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Karjalan termasilF kun lapsena leikin
Pakolaistyton lapsuus ja nuoruusvuodet Osa I
Juho Ossipanpoika Torvisen (Dorofejeff) perhekunta
ja lahisukulaiset Vuokkiniemen Aajuolahden kylasta
olivat mukana siina' valtavassa pakolaisjoukossa, joka
sydantalven pakkasissa v. 1922 vaelsi loputtoman pitka'na hevoskaravaanina rajan yli Suomeen.
Useiden va'lietappien (Juntusranta, Suomussalmi,
Hyrynsalmi) kautta viranomaiset ohjasivat perheen
Puolangalle. Ratkaisu oli pakolaisille mieluisa: olihan
perheenpa'a aiempina vuosina liikkunut Kainuussa laukkukaupalla ja Puolanka oli tuttu paikka. Siita' tulikin
heidan uusi kotiseutunsa.
Ta'ma'n kertomuksen pa'a'henkilo on perheen nuorin
lapsi, Jenny-tytar, oli kohta kymmenvuotias Puolangalle
tultaessa. Siella Jenny kasvoi ja varttui, kavi 4-luokkaisen kansakoulun ja la'hti syksylla 1931 opiskelemaan
Keski-Suomen kansanopistoon Suolahteen.
Opistossa oli vanha tapa, etta kunkin kurssin oppilaat
kirjoittavat kotiaineen elamanvaiheistaan ja kotiseudustaan. Jenny paneutui asiaan perusteellisesti, ja talven aikana syntyi erinomainen, loogisesti eteneva ja suorastaan
kaunokirjallinen kuvaus kadonneesta kotikyla'sta, vaikeasta
pakomatkasta Suomeen ja juurtumisesta taa'lla uusille
asuinsijoille. - Julkaisemme Jennyn aineen kohnessa osassa hanen tyttarensa Maire Mannisen luvalla Karjalan Heimon ta'ssa ja kahdessa seuraavassa numerossa.
Kuittijarvi on suuri jarvi.
Se on jaettu kolmeen ryhma'a'n: Yla -,Keski - ja AlaKuittijarvi. Keski-Kuittijarven rannalla on pieni kyla,
Aajuolahti, joka kuuluu
Vuokkiniemen
kuntaan.
Tuolla etelaan pain viettavalla maentoyraalla seisoo kotini. Siina on asuttu vasta toistakymmenta vuotta, vuoteen
1920. Suurella vaivalla on
isani kahden nuoren veljeni
kanssa sen siihen rakentanut.
Monta hikipisaraa ha'n on
vuodattanut hakatessaan rakennukseen tarvittavia hirsia.
Nyt seisoo rakennus siina uljaana ja pystypaisena.
On keva't vuonna 1913.
Muuttolinnut ovat palanneet
la'mpimista maista ja iloinen
liverrys kuuluu kaikkialla ilmassa. Luonto nayttaa heraavan uuteen elamaa'n.
Kaikkialla leijailee mullan
tuoksu. Kaikilla on kiiretta,
silla touonteko on parhaillaan kaynnissa. Tuolla kyntaa isani. Hanellakin nayttaa
olevan kiire.
On autereinen toukokuun

20:nnen pa'ivan aamu. Isa on
mennyt jo varhain pellolle
kyntamaan ja kylvamaan.
Tuolla menee ha'n saran
paa'sta toiseen. Joskus pysahtyy ha'n pyyhkimaan hikea
otsaltaan. Pyha hartaus lepaa
hanen otsallaan. Enhan na'e
ha'nta silloin, mutta kuvittelen niin, silla olenhan monta
kertaa jalestapain nahnyt hanen niin tekevan.
Aid kavelee tuvassa ja
on hommaavinaan siina
vanhimman siskoni kanssa
aamiaista. Ta'ma'n siskon
nimi on Maria. Han meni
seuraavana vuonna naimisiin Venehja'rven kylaa'n
Nauman Niikolle. Aid nayttaa hyvin levottomalta, silla
ha'n odottaa minun maailmaan tuloani. Ja ennen kuin
toiset detava'tkaan, olen
mina tullut maailmaan.
Kadloksi haetaan kilometrin paasta era's mummo.
Kolmannella vuodella oleva
siskoni Anni hyppii iloisena
ja tahtoisi na'hda pienen siskonsa. Ha'n kuvittelee pienilla aivoillaan minun ole-

van samankokoisen ja -nakoisen kuin han itse.
Viikot kuluvat ja tulee
minun ristinta-aika. Minulle
pannaan nimeksi a'itini nimen mukaan Jenny ja ta'tini
nimen mukaan toiseksi nimeksi Helena.
Miten onnellinen onkaan
aitini, kun mina lepaan siina
hanen vieressaan. Pyha rauha
lepaa hanen otsallaan. Iltaisin
ha'n liittaa katensa ristiin ja
rukoilee puolestani Jumalaa,
etta mina kasvaisin suureksi
ja kunnon ihmiseksi.
Ja miten iloisia ovatkaan
kotiva'keni, mina alan ottaa
ensimmaisia askeleitani ja
erikoisesti aiti on siita iloinen. Anni hyppii ja lapsyttaa
ka'sia'an riemusta. Ha'n sanoo
aidille: "Nythan pikku-Jenny
paa'see minun kanssani leikkimaa'n ulkona". Aiti vastaa:
"Ei lapsikulta viela, vasta sitten seuraavana kesana".
Mutta riemuapa ei kesta
kauan. Tulee maailmansota ja
sen mukana monenlaiset taudit. Kylalle leviaa isoa rokkoa
ja minakin saan tartunnan. Se
on ankara tauti ja mina olen
hyvin heikkona. Aiti ja isani
Juho rukoilevat Jumalaa, etta
han parantaisi heidan rakkaan
lapsensa. Kuinka monta unetonta yota aiti saakaan viettaa
hoitaessaan minua! Mutta han
ei va'lita itsestaa'n, vaan kaikkensa tahtoo uhrata ja toivoo,
etta mina paranisin. Jumala
kuuleekin hanen rukouksensa
ja mina alan vahitellen toipua
taudista. Aidin ilo on sanomaton.
Varhaisesta lapsuudestani
ei ole yhta'a'n kokonaista
muistoa. Se on kuin pitka uni
tai aivan kuin selkealla taivaalla voi joskus katsoessa
sen sinen syvyyteen huomata joitakin utupilvia, niin samoin lapsuudenmuistojenkin
etaisyydessa voi vaeltaa ikaan
kuin usvakuvia, joiden kylla
tunnen edustavan todellisuutta, vaikka en voikaan niita
muille ela'voitta'a. Vaikka ihminen voisikin valehdella,
niin muistokuva ei voi valehdella, jos se ei ole ainoastaan
mielikuvituksen tuotetta.
Niinkuin karjalaisilla oli

tapana kayda Suomessa
kaupalla, niin minunkin isani kavi usein taalla kaupalla. Enimmakseen han kavi
Oulun ja Kajaanin seuduilla. Mukaansa ha'n otti vuoroin veljeni Joosepin ja Simon. Enimmakseen han
kulki na'in talvisaikaan.
Aitini oli uskonnollinen
ja vakavasti ajatteleva. Mieleeni on jaa'nyt hanesta lammin muisto. Muistan eraan
illan. Isa oli kai jossakin
poissa kotoa. Aid laittoi
meidat Annin kanssa sa'nkyyn nukkumaan, toisen toiselle puolelle itseaa'n ja
opetti meille Isa meidan rukouksen.Niin han teki kai
monta kertaa, koska jo silloin ihan pienena opin.
Mieleeni on ja'anyt myos
eras syksyilta. Lehma't olivat
tulleet kotiin, mutta pieni vasikka oli eksynyt lehmista ja
jaa'nyt metsaan. Aitini oli
mennyt sita hakemaan. Me
Annin kanssa leikimme pirtissa. Uucona oli kova myrsky ja satoi vetta. Tuuli ulvoi
nurkissa. Tuo tuulen ulvonta
koski minun herkkaan sydameeni niin, etta keskella
iloista leikkia tulin hyvin vakavaksi ja aloin katkerasti itkea. Se oli minusta jotakin
niin sydanta vihlovaa.
Siskoni koetti kaikella tavoin minua lohduttaa. En lakannut ennen itkemasta kun
aid tuli kotiin j a alkoi minua
hellasti lohduttaa. Tuo tapaus on painunut niin syva'lle
sieluuni, etta viela nytkin
joskus, kun istun yksin huoneessani ja kuulen tuulen ulvontaa, koskee se minuun ja
kyyneleet tulevat silmiin.
Kilometrin paa'ssa kodistani oli aitikummini koti
Lahdenpera niin kuin sita
usein sanottiin. Kummini oli
keski-iassa oleva nainen.
Hanen lapsensa olivat toiset
jo aikuisia. He pitivat minusta niin kuin aina pienista lapsista pideta'an. Usein
veiva't he minut sinne ja
leikkiva't kanssani.
Kerran kesalla oli Anni
lahtenyt kummilaan kaymaa'n ja ottanut minutkin,
toisella vuodella olevan,
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Torvisen perhe Puolangalla v. 1927. Kuvassa Juho Ossipanpoika vieressaan vaimo Olga sylissaan pojantytar Olga,
takana tyttaret Anni ja Jenni.
mukaansa. Kun mina en ollut jaksanut kavella, oli
Anni kantanut. Voi, mika ilo
ja ihmettely siella' oli syntynyt, kun nakivat tieta pitkin
tulla tepsuttavan sellaisen
parin. Perille tultua siskoni
oli kertonut olleen tiella lehmia ja ison sonnin. Oli sanonut, ettei ban pela'nnyt niita
olleenkaan!
Kummini oli arvannut,
etta olimme karkulaisia ja lahettanyt poikansa Villen tuomaan meita takaisin kotiin.
Kotona olivat melkein heti
huomanneet poistumisemme
ja ruvennet hakemana meita
joka paikasta. Aitini oli ollut
jo hyvin levoton ja luullut
meida'n menneen rantaan ja
hukkuneen jarveen. Kotona
olivat tietysti hyvin iloisia,
kun karkulaiset vihdoin saatiin kiinni.
Kun ajattelen varhaista
lapsuuttani kokonaisuutena,
se on joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta kuin yksi
kirkas, la'mmin, aurinkoinen
paiva.
Kotini ikkunan alia kas-

voi suuri koivu. Se oli jo
hyvin vanha. Ei kukaan ollut hennonut kaataa sita
pois. Sen koivun alle olivat
veljeni pienena rakentaneet
leikkitalon. Kesalla leikimme Annin kanssa siella.
Meilla' oli kapylehmia ja
kaikenlaisia pienia leikkikaluja. Isani oli tuonut Suomesta linnun, joka visersi
kuin lintu, kun sita veti
pyrstosta. Aiti oli tehnyt
meille nukkeja, joita me
hoidimme. Han antoi meille sinne aina va'ha'n vehna'sta ja sokeria ja me itse olevinamme keitimme siella
vetta. Joskus kutsuimme me
sinne kyla'n lapsia vieraaksi
ja silloin meillii oli hauskaa.
Mutta taaskaan sita iloa
ei kestanyt kauan. Sodasta
palaavien miesten mukana
oli tullut ns. Espanjan tautia.
Melkein jokainen meida'n
kylasta' sairastui siihen.
Meilla se painoi tautivuoteelle ensin isan ja sitten minut. Olin silloin neljavuotias. Aitini sura oli kuvaamaton. Yot han valvoi ja rukoi-

li, etta paransin. Monta
kuumaa kyynelta han vuodatti meida'n, isan ja minun
ta'hden. Vihdoin tauti painoi
aidinkin vuoteeseen.
Koko sairastamisensa
ajan oli aiti puhunut, etta hanen elama'nsa taalla maapaa'lla lahestyy loppuaan. Kuollessaan oli han erityisesti meita lapsia muistanut: "Hoitakaa
minun rakkaita lapsiani", oli
han sanonut. Ja niin vaipui
rakas aitini iaiseen uneen. Siita hetkesta en muista muuta
kuin etta isani kantoi minua
sylissaan ja itki. Minakin itkin, kun nain toisten itkevan.
Enhan osannut aavistaa, etta
aitini ei enaa koskaan palaisi
rakkaan lapsensa luo. Luulin
vain, etta han nukkuu.
Sita ennen olimme me,
isani ja mina, va'ha'n parantuneet taudistamme. Mutta hautajaisten mentya ohi sairastuimme taas kumpikin ja
myos veljeni Simo sairastui.
Ehka siihen oli osaksi syyna
surukin. Edellisena vuonna
oli vanhempi veljeni Jooseppi tuonut nuoren vaimon Ma-

rian, joka myos sairastui. Jooseppi hoiti muun talouden,
mutta lypsaja kylasta. Me
kaikki kuitenkin paranimme.
Aluiksi minulla oli sanomattoman ikava aitia. Usein
olin etsinyt ja kysellyt, missa aiti on. Monta kertaan
olin istunut vakavana ikkunan aaressa ja katsellut etaisyyteen. Yht'akkia olin saattanut ruveta hillittoma'sti itkema'an. Minun lempipaikkani oli istua pirtissa eraan
ikkunan aaressa.
Muistan eraan unen: oli
olevinaan kirkas paiva. Taivaanranta hohti niin kirkkaana. Lieneeko ollut auringon
nousu vai lasku. Mina olin
menossa sita kirkkautta kohti. Siella unissani nain aitini.
- En tieda, miksi tuo uni on
niin lahtemattomasti painunut
mieleeni. Olen usein ajatellut,
mitaha'n se mahtoi tarkoittaa.
Parin vuoden kuluttua
aitini kuolemasta toi isa a'itipuolen. Han oli Akonlahdesta, ompelijatar Olga. Sukunimea en tarkoin muista.
Han oli hyva ihminen ja
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hoiti meita nuorimpia, Annia ja minua, hellyydella.
Nailta ajoilta alkavat
varsinaiset lapsuuteni muistot. Likella kotiani oli setani Riston, isani veljen kotitalo. Heita oli ainoastaan
kaksi veljesta, isani Juho ja
seta'ni Risto. Siskoja oli ollut kuusi. Serkkuni Viija oli
puolta vuotta nuorempi minua. Hanen kanssaan me leikimme usein. Han on minun
varsinainen lapsuustoverini.
Kotini takana oli vaara,
jota kutsuttiin Kotivaaraksi.
Kilometrin paassa kodistani
oli talo, Mikitta, niin kuin
sita sanottiin. Talon nuorimman pojan nimi oli Aleksi.
Han oli kaunis, tummatukkainen ja tummaihoinen poika. Han kavi usein meilla j a
me leikimme hanen kansaan,
vaikka ban olikin kahta vuotta vanhempi minua. Toiset
rupesivat jo kiusaamaan meita. Mina olin niin lapsellinen,
etta joskus rupesin siita itkemaan. Sita aikaa kuvaa pieni runo, jonka olen myohemmin kirjoittanut.

Vuodet kuluivat. Puhkesi
sota Venajalla niin kuin Suomessakin. Miehia vietiin sotaan. Joosepin ja Simonkin
piti lahtea, mutta he lahtivat
valkoisten puolesta. Jooseppi
haavoittui kolme kertaa. Kolmannella kerralla ha'net tuotiin kyydilla kotona kaymaan.
Muistan hyvin, kun Jooseppi
astui sisaan. Kasi oli kaareissa ja sidottu olkapaan yli valkoisella nauhalla niin, etta
kasi tuli vaakasuoraan asentoon. Aamulla hanen taytyi
lahtea jatkamaan matkaansa.
Niin kuin muitakin haavoittuneita Jooseppi vietiin Suomussalmen sairaalaan hoidettavaksi. Kotoa lahtiessa han
sanoi, etta sotavaki on lahella, koettakaa tulla Suomen
puolelle, jos paasette, kolmeksi viikoksi.
Ei viipynytkaan monta
paivaa, kun kylalla levisi
tieto, etta sotavaki on muutaman kymmenen kilometrin paassa olevassa kylassa.
Ja viimein alkoi sotavakea
kayda taloissa kaskemassa
pakenemaan Suomeen. Kun

Ah, te lapsuusmuistoni ihanat,
te sydameni pyha't vartiat,
teita koskaan en voi kadottaa
enka unhon uhmahan hukuttaa
On mulla muisto niin ihana
Sina lapsuusystavain herttaisa
niin kaunis poika, tummatukka,
herttaisa, lammin aamunkukka.
Muistan kaunihin Kotivaaran,
ihanat rinteet ja pienen haavan
jonk' alia usein sunnuntaisin
leikimme lapsena parittain.
Oli meilla yhteinen leikkitalo,
sen seinilla leikki vilkas paivanpalo
Me lapset sen yhdessa rakensimme
siihen ilolla aikamme uhrasimme.
Tuli kysymys: kuka isannaksi?
mun lapsuusystava arveltiin
mutt' viela kuka emannaksi
se oli ma, niin vastattiin.
Mutt' mika kumma oli siina,
kun yhdess' aina leikittiin
ma oli aina emantana
ja mun poika armahin isantana.

L.

Mutt' viikot vieri ja kului vuodet
on meidan tiemme eronneet.
Eri koskaan haihdu nuo muistot,
ei ole soimasta ne lakanneet.

ihmiset eiva't aikoneet lahtea, sanoivat sotilaat, ettei
siella tarvitse olla kuin pari,
kolme viikkoa.
Ihmiset valtasi sanoinkuvaamaton kauhu. Ei ollut
kylassa miehia, jotka olisivat teurastaneet elaimia, silla eihan niita kukaan mielellaa'n jattanyt nalkaan kuolemaan. Yksi 80:lla oleva
mies sai kayda talosta taloon
teurastamassa. Isani oli
koko ajan kunnan asioita ja
pakolaisia matkaa jarjestamassa, vaikka ei isani sita
ilomielin jarjestanytkaan.
Aivan viime tingassa han
tuli kaymaan kotona. Lehma
ja vasikka teurastettiin. Lampaat jatettiin teurastamatta.
Pantiin oikein paljon heinia
ja muuta syotavaa navettaan,
silla luultiin, etta pianhan sita
tullaan takaisin.
Kylaan alkoi tulla Suomeen pakenevia, ken hevosella, ken jalkaisin, kukas mitenkin pa'a'si. Kaikki itkivat ja
valittivat. Kylmat vareet kavivat lapi ruumiini, ajattelen sita
tuskan ja itkun paljoutta. Joitakin palasi takaisin.
Vuonnisen kylaan, joka
oli viimeinen kyla ennen rajaa ja jonne meidan kylasta
Aajuolahdesta oli kymmenen kilometria, pysahtyi niin
paljon kansaa, etta oli ihan
suuri ihmistungos. Ei kukaan olisi tahtonut lahtea
eteenpain. Sotavaen ta'ytyi
pakottaa lahtemaan.
Kotona pitivat lahtoa viimeiseen asti. Varalta vietiin
viljaa, ruokatavaroita, astioita ja muita talouskaluja metsaan eraaseen heinalatoon
niin etta kun tullaan takaisin,
kaydaan hakemassa sielta.
Omaa hevosta meilla ei silloin ollut. Edellisena vuonna
olivat veljeni Jooseppi ja
Simo olleet Muurmannilla
rautatietoissa ja tulivat lahtemaan sielta kesaiseen aikaan,
jolloin taytyi myyda hevonen
siella ja toinen sairastui kotona ja taytyi tappaa.
Isani sai kyytiin era'a'n
yksinaisen hevosmiehen.
Kotonani ja'i sauna lampiamaan, silla sotamiehet tulivat sanomaan, etta nyt on
lahdettava. Kotivakeni ihan
vaantelehti tuskissaan, etta
nytko on jatettava niin rakkaaksi kaynyt koti ja koti-
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seutu. Ehka he pelkasivat sitakin, etta vihollinen voi sarkea ja havittaa kodin. Meidat Annin kanssa ja veljeni
Joosepin toisella vuodella
oleva poika Ville pantiin rekeen ja alle kaikenlaista tavaraa, mita arveltiin parhaiten tarvittavan. Isa lahti viemaan kolmea lehmaa Kirjoa, Tahikkia ja Lystikkia
Vuonniseen, etta ne siella
pannaan yhteen toisten lehmien kanssa tulemaan rajan
toiselle puolen. Kotonani oli
kaunis, musta ja viisas koira Vilkki. Sita koetettiin kaikin tavoin houkutella mukaan, mutta se ei vaan la'htenyt. Se vaan ulvoi ja katsoi jarvelle pain. Se ikaan
kuin na'ytti ymmartavan,
etta nyt lahdetaan pitemmalle matkalle. Kotini oli kaynyt sille niin rakkaaksi, ettei se voinut luopua siita.
Vuonnisessa olimme yota
ja aamulla taas matkaa jatkamaan. Meidan kylalaiset
melkein kaikki olivat yhdessa ryhmassa. Oli 40 asteen
pakkanen. Ovat kertoneet,
etta ihmisilta paleltui kelta
jalat, kelta kasvot ja kuka
muuten tuli sairaaksi. Matkaa oli neljakymmenta kilometria. Valilla kavimme yhdella tukkikampalla lammittelema'ssa. Voi, miten surkeaa oli nahda, kun tiepuolessa lehmia, jotka olivat naa'ntyneet ja joilta oli koetettu
ottaa henki, mutta oli viela
vahan henkea. Takanamme
oli suunnattoman pitka hevosjono, niin etta viimeista ei
koskaan nakynyt.
Tulimme Lonkkaan ja
kavimme taloissa. Koko
pieni kyla oli taynna matkustavaisten hevosia ja talot
taynna ihmisia.
(Jatkuu - II osa)
• Vladimir Brendojeville omistettu, jarjestyksessa V
runofestivaali pidettiin Aunuksessa syyskuun alussa.
Ohjelmassa oli tervehdyskaynnit runoilijan muistolaatan luona seka hautamuistomerkilla, puistokonsertti,
koululaisille jarjestettyja piirustus - ja runonlausuntakilpailuja. Myos Brendojevin
muistolle omistettu runokilpailu kuului perinteisesti festivaalin ohjelmaan.

