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Muistoja Vienan pakolaisista,
Maikkulasta ja Kylmalan Marista
Vienan Karjalasta v. 1922 Ouluun tulleet pakolaiset jattivat
tulisi paa'sta eteenpain opinmieleeni pysyvan muiston, vaikka olin silloin vasta kuusivuotitiella. Ehkapa aidillani oli
as. Yhteys joihinkin tuon ajan pakolaisiin sailyi sitten vuosimielessa Kajaanin opettajasekymmenia. Vuokkiniemessa syntynyt jatkosodan aikainen aseminaari, jossa hanen veljensa
veljeni kuultuaan tasta pyysi minua kirjoittamaan muistojani
Toimi Harjama oli matematiiKarjalan Heimoon.
kan lehtorina. Joka tapauksessa Mikko Karvonen valmisAitini, Aini Kiveka's, oli
suomalaisten kansakoulujen
tui tuosta
oppilaitoksesta
saanut mainittuna vuonna
yleista opetussuunnitelmaa,
kansakoulunopettajaksi 1928.
Kouluhallituksen pakolaisasimutta sen erikoistehta'va'na oli
Ystavallisen yhteyden han saiain toimistolta ma'ara'yksen
luonnollisesti karjalaisuuden
lytti lapsuuskotiini noiden
toimia lukuvuoden Oulun
sailyttaminen. Tama saatetvuosien jalkeenkin. Opettajakaupungin pakolaishuoltolan
tiin toteuttaa luontevasti launa han toimi pitka'n aikaa
ja -koulun johtajattarena.
lujen ja leikkien valityksella,
Han otti minut mukaan nailjoiden esittaminen antoi erilekin matkoille silloin, kun
koisleiman koulun jarjestahanen mielesta'an en ollut haimille juhlille.
taksi, vaan ehkapa jossain
mielessa' hyodyksi.
Onttoni Miihkali
Muistan hyvin kuinka kaveSamoihin aikoihin, jolloin
limme kodistamme, silloisesta
olin tutustunut joihinkin itaLaanilan kansakoulusta Oukarjalaisiin pakolaisiin edella
lujoen pohjoisrannalta Kasarmainitsemissani paikoissa, tumintieta sen kaupungin puotustuin kodissani kahdeksanleiseen paa'han. Siina sijaitsi
toistavuotiaaseen Mikko KarValjastehtaan pitka puinen ravoseen. Oulujoen Laanilassa
kennus, joka liittyi Astromin
toimi noihin aikoihin Pohjoistehdasalueeseen. Tama talo
Pohjanmaan maamieskoulu
oli pakolaisten majoituspaikja a'itini oli oman toimensa
kana, jossa suoritettiin myos
Mikko Karvonen.
ohessa tuon koulun aidinkievaateavustusten jako. Minulle
len ja laulun opettajana 1923
jai sellainen kuva, etta siella
Suomussalmella, mutta muut—24. llmeisesti Kuusamon raoli vakea lapsista vanhuksiin.
ti Lapin sodan aikoihin Ruotjamailla syntynyt vienalainen
Kielen outous ja varsinkin
siin, missa oli opettajana yli
nuorukainen oli tuon koulun
lapsien ujous oli aluksi vaikaksi vuosikymmenta.
oppilas. Hanen kirjoituksiaan
keutena.
Useat tunsivat Mikko Karlukiessaan
a'itini
sai
kuvan
Mutta tuo talo jai mieleeni
vosen paremmin kirjailijanilahjakkaasta miehesta, jonka
erityisesti siella vietetyista
juhlahetkista. Sain olla mukana, kun suoritettiin lapsen
kastaminen ja avioliittoon
vihkiminen ortodoksisin menoin. Varsinkin vihkimenot
vaikuttivat ylen juhlallisilta.
Tutustuminen ortodoksiseen
kristillisyyteen jo elamani
tuossa vaiheessa oli vaikuttava elamys. Lapsi ei tietenkaan
voinut tajuta, etta ei ollut kysymys vain ulkonaisista muodoista, vaan vanhan kirkon
perinteesta luontevasti nousseesta kristillisen elaman ilmauksesta, mika antoi voimia
arkipaivan ankeuteenkin.
Toinen paikka, jonne paasin mukaan pakolaisten pariin, oli Oulujoen Maikkulassa toimiva sisaoppilaitos. Jo
matka sinne oli lapselle mieluinen, varsinkin silloin kun
se talvella tehtiin rekikyydilla.
Kaynti liittyi koulun juhlahetkiin. Naista kaynneista minulla ei ole yhta selvaa kuvaa
kuin Valjastehtaalla kaynneista.
llmeisesti eraana syyna siihen, etta paasin matkalle mukaan, oli a'itini halu tutustuttaa minut heimokansan kultMari (oik.) pyykinpesussa Oulujoen rannassa Laanilassa, rannalla
tuuriin. Kouluhan noudatti

mella. Onttoni Miihkalina
han julkaisi kirjoja seka Kariston etta Otavan kustantamana. Eri lehdissa ilmestyi
hanen artikkeleitaan, novelleja ja runoja. Ennen talvisotaa
han piti useita esitelmia Yleisradiossa tutustuttaen kuulijansa vienalaiseen kansanperinteeseen. Mikko Karvonen
on erinomainen esimerkki siita, miten tarmokas ihminen
paasee toteuttamaan luovia
voimiaan vaikeinakin aikoina.

Mari ja Vasili
Oli jo heinakuu 1939, kun
sain kirjeen vanhemmiltani
linnoitustyomaalle Laatokan
rannalla olevaan Sortanlahteen. Isani kirjoitti siina mm.
nain: "Viime pyhan aikana
ka'vin aidin ja Marin kanssa
huvimatkalla
Pateniemella
s.o. Riikolan vanhusten luona!' Haukiputaan Pateniemella oli Ouluyhtion saha ja puutavaran lastauspaikka. Sielta
samoin kuin muilta Oulun ja
Kemin la'hisahoilta monet pakolaiset olivat saaneet tyota.
Sinne oli siirtynyt myos se pakolaisperhe, jonka luokse
vanhempani tekivat "huvimatkan". Perheen nuorimman
pojan kanssa olin lapsena
leikkinyt. llmeisesti oppaana

Vasili.
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oli Mari, joka monien vuosien
ajat auttoi aina silloin kun
lapsuuskodissani tarvittiin ulkopuolista apua.
Lopetan pakolaismuistelmani Mariin ja hanen puolisoonsa Vasiliin liittyviin muistoihin. Mari oli tyttonimeltaan Hoteinen. Han oli syntynyt Uhtualla 14.3.1891 ja avioiduttuaan Vasilin kanssa sai
ban nimekseen Kylmala. He
asuivat vuosikymmenet verrattain lahella kotiani Tuiran
Valtatien varrella tilavassa
vinttikamarissa. Vasili ei liikoja puhellut, mutta ystavallisesti vastaili, kun hanelta jotain kysyi. Ilmeisesti Mari
maarasi tapahtumien tahdin.
Hyvin he nayttivat tulevan
keskenaan toimeen ja mikapa
oli tullessa, silla Vasili oli varsin aulis auttamaan, kun apua
tarvittiin. Mieleeni on jaanyt
kuva avoimen uuninluukun
aaressa istuvasta Vasilista, joka huolellisesti puhalteli kaiken tupakansavun uuniin.
Mari oli tyontekijana ahke-

ra ja tehokas. En muista hanen valittaneen tyonsa raskautta tai vaikeutta. Sen sijaan muistan kuinka han tyon
jalkeen saattoi iloisena istahtaa isani korkeaselkaiseen keinutuoliin. Tulipa han kerran
lausuneeksi, etta tuollainen
tuoli olisi kotonakin mukava.
Isani sanoi tuohon, etta Mari
saa sen hanen kuoltuaan. Lupaus toteutui viimeistaan silloin. Mari oli myds valmis leikinlaskuun ja osasi suhtautua
ymmartavaisesti poikavuosieni tempauksiin. Kerran Mari
pitaessaan sylissaan kissaamme sanoi, etta tuollainen olisi
mukava heillakin. Lupasin,
etta tulen Mirrin kanssa vieraisille heille. Marin mielesta
en tuota lupausta voisi toteuttaa. Helppoa se todellakaan ei
ollut, mutta potkukelkalla
kayden matka tuli tehdyksi.
Jatkosodan alussa vanhempani muuttivat Laanilasta uuteen kotiinsa Oulun Valkeaan
Linnaan. Tannekin Marin
apu ulottui, mutta toiden

luonne jotenkin muuttui.
Enaa ei pesty suurpyykkia
Oulujoen rantasaunassa eivatka muutkaan ulkotyot rasittaneet.
Kotimme ei suinkaan ollut
ainoa paikka, missS Marin
apua tarvittiin. Hanen kotiaan vastapaata asuivat Samuli
ja Jenny Paulaharju omakotitalossaan ja tuo koti oli Marille myos tuttu. Mahtoiko
kansanperinteen suurtallentaja puhua hanen kanssaan joskus Vienan Karjalasta ja sen
elamasta? Muistan 1930luvun lopulla kerran tarkastelleeni Marin kanssa kartasta
hanen kotiseutuaan Uhtuaa.
Huomasin hanen muistelevan
sita suurella rakkaudella,
mutta varmana siita, etta se
oli hanelle ikuisesti menetettya maata.
Halusin tutustuttaa oman
perheeni Mariin ja Vasiliin,
joista olin usein puhunut.
Niinpa 1957 Pohjolan matkal-

la viisihenkinen perheeni kiipesi minulle tuttuja portaita
heidan kotiinsa, jossa lapsuuskotini entinen keinutuoli
oli jatkuvassa kaytossa. Viimeisen kerran tapasin Marin
Torniossa 1968, jonne han oli
tullut oma-aloitteisesti entisen
kotiapulaisemme kanssa vanhemman veljeni hautajaisiin.
Marin oma elama paattyi
20.4.1971. Kun kayn Oulussa
vanhempieni haudalla, poikkean mikali mahdollista Marin ja Vasilin haudalle, joiden
hautakivessa oleva ortodoksiristi kertoo heille kotoisesta
kristillisyydesta. Heidan elamansa on elava todistus siita,
etta ahkeruus ja avoin mieli
auttaa sopeutumaan aluksi
vieraisiinkin oloihin.
ESA KIVEKAS
• Kirjoittaja on paljasjalkainen oululainen. Han toimi
jatkosodassa sotilaspastorina ja on nyt teologian tohtori.

Pakolaisten kerho- ja urheilutoimintaa
Oulussa ja lahiseuduilla ennen sotia
Ita-Karjalasta pakeni Suomeen vv. 1917—22 noin
12 000 ihmista. Lahes neljannes tasta maarasta oli aikuisia
ja yli puolet nuoria, alle 20vuotiaita. Oulun seudullekin
pakolaisia tuli runsas tuhat
henkea.
Kun valttamatdn ensihuolto oli jarjestetty, pakolaiset alkoivat etsia itselleen jonkinlaista toimeentuloa ja asuntoja. Metsatyomaat mm. Simossa ja Rovaniemen ymparistossa tarjosivat tilapaista tyota,
mutta kun perheet usein jaivat Ouluun, toivottiin sielta
pysyvaisempaa tyota. Sita tarjosivatkin esim. Oulun ja sen
lahikuntien sahat — Oulussa
Korkeasaari ja Toppila, ymparistossa Varjakka ja Martinniemi. Tyota oli myos tukinuitossa, palolaitoksessa,
satamassa seka Astromin valjastehtaalla ja Puuseppa
Oy:ssa.

Kun toimeentulo oli jotenkuten jarjestyksessa, oli aikaa
harrastuksillekin. Perustettiin
kerhoja ja urheiluseuroja,
koska oletettiin niiden kiinnostavan etenkin karjalaisnuoria.
Ensimmaisena Oulun seudulla aloitti Varjalan Karjalakerho 13.6.1925. Se jatkoi toimintaansa ainakin vuoteen
1927, jolloin vietettiin kerhon
2-vuotisjuhlaa. Toiminta lakkasi aina silloin kun saha seisoi (mm. jonkin aikaa huhtitoukokuussa 1926), mutta jatkui taas, kun karjalaisille oli
luvassa tyota. Ensimmaisen
vuoden puheenjohtajana toimi livo Kinos, toisen vuoden
Robert Paakkonen; hanen
muutettuaan paikkakunnalta
kesken toimikautta tyota jatkoi huhtikuussa 1927 Maikki
Tervo.

Vanhoja perinteita kunnioittaen
Nykyaikainen tukkuliike
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Johtokuntaan valittiin vuosikokouksessa 1926 seuraavat
henkilot: pj Robert Paakkonen, siht. Martta Riikola, Taimi Karvonen, Vasili Riikola,
Robert Kotaniemi seka livari
ja Teppo Tervo. Tilintarkastajiksi tulivat Mikko Karvonen
seka Maikki ja Mikko Tervo.
- Varjalan kerho piti useita
ohjelmallisia illanviettoja seka oli yhteydessa Maikkulaan
pakolaiskouluun ja karjalaisurheilijoihin.
Pakolaisnuoret
olivatkin
niin kiinnostuneita urheilusta,
etta he perustivat heinakuussa
1925 oman urheiluseuran,
jonka nimeksi tuli Kalevalaiset. Tavoitteena oli herattaa
pakolaisissa urheiluharrastusta ja samalla kasvattaa kilpailuihin soveliaita urheilijoita.
Syksylla 1925 pidettiin ensimmainen Varjalan kerhon ja
Kalevalaisten valinen kilpailu.

Oulusta sinne land vain kolme
osanottajaa, Varjakasta oli
mukana perati 13. Urheilukenttaa ei ollut, vaan kisat
jarjestettiin metsatiella. Lisaksi satoi koko ajan.
Tuloksia silti tehtiin, tosin
ei mitenkaan hohdokkaita.
Tapani Lahti voitti niin keihaan, korkeuden, pituuden
kuin kolmiloikankin ja toinen
oululainen Risto Haaparinne
oli paras 100 m juoksussa.
Varjakan kerholaisista kunnostautui Robert Paakkonen
vieden voiton kahdessa lajissa, nim. kuulantyonnossa ja
800 metrilla. Suuren osanottajamaaransa perusteella Varjakka oli kokonaispisteissa
ylivoimainen.
Kerhotoiminta
vilkastui,
kun Ouluun perustettiin 23.5.
1926 Toppilan Karjala-kerho.
Sen ensimmaisena puheenjohtajanaa oli Mikko Saaristo
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