansainvälinen
oikeus valvoi sen toteutumista. Ei se siis voinut olla vain huijaus. Suomen
virallinen linja kertoi samaa: jos halusi palata, Suomen valtio ei heitä estänyt
lähtemästä. Eri järjestöt kyllä yrittivät parhaansa, mutta konkreettista estämistä
ei tapahtunut. Raja oli auki itään, eikä siellä odottaneet teloituspartiot ja
helvetintulet. Useita lähti pian amnestian jälkeen, ja virta itään kasvoi päivien
edetessä. Kautta rajan, Salmista Sallaan, karjalaispakolaisia suuntasi takaisin
kotiinsa tai sinne, mitä siitä oli vielä jäljellä. Toivoa rauhallisemmasta
huomisesta oli, mutta mitään varmaa ei voinut sanoa. Jälleen kerran.

Feodor ja Nikolai keskustelivat paluusta keskenään, vaikka oli aika selvää, että
toinen heistä ei palaisi. Nikolai nimittäin oli kaiken ohessa onnistunut
löytämään viehättävän karjalaisneitosen Eloniemien selkosilta, jonka kanssa
hänellä oli ollut kevyttä vispilänkauppaa. Nikolai olisi kyllä halunnut palata ja
kokeilla onneansa Feodorin tavoin, mutta ehkä vuosi tai pari Suomessa ei ole
mahdottomuus. Ehkä jopa rakkaus kukoistaa, kun vähän yrittää. Hän on
kuitenkin saanut töitä helpohkosti, ja samaa aikaan oltiin rakentamassa jo
rautatietä Suojärvelle. Vihreän kullan kuume oli käsin kosketeltavaa, Suojärvi
kuhisi elämää ja ihmiset elivät toiveikkaina nousukautta. Eikä täällä pakolaisten
tarvinnut olla täysiä outolintuja, kun etnisesti ihmiset olivat hyvin
samankaltaisia ja jakoivat saman kielenkin keskenään. Nikolai oli
kotoutumassa, Feodor ei vain tätä kaikkea ollut tajunnut eikä siihen itse
pystynyt omassa maailmassaan. 



Feodor ymmärsi yskän, mutta ei myöskään kääntänyt omaa mieltänsä enää.
Nikolai ei edes uskaltanut yrittää. Hänen veljensä oli päättänyt lähteä takaisin
kotiin hinnalla millä hyvänsä. Hän oli kestänyt Saksan vastaisen sodan,
sisällissodan ja pakolaisuuden. Mikään ei pelottanut enää, vain ne
tekemättömät asiat, jotka olisivat jääneet tekemättä kotona. Riski oli sen
arvoista. Pian he sanoivat toisilleen hyvästi syvää kunnioitusta kokien. He
tapaisivat vielä varmasti, joko kotona tai Suomen puolella. 

Feodorin ei tarvinnut lähteä yksin, sillä monta muutakin heidän tuttuansa ja
kylänaapuria lähti samaan aikaan takaisin. Kontit selässään he suuntasivat taas
Kaksinaisten raja-asemalle suuntanaan kotikylät, jotka monta vuotta olivat
olleet heidän ulottumattomissaan. Tällä kertaa ilman aseita, rauhallisin aikein.
Portti oli valmiiksi auki. Seestynyt letka kulki kohti suikkapäisiä vartijoita, jotka
eivät nostaneet pistimiään vaan tervehtivät rauhantahtoisesti. Suomi oli
menneisyyttä, punainen itä kutsui omiaan osallistumaan neuvostojen maan
rakentamiseen.



Toinen jalka kotona

"Veskelyksessä oli jokaista kuulusteltu erikseen kolme kertaa. Kuulusteluissa oli
tiedusteltu paitsi henkilöllisyyttä, aikaisempia toimia ja Venäjälle saapumisen
syitä myös kertoja osallistumista viimeiseen Karjalan retkikuntaan, jonka
kuitenkin kieltänyt. Samoin oli tiedusteltu Suomen sotavoimia, rajavartiostoa,
suojeluskuntaa, ketä karjalaisia on suojeluskunnissa ja "ohranassa". Mauserit
olivat esillä ja kuulusteltuja pidettiin kylmässä kopissa vaikutuksen
tehostamiseksi." 

Ivan oli tukalassa paikassa. Elettiin vuotta 1928. Valpon, eli Valtiollisen
poliisin, kuulustelijat painostivat häntä Sortavalan kuulusteluhuoneessa jo toista
päivää kertomaan seikkailustaan. Vuosia parissa kuukaudessa vanhentunut
karjalaismies oli tuotu GPU:n toimesta Suomen rajavalvontapisteelle
tuomiokäsittelyn jälkeen, josta Valpo oli heidät kerännyt talteen. Ivan oli
päättänyt kahden tukkisavottalaiskaverinsa kanssa käydä kotonaan lähes 10
vuoden tauon jälkeen. Nopeasti, tukkiurakan jälkeen, maksimissaan neljästä
viiteen päivään edestakaisin. Oli hyvä suksikeli ja öisin vielä pimeää. Reitti oli
tuttu, joten miksipäs ei käytäisi seikkailemassa. Matka ei kuitenkaan
pakolaisaikana 16-vuotiaalta Ivanilta sujunut kuten piti. Vain muutaman tunnin
hiihdon jälkeen Neuvostoliiton rajavartijat nappasivat kolmihenkisen
miesporukan kiinni kaukana kotipirtistään. He olivat eksyneet pahasti matkalla



ja joutuneet liian aikaisin vartioiduille alueille. He olivat loukussa ja lähellä
viimeisiä hetkiään. Koti jäi haaveeksi, ikuisiksi ajoiksi. 

Heitä oli pidetty GPU:n käsissä puolitoista kuukautta, piesty ja uhkailtu.
Samalla oli ongittu tiedot Ivanin mukana Suomeen tulleista veljistä sekä muista
asioista 1920-luvun Suojärvellä. Ei Ivan kaikkea tietenkään kertonut, mutta jos
vähänkään osasi toimia tilanteessa, piti jotain ilmiselvää jättää kuulustelijoiden
tyydyttämiseksi. Lopuksi heille oli yritetty syöttää tiedustelutehtävää, jota Ivan
ei omien sanojensa mukaan ottanut vastaan. Valpo ei tätä purrut. Miten he
selvisivät edes elossa takaisin Suomeen? Miehiä ei rangaistu sen ihmeemmin,
olivathan he kärvistelleet vankiloissa jo jonkin aikaa, mutta asiaa Suojärvelle tai
mihinkä tahansa raja-alueelle ei ollut. Heidät karkotettiin kilometrimääräisesti
pois rajalta.

Nikolai ja Ivan olivat edelleenkin toisistaan irrallaan. Kuten Valpokin oli
selvittänyt, eivät veljekset olleet tekemisissä koko Suomessa olon aikana.
Nikolai eleli Eloniemellä enimmäkseen nykyisen vaimonsa, Annan, kotitalon
nurkissa. Sahateollisuus oli jo miehittänyt koko Suojärven, eikä Nikolain
kaltaisella monitaiturilla ollut ongelmaa löytää paikkaansa työmarkkinoilta.
Lisänimen, Nikkari-Kojan, saanut Nikolai painoi hommia sahalla ja
sivutyönään korjaili aseita ja muita laitteita, joita kyläläisillä oli. Lapsiakin oli
kertynyt jo useampi. Kansalaisoikeuksia ei vielä ollut tullut, vaikka
vuosikymmen Suomen puolella oli tulossa täyteen. Edes hänen lapsensa eivät
saaneet kansalaisuutta, vaikka heidän äitinsä oli suomalainen, karjalainen tosin
etnisesti. Sitä se oli, aikakauden lainalaisuuksia.

Nikolailla ja Ivanilla oli samanlaiset ajatukset vaikka sijainnit poikkesivatkin
toisistaan. Kaikesta paikallisuudesta huolimatta Kojalla oli tapana lähteä kalaan
Säämäjärven suuntaan muutamaksi päiväksi. Hänen vaimonsa Anna toki



huolissaan kyseli syvempiä syitä, mutta Koja ei taipunut. Kalaa kuin kalaa
käytiin pyytämässä. Suojärvi oli hyvä, etenkin läheinen Pyhäjärvi, mutta
Säämäjärvi oli jo meri. Iso ja kalaisa. Sinne sitä aina mentiin. Lisäksi Koja sai
jutella kavereidensa kanssa asioista, joista ikänsä Suojärvellä asuneet eivät
osanneet puhua. Karjalan miesten juttuja – tulen kyllä takaisin, vaimo rakas.

Kalaisan Säämäjärven ympärille rakentui vuosisatojen aikana oma kulttuurialue, jossa käytiin myös rajan
sulkeuduttua.
Kuva: SA-kuva

Niinpä Koja taas lähti. Otti varusteensa, puukon, muutama vastapaistetun
piirakan ja pienen revolverin, jota hän piti hyvässä kunnossa sänkynsä vieressä
joka yö. Sitä ei edes vaimo enää ihmetellyt, niin levottomia aikoja raja-alueella
usein oli. Ihmisiä saatettiin siepata suoraan iltakävelyltä hämärään itään, niin



saatiin lukea lehdistä. Karttaa ei tarvittu, reitti oli tuttu. Raja oli muodollisesti
melko reikäinen vielä 1920-luvulla. Rajavalvontaa oli, mutta jos oli tuttuja
kyseisissä instansseissa, saattoi rajan yli marssia aika turvallisesti, kun tiesi mitä
tehdä. Siitä oli kuitenkin paljon hyötyä nuorelle Suomen valtiolle, mitä kaikkea
kotonaan käyviltä karjalaisilta saattoikaan saada tietoonsa. 

Rajan ylitys oli helppoa, kun sitä oli tehnyt koko ikänsä. Piti olla erittäin
huolellinen siinä, ettei vaan jättänyt itsestään mitään jälkeä yhteenkään
näreeseen. Oikea-aikainen ja varma liikehdintä yhdistettynä sulavaan
maastoutumiseen. Sekä tietty pettämätön suuntavaisto, koska sakeassa
metsikössä saattoi kiertää ympyrää tai puolikuun muotoista reittiä, jos ei
tiennyt mitä teki. Ivanille kävi juuri näin. Piti myös tietää rajan kapeimmat
kohdat ja tuntea oikeat rajaviranomaiset Suomen puolella, jos sattui jäämään
väärään aikaan kiinni. Harva karjalaismies oli menossa ensimmäistä kertaa
laittomasti rajan yli, niin tavallista se oli. Harva heistä ei myöskään jäänyt kiinni,
ja jos eivät, niin sekin oli epäilyttävää. Joku viranomainen kenties suojeli heitä?

Rajan ylitys kun oli hoidettu, loppumatka oli enimmäkseen piilossa pysymistä
ja hyvän matkavauhdin ylläpitoa. Alueella asui kuitenkin suhteellisen
harvakseltaan väkeä, kun reitin valitsi oikein. Kyliä oli silti niin runsaasti, että
väärän reitin valittua saattoi joutua todellisiin ongelmiin. Mutta kokeneet
kävijät, kuten Koja, ei näihin sortunut. Askel oli vakaa ja suuntima kohdallaan.
Suot ja kankaat eivät painaneet matkan varrella. Luottomiehet ja viholliset
tunnettiin tarkoin joka kylässä. Ei matkassa kestänyt jalankaan kuin
vuorokauden, jotta pääsi kotikylänsä liepeille, saati sitten lähimmälle
Säämäjärven länsirannalle vaikkapa Inžunniemen hietikoille. Tämä tosin
edellytti, että mitään ongelmia ei tullut matkalle: punaisia vartijoita, vihamielisiä
kyläläisiä tai vaikkapa tarkoituksella tuhottuja, suon ylittäviä, puoliksi uponneita
pitkospuita.



Tämä liikenne toimi myös toisin päin. Nikolai oli vain Suomen puolella asuvan
suvun yksi edustaja. Neuvosto-Venäjällä Feodor oli pitänyt majapaikkaansa jo
useita vuosia, eikä hänkään arastellut käydä tervehtimässä veljeään aina silloin
tällöin. Toisin kuin Nikolailla, Feodorin ammatti neuvostovirkailijoiden
papereissa oli kalastaja. Tämä tarkoitti hänelle leveitä matkoja erilaisten
kalapaikkojen metsästyksessä. Niin leveitä, että osassa tapauksia piti rientää
ulkomaille saakka. Feodorin liikkeitä seurattiin paljon tarkemmin. Vaikka
karjalaismiehet eivät aina sitä itse tajunneet, jokaisessa kylässä oli oma
urkkijansa, joka piti huolen, että juorut lähtivät liikkeelle sinä aikana, kun joku
yhteisöstä puuhaili salaperäisyyksiä. Ja näitä salaisuuksia riitti runsaasti.

Erityisesti Nikkari-Koja oli kotoutunut niin hyvin kuin pakolaismies saattoi
olla: oli vaimo, lapset, suku Suomessa ja täydellinen suomen kieli sen lisäksi.
Edes partaa ei ollut. Mutta harrastuksia piisasi tämän lisäksi. Eloniemellä oli
pieni saunarakennus, jossa oli salainen tila. Sellainen tila, jonne lapset eivät
saaneet mennä eivätkä sen ympärillä pyöriä. Tilaa oli muuallakin leikkiä ja
mellastaa. Koja opasti, että jos näette jonkun tuntemattoman, joka juttelee
isälle, niin häntä ei oikeasti ole olemassa. Hän on ikään kuin mielikuvituskaveri
tai kummitus. Sanotte kavereillenne, että se oli vain jokin isän kaveri
tukkityömaalta, jos joku utelee, mutta ei sen enempää. Esittelen hänet teille
joskus, kun olette vanhempia. 

Mieleenpainuvaa siinä kaukaisessa tilassa oli pieni kaasulamppu, joka syttyi aina
sisätilaan, kun tämä mysteerinen rakennustyömaan vieras tuli kylään. Äitikin
aina meni hieman levottomaksi, kun tiesi sen tapahtuvan. Lapset laitettiin
nukkumaan tai leikkimään, ja isä vain katosi jonnekin hetkeksi. Teevesi porisi
levottomasti, kun äiti katseli samalla kulmiensa alta ikkunaruudusta. Arasti ja
jännittyneenä. Totta oli, että se kaasulamppu, loimuava ja ikkunat huurustava,
varasti isän, vei mukanaan. Otti itselleen ja piti siellä, kunnes isä tuli takaisin



aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ei se voinut olla paha mies, kun isälle ei
käynyt mitään. Annetaan sen olla ja jatketaan omia leikkejä.

Jos lapset olisivat tienneet, niin Nikolain veli Feodor se siellä istui muutaman
kerran vuodessa. Jotta lapset olisivat olleet rauhassa, niin Koja olisi kertonut
heille nimen Jelišei. Hänestä kertoessaan Feodor ei olisi koskaan jäänyt kiinni.
Hän oli aina arvovieras, jolle Koja varusti uunituoreet piiraat, viiliä ja
pikarillisesti miestä vahvempaa. Siellä vaihdettiin viimeisimmät kuulumiset ja
tarinat siitä, mitä tuleman pitää. Pitkään on mennyt elämässä, että veljekset
ovat olleet erillään ja suku hajallaan rajan molemmin puolin, mutta kyllä tämä
tästä kohta. Vanhat kommunistit ovat edelleen yhtä vastenmielisiä kuin 10
vuotta sitten, mutta ei heistä vaaraa ole. Toivotaan, että saamme vielä
yhdistettyä perheemme. ”Mitä muuten Ivanille kuuluu?” Feodor kysyy.

Nikolai toki kertoi, mitä Ivanille kuuluu. Sen verran hänellä oli tuttuja rajalla
töissä, että tiesi Ivanin epäonnisesta retkestä. Kuolema oli käynyt lähellä, mutta
hän oli päässyt takaisin Suomeen. Feodor oli ihmeissään kaikesta. Miten
Nikolai oli päässyt rajan yli niin monesti hänen luokseen, mutta Ivan jäi
ensimmäisellä yrittämällä kiinni ja lähes tuli tapetuksi. Hän itsekin oli käynyt
monta kertaa Suomen puolella ilman ongelmia. Nikolailla taisi olla
enemmänkin tietoa kokonaisuudesta, mutta asia jäi sille tielleen. Keskustelu
siirtyi toisaalle. Feodor pakkasi taas reppunsa, keräsi eväät, hyvästeli perheensä,
ja suuntasi veljensä kanssa yön pimeinä tunteina takaisin rajan toiselle puolelle.
Tuliaisia ei viety paria piirasta ja vatrushkaa lukuun ottamatta. Nikolai oli
laittanut tumman nahkalakin päähänsä ja otti varusteensa mukaan, kun hän
siirtyi veljensä kanssa rajalle. Siinä he taas olivat, yhdessä siinä halvatun rajalla.
Nikolai osoitti tien, menehän jo. Ja sinne Feodor loikki vikkelästi, kauas itään,
kotiin.



Nikolain arki ei tästä juuri muuttunut. Oli kalamatkoja, hämäriä vieraita
ulkorakennuksissa, mutta myös modernin miehen mallikelpoista työskentelyä
hänen kantaessaan vesiä kaivosta ja auttaessaan siivouksissa ja ruuanlaitossa.
Mutta jotain pelottavaa siinä oli. Isä varautui aina johonkin, josta kukaan
taloudessa ei tiennyt mitään. Toki kaikki raja-alueen ihmiset osasivat pelätä
Venäjää, mutta tässä oli jotain muuta. Asiaa ei helpottanut se, että köyhää
karjalaismiestä haettiin mustalla arvoautolla kotiovelta jonnekin
tuntemattomaan. Selitystä ei koskaan saatu. Ehkä isä vain korjasi noita autoja?
Loppuarki meni Kaipaan uudella sahalla kymmenien muiden pakolaisten
seurassa. Leipää toi lisää Annan vauras suku, joka ei karjalaisuudessaan hylkinyt
Kojaa laisinkaan, päinvastoin. Leipää oli tarpeeksi, lapset kävivät koulussa,
jossa karjalaa puhuttiin kaikkialla muualla paitsi luokassa, ja Suomi kehittyi. 

Viimein se tapahtui: Koja vaimoineen sai ostaa talon Parkinselältä, mutta tosin
vain vaimonsa nimiin kansalaisoikeuksien puuttuessa. Kauas rakkaasta
Eloniemestä ei ajauduttu, mutta nyt oli oma pirtti viidelle mukulalle
hankittuna. Nikolai päätti jopa vaihtaa valtiollisen, ja erityisesti järjestöllisen,
suositusilmapiirin vallitessa sukunimensäkin mahdollisimman suomalaiseksi.
Menneisyys rajantakaisessa Karjalassa haluttiin kätkeä jälkipolven silmistä
täysin, heidän itsensä vuoksi. Samoin kuin saunassa vierailleen veljen
käynnitkin. Eikä Feodor-veli olisi tätä edes hyväksynyt. Nikolai oli hänen
näkökulmastaan myymässä itseään, toisaalta vain tekemässä sitä, mitä
integroitunut pakolaismies halusi tehdä. Varmaa oli, että vallaton 1930-luku oli
alkamaisillaan. Eikä se tulisi olemaan kaunis näky veljesten maailmassa.



Nikkari-Koja perheineen 1920-luvun jälkipuoliskolla ennen idästä noussutta uutta myrskyä.
Kuva: Tekijän perhealbumi



Valo yössä

Feodor astelee pajan oven suulle. Kipinät sinkoilevat, kun vuosikausia
ammattia harjoittaneet miehet paiskovat hommia. Miten noin pienen
lautahökkelin suu voikaan näyttää niin infernaaliselta? No toki se voi, koska
siellä työskenteli Anufrij ja Sergei, hänen setänsä ja isänsä, pitkän linjan
asesepät. Ruotšjärveltä irtosi kalojen lisäksi myös rautamalmia. Feodorin isä
Sergei oli muutakin kuin pienmetalliteollisuuden pioneeri: kylänsä tietäjä.
Kaikkialla Karjalassa tiedettiin Sergei Karpovitš, mies joka paransi vaivat ja
kertoi huomisen loitsut. Kerrottiin eräästä miehestä, joka kävi korjauttamassa
kivääriään. Kun hän valehteli Sergeille, hän ei koskaan päässyt pois
Ruotšjärveltä. Hän joutui palaamaan yhä uudestaan, kunnes Sergei kertoi, että
hänen piti pitää vain antamansa lupauksensa, jotta pääsi pois kylästä sovitusti.
Legendoja oli muitakin, mutta sellainen hän oli itsekin.

Feodorin viimeiset 10 vuotta olivat menneet nopeasti. Hän oli jo avioitunut ja
saanut muutaman lapsenkin, Petrin, Ivanin ja Ninan, joka oli vasta parin
kuukauden ikäinen pienokainen. Pakolaismatkalla mukana olleet naapuritalon
Ivan ja Sergei olivat myös paikalla, ja muutenkin kylä toimi suunnitelmien
mukaan. Kirjaimellisesti. Ruotšjärvi nimettiin 1930-luvun alussa "Punaisen
tähden kolhoosiksi" ja liitettiin kunniallisesti kollektivoitujen kylien joukkoon.
Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma koetteli kylän rakenteita, eikä Feodorin
kotipirtti poikennut tästä kaavasta. Viimeistään täydelliseen yhteistalouteen



siirtyminen tappoi Feodorin uskon tulevaisuuteen. Kun aiemmat lehmätkin
vietiin valtion omaisuudeksi, ei hänelle jäänyt parin työkalun lisäksi muita kuin
muistot paremmasta vanhasta ajasta.

Erona moneen muuhun torppaan Feodorin toivoa ylläpiti säännölliset yhteydet
Suomeen oman veljensä kautta. Aina kun Nikolai kävi kotona, hän tunsi, että
heillä on vielä pahimmassakin tilanteessa pakoreitti, ovi raollaan pois
kauheuksista. Ja velihän tuli taas kylään. Hiipien, puskista, kaukaa naapurimaan
puolelta. Ironisinta oli se, että Koja ei ollut uusi tuttu. Hänet tiedettiin ympäri
Säämäjärven Karjalaa. Hän, "pitkä ja kaunis mies", Nikkari-Koja. Nikolain
kalamatkat olivat vuosien ajan kulkeutuneet moniin Säämäjärven alueen kyliin,
mutta jokaisella kertaa veljekset olivat tavanneet jossain monista kylistä.
Ongelmana oli se, että kun käyntejä oli useita, Kojan naama alkoi olla liian
tuttu tahoille, jotka eivät halunneet veljeksille pelkkää hyvää.

Tällä kertaa Kojan saapuminen kotikulmille oli dramaattinen. Jostain syystä
Elmitjärven kuulu praazniekka oli normaalia sähköisempi. Kaiken takana oli
erittäin nopeasti muuttunut Neuvostoliiton yleinen suunta, jossa jopa
turvallisuuspalvelun johtohenkilöitä lyötiin mestauspenkkiin tilille. Jopa
korpikylät olivat nyt tuotantoyksiköitä, joissa ihmiset olivat osa suurempaa
koneistoa. Kun Koja saapui normaalia paremmassa asussa kyseisen kylän
vuoden tärkeimpiin juhliin, niin ei hän jäänyt huomaamatta. Nuoremmat
tyttäret kävivät tanssimassa hänelle, kyläläiset tervehtivät ja paikalla saapunut
vanhempi veli kävi lyömässä kättä päälle. Feodor oli lähtenyt naapurikylän
praazniekkaan kuten aina ennenkin; Nikolain näkyvä kyläily sattui kuitenkin
huonoon aikaan. 

Harmonikka soi ja nuoret tanssivat aivan kuin kommunismista ei olisi
kuultukaan. Mutta valitettavasti se oli vain kulissia ylläpitävää ohjelmaa, jota



jopa kokenut rajanylittäjä Nikolai ei tajunnut. Feodor yritti hänelle sanoa, että
olisi parempi lähteä, koska kansojen isä muutti juuri koko Neuvostoliiton
elämän erilaiseksi. Arvostetuimmat kommunistitkin pelkäävät oman nahkansa
puolesta. Jopa Trotski oli karkotettu, muita jo syyteltiin. Nikolai kyllä kuunteli,
mutta käsitys tästä kaikesta oli vaikeaa muodostaa lyhyen kokemuksen
perusteella, kylä ja ihmiset näyttivät samalta kuin ennenkin. Hänhän oli tullut
paikalle sen vuoksi, että suurehkoon väkijoukkoon oli helppo sulautua ja että
näissä kylissä kaikki olivat olleet ystäviä. Sanat olivat helisseet punaiselle vallalle
mutta toisaalla kuiskuteltiin vastapainotteisesti. Ystävien määrä oli vain
kutistunut olemattomiin lyhyellä aikavälillä, ja Stalinin uusi politiikka antoi
entistä vähemmän mahdollisuuksia toimia järjestelmän välimaastossa.

Juhlat jäivät Kojalla lyhyeksi. Veljekset hyvästelivät jälleen toisensa tietämättä,
että se saattoi jäädä viimeiseksi kerraksi. Nikolai luikki kotiinsa jo saman illan
aikana ja poimi ennen rajan ylitystään muutaman kalan todisteeksi
kalareissustaan. Feodor suuntasi takaisin kotiinsa tuttuja polkuja pitkin. Heidän
kotipirttinsä näkyi pian synkkien kuusien katveesta. Soisten järvien välissä se
oli vahtinut järvenselkää jo vuosikymmeniä, ikään kuin katveessa pahalta.
Talon lähettyvillä kasvoi kuitenkin kauniita koivuja, jotka pehmensivät
korpimaisemaa. Järvi oli tyyni, niin kuten se ennen myrskyä vain voi olla.

Feodor astui pirttiinsä, teki ristinmerkin ikonin edessä ja halasi vaimoansa.
Lapset olivat jo nukkumassa. Sergei vielä katseli ikkunasta ulos, mutta
väsyneenä. Jokin oli kuitenkin huonosti. Hän tunsi nahoissaan ensimmäistä
kertaa, että kaikki ne illat hänen kämpässään eivät varmasti olleet hyväksi
hänelle. Ensimmäistä kertaa tuli pelko siitä, mitä hänen puolittainen
osallistumisensa kommunismin rakentamiseen maksaisi. Tuntui siltä, että ihan
kuin joku olisi katsellut heitä kaukaisuudesta, sivusilmällä, kylmästi. Aina kun



Feodor oli sytyttänyt valon keskellä yötä, hän oli tuntenut polttavan katseen
selässään.

Kylä oli pieni, mutta sinnekin mahtui monenmoista kulkijaa eri motiivein.
Kaasulamppu heijastui vanhoista ikkunaruuduista vastustamattomasti järven
selälle, eikä ikkunoiden peittäminen tehnyt toiminnasta yhtään vähemmän
epäilyttävää. Asiaa ei auttanut se, että Feodor oli jo pitkään vastustanut
äänekkäästi kollektivisaatiota kylällään ja hangannut kyläneuvostoa vastaan
asiassa kuin asiassa. Vielä aikaisemmin tähän oli osallistunut muitakin, mutta
viimeaikoina soraäänet olivat vähentyneet, ja aina kun Feodor korotti ääntänsä,
kaikki muut olivat vain hiljaa. Hammasta purren, usein samaa mieltä, mutta
toisaalta tietoisia, että parempi olla vastaan ihan periaatteesta. 

Feodor sammutti paljon nähneen kaasuvalon ja yritti käydä levolle. Silmät
sulkeutuivatkin vastoin odotuksia, kaikkea sattuu. Yö lankesi. Pian ovea
ryskytettiin kuin sitä olisi yritetty repiä saranoiltaan irti. Koko talous heräsi
tähän meteliin saman tien, ja Feodor etunenässä tarttuivat johonkin lisäturvaa
luomaan kättä pidempään. Ovelta kuului venäjänkielistä huutoa: "Ovi auki nyt,
tai viemme teidät kaikki Petroskoihin hiuksista vetäen. Koirat, ovi auki, eikö
kuulu perkeleet?!" Ovi oli jostain syystä laitettu lukkoon, tätäkään ei tarvinnut
aiemmin tehdä koskaan, mutta niin vaisto käski. Feodorin vaimo katsoi
hädissään ikkunasta ja näki vain mustan auton kattopellit. Pihalla oli muutama
pitkätakkinen vartija aseineen. Kokardi heijastui auton valoista kuin pieni
heijastin, varjot heijastuivat pirttien seiniin. Hahmot näyttivät itseään
suuremmilta. Feodor tiesi mistä oli kyse. Ei se voinut olla mitään muuta.

Feodor laski kädessään olleen uskollisen kiväärin pirtinpöydälle ja otti
vaimoaan tärisevistä käsistä: "Rakastan sinua. Pidä lapsistamme huoli. En
unohda teitä, rakkaat." Kyyneleet valuivat vaimon poskilla, kun kalpeaksi



käynyt Feodor astui ovelle ja nykäisi salvan auki. Kuin salama kirkkaalta
taivaalta, OGPU:n miehet tarrasivat Feodoriin kiinni. Hänet painettiin ovea
vasten ja kädet teljettiin raudoin. "Se oli kulakki viimeinen kerta, kun avustat
lahtareita nujertamaan isänmaamme. Kohta tiedät, mitä kulakeille tehdään!"
Feodor yritti pakotetusta asennostaan vielä vilkaista kerran perhettään, mutta
sitä hänelle ei suotu. Muutamalla tehokkaalla riuhtaisulla Feodor oli paiskattu
mustan poliisiauton perään ja matkalle kohti Petroskoin sellejä pitkin erittäin
kuoppaisia ja loputtomilta tuntuvia teitä. Feodorin kärsimykset olivat kuitenkin
vasta alussa.

Feodor Sergeinpoika tuhoutui OGPU:n käsissä kuten niin monet muutkin karjalaiset.
Kuva: Tekijän perhealbumi



Lasten itkiessä ja vanhustenkin täristessä pelosta kylästä haettiin vielä muitakin
"kulakkeja". Myöhemmin tiedettiin, että yli 100 ihmistä pidätettiin samassa
aallossa, mukaan lukien Feodorin setä Anufrij, joka oli saanut vihiä
pidätyksestä ja lähtenyt metsiä pitkin karkuun Lahden kylään 20 kilometriä
etelään. Pidätettyjä piestiin ja kuulusteltiin niin pitkään, että tunnustuksia alkoi
tulla asioista, joista he eivät tienneet mitään. Osa pistettiin työleireille
rakentamaan kanavia paljain käsin tai kaatamaan puita ilman työkaluja. Osa,
kuten Feodor, päästettiin kulakkitaivaaseen muutaman kuukauden kidutuksen
ja rääkkäyksen jälkeen. Kaiken kokenut vahva mies löysi vahvempansa, tai
ainakin ne, jotka valtaa pitivät verisissä käsissään. Vallankumouksen torakat
nitistettiin pelottavan tehokkaasti keinoja kaihtamatta.



Viimeiset hyväs�t

Nikolain palatessa seuraavan kerran kotikylälleen oli ilmapiiri äärimmäisen
kiristävä. Kaikki vaikutti hiljaisemmalta ja jotenkin tukahdutetulta. Ihmiset
olivat päät painuksissa, pelokkaina. Nikolai tarkkaili kylää hetken toiselta
puolelta järveä, josta hän usein tarkisti tilanteen ennen kotitalonsa takapihalle
hiiviskelyä. Pienet kiikarit kertoivat kasvojen tarkkuudella, oliko vastassa
luotettavia henkilöitä vai Kojan seikkailuja vihaavia. Myöhäisilta kuitenkin jätti
tarkemmat yksityiskohdat pimentoon. Viranomaisia tai muita kyttiä ei
näyttänyt olevan kylällä, joten hän päätti nostaa reppunsa maasta ja
puikkelehtia kotiinsa.

Kun hän tapansa mukaisesti livahti taloon siten, ettei häntä ehtinyt nähdä
mistään akkunasta, tervetulotoivotus oli yllättävä. Feodorin vaimo, Fima,
ryntäsi itkien Nikolaita päin ja paiskoi nyrkeillä hänen rintaansa: "Fedja vietiin
murhattavaksi. Hänet riistettiin meiltä. Sinun takiasi!". Nikolai oli hetken täysin
hämmentynyt. Hän katseli ympärilleen ja näki vain isänsä ja Feodorin lapset
talossa. Veljeä ei näkynyt, eikä setääkään. Nikolai tunsi tunnontuskia, eikä
missään tapauksessa pyrkinyt välttelemään vastuutaan.

Fima oli jo lopettanut turhautuneen paiskomisensa, muta kyyneleet eivät
ehtineet kuivua. Nikolai kyseli Fimalta ja Sergeiltä, mitä oli tarkalleen
tapahtunut. Tässä vaiheessa tiedettiin jo, että jatkuvasti kaunaisemmaksi



muuttunut Ogoi-täti oli todennäköisesti ilmiantanut Feodorin OGPU:n
mustille variksille. Feodorin yöllisiä retkiä oli seurailtu jo pitkään, ja ihmisten
pelätessä oman nahkansa puolesta, oli ilmiantaminen ainoa tapa selvitä. Mutta
pahaa sisua se vaati sukulaisnaiseltakin. Kirottu Ogoi.

Nikolai tiesi, ettei voinut enää luottaa kehenkään kylällä. Kaikki hänen
sukulaismiehensä oli viety jonnekin tuntemattomaan paikkaan, ja Sergeikin oli
pelastunut vain näyttelemällä hullua kuulusteluissa, jotka kestivät toista viikkoa.
Eikä hänen tietäjämaineensa ollut haitaksi kuulustelijoita hämätessä. Sukua tai
ei, niin tästedes Koja ei näyttäisi naamaansa enää yhdessäkään kylässä.
Kotonaan hän kävisi silti, mutta entistä varovaisemmin ja riskejä vältellen.
Fiman elämä oli jo pilattu, hän oli kylän pohjasakkaa, kulakin saastainen leima
otsassa. Lapsirukatkin saivat leiman mukaansa, vaikka eivät tienneet näistä
asioista vielä sen ihmeempiä. Sama koski koko perhettä, vain Sergei oli edelleen
jokseenkin arvostettu kyläyhteisön jäsen. Mutta kotona oli käytävä jatkossakin,
niin kovasti sitä kaipasi. Piru periköön tätä estämään yrittävät.

Nikolain retken piti olla samanlainen kuin ennenkin, mutta ei se enää sellaiseksi
tullut koettujen kauheuksien jälkeen. Oli parempi lähteä pikaisesti kotimatkalle,
jottei sukulaisille olisi koitunut lisää ongelmia hänen läsnäolostaan. Ennen
lähtöään Sergei kertoi vielä pojalleen, että jos hän tulisi vielä takaisin, olisi hyvä
tietää, että talo ei enää seuraavan kerran ole samalla paikalla. Kyläneuvosto oli
linjannut, että kulakin pirtti piti siirtää toiselle puolelle järveä, lähemmäs
uudempaa kyläkeskusta. Nyt talo oli ollut sopivalla paikalla Kojan
yllätysvierailuja varten, koska sinne oli päässyt Suomen tulosuunnasta kätevästi.
Juuri siksi OGPU:n kulakinvastaiset toimet edellyttivät tällaisen
ongelmapesäkkeen siirtoa kyttäävän ja virkaintoisen kyläneuvoston valvonnan
alle. Kojan visiitit olisivat jatkossa entistä vaikeampi toteuttaa, ellei jopa
mahdotonta. 



Retkien määrä itään väheni selvästi aiemmasta. Enää Nikolai pystyi käymään
kotikulmillaan pari kertaa vuodessa, kun aiemmin hän oli käynyt retkillään
moninkertaisesti. Spontaanit rajanylitykset eivät olleet enää mahdollisia, koska
neuvostoviranomaiset olivat tehostaneet rajavartiointia jatkuvan
salakuljetuksen ja suoranaisen vakoilun estämiseksi. Suuret terrorivuodet
autioittivat kyliä, ihmisiä vietiin leireille ja teloitettavaksi. Osa raja-alueista
tyhjennettiin kokonaan, ja kyliin pyrittiin siirtämään umpivenäläisiä vahtimaan
uppiniskaista paikallisväestöä. Käytännössä jokainen kylä oli vihamielinen
Kojan kaltaisia urkkijoita vastaan, koska muuta tapaa selvitä ei ollut. Retket piti
hoitaa tukeutumatta vanhoihin kylärakenteisiin, käyskennellä metsiköissä ja
varoa kaikkia vastaantulijoita. Ainoastaan kotipirtissä Ruotšjärvellä saattoi
käydä, mutta sielläkin äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.



Säämäjärven aluetta dominoivat sankka metsä, lukuisat suot ja runsaat vesistöt. Metsässä saattoi kulkea
salassa, kun tiesi reitit.
Kuva: SA-kuva

Kun 1930-luku oli kääntymässä ehtoopuolelle, raja-alueella seikkailu oli
äärimmäisen vaarallista. Koja oli huomannut, että sotilaita näkyi enemmän ja
että teitä paranneltiin Suomeen päin. Satunnaisia patrulleja pyöri metsiköissä
entistä enemmän, ja raskasta kalustoakin saattoi nähdä aivan rajan tuntumassa.
Tämä vaikutti hänen elämäänsä myös Suomen puolella. Pakolaisilla jos joillain
oli paras tietämys itärajan takaisista tapahtumista ja kehitysnäkymistä. Kun
tiedustelu oli muuten hankalaa, niin pakolaiset löysivät mahdottomissakin
tilanteissa reikiä valvontaverkostosta ja onnistuivat pitämään siteensä rajan
taakse pystyssä. Oli pääteltävissä, että Neuvostoliitto yrittäisi jotain
sotilaallisesti merkittävää lähivuosina. 



Nikolai ryhtyikin pian varustelemaan omia tiluksiaan paremmin kriisiaikaa
kestäväksi. Täysin poikkeuksellisesti hän aiheutti ihmetystä alati kasvavassa
lapsikatraassaan rakentamalla parin kesän aikana pommisuojan talonsa
takapihalle. Siellä oli tarpeita parin päivän kriisiä varten ja täysi varustelu
itsepuolustukseksi. Hän tiesi, että jos Neuvostoliitto ryhtyisi sotimaan Suomen
kanssa, ei ollut juuri muuta keinoa kuin jäädä paikoilleen ja toivoa parasta.
Toinen vaihtoehto oli paeta aivan kuten 20 vuotta aiemmin. Nyt vain vieläkin
kauemmas kotiseuduiltaan, perheellisenä ja selvästi seestyneempänä. Tämä ei
houkutellut, ehkä näihin pelottaviin skenaarioihin ei ollut tarvettakaan. 

Kun Nikolai valmistautui kesällä 1939 ties monenteen matkaansa kotikyläänsä,
oli ilmassa tunne, että matka saattoi jäädä viimeiseksi. Hän ei tiennyt mistä se
tunne tuli. Ehkä kahdeksan lasta ja vaimon ainaiset itkut hänen matkojensa
vuoksi olivat aiheuttaneet pelon kaiken menetyksestä. Kun hän kahlasi suon yli
Elmitjärven pohjoispuolella siten kuten niin monesti aiemminkin, hän pohti,
että näinkö tässä enää pääsee kotipirttiinsä toistamiseen. Matkalla tännekin asti
oli matkalla tullut vastaan kolme aseellista partiota. Maaselän läpi kulkeva tie oli
täynnä maastoautojen renkaiden uurteita ja metsissä näkyi uusia radiomastoja.
Alueella oli harjoiteltu sotatoimia vakinaisilla armeijaosastoilla. Tänne asti
pääseminen ilman kiinnijäämistä oli vaatinut jo tuuriakin. Saati saman retken
tekeminen takaisinpäin, kun hän on pari päivää majaillut kotipirtissään. Ties
kuinka kauas tieto hänen saapumisestaan on siinä vaiheessa kulkeutunut.

Kotipirttiinsä hiipiessään hän oli jo aivan varma: uhkarohkea retkeily oli pakko
lopettaa, jos hän pääsisi vielä takaisin vaimonsa luokse. Kun kuulumiset oli
vaihdettu kylän ja sukulaisten uusimmista vaiheista, Nikolai ilmoitti kivuliaan
mutta loogisen päätöksensä. Olisi se hetki, että me joudumme sanomaan
toisillemme lopullisesti hyvästi. Kotona oli liian vaarallista käydä nykyisin.
Etenkin Sergei oli tästä mielissään: hän oli pelännyt poikansa puolesta joka



kerta, kun hänen kasvonsa näkyivät tauon jälkeen pirtin hämyisessä valossa.
Olisi tärkeää, että edes yksi heistä olisi turvassa vapaammassa maassa. Fiman
tunteet olivat sekavammat. Hänelle Koja edusti sekä tragediaa että muistoa
hänen miehestään, jonka kohtalosta hänellä ei vieläkään ollut tietoa. Nikolain
näkeminen oli hänelle aina tunteiden ristiaallokkoa.

Nikolai otti Fimaa käsistä ja sanoi: "Toin pikku-Ninalle jotain. Ihan pientä vain,
ilahdutukseksi". Synkän alun saanut  ja isänsä alle vuoden ikäisenä menettänyt
Nina ampaisi pystyyn pirtin lattialta. Nikolai ojensi hänelle pienen
paperipussin, jonka Nina repi auki innokkaasti. Sieltä paljastui viimeinen
muisto Nikolaista, jonka hän jätti jälkeensä vanhaan Karjalaan: puiset
leikkifiguurit, jotka esittivät kahdeksaa kanaa ja yhtä kukkoa. Mitään tällaista
Nina ei ollut koskaan saanut, kulakin tytär. Fima hymyili pitkästä aikaan. Kaikki
oli hetken hyvin, ihan kuin joskus aikoinaan ennen tätä tragediaa, jossa
viattomat ihmiset näyttelivät pääosaa.



Sota tuhoaa kaiken

Olihan sitä pelätty. Jo kesästä lähtien kansan parissa kiersivät uhkakuvat suuren
idän hyökkäyksestä Karjalaan. Rajan takaa saattoi kuulla rakennustöiden ääniä
ja massiivisten joukko-osastojen siirtymien harjoittelun. Outoja valoja
kulkeutui muuten pimeältä alueelta Suomen puolelle saakka. Sanottiin, että jos
sota alkaa, niin se alkaa Kannakselta, ei täältä. Uskoi ken tahtoi. Silti
marraskuinen aamuherätys lentokoneiden ulvovaan ääneen, tykkien ryskeeseen
ja kiväärien kuolonmarssin säestykseen tuli täysin yllättäen. Koko Suojärvi oli
sodan keskipisteessä jo parissa tunnissa, ja suomalaiset joukot joutuivat
perääntymään nopeasti vanhalta rajavyöhykkeeltä kohti länttä. 

Nikolain talo oli Parkinselällä noin neljän kilometrin päässä rajalta. Sotatoimet
työntyivät todella nopeasti suoraan etupihalle. Hän tiesi sen välittömästi, että
kaikki oli jätettävä. Ajatus pommisuojaan piiloutumisesta ei enää tuntunut
hyvältä vaihtoehdolta, vaan hänen oli pakko pakata taas reppunsa ja
suunnattava pakolaismatkalle toisten kerran elämässään. Suojeluskuntalaiset
kävivät ilmoittamassa hätäisin ääniin evakuoinnin alkavan saman tien. Aikaa oli
maksimissaan tunti, jos sitäkään. Vain ne tarvikkeet sai ottaa mukaan mitkä
pystyi kantamaan itse. Sota tuhoaa kaiken, sen he saattoivat luvata. Kun Koja
katseli vielä pystyssä ollutta taloaan, saattoi Pyhäjärven suunnalta kuulla
neuvostoliittolaisten soturien massiiviset "Uraa"-huudot. 



Anna ja lapset suuntasivat suoraan rautatieasemalle, jonne oli saatu onneksi
tarpeeksi junakalustoa. Suojärven Hyrsylä oli valitettavasti jäänyt
neuvostojoukkojen hampaisiin, mutta oli lähellä, että vankeja olisi tullut vielä
Suojärven muistakin osista. Lähtö tapahtui niin kiireellä, että Nikolain toiseksi
vanhimman lapsen matka-arkkuun säilötty tärkeä käsityökokoelma jäi
ottamatta mukaan, vaikka se oli hänen koko elämänsä. Osa lapsista oli vielä
kapaloissa ja vanhemmat lapsetkin olivat toki äärimmäisen järkyttyneessä
tilassa. Itku ja parku kävi pakolaismassojen työntyessä junaletkaan. Välillä piti
juosta metsään piiloon, kun vihollishävittäjät ampuivat kuularuiskuja niskaan.
Juoruttiin, että mikä tahansa juna saattoi olla viimeinen. Niin nopeasti
neuvostojoukot olivat edenneet, vastarinta oli näennäistä. 

Nikolai jäi talolle vielä hetkeksi sitä varten, että joutui todistamaan oman
vaivalla rakentamansa pirttinsä valelua bensiinillä ja sen tuikkaamista tuleen.
Kun liekit nuolivat jo seinärakenteita, muutama lypsylehmä kohtasi elämänsä
lopun suojeluskuntalaisten kivääreistä. Kun katsoi ympärilleen, näky oli kuin
Danten visiosta: koko Suojärvi oli liekeissä, maailmanloppua muistuttavassa
tilassa. Parkinselkä, Annan kotitalo Eloniemessä, Kaipaa, Suvilahti. Kaikki
liekeissä, jotta neuvostojoukot eivät saisi sijaa suomalaisasumuksista.
Lumipukuisia sotajoukkoja kulki rajalle suksin ja kuorma-autojen lavalla.
Mitään vastaavaa edes Nikolai ei ollut nähnyt, tällaista totaalista tuhoa. Hänen
kohtaamansa tragediat olivat kuitenkin olleet ihmiskohtalon kokoisia, mutta
nyt käsillä oleva kriisi näytti murskaavan kaikki inhimilliset mittasuhteet.



Suvilahti, kuten Kaipaakin, sytytettiin tuleen ennen perääntymistä. Näkyä kuvattiin
infernaaliseksi.
Kuva: SA-kuva

Koja nosti reppunsa taas selkäänsä ja käänsi selkänsä liekeissä olevalle
kotitalolleen. Samalla hän tunsi sen, jota ei uskonut tuntevansa koskaan:



Karjala saattoi jäädä taakse lopullisesti. Nenä osoitti taas länteen tavoitteena
päästä sodan jaloista karkuun. Karjala ei ilmeisesti huolinut häntä elämäänsä.
Karjala oli ollut hänelle se paikka, jossa hän halusi elää ja rakentaa rauhassa
tulevaisuuttansa. Rauhaisat ja levolliset vuodet olivat kuitenkin jääneet vähiin.
Toinen jalka oli aina vihollismaaperällä ja elämää varjosti lukuisat salaisuudet ja
kammottavat totuudet perheen kohtalosta rajan toisella puolella. Kun hän
vuonna 1919 pakeni ensimmäisen kerran Karjalasta, ei hän osannut kuvitella
tätä hetkeä, että edes pakeneminen Suomen puolelle ei auttanut pääsemään
neuvostojärjestelmän luomasta uhasta eroon. Varmaa oli, että kotinsa hän
menetti toistamiseen ja tietoa siitä, minne huomenna päänsä kallistaa, ei
taaskaan ollut. 

Matka Parkinselästä Suvilahden pakolaisjunaan tuntui pitkältä. Anna ja lapset
olivat jo lähteneet kohti sisä-Suomea, sillä junat täyttyivät nopeasti yli 20 000
ihmisen siirtyessä kiireellä tavaroidensa kanssa pois tuhkaksi muuttuvista
kodeistaan. Nikolailla oli viimeiset hetket itsensä kanssa tehdä tiliä viimeisistä
vuosikymmenistä. Jotain hyvääkin tuli mieleen, kun hän tajusi, että ehti vielä
hyvästellä haluamallaan tavalla sukulaisensa Ruotšjärvellä. Jos hän olisi viime
kerralla pyörtänyt päätöksensä, olisivat sukulaiset jääneet luuloon, että hänelle
on käynyt huonosti. Nyt tätä ei tarvinnut murehtia. 

Muuten tilanteessa ei sitten mitään positiivista ollutkaan. Karjala näytti tuhon
omalta, eikä hänen huolenpitonsa sukulaisistaan ollut kantanut mitään
hedelmää. Sen sijaan myös hänen omat lapsensa joutuivat nyt oppimaan
elämään pakolaisuudessa. Tätä hän oli yrittänyt välttää asettumalla Suomeen,
mutta se oli karmeasti osoittautunut mahdottomaksi.   Hän ei kyennyt
tarjoamaan turvaa perheellensä, vaikka kovasti oli yrittänyt. 



Muutamien tuttujen, jo pakolaisajoilta tuntemiensa, miesten ja
suojeluskuntalaisten kanssa keskusteltiin viimeisen kerran Karjalan maaperällä
valkeana loimuavan Suvilahden valaistessa miesten uurtuneita kasvoja.
Kerrottiin, että rintama oli tarkoitus rakentaa Kollaajoelle, sillä Suojärveä ei
pystytty pitämään. Kollaalle ehdittäisiin saada tarpeeksi joukkoja, ja se olisi
strategisesti helpompi paikka puolustaa Suomea. Suojärvi piti uhrata yhteisen
edun vuoksi. Nikolailla ei ollut vaikeuksia ymmärtää tätä realismia, päinvastoin.
Oma pommisuojakin sen jo kertoi. Hän tiesi erittäin hyvin, minkälainen
järjestelmä suomalaisille oli tarjolla, jos Neuvostoliitto onnistuisi Suomen
kukistamaan. Ja olihan Neuvostoliitto niin vahva, että piti toivoa edes jonkin
rintaman pitävyyttä kahta viikkoa pidempään.

Nikolai astui äärimmilleen täyttyneeseen junaan muiden suojärveläisten
joukkoon. Hän, Karjalan pakolainen, oli yhtäkkiä aivan kuin yksi muista.
Hänen erityisstatuksensa oli muuttunut pienessä hetkessä täysin yleiseksi
asiaksi, eikä hän tuntenut istumapaikkaa etsiessään olevansa muita sen
ihmeellisempi. Nyt valtava massa karjalaisia oli liikkeellä samasta syystä kuin
hänkin oli ollut kaikki nämä vuodet. Viimeinen vilkaisu sinne tulimereen, missä
olivat ennen Suojärven kylät. Juna nytkähtää liikkeelle. Aivan läheltä saattoi
kuulla taistelun ääniä. Suomalaisjoukkoja kulki nyt enemmän kohti länttä kuin
toisin päin. Suojärvi oli jäämässä sodan jalkoihin pian. Nikolai sulkee silmänsä,
keskittyy hengitykseensä, yrittää unohtaa tämä näyn. Karjala oli kauniimpi kuin
mitä tämä viimeinen vilkaisu kertoi.



Missä on ko�ni?

Kylän raitti täyttyi sotilaskuorma-autoista. Kaikkea leimasi kiireen tuntu ja
pelokas ilmapiiri, lähtö oli optimismista huolimatta tullut äkkiä. Kyläläisiä
sullottiin lavalle, jota peitti tummanvihreä suojakuomu. Tavaroita ei saanut
ottaa pieniä kantamuksia lukuun ottamatta. Sotilaat huusivat käskyjä, kansa
totteli parhaansa mukaan. Onneksi Punaisen tähden kollektiivikylässä ei ollut
paljon tarpeita evakuoitavana. Kiireestä ja pienestä paniikista huolimatta Sergei
ei ollut vielä auton lavalla. Neuvostosotilaat etsivät häntä, mutta ei vain
löytynyt. Nimi oli paperissa, täällä hän asui. Löytämisellä alkoi olla kiire.

Pian lavan takaosassa kyyhöttänyt Nina kuuli kanteleen haikeita säveliä järveltä.
Hän huudahti, että siellä pappa on! Se kuulosti aivan sonaatilta niin paljon
todistaneelle järvelle, joka oli tarjonnut ruokaa, vettä ja turvaa huonoinakin
aikoina. Kaikki oli muuttunut Karjalassa viimeistään nyt, mutta järvi se vain
pysyi samanlaisena vuodesta toiseen. Sotilaat seurasivat ääntä löytääkseen
Sergein näppäilemästä kanteletta kiven päällä istuen. Hän oli alueen yksi ainoita
kanteleensoittajia, osaaja, jotka olivat jo monin paikoin kadonneet
kylänäkymistä. Sergei ei ehtinyt sävelmää loppuun asti, kun käskyjä
noudattanut sotilas repäisi kanteleen pois hänen käsistään. Ruotšjärveläisten
evakkomatka kohti Uralia oli alkanut, eivätkä useimmat heistä enää koskaan
nähneet kotikyläänsä. 



Suomen ja Saksan yhteisoperaatio menetetyn Karjalan takaisinvaltaamiseksi ja
Itä-Karjalan liittämiseksi Suur-Suomeen oli ollut käynnissä jo pari kuukautta.
Operaatio oli edennyt tehokkaasti Aunuksen Karjalassa, mutta Säämäjärven
pohjoispuolen suoalueet ja tiheämetsäisen korven valloitus ei käynyt käden
käänteessä. Ruotšjärvi oli todellinen korpikylä keskellä erämaata. Sinne pääsi
vain jalan ja hevosilla, eikä hajanaisia perääntyviä neuvostojoukkoja pystytty
puhdistamaan kaikista kivenkoloista. Perääntyminen oli kuitenkin sekavaa, ja
Ruotšjärvellekin muodostui lopulta motti, josta jäi kymmeniä sitkeästi
puolustautuneita neuvostosotilaita vangiksi. Viimeiset sotilaat virittivät
poistuessaan toistasataa miinaa valmiiksi lähestyviä vihollisjoukkoja varten.
Tätä kylää ei ehditty polttaa, mutta ainakin se miehitys pyrittiin tekemään
vaikeaksi.



Mm. lähellä rajaa ollut Tšalkin kylä tuhottiin polttamalla puna-armeijan toimesta ennen suomalaisjoukkojen
saapumista.
Kuva: SA-kuva

Nikolai oli jo talvisodasta lähtien valmistanut muun muassa Suomi-
konepistooleita Tikkakosken asetehtaalla. Evakkomatka oli vienyt Nurmeksen,
Laukaan ja muiden paikkojen kautta lopulta Keski-Suomeen, jossa Nikkari-
Kojan monipuolisia taitoja kaivattiin sotateollisuuden käyttöön. Sadat ihmiset
työskentelivät asevalmistuksessa, saman verran myös ammustehtaalla
muutaman kilometrin päässä. Koska kaikki omaisuus oli tuhoutunut Suojärven
mukana, ei pieni parakkikämppä tehdasalueen lähellä ollut yhtään kurjempi
paikka elää. Töitä riitti kylliksi. Pari lastakin oli jouduttu pakon edessä
lähettämään Ruotsiin kymmenien tuhansien lasten tavoin. Ainakin osa hänen
geeneistään säästyisi, vaikka Suomi menettäisi kaiken sotiessaan. Tulevaisuus



oli edelleen epävakaan näköistä, joten kaikki pieni seesteisyys oli tervetullutta
milloin tahansa.

Karjala oli käynyt mielessä usein. Samoin nyt kohti Uralia matkaavat sukulaiset.
  Oikeastaan kaikki aika oli kulunut vain elämän saamiseen uomaan
evakkopaikkakunnilla. Ei ollut sellaista päivää, että jotain ei olisi pitänyt olla
järjestelemässä tai pohtimassa. Mutta silti ajatuksia Karjalalle riitti tiheään.
Suomalaisten menestyksekäs sotaretki oli luonut myös yllättäen
mahdollisuuden jopa ajatella paluuta Karjalaan. Suojärvi oli ollut Suomen jo
jonkin aikaa, ja tiedot kertoivat, että alueelle pääsi muuttamaan taas takaisin.
Eihän siellä ollut mitään enää, mutta kyllä sitä ehkä jaksaisi rakentaa uuden
talon vanhalle paikalle. Mielenkiintoista oli myös se, että vanhan rajan toisella
puolella olleet alueetkin olivat nyt suomalaisjoukkojen hallussa. Ehkä hän
pääsisi ensimmäistä kertaa laillisesti käymään Ruotšjärvellä?

Nikolai tiesi, että monia hänen tuttujaan oli muuttamassa takaisin Karjalaan
mahdollisimman pian. Aina kun hän meni tehtaalle, niin vastaavia tarinoita sai
korviinsa. Mutta mitä enemmän hän pohti asiaa, sitä vähemmän hän sinne
halusi. Hän oli yrittänyt parhaansa 40 vuoden aikana rakenteekseen toimivan
elämän Karjalaan, mutta hänet sieltä kahteen kertaa ajettiin pois, heitettiin
irtolaisena tien päälle. Intoa jonkin rakentamiseen vain menettääkseen sen
uudestaan ei ollut. Ja hän palasi siihen hetkeen, kun palava Suvilahti itki tulisia
kyyneleitään ja hän katseli tätä surullista näkyä junan ikkunasta. Hän oli
onnistunut luomaan itselleen kauniin viimeisen kuvan rakastamastaan
Karjalasta, eikä hän halunnut pilata sitä hiiltyneitä raunioita katselemalla.
Jotenkin hän ei vain luottanut siihen, että sodan tulos olisi pysyvä. Eikä hän
haluaisi enää kolmatta kertaa katsoa kotinsa palavan.



Vaikka Nikolai puntaroi Karjalaan matkustamista toisinaan, hänen tyttärensä
siirtyi ajatuksista tekoihin. Koska muut Nikolain lapset eivät myöskään olleet
kiinnostuneita Suojärvelle paluusta, Aino kävi varmistamassa tunteensa paikan
päällä. Pitkä junamatka Suojärvelle raunioiden ja sodan jättämien jälkien läpi
kasvatti jännitystä kilometri kilometriltä. Kun Suvilahti vihdoin saavutettiin,
tunnelma laski jokaiselta askeleelta, jotka Aino taivalsi. Lähes kaikki oli
tuhoutunut, vain muutama kivinen 30-luvun talo oli jäänyt kauppalassa
pystyyn. Neuvostoliitto oli rakentanut parakkikyliä sinne tänne, mutta muuten
aluetta leimasi välivaiheen tuntu. Kun hän suuntasi kotitalonsa raunioille, osa
alueesta oli jo paljon muuttunut kesakoiden vallatessa tilaa. Ei se enää tuntunut
omalta kuin etäisesti. Tutut maisemat kuitenkin kutittivat sydämessä, mutta
nuorelle naiselle alue ei tuntunut tarjoavan paljonkaan mahdollisuuksia
elämänsä rakentamiseen. Paluumatkalle lähti mietteliäs karjalainen, joka tajusi
kotinsa olevan nykyisin muualla. Tätä Nikolaikin pelkäsi, vaikka ei tuntenut
aina siitä olevan kyse.

Varmaa oli, että Nikolai oli koko ikänsä pakoillut jotain. Ensin hän pakeni
kylän pappia, joka vaati Nikolaita lausumaan rukouksen ennen ruokailua,
mutta tämä ei siihen suostunut. Sitten hän pakeni venäläistä opettajaa, joka
yritti saada hänet puhumaan venäjää myös kotonaan. Sen jälkeen hän pakeni
setäänsä, joka halusi Nikolaista kanteleensoittajan, mutta joka halusi
mieluummin sotilaaksi tai miliisiksi. Sitten hän pakeni sotalaitosta, joka halusi
hänestä sotilaan, mutta Nikolai taas oli muuttanut mielensä ja halusi
mieluummin asesepäksi. Loput pakenemisen arvoiset asiat seurasivat toinen
toistaan, vastustamattomasti ja vääjäämättä. Kun hän nyt valmisti pieteetillä
konepistooleita, leimasi itsensä pihalle ja marssi kotiinsa, vaatimattomaan
parakkiin, tuntui hetkellisesti siltä, että hänen ei tarvinnut enää paeta mitään.
Uhkaava itä oli suhteellisen kaukana. Elämä oli sopivan yksinkertaista. Se oli



vapauttava tunnelma, harvinainen ja hauras. Kotoutumista sekin, vai oliko kyse
lähinnä tyytymisestä?



Karjalan kadotus

Todellisuudessa jatkuva pakeneminen ei ollut pysähtynyt. Kun sotaonni
itärintamalla alkoi kääntyä Stalingradin taistelun jälkeen, niin pelko Suomen
kohtalosta nousi taas esille. Nikolailla ei ollut kansalaisuutta, ei mitään
kansalaisoikeuksia. Hänen lapsensakin saivat kansalaisoikeudet vasta 1941, kun
sotaoperaatio Karjalaan alkoi. Se näytti siltä, että karjalaispakolaisia kutsuttiin
mukaan rakentamaan suurempaa Suomea. He kelpasivat nuorina ja viattomina,
Suomessa syntyneinä, reissussa rähjääntynyt Venäjän entinen alamainen ei.
Mielessä kävi skenaario, että Neuvostoliitto onnistui miehittämään Suomen,
minkä seurauksena Koja pistettäisiin monien kaltaistensa tavoin junaan ja
maksamaan veloistaan neuvostotyöleirille, minimissään. Reilun 20 vuoden
taistelu olisi ollut turhaa. Ainakin hän oli ollut oikeassa sotatulosten
pysyvyydestä. Suojärvi tuskin on Suomen, kun tämä taistelu oli ohi, hän
ajatteli. Saati kaukaisempi Karjala, hänen alkukotinsa.

Menneisyyttä ei voinut paeta. Sodan aikana oli puhuttu monesti itäkarjalaisten
elämästä, heidän integroimisesta Suomeen ja suomalaisen yhteiskunnan osaksi.
Nikolaikin oli näistä lukenut lehdistä, eikä pystynyt millään välttämään
ajatuksia, että ehkä hänenkin isänsä, äitinsä ja muut olivat nyt suomalaisten
käsissä. Mutta mitään hän ei heistä kuullut, ei edes tuttaviltaan. Se oli piinallista.
Mutta piinallisempaa olisi ollut tietää totuus, jonka hän toisaalta arvasi.
Olisihan hän saanut jotain kautta tietoa, jos hänen sukulaisensa olisivat jääneet



sotilashallinnon paimennettavaksi. Vai miksi tietoa olisi pimitetty, jos sitä olisi
ollut saatavilla?

Vaikka ulospäin annettiin kuva itäkarjalaisten suuresta vapautumisen ilosta
suomalaisjoukkojen saapuessa, ei kovin moni kansalainen ehtinyt paeta
evakuointia lähimetsiin. Asekuntoiset miehet oli jo viety ajat sitten sotimaan,
mutta myös melkoinen määrä muuta väestöä ehdittiin siivoamaan siten, että
suomalaisia odottivat typötyhjät kylät niitä vallatessa. Karjalaisten evakkomatka
oli raskas myös itään suuntautuessa. Jo sodan alkuvuosina sekä Kojan isä
Sergei, äiti Akulina ja Fima olivat kuolleet stressiin, sairauksiin ja muuhun
kaltoin kohteluun. Osa heistä menehtyi internointileireillä, Fima työnnettiin
kuolleena ulos ja rautatien poskeen täyteen ahdetusta evakkojunasta matkalla
Udmurtian leirille Ninan katsellessa vieressä. Tietenkin. Vastaavat tarinat
koskettivat tuhansia karjalaisia ja satoja kyliä. 

Sodan aikana Ruotšjärvi, kuten koko Säämäjärven laaja pohjoisalue oli tyhjä
asukkaista. Osa etenemisreitin varrella olleista kylistä poltettiin jo sotatoimien
aikana, mutta osa syrjäkylistä säästyi täystuholta. Yksinäiset ikihongat ja
humisevat kalmakuuset reunustivat korpikyliä, jotka olivat joskus olleet täynnä
elämää ja toivoa tulevasta. Silloin tällöin kontio kenties kävi tarkastamassa
aution pirtin reunalla, mutta ei kaikista odotuksistaan huolimatta törmännyt
ihmisolentoon. Vain Vuohtjärven kylässä oli elämää, jonne suomalaiset
kokosivat kaikki metsistä löytyneet yksittäiset alueen asukkaat ja majoittivat
jäljelle jääneisiin taloihin suurennuslasin alle.



Vuohtjärven kylään koottiin kaikki Ruotšjärven lähialueen jäljelle jääneet ihmiset, 68 henkilöä. Koulussa
toimi mm. sotilashallinto.
Kuva: SA-kuva

Suomalaisten valloittaessa Ruotšjärven ja edetessä kohti Munjärveä he löysivät
kuitenkin kylän läheltä piilottelevan miehen, jolla oli kylästä poikkeuksellisen
laajat tiedot. Eikä ihme, kun kyseessä oli sama mies, joka oli paennut jo
veljesten kanssa Suomeen vuonna 1919, palannut Feodorin kanssa takaisin
1922, ja selvinnyt nämä kaikki piinalliset vuodet elossa stalinismin
ristipaineessa. Vieläpä oli onnistunut pakenemaan neuvostojoukkojen
evakuointia, mikä itsessään oli suuri saavutus. Hän listasi pedantisti
Ruotšjärven ihmiskohtalot paperille, muistoksi menneestä. Jopa Nikolai ja Ivan
löytyivät kyläläisten joukosta, mutta heidän ylitseen oli vedetty virkailijan
puolesta harkittu viiva. Nikolaista tiedettiin, olemassaolo oli tarkistettu, mutta
Nikolai ei koskaan saanut tietää vanhasta naapuristaan. 



Vuosi 1944 kääntyi kesäksi, ja oli jo selvää, että Karjala jäisi taas jyrän alle.
Perääntyminen alkoi salamannopeudella, ja Ruotšjärvi, Elmitjärvi, Ravanmäki,
Onkamus, Tšalkki ja Kangasjärvi loittonivat kauemmas Kojasta päivä päivältä.
Kyliä poltettiin jälleen, Karjalaa revittiin rikki. Suojärvikin kukistui, ja kaikki
sinne uudelleenrakennettu jätettiin taas taakse. Kun puntarissa oli Suomen
tulevaisuus, uhrilahjaksi määräytyi lopulta taas Karjala. Itsenäisyys säilyi
sentään. Jalot ajatukset ja suureelliset toiveet vapaasta Karjalasta tyssäsivät
raakaan realismiin. Samaan realismiin, jonka Nikolai veljineen oli oppinut
kovimman kautta jo kauan aikaa sitten.



Harki�u demen�a

Sodan jälkeen ei Karjalasta ollut paljon jäljellä. Sota oli pyyhkinyt Suomen
vanhan Karjalan yli kolme kertaa lyhyen ajan sisään, idemmässä 30-luvun
vainot tekivät sota- ja poikkeusajasta yli 10-vuotisen näytelmän. Nikolain
sukulaisista vain yksin jäänyt Nina Feodorovna kampesi itsensä orpokodin
kautta vielä takaisin kotipaikalleen. Elossa selvinneet veljetkin yrittivät
myöhemmin, mutta huonoin tuloksin. 

Pari vuotta sodan jälkeen Ruotšjärvi oli kaukana siitä mitä se oli aikoinaan
ollut. Jäljellä oli vain talojen autiot ruhot, jotka olivat alkaneet menettää
sitkeytensä luonnon armoilla. Taloissa oli pidetty sotaparakkia, ja lattiat olivat
täynnä jätteitä ja roskaa. Seinät haisivat vanhalle, lähes homeisille. Eikä kylässä
asunut yhtään ketään, kuten ei naapurikylissäkään. Nina kuitenkin tuli ja
sitkeästi päätti jäädä. Kantoi vedet jäisestä kaivosta, kaatoi polttopuut. Siisti
isoa taloa. Minne hän olisi mennyt muutenkaan, kulakin turmeltu tytär?
Kärsimyksiä oli luvassa niin kauan kuin leima säilyi.

Vuosikymmeniä Nina taisteli elämässään kaikista vaikeuksista välittämättä.
Kaikki muistot menneistä olivat tuhoutuneet. Jalat paleltuivat melkein kuolioon
saakka, kun ilkeä voittajiin kuulunut nousukas nöyryytti häntä kolhoosien
töissä talvipakkasilla. Isän ilmiantanut Ogoi-täti asui muutaman talon päässä,
eivätkä he puhuneet enää koskaan. Veljistä toinen tappoi itsensä vakavasti



sodan musertamana, toinen alkoholisoitui omaan tupaansa naapurikylän
puolella. Paljon kestänyt suku sammui kuolettavan tehokkaasti. Ruotšjärvi jäi
lopulta taakse omaan mahdottomuuteensa, muttei kauas. Sieltä haettiin vielä
heiniä pitkälle 1980-luvulle saakka, vaikka viimeinen valo sieltä sammui jo
1962. 

Elämä Vuohtjärven kolhoosissa kattoi ilojakin, ja 60-luvun ”suojasää” helpotti
vainomentaliteettia. Nina pääsi paikallisen runonlaulajan, Anastasija
Nikiforovan, sihteeriksi ja taltioi tukuittain arvokkaita lauluja. Niinä hetkinä
hän pääsi aina takaisin pikkutytön maailmaansa, jolloin sai kuunnella Sergein
kanteleen soittoa unen tuloon asti. Elämä kolhoosissakin sujui hiljalleen.
Kuitenkin ikuinen kysymys siitä, minne hänen mystiset setänsä olivat
kadonneet, kalvoi häntä vuosikymmeniä. Vastauksia ei saatu, koska ei
uskallettu kysyä ääneen. Nina venäläistyi hiljalleen, opetteli sulautumaan ja
muuttumaan harmaaksi, kun tarve vaati. Vanha Karjala loittoni hänestä,
neuvostorealismi kasvoi osaksi minuutta. Mutta kun päreet paloivat, hän kirosi
karjalaksi.

Nikolai oli tiennyt ja vaistonnut monia häntä uhanneita kriisejä, mutta
viimeisintä hän ei joutunut kohtaamaan. Monen kaltaisensa karattua sodan
lopputuloksen selvittyä Ruotsiin, Nikolai ei enää jaksanut paeta. Hänen täytyi
kuitenkin nähdä omin silmin, kuinka kymmeniä tuhansia karjalaisia, inkeriläisiä
ja virolaisia toimitettiin takaisin Neuvostoliittoon rauhansopimuksen
mukaisesti. Osaa jahdattiin vielä Ruotsia myöten, mutta Nikolai säästyi
pahimmalta. Jälkensä se kuitenkin jätti niin kuin kaikki muutkin tapahtumat,
jotka hänen elämänsä varrella olivat sattuneet. Nikolain sanainen arkku pysyi
kiinni, eikä häntä piinanneista asioista keskusteltu perheillallisilla. Mitään
merkkejä sellaisesta paremmasta ajasta ei ainakaan hänelle asti tullut.



Hän puhui kuitenkin tarkoin valituille ystävilleen, joiden kanssa hän kävi
kalassa – nykyisin oikeasti. Kun onkia nosteltiin veneeseen ja hän sai tarttua
airoihin kiskoakseen itsensä ja ystävänsä järvenselälle, hän saattoi tuntea
vapautuvansa ja nähdä painostavien salaisuuksien loittonevan. Mitä kauemmas
rannasta kuljettiin, sitä vapaammin hän saattoi luetetulle ystävälleen jutella.
Kohtalot olivat yhteisiä, ja paljon oli sellaista, jota ei voinut koskaan vaimolleen
tai lapsilleen paljastaa. Heidän itsensä turvaksi ja suojaksi. Mitä jos jotain heistä
kuulusteltaisiin näistä asioista, kuinka moni pystyisi kestämään paljastamatta
kaikkea? Ketä kaikkia nämä paljastukset koskisivat? Tai kuinka moni pystyisi
näkemään hänet enää vain isänä ja aviopuolisona, joka halusi elää viimeiset
vuotensa rauhassa?

Ehkä se tärkein juttukaveri oli kuitenkin puuttunut kaikki vuodet. Eräänä
iltapäivänä Nikolai oli juuri lähdössä kalastamaan ystävänsä kanssa. Eväät oli
pakattu reppuun, kuten satoja kertoja aiemminkin, siimat olivat kerällä ja
koukut terävänä. Ilta näytti sopivalta, ja tarkoituksena oli taas rupatella kaikesta
mahdollisesta, jotta sydän olisi seuraavina päivinä hitusen kevyempi. Puhelin
soi. Se soi vielä toisenkin kerran. Nikolai oli sopivasti puhelimen vieressä, joten
hän nosti luurin korvalleen. Vastatessaan puhelimeen hän ei kuullut mitään. Vai
suhinaa ja pienen kaiun. Joku siellä oli, mutta mitään ei kuulunut. ”Haloo, kuka
siellä?” Ei mitään. Nikolai sulki puhelimen ja odotti hetken. Ei soinut enää. Se
oli ehkä väärä numero.

Siinä missä Nina mietti rajan toisella puolella setiänsä, yksi sedistä mietti myös
Nikolaita. Ivan oli kerännyt rohkeuttaan vuosikymmeniä saadakseen vihdoin
yhteyden veljeensä, ainoaan elossa olevaan sukulaiseensa Suomessa. Hän tarttui
puhelimeen ja soitti, jännittyneenä ja valmiiksi puolustuskannalla. Kantti oli
ehtynyt juuri ratkaisevalla hetkellä. Nikolain vastatessa puhelimeen hän päätti
yrittää toisen kerran, paremmalla ajalla. Nikolailla oli ollut vastaavia ajatuksia



kymmeniä kertoja niiden kuitenkaan koskaan realisoitumatta. Kummankaan
ylpeys ei vain antanut periksi. Sovinto sai odottaa loputtomiin. 

Seuraavaan kerran, kun Ivan sai kuulla veljestään, häntä ei enää ollut. Kojan
pitkä pakomatka oli tullut päätökseen. Nikolain kantamat salaisuudet, tietous ja
valtava määrä rohkeutta painuivat maan lepoon, kauas kaipuun Karjalasta. Osa
hänen kantamistaan salaisuuksista nousi konkreettisesti savuna ilmaan, kun
hänen vaimonsa Anna poltti hautajaisseremonian jälkeen sovitusti ison pinon
papereita, jotka Kojalta oli jäänyt jälkeen. Unohdus oli haluttua, siihen pyrittiin
ja sitä vaalittiin eri vaiheissa. Se suojeli muita, jälkipolvia ja ihmisiä, jotka
tiesivät samoista asioista kuin Nikkari-Koja. Se oli harkittua dementiaa.
Valikoiva muisti olikin aikakauden ryhmähenkivakuutus. Aivan samaa
harjoitettiin rajan toisella puolella, mutta vain eri tavalla jäsenneltynä, eri
kiinnekohtiin tarttuen.

Unohdus oli lähes lopullinen. Vuosikymmeniin kukaan ei muistanut raottaa
salaisuuksien kammiota. Mutta vuonna 2004 Nikolain kolmannen polven
vunukkana kurvasin isäni kanssa Vuohtjärvelle vuosien tutkimusten jälkeen ja
marssin siellä edelleen asunutta Nina Feodorintytärtä kohti. Harmaahapsinen
vanhus hymyili lämpimästi miehensä rinnalla. Ninan pitkä ja raastava odotus
oli saamassa ansaitun palkinnon, viimein tiedon siitä, mitä Suomeen paenneille
sukulaisille kuului. Kun vunukkana otin jännittyneenä isotätiäni kiinni hänen
kaiken kokeneista käsistään, sain ensimmäisenä sitten Nikolain hyvästien kuulla
rajan taakse jääneiden terveiset: ”Tulgua terveh takazi Karjalaan!”. Halasimme
pitkään. Aidot molemminpuoliset kyyneleet todistivat, että ehkä Karjala ei
ollutkaan peloista huolimatta kadonnut, ehkä koti oli edelleen siellä; erilaisena,
mutta silti sydämissämme. 



Kuva: Aki Aunala
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