KARJALAN HEIMO

Havaintoja Y,ohkiniemen matkalta.
\-uokkiniemi, Suomussalmen itäinen naapuripitäjii ra'an toiseila.puolella, on monta kertaa -ui"itt"f<uijoÅ
-:apauspyrkimysten yhteydessä.
Sierlä on olrut aseelrisia
:aisteluja ja siellä pidettiin Vienan Karialan toiset maa_

;untapäiv_ät

r9r9.

Viimeisten, itäkarjaläisten vapausyri_
:]sten jä1keen rgzz sulkeutui raja lopullisesti Itå-Ka;j;_
-aan ja vain epämääräisiä tietoja ii"ttå oo saatu Suomeån.
Kun nyt raja jä11een aukeni, ieutu oli saatu vihollisista
r-apaaksi, avautui tilaisuus saada omin silmin nähdä,
min_
<älaiseksi olivat kylät täJ1ä välin muuttuneet, mitenkä
-sukkaille käynyt, minkälaiseksi elämä järjestynyt. il;
:ar-aintoni Vuokkjniemen matkavajkut;1mina
pi"_

..e1lä osallaan
valaisee nykyhetken

"irf.a
tärkeitä vaiheita,

se-

-'-,stan eräitä kohtia niistä.
Helsingistä lähtiessäni varauduin, kuten usein ennenkin
:ruinaisina vuosina siihen, että matka Raatteesta
Vuokki_

::iemelle tapahtuisi jalan, mutta Kajaanissa sainkin
ja niin päästiin.<in verrattain hyvin. Raatel\ruokkiniemen maantiestä
:äk1,ykin tulevan merkittävimpiä valtateitä ja sen muiuu11a, että autolla päästään perille asti

sitä rakennetaankin.
llatkalla oli mielenkiintoista

<aisesti

näh<lä jä11een parin vuosi_

.]-mmenen jä1keen mahtavat Kainuun vaaraÅaisemat ja
.,sia.

sen .läpi virtaavasta Suomussalmen reitistä, joia

:nr-§fgn vienalaiset olivat entisaikana joka sykst, laske_
:eet veneillä sen latvavesiltä, aikaisemmin Outuu", ;;;;-remmin Kajaaniin, satamääräisin joukoin hankkimaan
.rsätoimeentuloaan kiertokauppiaina"Suomessa.
Kainuun
<asvullisuus näytti verrattain lupaavalta, sil1ä sacletta
:ie11ä on saatu enemrnän kuin eteilässä,
mutta hallankin
::rerkkejä näkyi aremmilla paikoiila ka.vuoei.sa peru_

::anvarsissa.
\-anha Suomussalmen kirkonkylä jää itään suuntautu_
-. asta
valtatiestä syrjään_, mutta silii paatettiin poiketa

.:tä katsomaan. palaneiden raunioiclen'keskelle .åilä on
-,rhonnut sinne tänne uusia rakennuksia ja tuntui si1ä,
<uin ky1än kanta-asukkaat eivat olisi halukkaita siirtv_
::rään uuteen, Ämmän ruul<iin länsipuolelle *anatiyä
iirkonkylään. Entiseen paikkaan oo'riin totuttu siita
1a
,
luopua, selittivät paikkakuntalaiset.
lliiT
_rl*asta
\-uokkiniemeläinen Sepän Teppana, paikkakunnan
-<.tuppi31, hääri tatsansa mukaiseitl vikkeänä ja pulre_
::ana isäntänä tarjoten vieraanvaraisesti enräntänsä
val_
:::istamaa teetä kaksi autokuormallista käsittävälle jou_
., r11e. Näin varautuneena pääsimme kuuluisalle
Raatieen
::c11e. Tienvarsi edelleen muistuttaa venä1äisten
edeliisen
,lan
.
aikaisista tapahtumista tien molenimin puoli,
iåå_
:-er'ne ajoneu'oineen ja korsuineen.
Siinä oti nlutt""ntie,
:.-:,tmalaisten miesten sankaritekojen taistelutanner!
Keskellä -vötä saavuimne raja11e, leveä11e metsään
ha_
.-..tu11e__aukeama1le, avoimelle Karjalan
heimon kahtia
'.."<ava11e tuhoviivalle.
Olen usein ennenkin seisonut
-..lr11a viivalla, miettin-vt sen turmiollista merkitl,stä,
sen
-::oja. N-vt se ei tuntunut varsin sellaiseita, sil1ä n.vt saat: : kuvitella sen vuosi vuocleita yhä täytty.vän kasvavista
: :ista ympäröivän metsän tasalie. pieni
luhlallisuus seu_
vastea rajaviivalla. Så*i"uårin j ohtaj a,'tii lrartti
tulkitsi
iäsnäolevien ajatukset heikässä puheessaan.
-=ia
,

r.:.i-ää

Se päättyi leikilliseen seuraavantapaiseen toteamukseen:
maaliskuun 13 pnä r94o tehd.yn -Moskovan rauhanteon
johdosta päätin, etten, tupakkåmies kun
o1in, käytä tu-

pakkaa, ennenkuin muamåe itäraja aukenee.
Tahan

hön asti olen tämän lupaukseni

yO-

pitänyt. Nyt on ra3a aut i

ja, jos jollakin 1äsnäolevista on iupakkaa
mukanaan, niin
merkkitapauksen johdosta vedän sauhut.
Mukana olevat tupakkamiehet riensivät yleisen hiipey_
den.vallitessa tarjoamaan puhujalle taskuissaan olevia
an_
timiaan ja varoituksista huolimatta sytytti puhuja pak_
suimman saatavissa olevan tupakan uhrisnrrut seen.
Eräät
kantoivat. pieniä puunalkuja -juurineen rajaviivalle jstut_
!3"". 1" siihen ja vihdoin eräs vuokkiniemeläinen lausui

Karjalan puoleisella a1uee11a suomalaiset heimoveljet
tervetulleiksi vapautuvaan Karjalaan.

Rajalta alkoi uusi r.akenteella o1eva, leveä maantie, jota
myöten matka jatkui. Allekirjoittanut ei voinut toiÅten
tavoin kuorma-auton pohjalla iojua ja torkkua, vaan
o1i
seisoaltaan katsottavJ haitaasti"itavOlty;a, tuttuja
seu_
tuja: \rasonvaaraa
Iratvajärveä _' Ilvesvaaraa _
Puahkomienvaaraa - Aijoniaitea _- Vuokkiniemeä ja
- Ensiksimainitussa, punaisten
näiden vä1isiä seutuja.
va_
rustetussa paikassa o1i oltut ensimmäinen yhieenotto.
Ta_
lot tässä, samoinkuin paljon ,oor"--"J.a ],atvajärven
kylässä sekä rlvesvaaraisa'ja puahkomienvaarassa
olivat
säilynet eheänä siitä syystä, että kylien orjuuttajille
o1i
tullut äkkilähtö. I,atvajärven ky1än maantienpuoieisessa
päässä,. k_orkealla paikalla näkyi kauniissa
rivi^ssä, nouse;*a1 fäivän kajastuksessa ensimmäisten suomalaisten san_
karivainajien hautakummut. Tää11ä oli suoritettu
ensim_
mäinen kaatuneiden suomalaisten sankarien hautaus.
Alun toistak-vmmentä hautaristiä .i;"J
kauniissa
ri-u'issä olevan, joukossa yksi saksalair"rrt"atyi
irr.
I{uten sanottu, o1i ensimmäisessä Karjalan puoleisessa
rajakl.lässä, \rasonvaarassa ollut venäläiåten t"3"*pl
rrn_
rust,s ja ky1än ympäristö o1i täynnä, samoinkuiå .oä-".rpuoleinen Raatteen tienvarsikin, aikaisÅpia
venalaisien
korsuja, mutta vasta puahkomienvaarassa^alkoi yfrta:"f._
soinen »Stalinin linja». Vuokkiniemette vi"rran,
:o"f._
pituisen tien molemmin puolin metsään oil t
levyinen aukeama. Siihen o1i sopir-iin paikkoihin
"t"ttr, ":7;^_
tettu varusteita, konekiväärip"råt t"ital puiden lijoikän_
not,. joiden piti ol1a tankkiesteinä, törröttivät
p"if.";f1"."
ja ristiin rastiin hakatut puut olivat tarkoitetut
esteeksi
S.uomesta tulevalle hyökkayksel1e. Niilltp;ikoi1la,
_ir;;
;i
o11ut harr,'aa tai lyhytkasvuista metsää,
oli'muualta rnetsästä
hakattu ja vedätett_v järeimpiä poitu. Nain kertoivat
hakkuutöissä olleet ki'ijärve1ä^is"t tuott irri"rrr"r,
tokoot _
sen aikana allekirjoittaneeile.
Vuokkiniemi otti tulijat vastaan sunnuntaisessa
kau_

neudessaan ennustaen. päivä1lä piclettävä11e juh1a11e
mitä
puirujalava

kauneinta ilmaa.
oiivat jo
la fipputangot
-S"o-en
juhlakentä1le pystytetty
puolei_
_Remsulanpää"
se11e. rinteelle, jonka lähelle rnekin pl,sairdyimm"
3u'iorr_
masjärven rannalle telttamrne pysiytimÅe nukkumista
varten. l'aloihin ei
f-ehnl.!_ mieii månna, koska puhtuos
niissä ei ollut läheskään
sellainerr, jolloisiru olimrne Kar_
jalan
asuinhuoneet tottuneet

uit.irår"-io

natemaan.
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KARJALAN HEIMO

Olin lapsuuteni ajan kultaisten muistojentanterilla enkä

voinut mennä yön valvomisenkaan jälkeen nukkumaan.
Siinä aukeni eteeni peilikirkas Lammasjärvi saarineen ja
asutuksineen, siinä kyJän harju, joka jakoi Vuokkiniemen
ky1än kahtia, siinä 1ähimpänä Remsulan pään ja kauempana Tuovitaisen talot. Itse varsinaista kirkonk-v1ää ei
vielä näy, vaikka Kuittijärven lahti vilkkuukin kauniina.
Kokonainen ryhmä muistoja tulvahtaa mjeleen yhtenä
sekavana vyyhtenä. Tekee mieli lentää linnunsiivillä paikasta tojseen, ahmia näiden Karjalan kuluneiden kärsim-vsten ja orjuuden päivien jälkeen niin usein kaivattuja
ja ikävöityjä kaipauksen kohtejta. Hjeron silmiänj jo kys-vn: untako vai totta. Irelkäät herääväsi todellisuuteen,
jollojn lumous on kadonnut.
Mutta eipäs katoakaan. Peseydyt ensin \rienan puhtaissa vesissä, ennenkuin menet ihmisten jlmojlle ja
sr'tten vasta avaat Ylisen Vasselejn pirtin ukset. Tervehd-vksen jälkeen kyselen isäntää, jonka olin vijmeksi tavannut y1i kolmek-vmmentä vuotta sitten Amerikassa.
Saan kuul1a hänen viitisen vuotta sitten kuo11een. Keskustelu käy kankeahkostj, alkaa tunnustelu, mutta kun
lopuksi selviää, kuka vieras on, laukeaa kielenkannattimet ja sanat tulevat vanhan emännän suusta vhtenä virtana.

Kävelen raiskattua kalmistoa kohti. Sen 1ähel1ä o1evalla harjulla kä.vtiin r9r8 suomalais-karjalaisten ja englantilaisiin yht-vneiclen karialaisten r,älinen suurehko
taistelu. Se oli vuosisatal'sten veljessotien jatkoa. Mieli
tulee apeaksi sitä ajatellessa. IIutta n_vtpä, nyt on
toista. Mieli kevenee, kun tietää miten suuria panoksia
taistelee Karjalan vapauden puolesta, miten ikuinen sortajamme \renäjä murskataan, nriten sen ote Karjalasta
heltiää. Mieli pysy1, keveänä ennen nijn kauniin, mutta
n-vt raiskatun hautuutraan 1äpi käve11essäkin. \.ain yhden
vanhan puuta vasten nojaavan hautaristt'n 1öysin sieltä
juoksuhautojen keskeltä. Kaikki kalmiston puut on kaadettu, pitkät kannot vain törröttävät.
Katselen harjulta eclessä aukenevaa maisemaa. Harjun
keskelle ovat bolsirevikit rakentaneet klubihuoneustonsa,
»kulttuuritalonsa», jonka tornissa n)-t liehuu Suomen
lippu ja tämän takana on tähystystorni. \rasemmalla näk1'1- Ky1-rölän ja Jäherön entiset asumukset, mutta oikealta aukenee Y1äkuittijärr,ren mahtava ulappa kauniine
saarineen ja salmineen, jota pitkin nyt viilettävät suomalaiset moottoriveneet. Koko kirkonkylä on edessä aivan kuin kämmenellä. Nliten synkä1tä se när.ttääkin.
Kauniit maalatut talot ovat kaclonneet. Niiden tilalla on
r.ar'n raunioita, 1ähimpänä oma sl.ntymäkotini, jonka ympäri1lä eräitä Tollonjoen k-vlästä juh1i11e tulleita asukkaita
seisoskelee ja surkuttelee punaisten suorittamaa tihutyötä.
Kä-vn heitä tenehtimässä. Tuttuja ihmisiä ovat, vaikka
ei heti tunneta. Tapahtuu se, mjkä päivän kuluessa toistuu lukemattomia kertoja: rahvas tulee tervehtimään, etkä
muista heidän nimiään, vaikka nä1-ttävätkin tutuilta. \,rasta
sjtten kunsaat vastauksen kysyml'kseen: Kenpä sie o1et, se1venee asia ja i1o on molemminpuoleinen. Päivän mittaan

näkee monia liikuttavia kohtauksia.'I'unnepurkaukset

jä11eennäkemjsestä johtuneet, tahtovat r.,äkisterrkin puristaa ky-vneleet esi11e: Kvse11ään molemmin puolin sitä
ja sitä henkjlöä ja tapahtumia. Saat kuu11a, miten pu-

naiset or.at kylän keskellä o11een puisen kirkon vähjte11en
purkaneet ja kä-vttäneet polttopuinaan, miten nämä 1ähtjessään polttivat toistakymmentä ky1än parasta ta1oa,

rniten koko k1'1än polttaminen estyi siitä syystä, ette:-

rakennusten sytyttäjiksi määrätyt henkilöt noudatta:-=
annettua käskyä, miten suurena vainovuotena r93.\ :
jon miehiä vangittiin ja tuntemattomalle tielle vietiin ::_
ten kaikki nuoret miehet on viet1, sotapalvelukseen, :-,
ten rahvas ajettiin mukaan nyt ky1än joutuessa valkois:,-

mutta miten sentään ihmiset nousevat

koistaan

jne.

i1moi11e

piilo;

Kysel.vistä ei tahdo tu11a loppua, sjllä

tär

.

,

r.iimejsen parin vuosikymmenen aikana on elettr- säk_<
pimel.dessä tietämättä maailman menosta mitään.
Nlyöhemmin päivä1lä kä-vn katsomassa bolshevikieir :

kentamaa suurta kaksikerroksista S-luokkaista koulu:
1oa

ja klubia

vhclessä

tri

Helon kanssa. Koulumiel::

mei11ä o1i edelliseen erikoisen'rpi mielenkiinto

ja se, m,:

näimme rakennuksen sisällä, hävityksen keskellä, ei k,,
kissa su.hteissa o1lut negatit'vista. Rakennuksesta tr:-,
korj attuna käyttökelpoinen koulutalo.
Ilattisen rannasta oli iähdössä useitamoottoriveneitä e
suuntiin, Eräs niistä meni muutaman virstan päässä oler-a-,
Pirttilahden kylään. llenin mukaan yhdessä pirttjl ahteiai.t
Pauli I,aineen kanssa tahtoen matkalla nähdä hiekkara.
taiset I,iete- ja Kalmosaaret, -v1i se1än näkyvän lukuistr

saarien peittämän Posan perukan, Ristiniemen, 1'r:
Koko Pirttilahden k-v1än väki oli rannalla ja otti rneicl.:
vieraanvaraisesti vastaan. Katselimme eheänä säi11-n1-tt.
mutta ränsistyn-vttä ky1ää, si11ä mitään ei oltu korjat:
koko bolshevistisena kautena. Kalmistokin o1i entise
lään, vanhoine risteineen ja hautojen pääl1e rakennettuii
salr,oksineen, kropnitsoineen. Lämmin ja tyven ilm.
kaunis hiekkaranta ja kristallikirkas vesi vetivät matkr

laiset vastustamattomasti uimaan. Kvlää katsellessamme c,
talossa r.,alrrristettu aitokarjalainen ateria kettimaitoinee:

kalittoineen, sankineen ja sultsinoineen. Ky1ä o1i säi11-nr
eheänä sen vuoksi, että väki o1i yksinrielisesti vastustelh

polttamista ja r,,aikka rahvas o1i1ähtenytveneissään rnär
rä_vsten mukaan J-vväslahtea kohti, oli jättä1,d-vtty matkal.
ja soudettu takaisin ky1ään.
Kirkolle palattuani alkoi pian \ruokkiniemen kokoi
ja juh1a. Paikallista r,äkeä oli sinne kokoontunut l-vh-vest
ilmoitusajasta huolimatta paljon enemmän kuin mitä er
nakkoarvelujen mukaan siihen luultiin tulevan. TilaisuL
desta on toisessa pajkassa lehteämme r.irallisempi se1o,
tus, joten siitä ej sen enempää. Iloisin mielin sieltä pala'
tiin ja kertojan rnatka suuntautui suoraan Helsinkijn.
Perille pääst-v-ään odotti tulijaa raskas yl1ätys, tieto po
kansa kaatumisesta. Isku ei o1lut vähäinen ja kummir
kin sikä1i selitettävissä, että vaikka kaatunut o1i valmi,
tautunut huo1e11a heimonsa r.:rstaiseen palvelukseen j
hänen poismenonsa näytti ennenaikaiselta, niin hänenki
uhrinsa oli r,älttämätön, jotta Suomen ja Karjalan suur
tulevaisrrus toteutuisi.
\,-uokkiniemen historiallinen kokous o1i zo pnä. Poja
kaatuminen tapahtui edell jsenä päivänä. I(arjalanki
\:apaustaistelussa toteutuu ikuinen totuus: pitkä periantr
-- pääsl'äinen, raskaat uhrit ennen ylösnousemusta. ,rlur.
ret lunnaat vapauden hinnaksi.
TI1. K.

Karjalan ysttiaiit!
Muistakaa lahjoituksillanne
seurd,twne rahastoja

