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Tarinoita ja muisteluksia VehmaisHaukkalasta
Muistojen tie, asemalta Vehmaisiin vie
Vilho Kiesiläinen
Rautuhun kun junassa sä matkustat,
tullimiehet sinut pian tuntevat.
He penkoo auki laukut, kassit,
matkaluvat, rajapassit sinulta he utelee.

Näet kauempana talon myöskin lääkärin
hän salvoja, pillereitä määräili.
Sinne kansa huolissansa
rientää aina vaivoissansa
ja varmaan avun sieltä saa.

Maantietä asemalta kirkolle jos aikonet,
Kylmänojan sillan kohta havainnet.
Vieres vanha jauhomylly,
mäen päällä kauppahyllyt
täynnä tavaraa.

Tuossa Ala-Vuoksen kauppa
tavaroitaan tarjoaa,
vasemmalla Ilmin muoti
oikealla Nikkipuoti
vetävää on tavaraa.

Sunikkalan aukeelle nyt joutunet
ja pohjatuulen nenähäsi tuntenet.
Vaan eteenpäin kun käy sun tiesi,
siin Vaskelainen liikemiesi
mallitaloa rakentaa.

Kauempana näet koulun komean
ja tiedät siellä lapsesikin oppivan.
Tuos postineiti paikallansa
luukulla virka aikanansa
avisseja jakelee.

Näet vasemmalla talon pitkän punaisen,
siinä tunnet Raudun telefoonikeskuksen,
siellä rouvat toisillensa
puhelevat harvaksensa
ja tilaajat saa odottaa.

Nyt seuraa talo vallan hupainen
osuuskaupan saijutupanen.
Sen tietää varmaan koko kunta,
ett Tepan on tää valtakunta,
vaik Andreikin siin saijut juo.

Saarsillanmäen kuljet suuren, liukkahan,
se ottaa sinun voimasi jo tiukkahan.
Nyt vasemmalla Koivusalo,
missä nuorisoseurantalo
sivistystä jakelee.

On vasemmalla paikka hyvin viihtyinen
ja oikealla virkavalta intoinen.
Siin lähellä on sepän paja,
sinne ukot usein ajaa,
siint tie on auki apteekkiin.
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Näin tietäsi kun edelleen sä astelet
ja raiskattua Tikatsua katselet,
nyt eessäs Haukkalan on tulli,
jossa mäki Kikkamulli
tulijoita tervehtää.

Ol “Sammon” talo rakennettu aholle,
mistä sivistyksen valo joka taholle
lailla meren majakkaisen,
valais kylän pimeäisen,
se tietä näyttää oikeaa.

Tää kylä kuulu jämeristä ukoista,
Kiiskeistä, Paukkusista ja Kukoista,
oli tuttu siellä kaikki väki.
Myös Oja sekä Pajamäki
ne kuulu tähän maisemaan.

Siellä nuoret iltojansa kulutti,
lausui runoja, kertoi sekä näytteli.
Siellä monet, monet kerrat
näyteltihin hirviherrat,
Taikapeilit tavattiin.

Kummullansa kansakoulu kohoaa,
siellä nuoret elon tielle ohjataan.
Lakkia mä nostan sille,
missä itse Meros Ville
taimet tielle taluttaa.

Muistan Savotan ja Pyykön myllyt,
Husun Matin tiilihyllyt,
Turkkisen ja Maailman pellot,
Joron Matin vellikellot.
Tää monien muistojen on tie,
se Asemalta Vehmaisiin vie.

Vehmaisten entinen kansakoulu vuonna 2013. Se on nykyään yksityisasuntona.
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Retkeilyä Vehmais-Haukkalassa
Arvi Kiesiläinen

Lähtö Turkkisenpellon Kiesiläisestä.
Kun mie läksin kotipihasta, oikaisin
ojan ylitse suon suuren laitamille. Tulin
koivukunnahalle, mansikkaiselle mäelle.
Murron maal ol mustikoita, Mennun
maalla mesimarjat. Määttäselle mennessäni pakisin Paakkisen Heikille.
Kuljin siitä kujasille, Peräkylän perukoille, kohti Korttehen taloa, Pulakalle
puhumahan.
Huikkaelin Honkaselle, kävin Kekkosen kedolla. Huudot hukkui kankahalle, puheet Pönniön mäkehen.
Tuijottelin Töllikölle, Lama-ahon
laitamille. Kohta kohtasin Köningin,
rehvasin Rekon Aunen.
Menisinkö Meskaselle, Mikko Mennun sivuitse asettelen ajatukset, keskitän keskelle kylää.
Astukaamme aukealle, kuusiaidan
kulmasesta seuratalon seinänviertä. Siit’
aukenee kylä eteemme.
Tuolla torppa Taikinaisen, Antti Sviilin saavi aitta, Helkkos Pekon heinäpellot, Karhun Aunen kasvitarhat.
Keskel kylän kumparetta, seisoo
koulumme korea, opinahjo oivallinen,
valkoinen valonmajakka.
Kulkekaamme kujasille, rapakota
roiskutellen, nalkutellen Nuoran tuville,
Salamuonin salvoksille.
Viljelmät on vitsikkoiset, kylän kuulun hiihtäjämme, Martti maita viljelee-

pi, Simo sirppiä takoopi.
Nämä kylän kuulut miehet, imetetty
ison’ kotona, emon mahlamaitosella,
syntyneet sepän sylihin.
Annoin kättä Kärkkäiselle, selittelin
Sepposelle, astuissa Anttosen mäelle,
katsomaan käsikiveä.
Pahalammin kainalossa, Sopekankaan sopukassa äkkäsin Äikähän mökin, suutar Jussin lestipussin.
Käynpä pian Perkiössä, esittelen
Erikssonin, asettelen Aataminkin, jatkoksi värssyni vähäisen.
Viel on kulma kulkematta, Kalaojan
kangasmailta, jossa Karhuset asuvat
Paksun Antin naapurissa.
Nyt kai loppuisi loruni, jollen muistaisi Loposta kylän suurinta taloa, Sopenharjun hartehilta.
Siinä veljekset asusti, hyvin hoiti viljelystä, lisäksi liikemiehinä, hoitaen Savotan sahankin.
Hiihdellessä hankisella Hallapellon
hartehilla Naskal Jussin naapurihin,
Kortteen komiaan talohon.
Honkas Tuomahan hovista hyppäsin
mie Hyvöselle, Naapurina Nypelö,
ylimmäiset Yllön pojat.
Siirrän Sirenit sivulle, matkatessa
Maailmanpellolle, Retuperän reunamille, Rajaharjun kangasmaille.
Siinä Vasili vakava, kera Anninsa
asuvi, rajalla Rajalan Kallen, lähellä
Rastaan räystähiä.
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Pusan Antist ei puhuta, kun siirryn
Simon tuville, pöllähytän Pölläkälle,
kesteihin hellän Helenan.
Jätän Jäsket jälkeheni, järvelle jäitten
sekahan. Halutessa Hallikaisel, joutuissa Joron jälille.
Vesi kielelle kihahti, muistaissa ajan
mokoman. Kihut suuret kirkkokansan,
Mennun Augustin mesomenat.
Vielä Ville veljeksistä aidat korkeat
asetti, laittoi puita pystypuolin, suojaksi
suuren omenatarhan.
Kuka muistais naapurimme, Kalmin
Villen mairehisen, raivas suota, kylvi
kauraa, kasvatteli kaalimaita, pirtissänsä
piimäsuita.

Kiirehtikää Kirvehelle, uroksien orren alle, kuusi poikaa karsinassa, seitsemäs tytön typykkä.
Jos te tietää tahtonette tavoista tämän
talon, isäntä ensin jalkehilla, aamulla
anivarahin, Kumu kuului kartanolla,
ruokki Pollen pimeässä, heinät lehmille
levitti. Ennen viittä jo viritti liitan alle
valkeata, herätteli hameväkeä.
Mitkäs kutsut Kukkolassa, kun kylä
kantautuu kasahan? Liekö tulta tappuroissa, vai noutaako Jussi miniän? Siel
on Paukkunen parasta miestä, tuurallansa tunkemassa, lomallansa lonkottamassa. Siihen lippas Liiran Simo, kiirehti
Kiiskin Juhana, mateli
myös Marvan akka. Pijot ol
suuret ja komiat, joihin
kaikki kutsuttuna, syötettynä, juotettuna. Kestittihin
Kiesiläiset, unohdettu ei
Uposta. Viel on paikka pellon perällä, jossa lähin naapurimme, jaettu ol Jantuselle, heitetty Heikin on pojalle.
Nyt käyty on kotikyläni,
talo talolta tallustettu, haravoitu Haukkalasta, vedeltypä Vehmaisista, tullaksemme taas Turkkisehen, pellon
pienen pientareelle, jossa
muinoin lasna leikin kanssa
veljien kisailin. Oi kuuluisa
kotikyläni, maan paras
paikkakunta!
Rautulaisten lehti 3/1983

Arvi Kiesiläinen
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Vehmaisten hovi lahjoitusmaa-ajan jälkeen
Viimeinen hovin omistaja oli eversti Alexander Shepeleff, jolta valtio lunasti maat
vuonna 1873. Lahjoitusmaatalonpojat saivat ostaa maansa perintötiloiksi ja ne jaettiin vuonna 1880. Hovin viljelyksessä olevat maat muodostivat valtion tilan ja niitä
viljeli vuokraaja eli arenti. Vuonna 1885 vuokraajana oli A. Reudolph ja vuokraajaksi määrättiin 25 vuotta. Raudun historiassa puhutaan vuokralaisesta Rendolph
nimellä.
Vuonna 1908 hovin maat päätettiin Senaatin päätöksellä jakaa palstatiloiksi,
vaikka maiden silloinen vuokraaja oli vuonna 1903 yrittänyt saada niitä yhtenäisenä
ostettavaksi. Osaan Vehmaisten hovista suunniteltiin myös Kasvitarha- ja talouskoulua, mutta sekään ei saanut Senaatin kannatusta.

Wiipuri 4.12.1903

Käkisalmen Sanomat 28.1.1910
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Viipurin Sanomat 14.10.1910
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Vuonna 1910 Raudun henkikirjoissa Vehmainen 1 talonluku on 3,5, mikä tarkoittaa
perintömaana manttaaleja 2 kokonaista 37/48 osaa eli 0,55 uutta manttaalia. Kamaritoimikunta on määrännyt 6.10.1909 annetulla kirjeellä tämän tilan Suomen valtion hovin-tilaksi. Arentina on Aleksander Reudolphin perikunta eli käytännössä
kreivi Aleksis
Stewen-Steinheil. Hovissa asui 18 henkeä sekä kornetti Bruno
Reudolph-Pusirenski perheineen (4 henkeä), yksi perhe mäkitupalaisia (5 henkeä)
ja yksi loisperhe (2 henkeä). Yhteensä 25 henkeä.
Vuonna 1915 talo oli jaettu pieniin osiin ja perintömaasta oli tullut rälssimaita.
Tilojen koko oli 0,1882–0,0143 manttaalin välillä sekä mukana oli myös maattomia
mäkitupalaisia ja loisperheitä. Suurimman palstan muodosti Väärämäen Kruunun
metsämaa.
Vuoden 1915 henkikirjassa ovat Vehmainen 1 asukkaina:
Vuokraaja Heikki Aataminpoika Paakkinen, vaimo Katri ja 2 alaikäistä lasta
Vuokraaja Antti Matinpoika Määttä, vaimo Daria, sisar Maria ja äiti Helena
(muissa asiakirjoissa Määttänen)
Loinen Juho Pahki ja vaimo Loviisa
Vuokraaja Juho Evert Mentu, veli Albert Mentu ja äiti Maria
Vuokraaja August Taavetinpoika Murto ja vaimo Elisa
Vuokraaja Heikki Aataminpoika Jantunen, vaimo Helena ja 1 alaikäinen lapsi
Vuokraaja Paavo Kiesiläinen, vaimo Anna, lapsia Mikko, Maria ja 4 alaikäistä lasta
Vuokraaja Andrei Maksiminpoika Sidoroffin leski Helena ja 3 alaikäistä lasta
Vuokraaja Matti Joro, vaimo Anna, lapsia Toivo, Otto ja 3 alaikäistä lasta
Entinen vuokraaja kreivi Aleksis Steven-Steinheil
Vuokraaja Juho Lehtonen, vaimo Tilda ja 1 alaikäinen lapsi
Vuokraaja Paavo Juhonpoika Pekkanen, vaimo Anna ja 3 alaikäistä lasta
Vuokraaja Mikko Mikonpoika Hallikainen, vaimo Liisa sekä lapsia Anton, hänen
vaimonsa Maria ja heidän 3 alaikäistä lastaan, toinen poika Eemil, hänen vaimonsa
Emma
ja heidän 2 alaikäistä lasta, kolmas poika Oskar, hänen vaimonsa Hilda ja heidän 2
alaikäistä lastaan, neljäs poika William sekä sukulaisia Taneli Hallikainen, hänen
vaimonsa Maria ja 2 alaikäistä lastaan
Vuokraaja Elias Paavonpoika Jäske, vaimonsa Katarina, lapsi Pavel sekä 1 alaikäinen lapsi
Vuokraaja Simo Juhonpoika Pölläkkä, vaimonsa Helena ja 3 alaikäistä lasta
Vuokraaja Jegor Jegorinpoika Surakka, vaimonsa Warvara, lapset Mikael, Helena
ja 3 alaikäistä
Vuokraaja Antti Pusa, vaimonsa Maria ja 2 alaikäistä lasta
Vuokraaja Juho Erkinpoika Hietalahti ja vaimonsa Helena
Vuokraaja Vasili Sidoroff, vaimonsa Anna ja 3 alaikäistä lasta
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Loinen Tuomas Kukkonen ja vaimonsa Helena
Loinen Ludvig Herlin ja vaimonsa Helena
Mäkitupalainen Stepan Surakan leski Anna ja 3 alaikäistä lasta
Yhteensä 100 henkeä eli väestön lisäys oli melkoinen viidessä vuodessa.
Kun katsomme tilanteen vuoden 1937 henkikirjan mukaan, oli muutoksia edelliseen tapahtunut ja lisää muuttui vielä parissa vuodessa ennen talvisotaa, ainakin
parin tilan haltijat muuttuivat. Raudun kaikkiin kyliin eivät asukkaat voineet palata
jatkosodan aikana ja joitakin muutoksia tapahtui vielä silloin. Tilanne oli myös
erilainen, kun viimeisen kerran Vehmainen 1 jätettiin.
Vehmainen 1 oli edelleen Väärämäen valtionpuisto ja siinä olivat vuokraajana
Paakkisen perhe, yhteensä 8 henkeä.
13 Onnela oli vuonna 1926 myyty Määttäsen perheelle, yhteensä 6 henkeä.
Samalla numerolla oli henkikirjaan merkitty myös loispariskunta Pakki, mutta
todellisuudessa heidän sukunimensä on Pahki, yhteensä 2 henkeä.
Vuokraajina olivat Mennun 6-henkinen perhe, Murtoja oli 7 henkeä sekä Jantusia
3 henkeä.
17 Juhola oli myyty 1925 Kiesiläisille, jossa oli yhteensä 8 henkeä.
Samalla numerolla oli vuokraajina Sideroffin perhe, yhteensä 6 henkeä. Aikaisempi
kirjoitusmuoto heille oli Sidoroff, kuten edellisestä listasta näkyy.
19 Vehmainen oli myyty Joron perheelle vuonna 1931 ja heitä oli palvelija mukaan
lukien 8 henkeä.
110 Mäkelä oli myyty vuonna 1931 Kirveen perheelle, jossa oli 6 henkeä.
111 Harjulan omisti vuodesta 1925 Kalmin perhe, yhteensä 8 henkeä.
112 Hallila oli ehkä myyty Hallikaisille, mutta sen lainhuudon päiväystä ei henkikirjassa mainittu. Heitä oli enää vain 4 henkeä.
Samalla numerolla olivat vuokraajina Jäsken 3-henkinen perhe.
Järvenpää oli myyty 1925 Pölläkän perheelle, yhteensä 2 henkeä.
115 Peltola oli myyty vuonna 1925 Rajalan perheelle, yhteensä 2 henkeä.
116 Rinteelä oli myyty vuonna 1925 Pusan perheelle, yhteensä 3 henkeä.
117 Hiekkaharju oli myyty Rastaan perheelle ja siellä oli yhteensä 10 henkeä.
Samalla numerolla olivat vuokraajina Sideroffin 7 henkinen perhe (Katso nimenkirjoituksen muuttuminen edellisestä listasta). Mäkitupalaisia oli Surakan perhe,
yhteensä 9 henkeä.
Vuonna 1937 oli Vehmaisten hovi pirstoutunut 19 osaan, kun otetaan mukaan loiset
ja mäkitupalaiset. Kaikkiaan asukkaita oli 108, joten lisäystä ei enää 22 vuodessa
ollut kovin paljon.
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Rautu ja rautulaiset III -kirjan mukaan Vehmainen 1 asukkaat alkavat numerosta 6
(Heikki Jantunen) ja 7 Juhola (Paavo Kiesiläinen). Numerot 6, 7, 11 (Helena
Sidoroff) ja ehkä vielä 12 Turkkisen pelto (Paavo Behm) olivat Vehmaisten kylän
puolella, vaikka tässä kirjassa ne ovatkin epäloogisesti Haukkalan kylän talojen
joukossa. Taloissa 1 ja 2 asuu Kiesiläisten sukulaisia, joten heidänkin maat on voitu
lohkaista Vehmainen 1 tai vaihtoehtoisesti Haukkalan Kiesiläisten maista.
Vielä edellisen kirjan mukaan ovat Vehmaisten hovin entisillä mailla numerot 23
Mäkelä (Paavo Kirves), 24 (Heikki Paakkinen), 27 (Juho Pahki), 28 (Anna Surakka), 29 Mentula (Maria Mentu), 30 Murtola (Matti Loponen), 31 Harjula (Vilhelm
Kalmi), 32 Vehmainen (Toivo Joro), 34 Onnela (Antti Määttänen), 42 Hallila (Viktor Hallikainen), 43 Järvelä (Elias Jäske), 44 Peltola (Kaarlo Rajala), 45 (Simo
Pölläkkä) ja 46 Rinteelä (Maria Pusa). Numero 47 Hiekkaharjuun on merkitty
Kähärin sukua.
Joitakin henkikirjassa 1937 esiintyviä puuttuu kokonaan Rautu ja rautulaiset III kirjasta. Tuomas Rastaan perhe muutti 3.7.1939 Pyhäjärven Noitermaahan ja tilan
osti Kähärin perhe, joka kuitenkin perheenjäsenen kertoman mukaan asui Kanervikkolassa. Tiedot puuttuvat myös Vasili Sidoroffin perheestä, joka ei palannut
talvisodan jälkeen Vehmaisiin, vaan Vasili kuoli vuonna 1941 Kangasniemellä ja
lapsista Lidia Jäppilässä vuonna 1940.
Jutussa esiintyvä manttaali on verotusyksikkö maataloille ja siitä ei voi suoraan
päätellä tilan kokoa.

VehmaisHaukkalan
nuorisoseuralaiset juhlivat
vappua Joron
puistossa
vuonna 1919
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Kansantarinoita Vehmaisten hovin vaiheilta
Mikko Kalmi
Noin 56 vuotta sitten lopetti Vehmaisten hovi toimintansa, mutta vieläkin on keskuudessamme ihmisiä, jotka ovat olleet hovin palveluksessa ja heidän kertomuksiensa mukaan yritän tässä jotain esiin tuoda.
Vehmaisten hovin viimeinen valtias oli kreivi Poore Benhart Steeve Steinheim.
Näitä on ollut isäntinä kaksikin veljestä ja työväki on heitä nimittänyt vain nuori
Reidolf ja vanha Reidolf. Tämä Steinheimien aikakausi Vehmaisten hovissa lienee
ollut huomattavastikin parempaa, mitä se on ollut hovin aikaisempien valtiaiden
Fock-sukujen ja Biskornien aikana. Kun olen haastatellut useitakin hovinaikaisia
vanhoja ihmisiä, ei ainoakaan heistä ole moittivassa sävyssä entistä työnantajaansa
muistellut, vaan päinvastoin muutamat jopa kyynelsilmässä kertovat hyvästä ja
armollisesta hovinherrasta.
Otanpa tähän pari esimerkkiä. Noin kuusi vuotta sitten kävin sanomalehti Karjalan asialla Haukivuorella ja haastattelin siellä hovin pitkäaikaista palvelijaa
10.5.1876 Palkealassa syntynyttä Helena Pölläkkää o.s. Onttonen, joskin hänkin on
sittemmin jo mananmajoille siirtynyt, vaan tuo haastatteluluonnos on nyt tuossa
edessäni ja siinä Helena kertoo mm. näin: “Menin hoviin jo varsin nuorena tyttönä.
Ensin palvelin hovinkeittiössä pikkupiikana, myöhemmin ja pääosan palvelusajastani toimin kuharkkana (tarkoittanee pääkokkia keittiössä). Täällä ollessani tutustuin Simo Pölläkkään, joka myös palveli hovissa tallirenkinä. Aloittaessamme yhteistä elämäämme olimme Simon kanssa kumpikin niin köyhiä, että vihkiäiset pidettyämme jäi minulle 15 kopekkaa rahaa, vaan Simolla ei ollut sitäkään. Aluksi
asuimme siellä Lama-ahon reunassa hovin torpassa, palveluksemme lienee miellyttänyt Reidolfia, sillä myöhemmin hän lahjoitti tuon sanotun torpan meille omaksi.
Vieläpä hän itse henkilökohtaisesti osoitti meille paikan sieltä Hovinjärven rannasta, johon myöhemmin uuden kodin rakensimme. Hovin hevosilla ja hovin työvoimalla siirrettiin tänne myös meidän torppamme. Rakennus oli pystyssä aina talvisotaan saakka, joskin se jo kauan palveli vilja-aittana”.
Kyynel vierähtää Helena-emännän poskelle, kun hän muistelee. Ilman armollisen hovinherran myötävaikutusta, ei meillä Simon kanssa olisi milloinkaan niin
hyvää kotia ollut niin kuin meillä oli siellä Hovinjärven rannassa. Tämä paikka oli
kyllä kylämme kauneimpia ja se sai nimekseen Järvenpää Rn 1:14.
Hovinherran pitkälle ulottuvasta inhimillisyydestä kertoilee myös 1885 syntynyt
vielä elossa oleva ja Hiirolassa asuva Antti Matinpoika Määttänen. Hän mainitsee
mm. näin: “Sen parempaa työnantajaa en ole milloinkaan eläessäni saanut palvella niin kuin Vehmaisten hovin herra oli. Kaikki kyllä myöntävät, että työpäivät
hovissa olivat pitkät ja työntahti kovaa”.
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Ei tämäkään hovinherra taitanut ihan pelkkää hyvyyttä olla. Otetaanpa tähän
pätkä toisenlaistakin tarinaa. Seuraava kuvaamani tapahtuma ajoittuu hiukan vuosisadan vaihteen tuolle puolen. Siinä kerrotaan sisä-Suomesta päin tulleesta kulkurista, joka oli asettunut asumaan Vehmaisten kylän keskustassa sijainneeseen Taavetti
Honkasen taloon. Mies oli ollut parhaassa iässä oleva erittäin vahva mies myös
työtaidoltaan. Vaikka Taavetti Honkasen tila, kuten kaikki Kaljusenmäkeen kuuluvat tilat olivat vapautuneet hovin alaisuudesta jo 1884 tienoissa, palveli Honkanen
vapaaehtoisesti hovia vielä huomattavan pitkän ajan tilansa itsenäistymisen jälkeen.
Hänelle oli annettu virkansa edellyttämä nimikin, se oli Riihipappi. Hän oli mies,
joka vastasi kaikista riihellä tapahtuvista töistä, mutta velvollisuudella osallistua
myös itse työhön. Tuli sitten syksy. Isäntäänsä auttaakseen pyysi kulkuri Honkaselta
lupaa mennä tämän edestä hovin ahosta puimaan. Mielihyvin suostuikin Honkanen
tähän ja luovutti riihikkovaatteensa kulkurille. Hovin riiheen oli tuolloin menty jo
puolenyön aikaan. Tätä aikamäärää noudatti myös kulkuri. Mentyänsä riihelle,
johon muu puintiväki oli jo kokoontunut, esitti kulkuri, että eikös tällä seudulla
vielä tiedetä sitä, että nyt on jo voimassa sellainen sosiaalinen laki, että ei työmiehen tarvitse enää yöllä tehdä työtä, vaan se riittää, kun päivällä tekee. Edelleen
oli hän kehottanut puintiväkeä siirtämään työn aloittamisen aamuyön tunteihin.
Epäilevästi oli muu väki kulkurin esitykseen suhtautunut esittäen, että hovinherra
suuttuisi sellaisesta menettelystä ja kuka vastaisi silloin seurauksista. Esitykseni on
lakiin perustuva ja otan vastuun seurauksista. Te toiset kaikki olette vastuusta
vapaa, pyydän vain noudattamaan esitystäni. Niinpä esitys tulikin hyväksytyksi,
mukavaahan oli lämpimässä riihessä lepäillä. Työt aloitettiin vasta aamuyön tunneilla. Pian tulee riihelle hovin pehtoori nimeltään Virolainen ja kysyy heti, mikä on
syynä työn hitaaseen edistymiseen. Sanansa mukaisesti ottaa nyt kulkuri vastuun ja
esittää, että syy on kokonaan hänen ja vetoaa voimassaolevaan lakiin. Sellaista
lakia me täällä emme tunne, ainakin minun on tästä tehtävä ilmoitus hovinherralle,
vastaa Virolainen. Pian tuleekin pehtoori takaisin ja ilmoittaa kulkurille, että riihityön päätyttyä on tämän tultava hovinherran puhutteluun. Tähän kulkuri vastasi
myöntävästi, sanoo vain käyvänsä vaihtamassa riihikkovaatteensa puhtaimpiin.
Pestyänsä ja vaihdettuansa vaatteet pyytää kulkuri Honkaselta lainaksi sineliä eli
viittaa ja vyötä. Sinelin alle poveensa työntää hän leveäteräisen kirveen. Näin
varustautuneena lähtee kulkuri hovinherran puhutteluun. Vihaisena miehenä ottaa
hoviherra hänet vastaan. Kysyy ensiksi mistä johtuu, että uhmaatte hänen määräyksiään vastaan ja estätte riihiväen työntekoa. Kulkuri vetoaa jälleen lakiin. Sitä ei
hovinherra tunne. Hän kutsuu sisälle kaksi henkivartijaansa ja ilmoittaa kulkurille:
“Teidän ilmoittamaa lakia minä en tunne. Täällä on laki minun sanani ja se koskee
myös teitä. Koska olette uhmanneet määräyksiäni ja käyttäydytte vielä röyhkeästi,
rangaistukseksi tästä annan teidät näiden palvelijoiden pieksettäväksi”. Kulkuri
vastaa: “Jos teidän sananne täällä on laki, niin siinä tapauksessa myös minulla on
omat lakini, jonka tulen panemaan täytäntöön ennen teidän lakianne”. Nyt hän
vetäisee esille povessansa olevan kirveen ja sanoo: “Minun laki on tässä”. Yhdellä
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lyönnillä hän lyö heidän välissään olleesta tammipöydästä kulman pois. “Näin
tulen teidän kaulanne katkaisemaan”. Pahoin järkyttynyt hoviherra katsoi viisaimmaksi livahtaa tiehensä takanaan olleesta avoimesta ikkunasta. Henkensä hädässä
pujahtivat myös henkivartijat ovien kautta pellolle. Tätä tietä käytti myös kulkuri
poistuessaan. Palautettuaan lainatavarat Honkaselle häipyi kulkuri omille teilleen.
Hyötyä kulkurin käynnistä oli ollut se, että hovin riiheen lähtö oli nyt siirtynyt
myöhäisempään aamuyön tunteihin.
Rautulaisten lehti 5/1970

Muuan vanha kansantarina kertoo siitä, kun Haukkalan ja Vehmaisten kylän talonpojat yhteistoiminnassa menivät varastamaan hovin aitasta viljaa saadaksensa näin
takaisin hovinherran heiltä kiskomia kohtuuttomia veroja. Siitä muinoinen kronikoitsija on kertonut joskin hiukan ivalliseen tapaan näin: “Vehmaisten vetelät miehet kulkivat kassarat kädessä kapakaira kainalossa hovin aitan sillan alle, sinne
hynttys Hyvönen sekä nylkkys Nypelö, jopa hyppäs Honkanenkin samoin kippas
Liiran Simo, mut Paukkunen oll paras mies tuurallansa tunkemahan, lomallansa
lonkottamaan viljahinkaloon visusti”.
Kaksi viimeksimainittua olivat Haukkalasta, toiset Vehmaisten kylän puolelta.
Niin kerrottiin, että aluksi miesten kähveltäminen oli onnistunut hyvin, vaan myöhemmin tullut hovinherran tietoon ja jyvät oli kaksinkallein tuotava takaisin. Miehet saivat tuntea hovinherran ankaran lain, mutta ruoskimiselta oli kuitenkin vältytty.
Muuten tuosta Hovinjärvestä tarina kertoo, että se oli aikaisemmin ollut nimeltään Nypelönjärvi. Tätä olettamusta tukeekin se seikka, että vielä meidän aikanammekin koko järven pohjoisrantaa nimitettiin täysin yleisesti Nypelönrannaksi, siitäkin huolimatta, vaikka siellä suunnassa asuvan Nypelön talon maat eivät miltään
osin järvenrantamaihin tavanneet. Jo Raudun historiakin kertoo, että Nypelön suku
on Vehmaisissa asunut jo 1500-luvulla, kansantarinain mukaan sen olisi pitänyt
siellä olla jo 1300-luvulla. Mene ja tiedä. Vanhat maakirjat kyllä kertovat, että
suurtila Hyvösenmäki 8 on ollut kokonaisuudessaan Nypelön suvun omistuksessa,
mainitaan sen olleen kooltaan 4,40 vanhaa manttaalia, vaikka tuota vanhaa manttaalilukua ei voida juuri minkäänlaisena pinta-alan ilmaisijana käyttää, sillä siihen
se on huomattavan suuressa määrin epätarkka eri paikkakunnilla. Hyvösenmäki 8
kohdalla se tietää runsaat 300 hehtaaria, tila oli varsin selväpiirteinen. Etelässä sen
raja kulki pitkin Hovinjärven pohjoisrantaa jatkuen saman suuntaisena yli Suurensuon päätyen idässä Sakkolan pitäjän rajaan, samoin pohjoisraja lähti pitäjärajasta
tullen yli Ämmäsuon ja eteni suoralla linjalla kohti Salomon Nuoran taloa.
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Vertailun vuoksi tulkoon mainituksi, että täällä Joroisissa yksi täyden vanhanmanttaalin tila on pinta alaltaan noin 500 hehtaaria. Tämä antaa jonkinlaisen kuvan
siitä, miten valtavan suuret erot ovat verotusarvoissa olleet vanhaan aikaan täällä
sisämaassa Kannakseen verrattuna. Lukijan on muistettava, että kysymys on nimenomaan vanhasta manttaalista. Maarekisteristä selviää se, että Hyvösenmäki 8 on
hovin alaisuudesta irtaantunut jo 1884. Tilan omistajiksi silloin mainitaan Blom,
jota kansankielessä Lummiksi kutsuttiin, sitten Hyvönen ja Nypelö. Blommin tilasta on erotettu Hyvösenmäki 4. Tämän tilan pääosiltaan viimeksi omisti Juho Simonpoika Korte. Pienempiä osia tilasta omistivat myös Salomon Nuora ja Anna
Maria Naskali o.s. Nuora. Myös muu osa Hyvösenmäen tilasta jakautui myöhemmin moneen osaan. Luettelen tässä kaikki sen omistajat, Antti Taavetinpoika Hyvösen perilliset, Mikko Yrjönpoika Nypelö, Antti Yrjönpoika Nypelö, Petter Aleksanterinpoika Sireeni, Tuomas ja Albert Loponen ja Juho Korte. Näitä vanhanajan
kantatiloja oli Vehmaisten puolella 13 ja Haukkalassa 4. Kantatilojen joukossa oli
myös Nypelönmäki 9, vaan se ei ollut enää miltään osin Nypelön suvun omistuksessa.
Jonkinlainen oikeusjuttu lienee tällöin ollut vireillä, koska maakirjoihin on merkitty seuraavanlainen varaus: Jos kruunu voittaa, on kruunun korvattava talonpojille heidän tiloillaan suorittamat parannukset.
Rautulaisten lehti 7/1970

Näkymä Vehmaisten hovin puistikkoon vuonna 2013
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Joron jäljillä
Mikko Kalmi
Kotikylässäni Vehmaisissa oli useitakin ansioituneita uudisraivaajia, vaan ehkä
tuloksissaan mittavin heistä lienee ollut Joron Ukko, niin kuin hänen kotoinen
nimityksensä kuului. Matti oli hänen oikea nimensä, mutta jos kylässä milloin
Matista puhuttiin, tarkoitti se aina hänen poikaansa, nuorempaa Mattia.
Ensin lyhyt silmäys tämän miehen menneisyyteen: Hän oli syntynyt Parikkalassa
3.3.1857. Maamieheksi syntyneenä, hakeutui hän jo nuorena alansa ammattikouluun, se oli Mustialan maamiesopisto, Tammelassa. Omien puheittensa mukaan oli
hän tämän oppilaitoksen ensimmäisen kurssin oppilaita ja meni hän sinne 1878.
Nyt ehkä joku asiantuntija voi ihmetellä, että kuinka näin voi olla mahdollista, sillä
ilmoitetaanhan tämän oppilaitoksen valmistuneenkin vasta 1880. Ilmeistä kuitenkin
on, että oppilaita tänne on otettu jo kahta vuotta aikaisemmin. Täältä päästyään oli
Ukko toiminut jonkin aikaa Vaahersalossa, josta sittemmin muutti Lempaalan pappilan tilanhoitajaksi, tai pehtooriksihan se sen aikainen sanonta kuului. Muistaakseni 6 vuotta hän kertoi täällä olleensa. Täältä hän löysi oman Anna Mariansakin,
omaa sukuaan Kirjonen, syntynyt 21.11.1865. Täältä Ukko muutti Käkisalmeen
vuokraviljelijäksi Komosen maatilalle. Täällä hän näytti jo karhun kyntensä. Viipyen täällä toistakymmentä vuotta raivasi hän toistakymmentä hehtaaria peltoa sivutöinään.
Kun tämän vuosisadan alkukymmenellä valtio lunasti Vehmaisten hovin, muodostettiin tästä 17 itsenäistä asutustilaa. Nyt tuli Matti Joro tämän hovin kantatilan
omistajaksi. Hiukan myöhemmin siirtyi yksi näistä tiloista oston kautta myös minun isäni omistukseen. Näin tuli meistä Joron kanssa läheiset rajanaapurit. Kun
Ukolla oli nyt kaikki tarvittavat rakennukset, jopa ylimääräistäkin tilaa, tarttui hän
täysin kourin maahan käsiksi. Suuri olikin se sarkojen määrä, joka mahtui Ojasillan
ja Hallikaisen rajan väliin. Ukon toimesta ne oli viljelykselle saatettu. Rukiin kasvatus oli hänen mielilajinsa. Jos pani merkille, oli Ukko aina rukiin niittoaikana
tavallista tyytyväisempi, hyvä juttumestari kun oli, kertoi hän nyt niitä tavallista
runsaammin. Sellaisia puolihävyttömiä ne kyllä enimmäkseen olivat, vaan kuitenkin sellaisia, että ne yleisesti herättivät hilpeyttä, missä vain hän niitä esitti. Kuuluipa joskus pieni laulun pätkäkin, vaikka ei hän laulumies oikein ollut. Tavallisesti
olikin sama laulu, joka kuului: »Eikä mun henkeni viinalle haise, eikä tupakalle,
vaan se haisee kuin herran henki tuolle saksan samppanialle.» Lienee hän nuorena
ollessa jossain määrin samppanjan ystävä ollutkin, ainakin hän usein kertoi sen
ihanasta vaikutuksesta. Ruiskuhilaat hän tahtoi tehdä itse, meitä oli siinä kolme
lähinaapuria, jotka jokainen tekivät erilaisen kuhilaan. Ukko teki parikkalalaisittain
15-lyhteisen, Kirves Paavo rautulaisittain 12-lyhteisen ja minun isäni muolaalaisit-
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tain 14-lyhteisen. Me olimme usein Jorolla tilapäisesti työssä, kun kotonani oli
melkeinpä jatkuvasti ylimääräistä työvoimaa.
Kun kirjoitettiin vuosiluku 1930 tai vähän sen jälkeen, siirtyi isännyys tässä
talossa Toivo-pojalle. Ukon elämään tämä vaikutti vain sen, että nyt hän saattoi
kokonaan keskittyä uudismaan raivaukseen, talouspuolen sitä häiritsemättä. Niinpä
hän keksikin hakoisen Linnajärvensuon, jossa riittikin hänelle urakkaa aivan talvisotaan saakka. Tämä työmaa oli reilustikin kolmen kilometrin päässä kotoa. Täällä
Ukko uurasteli kesäkaudet ja päivät pääksytysten.
Kesällä 1935 Ukko eräänä aamuna sanoi minulle »lähdeppäs sinäkin, Mikkopoika nyt minun mukaani sinne Linnansuolle, näet sinäkin niitä seutuja, jossa minä
olen eväitäni syönyt. Valjastamme hevosen ja tuomme sitten illalla vastaksia tullessamme.» Olin kyllä useamman kerrankin käynyt siellä, vaan en koskaan Ukon
seurassa. Kun saavuimme raivaukselle, esitteli Ukko työmaansa. Ensin kävimme
katsomassa pääviemärin, en enää muista sen pituutta, vaan useita satoja metrejä se
oli. Niin kuin ojan syrjistä näkyi, oli siellä ruotoja ollut. Ne olivat kaikki vielä niin
kovia, ettei niille kirveettä mitään mahtanut. »Täällä nousee maan alta kaksin
verroin enemmän puuta, mitä on maan päällä, kun tästä ottaa tuon päällyskannon
pois, on siellä toinen alla, kahta perkeleellisempi» sanoi Ukko. Voimasanoja hän
käytteli kyllä säästämättä. »Usein tapaa vielä kolmaskin kanto tuonne ojan pohjalle.» Komean ojan oli Ukko perannut tänne metsän sisään. Useita pitkiä sarkoja oli
jo valmiina, yhdessä kasvoi erittäin vahvaa ruista. Ukko kertoi, »olen minä eläissäni jo monenlaista suota kuokkinut, vaan kyllä tämä on niitä vaikeimpia, pitäisi olla
jo valtion varat, jos tämän meinaisi vieraalla työvoimalla ylösottaa. Tuo kuprikka
tuolla keskellä raiviota teetti minulle paljon ylimääräistä työtä, kun en saanut sieltä
tulemaan vesiä pois sarkaojia pitkin, tein tähän syvän salaojan näiden sarkojen
poikki vinosti tuonne pääviemäriin. Tuon kannaksen kohdalta se tuli kolmatta
metriä syvä, tarpeet siihen sain tästä paikan päältä. Uskon sen nyt kuivana pysyvän, ei tätä paljoa saa päivässä valmiiksi, vaan on se tuo metsänsyrjä joka kesä
vähän kauemmaksi väistynyt.»
Jokaisen, joka täällä kävi ja näitä asioita seuraili, oli pakko tunnustaa, että
miehentyön oli yli 75-vuotias Ukko täällä suorittanut. Asiaan oli kiinnittänyt huomionsa myös Viipurin läänin Maanviljelysseura kutsuen Ukon kunniajäsenekseen.
Niin kauan kuin muistan, oli tämä mies aina samanlainen, muuttumaton Ukko,
jäyhää ja rehtiä oli hänen puheensa, ylen ankarat olivat hänen lakinsa ja peräänantamatonta oli hänen työnsä. Vaan niin kuin se usein on, löytyy kovan ulkokuoren alta
myös pehmeätä, se piti paikkansa myös Ukon kohdalla.
Kerronpa tässä vielä erään välikohtauksen Ukon kanssa. Kun olin jo sen verran
aikamies, että uskalsin tyttöjen luoksekin mennä, niin eräänä elokuisena lauantaiiltana lähestyin Joron taloa näissä aikeissa. Tieni kulki järvenrannalta saunatietä
pitkin. Päästyäni aivan pihamaan tuntumaan, pysähdyin ison tammen juurelle vähän tutkimaan tilannetta. Ilta oli erittäin lämmin, tyyni ja hiljainen, vain sorsaemon
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kutsuva ääni kuului järven rannasta. Ruisrääkkä äännähteli jossain Kirveen pellon
suunnalla. Ohut, pehmeä hämärä peitti tienoot. Koska jokainen meistä on kerran
ollut nuori, on helppo arvata, minkälainen mieliala on nuorella miehellä tällaisena
iltana, oletikin, kun hän vielä tietää, että lähellä, kolmen oven takana, odottaa häntä
samanikäinen kaunis tyttö. Hän voi hyvin yhtyä Tuulian ajatukseen, että »kaikki oli
mukavasti rempallaan». Tiesin ettei tässä talossa yöjalkamiehiä liioin suosittu, vaan
tällä kertaa antoi aiheen suurempaan varovaisuuteen se, kun tiesin Ukon tällaisina
iltoina vartioivan puutarhaansa. Olivathan omenavarkaudet vielä muotia siihen aikaan. Jos hän nyt huomaisi salakähmäisen lähestymiseni, voisin tulla väärin ymmärretyksi.
Tälle puolelle pihaa on pistetty Vahti, iso susikoira vartioon. Pitkään lankaan
kiinnitettynä hallitsee se koko tämän sivun piha-aukeasta, vaan minulla kuitenkaan
ei ole siitä haittaa, olen sen kanssa niin tuttu, ettei se minua hauku. Kun Joron talo
oli L-kirjaimen muotoinen, vain sen sisävinkkelissä olevat raput nyt minua kiinnostivat. Ne olivatkin jo näköpiirissäni. Siirryn jääkellarin päätyyn, kutsun koiran
luokseni, silittelen sitä, tähyilen ja kuuntelen olisiko jotain epäilyttävää pihanpiirissä. Kun en mitään huomaa, rohkaisen itseni ja äänettömin, nopein askelin olen
tuossa tuokiossa vinkkelirapuilla. Tässä odottelen vähän aikaa. Tavallisesti tässä
oltiin jo vastassa ovea avaamassa, nyt olen aikataulusta hiukan myöhässä. Tartun
oven ripaan, se lähteekin auki, mutta päästää samalla pienen narahduksen, samoin
se tekee, kun vedän sen jäljestäni kiinni. Olen nyt pimeässä eteisessä, josta haaraantuu ovia useampaan suuntaan, vaan minun tieni käy oikealle veistohuoneeseen ja
siitä edelleen oikealle.
Työnnän varovasti veistohuoneen ovea raolleen. Mitä näenkään? Suurista ikkunoista heijastuvassa hämärässä valossa näen Ukon seisovan keskellä lattiaa. Jätän
oven siihen asentoon, kun olin sen työntänyt. Luulin, ettei hän ollut minua vielä
keksinyt. Suunnittelinkin jo vetäytymistäni, vaan samassa Ukko karjaisee: »Kukas
-kele siellä liikkuu»? Olisi minulla nyt ollut kyllä hyvä tilaisuus livahtaa, vaan en
tehnyt sitä, kun uskoin, että Ukko kuitenkin arvaisi, kuka olen ja onpa hän saattanut
nähdäkin. Siksi menin hänen luokseen ja sanoin, että »minähän tässä vain olen».
Luulin, että hän heti sanoo, että tiedätkö, missä päin kotisi on? Ihme kyllä näin hän
ei sanonut, vaan tiedusteli: »mihinkäs olet menossa»? Sanoin suoraan, että »tuonnehan minä Ainon luokse meinasin mennä, vaan en tiedä, miten tässä nyt liene
käynyt.» Hyvin tutkivasti hän kysyi, »milläs konstilla sinä sait ulko-oven auki»?
Vastasin, ettei siihen mitään konstia tarvinnut, sehän oli auki. Silloin hän jo vähän
nauraa hörähti ja sanoi hiukan ivalliseen tapaan, »no niin onkin sitten täällä tuloasi
odotettu kuin yljän saapumista, kun minä olen sen oven jo kolme kertaa tänä iltana
lukinnut ja se taaskin oli auki, ei sinua näy edes koirakaan haukkuvan.» Taas hän
naurahtaa ja jatkaa nyt jo hyvin leppoisaan tapaan, »no mene nyt sitten ja aja se
tyttö sieltä ylös. Menkää tuonne puutarhaan ja pitäkää vähän silmällä noita omenapuita, etteivät varkaat vie omenia, niitä perhanan poikia näkyi taas olevan
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liikkeellä aika liuta, minä lähdenkin tästä sitten nukkumaan.» Tein niin kuin oli
käsketty ja näin oli tämä välikohtaus onnellisesti ohi. Muisti se Ukko jälkeenpäin
siitä joskus leikillisesti huomautella, kertoi senkin, että tuloni hän oli nähnyt jo
siinä vaiheessa, kun olin kaivon luona.
Kun täällä jo pitkään rinnakkain asuimme, kehittyi välillemme hyvä naapuruus
ja luottamukselliset suhteet, niinpä sitten evakkotiemmekin muodostui yhteiseksi.
Kun saavuimme Kangasniemelle talvisodan jälkeisenä keväänä, pyöri pikkulapsia
Ukon ympärillä ja hoppusivat: »Joulupukki, joulupukki». Tämä huvitti Ukkoa kovasti, hänen muutenkin jyhkeää olemustaan korosti erityisesti hänen käyttämänsä
täysparta, talvella kun parta oli huurteessa, ei näkynyt hänen kasvoistaan paljon
muuta kuin nenä ja silmät, niin oli hän aivan joulupukin näköinen.
Täälläkin, Vaimosniemessä Ukko raivasi toista hehtaaria sinä kesänä uutta peltoa. Kaurakedon kaupan tultua tehdyksi marraskuun 23. pv. 1940, muutimmekin
sinne Somerolle jo joulukuun alussa. Täällä 20:n rautulaisperheen voimalla saimme
jonkinlaisen tuntuman, voi sanoa jopa suurmaatalouteen. Olihan nyt osakeyhtiömme täydellisessä omistuksessa hyvää viljeltyä maata 364 hehtaaria. Oli täällä nyt
tilaa taas Ukollakin päästä mielityöhönsä. Mainitsen joitakin yksityiskohtia tästä
kolhoosistamme, jotka kuvastavat hiukan sen mittasuhteita. Ensimmäisenä kesänä
oli ruista kasvussa 34 hehtaaria, porkkanaa 14 ja kaalia 1,5, muita pinta-aloja en
tarkalleen muista. Vetovoimana oli tilalla 24 ajohevosta, 4 varsaa, 1 pyörätraktori
Oliver 70 ja 1 Letrak-merkkinen telaketjutraktori. Lypsylehmiä oli 111 päätä.
Kun Rautu sitten kutsui asukkaitaan, emme mekään voineet olla sitä kutsua
kuulematta, vaan Rautuun lähtö tulikin vääjäämättömästi ajankohtaiseksi. Tämä oli
kyllä kohdallamme erittäin suuri virhelaskelma. Kun sitten toinen evakkolähtö tuli,
suuntasi meitä neljä perhekuntaa jälleen matkansa Somerolle.
Nyt voi hyvin selvästi havaita sen, mitä Raudussa käynti oli tullut maksamaan,
voimme jätkän tavoin laulaa: »Se reissu, se nousi hintaan.» Maahan pääsimme
kuitenkin käsiksi, mutta tällä kertaa vain vuokramiesoikeudella. Jouduimme Ukon
kanssa jopa yhteiselle työmaallekin nyt, Someron pappilan maille, joskin ne jo
silloin olivat sikäläiselle Maanviljelysseuralle lunastettu. Ukko oli jo silloin 88vuotias. Tältä työmaalta jäi minulle erikoisesti yksi ruokatunti mieleeni. Puolenpäivän aikaan Ukko tuli luokseni ja sanoi: »Eiköhän sitä taas maisteta leipääkin
välillä.» Mikäpäs siinä, istuimme mättäälle rinnatusten ja siitä se alkoi. Ukko kysyi
minulta, että: »oletkos sinä jo varustanut aisakoivuja ensi talven varalle. Sinä kun
olet vielä nuori ja tarvitset niitä vielä kauan, on sinulla syytä varustaa niitä useamman vuoden tarpeisiin, minulla on niitä tuolla jo 10 paria kuivumassa, täällähän
on niitä nyt erinomaisen hyviä. Ja nyt on juuri parhain aika niiden ottamiseen,
vaikka minä en nyt kyllä enää niitä tarvitse, vaan onhan niitä tarvitsijoita minun
jälkeenikin. Minä en nyt tarvitse enää mitään, vaan sen arkun nyt kohta tarviaisin,
joka jäi sinne Vehmaisiin.» Ukko nimittäin oli teettänyt itsellensä ruumisarkun jo
ennen talvisotaa. Ukon omista tammilankuista sen valmisti Reunasen puuseppä-
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verstas Käkisalmessa. Sanoin Ukolle »ettei teidän lähtönne vielä lähelläkään ole,
kun kirves ja vesuri vielä näyttävät noin hyvin heiluvan.» Hän vastaa: »sinä et sitä
tiedä, vielähän minä paikallani jotain vähän tekisin, vaan tämä matkanteko tänne
työmaalle on jo liikaa, jalat eivät tee enää totta. Kyllä niin on, että kohta saatte
minut viedä tuonne Eino-veljesi viereen, eikä minulla mikään enää sen parempi
olekkaan. Olen tuntenut, että kuntoni on ruvennut nopeasti laskemaan, tuskinpa
enää näen ensi talven lumia.» Kun Ukko oli joka suhteessa tavallista karskimpi
mies, eikä hänen toiminnastaan voinut saada sellaista käsitystä, että hän tunneseikoille antaisi paljoakaan arvoa. En voinut uskoa, että tällaisen arkun tunnearvo oli
niin kallis kuin sain sen kohta kuulla. En osannut vastata mitään, lähdimme töihin.
Oikein oli Ukko tilansakin arvioinnut, lähtö tuli kahden kuukauden päästä, tosin
pieni tapaturma sitä lienee vähän jouduttanut. Ukon lähdön jälkeen me toisetkin
hajaannuimme eri puolille Suomea. Toivo Joro jäi Somerolle, Matti Joro lähti
Huittisiin, Tuomas Loponen tuli Mikkeliin ja emme mekään enää ole Joronjäljillä
vaan Joroisissa.
Mainittakoon vielä, että Ukon raivaama pellon pinta-ala oli 42 hehtaaria. Tulosta
on pidettävä harvinaisuutena, kun ottaa huomioon sen, että tämä kaikki oli tapahtunut yksinomaan hartiapankin voimalla.

Vehmaisten hovin vieraskirja
13.3.1938
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Kuvia Vehmaisten hovin vaiheilta

Vehmaisten hovin veranta v. 1935. Rappusilla istuvat lapset ovat Terttu ja Esko Joro

Toivo Jorolle myönnetyt vapaussodan muistomitalit
(Karjalan rintama, Venäjänsaaren retki ja Raudun taistelut)
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Vehmaisten hovin puistikkoa pihan puolelta. Vasemmalla kärryvaja, aitta, 39 metriä pitkä
navetta ja päärakennus. Kolmekymmentäluvulla piti olla pitkät hiekkakäytävät

Joron väki v. 1935 puistossa Kuningastammen juurella: vas. Hanna Ollikainen, palvelija,
Esko, Alma o.s. Ollila, Terttu, Pertti, Eino, Anna-Maria o.s. Kirjonen, Toivo, Matti ja
edessä Ahti. Takana Toivo Niittykangas, renki
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Vehmainen numero 7
Talonnumerot annettiin vasta myöhemmin, mutta voimme seurata talon historiaa
kauemmas menneisyyteen veroluetteloiden isäntien nimien perusteella. Tarkkaa
paikkaa tilalle ei voi selvittää kuin vasta yksityiskohtaisten karttojen myötä.
Vatjan viidenneksen verokirjassa mainitaan oletetulla Vehmaisten alueella useita
”kyliä”, joissa kussakin on 1-2 taloa. Tästä vuoden 1500 asiakirjasta ei voi päätellä
katkeamatonta isäntäluetteloa vuoteen 1944 asti.
Tähkäpään suku ilmaantuu Raudun asiakirjoihin vuonna 1613. Se, mistä Tähkäpään suku on tullut Vehmaisiin, on tutkimatta. Tähkäpäitä esiintyy myöhemmin
mm. Uudellakirkolla.
Haridon (tai Caritas) Tähkäpää peri tilan vuoden 1724 jälkeen, mutta hänellä ei
ollut ainakaan aikuisuuteen kasvaneita miespuolisia jälkeläisiä ja niin taloon tuli
vävy isännäksi. Juho Soikkelin suku on tullut jostain nykyisen Pohjois-Karjalan tai
entisen Laatokankarjalan alueelta. Valitettavasti uusi isäntä ei ollut pitkäaikainen ja
Maria Tähkäpää avioitui uudelleen kivennapalaisen Martti Ukkosen kanssa.
Ukkosenmäki jäi sitten karttoihin tilannimeksi ja siitä on Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksessa 1880-luvulla muistiin merkitty nimenselvitys. Tosin se on
legenda, jolla ei ole asiakirjoissa vahvistusta.
Taloa viljeli myöhemmin Soikkelin ja Ukkosen jälkeläiset. Juho Juhonpoika
Soikkeli mainitaan joissakin lähteissä myös Juho Ukkoseksi, niinpä myöhempien
aikojen tutkijan työ on hivenen haasteellista. Ukkoset muuttavat pois tilalta, mutta
Soikkelin suku jää taloon aina 1800-luvun loppupuolelle, jolloin taloon tulee jälleen kotivävy, nyt Sakkolasta.
Meskasen suku oli Sakkolan Vilakkalassa, mutta Juho Meskanen ei enää omistanut siellä tilaa, koska jo ennen hänen syntymäänsä kuollut isä oli luopunut isännyydestä. Tällä nuorella miehellä oli taloon tullessaan sepän taitoja ja sairaaloinen äiti
tuomisina.
Vehmaisten hovi oli veroa kantava lahjoitusmaaisäntä ja muun muassa Soikkelin
talo sai tuntea isännän mahdin aikoinaan. Aiheesta on arkkiviisu sivulla 27.
Lahjoitusmaakausi oli lopullisesti päättynyt vuonna 1880, kun lampuodit saivat
ostaa viljelemänsä maat omikseen. Kaikilla entisillä viljelijöillä ei ollut mahdollisuuksia tai halua lunastaa maita ja niin Juho Soikkeli ja myöhemmin vävy Juho
Meskanen kasvattivat vähitellen tilansa kokoa ja Meskasten omistukseen tuli myös
numero 13 osia vuonna 1893.
Vuoden 1890 henkikirjassa Vehmainen 7 on jakautunut kolmeen osaan. Yhden
osan omistaa valtio ja sitä viljelee Heikki Kuparinen Vakkilasta, tällä tilan osuudella asuu itsellisenä Tuomas Leppänen perheineen. Toisen kolmanneksen omistaa
Petter Karlsson Varikselasta. Hän oli aikaisemmin ollut Vehmaisten hovin pehtoorina. Kolmannen osan omistaa Juho Soikkelin leski Aune, perheessä on vävy Juho
Meskanen vaimoineen sekä yksi lapsi ja vielä Juhon äiti Anna Meskanen.
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Juho Meskasen kuoltua vuonna 1926 tämä 1/3 osuus Vehmainen n:o 7 jakaantui
perillisten kesken niin, että perheen äiti luopui osuudestaan syytinkiä vastaan nuorempien lasten hyväksi. Myöhemmin Simo erkaantui yhteisöstä ja hänen osuutensa
päättyi erinäisten kauppojen myötä Martille. 1930-luvun puolivälissä Aukusti
muutti omalle tilasta erotetulle paikalle ja vei mennessään myös puolet asuintalosta.
Nuorempien tyttärien osuudet vaihtoivat myös omistajaa perheen sisällä.
Viimeisessä henkikirjassa, joka päättyy 1944, Vehmaisissa asui Meskasia Aukusti vaimoineen ja lapsineen sekä heidän kanssaan asuviksi on merkitty myös äiti
Maria sekä veli Eemil. Martti vaimoineen asui omassa talossaan sekä Johannes
perheineen jatkosodan aikana omassa talossa, joka ennen sotia ei ollut vakituisena
asuntona.
Isäntäluettelo verotusasiakirjojen mukaan lisättynä Raudun seurakunnan arkiston
tiedoilla:
Antti Eskelinpoika (Käkisalmen eteläisen läänin tilikirja 1591–1593)
Antti Tähkäpää (1613)
Pietari Tähkäpää (Maakirja 1631)
Bertill Tähkäpää (Maakirja 1651)
Yrjö Tähkäpää (Savuveroluettelo 1691)
Samuli Tähkäpää (Vanhan Suomen läänintilit 1724)
Haridon (Caritas) Tähkäpää (Raudun srk rippikirja 1739–1746, vuoteen 1743)
Risto Soikkeli, edellisen vävy (ajalla 1743–1749)
Martti Ukkonen, myös Haridonin vävy (Vanhan Suomen läänintilit 1754,
vuodesta 1749)
Erik Ukkonen ja Juho Soikkeli eli Maria Tähkäpään lapsia (Vanhan Suomen
läänintilit 1780–1782)
Tuomas Ukkonen, Samuli Ukkonen ja Juho Soikkeli (Viipurin läänin
henkikirjat vuonna 1818)
Tuomas Ukkonen ja Juho Soikkeli vuonna 1825
Tuomas Ukkosen leski eli Saara Härkönen (1/4 osaa) ja Martti Soikkeli
(3/4 osaa) vuonna 1835
Tuomas Ukkosen leski (1/4 osaa), Antti Hyvönen (1/2 osaa) ja leski Helena
Sumsa eli Juho Kaljusen jälkeen (1/4 osaa) vuonna 1840
Abraham Leppänen eli Tuomas Ukkosen vävy (1/4 osaa), Heikki Soikkeli
(3/8 osaa) ja Tuomas Kaljunen (3/8 osaa) vuonna 1845
Antti Määttänen (1/4 osaa), Heikki Soikkeli (3/8 osaa) ja Tuomas Kaljunen
(3/8 osaa) vuonna 1850
Antti Määttäsen leski eli Helena Kuparinen (1/4 osaa), Heikki Soikkeli ja
Tuomas Kaljunen vuonna 1855
Leski Maria Asilainen, Matti Karjan jälkeen (1/4 osaa), Heikki Soikkeli ja
Tuomas Kaljusen leski eli Maria Sojakka vuonna 1860
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Leski Maria Asilainen, Heikki Soikkelin leski eli Helena Kukkonen ja
Tuomas Kaljusen leski vuonna 1865
Tuomas Leppänen (5/48 osaa), Heikki Soikkelin leski ( 5/32 osaa) ja
Tuomas Kaljusen leski (5/32 osaa) vuonna 1870
Tuomas Leppänen (5/48), Martti Soikkeli (5/32) ja Juho Soikkeli (5/32)
vuonna 1875
Tuomas Leppänen (1/4 osaa), Martti Soikkeli (3/8 osaa) ja Juho Soikkeli
(3/8 osaa) vuonna 1880
Tuomas Leppänen (1/3 osaa), Martti Soikkeli (1/3 osaa) ja Juho Soikkeli
(1/3 osaa) vuonna 1885
Suomen valtio (1/3 osaa), Petter Karlsson omistaa (1/3 osaa) ja Juho Soikkelin
leski eli Aune Siitonen (1/3 osaa) vuonna 1890
Petter Karlsson (1/3 osaa), Semen Jermolajeff (1/3 osaa) ja Juho Soikkelin
perilliset (1/3 osaa) vuosina 1895, 1900, 1905
Petter Karlssonin perilliset (1/3 osaa), Semen Jermolajeffin perilliset (1/4 osaa),
Maria Jermolajeff (1/12 osaa) ja Juho Soikkelin perilliset (1/3 osaa) vuonna 1910
Petter Karlssonin perilliset (1/3 osaa), Semen Jermolajeffin perilliset (1/4 osaa),
Maria Jermolajeff (1/12 osaa), palsta Niemelä (2,9 hehtaaria) Elias, Juoseppi ja
Heikki Myöhänen, Juho Meskanen (1/3 osaa) vuonna 1915, 1920
Petter Karlssonin perilliset, Salamon Nuora, Semjon Jermolajeffin perilliset, Maria
Jelisejevan palsta Niemelä omistaa Myöhänen ja Juhana Meskanen vuonna 1925
Raudussa tilat säilyivät melko kokonaisina 1910-luvulle asti, mutta sen jälkeen oli
mahdollista pilkkoa tiloja pienempiin osiin ja esimerkiksi peltotilkkuja saattoivat
omistaa henkilöt, jotka asuivat toisessa kylässä. Tosin Vehmainen 7:ssä Petter
Karlsson oli jo vuonna 1895 omistajana, vaikka itse asuikin Varikselassa.

Meskalan talo
vuonna 1990
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Soikkelin suuresta talosta ja sen asukkaista
Mikko Kalmi
Ainakin vanhemmat rautulaiset muistanevat vielä sanonnan: »Sovi ei sannoo Soikkelii. Soikkelil on suuret pellot» tai »Suotta ei Soikkeli suvaitse, kulkijan tupaansa
tulla».
Jo lahjoitusmaa-ajoilta oli Soikkelin talo Raudun Vehmaisissa ollut tavallista
suurempi talonpoikaistalo. Rautulaisillekin tuttu kannakselaiskirjailija, edesmennyt
Aleksanteri Aava (Kuparinen) on kirjoittanut kirjassaan »Huuhkan poika» Soikkelista tähän tapaan: »Kun kasakat saapuivat Rautuun, ne leiriytyivät Korleen kylään.
Sieltä käsin ne suorittivat ryöstöretkiään eri puolille Rautua etenkin vauraampiin
talonpoikaistaloihin, näin myöskin Vehmaisiin, jossa he katsoivat Soikkelin sopivaksi ryöstönsä kohteeksi.»
Tämä retki lienee ollut viimeisin Vehmaisiin suoritettu, koska tästä on eniten
muistitietona kerrottu. Eri kerrontojen yhdistelmänä esitän tästä nyt seuraavan kuvauksen: Kasakkain paha maine oli kylässämme jo entuudestaan tunnettua. Näiden
ilmestyminen kylään ei ollut koskaan hyvää tietänyt. Pelon sekaisin tuntein seuraili
kylänväki nyt ka-sakkalauman liikehtimistä maantiellä. Heidän pääjoukkonsa liikkui ratsain, useita kuormahevosia oli myös mukana. Heillä oli Raudun mies oppaana, Huuhka nimeltään. Soikkeliin näkyy heidän tiensä poikkeavan. Kun SoikkeIin
isäntä ei heille vapaaehtoisesti omaisuuttansa anna, syntyy tästä riita ja kova tappelu, talon naisväki pääsee pakenemaan talon takana olevan tiheän lepikon läpi »Töllikkö-järven» itäpäässä olevan »Likosuon» taakse. Hirmuinen huuto ja meteli kuuluu ympäri kylää. Joitakin lapsia on jäänyt taloon, ne kasakat sitovat vaatteistaan
aidan seipäisiin. Kauan ei jaksa Soikkeli miehineen taistella suurta ylivoimaa vastaan, kasakat lyövät hänet maahan, jossa vielä pistelevät reikiä hänen lihaksiinsa.
Tämän näkee peltoladolta saapuva renkimies, jonka kimppuun kasakat hyökkäävät,
mutta joka kuitenkin pääsee hevosineen pakenemaan Hyvösenmäelle. Siellä kertoi
hän, että kasakat tappoivat Soikkelin isännän. Tämä renkimies piti olla Soikkelin
Taneli.
Juho Soikkeli toipui vielä haavoistaan ja kuoli huomattavasti myöhemmin, noin
1878 paikkeilla. Ensin olivat kasakat ryöstäneet talon voivaraston, kaataneet maidot
maahan, jyvät aitoista kantoivat he rekiinsä, lähtiessään rikkoivat vielä talosta uunit
ja ikkunat. Kasakkain mellastaessa Soikkelissa oli kylän miehiä kokoontunut Lummin taloon, joka myös oli vauraampia taloja kylässä ja sijaitsi vain muutaman sadan
metrin päässä Soikkelista. Tämän talon viimeinen omistaja oli Juho Korte. Tänne
uskoivat kylän miehet myös kasakkain yrittävän. Täällä olivat he päättäneet tehdä
vastarintaa aseistautuen kirveillä, puukoilla ja seipäillä. Olipa talon isännällä ollut
oikea sapelikin. Kasakat lienevät saaneet Soikkelista niin paljon tavaraa kuin muka-
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naan saattoivat kuljettaa, eivätkä enää kylän muihin taloihin poikenneet. Tämä
Lummi-nimi lienee myös rautulaisille tuttu, muistammehan vanhojen rautulaisten
vanhoja aikoja kuvatessaan alkaneen usein kertomuksensa näin: »Se tapahtui siihen
aikaan, kun Lummi oli voutina ja Vörel vallesmannina». Tästä Soikkelista on
olemassa myös leikillisiä sanontoja tähän tapaan: »Soi soi soi soi Soikkelii, Soikkelis on Taneli. Taneli on m...puol, Tanelist ei tytöt huol.» Vaikka tätä Tanelia on
Soikkelin Taneliksi nimitetty, ei hän ole ollut Soikkelin omaa väkeä, vaan joko
kasvattipoika tahi muuten taloa vanhanapoikana kauan palvellut työmies. Soikkelin
vanhanisännän kuoltua jäi taloon vanhan emännän lisäksi vain yksi ainoa naispuolinen perijä, nuori 18-vuotinen tytär, Maria. Tällöin oli jo talossa ollut ja talonpajassa
kauan takonut, Sakkolan Vilakkalan kylästä kotoisin oleva seppä. Tämän oli Soikkelin vanhaemäntä jo hyvin tuntenut, tiesi hänet taitavaksi takojaksi ja myös muuten hyväksi mieheksi. Niinpä hän hyväksyikin sepän ainoan tyttärensä sulhaseksi,
olihan vanhempien mielipide silloin ratkaiseva.
Tätä tietä tuli sepästä aikanaan myös suuren talon täysivaltainen isäntä. Oikeat
johtopäätökset oli Soikkelin emäntä sepästä tehnytkin. Jos tämä oli taitava takoja,
oli hän myös varsin tarkka talonpitäjä. Hyvinvointi talossa jatkui koko sepän isäntänä oloajan. Suuren talon emännyyden lisäksi tuli nuoren Marian tehtäväksi synnyttää ja aikuiseksi kasvattaa 6 riskiä poikaa ja 3 tytärtä. Niinpä sitten aikanaan talossa
olikin vahvaa miehistä voimaa yli oman tarpeen. En uskoisi liioittelevani, jos
sanoisin, että vielä minun lapsuuteni ajoilla elettiin tässä talossa niin monipuolisesti
omavaraista elämää, että tuskinpa kylässämme toista vastaavanlaista taloa löytyi.
Melkein kaikki sen ajan elämää vastaavat työt täällä tehtiin kotona, olipa käsittelyn
aineena rauta, kivi, puu, nahka tai joku muu, yksinpä parturikin oli omasta takaa.
Heinäkuun 4. päivän aamu v. 1926 enteili aurinkoista poutapäivää. Seppä oli
eilen Mariansa kanssa käynyt kirjoittautumassa ehtoolliselle, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Kun talossa oli paljon väkeä, lähdettiin kahdella hevosella kirkolle.
Kaikkialla sepän talossa ja sen ympäristössä vallitsee pyhäaamun rauha, poissa oli
arkinen työn hyörinä, ei kuulu pajastakaan tuttu alasimen kalke. Tänään oli juhlapäivä, myös monessa muussa rautulaisessa kodissa. Nyt valmistauduttiin tavallista
huolellisemmin kirkkoon, sillä kaikki tietävät, että Viipurin hiippakunnan piispa
Kaila saarnaa tänään kirkossa ja vihkii samalla juuri valmistuneen uuden kirkon.
Kun seppä oli käynyt jo ikämieheksi, ei hän enää lähde hevosia valjastamaan, vaan
on antanut tehtävän nuoremmille. Pojat ovatkin jo lähteneet laitumelta hevosia
hakemaan. Parhaimpiinsa pukeutuneena, hartaana ja hiljaisena odottelee seppä istuskellen uutuuttaan hohtavan pirttinsä puhtaalla penkillä, avoimen ikkunan kohdalla. Vaimeana kuulee hän etelän suunnalta suvisten metsäin takaa kantautuvan
kirkonkellojen harvatahtiset kumahdukset. Seppä ei vielä tiedä, että hänen kuunneltavinaan kellot soivat nyt viimeisen kerran. Hän lienee kyllä jo tuntenut pitkän ja
työntäyteisen elämänsä päätepisteen läheisyyden, vaan tuskin arvasi, että hän nyt jo
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ihan ovella oli. Niin sitten kävi, että valmiiksi suunniteltu kirkkoretki hänen kohdallaan äkkiä muuttuikin tuonelan matkaksi. Kun kaikki oli kirkkoon lähtöä varten
jo valmiina, oli sepän henki jo tuonilmaisissa eloksissa. Kun nuoret miehet tulivat
pirttiin, löysivät he vuoteesta isänsä elottoman ruumiin. Selväähän oli, että tapahtuneen johdosta muodostui tästä historiallisesta juhlapäivästä tämän talon piirissä
vahvasti suruvoittoinen. Sepän aikakauteen sitten päättyikin tämän talon historia
suurena talona. Sillä vain muutamia vuosia hänen kuolemansa jälkeen perillisten
erottua, jakautuivat myös maat moneksi erilliseksi pikkutilaksi. Vaan eipä nyt perillisten tarvinnutkaan tyhjästä nyhjäistä, sillä kaiken muun lisäksi olivat myös talon
laajojen ja hyväkasvuisten metsien säästetyt puuvarastot varsin huomattavat.
Olen tässä vain pieneltä osalta läpi käynyt tämän talon historiaa, josta kyllä
riittäisi mielenkiintoisia kirjoitusaiheita vaikkapa Rautulaisten lehden kokonaiseen
vuosikertaan. Jospa tässä vielä joskus valinnan varaa olisi, niin hauskin ja mieluisin
olisi aihe »Soikkelin tyttären suuret häät».

Juho ja Maria (o.s. Soikkeli) Meskasen perhettä 1920-luvulla
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Emilia Meskanen ja Raudun rotuporsaita

Maria Meskanen o.s. Soikkeli lehmänsä kera
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Eemil Meskanen ja hänen sisarensa
Anna-Liisan mies Eino Lampi ajavan
koiran kera valmiina jahtiin

Eemil Meskasen talo ja uusien asukkaiden (Hmelevien) rakentama talo Vehmaisissa
1996
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Vieläkin Vehmaisista
Mikko Kalmi
Käännän kelkkani Hyvösen mäelle, ehkäpä sieltä löytyvät tarpeet yhteen kertomukseen. Pistäytykäämme sitä ennen kuitenkin tattarimyllyssä Petäjärvellä. Syksyllä
1932 lähetti isäni minut tattarikuorman kanssa myllyyn Petäjärvelle. Saavuin sinne
myöhään ja useita kuormia oli jo edelläni. Minut otti vastaan erittäin ystävällisesti
eräs vanha, pieni mies, jolla oli suuri parta. Hän auttoi minua kuorman purkamisessa ja samalla kehui hevostani: »Onpas pojalla mahdottoman suuri ja hyvä hevonen», hän sanoi ja lienee ollut hevosmies, kun tiesi tarkalleen sen ijänkin.
Tavattuani itse myllärin, sanoi hän, etten saisi jauheita ennen kuin joskus myöhään illalla, joten joutuisin odottamaan. Kerroin myllärille, etten itse tiennytkään,
kuinka hyvällä hevosella ajelin, ennen kuin tuo pitkäpartainen ukko sen minulle
ilmoitti. Mylläri naurahti ja sanoi: »Et taida vielä tunteakaan meidän Kurikkaa.
Kun hän näki, että sinulla on suuri kuorma jauhettavia, niin hän alkoi kehua
hevostasi. Hän palvelee myös sinua täällä ja syöttelee hevostasi. Sitten kun olet
poislähdössä, hän esittää sinulle pussinsa, että jos siihen vähän jotain kaataisit. Se
on aivan vapaaehtoista, annatko tai et. En ole häntä tänne pyytänyt, enkä ole
viitsinyt poiskaan käskeä, kun myllymiehet näyttävät hänen kanssaan hyvin toimeen
tulevan...»
Alkoi tulla jo iltapäivä, eikä minulla ollut evästä. Sanoin myllärille lähteväni
kaupalle ruokatarpeita hakemaan. Hän sanoi, että jos ei sinne muuta asiaa ole, niin
on meilläkin yhden miehen tarpeiksi syötävää. Hän vei minut sisälle ja sanoi
emännälle, että »antakaa pojalle ruokaa, hän on pitkästä matkaa eikä ole evästä
mukana».
Emäntiä oli täällä kaksi, toinen elämänsä iltaa viettävä vanhus ja toinen keskiikäinen nainen, ilmeisesti myllärin vaimo.
Erittäinkin vanhempi nainen oli hyvin puhelias ja kun minulla oli paljon hyvää
aikaa, jouduin hänen kanssaan pitkiin, syvällisiin keskusteluihin.
Kohta vetelinkin hyvällä nuorenmiehen ruokahalulla perunasoppaa, väliin pistelin priimasuolaista purolohta, joka oli kuulemma myllykoskesta pyydystettyä. Siinä
syödessäni vanha emäntä teki minulle lukuisia kysymyksiä, tähän tapaan: Kenen
olet poika? Mikä on nimesi? Mistä olet? Montako on siskoa ja veljeä ja montako
lehmää kotonasi? ym. Vastasin kaikkiin kysymyksiin niin tyhjentävästi kuin osasin.
Nyt emäntä alkoi kertoa: »Minun nuorena ollessani oli teidän kylässä kolme komeata poikaa, jotka minäkin hyvin tunsin. Ne olivat Paksun Paavon Antti, Hyvösen
Antti ja Valajan Tuomas. Tuntisitko sinä heitä?» vanhus kysyi. Kaksi ensiksi mainittua myönsin hyvin tuntevani, vaan Valajasta en silloin vielä mitään tietänyt. Nyt
emäntä vähän ihmetteli, etten Tuomasta tuntenut, olihan hänellä suuri ja hyvä koti
ennen, kertoi paikan missä hän asui ja oikaisi, että Loponen hänen oikea nimensä
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oli. Nyt kyllä selvisi minullekin kenestä oli kysymys, myönsin hänetkin hyvin
tuntevani. Mummo jatkoi: »Nämä pojat kulkivat ennen paljon yksissä, aina he
hyvillä hevosillaan ajelivat meidän kylässäkin saakka. Minä olen syntynyt ja kasvanut siellä Metsäpirtin Hatakan mäellä, oletkos sinä siellä koskaan käynyt»? Sanoin, että olin siellä viime syksynä suojeluskunnan vilkkuharjoituksissa. Hatakanmäen näkötornista Raasulin mäelle oli yhteytemme, yövyimme silloin Aapraham
Hatakan talossa. Nyt huomasin emännän innostuvan. Hän sanoi: »Kun sinä kerran
Aaprahamin tiedät, niin silloin sinä tiedät minun kotinikin, siitähän oli vain kiven
heiton matka meille». Moneen kertaan hän selosti millaisia kujasia mennään pellon
yli ja millaisesta portista käännytään meille. Pikaisesta käynnistäni huolimatta ei
minulla voinut olla selvää kuvaa kylästä ja en emännän parhaimmista selostuksistakaan päässyt selville, vaikka lopulta myönsinkin, että kyllä sen nyt varmasti tiedän,
missä teidän kotinne oli.
Lähdin välillä katsomaan hevostani ja miten jauhatus edistyy. Mummo pyysi
minua tulemaan takaisin, jos minulla on aikaa, hän kiehauttaa sillä aikaa tuossa
kahvit, niin sittenhän se tarina meillä oikein hyvin luistaa. Myllyn puolelle tultuani
Kurikka kohta ilmoitti, että hän on juottanut hevoseni, lisännyt sille heiniä ja pitää
vuorostani kyllä tarkan vaarin myllyssä. Menin myllärille sanomaan, että tuvassa on
kahvi valmiina, yhdessä siitä siirryttiin kahvipöytään. Myllärikin oli huomannut
vilkkaan keskustelumme ja naurahtaen sanoi: »Nyt on meidän mummo taitanut
saada oikein mieleisen tarinakaverin, kun ihan viereen varustautuu». »Mikäpä
meidän on tarinoidessa, meillä on yhteisiä tuttuja enempi kuin te luulettekaan»,
vastaa mummo. Myllärin lähdettyä kääntyy keskustelumme jälleen meidän kylän
poikiin.
»Kyllä se Hyvösen Antti oli siitä sakista kaikkein paras mies», hän sanoi. »Minuakin tanssitteli, kävipä joskus kotiinkin tuomassa, kyllä se Antti oli niin minun
mieleiseni, että hänestä jo sulhasta itselleni toivoin. Tiesihän se Antti minun ajatukseni, oli vähän puhettakin pidetty, että hän tulisi meille sulhaseksi ennen seuraavaa
joulua. Tämä oli myös vanhempieni toivomus. Isäni kylvi keväällä pitkän saarekkeen pellavaa ja minä höperö tyttö varustauduin jo Vehmaisiin lähtöä varten», hän
naurahtaa kevyesti, vaan näen hänen ajatustensa olevan kaukana.»Tulihan se Antti
vähän ennen joulua sulhasiksi, vaan ei tullutkaan meille, sillä naapurin Helena vei
minulta Antin, Antti olisi ollut minulle tuleva, vaan naapurin Helena vei minulta
Antin». Tämän hän toistaa useita kertoja ja samalla näen hänen uurteisille poskipäilleen vierähtävän kyyneleen, kuin minulta salatakseen hän nopealla liikkeellä
sipaisee sen esiliinansa helmaan. »Kyllä se oli elämäni ikävin joulu, en osannut
muuta kuin itkeä. Olihan minua heidän tupakoillensakin kutsuttu, vaan silloin, kun
kylämme monet nuoret sinne menivät, lähdin minä Lapanaisiin. Siellä oli minulla
yksi hyvä ja luotettava tyttöystävä, ei hän paljon minua vanhempi ollut, vaan
viisaudessaan hän oli paljon minusta edellä. Hän oli laulaja Larin Paraske. Menin
hänen luokseen saamaan suruuni lohdutusta. Aluksi ei Paraskekaan tahtonut mi-
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nua ymmärtää, vaan vihaisena tokaisi, että en minä ainakaan yhden Antin takia
tuolla tavalla surisi, kyllä sinä ehdit vielä miehen löytää, onhan siellä omassa
kylässäkin monta siivoa poikaa, miksi ne eivät sinulle kelpaa». Kohta hän leppyi ja
alkoi minua lohduttaa kertoen, että surussa ihminen kirkastetaan ja sinunkin surullasi on joku tarkoitus. »Jumalan kädestä täällä on kaikki otettava. Kohta olikin
minulla parempi olla, enkä sen jälkeen enää niin paljon itkenyt.
En heitä kumpaistakaan vihaa, Helenaa enkä Anttia, hyviä ihmisiä he kumpikin
olivat. Voi kuinka minun sydäntäni kirveli silloin, kun kävin heidän luonaan siellä
Vehmaisissa ja näin, että Jumala on antanut syntyä heille mielisairaan lapsen. Nyt
olen kuullut, että he ovat muutenkin joutuneet vaikeuksiin. En minä ole koskaan
heille mitään pahaa toivonut.» Näin muisteli vanhus nuoruuden aikojaan.
Jätin hyvästit tälle jalolle vanhukselle. Vallitsihan siihen aikaan koko maassamme vaikea taloudellinen pulakausi. Tämän puristukseen olivat joutuneet monetkin
kylämme isännistä, mutta ehkä selvimmin se lienee ollut havaittavissa Antti Hyvösen talossa. Ratkaisevammin tähän lienevät vaikuttaneet Antin vastattavaksi joutuneet huomattavat ta-kaukset, lisäksi sairaudet. Olihan Antti potenut vasenta jalkaansa jo monen vuoden ajan, samoin alkoi Helenankin rautainen terveys osoittaa
murentumisen oireita, ei kestänytkään kauan, kun he muuttivat täältä. Niin yhtä
pitkäksi oli heidän yhteinen vaelluksensa täällä määrätty, että Helena kuoli Antin
hautajaispäivän aamuna.
Maat olivat tässä talossa kylämme parhaimpia ja elämä vanhaan aikaan sen
mukainen. Jo kerrotuista syistä oli nyt tiluksia huomattavasti supistettava, vaan kun
ajat paranivat, alkoi elämä taas tässäkin talossa nuoren Toimin toimiessa isäntänä,
hyvän naapurinsa Mikko Nypelön avulla. Monen vuoden ajan olin hyvin tunnettu
vieras tässä talossa. Ensiksi kiintyi huomio siihen, että kovin epätasaisesti oli Luoja
lahjojaan jaellut tämänkin talon lapsille, jollekin oli annettu suuri viisaus ja melkeinpä rajaton tiedonhalu, joku taas jäänyt kokonaan järkeä vaille.
Oli syksy ja rukiinpuintiaika, meillä oli ollut ahospäivä ja kun liikuimme riihessä
isämme mieliksi, antoi hän siitä palkkioksi meille nuorille iltapäivän vapaaksi.
Näin jouduin Hyvöseen lähtemään tavallista aikaisemmin. Heillä myös oli ahospäivä vaan olivat siellä touhuissaan kiinni. Pihaan tultuani kuulin mielisairaan Aapron
hyräilevän siellä aittojen sivulla, suurten ukonlehtien varjossa. Hän leikki kävyillä
ja puupalikoilla. Minut nähdessään hän tuli luokseni ja alkoi sekavan puheensa
Kirpitsätorpista, Pekkasen Paavosta ja Näre-taudista, joka muka vaivaa häntä. Hän
oli jo täysi-ikäinen, synt. 1900 ja ruumiillisesti erittäin kookas ja vahva mies, mutta
hän oli sitä lajia, joka on aina hyvällä tuulella, eikä tee kenellekään pahaa.
Menin Einarin kamariin ja aloin omatekoisella kideradiolla etsiä yhteyttä yleisradioon. Kuuluvaisuus tällä oli usein sattumanvaraista ja se oli harvinaisuus kylässämme siihen aikaan. Sain kuuluville Pietarista tapahtuvan suomenkielisen lähetyksen, jota aloin kuunnella. Kohta tuli myös Toimi kamariin, otti toiset kuulokkeet ja
pani ne korviinsa ja kuuntelimme yhdessä.
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Kuunnellessamme Toimin kanssa radiota, saapuivat Einari ja Sireenin Aukusti
kamariin ja ottivat meiltä kuulokkeet pois, alkaen itse kuunnella ja me saimme
jäädä vuorostamme odottamaan. Einarin kielloista huolimatta emme malttaneet olla
hiljaa, mikä olisi ollut välttämätöntä huonon kuuluvaisuuden takia. Lopuksi Einari
suuttui ja ajoi meidät ulos kamaristaan.
Tuvan puolella istuessamme tuumimme Toimin kanssa, että vähästäpä tuo Einari
suuttuikin. Mitähän jos me rikottaisiin koko radio, niin sillä ei kukaan kuuntelisi.
Olihan sen kokoonpanossa meidänkin osuuttamme. Asiaa tarkemmin ajateltuamme
luovuimme kuitenkin siitä ajatuksesta, sillä tiesimme siitä koituvan meille armottoman kovan selkäsaunan. Täältä olivat peräisin minunkin radiomiesharrastukseni,
joita kehittelin ja v. 1937 olin sotilasradiosähköttäjänä.
Talossa oli myös oma, arvokas kirjasto, jossa oli mm. Ison tietosanakirjan neljä
ensimmäistä osaa. Usein istuimme talon nuorien kanssa lukien ja keskustellen
kirjallisuuden vainioilta. Näillä täytyi olla avartava vaikutus meikäläiseen suppean
maailmankatsomuksen omaavan näkökenttään.
Hyvösen tuvanpuolella seurailin erään arkipäivän touhuja talossa: Isäntä Antti
oli lähtenyt järvelle kalastamaan. Emäntä Helena oli lypsylle lähdössä, käskee
nuorimman tyttärensä kuorimaan perunoita iltaseksi ja Lempin hän käskee tiskaamaan astiat ja laittamaan separaattorin kuntoon. Jonkun ajan kuluttua saapuu Helena lypsyltä ja kiertää maidon suurella separaattorilla. Sen tehtyään ottaa hän hellalta
kattilan, jossa on sikojen ruuaksi tehtyä puuroa, kaataa sen ämpäriin ja lorauttaa
kurria päälle. Hän nostaa ämpärin ulos oven pieleen ja käskee nuorimman tyttärensä viemään sen sikojen eteen. Itse lähtee hän kurriämpärin kanssa juottamaan
vasikoita. Tytär kuitenkin unohtaa heti lähteä ja tällä välin ovat irtipäässeet Honkasen lampaat löytäneet ämpärin ja vetelevät siinä olleen sikojen ruuan suihinsa.
Helenan saapuessa takaisin lipoo pässi viimeisiä suuruksia ämpärin pohjalta. Pässi
on vähän äkäinen, eikä anna heti ämpäriä pois Helenallekaan, joka mojauttaa sitä
leipälapiolla selkään. Silloin pässi suuttuu ja yrittää rynnätä Helenan päälle, mutta
tämä pujahtaa tuvan puolelle ja alkaa sadatella tytärtään tähän tapaan: »Kaikenlaisii
on miul apulaisii, ko’ mie tuohon sen sikojen ruuvan jo valmistin, senko vaa ois
kaatant ettee, a nyt Honkasen pässi tul ja riuhtas sen suuhun». Meidät hän käskee
Toimin kanssa ajamaan lampaat pois. Meistä olikin mukavaa leikitellä äkäsen
pässin kanssa, lopuksi ajoimme ne Retusiin kujasille.
Kukapa meistä entisistä naapureista ei muistaisi kovan onnen lasta, kaunista ja
hyväsydämistä Elinaa? Muistan ajan jolloin Elina varustautui seminaariin lähtöä
varten. Silloin opettajamme sanoi: »Se tyttö kyllä opin tiellä pärjää, sillä on pää
kuin partaveitsi». Näin kyllä olikin, vaikka opintojaan hän ei terveydellisistä syistä
ehtinyt edes aloittamaan, mutta hänen rajaton tiedonhalunsa ei suinkaan tähän
sammunut, sen hän yritti tyydyttää lukemalla jatkuvasti, vaikka terveytensä ei olisi
sitä enää sallinutkaan. Seurauksena oli, että hän alkoi nähdä jo yliluonnollisia
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olentoja. Niinpä hän minullekin kertoi, kun keskellä päivää valkoinen enkeli tuli
hänen luokseen ja vei hänet taivaankotiin. Myös Raamattu kuului hänen lukuharrastuksiensa piiriin, vieläpä keskeisenä osana, usein hän meillekin kertoi, mitä
ihmeellisyyksiä hän on sieltä löytänyt. Emmehän me olleet sillä tasolla, että olisimme perustellusti voineet hänen kanssaan näistä asioista keskustella, kun hänet vertaisenamme pidimme, siksi hänelle joskus täysin sokeasti sanoimme, »nyt sinä jo
ihan lörpöttelet». Hän ei tästä suinkaan pahastunut, vaan puolusti näkemystään niin
laajasti ja tyhjentävästi, että meidän oli suorastaan pakko myöntää, että asia saattaa
niinkin olla. Ei juuri milloinkaan hän tuonut asiaansa keskustelunalaiseksi, ellei se
hänellä itsellään ollut täysin selvää. Näin Elinan hänen viimeisenä keväänään Salamuonin tuvassa, jossa hän viimeiset aikansa vietti. Silloin oli hänen pieni vartalonsa täysin rampa, liikkumattomiksi oli tauti runnellut suurimman osan hänen ruumiinsa jäsenistä, vain toisen ihmisen auttamana hän voi nousta vuoteestaan keinutuoliin. Näin tuskien ja taudin aiheuttaman kiirastulen kautta oli hänen henkinen
olemuksensa niin kirkastunut, että hän voi vielä tässäkin tilassa lapsen lailla hymyillen kertoa, että nyt hän jo kohta muuttaa asumaan taivaan kultaisiin kartanoihin. Vielä hän keinutuolissa istuen jaksoi esittää usein laulamansa virren. Joskin
heikolla, mutta sitä sointuisammalla äänellä kuuluvat sanat: »Mun ota kätein Herra
ja taluta». Ei kestänytkään enää kauan, kun sitten keskellä kauneinta kesää saapuikin hänen jo vuosia sitten nähty enkelinsä ja vei hänet sinne, johon meitäkin
jokaista täältä kerran odotetaan saapuvaksi. Elinaa ovatkin sitten seuranneet inhimillisesti katsoen ennen aikaansa kaikki hänen sisarensa ja veljensä lukuun ottamatta mielisairasta Aaproa. Nuoren Toimin kohtaloksi tuli antaa henkensä isänmaan alttarille jo talvisodan alkuvaiheessa. Kun näin suuri perhe ja koko suku ovat
keskuudestamme kokonaan pois hävinneet, antaa tämä aiheen arkaluontoisiinkin
kannanottoihin, siksi pyydän esiin tuoda sen, ettei suinkaan ole asiani eikä oikeuteni arvostella ketään ihmistä vähiten jo haudoissaan lepääviä. Yhteenveto jääköönkin kokonaan hyvän lukijan harkintaan.
Voisiko sitten näillä kahdella asialla olla mitään tekemistä toistensa kanssa,
hyljätyn tytön suurella rakkaudella ja suvun täydellisellä häviämisellä? Tai voisiko
nyt jotain ymmärtää lähes sata vuotta sitten, kuuluisan kansanrunoilijamme lausumista lohduttavista sanoista: »Sinunkin surullasi on jokin tarkoitus.» Voisiko nyt
sivullinen nähdä, mikä on nuoruuden rakkaudesta aiheutuneiden kyynelien hinta?
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Muistikuvia ensimmäiseltä evakkoajalta 1918
Hilja Honkanen
Nyt kun tämä itsenäisyytemme 50. juhlavuosi on loppuun kulumassa, on monella
tavalla juhlittu ja muisteltu menneitä vuosikymmeniä. Minun mieleni tekisi tarinoida aivan siitä ensimmäisestä vuodesta, kun itsenäinen Suomi oli kapalolapsi. Ei
tämäkään lapsi kivuitta syntynyt. Kuten nykyisin itsenäistyvät kehitysmaiden valtiot, oli meidänkin koettava kriisejä ennen kuin valtiolaivamme pääsi selvälle reitille purjehtimaan.
Vaikka tähän alkuun tulikin juhlallisenpuoleinen esipuhe, oli tarkoitukseni kertoa ensimmäisestä evakkoajasta Raudussa v. 1918. Olin silloin n. 10-vuotias. En
tietysti enää kaikkea muista, mutta nuo erikoistapahtumat sitä paremmin.
Joulu 1917 sivuutettiin kaikessa hiljaisuudessa. Syksyllä oli ollut “punainen
viikko”, jolloin työläiset kantoivat rintapielessään punaista nauhanpalaa aatteen
tunnuksena. Tammikuussa alkoivat koulut tavalliseen tapaan. Ensimmäinen levottomuuden merkki oli, että sisko tuli kirkonkylän kansakoulusta ilmoittaen, ettei
kouluun enää tarvitse mennä. Tämä koulu paloikin sitten aivan sodan syttymisvaiheessa ja mukana menivät tyttöjen käsityöt ja muut syyslukukauden aherrukset.
Emmehän me lapset sodasta paljoa ymmärtäneet. Sen vain, että jotain vakavaa
oli tekeillä ja naapuritalon seinällä oli suuri kuva jostain sotarintamalta.
Aseman puolelta alkoi väkeä virrata pois ampumisen tieltä. Tämä ei tapahtunut
valtiovallan toimesta eikä evakoimis-sanaa ja evakko-nimeä tunnettu, oli vain karkulaisia ja sotapakolaisia. Nimet johtuivat siitä, että olivat lähteneet “sottaa pakkuo
ja karkuu”. Jokainen otti vain perheensä ja tavaransa hevosrekeen ja tuli seuraavaan
kylään. Asemalta ja Leinikylästä tulivat Vehmaisiin, Vehmaisista menivät Petäjärvelle ja Laplahteen. Arimmat ehkä menivät vielä Laplahdesta yli Suvannon. Näin
he siirtyivät aivan kuin pois toistensa jaloista. Kunhan oltiin vain pois kotoa ja
rintamalinjalta. Kotimme oli Vehmaisissa, joten perheemme ei ollut ensimmäisenä
vaarassa, mutta olimme silti tykkitulen alla, kun asemalta suuntasivat Loposen
taloon, missä oli esikunta. Pönniönmäki vähän suojasi, kun asuimme Töllikköjärven rannalla.
Isä oli kesällä käynyt ostamassa Taubilan hovista lehmän, mikä oli tummanruskea, käyräsarvinen ja otsa mustanruskea. Se oli vähän vihainen lapsille ja sen nimi
oli Punikki, mikä siihen aikaan merkitsi haukkumasanaa. Punikin poikimisaika oli
lähellä, joten sitä ei voitu viedä pois navetasta. Kävimme iltaisin porstuan ovella
kuuntelemassa kuularuiskun papatusta ja miten tykinkuulat lensivät vinkuen talojen
yli. Vaatteet olivat nyytissä ja hevosvaljaat valmiina, jos tulee lähtökäsky. Nukuimme monta yötä vaatteet päällä ja kengät jalassa. Punikin tapauskin meni läävässä
ohi, vasikka teurastettiin ja äiti keitti siitä sylttyä.
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Eräänä iltana, kun katselimme asemalle ja loimottavaa taivasta, räjähti tykin
ammus yhtäkkiä pellollamme aivan ikkunan alla. Silloin ei enää lähtökäskyä odotettu, vaan hevonen valjastettiin aamun sarastaessa ja tavaroita ja heiniä kuormaan
sekä nuorimmat Liisa ja Toivo kuorman päälle. Heidät sidottiin vielä varmuuden
vuoksi kiinni kuormaan, jotta eivät putoaisi. Vaapukka ja Punikki pantiin kuorman
perään ja me siskon kanssa tallustelimme perässä. Kun lähdimme ajamaan, aloitti
pikkumies kuorman päällä laulun: “Nyt isäni majasta lähden maailmanmatkalle ja
suren kaikkien nähden, en ole iloinen”. Tämä oli kai sen ajan viisuja. Mistä hän
lienee sen oppinut. Tapaus kai tuntui hänestäkin erikoiselta.
Meillä ei ollut aikomustakaan jäädä Laplahteen, vaan suuntasimme Suvannon
yli, missä äidin sukulaiset olivat. Pysähdyimme kuitenkin Loposenmäellä ja söimme Riitta-tädin luona hyvän murkinan ja lepäsimme. Tämän jälkeen ylitimme Suvannon Lapinlahdenrannasta, mistä se oli melko kapea. Sijoituimme Haparaisten ja
Keljankylän rajamaille erääseen Pajarin taloon. Näistä kuukausista en paljoa muista. Ainoastaan sen, että laskimme päiväkaudet mäkeä pikkuserkkujemme kanssa.
Erikoisesti ystävystyin Aliisa Kiiskin kanssa, jota en ole sen jälkeen tavannut.
Isä kävi tisurissa, niinkuin silloin sanottiin. Vanhempien miesten oli käytävä
vuorollaan hevosella rintamalla haavoittuneita kuljettamassa ja ehkä siellä tarvittiin
muutakin huoltoa. Isä kävi siellä usein, toistenkin edestä, sillä monet isännät eivät
menneet mielellään rintamalle, koska sai käyttää etulaista. Taisi se silloinenkin sota
kestää noin 100 päivää, kuten talvisotakin, minkä nuorempikin polvi muistaa.
Talven selkä oli taittunut ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta (silloin ei tarvinnut pelätä pommituksia), lumi alkoi sulaa ja pälviä ilmestyä. Tällöin rauhansanomakin oli tullut. Edessä oli mieluisa kotiinpaluu, mutta sama asia, mikä viivytti
meidän lähtöämme sotaa pakoon, toistui. Nyt oli Vaapukka vuorossa. Emme voineet myydä lehmää näin kevään kynnyksellä ja jäät Suvannossa alkoivat heikentyä.
Pulmana oli, miten päästä yli kuorman ja eläinten kanssa, jos aurinkoisia päiviä
jatkuisi. Eräänä aamuna oli Vaapukalla vierellään kaunis ruskea vasikka eikä sitä
tällä kertaa hukattukaan, vaan muutaman päivän perästä pantiin kuorman päälle
kolmanneksi nuorimmaisten seuraksi kotimatkaa varten.
Suvannon yli selvittiin pirteässä aamupakkasessa, vaikka jäällä oli vettä ja hyhmää. Nyt emme pysähtyneet, vaan menimme suoraan Suvenhäntään, josta on Vehmaisiin noin 6–7 km metsätaival. Kodin seinänvieret olivat lumesta vapaat ja
lammikoita oli pihalla. Tämä on jäänyt kotiinpaluusta mieleen.
Kun lumet sulivat kokonaan, kävimme asemalta poimimassa kiväärinhylsyjä ja
rapnelleja. Valtio osti niitä kilohinnalla. Liekö ollut markan kilo, sitä en enää
muista. Silloin oli sepitetty laulukin: “Hannilan harjulla pommit ne paukkaa, Raudussa rapnellit räiskähtelee”. Pientä ansiota hankin myös keräämällä marjoja ja
tatteja, joita sitten vein Leinikylän hovin rouvalle ja aseman virkailijoille.
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Olen tässä kertoillut tapahtumia yhden perheen elämästä vapaussotatalvena
1918. Vuosikymmeniä on tästä vierähtänyt. Nykyinen keski-ikäpolvi oli silloin
kapalolapsia. Silloin tosiaan lapsia kapaloitiin, tein sitä itsekin näinä vuosina, kun
lapsia liekotin, kaik-kien taiteen sääntöjen mukaan.
Rautulaisten jälkikasvusta on ehkä mielenkiintoista lukea tästä. Monet heistä
ovat syntyneet viime sotien evakkovuosina tai sen jälkeen. Pientä oli kapina-ajan
siirtolaisuus verrattuna viime sotien evakuoimiseen, jolloin raskaat junat täyteen
lastattuina vyöryivät pois Kannakselta.
Ei velimieskään tiennyt silloin kuorman päällä lapsena laulaessaan, että kahdesti
vielä saa lähteä omin käsin rakentamastaan kodista maailmanmatkalle ja viime
lähdön jälkeen ei enää ollut paluuta.
Rautulaisten lehti no 11/1967

Muisteluksii Vehmaisist
Arvi Pekkanen
Vaik myö lähettii Vehmaisist silviisii tomuromuna, ni kylhä sin jokkuu vetj vaa
takasii. (vuosj olj 1918) Mie muistelen Äitiin sanonie jot “Mie jäin Miättäsie
maitovelkua, mie lähen ja ketriämisel kuittaan sen.”
Noh, nykyaikan sellase asja sais vissii korjattuu muuteki, jottei tarvitsis männä
sattaa kilometrii maksamua muutamua maitolitraa, mut ei se sillo vissiikiä käynt
muute päiksie, ko matkal hiä varustais. Tarkotus olj jot mie jiän Isä Tuomaa kans
sin Räisäliä, mut miehä nostinki sellase huuvo jot “Mie en jiä tän, mie lähe Siu
kerallais, miul on ikävä niitä Miättäse poikii”. Nuo viimist sanat ei kyl olliet iha
tottakua, oljha miul siel Tiuris jo leikkikaverloi vaik kui, mut pithä sitä piässä
Miättäse pojil huastamua millasta siel nykyses paikas on. Ja nii kauva mie itki huusi
ko Äit sano viimiseltiä jot “Lähtekyö, eiks nuo sevverra ruokua antane, jot myö
toimie tullua”. Ja nii myö lähettii. Se olj kevättä, lieks hiä olt muuta ko Huuhtikuu
loppupuol, maantiet olliit jo sulat. Sielt Tiurist olj Kivniemie matkua kolmekymmentviis kilometrii. No, se nyt ei olt mikkiä matka kävellä naputella, aikuse ihmise,
mut mie en olt viel iha aikune, vast enne Jouluu oli täyttänt seitsemä vuotta, ja
minnuu se matka käiki väsyttämmiä. Eikä siin muu auttant ko pit männä siihe
Vennäi Valkjärvel yöks. Meinink olj aluperi, jot kerettäs siihe iltajunnua, mut ei ois
keretty kuitekua ja Äit jo tuskaitu ja tiuskas miul: “Siust ei uo tiäl muutako vastusta, oist suant jiähä issäis kans sin Tiurii.”
Mie katsoin monta kertua jälkiepäi sitä talluo mis myö oltii Äitiin kans yötä, siin
talos olj se kuuluisa Koivumiäe Aapel. En tiije olik hiä oikei korttierii siin talos, vai
olj hiä samalaine yövieras ko myöki.
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Siihe aikua viel otettii kulkijoi yöks, mite hiä ois nyt? Ei se yösija mittiä maksant, mut ei siin olt mittiä “mukavuuksiikua” lattijal oikastii pitkäksie, ja paltot olj
kiärästy piäalaseks, ja hyväst nukutti, minnuu ainaki. Se Aapel maata retkotti siin
tuva penkil.
Seuruavan aamun lähettii jatkamua matkua sin asemal. Mut voi ihmettä, juna
tulluo ois olt melkei viis tuntii. Ei meil kyl minkiälaista kelluo olt (ei sillo olt kelluo
kaikil rikkaillakkua, mitä sit huastua meist) mut siin asema seinäl olj kello. Äit sitä
katsel ja sano viimiseltiä: Joha myö tuos ajas keretiä kävellä melkei Rauvu asemal
ast, ja jos ei keretä ni käyviä sit junnua jostaki sielt likempiä.
Nii sitä lähettii taas kävellä lehestämmiä. Siint mäntii rautatie sillast ylj. Emmie
tiije tänäpäivännäkkiä jot oisiks siint olt lupa ies jalkamiehii männäkkiä, mut siint
myö vaa mäntii. Muistaaksei Äit kanto minnuu selässiä, ko miu jalkai ei ois
ylettänniet talluo niihe ratapölkkylöihe vällii. Ja sit vua rattua myöte ettiepäi. Kyl se
vissii hittaast se matkateko käi, ko myö viel loppumatkal käytii junnua. Mut siin
tulj taas tenkkapoo ettie, ko ne Äitiin rahavarat olliit nii vähis, jot hiä pelkäs, jottei
niist enniä miul matkalippuu milliä riittäs. Mut siihe olj hyvä keino: miut hiä pist
sin penki al, ja sielt mie katselin hiljua ko kontuktyör kävel käytäviä myöte sivutse.
Kiiltävät saappuat hänel olliit jalas.
Mut nythä mäntiiki junas, ja se olj miul uus ihme. Ensimäise kerra olin junas ja
vaik mie sainki osa matkast olla siel penki al, ni ei se sitä matka jännitystä haitant
yhtiä.
Noh, asemalt tietyst taas käveltii Vehmaisii kylliä, mut se nyt olj nii lyhyt matka
jot minnuukua ei kerent väsyttämmiä yhtiä. –
Sitä mie on tiije vieläkiä oltiiks myö mitekiä tervetulleita, mutko Äit sano jot:
mie tuli maksamua niitä maitoloi, ni sillo emäntä rupes itkemiä ja sano jot: “Ei siu
ois huolint tulla niitä sielt ast maksamua, mut kerra sie nyt tiäl uot, ni oha tuos
tuata ketriämistä vaik kui paljo”.
Ja nii äit rupes ketriämiä, ja mie olin mis sattu, enimmäksie leikittii Miättäse
poikii kans siin heijä kotitanhuvil, mut välist tehtii retkii niihi naapurtaloloiheki.
Sitä mie en nyt muista, ketä ne naapurit oikei olliit nimeltiä. Jos en uo iha
tarkkua metsäs tuon muistiin kans, ni siin tie vastakkaisel puolel olj ainaki August
Murto. Heil mie oli yhten päivän sijatapos ja sain siint ijäikkuise “trauma”. Siint
mie viel joskus kirjoitan, jos täs elopäivii vaa viel iessäppäi riittiä. Mut nyt taas sin
meijä leikkilöihe. Oiskoha siin samalpuolel tietä sit olliet Paukkuset? Mut täst mie
en uo enniä ensikiä varma. Heil olj miust vähä vanhemp poika ja kaks miust
nuorempua tyttyö. Yhten päivän sit mäntii sakil sin joe varrel ja männes kerättii sin
metsiä jiäneitä kivari paukkuloi (täysii). Sova jälkie löyvettii Rauvust hirmuse paljo
kaikelaisii räjähysaineita, enimmäksie kuiteki kivari paukkuloi, tai kivari kuuliksa
niitä sanottii. Siint olj oikei valtakunna lehtilöis sanottu jälkiepäi, kui paljo lapsil
olj sattunt vahinkoloi niihe löyvettyi ampumatarvikkeihe kans. Tiänhä kyl kaik miu
ikäsei ihmist viel muistaatki.
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No, näitä myöki kuiteki kerättii taskut täytie. Mäntii sin joe vartie, tyhjennettii
taskut, tehtii niist kivari paukkuloist sellane pien rink, ja sit lekko siihe kesel, ja sit
juostii vähämatka piähä suurii koivuloihe taaka peittuo ja kuuntelemmua jot kui ne
rupijuat paukkkumua. Ei ne paukahtanniet ensikiä, ne vua kuumetessua halkeiliit ja
vähä tussahtelliit, ja sit ei kuulunt enniä mittiä.
Mut ehä sitä leikkii sillie saant piästiä menemiä. Myö tehtii sit oikei suur lekko
(kukaha se muute olj saant ne pitskat otettuu kotontaa?) ja siihe sit viskottii niitä
kuulii, mut ei sielt kunno paukahusta vaa kuulunt.
Nii meijä pit etsii uusii kohteita. Ja löyvettiinki. Löyvettii kokonaine kivaripiippu. Jokkuu olj jo enne meitä meinant räjähyttiä sen hajallie, mut ei olt onnistunt.
Siint oli joteki se lukko puol saatu hakattuu kii ja piipu suuhu olj hakattu lyijypalane ja vieläpä oli viilattu pien reikä sin tyv puolel mihi sai laittua sytykettä sit ko
käypi sitä “pommii” räjähyttämiä. Ja myöhä käytii siihe hommua iha justii...
Mut ei tult mittiä siintäkiä. Vaik kui laitettii pitskarikkii ja välist pantii ruutii, ni
ois räjähtänt?
Mut nii kovat meitä rupesj inhottammua, jot pois myö lähettii koko metsäst, ko
mikkiä ei onnistunt, ni mäntiiki Miättäse tuppua.
Äitiin siel keträsj hurisutti. Noh, myöhä mäntii apulaisiks. Hiä kyl torju jyrkäst
sen meijä avun, sanopa kerraki hyvi tiukast: Mänkiä siint hittuo, työ särettä kohta
koko voki (myö nimittäi polettii vokkii sielt ketriäjiä vastapiätä) ja niihä siin sit käi,
se voki polinlauva hieno puu naksaht poikki ja se “liipoti” rupes pyörimiä ympärisie.
Mitäs mie sanoin teil, kiljas Äit, ja nyt työ saatta selkähienä jokahine. Ja nii
saatiiki. Äitiin tempas minnuu tukast kii, ja talutti yhtie nurkkua, ja kyl ne tukkapöllyy saivat Miättäse pojatki.
Myö siel nurkis itseksie ajateltii jot: Tänäpäivän ei sit onnistu mikkiä. Ja vahinkoha tuo nyt oli ko tuo puu katkesj, auttamasha myö vaa oltii. Mie ainaki tein
sellase piätökse jot: en kyl iha kohta miä Äitijäi auttamua. –
Seuraavin päivin ei sit enniä mäntykiä koko “räjäytys” hommii. Mahalua vuuvatettii vaa koivuloist ja sitä juotii kovast, ja syömiseaikan oltii ain tiukast saatavil.
Parj viikuo myö vissii oltii siel, ja sit lähettii takasii Räisäliä. Ja nyt mie sain olla
koko matka iha niinko muutki ihmist. Ei huolint männä penkial. Äit sai oikei vähä
rahhua, siint ketriämisest.
Taas oltii samas talos yötä siin Vennäi Valkjärvel, ja siin hiä oli taas se Koivumiäe Aapelki, ei hiäkiä olt nyt reissupiäl.
Kyl sen talo poikii sit harmitti kovast, ko mie huaston mite myö paukuteltii niitä
kivari kuulii, vaik ei se asia iha sillie oltkua, ni ainha sitä vähä pitj lissäilläkkii.
Ne olliit vuarallissii aikoi lapsil, ne sota aja jälkeist vuuvet, mut ehjän hänest vaa
selvisin, niiko myöhemmistki sota-ajoist.
Rautulaisten lehti 4, 5 ja 6/1988
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Muistoja kotikylästä Vehmaisista
Mikko Kalmi
Kesäkuun 26. päivä 1926 valkeni Vehmaisissa erikoisen lämpimänä ja aurinkoisena. Heräsin aitastamme, jota silloin kesäisin käytimme makuupaikkana. Piikkoisissa alusvaatteissani kipitin tupaan, jossa jo aamukahvi oli valmiina. Tänään oli
minulla vapaapäivä. Tänään oli vanhempi Eino-veljeni mennyt minun sijastani
salolle paimeneen. En nähnyt tänä aamuna äitiä tuvassa, kuten tavallisesti. Tiedusteltuani häntä Saima-sisareltani kuulin, että äiti on saunassa. Arvasin kyllä mitä
varten äiti nyt saunassa oli. Olinhan minä jo silloin kymmenvuotias pojan torvelo.
Kahvit juotuani menin saunalle äitiä katsomaan.
Saunan ovella tuli naapurin emäntä vastaani ja työnsi minut ulos sanoen, ettet
sinä nyt saa tänne tulla. En tätä ottanut oikein todesta, olinhan äidin poika ja
sellaisena hän oli minut aina ennenkin seuraansa hyväksynyt. Yritin uudelleen
selittämällä, että tulen vain äitiä katsomaan. Sama tulos. Kun en päässyt sisälle,
menin kurkkimaan ikkunasta. En sieltä nähnyt muuta kuin naapurin emännän vihaiset kasvot. Kuulin hänen sanovan, että »jos et sinä pojan nassikka lähde sieltä
ikkunasta, niin annan sinulle keppiä.» Kohta hän ilmestyikin ulkorapuille halko
kädessä. Nyt minä jo tiesin, mihin oli mentävä. Päätin lähteäkin ongelle. Kaivoin
saunan takaa peltipurkkiin lihavia matoja ja kohta kipitin onki kädessä järven
rantaan. Käärittyäni housunlahkeet polvien yläpuolelle ja kahlattuani ruohikon reunaan omassa rannassa alkoi kalanpyyntöni niin hyvissä merkeissä, että kohta oli
hallussani kahden vaaksan mittainen hauki. Harvinainen saalis saada ongella. Tämä
antoi intoa jatkaa ongintaani sivu puolen päivän. Sain lisäksi muutamia pieniä
särkiä ja ahvenia. Pujotettuani kalat koivun varpuun lähdin kotiin tuntien aitoa
kalamiehen ylpeyttä. Olihan minulla nyt sellainen kala, jota kelpasi näyttää kenelle
vain. Kotiin saavuttuani sisareni vähän toruivat minua siitä, etten tullut oikeaan
aikaan syömään, nyt saisin tyytyä jäähtyneeseen muusiin ja kastikkeeseen. Sain
heiltä kuulla, että äiti on synnyttänyt meille pikkuveljen, kysymyksessä oli Reinoveljeni syntyminen. Päätin valmistaa itse päivällisen, olihan nyt tuoreita kaloja.
Siivosin ne pihalla ja siinä jo suunnittelin asian näin: tuon hauen paistan ensin ja
vien äidilleni. Silloin hän varmasti päästää minut sisälle ja saman tien näen vastasyntyneen veljeni. Vein pesuvadissa kalat sisälle ja asetin ne tiskipöydälle separaattorin viereen. Haettuani puita ulkoa ja saatuani hellan paistokuntoon, havaitsinkin,
että hauki oli poissa pesuvadista. Ensimmäiseksi epäilykseni kohdistuivat Maikkiin, joka oli ison ruskeankirjavan kissan nimi. Se oli tehnyt minulle kepposiaan
ennenkin. Löysinkin Maikin pöydän takaa penkin alta, mutta hauesta oli enää vähän
pyrstöä jäljellä. Nyt meinasi minulta jo itku päästä, niin minua harmitti kovasti.
Maikki sai kyllä kirkkaan lähdön tuvasta, mutta hauki oli jo peruuttamattomasti sen
vatsassa. Samoin jäi äitini ilman kalapaistia. Ja myös veljeni sillä kertaa näkemättä.
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Nyt siirryn kymmenen vuotta myöhemmäksi. Ahvenen kudun aikaan, aamuvarhaisella menen kalanpyydyksiäni kokemaan. Tallustelen kasteista piennarpolkua
pitkin kohti samaa rantaa. Taas on lämmin päivä tulossa. Aurinko paistaa kirkkaasti, ja kuljen Nypelön Mikon tuvan ohi. Käet kukkuvat kylän eri suunnilta, valtavana
raikuu lintujen liverrys hovin puiston suunnalta.
Rantaan saavuttuani huomaan siinä viemärin suulla sorsapariskunnan kisailevan. Ehkä ne jo lienevät olleet siinä pesäpaikkaansa hakemassa, koska myöhemmin
totesin niiden pesänsä siihen rakentaneen. Minut huomatessaan linnut lähtevät vetämään saareen päin, jättäen jälkeensä mukavat väreet veden kirkkaaseen kalvoon.
Työnnän ruuheni vesille ja soutelen hiljakseen Nypelön rantaan päin, jonne olin
pyydykseni asettanut. Siinä soutaessani huomaan Honkasen Liisan siellä yöpukeissaan seisovan tupansa seinustalla. Toinen käsi asetettuna silmien yläpuolelle hän
tähystää jotain järvelle päin. Syvästi uskonnollisen vakaumuksensa mukaan kuulen
hänen nytkin ylistävän Luojaa hyräilemällä virttä: »Taas siunattu päivä nyt nouseepi ... » Saan ahvenia vieläpä niin paljon, että vien niitä Iljan Marille ja Pölläkän
Helenallekin. Pölläkän laiturilla näen Helenan punaisen kukon tepastelevan. Siipiään räpistellen sekin tahtoo veisata virtensä muiden lintujen kuoroon. Saavuttuani
lähemmäksi kotirantaa huomaan opettajan istuvan liikkumatta venheessään poltellen Fennia-savukettaan. Hän oli pysähtynyt siihen ruohikon reunaan ja arvasin
hänen nauttineen täysin siemauksin kaikesta siitä, jota ympärillään kuuli ja näki.
Olihan hän tunnetusti herkkä luonnon ystävä ja sen erinomainen tulkitsija. Nyt
hyvät huomenet vaihdettuamme hän kysyi minulta, että »huomaisinko mahdollisesti ympäristössäni tapahtuvaa Luonnon suurta juhlaa.» Miksi en olisi sitä havainnut, heijastuuhan tuo vieläkin ajatuksiini yhtä tuoreena kuin eilinen päivä. Tuolle
opettajalle jäin muuten paljon kiitollisuudenvelkaa. Hän oli siitä erikoinen, että hän
halusi pitää holhokkinsa oikeilla raiteilla vielä pitkään kouluvuosien jälkeenkin.
Nyt siirryn ajassa taas noin kaksikymmentä vuotta myöhemmäksi. Kun kuulin
mahdollisuudesta nähdä jälleen edellä kertomani seudut, päätin lähteä matkaan.
Päivää ennen lähtöäni tapasin Joroisten Osuuskaupassa jo mainitsemani Liisan.
Silloin hän sanoi minulle: »Kun sinä Mikko menet nyt sinne kotikylään, niin katselehan vähän niitä Hovinjärven laineita.» Enempää ei puhuttukaan. Helppo oli
minun arvata, mitä kaikkea hän sillä tarkoitti ja häivähtikin ajatuksissani, kunpa
vain palattuani pystyisin tuon kaiken hänelle oikein tulkitsemaan. Sillä tiesin, että
tuo järvi ympäristöineen muodosti myös hänen pitkän elämänsä varrella ne kauneimmat arvot, jota ihmiselämässä voi olla. Ulottuuhan se muistojen sarja hänenkin
kohdallaan aivan nuoruusvuosiin saakka. Omalla kohdallani ajattelin, että sinne
päästyäni kertaan siellä kaiken menneen, vaikka vain ajatuksissani. Kuvittelin, että
tuolle seudulle päästyäni ajatus kevyesti lentää vuosikymmenien taakse. Olihan se
ennenkin niin tehnyt. En voi salata lukijalta sitä pettymystä, jota siellä ollessani
tunsin. Ei saanutkaan ajatus ilmaa siipiensä alle. Kylmältä vaikuttivat nyt nuo
laineet, joiden hyväiltäväksi olin ennen itseni satoja kertoja upottanut. Vaikeata on
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vieläkin uskoa, että näin on. Kaikki se, jonka kanssa ennen tunsin yhtä olevani,
kuiski nyt minulle:»Pois, pois, mene vain kiireesti pois täältä. Et kuulu enää
tänne». Tähän yhtyi myös jo lapsena omin käsin istuttamani kuusi ja poppeli, niin
kuin nekin olisivat tahtoneet sanoa: »Emme me sinua enää tunne. Ei sinulla täällä
ole enää mitään tekemistä».
Rautulaisten lehti no 28 eli 2/1961

Pekko ja Helena o.s. Nypelö
Sireeni (aik. Sidoroff) ja
pojat vas. Terho Antti, Pertti
Veikko ja Yrjö Arvo
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Evakkomatkalla

(SA-kuva)
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Vaalimoin ämmän pakeilla
Matti Pulakka
Tämän vuosisadan alkupuolella liikkui paljon tarinoita kansan suussa Vaalimoin
ämmästä, suuresta tietäjästä. Myös sanoma- ja aikakauslehdissä oli kirjoituksia
hänestä. Ei liene pahitteeksi, jos vielä kerron yhden tositapauksen hänestä. Se oli yli
neljäkymmentä vuotta sitten huhtikuussa, kun tämän kirjoittajan kotoa vilja-aitasta
oli varastettu viljaa hevoskuorman verran. Teimme siitä heti ilmoituksen etsivään
osastoon. Sieltä tulikin heti mies tutkimaan asiaa. Lumi oli sulanut pellon pientareilta, joita myöten kuljetus oli tapahtunut, niin ettei jäljistäkään voinut mitään
päätellä. Ei siis saatu mitään selvää.
Sattui silloin tulemaan Voi-Aatami, kotoisin jostain Sakkolan puolelta. Hän oli
selvittänyt useita tällaisia juttuja. Siinä pitää vain vähän taikoa ja suorittaa konsteja,
kehui hän. Sanoin, että koeta pois. Jos onnistut, niin maksan hyvin. Hän asettui
keskelle lattiaa, höpisi joitain taikasanoja, kiemurteli ruumistaan, pisteli sitten toista kättään, milloin toisen käden alitse milloin haarojen välitse, joskus myös olan
ylitse. Joskus kuului myös pakoputken äännähdyksiä. Kun siinä pari kolme minuuttia oli mennyt, alkoi ukko hikeentyä. Sanoi nyt temppujen riittävän, sillä sähkö oli
kuulema niin kova, että ikkunatkin vapisevat. Nyt kahden päivän kuluessa, tulee
varas ilmoittautumaan ja pyytämään anteeksi, siitä ei mihinkään päästä, puuskutti
ukko. Me pidimme hänen touhujaan leikkipelinä. Eikä sitten varasta kuulunutkaan
takaisin, joten aloin houkutella isää Vaalimoin ämmän luo.
Isä lähtikin seuraavana aamuna, mutta viinaa oli kotona vain vajaa pullo. Isä otti
sen mukaansa. Isän mentyä sinne ja esitettyä asiansa, oli ämmä kysynyt, että haluatteko nähdä sen varkaan kuvan. Isä sanoi, että kyllä vain. Ämmä oli sanonut, että
kuvan saantiin pitää olla täys pullo viinaa. Nyt siitä ei voi tulla riittävän selvää. No
ilmestyihän se kuva, mutta ei ollut aivan selvä. Isä sanoi, että matala pyöreänaamainen mies siihen ilmestyi, mutta isä ei jaksanut tuntea, kun ei ollut edes laseja
matkassa. Nyt sitten ämmä rupesi selvittämään, miten varkaus oli tapahtunut ja hän
selvitti sen sanatarkasti näin. Ne varastetut viljat olivat valmiiksi säkitettynä, paitsi
kahteen säkkiin varas otti ruista salvosta. Hevonen rekineen oli varattu viereisen
pellon reunaan. Viljat olivat siis aitasta kannettava tien yli lähellä odottavaan rekeen. Sitten varas ajoi kuorman likellä olevaan taloon ja pysäytti siihen. Ämmä
selitti aivan tarkoin, millaisella paikalla ja millainen se talo oli. Edelleen ämmä
selitti, että varas ei uskaltanut pitemmälti tähän pysähtyä, koska näin lähellä saattaa
helposti tulla ilmi. Vaan jatkoi hän matkaa muutaman kilometrin toiseen kylään
erään sukulaisensa luo. Tämänkin talon ämmä tarkoin selitti, millainen ja millaisella paikalla se oli. Vielä ämmä selitti, että tähän taloon varas meinasi kuormineen
pysähtyä joksikin aikaa, mutta talon väki tiukkasi jyrkästi, että viljat on vietävä
pois, he eivät varastettua tavaraa salli kotonaan. Ja taas oli lähtö kolmanteen paik-
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kaan. Sitten oli viljat kuljetettu noin kilometrin päässä olevaan vanhaan autioon
perunakuoppaan. Sieltä taas uusi omistaja pian ne varasti ja vei mennessään. Alkuperäinen varas löysi enää vain tyhjän kuopan. Mihin nämä viljat sitten joutuivat,
sitä ei Vaalimoin ämmä enää pystynyt tietämään. Sen verran oli suuri tietäjä kumminkin sanonut, että voi mennä pitkän aikaa, ennen kuin tämä juttu on täysin selvä.
Ja mitään korvauksia tuskin koskaan saatte. Näin siis tämän varkausasian selvitti
Vaalimoin ämmä.
Kuluikin sitten aikaa kolmatta kuukautta, kun varas palasi kotiinsa käymään.
Saatiin se tietää erään hyvän naapurin ansiosta. Saimme heti yhteyden etsiviin ja
varkaan kiinni. Kuulusteluissa syylliseksi epäilty ilmoitti varkauden tapahtuneen
aivan prikulleen samalla tavalla kuin Vaalimoin ämmä sen oli jo asian alkuvaiheissa kertonut. Ei edes pienintä poikkeusta kertomusten välillä ollut. Aivan samat
kertoi syytetty kihlakunnanoikeudessa. Oikeus tuomitsi syytetyn linnaan kuudeksi
kuukaudeksi varkaudesta. Loppujen lopuksi saimme korvausta viljoista uudenpuoleisen polkupyörän.
Rautu-liite Karjala-lehdessä heinäkuu 1972

Pulakan kotitalo Vehmaisissa
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Maatilamme Karjalan kannaksella
Tuomas Loponen (15.3.2005)
Karjalan kannakseen kuuluu Viipurin alapuolinen osa, Laatokan ja Suomenlahden
välinen alue. Suomen parasta maa-aluetta ilmaston ja kasvillisuuden perusteella.
Isäni kotitila oli rajapitäjässä Raudussa Vehmaisten kylässä. Karjalan kannaksella
oli neljä rajapitäjää Metsäpirtti, Rautu, Kivennapa ja Terijoki. Maatilan nimi oli
Härkösenmäki RN:o 55. Tällä tilalla oli isäni syntynyt ja viettänyt nuoruusvuotensa, hänen nimensä on Albert Juhonpoika Loponen syntynyt 10.11.1892. Isälläni oli
myöskin veli Tuomas Juhonpoika Loponen syntynyt 3.2.1878 ja kaksi sisarta Loviisa syntynyt 30.8.1884 ja Anna Liisa syntynyt 8.12.1895. Isäni isä Juho Tuomaanpoika Loponen syntynyt 20.6.1855. Isäni sisaret muuttivat tilalta pois jo nuoruusvuosinaan ja myivät talo-osuutensa veljilleen Tuomaalle ja Albertille. Tällä Härkösenmäen tilalla isäni kasvoi äitinsä ja isänsä luona ja kävi kansakoulun Raudun
Kirkonkylän koulussa, jonne oli koulumatka 5 kilometriä. Koulumatka kuljettiin
talvella hiihtäen ja kesällä kävellen.
Maata viljeltiin voimaperäisesti sen ajan menetelmin. Talossa oli hyvä lypsykarja ja
runsaasti kanoja ja sikoja. Porsastuotanto näytteli karjataloudessa huomattavaa osaa, sillä
Raudun ja Sakkolan porsaat
olivat tunnettuja koko Suomessa ja niitä vietiin joka puolelle
maata. Hevosia oli viisi, joilla
muokattiin pellot ja tehtiin raskaimmat työt. Lypsykarjasta
saatu maito vietiin hevosajoneuvolla kaksi kertaa viikossa
Pietariin niin kauan, kun Venäjän raja oli auki. Rajan sulkeutumisen jälkeen maito vietiin
asemalle, mistä juna vei sen
Viipurin Maidonmyyntiosuuskunnan toimesta. Viljeltiin
ruista, kauraa, ohraa ja tattaria.
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Tattari menestyi tällä alueella hyvin ja antoi runsaan sadon. Sanottiin, että tattari
tekee talon tai talottomaksi. Myöskin juurikasveja viljeltiin, kuten perunaa, hernettä
ja papua. Karjalle kasvatettiin turnipsia runsaasti, sillä juurikasvit antavat hyvän
maun maitoon.
Edellisellä sivulla on karttakuvio Härkösenmäen viljelystiloista. Kartta on vähän
harmaa, mutta kyllä siitä selvän saa. Siinä on ylimmäisenä kotitila, Haaraniitty,
Sepposen tila, Kuhmusen palsta, Ihantalan ja Koskelan tilat, Koivumäki, Hyvösenmäki, Kaitala ja Kiipasilta sekä kaksi nimetöntä palstaa. Tämä kartta on valmistettu
vuonna 1927. Siihen aikaan maata viljellessä noudatettiin niin sanottua vuoroviljellystä, mikä tarkoittaa, että ei samaa kasvia viljellä samassa peltolohkossa kuin
enintään vuosi tai kaksi kerrallaan. Oheinen kartta kuvaa Härkösenmäen tilan rakennusten sijaintipaikat. Siinä on asuinrakennuksemme ja aitat puutarhan ympäröimänä, karjakartano, sen takana kanala, jauhoaitta, sauna ja karjakeittiö sekä
vilja-aitta tienvarrella. Vähän matkaa Petäjärvelle päin tien vasemmalla puolella on
riihirakennus.

Ihantalan tilan kärjessä olevat rakennukset, asuinrakennus, aitat ja karjakartano,
joita kutsuttiin Kortteen taloksi. Kuhmusen tilan päässä on Kuhmusen hirsistä
rakennettu talo. Näillä tiloilla ja mailla isäni ja hänen veljensä ahersivat parhaat
vuotensa.
Isäni kävi kansanopiston Pohjois-Karjalan Opistossa Niittylahdessa vuonna
1912. Opiskeluaikanaan hän teki kotitalouteen veistotunneilla hienoja käytännöllisiä esineitä, joista huomattavin oli peilipiironki. Piironki oli petsilakattu vaalean
vihertäväksi. Opistossa teorian opiskelun jälkeen hän suoritti maatalousharjoittelun
Peltomaan maanviljelysharjoittelutilalla Ahlaisten pitäjässä Noormarkussa ajalla
1.5.1912–15.10.1912. Isäni veli Tuomas suoritti maamieskoulun kurssin ja hänestä
tuli taitava maanviljelijä.
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Raudussa rakennettiin vuonna 1917 rautatieasemaa, mistä piti tulla Venäjän
kaupankäynnin keskipiste, sillä rajalle oli vain 7 km eikä Pietarikaan kaukana ollut.
Mutta sitten tuli Venäjällä levottomat ajat ja vallankumous, mikä heijastui Suomeenkin vapaussodan muodossa. Rautatieaseman rakennustöissä oli paljon pietarilaisia työmiehiä, jotka olivat kaikki niin sanottuja punaisia ja heillä oli kova halu
pitää Raudun pitäjä valvonnassaan. Punaiset kokosivat partion, missä oli partion
johtaja ja kolme sotilasta. Partion johtajalla oli aseena pistooli ja miehistöllä kiväärit, jotka oli pistimin varustettu. Partio lähti aamulla liikkeelle, eikä pitäjän väki
tiennyt, mihin kylään partio tulee ja mihin taloon kulloinkin menee. Partio oli
käyttäytynyt mielivaltaisesti taloissa.
Punaisten toiminta oli kerrassaan häiritsevää maalaiselämässä ja saattoi pitäjän
miehet toimintaan vapaaehtoisesti. Valkoinen puoli perusti suojeluskunnan ja miehet liittyivät joukko-osastoihin ja kaikin puolin järjestäytyvät puolustamaan oikeuksiaan ja ajamaan venäläiset pois Suomesta.
Isäni liittyi vapaehtoisesti Itä-Suomen Jalkav. Rykm. N:o 5 3. Patalj. Kompp.
8:aan 20.1.1918.
Hän palveli rintamalla ja otti osaa taisteluihin Kämärin ja Raudun valloituksessa
ja vapautettiin yli-ikäisenä vakinaisesta sotapalveluksesta 3.12.1918. Raudun valtaustaistelut olivat erittäin raastavia ja kovia.
Valkoisen puolen sotilaita kaatui yli kolmesataa miestä ja venäläisiä paljon enemmän.
Punaiset lähtivät asemalta pakoon sitten
eräänä aamuna kohti rajaa suurella pakokauhun tunteella ja jättivät kaikki haavoittuneet taistelijat jälkeensä. Päällikkö oli sanonut, ettei saa antautua, mutta heidän lääkärinsä oli kuitenkin viiden tien risteytyksessä nostanut valkoisen lipun antautumisen merkiksi. Maanselän tien mäkeen oli
kaatunut runsaasti venäläisiä. Siitä johtuen
paikkaa alettiin kutsua Kuolemanlaaksoksi.
Punaiset olivat vierailleet isäni talossa ja
etsineet aseita ja partion johtaja oli pistoolilla uhkaillut kuulustelun yhteydessä. Toisella kerralla olivat vieneet isäni saunasenaattiin kuulusteltavaksi sinne rautatieaseman valtion saunaan, mutta päästivät pois
kuulustelujen jälkeen.
Kotiväki oli sotaa paossa Sakkolan pitäjän Lapinlahden kylässä. Miehet hoitivat
kotona eläimet ja kaikki asiat sodan aikana.
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Raudun valtaus saatiin päätökseen 4.4.1918 ja tilanne rauhoittui koko pitäjän
alueella, miehet pääsivät rauhan ajan töihin muokkaamaan peltoja ja suorittamaan
kylvöjä, sillä oltiin rauhan keväässä.
Isälleni Albert Loposelle annettiin seuraavat muistomitalit sodan päätyttyä: Vapaussodan muistomitalin soljen kanssa, Kustaa Mannerheim Suomen valtionhoitaja, ylipäällikkö. Venäjänsaaren retkikunnan osanottajille muistomitalin, Adolf Aminoff, eversti. Kansalaisansioista 4. luokan Vapaudenristin Suomen Senaatin puheenjohtajan määräyksestä.
Isäni Albert Loponen oli mennyt avioliittoon muutamaa vuotta ennen kapinaaikaa ja heille syntyi esikoinen vuonna 1921. Häät vietettiin Härkösenmäen tilalla
ja kutsuvieraita oli runsaasti. Häihinkutsukirje oli seuraavanlainen: Pyydän ystävällisesti saapumaan ELIN SOFIA VALKOSEN ja poikani ALBERTIN HÄIHIN Raudun Vehmaisissa perjantaina kesäkuun 16 p:nä 1916 kello 9 ap. JUHO LOPONEN.
Häitä alettiin viettää aamusta alkaen ja juhannuksen alla, hyvin valittu aika keskellä
lämmintä kesää.
Sivulla 125 on kotitalomme Karjalan kannaksella, missä meidän perhe asui
talvisodan syttymiseen saakka. Varsinainen talouspiha on talon toisella puolella ja
siellä on myöskin aittojen yhdistelmä ja kellari. Tässä näemme maantieltä johtavan
hiekkakäytävän talon tampuuriin. Hiekkakäytävän kahden puolen on omenapuita.
Marjapensaat ja kerhomaat ovat talon toisella puolella. Omenapuita oli kaikkiaan
58 kpl ja ne tuottivat hyvin satoa. Viimeisen kesän sato vietiin junan vaunussa

Suur-Loposen talo Vehmaisissa
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Ouluun Osuusliike ARINALLE. Karjakartano on kuvasta katsottuna vasemmalla
talon takana. Siihen aikaan ei ollut sähköjä, joten öljylamput olivat huoneissa valoa
antamassa pimeinä aikoina. Lyhty oli erittäin hyvä karjanhoitotehtäviä suoritettaessa.
Kylässämme oli kaksiopettajainen kansakoulu, mihin oli kilometrin matka.
Kauppa oli Kirkonkylässä ja sinne oli matkaa viisi kilometriä.
Isäni harrasti maatalouden ohella puutavara-alaa. Ensin hän hankki ratapölkkyjä,
joita hakattiin metsistä kaikista sysimännyistä ja peltojen laitamilla kasvavista vanhoista männyistä. Rautateillä tarvittiin runsaasti ratapölkkyjä. Hänellä oli Sumpulan
saha vuokrattuna aina pulavuosiin saakka.
Sumpulan saha oli kaksiraaminen saha ja siellä sahattiin ulosvientipuutavaraa,
kuten lautaa ja lankkuja sekä höylättiin panelia rakennusten sisustamiseen, myös
kimpilautoja tehtiin laatikoiden rakennustarpeiksi. Myös “egyptin parrua” tehtiin
jonkun verran vuosittain.
Savotalla oli mahtavan hyvä savivuori, mistä tehtiin tiiliä. Tiili poltettiin sahauksen jätepuulla, näin valmistui punatiiliä paikkakunnan tarpeisiin. Tiiliä vietiin myös
naapurikuntiin ja niillä muurattiin moneen taloon uunit ja hellat.
En voi olla kertomatta, miten jatkosodan aikana kävi venäläiselle postilentokoneelle. Kun se harhaili kannaksen sumuisella taivaalla, niin Suomen lennoston
koneet kävivät ohjaamassa sen tähän Sumpulan lentokentälle. Kun Venäjän lentokoneen lentäjä huomasi tulleensa Suomen kentälle, niin yritti se lähteä kiireesti
pois. Silloin kentän reunustalla olleet sotilaat ampuivat muutaman konepistoolisarjan päin venäläisten konetta sillä seurauksella, että kone lähti, mutta kun oli haavoittunut, niin putosi se noin neljänsadan metrin päähän tähän Savotan savimonttuun niin pahoin, että kone murskautui. Tämän tapauksen olin näkemässä henkilökohtaisesti, kun menin savea hakemaan.
Siinä se sitten hyrisee (seuraava sivu) meidän FORDI lanttukuorma lavalla. Tätä
autoa käytettiin sekä maatalouden ajoissa että siellä Sumpulan sahalla. Mukavahan
sillä oli iltasilla tulla sahalta kotiin, ei tarvinnut hevosella tulla. Muuten isäni kertoi,
että tämä auto oli sitkeävetoinen. Tämä oli meidän ensimmäinen kuorma-auto.
Meillä oli ainakin kaksi kuorma-autoa tämän jälkeen. Tämä on vuoden 1927 malli.
Viimeinen kuorma-auto oli Studebaker-merkkinen amerikkalainen auto ja se auto
oli talvisodassa ja tuli ehjänä takaisin ja sitten se meni Liinahammarista tavaran
ajoon.
Karjalan kannaksella rakennettiin paljon maanteitä ennen sotia ja teille tarvittiin
soraa rakennusaineeksi. Maantiet olivat kaikki sorapintaisia, ei tunnettu öljysorapintaisia teitä niin kuin nykyisin ovat kaikki päätiet. Tämä Ford on ollut soranajossa
omalta hiekkamontulta, mutta ei varmaankaan kovin painavilla kuormilla.
Kannaksella olivat maatilat useinkin monessa eri lohkossa samalla paikkakunnalla, joten piti kulkea aina eri peltojen väliä. Härkösenmäen tilan pellot olivat
kahdeksassa eri lohkossa, mutta eivät olleet kotitilasta kaukana. Työt tiloilla piti
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suunnitella niin, että mentiin tilanteen mukaan aina kyseiselle tilalle. Esimerkiksi
heinää tehtiin ilmojen salliessa tila kerrallaan.
Muistan viljanpuintiajan, kun riihessä puitiin varstoilla. Ensin lyhteet ahdettiin
riihen parsille ja riihtä lämmitettiin kaksi-kolme päivää, minkä jälkeen lyhteet
olivat kuivia ja voitiin alkaa viljan puinti. Riihessä oli myös puimakone, mikä sai
käyntivoimansa hevosparin vetämänä. Hevospari käveli ympyrää ja veti aisaa, jonka yläpuolella oli väkipyörä ja siinä ketju, joka kulki puimakoneen väkipyörään ja
sai aikaan riittävästi vauhtia puimakoneen varstaan.
Muistan miten mahtavan jyrinän tämä puimuri piti käynnissäoloaikana ja sen
ääni kuului kilometrien päähän. Viimeisinä vuosina, kun Karjalassa oltiin, puitiin
vilja uudenaikaisilla puimakoneilla ja puintipaikkana oli kyseisen peltolohkon varastorakennus.
Härkösenmäen tilalla oli peltoa 59 hehtaarin ala. Kolme peltolohkoa rajoittui
järveen ja kesällä oli miellyttävää käydä uimassa kuumana kesäpäivänä. Kotitilan
alapuolella oli myös järvi, mutta siinä ei uitu, käytettiin sitä vain kalastukseen.
Metsämaata oli tällä tilalla lähes kaksisataa hehtaaria ja metsän sisällä oli pieniä
lampia, myös Rautjärven mutalahti oli metsämaan sisällä.
Vanhempani kumpikin uurastivat parhaat elinvuotensa Karjalassa Härkösenmäen tilalla. Äiti huolehti karjasta ja oli emäntänä ja lastenhoitajana. Talossa oli kaksi
päivätyömiestä ja kaksi naispalvelijaa ja lisäksi pidettiin kausiaikaisia työmiehiä.
Sitten tuli sota ja kaikki oli jätettävä, oli lähdettävä sotaa pakoon. Mutta me
tulimme takaisiin kotiimme jatkosodan aikana heinäkuussa 1942. Taloamme ei
enää ollut, sen olivat venäläiset polttaneet. Aittoja oli ja karjarakennusta vähän
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jäljellä. Kotikoivut olivat jäljellä ja ne tervehtivät tulijoita. Jatkosodan aikana aloitimme taas uuden elämän ja rakentamisen kodissamme, kunnes tuli taas lähtö ja kai
viimeinen lähtö. Tämä viimeinen lähtö koti-Karjalasta oli 10. päivänä kesäkuuta
1944.
Päämajan Kunniamerkkitoimisto lähetti isälleni Albert Loposelle Puolustusvoimain Ylipäällikön antaman 4. luokan Vapaudenristin sururistin omistuskirjoineen
poikansa Kaarlo Kalevin Loposen KUNNIAKSI JA MUISTOKSI.
Sotatoimialueella leipäviljan kasvattamisesta ja luovuttamisesta yleiseen kulutukseen Suomen Marsalkka muistaa isääni seuraavasti: ISÄNMAAN NIMESSÄ JA
SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAIN YLIPÄÄLLIKKÖNÄ olen minä kansalaisansioistanne sodassa antanut TEILLE Maanviljelijä Albert Loponen VAPAUDENRISTIN 2. LUOKAN ANSIOMITALIN, SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIM.

Tässä sitä on isä Albert ja äiti Elin ja lapsia neljä. Ollaan kotikoivun alla valokuvassa.
Vanhin lapsista on isän lähellä Kaarlo ja sitten on Aura ja seuraava on Ester ja viimeisenä mekossaan Tuomas. Näiden lasten lisäksi syntyvät vielä Simo Sampsa vuonna 1930 ja
Ilkka Pertti 1929. Kaarlo kaatui rintamalla 1941 ja Ester ja Simo ovat kuolleet ja isä kuoli 1954 ja äiti kuoli 1975. Aura, Tuomas ja Pertti ovat elossa. Semmoista on elämä ei tänne tulla olemaan vaan aikansa on kaikella.
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Lapsuusajan muistoja
Tuomas Loponen (20.9.2002)
Minun äidilläni oli kaikkiaan 6 lasta ja äiti kertoi meidät synnyttäneen kaikki
saunassa ja samoin oli toisen veljen vaimo Maria synnyttänyt 7 lastaan saunassa.
Siihen aikaan ei paljon kätilöitä ja lääkäreitä ollut synnytysavustajina. Saattoi naapurin emäntä käydä auttamassa. Sauna lämmitettiin ja muuripadassa keitettiin lämmintä vettä, jota tarvittiin synnytyksessä.
Huoneita oli talossa riittävästi, minä nukuin keittiökamarissa ja vanhemmat
lapset nukkuivat yläkerran huoneissa. Meillä oli kolme vaateaittaa, joissa nukuimme kesällä. Aitat olivat hirsistä ja niissä ei ollut ikkunaa, vain sellainen pieni 15 cm
x 15 cm aukko, jossa oli lasilevyikkuna. Meillä oli vuoteissa peittona lampaan
nahkavällyjä pehmeitä turkiksia. Talossa oli tilava tupa, jossa lapsia myös nukkui.
Tuvan vakituinen asukas oli isoisäni Juhon veli Taneli Loponen, hänen sänkynsä oli
uunin takana ikkunattomalla seinustalla. Taneli-setä oli hyvin vähäpuheinen, mutta
osoitti syvää kunnioitusta käytöksellään. Aamulla herättyään hän peseytyi keittiön
puolella ja palasi vuoteensa päähän lukemaan aamurukoukset ja näin hänen päivänsä alkoi.
Pyhäisin Taneli-sedällä oli tapana tuvan pöydällä lukea Raamattua ja toisinaan
hän soitti yksikielisellä virsikanteleella virsiä. Taneli huolehti polttopuiden pilkkomisesta halkoliiterissä ja aitojen teosta. Hän myös korjasi lasten kenkiä ja talvivarusteita sekä kasvatti kesäisin tupakkaa, jota hän itse jalosti ja poltti piipussa. Taneli
kuoli vuonna 1936 ja muistan hänen hautajaisensa.
Me lapset teimme usein uintimatkoja yhdessä serkkujeni, kuten Einon ja Annan
seurassa. Kävimme Töllikkö-järvessä uimassa ja Kaartolammilla sekä Hovinjärvessä Nypelön rannassa. Kalareissuja teimme useimmiten Linnajärvelle ja Mutalammille, nämä järvet olivat kotipaikkamme lähellä. Kevättalvella kävimme kalassa
Rautjärvellä, onkimassa ahvenia jään päältä lyijyongella, siihen otti ahven erittäin
hyvin. Savotan joessa kävimme Joron Einon kanssa rapuja pyytämässä ja saimme
runsaasti saalista.
Meiltä oli kansakoululle matkaa noin kilometri. Koulumatkan kuljimme kesällä
kävellen ja talvella hiihtäen. Koulumme oli valkeaksi maalattu, erittäin näyttävä
rakennus, siinä oli kaksi luokkaa, yläkoulun luokka ja alakoulun luokka. Koulumme sijaitsi kauniilla järvenrantatontilla, jossa oli opettajalle puutarha ja viljelysmaata. Opettajina toimivat Vilho ja Maija Meronen. Maija opetti alaluokkia ja Vilho
yläluokkia. Tässä koulussa ehtivät saada päästötodistuksen kaikki Loposen lapset,
paitsi meidän nuorimmat Simo ja Pertti ennen talvisodan alkamista.
Talvella oli hiihtoharrastus ja mäenlasku mieleisintä urheilua meille pojilla aina
koulupäivän jälkeen ja pyhäisin. Siihen aikaan eivät lauantaipäivät olleet vapaapäiviä, vaan koulussa oltiin myös silloin.
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Minä sain useana talvena uudet kotikudonnaiset sarkahousut ja pystykauluksisen
villapaidan, mitkä olivat erittäin lämpöiset nuorelle pojalle. Äiti kutoi tavallisesti
yhden sarkakankaan talvisin ja räätäli ompeli siitä meille lapsille vaatteita.
Meillä oli hevosia tavallisesti kaksi paria, joilla peltotyöt tehtiin ja kaikki ajot
suoritettiin. Muistan Raudun-Veikon kantakirjaorin, joka oli vihainen. Tämä ori oli
kärryjen edessä aidan luona, kun setäni teki myllykuormaa ja minä menin kaikessa
viattomuudessani tätä hevosta pääpuolelle taputtamaan. Silloin tämä ori puri minua
rinnasta, että veri vuosi ja arpi oli vuosia rinnassa.
Keväällä koulusta tultuamme tutkiskelimme lähialueen mäntyjä etsien variksen
pesiä. Varis muni pesäänsä pääsiäisaamuna aina ensimmäisen munan ja kun se oli
muninut neljä munaa, vaihdoimme variksen munat kanan muniin ja varis hautoi
kanan munat niin, että kolmen viikon kuluttua haettiin pesästä pienet sirkuttavat
kananpoikaset kotiin uunin päälle lämpöiseen ja tarkalla ruokavaliolla ruokimme
niitä. Neljäkin varista hautoi keväisin meille kananpoikasia.
Kesällä elokuun puolella kävimme Leinikylänjärvellä keräämässä näkinkenkiä
järven hiekkarinteestä, jossa oli vettä noin 70 cm. Näkinkengät kerättiin rantanurmelle kuivumaan, josta ne haettiin muutaman päivän päästä ja säkitettiin ja tuotiin
kotiin. Näitä näkinkenkiä sitten pitkin talvea hakattiin hienoksi murskaksi ja annettiin kanoille.
Ikävä tapahtuma sattui eräänä kesänä, kun kylän kaksi isoa koiraa raateli laitumella olevat Kalmin talon lammaskatraan kuoliaaksi. Koulumme opettaja uskoi
ensin, että koirat olivat meidän koirat, kun meilläkin oli kaksi isoa koiraa. Opettaja
sanoi, että kyllä meidän Maija Loposen koirat tuntee, kun ne ovat lasten mukana
olleet koulullakin. Lähempi tutkiskelu osoitti, etteivät Loposen koirat olleet pahanteossa silloin.
Lauantai-iltaisin seuratalolla oli iltamat ja pyhäpäivänä oli usein kuusiaidan
varrella korttia pelaavat miehet korttiringissä. Jos me lapset menimme kurkistelemaan sinne, niin meidät ajettiin sieltä pois.
Raudun valtauksen 20-vuotismuistojuhla oli Raudun harjoitustalolla 5. päivänä
huhtikuuta 1938. Muistan tämän juhlan siitä, kun meillä oli vieraina pitkämatkalaisia sotilashenkilöitä. Juhlat kestivät kaksi päivää. Juhlapyhänä olimme Einon kanssa Linnajärvellä talviongella ja minun äitini hopealusikasta tekemääni onkeen tarttui niin iso ahven, ettei se sopinut tulemaan avannosta ylös vaan ensin piti suurentaa
avantoa.
Muistikuvia lapsuusajan lähinaapureista tulee ensin mieleeni Mikko Kiesiläisen
perhe, joka asui metsänreunassa pienessä harmaassa mökissä. Lapsista oli vanhin
Matti-niminen poika ja yhdessä käytiin koulua. Matin myöhemmistä vaiheista voisin mainita rohkean urhoollisuuden sodassa. Asemasodan aikana Matti kävi yksin
vihollisen puolella tihutöissä, räjäyttämällä vihollisen korsun. Matti sai Siiranmäen
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taisteluissa täysosuman eikä hänestä jäänyt mitään muuta kuin muistot. Matti oli
alikersantti sotilasarvoltaan.
Kesällä heinäkuun puolella kypsyivät metsämansikat, joita kasvoi tietyissä paikoissa erittäin runsaasti. Mansikassa käytiin ja piti olla hiljaa ja varovainen, ettei
kukaan huomannut varsinkaan maanomistaja, sillä toiset vartioivat mansikkapaikkojaan tarkasti. Sama koski myös vadelmapaikkoja.
Meidän talon ohi kulki kesäisin parrakas Joron Ukko, joka meni Linnamäkeen
raivaamaan peltoa. Lapset hakivat iltasilla Ukon kotiin hevosen kyydillä. Joron
Ukolla oli Linnamäessä raivattu kaunis vainio.
Meillä lapsilla oli aina kesällä oma kerhomaa, jossa kasvatimme porkkanaa,
punajuurta, lanttua, kaalia, sipulia ym. Kerhoneuvoja kävi opastamassa ja tarkastamassa, että kaikki oli kunnossa. Taimilavan yläpuolella oli omenapuu, jonka omenat kypsyivät varhain ja olivat erittäin maukkaita. Niitä nimitettiin naliffeiksi. Omenapuita oli useita kymmeniä ja samoin viinimarjapensaita. Puutarhassa olivat mehiläispesät. Mehiläiset parveilivat usein kesällä, mutta antoivat hyvää hunajaa ja
pölyttivät omenapuun kukat keväisin.
Lasten piti hoitaa kanoja ja ankkoja. Kanalan puhdistaminen ja kanojen ruokkimisesta piti toisinaan huolehtia. Kanala oli jaettu neljään osastoon ja keskellä
kanalaa oli lämmitettävä uuni, jota talvella piti joka päivä lämmittää. Kussakin
osastossa oli orret, jotka laskettiin iltaisin alas, että kanat voivat yöksi nousta orsille
nukkumaan.
Koulusta annettiin syksyllä lapsille lomaa perunannostoon, jossa olimme mukana. Perunan nostaminen tehtiin varsikuokalla kaivamalla penkistä perunat ylös ja
sitten ne säkeissä vietiin maakellariin. Kellarit olivat riihen takana metsänrinteessä.
Järvien jäätymisen jälkeen teimme mutalammin jäälle karusellin ja luistinradan.
Piisamit tekivät joka talvi runsaasti pesiään mutalammin rannoille. Se oli suotuisa
elintila piisameille ja kaloille. Lapinlahden kylästä Suvannon rannalta Leppäsen täti
toi korilla kuhia ja siikoja usein keväällä ja syksylläkin. Leppäsen täti oli useana
syksynä perunaa kaivamassa Loposen pellolla.
Keväällä huhtikuun loppupuolella laitettiin jäänpäältä rysät ja katiskat kalojen
kutupaikoille. Hakattiin tuuralla avanto, mihin kalanpyydys asennettiin. Tämä kalastaminen tehtiin etupäässä Linnajärvestä ja Mutalammista. Kyllä kalassa käytiin
myös Rautjärvellä, Hovinjärvellä, Tölliköllä ja Kaartolammilla.
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Paimenessa vuonna 1938
Tuomas Loponen (4.2.2001)
Meidän kylässä oli ennen vanhaan joka talossa paimenet, jotka kulkivat karjan
mukana ohjailemassa karjan kulkureittiä niin, ettei karja eksynyt kenenkään viljapeltoon. Syksyllä Mikkelin päivänä pestattiin seuraavalle kesälle paimenet valmiiksi. Paimenet menivät syksyllä jatkamaan koulunkäyntiä, mutta olivat keväällä valmiiksi pestattuina menemään taloihin paimeniksi.
Karja laskettiin navetoista ulos tavallisesti toukokuun 15.–20. päivän aikaan. Ai
sitä riemua ja menoa, mitä ulos laskettu lehmäkarja esitti ensimmäisenä ulkoilupäivänä. Siinä puskettiin ja ammuttiin kovalla äänellä ja etusorkilla kaavittiin maata
niin, että rapa lensi. Tähän aikaan useimman talon lehmät ja lampaat kulkivat
väljillä laitumilla, siis metsälaitumilla, missä ei ollut aitoja ollenkaan, oli vain
laajoja järvien välisiä kannaksia, missä karja kulki vapaana.
Minun kotitaloni omisti Koivumäki-nimisen tilan, joka oli pinta-alaltaan 26
hehtaaria ja siinä oli 20 hehtaaria hyvää hakamaata, mikä oli jaettu neljään suunnilleen saman kokoiseen osastoon. Aidat olivat piikkilanka-aitoja, joten niitä täytyi
varoa veräjien alueella, etteivät lehmät päässeet repimään jalkojaan.
Aamulla oli herätys siinä 6:n aikaan ja vähän aamupalaa haukattuani menin
kiireesti hakemaan lehmät yölaitumelta tarhaan, missä äitini ja lypsyapulainen lypsivät lehmät ja minä hosuin kärpäsiä lehmistä, että lehmät pysyivät rauhallisina.
Kun lehmät oli lypsetty ja maito viety jäähdyttämöön, niin paimenella alkoi varsinainen työ. Karja kuljetettiin sinne Koivumäkeen. Matkaa on hakaan noin 2 ½
kilometriä. Ensimmäisinä päivinä karjan kuljettaminen hakaan oli vaikeampaa,
koska lehmät eivät ymmärtäneet, että ne ohjataan hyville ruokamaille. Matka sujui
myöhemmin mukavasti, kun oltiin selvillä, mihin ollaan menossa. Matkan alkutaipaleella oli tien kummallakin puolella kasvavaa mäntymetsää noin puolen kilometrin kohdalla, vasemmalla puolella tietä oli pohjaton Pahalampi suorantoineen. Ja
sitten taas metsätaivalta, kohta tuli sellainen aho, tien kahden puolen, tätä ahoa
kutsutaan Lama-ahoksi. Tässä vietettiin piirileikki- ja juhannuskokkojuhlia aikoinaan. Taas kuljetaan metsätaivalta ja kohta on tien vasemmalla puolella Rekon
Aunen mökki ja niin ollaan pian Köninkin talon kohdalla ja Töllikön järven rannalla. Lehmät kulkevat aivan järven rantahietikolla ja juovat vettä järvestä janoonsa.
Loppumatka hakaan kulkee peltoaukeamalla olevia kujaisia pitkin. Kujaisilla tarkoitetaan sellaista tietä, mikä on aidattu vanhanaikaisella puuaidalla kahden puolen
tietä ja on noin kolme metriä leveä. Aukaistaan haan veräjä, mikä on ensin ja sitten
osaston veräjä sen mukaan mihin osastoon lehmät ajetaan.
Haka on kokonaisuudessaan erittäin kumpuilevaa ja kasveista rikasta, karjalle
mieluista syötävää on riittävästi. Siellä on pähkinäpuita kasvava kumpu ja pimeä
metsä, johon ei kirkkaimmatkaan auringon säteet pääse valaisemaan. Kumpujen
rinteissä on useita kettujen ja metsäsikojen pesiä kaivettu maahan. Mustia ja punai-
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sia viinimarjapensaita on monessa rinteessä ja yleisesti puusto on tuomia, vaahteroita, lehmuksia ja lepikoita, missä metsämansikat kypsyvät myöhemmin kuin
muualla. Tämän hakamaan rajoilla kasvaa myöskin pajuja, joista kesän aikana
kiskoin pajun parkkia, jonka kuivasin ja syksyllä isä vei autolla parkkisäkit Pietiäisen Villen nahkatehtaaseen. Kerrankin muistan, kun sain parkeista 54,00 markkaa
se oli paljon rahaa siihen aikaan. Paimenella oli myös muita hankehommia siinä
lehmien vahtimisen ohessa. Lehmät olivat aidatuilla osastoilla, mutta niitä piti
jatkuvasti seurata. Heinäkuun loppupuolella kypsyivät isot lepikkomansikat, joita
keräisimme ja pakkasimme hienoihin tuohiropeisiin. Aamulla oli vietävä varhain
tuohiropeet kirkolle Viipuriin lähtevään linja-autoon. Mansikat olivat Viipurin
kauppiaalla kahdeksan aikaan ja linja-auton kuljettaja toi rahat mansikoista palatessaan. Tällainen maasto, kasvit ja tekeminen oli minulla 11–13 vuoden ikäisenä.
Vielä tähän liittyy kalastaminen aluslammista, joka on haan yhdellä sivulla. Siitä
uistimella saatiin haukia aina silloin tällöin.
Varjosta mitattiin kellonaika ja se olikin tarkkaa sillä lehmiä ei saanut kuljettaa
kotiin ennen kello seitsemää iltapäivällä. Kun lehmät kävelivät kotiin, ne ajettiin
tarhaan ja nyt alkoi iltalypsy. Tehtiin lehmäsavuja, että sääsket ja muut itikat pysyivät lypsäjistä ja lehmistä loitolla. Kun lehmät oli lypsetty, niin maito kuljetettiin
jäähdyttämöön ja lehmät laskettiin yölaitumelle, mikä oli tarhan lähellä.
Syksypuolella kesää piti kuljettaa lehmät usein jonnekin niitylle tuoretta, uutta
ruohoa syömään. Kiipasillan niitylle kuljetettiin karja syyspuolella ja Hyvösenmäen
pellolle, Kaitaisiin ja Retuisten pellolle. Leinikylän puolella olivat Ihantalan ja
Koskelan tilojen pellot, joissa piti olla syyskesällä paimenessa. Syksyllä elokuussa
aloittivat koulut lukuvuotensa, mutta läheskään kaikki paimenet eivät päässeet
kouluun elokuussa, kun piti kulkea karjan mukana.
Kesänaikana oli usein sotilailla mahtavat manoverit Rautjärven ja Leinikylänjärven kangasmaisemissa, sinne oli pystytetty kokonaisia teltta-alueita, joissa sotilaat
asuivat ja välillä harjoittelivat tulevaa maanpuolustustehtävää varten. Osa kertausharjoitusmiehistä asui Harjoitustalolla. Niinpä minun piti myöskin kulkea täällä
omenia myymässä sotilaille. Olin monena iltana Harjoitustalon portilla käsikärryllä
omenakaupalla.
Kotini lehmät olivat korkeatuottoisia, maitomäärä ja voirasvakilot olivat siihen
aikaan tärkeitä lukemia. Lehmien nimistä muistan vielä muutaman nimen, Linda,
Lahja, Lemmikki, Leimu, Raita, Riemu, Orvokki, Tähikki ym. Lehmiä oli lukumäärältään 8–12 lehmää.
Maito vietiin joka toinen aamu hevosen kyydillä Maidonmyyntiosuuskunnalle
rautatieasemalla. Kotona kirnuttiin voita oman talouden käyttöön ja myyntiin meni
myöskin sopimuspaikkoihin.
Joutokarja, kuten vasikat ja hiehot olivat kotitalon lähellä omalla laitumellaan.
Liekki-sonni oli aina pässin seuralaisena omassa haassaan kesäisin ja hyvin ne
tulivat toimeen keskenään ja seurasivat ystävinä toisiaan.
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Tuohivirsusta nykyaikaan
Mikko Kalmi
Muistellessani paimenenaikojani Raudussa tulee mieleeni Rajaharju. Sen muodosti
iso, metsäinen alue, joka jäi Petäjäjärven, Lapinlahden, Riiskan, Kuninkaanselän ja
Vehmaisten kylien väliin. Sen suuret suot ja kankaat ehtivät tulla jo hyvin tutuiksi
käydessäni karjan jäljessä siellä monta kesää. Ensimmäisenä kesänä kävin siellä
enimmäkseen vain Eino-veljeni mukana, vaan jo toisena kesänä se uskottiin kokonaan minulle. Minun oli käytettävä jalkineinani tuohivirsuja. Ne olivatkin paimenen jalkineina erinomaisen käytännölliset. Suolle mentäessä ne kyllä heti kastuivat,
vaan kuivemmalle maaperälle mentyä ne melkein yhtä nopeasti kuivuivat. Ne olivat
myös keveät. Minusta kuitenkin ne olivat vastenmieliset pitää sen syyn takia, kun
toisilla paimenilla ei sellaisia ollut ja he aina nauroivat minun virsuilleni, alkaen
kutsuakin minua »Virsu Mikoksi». Päästäkseni niistä eroon potkin ne tahallani rikki
kiviin ja kantoihin. En sillä kuitenkaan pitkälle päässyt, isoisäni teki aina tilalle
uudet. Lopulta hän kuitenkin pääsi perille, että rikoin ne tahallani. Silloin hän sanoi:
»kun et näitä kerran halua kunnollisesti pitää, niin saat olla ilman». Mieluummin
olinkin avojaloin. Jalkapohjat kyllä siihen tottuivat, voi kivutta liikkua missä vain,
mutta jalkaselkämät ahavoituivat niin, että ne alkoivat muistuttaa paremmin rupisammakon ihoa. Niihin muodostui paljon pieniä verihaavoja, jotka tuottivat jatkuvasti lievää kipua, varsinkin silloin, kun joutui liikkumaan sellaisilla alueilla, jossa
oli muurahaisia. Voiteeksi näihin äitini neuvoi suolatonta voita, sen puuttuessa
käytin separaattorin öljyä.
Alkukesän päivät siellä salolla olivat tavattoman pitkiä. Kelloa ei pikkupojilla
silloin ollut. Ajan mitasta isoisäni neuvoi seuraavaa: »Kun seisot tasaisella paikalla, mittaa askeleilla oman varjosi pituus.» Keskikesän aikoihin se kello 12–6
välillä pitääkin suurin piirtein paikkansa, vaan 6 jälkeen varjo kasvaa nopeammin,
joten se menee huomattavasti kellon ajasta edelle. Silloin tällöin kävi isoisäni
paimenessa minun mukanani. Hän opetti minulle virsutuohien kiskomisen, samoin
virsujen teon. Vanhoja perinteitä vaaliakseni olen niitä valmistanut muutaman parin
kesässä aina viime kesään saakka. Tietääkseni pitäisi näitä töitäni yksi pari löytyä
myös Mikkelin museosta.
Tuon ajan henkeen kuului jonkinmoinen vihanpito eri kylien kesken. Se heijastui myös meissä paimenpojissa. Meilläkin tahtoi Kuninkaanselän poikien kanssa
mennä asiat joskus tappeluksi. Olihan vielä tuoreessa muistissa kuuluisat häät,
joissa meidän kylän miehet tappoivat yhden kuninkaanselkäläisistä ja puukottivat
seitsemää muuta miestä. Me emme kyllä tappeluissamme puukkoa tarvinneet, vaan
omatekoisia tussareita kyllä. Meidän yhteenottomme myöhemmällä ajalla ei mer-
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kinnyt mitään. Aikuiseksi päästyämme, toisiamme tavatessa, siitä aina nauraen
haastelimme. Olen tuota asiaa ajatellutkin näin: Ehkä se oli sisun kasvattamista
tulevia tehtäviämme varten. Juuri noista pojista hyvin moni sai käydyissä sodissamme sankarikuoleman. Läheisenä tuo menetys tunnetaan myös meidän perheessä,
veihän se meiltäkin sisareni miehen sekä Eino-veljeni. Hiuskarvan varassa sanoi
sotasairaalan lääkäri myös minun henkeni olleen. Jostain ihmeellisestä syystä sai
toivoton tilani paranevan käänteen ja täällä nyt invalidina etenen hiljakseen kohti
Joroisten hautausmaata. Toivon, että sukuni jäsenillä olisi tasaisempi tie ja että he
saisivat rauhan oloissa suorittaa tehtävänsä itsensä ja Isänmaamme parhaaksi.
Rautulaisten lehti no 24 eli 8-1960

Rautu
Vehmaisten poika
Muistelen palteita Karjalan kauniin. Ne palaavat mieleen taas vuosien takaa. Lähdön kiireinen kaameus kaipuun taas mieleeni tuo. Ammutut, silvotut kauniit männikkökankaat, poltetut talot ja revityt aittojen hirret. Ei kaiu kirkosta virret. Muistelen alkavaa kaunista kesää; yks’ kaks’ on ilmassa koneiden, tykkien pauhu. Särkyi
hetkessä kauneus kesän, on edessä taas suru. Lähde, jätä taas kerran kaikki. Haikeus, suru, täyttävät monen rinnan, Karjalain mennyt on taas ties monennenko kerran.
Näin tahto varmaankin ollut on Herran. Töllikön järven ja Haukkalan ojat, ne vielä
muistavat pojat. Meidät lähtemään varmaan oli luotu, synnyinsijoilta tänne tuotu.
Yhdessä vietämme muistojen iltaa. Käsivarsi, Karjalankannas on poissa, silti sultsinat paistuvat voissa. Raivatut uudet konnut, on lahonnut evakkoreki. Moni vaipunut haudan lepoon, kai jossakin keinuvi kehto, se on meidänkin elämän ehto.
Evakko viimeinen keino, on kokenut Karjalan heimo. Ajatukset nuo taas palautui. Olit mielessäin taas sinä Rautu.
Rautulaisten lehti 5/92
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Poimintoja kirjasta “Ei missiä muuall”
Liisa ja Vilho Kiesiläinen

Ei missiä
Ei missiä muailmas uo sellasii paikkoi varmastkua ko Lama-aho, Lama-kangas,
Rautjärve-kangas ja ne seuvut siint ympärilt. Jot myö oltais kaik samal ahol ja
samas paikas ni lienyö syytä miun mainita, jot mie tarkotan sitä ja huastan siint
ahost, ko ol siel Vehmaisii kylän peräl, sen tien varrel ko läks siint Töllikölt ja män
Pahalammin kautta Sopekankual.
Lama-aho nimkii ol sellane sesonk nim, sil ol kantavuutta. Jos sen nime perriä
liittykii sana, leikit, kalenat tai tantsut, ni sil sanayhistelmäl ol ihmieline voima. Se
leviskii salamanopeuuvella ilma mittiä tiedoitus- tai viestivälineitä. Sen nuoret
lukkiit kulkevist pilvilöist, lintuloin laulust ja tuule huminast. Ei sen alkupanos
tarvittu, ko jokkuu vua noi lounuan aikan tai vaik myöhempiäkii ajattel, jot Lamaahol on iltasil tantsut, ni iltasil se ol koko oma kylä, nuapurkylä, sen nuapurkylä,
koko pitäjä ja osaks toisekii pitäjä tiijos. Ennekö soittaja joutu iltasil aholl, ni
väkkihä ol vaik mil mital.
Jos myö jätetiänkii nuoret sin tantsimua ja illuo pitämiä ja katsellua sen ympäristyö ja sitä seutuu vähä tarkenpua. Eisittäi miun tuas pittiä sannuo, jot vaik mie
käytänkii täs pakinassain Lama-ahon nimmii, ni siint huolimat mie tarkotan kaikkii
Rauvu aholoi, kujassuita, mäkilöi ja mil nimil niitä missäkii kyläs sanottiinkii.
Jos katseltais asjua eisittäi piene onkpoja näkökulmast. Ni usottaks työ, jot ei
missiä varmastkua uo nii hyvvii petäjäjuureonkaloi ko just siin Juoksumiäe piäl.
Eikä missiä varmast onkpoja varvas satu nii makijast juureonkaluo ko just siin
paikas. Eikä missiä uo niin lämmintä hiekkua ko just siin Juoksumiäes, mis sai sitä
sattunutta varvasta parantua. Eikä missiä muailma lammis uo nii pienii, ruotasii ja
mustii ahvenii ko just siin Juoksulammis. Eikä mitkiä muu muailma pienet, mustat
ja ruotaist ahvenet uo nii hyvvii syyvä ko just ne Juoksulamme ahvenet. Ei mistiä
muailmast sua sellasii salakkoi, mil oisiit nii rehellise näköist silmät ko mutalahest.
Eikä missiä varmast uo nii äkäsii isäntii ko Surmasalmes ko pojat olliit vieniet heijä
ruuhie.
Ei missiä muual muailmas pientä onkpoikua nukuta nii makijast ko Valkijalamme lekol aurinkonousuaikua, ko ol koko yön ongel ollessuan valvont. Eikä missiä
uo sen äkäisempii vihulaisii, muurahaisii ja pisijäisii ko siel Valkijalamme rannal.
Kevät hankii ei missiä lie liukkaampii, kantavampii ja kauniimpii, poikajouko
hiihellä ko siel Lama-kankual.
Ei missiä hikise ropsikuorija selkiä käy talve viima ja tuisku nii sattuvast ko siin
melkei paljuaks hakatul Laman kankual. Tokko parempua suojapaikkua talve tuis-
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kuloi ja viimoi vastua lie muuvalt löyvettävis ko Pahalammi ja Kuatralammi notkoloist. Ei parempii puseikkolloi, katajatiheikköllöi voi kortilyöjät muualt löytää ko
Lama-aho laitamilt. Siel piäs hyväst varjuo, suojua ja huomaamattomaks ko suomalainen iskelmä Eurovisio kilpailus. Ja siel ei kataja helvekiä värähtänt, vaik ois
millaista luhvii tai pokernuamua näyttänt. Sellaist esintymisvarmuut, sanarehevyyt
ja lempnimilöi runsautta (mis “Ukoruato” ol lievempii) ei missiä muualla kuule ko
siel Lama-ahol, ko emännät tulliit meil miehil tuomua eväst tai pois ottamua korttisakist.
On totta, jot tiän Lama-aho seuttuu ei reunustanniet pyökit, jalavat tai palmut.
Eikä tuijat, kastanjat sen teitä ja kinttupolkui varjostanniet. Ei välmere sinist uallot
sen reuntoi hyväilliet eikä Kuupan keltaine kuu sin valouan luont. Kaikist näist
luonnoihanuuve puutteist huolimat siel kukki romantiikka. Siel nuoret unelmoivat,
rakentelliit tuuletuppii ja solmiit ikuisii liittoloi. Tosin näis asjois varmastkii annettii paljo kattiettommii lupauksii niiko kansaevustaja ehokas enne vualiloi vualpuhheissua. Ja monast siel petyttii niiko uskolline iänestäjä vualiloi jälkie. Mut kaikist
näist kattiettomist lupauksist ja kaikist pettymyksist huolimatta siel synty ikkuisii
liittoloi, liittoloi mis kaks ihmistä rakastiit toi-siuaa. Elliät onnellisen ja kasvattuat
kuka suuremma kuka pienemä tuvallise isämuata, tätä Suomii rakastavvii, lakkii
kunnioittavii ja veroherroi pelkiävii kunno kansalaisii.
Ei tiä Lama-aho kehumine ja muita paikkoi paremmaks julistamine uo sunkua
miu yksinäi keksimiä. Muistatha sie sillo ko vuonna kolkymmentyheksä lyötii
arpua ja viättii kissahäntiä Suome itsenäisyyvest ja olemassaolost. Ni eiks sillo niä
seuvut tulliet just esil. Eiks sillo tiä Rauvu ja Kannakse puolustuksest vastuus oleva
piälikkö valint Lamakangasta tukpatteristosa asemapaikaks. Eiks jatkosovas tivisijuonan komentaja, joka vastais tapahtumist Rauvu kohal, valint myöskii just näitä
seutuloi huolto ja komentopaikaksien joukoillien. Ei hyö ois valinniet huonuo ja
ala-arvoist, vua parasta mahollista sen pit olla.
Tätä mie en uo kaikil kehant kertuokua ja huastua. Ko mie uon ajatelt, jot jos
Jumala luuvesuan rautulaist ja rautulaise sieluu, ois tarvint mallii tai osviittaa, ni
Hiä ois varmast ottant sen sielt Laman seutuloist. Sil sellane sen pittiä olla; sellane
se onkki olt. Sen pittiä olla suur ja avara ko Lamakangas, sil se on joutunt ottamua
vastua nii paljo ja monenlaist. Sit sen pittiä olla luja ja vahva ko Lamakangas. Ei
liija kova, jottei murtuis, vua kovakii iskuu pysähtyy sen pintua ja häviää siint aikua
voittais ilma jälkii jättämättä. Sen pittiä olla herkkä tuntemua kaik kosetukset ko
onkpojan varvas ja omal lämmölliän parantammua pienet vauriot ko Juoksumiäen
hiekka. Sen pittiä olla rehelline niikö Mutalahe salakan silmä, vähhiä tyytyväine ko
onkpoika Juoksulamme ahvenii. Sen pittiä osata olla tekemisis kattittommii lupauksii kans ja oppii pettymiä uskollise iänestäjä tavoin. Siin pittiä olla sellane putama ko Kuatralamminotko, mihi se piäsyö suojua ja pakkuo kaikkie, koko muailmua
ja joskus jopa ommua itsiänkii. Kaikkii näihe lisäks sen pittiä pyssyy pinnal, piässä
esil ja tulla kuulluks niiko emäntä Lama-ahol korttisakkii vastua. Ja sit sen pittiä
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olla viel sellane, jot sen erinomaisuuve toisetkii huomua niiko sotapiälliköt sen
Lamaseuvun.
No sellane se on olt ja sellane sen pittiäkii olla. Siihe on kyl tult lisäpiirteit ja
siihe kuulumattomii ominaisuuksii, mitkä on vieraita sil, mut ilma niit se ei tule
juttuu tiäl muailmas. Siihe on tult moneskii tapaukses epärehellisyyt, omavoitopyyntii, ansaitsemattoman evun tavoittelluu toise kustannuksel, heikomma sortamist ja itsekehuskelluu. Ei tiä uo nii vuarallist ko eispestii näyttiä. Sil koko muailma on sellane ja tullaksie siin toimie on oltava samanlaine. Siihe antua oikeistuan
oikeuvenkii vanha ja tunnettu sanalasku, jot “vastukset ja viholline on voitettavis
parraite sen omil asseil”. Jot niä lisäpiirtiet onkii katsottava jonkinlaiseks elämän
elinkoroks ja indeksilisäks.
Oiskii hyvä tietiä, mitä nykyist niähe paikkoi haltijat ja omistajat on sielt löytäniet. Onks hyö tajunniet näihe paikkoi eriomaisuuve ja arvon. On myöskii asja,
mitä mie uon monta kertua ja usjast ajatelt. Jaksetuanks myö ja oppiiteks meijä
lapset näi nykyisii asunseutuloi kiintymiä samalviisii, sil ikävähä se on koko ikkiäse ja sukupolvest toisie ain ikävöijäkkii.

Ennevanhaset hiät
Ne ennevahaist hiät. Enneko niihe ast piästii, ol monta kommervinkkii ja seremuoniaa. Eikä se olt nii varmua, jot tyttö ois suant mieltiettyyse tai poika rakastettusa.
Vanhemmat sillo miäräsiit ja soppiit kenel tyttyöse antuat. Käihä se välist silliekii,
jot tyttö ei ies tuntent tulevua miestiä. Puhemies suatto tulla ilma sulhasehokastakii
kosimua iha toisest pitäjäst tai oma pitäjä toiselt laijalt. Puhemies ol usjast hyvä
huastamua ja kiittelemmiä nii talluo ko sulhasehokastakii, jot sai vanhemmat luppuamua. Eikä sillo nuorilkua olt nii hyvvii tilaisuuksii tavata ja tutustuu toisihie ko
nyt.
Kihupyhin suatto toisen pitäjän poika nähhä vierual kirkkomiäel tyttölapse, mihi
ihastu ja yritti piässä tuttavuutta tekemiä. Suatto poika tai tyttö nähhä myös toisie
kirkoparvel vastapiätä itsiä. Silloha miehet ja naiset olliit er puolil kirkkuo. Jumalanpalvelukse jälkie nuoret liikkuit parves kirkomiäel. Siel sai tarjota mieleisellee
tytöl poika limonuatii tai ostaa omenoit, jos puheille piäs. Tai tarjota kyyvin kottii
joko hevosel tai polkupyörän piäl. Tällasest tutustumisest suatto syntyy myös se
elinikkäine avioliitto, jos vanhemmat hyväksyit.
Näi hyväst jos käi, ni sit vanhemmat puhemiehe kans soppiit kuulutuksil mänön
ja häihe ajankoha. Sit pit viel morsiamme ja sulhase käyvä pappilas kuulusteltavan
osasiitiks hyö tarpieks ristinoppii ja myös sitä sisälukkuu, ja pit olla rippikoulu
käynt enneko naimisii männyö ajattelkua.
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Eikä sitä sitkiä nii vua vihil piästy. Kolmen pyhän peräkkäi kirkos kuulutettii.
Jos sulhane ol toisest pitäjäst, häne ol pyyvettävä omapitäjiä papilt naimakirja, ja se
kuulutettii samanaikasest siel kirkos ko kuulutukset avioliittuo morsiamme puolel.
Laulettiikii sillo: “Kirkkoherra kammaris on paperii ja pännä, sin se pittiä joka
tytön pojan kanssa männä.”
Sulhase puolel ei aiheutunt nii paljo kiirettä, jos ei talo olt rempallua ja ulkorakennuksetkii kunnos. Morsiamme koton tul monenlaist touhuu, ko pit suaha kuasnat täytie, vaik joka tyttö ja talo ol varustant niitä jo tytö rippikouluajast ja välist
ennenpiäkii. Pit olla ark- ja pyhävuatteit riittämii, moneks vuuveks, tilavuatteit,
tyynylöi, hurstiloi ja täkkilöi, sukkua ja kalsuu, jot ei mittiä olt vaijua uutie kottii
mäntyviä. Laulettiikii: “Sannuot meijä morsiamel, sillä ei uo mittiä, on viijet,
kuuvet kirssipuvut, muuta mitä pittiä”. Ja kyssyit: “Onks teil sänky varustettu
neljän tolpan kanssa, meil on vuattiet varustettu kuuven tyynyn kanssa”.
Näil tyttölöi viemisil ol monta nimmii. Kapiot taitua olla se ymmäretyin sana,
mut jokkuu varust myynii, kuasnua, pritanua tai säpätsäkkii. Kaikil ol sama tarkotus: pit olla paljo viemistä. Tiijos on, jot Rautuu tulija toi saunavastatkii tullessua,
muust puhumattakua.
Morsiame pit varustua viel näkijäisiikii tuleval apel, anopil, sulhase veljil (kytylöil), sisaril (natoloil) ja puhemiehel paita mone tasku kans. Häihe aikan sit anopil
leninkkangas ja apel paita. Ensimmäisen iltan pit tehhä tila apel ja anopil ja siihe
laittua tuomuase lakana ja tyynylöihi piällist.
Enne häitä morsian käi kummiise tai tättiise kans sukulaisis ja tutuis perheis
susimas. (Se tarkoittua, et sukulaiset antoit villua, pellavua, valmista kangasta tai
rahhuakii morsiamme myötäjäisii varte. Saattuoivat loukkaantuakkii, jos jätti käymättä.)
Sit tul hiäpäivä ja morsiamme koton piettiin läksijäiset ja sulhase puolel hiät.
Morsiamme kottii tul sukulaisii jo enne hiäpäiviä. Iellise iltan nuoret morsiame
sukulaist ja hyvät ystävät tantsiit morsiame tyttöyve loppumist.
Hiäpäivä uamun laitettii morsiame tukka ens kertua nutral, niiko sanottii ylliä.
Sitä enne se ol letil eli palmikol. Polkkatuka tultua muotii ei tätä enniä tarvint.
Laitettii huntu ja kesäaikan kukkasist ranssi sen piäl.
Puhemiehet ja sulhane tulliit hiäpäivä uamun. Heiät otettii vastua kartanol monin kysymyksi ja vastauksi enneko piästettii sissiä. Puhemiehet suattoit sannuo, jot
nuor orvarsa ain karkua tälkyläl, hiä tulliit etsimiä sil sopivua vastapuolt. Tai, ei uo
löytäniet toist seiväst aitua tehhessiä, jos tiält löytyis sopiva, ni kyl niit varokkait sit
myöhemmi kertyis.
Tuvassa ol katettu pöytä puhemiehii varte. Jokaista varte ol asetettu lautane, jol
ol iso valkone nästyykki. Puhemies suatto kyssyy, jot mitä ne on, ja sai vastaukseks
esmes: “Jäniksii ja niit suap ampuu.” “No, mil ne kuoluot?” Vastaattii: ”Hopia-

142
kuulil tai paperluntil.” Sit heil tarjottii syömist ja juomist. Hyö laittoit nenäliinat
useimmite käsvartie, jot tantsupaikaskii hyö olliit niiko erikoisasemas. Hyö käyttiit
sitä usjast nii näkyväst, jot heil suatettii laulua: “Sulhane on komia ja puhemiehet
sommii, mut ei ne ole meijä tytöt puhemiehii ommii.”
Usjast morsian vihittiin koton, etenkii kesäaikan. Sillo pappi haettii jo hyvi
uamust eikä nuoretkua männiet sitä enne tantsupaikal. Hyö männiit vast ko vihkimine ol tapahtunt ja monest senjälkii ko pappii ol lähetty viemiä pois.
Vihkimistilaisuuvest muodostu harras ja mielii jiävä hetki. Se tapahtu ulkon,
pihan kauneimmas kohas. Sulhane ei suant nähhä morsiantua sinä uamun enneko
hänet tuotii vihittäväks. Jos vihkimine tapahtu kirkos (vuossuan vaihties), puhemies toi sulhase kirkkuo ja morsiamme toi kummi tai täti, joka oli myös ylimäine
kuaso. Vihkimise jälkie kummatkii männiit kotihie ja sen jälkie vast tul sulhane
puhemiehinie morsiantua hakemua ja kaik tapahtu samal viisii ko uan jo kertont.
20-luvul suatettii lähtii morsiamme koist jo yhes, morsian nuoteinie ja sulhane
puhemiehinie, kirkkuo, mis Jumalanpalvelukse jälkie vihkimine tapahtu kirkkoväe
katsois. Se olkii juhlallist nähtäviä, ko morsian ja sulhane käveliit kirko keskkäytäviä hiämarssi soijes alttari ettie, mis pappi jo uottel.
Vihkimise jälkie jatkettii matkua sulhase kottii, mis piettii sit varsinaiset hiät.
Nuoteiks sanottii niit, jotka läksiit suattamua morsianta uutie kottii ja olemua häis.
Niihe kuulu morsiame tätit, setät, siskot ja veljet, lisäks viel ne nuoret, jotka morsia
ol pyytänt kuasoiksie.
Sulhase kottii ol katettu pitkä pöytä nuoteita vart. Pöyvä piähä asettu nuorpar,
puhemies sulhase oikial puolel ja kummi tai piäkuasoks valittu morsiamme vasemmal puolel. Pöyvä sivul, samal puolel kuasoiks sanotut tätit, siskot ja parruat
tyttöystävät. Heijä ettie ol laitettu kohvkupit, ussei ruusukoristeist, ja kuasot saivat
ottua ne omiksie pöyväst lähteissiä.
Toisel puolel pöytiä, kuasoja vastapiätä, istuit sit sulhase ja morsiame läheiset
miessukulaist siin järestykses ko olliit sopiniet. Morsiame isä ja äiti eivät osallistuniet näihi tulijaishäihi, hyöhä jäi kottii kostuamua sukulaisii ja nuapurloi, mitkä
olliit tulliet lähtijäisii, mut ei lähtiniet nuoteisii. (Morsiame isä ja äit tulliit sit viiko
piäst tyttäriesä uutta kottii katsomua ja näitä sanottii pieniks häiks. Niis ol jonkuverra sulhase lähisukulaisii ja nuapureit.)
Pöyvä piähä, mis sulhane ja morsian istu, tuotii luakia vat tai suur lautane liinal
peitettyn ja siihe sai kohvijuomise aikan laittua rahhua. Niä rahat otti sulhase
vanhemmat hiäkuluje peittämiseks.
Entisie aikua ol ain istumapöyvät. Juomise ja syömise tarjoilu kest joskus kauankii pöytii pittuuvest ja vieraihe paljouvest riippuen. Ko yhet pöyvällist ol suatu
syötettyy, laitettii puhtuat astiat ja tulliit seuruavat syöjät. Tässäkii ol jonkinlaine
järestys. Ku kaik kutsuvieruat ol syöniet, ni sit huuvettii kuokkavieruat syömiä.
Ainha sattu, jot paikal ol tult nuortaväkkii, vaik ei olt kutsuttukkua, tantsimua ja
toisii kans lustii pitämiä.
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Näi kului hiäpäivä syömise ja juamise ja tantsimise kans. Tul kerta sajun vuoro,
minkä peräst etenkii nuoteihe kuuluvat tekivät poislähtyö. Morsian ja sulhane istuit
tuas pöyväpiäs, johon tuotiin usjast seula. Sajujuojat antoit nyt nuorelparil kuka
mitäkii. Rahhua antavat panniit ne seulua ja ne sai nuorpar itsellie. Miehet lupasiit
usjast muutakii: lammasta, pässii, tarvekappaleita kute työvälineit. Kerra sulhase
kummi lupas kertua juuvessua nuore hevose ja anto sen kans.
Sit ol tapa, etjohokii aikua tuotii morsiame polvil poikalaps ja sanottii: “Täs on
poika polvelleis, räkänokka reisilleis, tie paremp, jos ossuat.” Sillo annettii morsiamel neula ja saippurahhua ja niä rahat sai hiä itse pittiä. Ol viel sellanenkii tapa, et
kuka morsianta tantsitti, pan esliina taskuu rahhua. Morsiamel muistutettiikii, jot
pua esliina vyölleis, ko lähet tantsupaikal. Tällie morsiamelkii kerty ommua rahhua,
eihä hiä minjäks tultua sitä mist ois muute suantkua.
Vähä kerrallua hiäväk vähen, mut nuoret suattoit tantsii toisinnua seuruavua
uamuu ast. Välil tytöt sannoit, jot käyviä piirleikkii, jot suavat soittajat syleksii.
Häihe aikan neuvottii morsianta, sulhasta ja anoppii monel taval. Kiitettii ja moitittii laulain anopil vaik tähä tappua:
“Kuule anop, kui mie neuvon: kohvii pittiä keittiä, minjä koi uo tuvaska, ni hänel
pittiä heittiä.” Iellie: “Kuule anop, ko sie ajat yöllä minjua ylliä, älä huuva nii
kovast, jot kuuluu ympär kylliä.” Sulhasel: “Kuule Juakko kui mie neuvon. Sie pie
Riittua hyväst, sie pie kohvit kotona, jot ei huol etsii kylält.” Morsiamel: “Ape sekä
anopämmän vuattiet pittiä sotkii kälyn lapsii lattialla. Niitä ei sua potkii.” Ja viel:
“Kuule Riitta, kui mie neuvon, pua tiä mielehesi: ota illal Juakkuo kiäjest ja vejä
viereheisi.”
Morsianta yleensä anopil kiitettii, vaik näi: ”Ossuapha se meijä Riitta kuttuo
sekä neuluo, ossuapha se anopillie leipäjauhot seuluo.”
Seuruvan uamun tulliit viel lähnuapurit hiätalluo ja sannoit, jot hyö tulliit rikkojaisil. Tiäjättähä työ, mitä se tarkotti; muute ei ois suant olla huntuu piäs eilispäivän.
Nyt on ajat muuttuniet paljo niist ajoist ko mie olin nuor. Jo sillo olliit tulliet
seisovat pöyvät pitoloi muotii. Seisovast pöyväst käytii ottamas syömist ja juomist
ja hiätkii ol lyhentynniet ykspäiväsiks, vaik usjemmast ne viel koton piettii. Jo 20luvul poika ja tyttö itse useimmite piättiit kene kans elinvuotiesa tahtuot elliä. Eihä
se ain olt vanhempii mieltä myötä ja anop sai joskus minjan, mist ei pitänt ja tytö äit
vävy, joka ei olt mieleine. Niihä ne suurperhiet vähä kerrallua hajosiit. Nyt on
harvinaist, jos jomma kumma äiti tai isä assuu lastesa luon. Näi onkii mielestäi
paremp. Nuorpar suap itsenäisest järjestiä oma elonsa eikä tule kireäks anopin ja
minjan välit. Sil eihä sitä nuor ja vanha uo ain sammua mieltä, ku uus olija tulluo
toisenlaisist oloist. Sain sen itse kokea miniän ollessain.
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Lapsuuteni Haukkala
Haukkala lienee kirkolta tultaessa alkanut virallisesti Kikkamullin notkosta. Meidän poikien Haukkala alkoi jo paljon aikaisemmin, Viittapatsaalta tai ainakin tienrististä lähtien. Tämä tie Viittapatsaalta Haukkalaan oli erikoinen siitä, että sen
rinnalla oli Pienitie. Pienitie oli muodostunut ojan toiselle puolelle, sitä myöten
pääsi mainiosti kävelemään ja polkupyörällä ajamaan. Viittapatsaalta oli Heikinsaunalle tasan kilometri. Melkein koko matkan tämä Pienitie palveli juoksuratana,
joten meillä oli oikein virallisesti mitattu matka, kun juoksukilpailuja pidettiin.
Lähtö ja maali olivat Muoniloisien ikkunan alla, sillä silloin saatiin tuvan seinäkellosta otettua oikein aika. Kilpailumatkaksi tuli kaksi kilometriä, kun juostiin Viittapatsaalle ja takaisin, sekä lisäksi Heikinsaunalle ja takaisin. Muoniloisien tupa oli
Kikkamullin mäen päällä.
Kikkamullin mäkeä ylösnoustessa oli oikealla Heikkilöisien peltoja. Sen alapuolella Lemmetinlamminsuo ja Lemmetinlampi, joskin itse lammesta oli jäljellä vain
nimi, sillä suo oli peittänyt sen alleen. Vasemmalla puolella oli Muoniloisien tupa ja
pieni pelto. Pellon alla oli luosa, joka oli puolittain Muoniloisien ja Heikkilöisien
maalla. Luosan keskellä oli metsää kasvava saari, saareen pääsi mukavasti
raja-aitaa pitkin.
Tämä luosa oli paljon meidän lasten elämässä. Keväällä lumien ja jäitten sulaessa, kun siinä oli paljon vettä, loihti lasten mielikuvitus sen mereksi ja keskellä
olevan saaren Amerikaksi, Australiaksi tai peräti asumattomaksi neekerien, ihmissyöjien ja murjaanien maaksi. Kohta laivat seilasivat näitten mielikuvitusmaanosien välillä. Herkästi myös rikkoutui rauha ja heti suuret sotalaiva-armadat olivat
menossa valloittamaan uusia maa- ja merialueita. Siellä oli Ryssän Niku, Saksan
Ville ja Engelsmanni. Myöskin Branska Jantusen Heikin (sen Turkkisenpellon Heikin) sanonnan mukaan oli kova valtio. Se myöskin lähetti männynkäpyisen hävittäjäeskaaterin näille vesille. Kyllä siellä silloin oli eri rytinä. Näitten tapahtumien
ollessa lähellä Suomen vapaussotaa, joutuivat siihen sotkuun osallisiksi Pullilan
punikit Kaljusen johdolla, sekä Mannerheimin valkokaarti. Kyllä jännitystä riitti.
Vaikka kevätpäivä on kuuluisa pituudestaan, niin lyhyeksi se kävi näissä sotatouhuissa. Kun iltapimeällä palattiin rintamilta kotiin nenät räkäisinä, jalkineet ja
riikineet märkinä ja kuraisina, joutuivat niin voittajat kuin voitetutkin suoraan
sotatuomioistuimen tai pitäisikö sanoa Sotatuomioseisoimen eteen, sillä ainakin
meidän äiti seisoaltaan näitä tuomioita jakeli. Moraalisena tukena hänellä oli Hotakka ja Satalatva (vaikka ei hän niihin juuri turvautunut). En tiedä miten nykyisessä Sotatuomioistuimessa noteerataan katumuksen kyyneleet, mutta sen tuomioistuimen edessä kyyneleet olivat valttia. Jos saikin ilmoille pienen itkun tyrskähdyksen,
oli tuomarin myötätunto syytetyn puolella ja asian käsittely lopetettiin. Pitkien
vankeustuomioitten ja suurten sotakorvausten sijasta kaivettiin uuninkamannosta
puuro tai paistipata ja liitan kolpakolta lämpimät villasukat sodasta palanneelle.
Heikkilöisien taloon ei meillä lapsilla ollut juuri kosketusta, kun heillä oli vain
kaksi suurta tyttöä, jotka eivät sopineet oikein meidän seuraan. Kun Heikki oli
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kyntämässä pellolla tai muussa työssä ja hänet nähtiin, niin juosta vilistettiin ohi
sillälailla hyppien kuin polkupyörällä ajaen ja hoettiin:
“Heikki heller kiv kelle
mäin tallii, löi pallii
taitto tammalt takajalan.”
Heikkilöisiin sauna oli aivan tien vieressä. Sodan aikana se lienee ollut jonkinlainen kaatuneitten kokoamispaikka, joten se oli saanut meidän lasten silmissä hiukan
pelottavan maineen. Vaikka ei sitä kukaan pelännyt, kun joukolla mentiin ohi,
kepillä vain risti seinään. Yksin kulkiessa toinen puoli tiestä oli mukavampi ja
kuivempi kulkea kuin saunanpuoli tietä.
Kirpitsäkennäs houkutteli aina lapsijoukon alkukesästä, silloin kun se oli heinänkasvussa, sillä sen pientareilta löytyivät kesän ensimmäiset mansikat. Syksyllä
Heikkilöisien ja Anttiloisien rajalla kasvavat pihlajat. Ollessaan täydessä marjaloistossa, olivat lasten mielestä kovasti tutkimisen arvoisia. Nimensä kennäs lienee
saanut vanhasta tiilenpolttopaikasta.
Leipmuan niitty ja saunanmäki liittyivät mukavasti yhteen. Niitty oli reheväkasvuinen ja mäki oli talvella niitä parhaita mäenlaskupaikkoja. Paljon käytettynä se
oli kaiken talvea sileä tanner. Siihen laitettiin joskus oikein puinen hyppyri “leksu”
ja hypättiin Kankkos-tyylillä ilman sauvoja.
“Ykiti kakiti liitee latee.
Vesse vemmel kukko murtee.
Reitee teimant käps”,
kaikui useamman kuin kerran kirkkaalla lapsen äänellä luettuna, kun leikittiin
kuurupiiloa ja kartun varastusta Riihennotkossa ja Kuopankennäällä. Täällä oli
myös Riihen kanava, jossa pitkälti kesään oli vettä runsaasti. Kanavaan oli hyvä
laittaa vesiratas ja useampiakin. Olipa joskus kaksi ratasta sarjassa, joista toinen
pyöritti toista puotinuorasta laitetun hihnan avulla. Eivät nämä rattaat pyörittäneet
eivätkä jauhaneet sähköä tai atomivoimaa eivätkä edes myllyä. Mutta ne jauhoivat
intoa, iloa ja uskoa omaan kekseliäisyyteen ja taitoon niitten poikien rintoihin, jotka
niiden parissa hyörivät. Ne jauhoivat yhteenkuuluvuuden ja sovun tunnetta. Ne
jauhoivat rikki meitä ihmisiä erottavat raja-aidat. Jos tämä poikajoukko joutuisi nyt
vuosikymmenien jälkeen laittamaan vaikka tuuliväkkärän riihen katolle, niin ei
varmasti tulisi riitaa siitä, tehdäänkö se itä- vai länsipäätyyn.
Matin suo, Matin haka ja pellot olivat meille miltei tuntemattomia ja tutkimattomia. Tiedettiin vain, että siellä oli Sohvi ja hänen tolhosarviset lehmänsä Otto ja
Onni.
Tikatsunaho oli taas paikka ja alue, jossa lasten mielikuvitus pääsi valloilleen.
Siellä saattoi tapahtua suuria asioita pienissä puitteissa. Sieltä löytyi norsu, karhuista ja muista möröistä puhumattakaan. Tosin näitä löytöjä oli todistamassa jo iäkäs ja
kaikki elämän kokemukset omaava setä-Antin rauhallinen ja sävyisä ruuna. Sen
aatelisnimi oli Aapeli, mutta me lapset sanoimme sitä vain tuttavallisesti Purkaksi.
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Lisätodistajina voivat esiintyä ison ja jykevän pässin komennossa olevat lampaat.
Pässin nimen olen unohtanut, mutta ei se ainakaan Gunnar ollut, eikä sillä liene
ollut Gunnarimaisia tapojakaan.
Hauklampea, vaikka se olikin kylän laidassa ja metsän sisässä, sanoisin kylän
sydämeksi. Tämä pikkuinen suon keskellä oleva mutapohjainen syvä lampi osoittautui koko aarteeksi. Monet olivat ne palvelukset, mitä se pystyi kyläläisille antamaan. Ensiksi se oli mainio pyykkipaikka. Sen vesi oli pehmoista ja ruosteetonta,
se puhdisti vaatteet ilman Sunilia tai Sertoa. Lammessa liotettiin pellavia, tässä
ominaisuudessa se palveli useampiakin kyliä. Lampi oli Haukkalan ainoa uimapaikka, siitä nostettiin jäätä kuuman kesän ajaksi, lammin jää toimi kylän lasten
luistinratana. Lammesta otettiin vettä pakkastalvina, kun kylän kaivot kuivuivat. Se
oli kylän yhteinen, se oli sopeutumisen tyyssija. Vaikka se oli yksityisen maalla ja
yksityistä tilan aluetta, ei sen luokse keltään pääsyä evätty. Lammin aho oli Haukkalan pyhäkkö. Siellä lakkaamatta lintujen kuoro lauloi kiitos- ja ylistyslaulua
Taivaan Luojalle.
Jussinotko, Härkösenaho, Papnotko ja Perähaka, parempia sienimaita ei varmasti mistään löydy. Kauniimpia koivikkoja, leppeämpiä lehtoja on turha muualta
hakea.
Poikien mäenlaskuparatiisiksi voisi hyvällä syyllä sanoa Jantusen pellolla olevaa
mäkiryhmää. Ryhmään kuului kolme mäkeä, jotka tarkoin jauhosolopan muotoisina
liittyivät toisiinsa. Yhtä mäkeä alas laskettaessa vei vauhti melkein mäen päälle. Jos
ladut ohjasi tämän niinkuin solopan päällä olevan mäen kautta, joka oli matalin,
pääsi melkein yhtäjaksoisesti laskemaan alamäkeä. Erikoisen hyvin tämä kävi päinsä keväthankiaisten aikana isolla kelkalla tai pajureellä lasketeltaessa.
Pettäikkö kuului myöskin meidän lasten valloittamiin alueisiin. Kun Vehmaisten
hovin maista jaettiin asutustiloja, ei tämä alue tullut heti viljelykseen, vaan jäi
eläinten laitumeksi, “haaksi”, niin kuin tavattiin sanoa. Voimakkaana maana tämä
alkoi nopeasti metsittyä. Muutaman vuoden perästä alueella oli voimakkaasti kehittyvä mänty- ja osittain sekapuumetsikkö. Mäntyvaltaisuuden takia paikkaa alettiin
kutsua Pettäiköksi. Kuten tunnettua, viihtyvät nuoret hyvin toistensa seurassa; niinpä lapsetkin kotiutuivat helposti nuoreen metsikköön. Olihan siellä puuhaa ja touhua. Suurimman homman kevätkesästä muodosti variksenpesien hakeminen ja oravaperheitten elämän seuraaminen ja moni muu lapsia kiinnostava touhu.
Siihen aikaan puhuttiin paljon urheilusta. Olivathan suomalaiset suurjuoksijat ja
yleisurheilijat tehneet maamme tunnetuksi muutamia vuosia tätä ennen saavutuksillaan suurissa maitten välisissä kisoissa. Pojathan eivät olisi poikia, ellei tämä olisi
heitä kiinnostanut. Ja kun oli jostain saatu kuulla urheilukentistä, niin tuumasta
toimeen. Täällä Pettäikössähän oli tasainen aho, mikä oli mitä mainioin kentän
paikka. Ensin potkupallokenttä, missä oli oikein maalit yläriu’un kanssa ja merkityt
rajat. Vielä hyppy- ja heittopaikat, niin kenttä oli valmis. Ankarasti tällä kentällä
kilpailtiin, joskus kaksikin kertaa päivässä ja joka sunnuntai olivat Olympialaiset.
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Kaikkien hyvien asioitten vanavedessä kulkevat myös huonot asiat. Niinpä tänne
Haukkalaankin tuli raivauskuume, kaikki vähänkin mahdolliset paikat piti raivata
pelloiksi. Tämä raivauskuume sivusi myös jo suureksi kasvanutta kentän tekijää.
Hän nimittäin raivasi muun alueen mukana kentänkin perunapelloksi. Eikö olekin
hassua, mitä on perunapelto, vaikka aikuistenkin poikien urheilukentän rinnalla?
Lienee vaikea vastata kysymykseen, onko oja joen poika. Vai onko asia päinvastoin, vai eivätkö nämä kaksi ole toisilleen sukua lainkaan. Haukkalaisilla oli ojia.
Oli yksi ja yhteinen ja lisäksi melkein jokaisella oli oma ojansa. Oli Kansikallion
oja, oli Korteenoja, oli Jantusen oja, oli Turkkisenpellon oja, oli Ojansillanoja, oli
Paukkusen oja, Mipsillan oja, Takaoja, Haaroinsillan oja ja ja... Näillä kaikilla ojilla
oli se yhtäläisyys, että näissä kaikissa virtasi sama vesi. Nimi johtui siitä, mistä
kohden ojasta puhuttiin.
Kerron nyt kumminkin ensiksi Ojansillan ojasta. Kaikkihan muistavat Pyykön
myllyn, siinä sillan lähellä. Tässä myllyn sulussa harjoitimme me pojat kalastusta,
mikä lienee ainutlaatuisinta maailmassa. Vai onko joku kuullut, että haukia on
pyydystetty hirttämällä? Jos tämän olette kuulleet, niin sitä ainakaan ette ole kuulleet, että ne on hirtetty kastikkaisheinällä. Oli nimittäin sillä tavalla, että hauen
poikaset, sellaiset hailin kokoiset, kokoontuivat siihen sulkuportin luo melkein
veden pintaan. Kun otti pitkän kastikkaisheinän ja teki siihen juoksusilmukan kuin
jänislankaan, niin hiljaa siirtämällä tätä silmukkaa voi sen pujottaa hauen kuonon
ympärille. Nopea nykäisy ja kala oli kuivilla. Juttuni vaikuttaa tosi kalajutulta,
mutta kun paljon puhuu, niin joskus tulee tottakin.
Tämä oja muutenkin oli hyvä kalastuspaikka, varsinkin silloin, kun sen rannalla
olevat niityt olivat luonnonniittyinä. Kalat viihtyivät ja lisääntyivät hyvin hiljaa
virtaavassa puhtaassa vedessä. Sopivia kutupaikkoja ojassa olivat mutkat, “vongat”. Niissä pajupensaat kasvoivat aivan veteen saakka muodostaen tuollaisia kutemisturoja luonnostaan. Helposti siitä meikäläinenkin kalastaja ongella pannukalat
nappasi.
Oja laski Sakkolassa Riiskan kylän kohdalta Suvantoon, josta taas Taipaleen
kautta Laatokkaan. Tämä selittänee tuollaisen pienen ihmeen, että ojasta tavattiin
lohia tai lohenikkoja, niin kuin niitä tavattiin sanoa. Lienee arvoitus, miten ne olivat
ojaan joutuneet. Mielessäni on kaksi selitystä. Ensimmäinen, että lohet olivat Laatokasta kotoisin ja nousseet Taipaleen kosken ja Riiskan myllysulun kautta. Tämä
on kovin epäiltävä, koska lohet olivat pienikokoisia, n. 1 kg painoisia. Miten ne
ovat voittaneet vastukset, etenkin Riiskan myllysulun. Toinen ja mielestäni uskottavampi selitys on, että joku isompi sukukypsä lohi on lähtenyt seikkailemaan Laatokasta ja joutunut aina sinne ojaan saakka. Joten ojassa näinollen oli oikein oma
lohikanta. Rauhallisia kutupaikkojahan ojassa oli riittämiin. Kohdalleni sattui kerran tuollainen lohenikko tavallisella mato-ongella. Ja uskotteko, olin sankari kokonaisen iltapäivän toisten poikien silmissä. Kalajutuissa saadut erikoiskalat kasvavat
aina niin kauan kuin jutunkertoja elää. Tämä minun loheni oli silloin ison sillin
kokoinen ja on pysynyt tähän saakka noin puolikiloisena.
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Muistat sie
Muistelma tapauksesta, kun huonokuntoista kylätietä yritettiin saada valtiontieksi
ja siitä seuranneesta hyvästä tuloksesta.
Muistat sie sen tien siint ko Tikatsult Viittapatsuaan luont läks, Tieristi kautta
Kikkamulli mäkkie ja siint Haukkalua. Kukkoloisii kohast läks toine huara Savottakankuaan kautta Huaroi ojall ja siint Riiskua.
Toine huara Oja- ja Pajamiäen kautta Sopenkankuaal, Kalojal ja siint Petäjärvel.
Kyl se tie ol huono ja likaine, siin ol luosa luosan piääl, rötkä toisiesa tavoitti.
Jalan siint piäs jotekute, jos olliit pieksut pitävät, pikisaumat parahiset. Hevosel ol
huono männä, rattuat luahasi lijassa, kiessit kovast keinahteli, telekat kulk tukalasti.
Autol siint ei olt asiakua, pit fillarilkii vauhtii ottua.
Siint tekkiit monet anomukset, käivät kovat kokoukset, kirjoittiit siint monet
kirjat virastoihi Viipurissa sekä herroil Helsinkihi. Tul sit kerra komiteja, tutkimaha
tilannetta, katsomaha kuta tehhä. Siin ol herroi Helsingistä, valtamiehii Viipurista
sekä oma vallesmanni ja kunnamiehet kuinkas muute. Sit oltii myö. Meit ol lapsii
aika lauma, kakaroita iso katras. Seistii siinä rintamassa, silmät suitsirenkahina,
sorm ol suussa sikarina, nenän piästä räkä roikku, piikkopöksyn pientareesta paljas
pieksämäki paisto. Meil olliit jalat kipijät, kurk ol nuokkint kinttuloita.
Siin ne herrat kotva tuumi, pistiit palamua tupaka ja sit piättiit tien kaik läp
käyvä aijuaa iha autollansa. Nyt tul meil lust ko hyö yritti. Ei ne piässiet monta
syltä, ko jo tiestä pohja petti. Ja sin se uppois niikö suoho, Buikki painu pahakerra,
Ei auttant hevosvoimat, työntiä se pit takaisi. Sitä työnsi suuret herrat, paksumahat
painelivat. Niil nous vesi virsun piälle, kura painu kalossiihi, lahkiet ne luahasi
lijassa, upoksis ol upsluakitkii.
Sieltä hiä nous pölky piälle, herra kannolle kapusi. Sanoi sieltä sanat kovat,
puhui piältä puise pölky, kaskusi kanno nokasta. Kyläläiste kuultavaksi, ihmieks
suureks isäntien.
Näi se herra hötkä huasto, lasetteli lausehia. Ei se ruunu rahojansa anna teijä
muaha panna, sirotella seteleitä tänne likalätäkköihi. Uottaha täst enne piässy, käyny vuosikymmeneiä ilma suuria rahoja, markkamiärii mahtavia. Siin ol tenä tienkii
piälle, piikkiparrua pahanlaine.
Mut ei ne ukot uskonehet, viel ol konstit käyttämättä, moni keino kokematta,
oma apu alkamatta. Ukot tekkiit uuvet tuumat, kutsuit kokkuo kyläläiset, panniit
kiertämiä kapulat, esi-issäin opettamat. Näi käsettii kaik kokoho, kaik tietä tarvitsevat. Mies talosta ja hevone, äveriääst useampi. Tuokua mukkua lapiot, kuokat,
kirviet, kassaratkii ja tulkua tietä tekemähän, talkohilla tavallansa. Näi se sitte siitä
alko, kylän voimin kohentua, oman avun auttaessa.
Kaikkii paikkoihi pahoihi, pantii pajupehkoloita, kankahalta katajia, närrie, havui kuorma miärin. Vällii kangasturpehetta, sitkijiä ko miehe selkä, hiekkua, sauvii
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samaverra siihe pintakerrokseksi. Sora sopiva kokoine kulutukse kestäväksi. Mut
kaikkii parruaks pijikkieksi, betoniksi pitäväksi, alle rautarunkoseksi varmoiksi
peruskiviksi, pantii nuapursopua, yhteishenki oivalline, usko omiin voimihimme,
oman avun auttaessa.
Kaivettii ojat oikosuorat, tien molemin puoli, pualut kaik pajokan päihi, mittatikut metrillensä, rumpusillat sopivasti. Jo tul siint tie komia, latu ko launoitoroku.
Kyl siint ol kepijä käyvä, rattahillakin ravia, pyörällä piäs mainiosti ilma vauhi
varaamatta.
Jos ois herrat Helsingistä, viisuaat miehet Viipurista tulliet sinne uuvestuase,
reisaillehet retkillänsä. Tasaisest ois auto mennyt, lännenrauta radallansa, ei ois
nisat letkahellu, ei ois sammunu sikari, ei ois kastunu kalossi, virsu vettä viipottannu.
Näi ko oiva yhteishenki kasautuu kaunihisti, tuottua se hyvä tulokse kyläkunna
kunniaksi.

Haukkalan kylätie Vehmaisiin vuonna 2013
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Viärinkö viritetty
Mie en muista uonks mie teil
uhont vielä ensinkiä.
Ko mie kerran kotosalla
istuin ihan yksinäi
ja töllöttelin telkkarii.
Sillo näin mie kuvat kummat,
Tessin kanaviin kautta,
ne tul iha oikopiätä
ohi lehtiohjelmien
kuuluttajan kertomatta.
Mie näin palasen parasta,
kaunehinta Karjalata,
rakkahinta Rautuamme.
Mut jos mie niä kuvat teille
rustuankii runoksi
laitan tasalausehiksi,
iärist, vieri asettelen.
Se ol varrai suntaiuamun
heleimmässä hellekuussa.
Luosat loisti, lammet läikky,
järvet kilvan kiiltelivät.
Puut ja pajut kaikki kukki
yksin pienet pihlajatkii,
niityn heinä heilimöitsi
kedot kauniisti kukoisti.
Aurinko just tiensä alko
Sumpulan Savotan luota.
Nyt niät sen Jannunmiäen piällä,
jos katsot kohti Kaskualata.
Potkelan piäl poutapilvi
lupais päiviä parahinta.
Käki kukku Heikin huassa,
Lamminahon laitamilla.
Pikkulintuin riemukuoro
laulain kiitti Jumalata
tästä Karjalan kesästä.

Savut kohois korstieneista
pyrkiit pystysuoraisina,
poutapilven pohjan puolta
ohi päivän ennusmerkin,
aina kohti korkeutta
kirkkautehen kadoten.
Nyt tulluo tuvan ovesta
käyvyö poikki porstuaisen,
ennen muita ennättävi,
emäntäinen uamuvirkku
tämän talon tarkkasilmä.
Siinä seisovi rapulla
katse kiertiä kartanoa,
viipyy pihapensahissa.
Kaikki kukat, kastikkaiset,
itse piharatamotkii,
kissanruoskaks kutsuttuna
toivottavat tervehdyksen.
Ei auta emännän kauva
siinä ilmua ihastella,
hänellä on tuhat työtä
sata suatava samoille,
viel ois kirkkuo kerittävä
pyhäuamun piätteheksi.
Mut jospa sanon miehelleni,
otankii aikuisen avuksi,
tekemähän tupatöitä
auttamahan askareissa.
Kuuleha sie siel tuvassa,
auta minnuu askareissa
laita vällei valmihiksi.
Keitä kuassa kattilassa
vahi kohvii vasitenkii,
jot ei kiehu liitan piälle.
Kanna pöytiä kakkaroita
ota nuastist nuorta voita
piirakkua välpalaksi.
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Katso uuninkamannosta
ota vaikka uhvatalla,
sukuniekka suppusuinen,
se on täynnä varrii vettä
ajateltu astijoille.
Laita separuattorikkii
liuhkivati valmieiks katso,
varrua maijolle manerkka.
Miun on lehmät lypsettävä,
syyvä suatava sioille,
laitettava lampahille,
vasikoille vasitenkii
jamakkua vaik juotavaksi,
sekä kauroja kanoille.
Siin onkii isäntä itse,
vahva niiko vaskivuori.
Hänel on kovat kulakat
paljo ruista rantehissa.
Ei uo liikoja läsinyt
ei uo tult viel topuliksi.
Piäl on puhas piikkopaita,
valkiat piketä ryntiät
näkkyyt sileritkan sisältä,
housut venäjän verasta,
suapasnahat naudikkuasta,
piässä on parahin liäppä
tuki tukan harmahtuvan.
Piipussa kotoinen kessu,
noussut nurkkavieruksilta
kasvatettu kartanolla.
Hiä on katsoa komia,
vastua kahta kaikkialla.
Siinä seisovi pihalla
viipyy kauan kartanolla.
Silmä katsuo kauemmaksi
aina peltojen perille
tavoittelluo takamaita.

Uatos siinä askaroitsi
kiertiä muistojen keräistä,
kertua kerran tekemänsä.
Tuost uon kannot kaivanunna,
tuolt uon kasannut kiviä,
tuon uon aijan itse tehnyt
rajamerkin rakentanut.
Tuos uon ojat auki luonut
viet johtanut jokihin,
tuol uon lehon leipämuaksi
kohennellut kuokallani.
Kiäet käyvät seläntuakse
askel kiäntyy kirkkotielle.
Viimeinkii emäntä itse
tulluo tutun touhukkuasti,
puvussansa parahassa
silkkihuivi hartioilla,
kirkkokenkii kirjan kanssa
köyhäsilkkii kiärittynä
kantavi hiä kainalossua.
Kirkkotielle kiiruhtavi
tuosta peltojen peräitse
kohallie hakojen halki.
Onha korttien haka kierrettävä,
siel on se heittiö hevonen
paha tamma paltehella.
Joskus se juoksuo jälestä
hirmuisesti hirnahtelluo.
Pitäskö polena ottua
keppi katsoa kätehen.
Hymähtiä, antua olla
tokko tuo nyt piälle tulluo
tokko on ies äkäine,
hetas taitua herja olla
lustiksie jälestä juoksuo
leikilliäse lennettiäpi.
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Lennekkälän lehon kautta,
Kutsar Matin kohalla,
tulluo tiellä tyttölöitä
nuori parvi nauravainen.
Mist lienyö hyö kylästä
ketä nuoret nauravaiset.
Kyl mie heijän kylän tiijen
tunnehea mie tulijatkii.
Usjast on yhessä oltu
tuanoin tuarainakomat,
on illoin käyty Lukelassa
viimeiks Vehmaisiin talolla.
Vielä isoiset isännät
kiiltävissä kiessilöissä,
virkku varsa valjahissa
aisoissa hyvä hevonen,
rinnalla emäntä tuhti
vallan niinkö vallasnaine
kohti kirkkuo kiiruhtavat.

Kellot kaikuu kutsuvina
yli kaikkien kylien,
kauas tuakse kangasmaihen,
tuovat sunnuntaisanoman,
vierittävät viestin pyhän.
Näin seutu suvessa kylpi,
eli rauhas rajankansa,
huomassa hyvän Jumalan
kiäen alla Kaikkivallan.
Lienks mie nukkunt, en mie tiijä,
vai lie olt viärin viritetty
tekovirhe telkkarissa.
Niin vua ne kuvat kulki
sielun silmien sivuitse.
Tuli mieli murhiellinen
kovin ankia ajatus.

Haukkalan kylätie Hovilta päin
vuonna 2013
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Piika pikkarainen
Olin piika pikkarainen, paimentyttönen pahainen,
suuressa ökötalossa, jossa ol paljon perettä.
Oli talossa tyttölöitä, miniöitä kaksin kolmin.
Siinä käskyjä sateli, tuli niiku turkin hihast.
Tule tänne, tie tätä, mäne tuonne, laita tuota,
liekuttele lapset pienet.
Ajattelin, aprikoitsin, kun en kaikkea kerinnyt,
joka paikkahan urennut, piätin pittiä puoliain.
Miust tul tomera tyttö.
Uamusil ahkerast ahersin, käskemättäkin kipasin.
Päivät metsässä oleilin, karjan kanssa kalkatellen.
Käet kukkui kultarinnat, heliästi helkytteli.
Koko päivän linnut lauloi, sireästi sirkuttaen,
ilman huolta huomisesta sekä päivistä pahoista.
Luoja heistä huolen pittiä, miks ei sitten miustakii,
pahaisesta paimentytöst, tästä pienest piikasest.
Piätin miekii huolet heittää, elliä päivän kerrallua.
Kuunnellessain lintuin lauluu, aloin miekii laulamua,
innostuin iha iloitsemmua.
Linnut miulle laulut toivat, metsä saneli sanaset.
Nii mie lauloin lapsosille, heille iltojen iloksi,
pyhäpäivän piätteheksi.
Sitten vuotten vieriessä aikuisillekin iloksi.
Olen aina pyyvettäissä saanut uusia sanoja,
milloin kirjoista lukien, usein ulkuo opittuja,
joskus uatokset omia.
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Liisa Kiesiläinen ja kotipuolen pyhäkoulut
Kerron pyhäkoulutietoja Vehmais-Haukkalan pyhäkoulupiireistä, joita siellä oli
kolme. Vehmaisten kylään, Hovijärveen ja Töllikkälään rajoittuvaan piiriin kuuluvien opettajina toimivat Liisa Honkanen o.s. Kiiski sekä Maria Loponen o.s. Kuparinen. Töllikön puoleisen piirin, joka rajoittui Leinikylään, opettajina olivat taas
äitini Helena Honkanen o.s. Kekki sekä Naimi Kekkonen o.s. Rajala. Kolmas piiri
oli Vehmaisten hovin mailta ja Haukkalan kylästä ja ulottui Hovijärven eteläpuolelta kirkonkylään. Siellä olivat opettajina Anna-Mari Kiiski ja Aino Kiesiläinen,
kauppias Matti Kiesiläisen vaimo. Nämä kaksi pitivät pyhäkoulua kotonaan ja
toivoivat, että joku nuorempi voisi käydä useammissa pyhäkoululaisten kodeissa
pitämässä pyhäkoulua. Niinpä 1936 kylälukusilla minut valittiin kolmanneksi opettajaksi. Tehtävän otin mieluusti vastaan. Olin juuri ollut oppilaana Jamilahden
kansanopistossa lähellä Sortavalaa, jossa oli johtajana hengellisten laulujen kirjoittaja ja säveltäjä Mikael Nyberg, satusetä Sakari Topeliuksen tyttären poika. Opistossa oloni avarsi hengellistä ja henkistä puolta itsessäni, vahvemmin sanottuna
vahvisti lapsena saatua uskoani Korkeimman johdatukseen elämässä.
Niinhän se kävi, että kylälukusten jälkeen liikuin pyhäisin eri taloissa, joissa oli
pyhäkoululaisia. He ja heidän vanhempansa olivat mielissään tästä toiminnasta.
Jouduin pitämään myös näytetunnit kirkossa, kun tuli piirini vuoro. Ja kuinka se
kannustikaan, kun sain kuulijoita ja toisilta pyhäkoulunopettajilta jo ensimmäisellä
kerralla hyvät arvostelut. Vuonna
1938 valittiin toinen nuori Mikko
Kalmin Maija-vaimo samaan piiriin
pyhäkouluopettajaksi, mutta hän ei
ehtinyt ennen sotaa toimia pitkään.
Kiertokoulun opettajista viimeinen
oli siskoni Elsa Honkanen, joka lopetti toimen isäni kuoltua. Isäni oli
kuljettanut kiertokoulun tavaroita
kylästä toiseen, eikä kyydin saaminen sittemmin kymmenien kilometrien päähän ollut enää mahdollista.
En enää muista muiden pyhäkouluopettajien ja kiertokouluopettajien
nimiä. Heitä oli minun aloittaessani
hyvin vanhojakin ja useissa kylissä
miehiäkin, kuten sekin vanha mies,
joka ensimmäisen näytetuntini jälkeen sanoi: “Teksti käsiteltiin asianmukaisesti ja laulut laulettiin reipLiisa Kiesiläinen Raudun kansallispaasti ja oikein”.
puvussaan
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Kuvia tutuista ja
tuntemattomista

Aino Nurmi o.s. Sviili

Eturivi: Saima Lagström, Hilma Pölläkkä, Eeva Kalmi, Saima Paakkinen ja Helmi Jantunen. Keskellä: Rauha Honkanen, Elvi Köninki, Aino Pulakka, Aino Rajala ja Helli Liira.
Takana Aino Sviili ja Saima Kalmi.
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Oikealta Helena
Sviili, Liisa Sidoroff, ?, Amalia
Sviili, Liina Kiesiläinen ja Hilma
Loponen

Rippilapsia n. v. 1936. Aino Paksu on 3. oikealta
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Vehmaisten koululaisia 1932–33. Kuvassa ainakin Juho Nypelö, Arvi Sviili, Eelin Nypelö,
Terho Sireeni, Arvo Sireeni ja Otto Nypelö

Töllikkö-järvi on
edelleen paikoillaan
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Kesänaika 1939
Tuomas Loponen (19.2.2001)
Otsikoksi kirjoitin kesä 1939, mutta tulen muistelemaan tämän vuoden kevättä ja
varsinkin syksyä, sillä syksypuolella vuotta tapahtui merkillisiä asioita. Minä kävin
kansakoulun viimeistä luokkaa ja veljeni Simo ja Pertti olivat myös koulussa alemmilla luokilla. Kevät oli kaunis ja eräänä päivänä olimme koululaisten kirkossa,
jonne olivat tulleet Raudun koulujen kaikki lapset veisaamaan virsiä ja kuulemaan
papin saarnaa. Meidän koulussa oli kaksi luokkahuonetta. Toisessa olivat niin sanotut huttukoululaiset ja toisessa luokkahuoneessa opetettiin neljällä eriluokalla olevia oppilaita. Minun kanssani samalla luokalla olivat Reino Kalmi, Antti Kiiski,
Kaarlo Behm, Sirkka Mentu, Elvi Paakkinen ja Aune Ojapelto. Elettiin toukokuuta
ja koulun päätösjuhlat lähestyvät. Meillä pojilla oli viimeisinä koulupäivinä käsitöiden viimeistelyä useana päivänä. Maalaten puutöitä varsinkin neljäjalkaiset pöydät
piti saada virheettömän maalipinnan. Pienemmät puutyöt maalattiin keveämmin.
Koulun päätösjuhla oli joka kevät erittäin lapsiin vaikuttava tilaisuus. Juhlaan
tulivat lasten vanhemmat ja kylän miehet. Opettaja puheessaan kohdisti sanansa
lapsille ja erityisesti viimeisen luokan oppilaille, jotka nyt olivat jättämässä koulun
ja lähtivät tästä valonmajakasta ulos pimeään maailmaan. Muistan kuinka opettaja
kertoi saarnastaan kirkossa ollessaan papin viransijaisena. Hän sanoi, että kun minä
saarnasin, niin minun sanani sattuivat niin, että mummot itkivät kirkon penkeillä.
Niin olin minäkin saanut kansakoulun päästötodistuksen ja aloitin kotona työskentelyn vanhempieni apulaisena.
Meillä oli kevään aikana tapahtunut muutakin kuin kouluni päätös. Nimittäin
isäni ja setäni olivat asuneet samassa taloudessa tähän saakka ja nyt erosivat ja
jakoivat kaiken omaisuuden. Omaisuuden jako suoritettiin 29. päivänä huhtikuuta
1939 ja jakomiehinä olivat Juho Paukkunen ja Matti Partanen sekä Matti Pulakka.
Ensin jakoivat kiinteistöt ja sitten irtaimen omaisuuden.
Minun isälleni tuli jaossa tämä vanha kotipaikkamme Härkösenmäki-niminen
tila ja kaikki tilalla olevat rakennukset. Rakennuksista piti isäni korvata sedälle
29.000 markkaa. Lisäksi tulivat isälleni Seppälä-nimisestä tilasta kaikki metsämaat
ja Tyklä- sekä Kuusipalsta-nimiset metsätilat. Vielä isälleni tuli Kattaikko-, Kaitanen- ja Hyvösenmäki-nimiset tilat. Setäni sai jaossa Koskela- ja Ihantala-nimiset
tilat ja Koivumäki-nimisen tilan, mikä oli jaon ulkopuolella sedän vaatimuksesta,
Seppälän tilasta kuuluivat pellot sedälle ja Kiipasillan tila. Setä perheineen muutti
asumaan peräkylälle edesmenneen Tauno Pietiäisen taloon vastapäätä Matti Kekkosen taloa. Kun nyt oli kiinteistöt jaettu niin, että ei tarvita ositusta eikä maanmittaria, siirryttiin irtaimen omaisuuden jakoon. Talon vanhaemäntä sai ensin ottaa karjasta taloon tuomansa lehmän hiehoineen ja lampaan vuonineen ja sitten minun
äitini talon nuorempi emäntä sai ottaa taloon tuomansa lehmän hiehoineen ja lampaan vuonineen. Loput eläimistä jaettiin tasan. Kummallekin osapuolelle tuli esi-
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merkiksi kaksi hevosta ja runsaasti muuta karjaa ja vielä mehiläisiäkin. Maatalouskoneet ja laitteet sekä huonekalut jaettiin tasan.
Toukokuun lopulla kukkivat omenapuut mahtavasti ja se tiesi hyvää omenasatoa. Toukotyöt tehtiin ja kylvettiin siemenet multaan. Isäni kävi kalassa kevään
aikana muutaman kerran, minäkin sain olla mukana. Esimerkiksi Töllikön suonrannasta saatiin pellavalankaverkoilla suuria ahvenia. Mainittakoon, että verkon korkeus oli 4 metriä ja silmän koko 70 milliä. Myöskin Hovijärven suonranta oli
erittäin antelias ahvenistaan. Sokerijuurikasta viljeltiin 8 hehtaarin alalla. Sopimus
tehtaalle oli sedän kanssa yhteinen. Kummallakin talolla oli viljelyksessä neljän
hehtaarin ala. Juurikas kylvettiin varhain, sitä harattiin ja sitten alkoi niin sanottu
taimirivistöjen harvennus. Harventaminen oli käsityötä ja erittäin tarkkaa työtä.
Harventamisen jälkeen annettiin taimirivistölle pieni määrä typpilannoitetta, mikä
oli erittäin piristävää taimille. Elettiin kesäkuuta, ilmat olivat kauniita ja välillä
satoi, mikä tiesi hyvää heinäsatoa. Käytiin Hovijärven rannassa uimassa ja mörskyjä kerättiin kangasmailta, keräilijät maksoivat mörskykilosta 4,50 markkaa.
Kaikki asiat näyttivät hyvältä, mutta ilmassa olevasta uhkasta huolimatta elettiin
normaalia elämää, tehtiin heinää ja ukkosenilma välillä kasteli heinät sekä heinäntekijät. Lypsettiin lehmiä ja kirnuttiin voita ja syötiin piirakoita sekä perunakakkaroita.
Joron Einon koti oli entinen Vehmaisten hovi ja täältä hovin puistosta sateen
jälkeen yöllä kerättiin kastematoja. Meillä oli sellaiset pienet lyhdyt, joissa oli
himmeä valo, mikä riitti valaisemaan kiiltävän kastemadon. Iltamyöhällä ja joskus
yöllä me niitä kastematoja kerättiin laatikkoon, jossa oli niille varattu tuoretta
ruohoa ja multaa ravinnoksi. Kastematoja me käytimme pitkänsiiman koukuissa
kalojen syöttinä. Heinäkuu oli parhaimmillaan, tehtiin heinää ja aikaiset omenat
alkoivat olla kypsiä, meillä pojilla oli mielessä mennä Rautjärvelle kalastamaan.
Oli aurinkoinen päivä ja lauantai, kalaan mentiin yleensä aina viikonloppuna. Joron
Einon kotirannasta tuotiin ruuhi airoineen ja mela sekä meidän pitkät siimat ja
matoastia Rautjärven Mutalahden rantaan. Siimoja oli neljä ja kaikki satakoukkuisia. Iltasilla siinä kuuden aikaan aloitimme siimojen koukkuihin syöttien pyörittämisen ja kahdeksan maissa pääsimme laskemaan siimat järveen. Auringon laskiessa
hiljalleen meillä oli siimat laskettu ja tulimme rantaan, ruuhi vedettiin maalle ja
läksimme kotia nukkumaan. Tänne rantaan oli matkaa meiltä kolme kilometriä.
Mukana oli myös minun nuorempi veljeni Pertti. Yö nukuttiin meillä aitassa. Aamulla läksimme varhain nostamaan siimoja järvestä, jotain saimme aamupalaksi
herättyämme. Olimme rannassa aamulla noin kuuden aikaan ja meidän ruuhella
tultiin järveltä, ruuhessa oli kaksi henkilöä ja heti tunsimme toisen, joka oli sukulaispoika, minua noin kaksi vuotta vanhempi. Niin me saatiin käyttöömme ruuhen
ja otettiin pitkän siiman laatikot ruuheen ja läksimme soutamaan ensimmäiselle
siimalle ja sen nostaminen alkoi. Kohta huomasimme, että meidän siimat oli yön
aikana nostettu ja vedelty toiseen paikkaan ja jopa sotkettu kasaan. Muutaman
kalan saimme, joitakin syöttikaloja oli pantu hännästään kiinni koukkuun. Olimme
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varmoja, että sukulaispoika oli yön aikana puhdistanut siimamme kaloista. Einon
kotoa haettiin hevosella ruuhi ja pitkät siimat kotiin. Tämä oli erittäin harmittava
kalamatka, vielä kuudenkymmenen vuoden kuluttua muistamme asian ja puhumme
siitä. Tultuamme kotiin kävimme iltapäivällä katsomassa sukulaispojan kotona,
mitä sinne kuuluu. Siellä ruokittiin pihalla kaloja ja niitä oli meidän harmiksemme
paljon, ruokkija sanoi sukulaispojan käyneen viime yönä Rautjärvellä onkimassa.
Heinänkorjuutyöt olivat lopuillaan ja viljankorjuu oli lähellä. Mustia pilviä oli
nousemassa pienen Suomi-nimisen maan ylle, muuten elettiin niin kuin ei mitään
pilviä olisi ollut. Pelloilta korjattiin vilja ja puitiin normaaliin tyyliin. Meidän kylän
koulu ei aloittanut toimintaansa. Minun piti mennä jatkokursseille, mutta koulumme oli suojeluskunnan ja sotilaiden käytössä. Syyskuussa aloitimme perunan ja
muiden juurikasvien nostamisen, myöhemmin syksyllä sokerijuurikkaat. Puutarhassa aloitimme myöskin omenien pakkaamisen laatikoihin, omenasato oli erittäin
runsas. Omenasato oli pakattu laatikoihin ja isämme kävi rautateitse viemässä
omenat Osuusliike Arinalle Ouluun. Teimme syyskyntöjä ja sokerijuurikkaan naateista painorehua nautakarjalle.

Talvisodan alkamispäivä
Tuomas Loponen (29.12.2002)
Elokuun 6. päivänä pitäjämme suojeluskuntalaiset kokoontuivat ensimmäisen kerran kahdelle koululle ja Harjoitustalolle järjestelemään rajakomppanioita ja tykistön erillistä patteria taisteluvalmiuteen. Mustat pilvet olivat nousseet maamme
päälle ja uhkailivat maatamme. Venäjän rajan takana aivan rajan tuntumassa tähysteli venäläinen meitä ilmapallon alla olevalta tähystyslavalta. Tähystelyä oli koko
kesänajan kestänyt ja kaipa ne nyt sitten hyvin tiesivät Suomen asiat, kun aluevaatimuksia esittivät. Omat suojeluskuntalaiset, kuten Raudun, Metsäpirtin ja Kivennavan suojeluskuntien miehet pitivät tarkkaa vartiointia rajavartioston miesten kanssa, mitä rajalla tapahtui. Lokakuun aikana tuli kannakselle Sisä-Suomesta sotilasosastoja, kun oli tehty yleinen liikekannallekutsu kaikille joukko-osastojen miehille. Minun kotikylään ja kotipitäjään Rautuun tulivat Savon Jääkäripataljoonan miehet ja kodissani asustivat esikuntakomppanian toimitusjoukko ja lääkintämiesten
osasto. Nämä miehet uskoivat, ettei venäläinen hyökkää Suomeen ja tule tapattamaan miehiään Suomessa. Päivisin sotilaat varustivat metsässä paikkoja, mihin
menevät sitten sodan mahdollisesti puhjettua. Linnoitustöitä tekivät miehet koko
syksyn ajan. Kaikki pitäjän vapaana olevat miehet olivat kaivamassa tarkoin suunniteltuihin paikkoihin konekivääripesäkkeitä ja juoksuhautoja sekä yhdyshautoja
taustaan. Kylässämme oli tehty linnoitustöitä jo monena kesänä, varsinkin piikkilankaesteitä ja sotahautoja rakennettu määrättyihin rinteisiin. Kannaksella olivat
kesäisin varsinkin Pohjanmaan miehet vapaaehtoisesti tekemässä linnoitustöitä.
Huolta tunnettiin isänmaastamme monelta taholta, ei vain rajapitäjissä. Rajapitäjis-
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sä oli yleisesti maanpuolustustahto korkealla. Miehet kuuluivat kaikki suojeluskuntiin ja ottivat osaa tavallisesti pyhäisin pidettäviin harjoituksiin. Lottajärjestöön
kuuluivat kaikki maanpuolustustahtoa tuntevat nuoret naiset. Talvisodassa oli rintamamiesten mukana myöskin lottajärjestön lotat hoitamassa kanttiinia ja muonitusta.
Radiosta kuunneltiin varsinkin uutiset kello seitsemältä iltaisin ja tehtiin arvailua, miten siellä Moskovassa neuvottelut sujuvat. Neuvottelut tuntuivat kiristyvän
vähitellen ja vaatimukset kovenevan. Uusia joukko-osastoja tuli yön aikana lisää
kylämme metsiin, puhuttiin Kaartolammin tykistöstä, mikä koostui Vaasan miehistä.
Isä rakensi kaksi isoa puulaatikkoa sen varalle, että jos tulee lähtö kotoa sotaa
pakoon, niin laatikoihin voimme pakata vaatteita ja joitakin tavaroita vaateiden
väliin. Sisarilleni Auralle ja Esterille ommeltiin pellavakankaasta reput, jotka he
ottavat selkäänsä, kun lähdetään pakoon sotaa.
Sitten päästiin marraskuun loppupuolelle ja venäläinen ampui niitä kuuluisia
Mainilan laukauksia, joista syytti suomalaisia ja provosoi rajalla rajavartiostoa.
Marraskuun viimeisenä päivänä 30. päivänä aamulla veljeni Kaarlo kävi hevoskyydillä viemässä isämme Raudun asemalle seitsemän aikaan lähtevälle junalle. Isä
meni Kiviniemeen viemään kuorma-autoon vararengasta, auto oli luovutettu puolustusvoimille liikekannallepanon alussa.
Kun juna oli lähtenyt, alkoi kohta sota kovalla pauhulla. Minä olin keittiökamarissa nukkumassa, kun heräsin kovaan rytinään tuvassa asuvien sotilaiden rynnätessä ulos ja sanontaan, että nyt se sota alkoi. Ulkona oli vielä aika hämärää, joten
Venäjän rajalla loimusi kirkkaana tuliliekeissä taivaanranta ja tykkituli jyrisi ammusten räjähdellessä maalissa. Minä sain äkkiä vaatteet päälleni ja riensin sodan
alkuliekkejä katsomaan. Äiti ja sisareni olivat navetassa karjaa hoitamassa ja Kaarlo oli vielä siellä isän kyytimatkalla. Olimme vähän huolissamme, että mitä meidän
pitää tehdä, kun isä ei ollut kotona. Talomme ohikulkevalla tiellä oli runsaasti kohti
Kiviniemeä kulkevia ihmisiä, oli jalkamiehiä, polkupyörällä, kelkkaa vetäviä kulkijoita ja reellä ajavia hevosmiehiä. Toisilla kulkijoilla oli sotilassaattaja kärryllä,
joissa oli vähän talon tavaroita ja lehmä käveli perässä kytkettynä kärryjen perään.
Kohta aamun hämärän häivyttyä venäläisten kaksi lentokonetta kiertelivät taivaalla
tietystikin tähystämässä, mitä ovat saaneet aikaan kovalla tykistötulellaan ja ovatko
ihmiset lähteneet kodeistaan? Kyllä kaikki Raudun asukkaat jättivät kodin ja pakenivat Sisä-Suomeen ennakolta suunnitetuille paikkakunnille. Talossamme majailleet sotilaat ampuivat pihalla kivääreillä niitä lentokoneita, mutta ilman tulosta.
Samana päivänä venäläinen pommitti Kiviniemessä ja yritti lentopommilla rikkoa
Kiviniemen sillan. Silta oli sillä alueella ainut Vuoksen vesistön ylijohtava silta,
mitä käytti ensin sotaa pakeneva väestö ja sitten armeijan sotilaat.
Veljeni Kaarlo oli tullut kotiin ja menimme vilja-aitaan säkittämään viljaa koko
päiväksi. Aitan käytävä oli aivan täyteen ahdettuja viljasäkkejä. Meidän talossa oli
hunajan linkoushuone yläkerrassa talon etelänpuolella, sieltä erään sotilaan avusta-
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mana toin alas 50 litraa vetävän hunaja-astian tuvan nurkkaan, että hunaja pehmenisi ja voisimme ottaa sitä evääksi, kun kotoa lähdemme. Hunajat jäivät, kun toisena
sotapäivänä lähdimme kotoa. Ensimmäisen sotapäivän iltana oli tuvassamme matkamiehiä lepäämässä rajakylistä jo aamulla lähteneitä. Kyläpäällikkö Toivo Joro
kävi myöskin lausumassa matkamiehille lohdutuksen sanoja ja hän oli varma, että
Saksa tulee meitä auttamaan ja sanoi, että pian pääsemme normaaliin elämään.
Sotilaat, jotka olivat asuneet meillä noin kaksi kuukautta, muuttivat aamupäivän
aikana omille ennalta varustamilleen paikoille. Toisen sotapäivän aamuna oli isä
kotona ja pakkasi tavaroita niihin ennalta rakentamiinsa laatikoihin. Meille oli
annettu käsky, että kello 12.00 on meidän oltava matkalla kohti Kiviniemeä. Yön
aikana kylämme koululla majaillut esikunta oli muuttanut meille, sillä talomme oli
kylän pohjoisimpia taloja ja koulu oli kovin korkealla ja näyttävällä paikalla, mikä
ei ollut sopiva paikka enää esikunnalle. Toisen sotapäivän aamuna oli karjakartanopiha aivan täynnä sikoja, joista oli kaulavaltimosta laskettu veri ja työkomppanian
miehet puhdistivat karjakeittiön edessä niitä. Isällä oli laatikot pakattu täyteen ja ne
oli sijoitettu parireen päälle. Siihen varattiin paikka eräälle jalattomalle naishenkilölle, jonka toimme Kiviniemeen ja luovutimme viranomaisille. Pitihän sitä huolehtia sairaistakin. Niin sitä sitten lähdettiin, sisareni olivat laskeneet lehmät ulos ja
ajoivat edellään niitä pienet pellavareput selässä. Humma veti rekeä, jossa oli
kuormana ne laatikot, me pojat, vieras täti sekä isä ja äiti. Kaarlo ajoi tyhjää rekeä
nuorella 2-vuotiaalla Esko-nimisellä orivarsalla. Poru-niminen kantakirjatamma oli
luovutettu armeijalle.
Turhaan säkitimme viljaa, sillä sinne ne jäivät. Siat jäivät karsinoihin ja lampaat
lampolaan ja kanat kanalaan. Hunaja-astia jäi pehmenemään tuvanuunin nurkkaan.
Mitään ei voitu ottaa liikaa mukaan, sillä olihan pitkä ja mutkainen matka edessä.
Paikallinen väestö poistui alueelta toisena sotapäivänä viimeistään ja armeijan joukot muuttivat Vuoksen vesistön taakse kolmannen sotavuorokauden aikana. Meidän talo jäi asuttavaan kuntoon, isä antoi avaimia työkomppanian vetäjälle ja neuvoi, mitä missäkin oli, mutta eivät työkomppanian miehet kerinneet paljonkaan
tekemään, kun heidänkin oli lähdettävä. Setämme perhe pakkasi kaikki vaatetavarat
säkkeihin ja toivat sitten säkkikuorman meidän vaateaittaan ja sinne ne jäivät
Stalinin pojille ja tytöille.
Oltiin tienpäällä matkalla kohti Kiviniemeä, meidän piti kulkea Sudenhännän
tietä, mikä teki matkasta huomattavasti raskaammaksi. Päätielle ei voitu mennä,
sillä se oli varattu sotilaskäyttöön.
Venäläiset pommikoneet kävivät pommittamassa Kiviniemen siltaa, mutta eivät
osuneet siltaan pommeillaan. Hävittäjäkoneillaan he tulittivat matkamiehiä konetuliaseilla, mitkä heillä oli sijoitettu lentokoneisiin. Saavuimme Kiviniemeen iltasella
siinä viiden aikoihin. Kiviniemen sillalla oli kaksi sotilasta hoitamasta sillan ylitystä ja auttamassa kuormia yli sillan, koska sillalla ei juurikaan ollut lunta ja meidän
Humman kuormakin oli raskas, jota täytyi auttaa sulalla sillalla. Päästyämme
Vuoksen vesistön yli ajoimme hevosemme erään talon puomin eteen lepäämään ja
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annoimme eväsheiniä hevosille ja itse saimme jotakin juotavaa. Isämme oli kovasti
helpottunut, kun olimme kaikkine karjoinemme Kiviniemessä sillan hyvin ylittäneet. Olimme kulkeneet 28 kilometriä ja nyt tässä levättyämme kuljemme vielä
Sakkolan asemalle noin 12 kilometriä. Sakkolan rautatieaseman lähellä oli isälle
tuttu Hämäläisen talo, johon saavuimme ja menimme sisälle. Talonväki oli lähtenyt
jo sotaa pakoon ja talossa asui vain sotilaita, jotka ottivat meidät ystävällisesti
vastaan ja ohjasivat hevosemme suojaan ja ihmiset kamariin nukkumaan.
Venäläinen häiritsi Suomen radioasemaa niin pahasti, että siitä ei kuulunut mitään muuta kuin kovaa ropinaa. Päästyämme talon kammariin ainakin me pojat
Simo ja Pertti sekä minä nukuimme heti surusta väsyneinä.
Seuraavana aamuna heräsimme ja aamupalaa syötyämme ja hevoset ruokittuamme olimme valmiit matkaa jatkamaan. Meidän tiemme vei nyt Pyhäjärven kunnan
puolelle, jossa oli ensimmäisenä Noitermaan kylä. Kohta alkumatkasta oli tien
vasemmalla puolella alasammuttu venäläinen lentokone pahasti rikkoutuneena ja
lentäjä saanut surmansa.
Meidän matka kesti noin viikonpäivät ja lopulta saavuimme Jokioisille Kiipunkylään. Tosin isä ja Kaarlo tulivat viikon verran myöhemmin, kun he ajoivat keveät
kuormat kummallakin hevosella.
Jokioisilta siirryimme Someron kuntaan keväällä 1941 Kaurakedon kartanoon.
Kaurakedon kartano oli suuri tila, mutta oli meitä rautulaisiakin peräti 20 isäntää.
Kartanon maita ei jaettu, vaan viljeltiin yhdessä.

Suur-Loposen talon paikalla on nykyään komea tiilirakennus. Sitä ihastelevat Riitta
Henttonen ja Raili Ilvonen v. 2015.
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Loposten albumeista

Ylhäällä vas. Toivo, Anna, Laura ja Eino. Kesk. vas. Ilmi, Impi ja Päiviö, Maria ja Tuomas. Lapset vas. Raimo (Ilmi ja Toivo), Pirjo(Impin veljentytär) ja Seppo (Lauran)

Tuomas Loponen

Maria, Tuomas ja Laura Loponen Kaurakedossa
17.8.1941
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Tuomas ja Maria (o.s. Kuparinen) Loponen ja lapset Ainu, Laura, Päiviö, Toivo ja Tellervo sekä Taneli Loponen.. Ylh. Albertin ja Tuomaan sisar Loviisa sekä Albert ja Elin Loponen sekä Albert ja Elin Loponen. Kuva on vuodelta 1917

Kuva vuodelta n. 1925. Takana Päiviö ja Laura. Kesk. Pentti, Anna ja Kaarlo. Edessä Eino,
Ester ja Aura

Anna Tellervo ja Päiviö Loponen
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Suur-Loposen asukkaita; vas. Toivo Vilho (s. 18.9.1910), Elvi Laura (s. 9.10.1912),
Johannes Päiviö (s. 17.9.1915), takana Ainu Helena (s. 10.10.1907), Pentti Tuomas
(s. 31.12.1918), Maria (s. 29.11.1882, Tuomaan vaimo) sylissään Anna Vuokko
(s. 9.12.1920), Elin Sofia Loponen (s. 28.3.1894, Albertin vaimo) sylissään Kaarlo Kaleva
(s. 13.1.1921)

Tuomas Loponen ja Laura 1958

Tuomas Loponen v. 1953 (75 v.)
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Takaa vas.
Toivo, Laura, Ainu,
Päiviö.
edessä vas.
Eino, Tuomas, Pentti,
Maria,
Anna

Tuomas Loposen hautaus v. 1958. Lapset vas. Ainu, Toivo, Laura, Päiviö, Pentti, Anna ja
Eino
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Joron Ukon ruumisarkku jäi navetan vintille
Eino Joro Rautulaisten lehti 1-1997
Vehmaisten kyläläiset varmaankin muistavat Matti Joron s. 1857. Hänhän syntyi
Parikkalassa ja asui eri puolilla Karjalaa ja Inkeriä. Hän muutti perheineen Käkisalmesta Rautuun ja osti Vehmaisten hovin kantatilan vuoden 1912 vaiheilla.
Hän oli melkoinen persoona ja esimerkkinä siitä kerrottakoon se, että hän järjesti
jo eläessään itselleen ruumisarkun. Tämä tapahtui muistaakseni kevättalvella 1932.
Joron puistossa oli runsaasti tammia. Niistä oli tehty Savotan raamisahalla noin
kahden tuuman paksuista ja ainakin kymmenen tuuman levyistä lankkua ja kuivattu
monta vuotta. Tästä oli puhuttu Viipurin eräässä ruumisarkkuliikkeessä. Sieltä tuli
herroja katsomaan ja sovittiin, että tammilankut lähetetään junalla Viipuriin. Niitä
oli ainakin kaksi hevoskuormaa. Lankkuja annettiin niin paljon, ettei Ukon ruumisarkusta tarvinnut mitään maksaa.
Nyt odotettiin vain ruumisarkkua rautatieasemalle. Aikanaan tuli rautatieasemalta ilmoitus: ruumisarkku asemalla. Sitten alkoi kova keskustelu kotona, kuka lähtee
ruumisarkkua hakemaan. Isäni oli aivan hiljaa ja renkimme sanoi, ettei hän mene
sitä hakemaan.
Kului päiviä ja vihdoin Ukko lähti omaa arkkua hakemaan. Matkasta en tiedä
kyselikö kukaan kuolleista, mutta kotiin tuli maatalousneuvoja. Ukko harvaan tyyliinsä alkoi kertoa, että kävin tässä asemalla ruumisarkkua hakemassa. Neuvoja jo
ehätti kysymään: “Onko vanha emäntä kuollut?” Äitini kiireesti selittämään, että
hän kävi omaa arkkua hakemassa. Maatalousneuvojan silmät muljahtivat kummasti
päässä. Sitten alettiin selvittää tilannetta.

Kyläreissu esti arkun pelastamisen
Arkkuun oli suunniteltu silkkisatiini sisustusta, mutta siitä oli ehkä luovuttu, koska
ei voitu arvata, kuinka kauan menee aikaan, kun se käyttöön joutuu. Ruumisarkku
siirrettiin navetan vintin viimeiseen nurkkaan käyttöä odottamaan.
Sitä ei koskaan otettu paketista pois. Sivusta me pojat revimme pahvia auki ja
katsoimme, kuinka komea se oli. Siinä oli kolme kultaista hantaakkia molemmilla
puolilla ja kuusi jalkaa tietysti valurautaa kullattuna. Väriltään se oli lakattua tammea. Pimeässä vintissä sitä vähän pelättiin. Kerran menin arkun viereen aikaisemmin kuin meidän palvelija heiniä pudottamaan. Kun palvelija oli pimeässä lähellä,
niin kolautin pari kertaa hantaakkia arkkuun. Palvelija kirkui aivan hysteerisesti.
Siihen loppui pelottelu.
Arkku oli vuosikaudet rauhassa, mutta sota muutti kaiken. Matti Joro s. 1857
lähti muutamaa päivää ennen talvisotaa kyläilemään, eikä ollut evakkoon lähdössä
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mukana ja arkku jäi vinttiin. Kuulin seuraavan keskustelun mummon ja ukon
välillä: “Miksi ette ottaneet arkkua mukaan? Olisi sinne voinut laittaa lihaa ja
jauhoja ja muita tavaroita sisään.” Mummo sanoi, ettei meitä kukaan olisi ottanut
yöksi, jos olisi nähnyt arkun reessä, kun nytkin oli vaikea saada yösijaa.
Ukko kuoli 1945 ja on haudattu Somerolle aivan tavallisessa ruumisarkussa.
Tässä on hyvä esimerkki siitä, ettei mitään asiaa voi suunnitella tulevaisuuden
suhteen.

Karosen Aino oli kovin yritteliäs
Eino Joro
Leikkasin oheisen kuvan 13.3.2000 Helsingin Sanomista. Siinä ajaa Sinebrychoffin
panimolta hakemaansa mäskiä Aino Karonen Raudusta Helsingin Bulevardilla
vanhan oopperatalon kohdalla. Hän oli hyvin yritteliäs neiti. Sonnin nimi oli PeuraPoika-Jättiläinen. Sonnin kanssa hän ajeli ympäri Raudun pitäjää. Siihen aikaan ei
tiedetty mitään keinosiemennyksestä, mutta varsinkin talvella oli kätevää käydä
aamulla sanomassa Ainolle, että meillä lehmä tarvitsee sonnia. Aino ilmestyi sonninsa kanssa iltapäivällä ja lehmä astutettiin. Aino sai palkaksi rahaa ja kuorman
heiniä, sillä kotona Ainolla oli ainakin kaksi lehmää. Aino osasi hyvin käsitellä
sonnia. Kerran talvella Aino näytti minulle ja äidilleni Vehmaisissa, kuinka sonni
ravaa. Lähdimme meiltä järven yli Nypelön rantaa kohti ja ravi oli puhdasta. Tästä
sonnin valjastamisesta vielä jotain. Länget olivat kuin hevosella, mutta ne piti
panna sonnille väärin päin, koska sonnin niska on paksu. Siis rinnustin oli niskassa
ja harjustin alhaalla. Vielä piti olla mäkivyö, koska alamäessä reki olisi mennyt
sonnin kintuille. Sonnilla ei ollut rautoja suussa. Nenän päällä oli ketju, joka oli
uponnut turpakarvoihin ja varmasti tuntui, kun ohjaksista nykäisi. Kuulin jostain,
että evakkomatkalla Aino oli sanonut, että “hän ainakin ajaa sonnin kanssa Helsinkiin. Hän ei ole siellä koskaan käynyt.” Tiedän, että hän toteutti toiveensa olihan
aikaa kolme kuukautta ennenkuin sota loppui ja siinä ajassa ehti Peura-Pojalla
pitkän matkan. Rauhan tultua näin jossain
pääkaupungin lehdessä Ainon ajavan lunta
ihmisten pihoilta. Myöhemmin kuulin hänen hoitelevan karjaa Pieksämäellä Naarajärven lentokentän liepeillä. Olen tutustunut Ainoon jo alle kouluikäisenä, kun hän
asui Kaskaalassa ja hänellä oli kaneja. Minulle ostettiin kani Bertta-niminen ja se
kohta poiki. Kaneja oli minulla muutama
vuosi, kunnes koirat tappoivat kaikki kanit.
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Kirjan synnyssä auttaneita muistelijoita v. 2013

Varkaudessa nykyään asuva Tuomas Loponen 88 v. kertoili
tapahtumista Vehmaisissa

Eino Joro esittelee valmistamaansa ja
käyttämäänsä uhvattaa 90-vuotispäivillään kotonaan Somerolla
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Lottia luotisateessa
Meeri Huuhka-Schadewitz
Synnyin vuonna 1917 Raudun pitäjän Orjansaaren kylässä. Raudusta muutimme
perheen kanssa ensin Käkisalmen Näpinlahteen ja monen muuton jälkeen päädyimme Viipuriin. Vuonna 1936 sain kutsun Rautuun Vehmaisen kansakoululle opettajapariskunnan keskoskaksosia hoitamaan.
Vehmais-Haukkalan nuoret ottivat minut avosylin vastaan. Tuskin olin ehtinyt
laukkuni purkaa, kun minua jo käytiin pyytämässä mukaan näyttelemään. Solmin
tuolloin ystävyyssuhteita, jota vielä nytkin ilolla muistelen.
Opettajat Maija ja Vilho Meronen osoittautuivat oikeiksi kansankynttilöiksi. Jos
pappi sairastui, Vilho Meronen saarnasi kirkossa. Kirkkokansa vain ihmetteli, kuka
tuo vieras pappi mahtoi olla, joka niin hyvän saarnan piti.
Maija Merosen tunsin jo aikaisemmin. Hän nimittäin oli asunut meillä kotona
ollessaan ensimmäinen alakoulunopettaja Orjansaaressa. Jo tuolloin hän otti minut
mukaan koulun lasten ohjelmiin. Kun nyt tapasimme uudelleen, oli aivan luonnollista, että menin mukaan nuorisoseuran näyttelijöihin, lausujiin ja voimistelijoihin.
Vuonna 1938 harjoittelimme juuri voimisteluohjelmaa Helsingin suurkisoihin ja
olimme jokainen intoa täynnä. Meille karjalaisille oli kuitenkin merkitty aikakirjoihin aivan toisenlainen ohjelma.
Liityin tuolloin myös lottiin, mutta komennuksella en kuitenkaan vielä muista
olleeni. Tämä ottamani askel muutti myöhemmin elämäni täysin.
Tänä vuonna lehdet ja radio alkoivat tiedottaa idän vaatimuksista. Vanhemmat
ihmiset, jotka olivat kokeneet vapaussodan, olivat huolissaan. Me nuoremmat
emme uskoneet sodan mahdollisuuteen huolimatta tiedotusvälineistä, neuvotteluista ja idän taivaalla kiikkuvista tähystyspalloista.
Kohta kuitenkin ilmestyivät linnoitustyömiehet rajan tuntumaan. Koulut lopetettiin toistaiseksi, kunnes tilanne normalisoituisi. Opettajatar vei lapsensa isovanhempien hoitoon ja palasi odottamaan koulujen alkamista, mitä ei kuitenkaan tapahtunut.
Suojeluskuntalaiset ja lotat komennettiin töihin. Minä sain kenttäkeittiön sekä
kaksi lottaa, ja niin alkoi muonittaminen. Koulun tiloissa alkoi myös toimia lottakanttiini, jota hoitivat Elvi ja Kerttu Köninki sekä Rauha Kekkonen.
Kanttiinin lotilta, jotka olivat kuuluneet lottajärjestöön minua kauemmin ja ehkä
jo käyneet Suojeluskuntatalolla komennuksillakin, kävi työ ilman vaikeuksia. Minä
sen sijaan jännitin – olihan erilaista laittaa kotona ruokaa perheelle kuin kenttäkeittiöllä sadalle miehelle.
Annokset saatiin kuitenkin miesvahvuuden mukaan, oli vain lisättävä vesi. Tässä taisimme jotenkin onnistuakin, koska ruoka teki hyvin kauppansa ja sitä oli
riittävästi. Ruokailijatkin olivat meille jo ennestään tuttuja, siviilipuku vain oli
vaihtunut Suojeluskunnan harmaaseen.
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Keräännyimme kuuntelemaan uutisia opettajan luo radiosta, joita siihen aikaan
oli harvassa. Tämäkin laite oli antiikkia. Koneisto oli noin metrin pituisen puulaatikon sisällä ja päällä komeili iso musta torvi.
Lehdistön ja radion sanankäänteet antoivat kuitenkin aihetta hyvinkin hälyttäviin
arvailuihin. Eräänä syysaamuna unisia silmiämme hieroen kiiruhdimme keittiölle.
Suureksi yllätykseksemme ei muona-annoksia ollut tuotu eikä liioin näkynyt syöjiäkään. Seuraavana aamuna meitä kohtasi toinen yllätys. Tilalle oli tullut Savon
Jääkärirykmentti, josta majuri Långhjelmin pataljoonan esikunta oli majoitettu koulun tiloihin.
Koitti marraskuun 30. päivä vuonna 1939. Heräsin kymmenen yli kuusi, minua
häiritsi, kun joku puhui esikunnan puolella puhelimeen jatkuvasti. Esikunnassa oli
kuunneltu iltauutiset. Nyt kun hyökkäämättömyyssopimus oli irtisanottu, mikään ei
enää tullut yllätyksenä. Esikunnassa jokainen tiesi ammattisotilaana oman tehtävänsä.
Opettaja oli ehtinyt ulos ennen minua. Hän harppoi koulun pihalla edestakaisin
sipaisten nenäänsä nenäliinalla ja työntäen liinan taas taskuun. Sama liike näytti
toistuvan yhtä mittaa. Hänen vaimonsa Maija oli lähtenyt kysymään kyytiä naapurista päästäkseen lastensa luokse.
Opettajatar tuli kovasti hengästyneenä evästä hakemaan saatuaan kyydin. Arvokastakin mukaan otettavaa olisi ollut, mutta silloin lapset olivat kaikkein tärkeimmät. Raudun kotiinsa opettajatar ei enää koskaan palannut.
Perheen lähdettyä olimme nyt opettajan kanssa kahden. Tunsin olevani opettajasta jollain lailla vastuussa hänen vaikean sydänvikansa vuoksi. Kärsimyksien tie
oli alkanut. Kuka ajoi karjaa, kuka holhosi lapsiaan ja vanhuksiaan. Ihmisten ja
eläintenkin epätoivoiset katseet piirtyivät muistiini.
Joulukuun 1. päivän aamuna heräsin – en suinkaan varpusten sirkutukseen, vaan
aseiden lauluun. Päivän työt oli aloitettava kaikesta huolimatta, oli vain elettävä
tunti ja minuutti kerrallaan. Opettaja lähti perheensä perään jo aamulla jätettyään
pyynnön kotinsa evakuoimisesta komentajan myötävaikutuksella. Aavistelin esikunnankin muuttavan.
Työ väheni sitä mukaan kuin väkikin ja päätimme Kertun kanssa lähteä viemään
kahvia linjoille. Vihollisen lentokoneet kiersivät ja kaarsivat yllämme. Meitä ei
ollut opetettu suojautumaan, joten vain seisoimme ja katselimme, kun hevosmiehet
ryntäsivät ulos ja kiirehtivät seuratalon pihalle ilmasuojaan hakaten hevosia ohjasperillä selkään.
Lähdimme oikaisemaan metsän kautta kohti lähintä juoksuhautaa. Tiesimme
sijainnin, koska hautoja oli pitkin syksyä kaivettu ja välillä paranneltukin. Sieltähän
ne juoksuhaudat aikanaan löytyivätkin. Saimme kahvimme kaupaksi, mutta meitä
varoitettiin tulemasta toiste.
Kolmantena päivänä pataljoonan komentaja kävi kysymässä, että mihin lotilla
on aikomus muuttaa. Komentajan mukaan olisi alettava keräillä tarpeellisia tavaroi-
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ta, mukaan otettaisiin vain kaikkein välttämättömin. Hämärän tullessa kuorma-auto
hakisi kanttiinitavarat.
Kun jätin taakseni Vehmaisten koulun, tunsin jättäväni sinne samalla osan itseäni; ne nuoruuteni kultaiset vuodet, joita ehti olla niin vähän ja jotka eivät koskaan
enää palaisi.
Lähde:
Lottia luotisateessa, Juva, 1994 ISBN 951-0-19428-X
Myös Rautulaisten lehdissä jatkokertomuksena alkaen 1985 lehti nro 4
Artikkelisarja: Lottia Kannaksella

Meeri Huuhka pyöräilyllä

Taloudenhoitaja Elvi Köningin ja lastenhoitaja Meeri Huuhkan sylissä Merosen opettajapariskunnan kaksoset
Yrjö ja Irma, joita hoidettiin lastenlääkäri Arvo Ylpön ohjeiden mukaan.
Edessä lasten leikkitoveri Hilkka Ivanoff
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Maria Leppänen
Eeva Malkamäki
Eino Joro muisteli, että Leppäsen Mari oli taitava verkkojen tekijä. Opettajakin
tilasi verkot mertoihin Marilta. Maria asusti yksin omassa mökissään sen jälkeen,
kun vanhemmat olivat kuolleet, isä vuonna 1907 ja äiti vuonna 1926, ja elätti
itsensä kädentaidoilla. Hän oli kylän poikien kanssa huonoissa välissä, sillä he
heittivät kivillä taloa. Talvisotaan pakoon lähdettäessä Maria ajoi toisen talon lehmiä evakkoon ja hermostui “Raudun koiriin” eli häntä kiusaaviin poikiin ja palasi
takaisin Vehmaisiin.
Ensimmäisen yön hän vietti omassa kodissaan, mutta ikkunat rikkoutuivat tulituksessa ja Maria meni sen jälkeen Meskasen Aukustin mökkiin katsomaan keitä
oli talossa, kun piipusta nousi savua. Sirkiänsaarelainen Orkolaisen pariskunta oli
jäänyt siihen, koska vaimo oli niin huonossa kunnossa, että pakomatkan teko katkesi Vehmaisiin. Maria asui koko talvisodan heidän kanssaan.
Maria oli vanhan pariskunnan luona, kun venäläiset tulivat ja niin he pitivät
heitä perheenä. Orkolaiset osasivat vähän venäjää ja heidän annettiin olla rauhassa.
Marin omalle mökille kävi huonosti, kun venäläisten höökivaunut upposivat
Marin mökin kohdalla olevaan rumpuun ja niin he purkivat Marin mökin, että
saivat sen puutavaran avulla höökivaunut liikkeelle.
Maria luovutettiin takaisin Suomeen talvisodan jälkeen. Eino oli itse kuullut
kertomuksia Marilta heti sotien jälkeen. Muistan itsekin puhutun Leppäsen Marista
ja olen hänet pienenä tyttönä ehkä tavannutkin.
En ollut kuullut koskaan aikaisemmin, että joku olisi jäänyt Rautuun talvisodan
ajaksi, mutta päättelin, että asiasta piti olla dokumentteja viranomaisten asiakirjoissa. Nyt tiedän sinne jääneen väkeä myös Jousseilaan.

Maria Leppäsen kuulustelupöytäkirjojen hakeminen
Kansallisarkistossa aloitin Neuvosto-Venäjälle jääneiden henkilöiden ja heidän tietojensa sitkeän etsimisen. Onneksi siellä on palvelevaa henkilökuntaa ja etsintä
tuotti tulosta, vaikka se kestikin useamman päivän ja käyntikerran.
Ensin haimme kortistosta, että onko kyseinen henkilö mahdollisesti ollut Suojelupoliisin kuulusteluissa.
Marian kortissa luki, että hän oli jäänyt N-Venäjän valtaamalle alueelle ja hän
saapui 29.5.1940 virallista tietä Vainikkalan kautta Suomeen. Kuulusteltu 9.6.1940
venäläisten tiedoista suojeluskunnista ja rajavartiostosta ja oliko pyydetty jäämään
N-Venäjälle. Karanteenipöytäkirja N:o 295/40.
Tähän asti tehtävä oli helppo, mutta kun halusin lukea kuulustelupöytäkirjan, ei
sitä tahtonut löytyä mistään. Tutustuin moneen samalla arkistotunnuksella varustet-
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tuun asiakirjaan, mikä ei pitäisi olla edes mahdollista. Viimein sain oikean nipun
käteeni. Kyseessä on julkinen asiakirja ja siitä sai kopion ilman mitään erityisanomuksia.
Marian kuulustelupöytäkirja kertoo hieman erilaisen tarinan kuin mitä kuulin
Eino Jorolta, mutta omat muistiinpanoni saattoivat vähän oikaista kertomuksen
vaiheista.
Maria Leppäsen kuulustelupöytäkirjojen säilytys Kansallisarkistossa
Suojelupoliisi 1372
Suojelupoliisi karanteenipöytäkirjat Ka Ptk nro 295/40
Henkilökortinnumero Ka Ptk N:o 295/40
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Vehmainen 15. divisioonan esikunta- ja harjoitusalueena vuosina 1941–1944
Pekka Intke

Sotatoimet jatkosodan hyökkäysvaiheessa 1941
ja Raudun takaisinvaltaus
Jatkosodan sytyttyä kesällä 1941 perustettiin läänin komentajan eversti Niilo Viktor
Hersalon johtama 15. Divisioona. Divisioona liitettiin kenraalimajuri Taavetti Laatikaisen II Armeijakuntaan ja ryhmitettiin Simpeleen eteläpuolelle, josta se elokuun
alkupuolella mursi venäläisten puolustusasemat Metsäkylässä ja eteni Hiitolaan ja
Mustolaan. Divi-sioona saartoi Kilpolansaareen kaksi venäläisdivisioonaa. Kilpolansaaresta venäläisjoukot pääsivät proomu-, lautta- ja laivakuljetuksin pakenemaan Laatokkaa pitkin. Tästä motista kuljetettiin lähes 12.000 miestä, 3000 hevosta
ja lähes 450 erilaista autoa tai traktoria.
Taisteluvaiheen jälkeen 15. Divisioona eteni Laatokan rantatietä vallaten Käkisalmen ja Sortanlahden. Divisioona saavutti Taipaleenjoen elokuun lopulla. Taistelumaasto ja alue oli tuttua Hersalolle ja divisioonan miehille, sillä samat miehet
olivat taistelleet talvi-sodassa samalla alueella.

Eversti Hersalo lähimpien miestensä kanssa.
SA-kuva
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Vallattuaan Vuoksen pohjoispään käynnistettiin välittömästi hyökkäyksen jatkamisvalmistelut kohti vanhaa
rajaa. Pääosa eversti Hersalon
15. Divisioonasta oli siirretty
autokuljetuksin ÄyräpääVuosalmen ylimenopaikkojen
kautta Pasurinkankaalle, josta
se aloitti 31.8.1941 etenemisen kahdella rykmentillä Nurmijärven kautta kohti Rautua.
Illan aikana toinen rykmenteistä oli jo katkaissut Lipolan
ja Raudun välisen maantien
Orjansaaren ja viidentien risEversti Hersalo. SA-kuva
teyksen väliseltä alueelta.
Seuraavan yön ja päivän aikana muodostettu taisteluosasto Kilpeläinen eteni Kuolemanlaakson läpi Maanselkään ja Raasuliin saavuttaen valtakunnan rajan
2.9.1941.
Samanaikaisesti 15. Divisioonan toinen rykmenteistä (JR 15) oli edennyt Kiviniemestä Petäjärvelle ja edelleen aseman kautta kohti Rautua. Rykmentti valtasi
Hovinkylän ja eteni Vehmaisten kautta Raudun kirkonkylään 1.9.1941. Seuraavan
yön ja päivän aikana rykmentti eteni Palkealan kautta kohti Sirkiänsaarta ja löi
vastassa olleet venäläisjoukot saavuttaen Koskitsan ja Viisjoen illan kuluessa.
Venäläisjoukot oli pakotettuja irtautumaan puolustusasemista Suvannon-Taipaleenjoen linjalta, jolloin Taipaleella ollut 15. Divisioonan kolmas rykmentti (JR 36)
ylitti Taipaleenjoen ja eteni valtakunnan rajalle. Osa rykmentin joukoista eteni
Metsäpirtin suunnasta Haapsaareen ja Korleelle.
Raudun pitäjä oli nyt kokonaisuudessaan vallattu takaisin, mutta taistelut eivät
päättyneet vielä tähän. Eversti Hersalo sai käskyn ryhmittää 15. Divisioona vanhalle rajalle 3.9.1941 käynnistyvää hyökkäystä varten. Divisioonan tavoitteeksi oli
määrätty linja Silantojärvi-Lempaalanjärvi-Viisjoki. Divisioona saavutti käsketyn
tavoitteen 7.9.1941 ja ryhmittyi puolustukseen Lempaalanjärven koillispää-Sirkiänsaaren raja ja siitä rajaa pitkin Laatokalle.
Ryhmityttäessä puolustukseen eversti Hersalo määräsi 15. Divisioonan Esikunnan sijaintipaikaksi Raudun.
Divisioonan miestappiot hyökkäysvaiheen aikana olivat 3900 miestä.
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Rinnakkaiseloa 15. Divisioonan joukkojen ja Rautuun
palanneiden siviilien kanssa kesti lähes kolme vuotta
Syyskuusta 1941 alkanut jakso Rautuun ryhmitetyn 15. Divisioonan osalta oli
puolustusvalmisteluja ja linnoitustöitä. Pieksämäellä oli Raudun kunnanvaltuuston kokouksessa elokuun 15. päivä tehty jo suunnitelma kotiinpaluusta. Tuolloin
muodostettiin Matti Pulakan johdolla kunnan hoitokunta, joka valmisteli rautulaisten paluumuuttoa kotiseudulle. Varsinainen väestön muutto Rautuun tapahtui kuitenkin vuoden 1942 puolella. Eversti Hersalon johtama 15.Divisioonan Esikunta oli
ryhmittynyt tuolloin Vehmaisten hovin maille. Esikunta sijaitsi sodan tuhoilta säästyneessä Vehmaisten kansakoulussa. Komentajalle oli ryhdytty rakentamaan komentokorsua Vehmaisten hovin vieressä olevan Hovinjärven rantaan. Komentokorsu sijaitsi lähes järven rannassa painanteessa. Paikka oli suojainen ilmatoiminnalta
ja tähystykseltä.

Kansakoulu

Vehmaisten hovi

Komentokorsu

Eversti Hersalo kiinnitti jo asemasotavaiheen alusta alkaen huomionsa joukkojen koulutukseen. Samanaikaisesti kun etulinjassa ryhdyttiin linnoittamaan puolustusasemia, käynnistyi myös joukkojen koulutuksen suunnittelu. Tähän liittyi selustassa olevien joukkojen koulutusvalmistelut. Vehmaisten hovin alueelle rakennet-
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Hersalon komentokorsu.
SA-kuva

tiin ampumarata ja alueelta tehtiin jo aiemmin sovittu maanluovutus sotajoukkojen
harjoitusalueeksi. Raudusta muodostui näin 15. Divisioonan joukkojen koulutuskeskus, jossa divisioonan reservissä oleva rykmentti oli majoittuneena saaden samalla koulutusta. Etulinjassa olevia rykmenttejä kierrätettiin erillisen suunnitelman
mukaisesti samalla, kun uusia täydennysmiehiä ja ikäluokkia koulutettiin Vehmaisten hovin alueella.

Palkintojen jakoa
kilpailujen jälkeen.
SA-kuva
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Asemasotavaiheessa vuosina 1942–1944 alueella järjestettiin joukoille sotataitoja palvelevaa kilpailutoimintaa. Kilpailutoiminnasta mainittakoon tässä yhteydessä
muun muassa divisioonan:
· ampumamestaruuskilpailut
· suunnistuskilpailut
· partiomestaruuskilpailut
· hiihtokilpailut
Henkilökohtaisten sarjojen järjestettiin myös yksikköjen välisiä kilpailuja.
Fyysisten ja sotilaallisten taitojen lisäksi eversti Hersalo kantoi huolta myös joukkojen henkisestä vireystilasta. Elämä ja yhteistyö rautulaisten paluumuuttajien kanssa
oli sujuvaa ja kitkatonta. Lepovuorossa olevien joukkojen antama apu rautulaisille
paluumuuttajille ilmeni työvoima-apuna sekä pelloilla että rakennustyömailla. Asevelitalkoilla rakennettuja taloja alkoi nousta ympäri Rautua enenevässä määrin.
Vehmaisten hovin pellolle rakennettiin kenttäjumalanpalveluksia palvelemaan pyhäkkö, jossa miehet saivat kuunnella sunnuntaiaamuisin pidettyjä jumalanpalveluksia. Miehille, jotka eivät olleet käyneet rippikoulua, järjestettiin mahdollisuus sen
käymiseen. Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen koulun käyneet miehet saivat usein
juoda konfirmaation päätteeksi eversti Hersalon tarjoamat kahvit hänen komentokorsussaan.

Rippikoululaiset kahvitilaisuudessa konfirmaation jälkeen. SA-kuva
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Tienrakennusta Vehmaisissa rajalle. SA-kuva

Ajanjaksoa kuvastaa myös runsaat Satakunnan alueelta tapahtuneet kuntalaisvierailut Raudussa. Tällöin myös rautulaiset paluumuuttajat ja satakuntalaisten delegaatiot tapasivat usein Vehmaisissa sekä Raudun kirkonkylään perustetussa sotilaskanttiinissa toisiaan. Tapaamisten yhteydessä syntyi paljon ystävyyssuhteita, jotka kestivät sitten koko eliniän. 15. Divisioonan miesten ja Rautuun palanneiden nuorten
naisten kesken syntyi myös rakkaussuhteita, jotka johtivat sodan kestäessä myös
avioliittoihin.
Koulutus- ja harjoitustoiminnan lisäksi divisioonan reserviin sijoitetun rykmentin tehtävänä oli linnoittaa Vammelsuun-Taipaleen (VT-) puolustuslinjaa, joka kulki
Raasulin-Liippuan alueen kautta kohti Tykläjärveä ja siitä edelleen Palkealan mäkialueen kautta Metsäpirttiin.

Asemasota päättyy venäläisten aloitettua suurhyökkäyksen Karjalan Kannaksella kesällä 1944
Tultaessa kesään 1944 tilannetta Raudussa ja 15. Divisioonan vastuualueella kuvaavat seuraavat otteet divisioonan ylläpitämistä sotapäiväkirjoista.
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Yleistilanne
Edessä rintamavastuussa vasemmalla JR 57, jaettuna kolmeen kaistaan MÄKI,
MURATTU, JÄRVI ja sen oikealla puolelle JR 15, jaettuna kolmeen kaistaan
VASKELA, VEIKKOLA, KARHULA. Divisoonan reservinä oleva RjP 2 ja I/JR 57
Raudussa alueilla Suvenmäki-Liippua-Suur-Porkku-Palkeala linnoitustöissä.
Divisioonan vasemmalla puolella oli 15. Prikaati vastuualueenaan MetsäpirttiLaatokka.
Divisioonan oikealla puolella oli kenr.maj. Aarno Blickin 2. Divisioona Kivennapa-Ohta-Siiranmäki.
Raudun kunnallishallintoa johti kunnanpäällikkö Matti Pulakka, poliisijohtajana
Jalmari Paksu, työvoimapäällikkö Arvo Syrjälä, metsäasiantuntijana Otto Pekkanen, rahastonhoitajana Jooseppi Sipponen sekä jäseninä Tuomas Kähäri ja Ville
Pietiäinen. Kansanhuollon johtajana oli Tuomas Pietinen.

Tilannekatsaus 31.5.1944 Hersalon esikunnassa Vehmaisten hovin mailla olevassa komentokorsussa.
Vihollisen lentotoiminta; 6 lentoa (19 konetta), ei pommitustehtäviä.
Silantojärvi – JR 57
Kaistat:
”Mäki” - Oma tiedustelupartio ”TAPPI-tukikohdan edessä vihollinen kaivaa
yksipuoleista tst-hautaa 400 m:n päähän asemistamme, ei miinoituksia. Päivän
aikana tulittanut kiivaasti asemiamme.
”Murattu” - Vihollinen uusissa kaivetuissa tst-haudoissa. Raskas tulivalmistelu
asemiimme.
”Järvi” - Illalla kuului Valkialan maastosta juopuneiden sotilaiden laulua ja
haitarinsoittoa.
Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela” - Häirittiin krh:lla ja jv-aseiden tulella vihollisen työosastoja, jotka
kaivoivat suoria tst-hautoja Lempaalanjärven rantakukkulan ja rautatiekaistaleen
maastossa sekä tkk:n ”Kärki”, ”Notko” ja ”Metsän” eteen paikoitellen varmistusosastojen suojaamina. Työt keskeytyivät oman tulituksemme ajaksi, mutta jatkuivat
tulituksen päätyttyä. Kaivannot tällä hetkellä monen sadan metrin päässä asemistamme. Klo 06.55 havaittu vihollisen tähystyspallo ja 5 junahavaintoa.
”Veikkola” - Vihollisen PST-tykki tkk ”KUMMUN” edessä lisäksi nähty käsirysyä kahteen otteseen vihollisen työosastoissa. Tst-hautojen kaivaminen jatkuu.
”Karhula” - Pieni kulo tkk ”RÄMEEN” alueella syttynyt vihollisen VJ-luodeista.
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Tykistö ilmoittanut; Klo 20.44 Lempaalasta Lavosenmäelle 37 kuorma-autoa ja
Ryyppömäen suunnalta 10 kuorma-autoa.
Klo 21.15 Lempaalasta Murolan suuntaan yli 30 kuorma-autoa, joiden joukossa
kaksi hyökkäysvaunua tai rynnäkkötykkiä, pysähtyivät Kurolaan.
Klo 21.35 ajoi Miiskulasta Lempaalaan kautta pohjoiseen 45 kuorma-autoa,
joiden joukossa 20 joko hyökkäysvaunuja tai rynnäkkötykkejä. Pysähtyivät Murolaan joen laaksoon, osa jatkoi myöhemmin Penniönmäen maastoon. Koska ei ole
nähty poistuvan, tykistö ampunut alueelle.

Tilannekatsaus 8.6.1944, Hersalon komentokorsu
Lentotoiminta; 6 lentoa (19 konetta), ei pommitustehtäviä.
Silantojärvi – JR 57
Kaistat:
”Mäki” - Päivän aikana tulittanut kiivaasti asemiamme. Klo 01.00–1.25 vihollisen gramofonilähetys:”Maihinnousu ja Eisenhoverin päiväkäsky”. Sanottiin, että
Hitler määrää suomalaiset hyökkäämään Pietariin, ja lopuksi kysyttiin ”Millä suomalaiset keskittävät joukkoja Kannakselle?” Illan aikana vihollisen rautatietykki
tulittanut asemia.
”Murattu” - Raskas tulivalmistelu asemiimme, lisäksi ammuttiin propagandaammuksia.Vihollinen miehittänyt syöksyhautansa.
”Järvi” - Työosastot syventämässä syöksyhautoja. Illalla propagandalähetyksiä.
Päivän kuluessa 5 autokolonnaa Lempaalan ja Kieron välillä.
Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela ” - Vihollisen työryhmät syventämässä syöksyhautoja, Vihollisen tähystyspallo Vuoleen sunnassa. Kolme junahavaintoa.
”Veikkola” - Padon maastossa työosastot korjasivat tst-hautoja. Vihollisen tykistö ampunut asemiamme kohti.
”Karhula” - Vihollisen 6-miehinen tiedustelupartio tkk ”Tulen” edessä. Pieni
kulo tkk ”RÄMEEN” alueella syttynyt vihollisen VJ-luodeista. Kello 21.30–22.30
kuulunut autojen surinaa ja ajoneuvojen kolinaa Piusaan maastossa.
Ilmatoiminta: Päivän kuluessa neljä lentoa, 18 konetta.
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Tilannekatsaus 9.6.1944 klo 06.45, Hersalon komentokorsu
Silantojärvi – JR 57
Kaistat:
”Mäki” - 150 maastopukuista miestä, joukossa upseereita karttalaukuista, kiikareista ja koppalakeista päätellen. Myös parilla erittäin komeat punokset olkapäillään. Tähystivät kiikareillaan etumaastoa. Häirittiin tykistön tulella. Vihollisen gramofonilähetyksestä ei saatu selvää.
”Murattu” - Havaittu 25–30 maastopukuista miestä tkk ”Munan” edessä. Oma
krh ja jv-aseeet ampuivat. Valituksista päätellen osa mennyt miinoitteeseemme.
”Järvi” - Oma krh häiritsi vihollisen kiivasta tulitusta. Seitsemän autoa tulessa
etelästä Lempaalaan. Vihollinen pommitti tkk:a.
Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela” - Krh häirinnyt vihollisen asemia. Kello 06.00 tuli vihollisen 30
konetta ja hetkisen kuluttua 37 konetta lohkon yläpuolelle ampuen asemiamme
konekivääreillä ja pikatykeillä.
”Veikkola” - 11 viholliskonetta kierrellyt kaistan yläpuolella tulittaen asemiamme kohti. Vihollisen tykistö ampunut asemiimme.
”Karhula” - Klo 01.15 aloitti vihollisen tykistö ja heittimistö 10 min. tuliiskuaan, jonka jälkeen 60-miehinen vihollisosasto aloitti hyökkäyksen savun suojaamana tkk ”Teräkseen”. Omat joukot torjuivat hyökkäyksen käyttäen myös käsikranaatteja. Omat tappiot; Ltn Mela I/KTR 2 haavoittui vatsaan.
Aamupäivän aikana vihollisen tulenkäyttö voimistui ja lentotoiminta vilkastui.
Aamupäivän aikana 40 viholliskonetta pommitti Raudun aseman seutua, jolloin
sinne majoitetusta linnoitusrakennuspataljoonasta kaatui 13 ja haavoittui 35, joukossa 11 naista.
Päivän kuluessa kaikilla kaistoilla käytiin kiivasta taistelua painopisteen ollessa
JR 15 alueella.
Divisoonan komentajan käsky Matti Pulakalle; Aloittakaa Raudun asukkaiden
evakuointi välittömästi takarajana 12.6.1944. Kuljetustukea antaa divisioonan autokomppania. Kaikki siviilit evakuoitava Petäjärven asemalle, josta junakuljetus
Sisä-Suomeen.
Tämän jälkeen alkoi rautulaisten viimeisin evakkomatka.
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Sotilaiden käytössä olleista Vehmaisten taloista
Eeva Malkamäki
Majoitusasian toimikunta ja kunnan esikunnan majoitusasiain kokousten pöytäkirjat vuosilta 1942–1944 kertovat, missä käytössä rautulaiset talot olivat kyseisinä
vuosina. Minä mietin joskus, mitä Raudun kylissä tehtiin sota-aikana ja yritin saada
tietoa lukemalla sotapäiväkirjoja sekä sota-arkiston muuta aineistoa, mutta niistä ei
löytynyt tietoa taloista, joita oli otettu armeijan käyttöön. Vanhemmat sukulaisetkaan eivät osanneet kertoa, mitkä talot Vehmaisissa olivat sotilaiden hallussa. Tiedon palasia kertomuksista kyllä löytyi, mutta halusin tarkempaa tietoa.
Arkistolaitoksen ASTIA-verkkopalvelua selaamalla löysin viimein Raudun kunnan majoituslautakunnan arkiston ja siellä Sotilasmajoitusluettelot. Nämä nimet
ovat koukeroista virkakieltä, mutta samalla ilmoittavat tarkasti, mistä on kysymys.
Luetteloissa on kirjattu kaikki Raudun sotilaskäytössä olleet talot ja niistä maksetut korvaukset. Korvausten määrä riippui huoneitten lukumäärästä, pinta-alasta ja
kunnosta. Näistä voi tehdä johtopäätöksiä kylien taloista. Esimerkiksi Eemil Meskasella oli 3 huonetta, 42 neliötä ja huoneet olivat kohtuullisessa kunnossa. Tähän
taloon oli asutettu 3–4 upseeria ja 1 lotta. Joissakin taloissa oli käytettävissä varastoja, aittoja, hevosten talleja ja saunoja. Vehmaisten kohdalla Juho Kortteella ja
Pusalla oli korvauksia saunojen käytöstä. Määttäsen talossa oli toimisto.
Sotilaiden majoittuminen oli joskus ahdasta, kun yhdessä suuressa huoneessa
saattoi olla 25 sotilasta. Lotat olivat erikseen lueteltu listoissa, joten heille pyrittiin
järjestämään miehistöstä erilliset tilat.
Vuosien 1942–1944 aikana Vehmaisissa oli ajankohdasta riippuen 24–33 taloa
otettu armeijan käyttöön. Luku vaihteli, koska osa taloista oli sodan melskeissä
tuhoutunut ja osaan olivat kyläläiset palanneet luvan saatuaan.
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Raudussa jatkosodan aikana
Matti Pulakka
Tässä kirjoituksessa esitetään muistikuvia Raudun kunnan esikunnan toiminnasta
vuosina 1941–1944. Ne on kunnanpäällikkö Matti Pulakka kirjoittanut 1972. Tällä
ajankohdalla on oma merkityksensä ajassa taakse- ja eteenpäin katsottaessa.
Nämä sotien ajat olivat karjalaiselle väestölle kotiseudun jättämisineen ja evakkomatkoineen erittäin raskasta ja vaikeata aikaa. Mutta tässä ajassa on ollut myös
jotain sellaista elämänmyönteistä, suurta ja rakentavaa, joka ei siinä mukana olleiden mielestä helposti unohdu. Tällaisina tekijöinä mainitsin hehkuvan kotiseudun
rakkauden, valtavan innostuksen ja halun sinne palaamiseen sekä uutteran ja tarmokkaan työn kotiseutumme jälleenrakentamisessa.
Sotilashallinto-osaston väestönsiirtotoimiston valmisteleman esityksen mukaisesti hyväksyi Mannerheim 10.8.1941 kunnanesikuntien kokoonpanot. Raudun
kunnanesikunnan päälliköksi tuli Matti Pulakka ja jäseniksi R. Heinonen ja Joos.
Sipponen. Joukkoomme kuuluivat sittemmin myös poliisijohtaja Jalmari Pihlakoski, työvoimapäällikkö Arvo Syrjälä, metsäasiantuntija Otto Pekkanen, kansanhuollon johtaja Juho Kerminen ja jäsenet Ville Pietiäinen ja Tuomas Kähäri.
Syyskuun ensimmäisenä päivänä sai Raudun kunnanesikunta määräyksen lähettää noin kymmenmiehinen tutustumisretkikunta Rautuun.
Kolmen päivän perästä meitä lähtikin yksitoista miestä matkalle. Kulkiessamme
Kannaksen yli näimme teiden varsilla enemmän tai vähemmän tuhottuja seutuja.
Paljon oli tien varsilla romua, kuten sotamaalla ainakin. Kun alettiin lähestyä kotiseutua, mielemme liikuttuivat. Vääränmäen kohdalla kohosi kirkkaaseen aamuilmaan voimakas Karjalaisten laulu. Raudun kirkolla hieman pysähdyimme. Ei ollut
helppoa tuntea sitä kirkonkyläksi. Rakennukset oli tarkoin tuhottu. Eriväriset, varsinkin siniset rima-aidat olivat kuin koristuksia. Ajoimme edelleen Vehmaisten
koululle, jossa oli sotilasesikunta.
Ilmoittauduimme ja samalla kyselimme, missä voisimme tulevan yön nukkua.
Kerrottiin, että on vain yksi talo vapaana, Kiesiläisen Pekan talo metsän takana.
Mutta etteivät desantit teitä yllättäisi, pitäkää yövartiota. Täällä metsässä saattoi
vielä olla desantteja.
Menimme sinne ja kävimme taloksi. Vartiossa oli kaksi miestä kerrallaan. Sattuipa joukolla olemaan kaksi reikärautaakin mukanaan. Ei kuulunut mitään. Ei
kyllä etsimäänkään menty.
Seuraavana päivänä katseltiin näkymiä eri kylissä. Kovin olivat paikat muuttuneet. Vain mustia poroja oli jäljellä. Kolmantena päivänä lähdimmekin jo paluumatkalle.
Kului sitten joitakin viikkoja. Kun taistelulinjat Raudun takana olivat vakiintuneet, tuli Päämajasta uusi määräys, että Rautuun on lähetettävä 50–60 henkilön
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ryhmä tarkoituksena puhdistus- ja siivoustyöt varsinaisen väestön paluuta ajatellen.
Lähtijöitähän sinne olisi ollut enemmänkin, mutta mukaan otettiin vain noin 50
työkuntoista henkilöä. Kyllähän siellä työtä näytti olevankin, roskaa jos jonkinlaista
sekä tuvissa että tanhuvilla. Ilmaantui muutamia, jotka eivät töissä viihtyneet ja
pyrkivät pois, ja lupa heille siihen annettiinkin. Kohta tuli uusia tilalle. Majoituspaikkamme oli Keripadan kylässä. Niissä askareissa oltiin useita viikkoja.
Kun sitten 1942 kevätpäivät alkoivat lähestyä ja kevät ihmisten mieliä virkistää,
oli niitä rautulaisia paljon, jotka kävivät luvalla Raudussa tutustumassa tilanteeseen
ja kotiinmuuttomahdollisuuksiin. Miettivät, pyytääkö paluulupaa vai ei. Monellehan oli kotipaikka hankittu jo muualta Suomesta vapaaehtoisin kaupoin. Osa rautulaisista oli myös jo ehtinyt saamaan työpaikankin uusilta asuinsijoilta.
Tuli sitten huhtikuu. Nyt saatiin oikeus paluulupien kirjoittamiseen. Anojia oli
paljon. Myös kunnanesikunnassa lisääntyi vilske ja touhu. Yleisöä kävi joka päivä,
ken milläkin asialla.
Paluulupia kirjoitettiin 2 000 kappaletta. Aivan rajakyliin ei lupaa voitu antaa.
Lupien myötä alkoi rautulaisia virrata Rautuun.
Kun muistaa, että rautulaisista rakennuksista oli jäljellä vain noin 14 prosenttia,
oli luonnollista, että varsin moni kotipaikalleen tulija näki talonsa paikalla vain
kylmiä, mustia poroja. Melkein jokaisella oli siten kiire keksimään jonkinlaista
kattoa päänsä päälle.
Kevätkylvöihin oli myös kiirehdittävä. Moni palaaja sai tuotua mukanaan
tai tuotettua perästä siemenviljaa ja erilaisia tarvikkeita. Valtio koetti myös
tehdä parhaansa hävitettyjen kuntien
jälleenrakennustyössä. Myös se on
muistettava, että hävitetyn alueen kuntia
oli lähes 50, osa niistä suuriakin ja myös
niihin tarvittiin samanaikaisesti kaikkia
tavaroita jälleenrakentamiseen. Toisiin
enemmän, toisiin vähemmän. Ei siis ollut ihme, että puutteita ilmaantui siellä
täällä eikä kaikkea saatu, mitä olisi tarvittu.
Mitä sitten kevätkylvöjen maahan
saantiin tulee, oli niin, että rautulaisilla
oli hevosia enää vähän jäljellä. Mutta
kun hätä on likellä, on apukin likellä.
Hevosia ja miehiä saatiin kiireinä aikoina sotaväeltä, koska rautulaiset olivat
hyvissä väleissä sotilaitten kanssa. SotiKunnanesimies Matti Pulakka
laat saivat taloista maitoa ynnä muuta

194
suuhun pantavaa ja tulivat sitten mielellään töihin. Kunnanesikunta oli taas vuorostaan yhteydessä sotilasviranomaisiin ja täytyypä sanoa, että varsin hyvin he meihin
siviileihin suhtautuivatkin.
Maanviljelystöissä olivat hyvänä apuna viljelyspäälliköt ja neuvoja Syrjälä. Viljelyspäälliköitä oli yksi kussakin koulupiirissä. Kun viljat oli saatu maahan, oli
parempaa aikaa rakennusten laittoon. Olikin todella sydäntä sykähdyttävää ja mieltä ylentävää nähdä ja kuulla tyyninä kesäiltoina eri kylistä, kun rakentajat rakennuksillaan askaroivat keskiyöhön saakka. Sieltä kuului kilke ja kalke sekä vasaran
pauke. Vain pikkutuntien aikana oli hiljaista, mutta aamusella taas kilvan lintujen
kera rakentajatkin kiirehtivät pesäpaikkojaan kuntoon rustaamaan.
Kului kesä syksyyn. Uutteruus ja ahkeruus, kilke ja kalke oli tuottanut kauniita
tuloksia. Eri kyliin oli kohonnut useita kymmeniä rakennuksia. Asuinrakennuksina
käytettiin ensiksi saunatupia, asevelitaloja ja joitakin suurempiakin rakennuksia.
Jossain määrin oli ehditty ulkorakennuksiakin tehdä.
Koko siellä olon ajan oli rautulaista jälleenrakentamista tukenut liike-elämä,
joka oli hyvässä alussa ja valmis palvelemaan asiakkaita. Osuuskassa jakoi rahaa
tarvitseville. Siitä, että ruokatarpeista ja muista tarvikkeista ei tullut suurta puutetta,
piti huolen Osuuskauppa. Oli myös neljä yksityiskauppaa, jotka nekin antoivat
oman panoksensa tässä jälleenrakennustyössä.
Muun touhun ohelle olivat monet rautulaiset hankkineet sinne kotieläimiäkin.
Oli hevosia, nautakarjaa, jopa kippurahäntäisiä sikojakin. Rautulaisilla olivat siis
entiset keinot ja konstit elämän jatkumiseen.
Tämän kirjoitelman loppupäätelmänä voitaneen sanoa, että Raudussa alueen
palautuksen jälkeen oli innostuksen ja ahkeran työn tuloksena saatu sikäli hyvä
alku, että edellytykset hyvälle toimeentulolle olivat jo
olemassa. Sieltä ei olisi
muualle mielitty, vaan olisi
yhä enentyvällä joukolla ahkeroitu ja rakennettu isien
tavoin viihtyisää, rakasta ja
hyvää Rautua.
Mutta kohtalon tiet olivat
toiset. Edessä oli jälleen
evakkotie. Tosin ehkä vähän
helpompi kuin ensimmäinen. Oli tuttuja paikkoja ja
monilla myös tuttuja ihmisiä, joiden luo mennä.
Matti ja Lyyli (o.s. Lagström) Pulakka
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Takana Matti ja Albert Pulakka. Edessä vas. Aino Eitomaa (Eeva) o.s. Pulakka, Helena
Pulakka o.s. Kukko ja Lempi Pulakka o.s. Kukko
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Muisto kotikylästä Haukkalasta
Aleks Kanerva
Raudun kirkolta itään päin noin 2 kilometriä Tikatsun metsän halki kulkee tie ja
niin tullaankin kotikylääni Haukkalaan. Se on pieni kylä, muutamia taloja vain,
joiden nimetkin hyvin muistan: S. Uponen, H. Sopanen, Kiesiläinen M, J. Paukkunen, A. Kiesiläinen, M. Kukko, P. Kukko, S. Liira, J. Kiiski, A. Lagström, H.
Jantunen. Samaan kylään osuivat H. Jantunen, P. Kiesiläinen, J. Sidoroff ja Helena
Sidoroff.
Tässä olivatkin kotikyläni talot. Minä olen tämän Helena Sidoroffin poika Aleks,
nykyinen nimi Kanerva. Meillä oli pieni maatila, jossa sain ensiaskeleeni ottaa ja
siellä kasvaa, viettää lapsuuteni ja kultaisen nuoruuteni, joka ei mielestä koskaan
jää. Muistan aina. Aloitin kansakoulun, joka oli silloin Vehmastenkylässä Juho
Kortteen maalaistalossa. Sitten koulu muutti Matti Jorolle, joka olikin kotiani lähellä. Sitten rakennettiin oikein kansakoulu, jossa kävin viimeisen kouluvuoteni.
Opettajana oli alusta loppuun Vilho Meronen, joka on mennyt jo sinne, mistä ei
paluuta ole. Mutta kaunis jäi muisto hänestä.
Siihen se koulunkäynti minun osalta jäikin. Isä oli kuollut ja jouduin tekemään
kyntötöitä 9-vuotiaana. Mutta tehdä täytyi, sillä vierasta työvoimaa ei ollut vara
käyttää. Näin jatkui elämä vuodesta toiseen.
Äiti sairastui ja otin palvelijan, joka olikin meillä toista vuotta. Olin jo kokenut
maaelämää ja katsoin parhaaksi luovuttaa tilan pois. Ja niin teinkin ja sitä olen
katunut tähän päivään saakka. Minä lähdin Raudusta 1936 kauniina kesäpäivänä
Loposen Eemelin kanssa polkupyörällä kohti tuntematonta tulevaisuutta.
Huoleton on hevoseton poika, aivan huoleton akaton sanotaan. Ei ollut silloin
väliä minne menee. Tulimme Pölläkkälään ja kysyimme sahalle töihin. Ei päässyt ja
tie jatkui aina Imatralle asti. Tästä tulikin toinen kotiseutuni. Pääsin työhön EnsoGutzeit Oy:lle, jossa on työni jatkunut 33 vuotta. Eemil Loponen pääsi työhön
samaan yhtiöön Ensoon. Mutta nyt hän on jo kuollut. Elämä jatkui ja v. 1939 alkoi
talvisota. Jouduin linjoille, mutta henki säilyi. Vuonna 1941 jouduin JR6 KKK ja
taas etulinjaan Rajajoen lohkolle. Siirto JR48:n. Tämä Pajarin divisioona pääsi
huilaamaan ja sain ilokseni kuulla, että mennäänkin Rautuun. Ja niin mentiin sinne
Liippuan näreikköön telttoihin.
Se oli keväällä 1944 toukokuuta. Minun koti-ikävä kasvoi ja minä kysyin luvan
käydä kotona, kun en tietänyt, oliko siellä ketään vai ei. Sain luvan ja läksin. Sinne
olikin laskettu siviilejä maatöihin ja minun velikin Juho oli myös siellä perheineen.
En tiedä, kuinka hyvä mieli minulle tuli, kun näin vuosien jälkeen kotiseutuni
rikottuna ja poltettuna, mutta silti on rakas kotiseutu, missä on lapsuutensa viettänyt
ja mieheksi kasvanut. Ne polut olivat tutut ja rakkaat. Istumme veljeni ja hänen
vaimonsa kanssa juoden korviketta. Veli kertoi, että pitäisi saada viljat maahan,
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mutta ei saa hevosta mistään. Niin minä lupasin hommata hänelle hevoset viljan
laittoon. Ja sainkin pataljoonasta oikein hyvän parin ja miehen mukaan. Niin tulivat
viljat maahan.
Vaisto sanoi minulle, että käy siellä nyt veljelläsi, voi olla sinun viimeinen kerta.
Lempaalan suunnalta kuului kova tykkien pauke, ja minä pyysin käydä maitoa
hakemassa ja lupa tuli. Menin veljelle, mutta ei ollut ketään kotona. Ovet olivat
auki ja maitoämpäri täynnä maitoa penkillä. Istuin ja ajattelin, mikä nyt on, kun on
tupa tyhjä. Menin ulos ja tukkien jyske vain läheni. Näin ojan takaa tulevan miehen,
jonka tunsin veljeksi. Hän kertoi, että taas tuli lähtö. Hän saattoi vaimonsa ja elukat
johonkin radan varteen, mistä juna vie edelleen. Hän jäi IS-joukkoihin. Minä arvasin, että se on viimeinen kerta hänelle ja minulle, kun näemme nuo kauniit oraspellot ja koivut lehdossa.
Kuka viljan korjasi, ei ole meillä tietoa tänä päivänä, mutta lupaavalta näytti oras
vuonna 1944 Raudun Haukkalassa.
Mutta sittenkin meillä elää rakas muisto kotiseudusta, vaikka missä olemmekin.
Oma maa mansikka, muu maa mustikka, sanotaan, ja niin se on. Minäkin muistan
noin 50 vuotta taaksepäin. Ei siellä ainakaan meillä mitään ylellisyyksiä ollut
nykyaikaan verrattuna, mutta sittenkin ihminen kaipaa sitä kotia, missä on niin
monet leikit leikkinyt. Ei kuulu enää karjan kellojen ääni, mikä oli niin kotoista
siellä ollessa. Tuo kotiseuturakkaus pitäisi saada juurtumaan kaikkiin ja minä luulen sen niin olevankin.
Monin rakkain terveisin tutuille kirjoitti Turkkisen pellon poika Haukkalasta.

Nykyään Vehmaisten
ja Haukkalan rajamailla on suuri karjakombinaatti
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Paluu jatkosodan aikana
tiedot kirjasta: Paluu Karjalaan, Seppo Simonen, Helsinki
1965
Vuoden 1940 rauhansopimuksen mukaan Neuvostoliitolle luovutetun alueen asukkailla oli oikeus siirtyä jäljelle jääneeseen Suomeen, mutta oikeus myös pysyä
kotiseudullaan. Käytännöllisesti katsoen jokainen lähti, uuden rajaviivan taakse
jäänyt Karjala tyhjeni. Noin 420.000 hengen suuruisesta väestöstä jäi jäljelle vain
parikymmentä.
Siirtoväki oli nopeasti sijoitettava sinne, mihin rautatiet ja valtatiet veivät ja
lopullinen sijoitussuunnitelma saatiin vahvistetuksi vasta lokakuussa 1940. Ensin
karjalaiset irrottautuivat ikivanhoilta asuinsijoiltaan ja sitten heitä siirreltiin eri
puolille Suomea.
Talvisodan päätyttyä tunnettiin yleensä kaikissa kansalaispiireissä lämmintä
myötätuntoa karjalaista siirtoväkeä kohtaan ja ikäänkuin tämän heijastumana säädettiin suorastaan ennätysvauhtia kaksi tärkeää lakia, pika-asutuslaki ja korvauslaki.
Rauhanteosta oli kulunut runsas vuosi, mutta uusilla asuinsijoillaan karjalaiset
tunsivat itsensä juurettomiksi. Levottomina ja päämäärättöminä monet harhailivat
eri puolilla maata, heimolaisensa luota toiselle.
Kesäkuussa 1941 Suomen hallituksen ja eduskunnan oli pakko todeta, että olimme sodassa, jatkosodassa, kuten erotuksesta talvisotaan sanottiin. Karjalan kannaksella alkoivat operaatiot elokuun alkupuolella, Vuoksi ylitettiin 18.8.1941, Viipuri
valloitettiin takaisin 30.8.1941 ja sitten edettiin pikavauhtia Rajajoen linjalle, missä
ryhmityttiin piiritykseen.
Raivokkaista taisteluista kärsineen maakunnan ylin määräysvalta kuului sotilasviranomaisille ja Mannerheim antoi takaisinvallatun alueen sota-ajanhallintoa koskevan käskyn 15.7.1941. Sitä mukaa, kun Karjalaa vapautui, oli paikallista hallintoa varten asetettava sotilashallintopäälliköitä piireihin, jotka mikäli mahdollista
vastasivat entisiä kihlakuntia. Kuhunkin kuntaan asetettu kunnanpäällikkö oli piirinsä sotilashallintapäällikön alainen.
Sotilaallisista syistä ei väestö ilman muuta voinut palata kotiinsa, vaan tämän oli
tapahduttava vähitellen. Puolustusvoimain ylipäällikön julistus takaisin vallatun
alueen sotilashallinnonperusteista annettiin 23.8.1941 ja siinä mainittiin että “edellämainitulla alueella oleva kiinteä ja irtain omaisuus luovutetaan sotilashallintoviranomaisten antamien tarkempien määräysten mukaisesti entisten omistajiensa
hallintaan näiden palatessa kotiseudulleen”.
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Valkjärven sotilashallintopiiri käsitti Heinjoen, Äyräpään, Muolaan, Valkjärven,
Kivennavan ja Raudun kunnat.
Kun väestön palauttaminen voitiin aloittaa, piti kuhunkin kuntaan ensimmäisenä
lähettää iskuryhmä, tien muille kuntalaisille raivaava kärkiryhmä. Tämän kärkiryhmän muodostivat kunnanesikunta, sadonkorjaajat ja asuntojen puhdistajat.
Suurin osa siirtoväestä halusi ensi tilassa palata Karjalaan kesällä 1941. Väestön
palautuksessa oli pakko turvautua paluulupajärjestelmään, vaikka se aiheutti voimakasta vastustusta. Jokainen yli 15-vuotias tarvitsi määrätyn kaavan mukaisesti
kirjoitetun palaamisluvan, henkilöllisyyskortin sekä omaisuuden kuljetustodistuksen. Lisäksi jokaisella piti olla rokotustodistus isorokkoa vastaan, kahden viikon
korttiannokset ja vapaaseen rautatiematkaan oikeuttava littera.
Vuonna 1942, suuren muuttoliikkeen jälkeen, Karjalassa oli 47% kotiinpalanneita, heistä kaksikolmannesta oli maatalousväestöä. Toukokuun puolivälissä 1944
paluutilastojen tarkka luku oli 281.896 henkeä eli ennen sotaa asuneista karjalaisista oli palannut kaksi kolmesta. Raudussa paluumuuttajia oli vain 1/3 ja rintaman
läheisyys painoi leimansa jokapäiväiseen elämään.
Vuoden 1944 puolella Neuvostoliiton otteet kovenivat ja helmikuussa se kolmasti lähetti suuren lentokonelaivueen pommittamaan Helsinkiä. Rauhanneuvotteluja pyrittiin käymään, mutta Neuvostoliiton ehdot olivat kovat. Huhtikuussa neuvottelut katkesivat ja rintamilla pitkän aikaa vallinnut suhteellisen hiljainen kausi
päätyi.
Kesäkuun 9. päivän aamuna Kannaksella alkanut vihollisen suurhyökkäys tuli
yllätyksenä. 16.6.1944 oli Raudun vuoro jäädä Neuvostoliiton joukkojen jalkoihin.
Jo 10.6.1944 kello 8.30 oli annettu käsky heti evakuoida Metsäpirtin, Raudun ja
Terijoen kunnat.
Kun suurhyökkäyksen alkamisesta oli kulunut kuukausi, oli suurin osa palautettua aluetta sekä eräitä Moskovan rauhan rajan länsipuolisia alueita kokonaan tai
osin evakuoitu. Kaaosta ei evakuoinnissa esiintynyt edes Raudun ja Metsäpirtin
kunnissa, vaikka niiden alueelle putoili paitsi vihollisen tykistön ja lentokoneiden,
myös Laatokan sotalaivojen ammuksia.
Suomen eduskunta päätti ryhtyä rauhanneuvotteluihin 2.9.1944. Sotatoimet lakkasivat kaikilla rintamillamme 4.9.1944 ja kaksi päivää myöhemmin lähti valtuuskunta rauhansopimusneuvotteluihin Moskovaan. Välirauhasopimus allekirjoitettiin
19.9.1944. Käsky luovutettavan alueen lopullisesta tyhjentämisestä annettiin
19.9.1944 ja 24.9.1944 tämä käsky oli täytetty.
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Elämää Raudussa jatkosodan aikana
Antti (Johanneksenpoika) Meskanen

Johannes Meskasen talo vuonna 1990

Oleskelulupa
Vuonna 1942 alettiin sallia siirtolaisten paluumuuttoja Karjalan kannakselle, näin
ollen myös Rautuun. Rautu kuului silloin vielä sotatoimialueeseen ja sinne muuttavalta vaadittiin oleskelulupa, joka oikeutti asumaan ja liikkumaan siellä. Sota oli
tehnyt Raudussa tuhoisaa jälkeä tuhoten rakennuskannasta 85 prosenttia. Niinpä
isäkin teki päätöksen, että ensin menisi pienempi joukko sinne katsomaan tilannetta
ja valmistelemaan asuntoa, jossa asua. Äiti ja nuoremmat lapset tulisivat perässä.
Niinpä me lähdimme isän kanssa kahden ja otimme pari lehmää mukaamme sekä
muutakin tarpeellista.

201

Asetuimme Vehmaisiin
Kun palasimme Rautuun kesäkuussa 1942, niin asunto kirkolla, jossa asuimme
ennen talvisodan alkua, oli tuhoutunut. Nyt kun tilanne oli tämä, niin asetuimme
asumaan Vehmaisiin. Täällä meidän oma kesäasunto, joka oli hirrestä tehty, oli
säilynyt ehjänä. Emme silti päässeet siihen asumaan, koska sotilaat olivat perustaneet siihen radiokorjaamonsa. Yksi etu siitä mökistä silti oli, kun rupesimme rakentamaan itsellemme väliaikaista talviasuntoa. Eihän meidän tarvinnut rakentaa kuin
kolme seinää, kun jatkoimme vain entistä rakennusta. Näin meille syntyi kamari,
jonka mitat olivat 2,5 x 5 metriä. Keskelle pirttiä rakensimme leipäuunin, toiseen
päähän äidille keittiön sekä ruokapöydän, ja uunin toiselle puolelle oven suuhun
isälle suutariverstaan. Suutarin verstaan yläpuolelle rakensimme meille nuoremmille nukkumalaverin, jossa meitä saattoi nukkua öisin jopa neljäkin. Kyllä meillä
kaikilla oli rattoisaa, eikä edes ollut ahdasta (leipäuuniinkin mahtui kuusi leipää).
Talvella oli lämmintä riittämiin ja kesällä saimme kaivattua nukkumatilaa radiokorjaamon vintiltä. Siellä oli kivaa loikoilla ja lueskella sateen vilpoisen ropsutellessa
harmaaseen pärekattoon.

Toimeentulomme
Jos asumishuolet olivat etualalla, niin sitäkin tärkeämpiä olivat ruokahuolet. Eihän
silloin ensialkuun ollut Vehmaisissa kauppoja, joista tarvitsemansa ruoan tai tarveaineen olisi voinut ostaa. Eikä meillä liioin ollut ruoan laittajaa. Mutta meillä oli
kaksi lypsävää lehmää, joista minun piti huolehtia (isällä kun oli tärkeämpääkin
tekemistä). Lehmiä piti päivittäin paimennella metsissä tai joskus laitettiin lehmät
pellolle nuoraan. Kyllä se aluksi veikeätä oli; meinaan maidon juoksu, että se
kehtasikin lypsettäessä hihaan mennä. Mutta ei hädänpäivää, sillä kyllä työ tekijäänsä neuvoo. Pian minusta kehittyi taitava lypsäjä. Nythän meillä oli maitoa, ja
voitahan saatiin, kun kirnuttiin kermasta. Mutta mistäs saataisiin leipä ja soppa?
Meidän naapurissa sedän talossa majaili komppanian kenttäkeittiö. Isä teki keittiömestarin kanssa suullisen sopimuksen, että kun viemme heille maitoa, niin he
antavat näkkileipää ja soppaa, minkä jaksamme syödä. Aah, miten hyviä ne olivat,
kokkimestarin kaikki ruoat. Ei tarvittu mainospaloja, eikä mausteita ollenkaan.
Hukkaan ei silloin laitettu mitään. Sotilaiden keittiöltä tuli paljon ruoan jätteitä ja
perunankuoria, jotka haettiin meidän lehmille. Kyllä lehmät tuottivat hyvin maitoa.
Näin meillä ei ollut hätää, vaan elelimme kuin “ellun kanat”, kunnes äiti saapui
meidän luoksemme ja näin meidän sapuskahuolemme siirtyivät äidin kannettaviksi.
Äiti paisteli, keitteli ja piti meistä muutenkin hyvää huolta. Minä kyllä kävin
edelleen aamuin ja illoin “hellikkiä” heruttamassa. Äidin mukana olivat nuoremmat
sisarukset ja he saivat nyt paimenen osan. Näin minä vapauduin muihin tehtäviin.
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Saunareissu
Vesi haettiin naapurin kaivosta. Saunaa ei ollut lähimain, joten rupesin käymään
sotilaitten saunassa. Tämä sijaitsi noin 1,5 kilometrin päässä olevan Töllikkö-järven rannalla. Sauna oli pystytetty lomailevia rintamasotilaita varten, siinä oli oma
saunaosasto vaatteita varten, joka tarkoituksena oli tuhota kaikki syöpäläiset vaatteista sillä aikaa, kun sotilaat olivat kylpemässä ja peseytymässä (tätä sanottiin
täisaunaksi). Kyllä siellä muutenkin piristyi. Ainakin minä, kun olin nuori poika ja
sain kuunnella “sotaveteraanien” kokemuksista, sekä sain samalla totutella sietämään kuumia saunan löylyjä. Samoja, joita parkkiintuneet saunankipeät sotilaiden
selät kiihkeästi odottivat. Sauna lämpeni melkein joka päivä. Talvisauna oli vasta
nasta juttu. Tällöin Töllikön jäähän oli tehty kaksi avantoa noin viiden metrin
etäisyydelle toisistaan. Nyt istuttiin saunan lauteilla niin kuumassa löylyssä kuin
suinkin nahka sieti, sitten kiireesti juostiin avannolle ja sukellettiin pää edellä
ensimmäiseen avantoon, veden alla sukelsimme avonaisin silmin toista avantoa
kohti, josta sitten nousimme ylös. Eihän se ollut mies eikä mikään, ken ei perässä
tullut - kyllä siinä leikissä monen miehen rohkeus petti.

Mansikassa
Kesäisin kerättiin mansikoita, jotka laitettiin tuohiropeisiin, joita sitten kaupusteltiin sotilaille. Kävimme jopa komentajan korsulla itse kenraali Hersalolle marjoja
kauppaamassa hyvällä menestyksellä. Hersalon korsu sijaitsi Vehmaisissa Hovijärven rannassa, osin maahan kaivettuna. Eipä silti, kyllä mansikkamölly meille itsellemmekin mainiosti maistui, etenkin kun siihen tuli vastapoimittuja metsämansikoita, maitoa ja hienoa sokeria. Siihen laitetut vanhat leivänkannikatkin makeilta
maistuivat.

Hammashoitoa
Hammashoitoa ei vielä Raudussa oltu järjestetty, mutta Leinikylässä oli sotilashammaslääkäri. Oli onni, ettei useampia hampaita särkenyt, sillä kun hammassärkyä
meni valittamaan, niin se hammas aina vedettiin pois!

Kalastusta
Talvella, kun vapaata sattui olemaan, niin käytiin Rautjärvellä koittamassa omatekoisen pilkin pitävyyttä. Ahvenia narrattaessa makasimme jäällä suksien päällä
vatsallamme, katse suunnattuna avantoon. Kun kädellä silmiä varjosti, niin vedessä
oleva ahvenparvi erottui selvästi. Aina kun ahven avasi suunsa, ottaakseen pilkin,
silloin kun nykäisi siimasta, eiköhän ahvenen vonkale kohta jo kiemurrellut jäällä.
Eikä siinä sen kummempia pilkkejä tarvittu. Kesäisin kalasteltiin verkoilla. Ensin
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oli rakennettava vene tai ruuhi, että saataisiin verkot kunnolla veteen. Päätettiin
rakentaa ruuhi. Ruuhi oli nopea rakentaa ja siihen kelpasi sahalauta niin ruuhen
pohjaan kuin reunalaudoiksikin. Isänisänisä oli jo ammoin sanonut, että kun teet
jotakin, niin tee se tervan kanssa. Niinpä mekin teimme. Ensin revimme suikaleita
vanhan paidan helmasta, jotka sitten tervattiin. Tällainen tervariepu laitettiin jokaisen laudan liitoskohtaan, ennen kuin ne naulattiin toisiinsa kiinni. Ruuhihan on
kuin tasapohjainen laatikko. Kun haluttiin helppokulkuisempi ruuhi, niin sahattiin
pohjalaudat ruuhen etupäästä puoleen asti poikki ja taivutettiin laudan päitä ylöspäin. Tällainen ruuhi ylitti sulavasti vastaantulevat laineet ja oli samalla näyttävämpi ulkomuodoltaan.
Ruuhta kuljetettiin melalla meloen tai pohjasta työntäen. Tavalliset kalasaaliit
olivat yleensä ahven, lahna, ruutana ja hauki. Kerran yhdestä verkosta saatiin ruutania ja lahnoja niin paljon, etteivät mahtuneet kalakonttiin, niinpä isän housunlahkeet solmittiin kiinni ja housut täytettiin kaloilla. Suurimmat ahvenet, joita saatiin
verkolla, olivat 2,80 ja 2,75 kg painoisia. Olivat samassa verkossa. Muuten meillä
oli vain vanhoja rikkinäisiä verkkoja, joiden paikkaukseen isä oli käyttänyt punaista
karhunlankaa. Mielenkiintoinen havainto oli, että isoimmat ahvenet olivat aina
näissä punaisella paikatuissa kohdissa. Rakastaako iso ahven punaista väriä vai
kiihottaako väri sen hyökkäämään? Suurimpien haukien koosta en puhu tämän
enempää, eikä minun käsivarsillani pystyisi suurten haukien pituuksia edes näyttämään. Kerran pilkiltä palatessamme, löysimme metsästä 200 litran tammitynnyrin,
joka oli venäläisten kurkkusäilyketynnyri. Tämän me pyörittämällä kieritimme kotiin, jonne matkaa oli noin kaksi kilometriä. Kotona isä sahasi pytyn keskeltä kahtia
ja a´ vot kuinka mainiot apetynnyrit niistä tuli.

Martti Meskasen
talo vuonna 1990
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Elokuvat
Vapaa-ajanviettoa oli myös elokuvissa käynti. Sotilailla oli Leinikylässä järjestetty
elokuvanäytöksiä, joissa kävimme melko ahkeraan. Vähin erin alettiin sinne tänne
järjestellä tanssejakin, jotka eivät minua kiinnostaneet ja ei oikein ollut aikaakaan.

Langalla
Kesällä sotilailla oli juhlat, jonka yhteydessä taitavat sotilaat viihdyttivät toisiaan,
kaikenlaisilla tempuilla jopa akrobaattiesityksillä. Esiintymispaikkana oli kuusiistutuksin aidattu Vehmaisten urheilukenttä. Täällä minuun iski “kärpänen”, joka
sai minut virittämään rautalangan koivun ja puhelinpylvään välille. Tästä minulle
tulikin jokailtainen iltavoimistelu. Talvella oli parhain aika harjoitella, vaikka langalta putosikin lumikinokseen, niin ei pahemmin koskenut. Mutta kyllä pyllyn- ja
enkelinkuvia tuli hangelle runsaasti ennen kuin rautalangan kanssa sinuiksi pääsin.
Ei rautalangalla kävely evakkoon lähtöön loppunut, vaan harjoittelin lisää uusia
temppuja Savossa, jonne viimeisen lähdön yhteydessä muutimme. Sittemmin esiinnyin useissa erilaisissa tilaisuuksissa, hankkien näin lisää varoja opiskeluani varten.

Rippikoulu
Jatkosodan aikana Raudussa 1942 pidettiin rippikoulua. Täällä minäkin olin oppilaana, vaikka olin vasta täyttänyt 14 vuotta. Opettajana meillä oli oma kirkkoherramme Paavo Salo. Rippikoulu sijaitsi Keripadassa, jonne useampi kulki jalkaisin
niin kuin minäkin. Vehmaisista kun läksi, niin siitä vain oikaistiin Tikatsun metsän
halki suoraan kirkolle ja edelleen Keripataan. Silloin rippikoulua kävivät tytöt ja
pojat samanaikaisesti. Ripillä kävimme lottakanttiinissa, joka sijaitsi Raudun kirkolta Vehmaisiin lähtevän tien alkupäässä, heti oikealla puolella parakkirakennuksessa. Muistan tämän rippijuhlan hyvin. Kun lähdönhetki koitti, niin haettiin naapurista hevonen. Hevoselle varattiin evässäkki rekeen ja itse istuimme heinäsäkeille,
niin matka alkoi leppoisasti kirkolle. Täällä lottakanttiinissa vietettiin rippijuhla.
Ensin lauloimme yhteisesti hengellisiä lauluja ja opettajamme kirkkoherra Salo piti
meille pitkän puheen, jossa hän isällisesti ohjaili meitä kristillisen elämän alkuun.
Täällä polvistuimme ehtoolliselle, penkkien viereen lattialle. Lopuksi lauloimme
yhteisesti.

Poikaosastot ja kotityöt
Sotatoimialueella kaikki viisitoistavuotta täyttäneet menivät poikaosastoon, joka oli
vapaaehtoinen järjestö. Poikaosastoja hoitivat suojeluskunnan kyläosastojen päälliköt apunaan pojista valitut apulaisjohtajat. Parhaassa miehuusiässä olevat joutuivat
armeijan leipiin, joten vanhukset, naiset ja me nuoret olimme jääneet kotirintamalle. Meillä oli silloin valtavasti erilaisia töitä, eikä meillä ollut vapaa-ajan ongelmia.
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Meillä oli naapureita, joilla ei ollut aina tarpeeksi työvoimaa edes tärkeimpien
tehtävien suorittamiseen. Jos kotona ei sattunut olemaan töitä, autoimme tietysti
naapureitamme. Olihan meillä tavallaan velvollisuus auttaa, koska emme tienneet,
milloin itse tarvitsisimme apua jossakin muodossa. Kyllä moni kasvuiässä oleva
nuori raatoi itsensä vaivaiseksi loppuiäksensä. Raskaita töitä olivat mm. lantapattereiden hajottaminen pellolla, kyntäminen, tarvepuiden kaataminen ja ajo metsästä
sekä monet sadonkorjuutyöt syksyllä.

Sota-ajan vaikutus leikkeihin
Jokaisella perheellä piti olla suoja ilmapommituksien varalta. Niinpä meidänkin
pihaan kaivettiin juoksuhaudan pätkä, jonne meidän oli määrä mennä lentohyökkäyksen ajaksi.
Ennen sotia piti meidän pikkupoikien tehdä itse haluamamme aseet, niin kuin
jousipyssyt ja isoista aitanavaimista jopa tussareitakin. Toista oli nyt jatkosodan
aikana. Vaikka etsintäjoukot olivat haravoineet metsät ja mannut ennen meidän
siirtolaisten paluuta poistaakseen miinat ja räjähteet, löysimme me tarkkasilmäiset
paimenet silti metsistä niitä. Ihme, että jäimme henkiin kaiken sen jälkeen.
Aseet, pikakiväärin, venäläiskiväärin ja revolverin me piilotimme navetan vintille hei-nien alle. Siellä oli ase kullekin. Saman pihan päärakennuksessa oli sotapoliisien toimisto. Vaikka me olimme hyviä tuttuja heidän kanssaan, emme uskaltaneet
puhua heille aselöydöistä mitään, koska pelkäsimme heidän ottavan ne meiltä pois.
Yleisesti liikkui huhuja, että desantit olivat käyneet eräiden talojen ruokavarastoilla. Löytyi lentolehtisiäkin, joissa meitä varoiteltiin desanteista. Niin mekin
otimme revolverin ja kiväärin piilosta ja lähdimme desanttijahtiin, sinne jonnekin
pohjois-Vehmaisten metsiin. Muuten kävimme hiekkakuopilla maaliin ammuntaa
harjoittelemassa.

Metsällä
Oravanmetsästyksessä käytimme kivääriä. Otimme ammuksesta pääosan pois (luodin), jonka tilalle panimme paperitukon, ettei ruuti pääsisi valumaan ulos. Kiväärin
piippuun laitoimme puoli kourallista kovia herneitä. Kun ammuimme oravaa, oli
osuma aina varma. Oravan nahkakin säilyi ehjänä, ellei ampunut liian läheltä. Ihme
kyllä riistalintuja oli vielä metsissä, vaikka sota oli kulkenut niidenkin ylitse. Metsojen ja teerien ampumiseen käytimme sotilaskivääriä. Ampuminen tapahtui noin
sadan metrin päästä, makuuasennosta ja tuelta. Ihmeen tottuneita linnut olivat
paukkeeseen, kääntelivät vain päätään luotien viheltäessä ohitse. Kun luoti osui
oksaan tai meni läheltä, menetimme “maalitaulumme”. Harvoin tuli silti lintupaistia. Revolveri oli kovassa käytössä. Kun käytimme konepistoolin 9 mm:n patruunoita, pullistui piippu käyttökelvottomaksi. Patruunat olivat liian voimakkaita revolverissa käytettäväksi.
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Vainajien siirto
Ennen talvisotaa isä toimi Raudussa haudankaivajana. Niinpä hän nytkin jatkosodan aikana sai haudankaivajan tehtäviä suoritettavakseen. Oli varmaankin vuosi
1943 kesällä, kun muualle Suomeen haudattuja rautulaisia vainajia alettiin siirtää
Rautuun synnyinseudun multaan. Kun oli kuuma kesä, niin vainajille rakennettiin
betonista ruumiskellari, jonne ne siirrettiin suoraan junasta odottamaan uudelleenhautausta. Varmaan Raudussa oli silloin työvoimasta puutetta, koska me jouduttiin
hautaamaan vainajat isän kanssa kahdestaan. Vai vaikuttiko asiaan jokin muu seikka? Tosin hautauksen toteuttaminen ei ollut mitenkään mieluisimpia tehtäviä. Jo
ruumiskellarin oven avattua ilma, jota sieltä tuli, pysäytti kyllä hengityksen. Näkymä, kellarissa saattoi olla kuusikin arkkua päällekkäin, ja lattia oli kokonaan jonkinlaisen valkoisen massan peitossa. Muuten, silloin me varmaan isän kanssa tehtiin jonkinlainen nopeusennätys, meiltä ei mennyt minuuttiakaan aikaa, kun haimme arkun kellarista ulos. Koska ei ollut minkäänlaisia kärryjä, niin nostimme arkun
toisen pään polkupyörän tavaratelineelle, sitten talutin pyörää sarvista ja isä kantoi
arkkua toisesta päästä. Siinä pyörää työntäessä tuli jälkiajatuksia mieleen, että
kuinka katoavaista tämä maallinen mahti onkaan ja mitä monia ulottuvuuksia saa
ihmisen keho? Sitten arkku laskettiin kaivettuun hautaan ja täytimme haudan. Vainajat oli siunattu jo ensihautauksen yhteydessä.

Raudusta lähtö
Kun rintamalinjat alkoivat pettää, niin oli tehtävä päätös, että jäädäänkö sinne
kotiseudulle asumaan, vai jättääkö kaikki ja lähteä. Ei päätöksen tekeminen vaikeata ollut, kun muistissa olivat vielä menneitten sukupolvien kertomukset siitä, millaista asuminen vieraan vallan alaisena oli.
Eikä siinä kauan vitkasteltu. Haettiin naapurista nelipyörävankkurit ja hevonen.
Vankkureihin kuormattiin tärkein maallinen omaisuus. Sitten suuntasimme kulkumme Petäjärvelle vievälle tielle. Petäjärvellä saatiin äiti ja muu perhe junaan,
paitsi minä ja isä. Me jäätiin odottamaan “mullivaunua”, että saataisiin myös eläimet junaan. Asemalla oli siihen aikaan paljon ihmisiä ja eläimiä. Siinä odotellessani
tapasin tutun naapurin, jolla olin edellisenä kesänä töissä.
Hän varmaan aavisti, että minulla oli nälkä, koska hän nosti kuormasta ämpärin,
joka oli täynnä paistettua sianlihaa ja sanoi, että otahan tuosta ensinälkääsi. Ette
usko, kuinka hyvää voi sianliha olla, kun sen oikein “tarjoilee” ämpäristä näkkileivän ja maidon kera. Sotilaat vaihtoivat kuivamuonanäkkäreitään maitoon. Maitoa
saatiin myös siten, että sotilaat ottivat irrallaan kulkevia, “ei kenenkään” lehmiä
kiinni ja minä lypsin maidon suoraan sotilaitten kenttäpulloihin tai pakkeihin. Maitotinkiläisten jono oli pitkä.
Viimein tulikin tyhjiä “härkävaunuja” veturin työntämänä. Aikaa hukkaamatta
irrotimme letkasta yhden vaunun ja työnsimme sen tavaroiden luo. Sitten aloitimme
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tavaroiden lastauksen. Koko ajan pelkäsimme tietoa, että Kiviniemen silta on pommitettu poikki, jolloin meidän pakomatkamme olisi kovin vaikeutunut.
Myös eläimiä lastattiin paraillaan, kun idästä päin alkoi kuulua lentokoneitten
ääniä, samalla metsän takaa ilmaantuikin kaksimoottorisia pommikoneita, joiden
kyljissä oli punaiset tähdet. Yhdeksän kappaletta niitä oli ja ne lensivät suljetussa
muodostelmassa ylitse.
Mitä ihmettä? Nehän kääntyvät takaisin. Kyllä tuli vilskettä asemalle. Kuka
juoksi mihinkin suuntaan, katseensa koneisiin suunnaten. Nyt irtosi koneesta jotain
ja se putosi kieppuen alaspäin. Paras mennä maahan ja suojaan. Kuului kauhea
räiske ja pauhu.
Näin pommit tekivät tehtävänsä, joka niille oli annettu. Kolmesti koneet lähtivät
ja myös palasivat, toistaen samaa tuhoamistaan. Kun koneita ei näkynyt, niin aina
juostiin kauemmaksi asemalta, välillä aina päätämme turpeeseen painaen. Hetken
oli kuin kuolemanhiljaisuus. Sitten alkoi itku, valitus ja hätähuuto. Pommit, joita
koneista pudotettiin, olivat herkästi laukeavia, näin niiden sirpaleitten vaikutus oli
huomattavan suuri, siihenhän oli nähtävästi pyrittykin. Eläinten mylvintä oli kauheaa kuultavaa ja näky myös kamala. Eläimet vaeltelivat verissään, pyrkien selvästi
kotiinsa.
Meidänkin hevosemme oli villiintynyt ja rikkonut suitsensa. Löydettäessä se oli
matkalla Vehmaisiin, nelipyörävankkureissa oli eläimien sisälmyksiä ja muuta jotain tunnistamatonta. Siinä pommituksessa moni menetti karjansa. Isä oli pommituksen alkaessa lastaamassa lehmiä vaunuun. Oli vain vaunussa rauhoitellut eläimiä eikä lähtenyt mihinkään suojaan.
Kun ihmeteltiin tätä, hän selitti: jos mikä on sattuakseen, niin se sattuu, oletpa
sitten missä hyvänsä. Ei kohtaloaan pääse pakoon, eikä sitä voi lahjoa. Isä pääsi
kohta lähtemään eläinten kanssa.
Minä jäin vielä naapurinpojan kanssa viimeisiä tavaroita lastaamaan vaunuun.
Sitten nousin muuttotavaroiden päälle mullivaunuun. Ei ollut enää muuta kyytiä
saatavilla. Jännitys laukesi vasta sitten, kun olimme päässeet Kiviniemen sillan
ylitse.

Evakkoon Eteläniskamäkeen
Nyt koetimme tehdä olomme mukavammaksi. Ainoastaan vaunun yläosassa oli
pieni luukku, kun sen avasi, niin siitä tuli valoa sisään ja näimme myös ulos. Siihen
luukun tasalle tavaroiden päälle asettelimme pehmikkeitä, joilla sitten makailimme
ja tarkkailimme junan kulkua.
Niin kova järkytys oli lentopommitus ollut, että yhtenään tähystimme taivaalle.
Mitäpä se olisi auttanut, vaikka olisimmekin nähneet pommituskoneitten tulevan?
Tavaravaunut, joissa me olimme, joutuivat odottamaan joka risteysaseman sivuraiteella, eihän niillä ollut kiirettä. Eläinvaunut sentään pääsivät vähän nopeammin
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perille. Samaa reittiä kuljettiin, vaikka eri aikaan ihmis-, eläin- ja tavaravaunut,
Savonlinnan ja Joroisten kautta Pieksämäelle.
Ihmisten kuljetusta varten oli tavaravaunun kumpaankin päähän laitettu lavereita
yksi tai kaksi. Niinpä kolmessakin kerroksessa nukuttiin ja ruokailtiin sekä toimitettiin muut tarpeelliset päivän tehtävät. Rautatieasemilla toimi ryhmiä, jotka toimittivat ruoka-apua vaunuihin. Esim. Joroisten asemalla tarjottiin hernekeittoa.
Eläinten kuljetuksessa käytettiin myös tavaravaunuja. Eläimet olivat vaunun kummassakin päässä puomien takana. Eläinten hoitajat olivat keskellä vaunua, ovien
kohdalla.
Kun tulimme Pieksämäelle, niin siellä ilmoitettiin, että matkanteko päättyy tänne ja neuvottiin menemään Pieksämäen keskuskansakoululle. Sieltä saa tietoja,
ketä mihinkin on majoitettu.
Sehän oli sama koulu, johon aikaisemmallakin kerralla meidät ensin majoitettiin. Siellä toiset perheenjäsenet olivatkin jo odottamassa. Jälleennäkemisen ilo oli
aitoa, emmehän lähtömme jälkeen olleet saaneet toisistamme mitään tietoa. Isäkin
oli saapunut lehmien kanssa, ja viranomaisten kanssa oli pieniä vaikeuksia.

Karjan tarkastus
“Väittävät, että lehmissämme on suu- ja sorkkatauti. Eivät anna tuoda lehmiä
vaunusta pois. Huomenna tulee kuulemma eläinlääkäri tutkimaan tapauksen, ja
sitten viedään koko vaunullinen teuraaksi”, isä sanoi. “Ei karjaa tänne asti tuotu,
että se teurastettaisiin”.
Milläs me sitten eläisimme, jos karjamme lopetettaisiin? Karjavaunut olivat
ratapihalla metsän laidassa, siellä oli useampi vaunullinen lehmiä saman ukaasin
saaneina.
Isä ei ymmärtänyt ollenkaan, että meidän lehmissä olisi mitään tautia. Olisiko
syy siinä, että kun siirtolaisten elukat teurastetaan, niin siirtolaiset olisi helpompi
asuttaa. Eihän niitten lehmät näin ollen tarvitsisi laidunmaita ja navettoja, jotka
heiltä vaadittaisiin.
Isä laskeskeli mielessään varman päälle. Kun purkaussilta oli asetettu paikoilleen, jota myöten lehmien piti itse kävellä vaunusta pois, meni isä hakemaan
ensimmäistä lehmää, eläinlääkärin seurueen odottaessa alhaalla vaunun luona. Vaunussa oli meidän lehmien ja lampaitten lisäksi myös tunnetun naapurimme Ainon
lehmät ja kolme sonnia.

Ainon sonnit ensin
Sonnit eivät olleetkaan mitä tahansa sonneja, vaan oikein kysyttyjä astutukseen.
Aino oli karjakko ja teki kyläläisille palveluja. Ajoi sonninsa kanssa astuttavan
lehmän luokse. Muuten, isämme teki tälle kuuluisalle sonnille länget ja muutkin
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tarvittavat valjaat. H-hetki läheni. Isä sanoi Ainolle, että viedäänkin se iso sonnisi
niille ensimmäiseksi, mittailkoot voimiansa ensin sen kanssa.
Sonnilla oli nenärengas niin kuin nykynuorilla, ainoastaan sillä erotuksella, että
siitä lähti talutusnaru.
Isä talutti sonnia narusta lastaussiltaa alas ja ojensi talutusnarun eläinlääkärin
käteen. Liekö sonnikin oivaltanut, mitä tässä oli tekeillä, olihan Aino-täti hiljaa
puhunut sille, miten kylässä käyttäydytään nätisti, kun mennään nuoria lehmihiehoja tapaamaan, jotteivät ne säikähtäisi. On myös tilanteita, joissa pitää ottaa ohjakset
“omiin käsiin”.
Kun sonnin jalat tapasivat tukevalle maaperälle, heitti sonni heti takapuoltaan ja
kirmaisi vauhtiin, niin kuin kevätlaitumelle lasketut vasikat. Eläinlääkäri oli roteva
mies. Eikä miehinen mies niin vähällä irti päästä elukkaa, vaan kaatui maahan ja
laahautui jonkin matkaa eläimen perässä ennen kuin päästi irti. Varmaan hieno
kyyti, mikäli maassa ei olisi sattunut olemaan lehmän jätöksiä ja muuta märkää.
Kyllä siellä joku nauroikin tapahtunutta, mutta emmehän me toki tuommoiselle
naura, sillä äitimme oli opettanut, ettei toisen vahingolle pidä nauraa. Kumminkin
ajattelin itsekseni, että ähäkutti siitäs sait, viedä nyt meidän lehmiä teuraaksi.
Näin tarkastus kuivui kokoon melkein alkuunsa, tosin katsoivat vain vaunujen
ovista sisään ja totesivat kaiken olevan kunnossa.

Sittenkin asiamme järjestyvät
Nyt asiat alkoivat järjestyä. Meille osoitettu paikka sijaitsi Pieksämäellä Eteläniskamäessä, joka oli lähellä Naarajärven lentokenttää, lähellä samaa paikkaa, jossa
olimme paossa talvisodan aikaan. Kun me muutimme sinne, niin isäntä tuli portailla kirves kädessä vastaan. Aluksi luulimme, että isäntä on menossa hellapuita
hakkaamaan, mutta toiset aatokset oli hällä mielessä, kun hän sanoi, että tänne ette
tule.
Pelkäsikö hän meitä, vai minkä tähden meille heristeli. Isä sanoi, että meidät on
tänne määrätty, emmehän voi muuallekaan mennä. Käveli sitten lapsi sylissään
portaat ylös ja isännän ohitse tupaan. Kyllä talosta sitten vähän kerrallaan saatiin
jalansijaa. Löytyi huonekin meille ja lehmätkin saivat laidunmaata. Nuorimmat
alkoivat koulunkäynnin Eteläniskamäen kansakoulussa.
Rautulaisten lehti 3–6/1993
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Kilpasillan lentokenttä jatkosodan aikana
Raudussa
Veikko Vaikkinen

Sijainti ja varustelu
Jatkosodan aikana Karjalan Kannaksella olleesta Kilpasillan sotilaslentokentästä on
säilynyt jälkipolville vain vähän tietoja. Luovutetun alueen pitäjänhistoriat eivät
kerro asiasta juuri nimeä enempää. Myöhemmin kirjoitetuissa ilmavoimien historiaa käsittelevissä julkaisuissakaan ei ole systemaattista tietoa. Eri lähteistä poimimalla on allekirjoittanut kuitenkin saanut kasaan tässä olevan lyhyen esityksen.
Kentän perustivat venäläiset välirauhan aikana lentotukikohdakseen. Kannaksen jouduttua jatkosodan aikana jälleen suomalaisille he kunnostivat kentän omaksi
tukikohdakseen ilmavoimille. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, missä valmiusasteessa tai
kunnossa kenttä oli joutuessaan suomalaisille. Suomalaisetkin pitivät kenttää tilapäisluontoisena, vaikka se toimi aina kesään 1944 saakka.
Kenttä sijaitsi Raudun (nykyisin Sosnovo) kunnan pohjoisosassa Kiipasillan
kankaalla itään Vehmaisten ja pohjoiskoilliseen Kuninkaanselän kylistä, lähellä
Sakkolan rajaa eikä kaukana Vuoksen Suvannosta. Joissakin kirjoituksissa kentän
on sanottu sijainneen Sakkolan kunnassa, mutta tämä on virhe. Kentän eteläpuolella kulki Raudun kirkonkylästä Sakkolan Riiskaan johtava tie. Virallinen paikanmääritys oli 60° 35´ N ja 30° 19´ E. Korkeus merenpinnasta oli 50 m. Kentästä ei
levitetty luonnollisestikaan virallisesti tietoa, koska sotilaslentokenttien olemassaolo ja sieltä tapahtuva lentotoiminta pyrittiin pitämään niin salaisena kuin suinkin.
Vaikka tukikohtaa vastaan ei sodan aikana tiettävästi tehty lentohyökkäyksiä, ei ole
epäilyä, etteivätkö venäläiset olisi sen olemassaolosta tienneet. Ilmakuvienkin perusteella laaja metsään hakattu aukea näkyi selvästi ja kauas.
Kentän nimeksi olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tulla Kiipasilta, mutta sitä
ryhdyttiin kutsumaan Kilpasillaksi. Miksi näin? Siitä on olemassa kahdenlaista
tietoa. Toisen mukaan se olisi ollut kartan epäselvyyden vuoksi tehty kirjoitusvirhe,
ja toisen mukaan tietoinen uudelleen nimeäminen. Ja toden totta: kartassa nimi on
niin kirjoitettu, että se näyttää ilmiselvästi Kilpasillalta. Sen voi vieläkin todeta
internetissä julkaistusta kartasta. On myös mahdollista, että kirjoitusvirhe on tehty
jo karttaa painettaessa. Tätä tukisi se, että samoin internetissä olevassa toisessa
kartassa lukee selvästi ”Kiipasillan kangas”.
Niin tai näin, viralliseksi nimeksi tuli Kilpasilta. Lentotoiminta kentällä alkoi
heinäkuussa 1942, kun itäisen Kannaksen ilmapuolustusta oli tarpeen järjestellä
asemasodan aikana. Laatokalle oli lyhyt matka ja maapuolellakin etulinjan tasalle
kentältä oli lyhimmillään n. 18 km. Vihollisen lentokoneilla oli tapana käyttää
Laatokan ilmatilaa mm. Pyhäjärven Sortanlahtea, Käkisalmea ja Lahdenpohjaa vastaan hyökätessään. Tuolloinhan tunnetusti ilmavalvontaviestit perustuivat näkö- ja
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kuulohavaintoihin ja laajasta ulapasta johtuen ne usein viivästyivät ratkaisevat
muutamat minuutit, jotta Kilpasillastakin olisi ehditty paikalle.
Kiitoratoja oli kaksi oheisesta karttakuvasta näkyvällä tavalla. Ne soveltuivat
kaikille konetyypeille. Toisen kiitoradan pituus oli 1 400 m ja toisen 1 200 m. Eivät
siis aivan lyhyitä. Sivuttaisaukeama pidemmällä radalla oli 250 m ja lyhyemmällä
200 m. Lentokoneita ja ilmeisesti myös henkilöstöä varten oli 24 sirpalesuojaa.
Majoitus-, huolto- ja esikuntaparakkeja oli lopulta 14. Lisäksi oli polttoaine- ja
ammusvarastot. Rakennukset olivat pääasiassa kentän etelä- ja itäreunalla edellä
mainitun Riiskan tien tuntumassa.
Kentällä oli oma lennonjohto. Ilmatorjuntaa varten oli aluksi it-konekivääjoukkue, mutta 9.9.1942 lähtien 137. Kev.It.jaos varustettuna 40 mm:n ilmatorjuntakanuunoilla ja 7,7 mm:n ilmatorjuntakonekivääreillä. Sähköä oli saatavissa ja koneiden moottoreita voitiin pakkasella lämmittää myös sähkövastuksilla puhalluslamppu- ja huppuviritelmien asemesta. Vesi saatiin paikallisista kaivoista ja läheisestä
pikku joesta. Kiitoradat olivat osittain nurmikkoa, osittain hiekkakangasta, joka
kuivalla kesäsäällä tietenkin pölysi. Sellaisia olivat tosin lähes kaikki sotilaskentät
tuolloin. Kiitoratojen melko heikosta kunnosta johtuen koneille sattui useita laskeutumisvaurioita. Kenttä ei ollut mitenkään kehuttava edes tuonaikaisissa olosuhteissa, nykyajan vaatimuksista puhumattakaan. Varsinkin pohjoiskoillisen suuntainen
kiitorata oli pehmeä ja epätasainen. Vuoden 1943 keväällä kenttää kunnostettiin
vankityövoimalla.

Kilpasillan lentokentän sijoittuminen kunnan alueelle. Tässä kiitoratojen mittasuhteet eivät ole ehdottoman tarkkoja
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Kilpasillan lentokentän karttapiirros vuodelta 1942

Kentän käyttö
Kilpasillan kenttää käyttivät vuodesta 1942 lähtien Lentolaivue 26:n (helmikuusta
1944 lukien Hävittäjälentolaivue 26) hävittäjäkoneet. Sinne saapuivat kesä-heinäkuun vaihteessa mainitun laivueen 2. ja 3. lentue. Nuo Kilpasillan koneet olivat
Talvisodan kynnyksellä Italiasta ostettuja Fiat G 50 -hävittäjiä, jotka merkittiin
Suomessa tyyppimerkinnällä FA. Niitä ostettiin kaikkiaan 35, joista perille tuli 33.
Koneet saatiin täysimääräisesti käyttöön vasta välirauhan aikana.
Konetyyppi oli jo hankittaessa hieman vanhentunut, mutta jatkosodan alussa se
täytti paikkansa vielä kohtuullisesti. Se oli varustettu kahdella karkeakaliiperisella
puolen tuuman konekiväärillä. Moottori oli ilmajäähdytteinen tähtimoottori maksimiteholtaan 840 hv. Koneen huippunopeus oli meren pinnassa 407 km tunnissa ja
viiden kilometrin korkeudessa 484 km tunnissa. Nämä tiedot vaihtelevat hieman
lähteestä riippuen. Tässä yhteydessä ei ole syytä esitellä koneen suoritusarvoja
enemmälti muutoin kuin toteamalla, että koneen lento-ominaisuuksien sanottiin
olevan kohtuullisen hyvät, mutta lentoaika oli lyhyt ja moottori vikaantumisherkkä.
Sodan aikana myös Lentolaivue 26:n lentueiden sijoitukset vaihtelivat. Enimmäkseen kenttään tukeutui kaksi lentuetta. Esimerkiksi vuoden 1943 alussa kentällä olivat 1. lentue (5 konetta) ja 3. lentue (9 konetta). Vuotta myöhemmin kentällä
olivat kyllä samat lentueet, mutta koneiden määrä oli laskenut kymmeneen ja pian
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sen jälkeen kuuteen. Kilpasillan koneet käyttivät työkenttänä myös Sakkolan kenttää. Laivueen esikunta oli Kilpasillassa ja sen komentajana oli majuri Eino Carlsson. Laivueen yksi kolmesta lentueesta oli yleensä muualla: läheisellä Sakkolan
Petäjärvellä (Sakkolassa oli kaksi kenttää), Suulajärvellä, Valkjärvellä tai jopa Malmilla Helsingissä. Komentajaksi tuli maaliskuussa 1944 majuri Lauri Larjo.
Jatkosodan kääntyessä loppupuolelle Fiat-hävittäjä oli käynyt täysin vanhentuneeksi eikä sillä torjuntakoneena ollut enää mainittavaa merkitystä. Kilpasillan
kentän toiminta hiipui toukokuussa 1944, jolloin laivue siirrettiin ennen venäläisten
suurhyökkäystä Heinjoen Raulammille ja se sai tässä yhteydessä Brewster-koneet.
Nekin jo virkauransa lopulla olevina, mutta se on jo eri juttu.
Kentällä oli myös vuosina 1943–1944 käytössä kaksitasoinen Fokker CX, jota
käytettiin valokuvaus- ja yhteyslentoihin, lentolehtisten pudotukseen ja jopa tykistön tulenjohtoon. Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että tuon Fokkerin tähtärinä toimi usein Oiva Halmetoja, myöhemmin moukarinheiton Suomen mestari ja
ennätyksen omistaja. Vanha Moth-kone oli yhteyslentoihin. Vielä Kilpasillassa ollessaan laivueen käyttöön oli saatu kotimainen Myrsky-hävittäjä tutustumis- ja
koulutustarkoituksessa. Tämä konetyyppi osoittautui epäonnistuneeksi, kuten oli
pelätty. Ollessaan lentoharjoituksessa 17.3.1944 koneen siivet murtuivat ja lentäjä,
luutnantti J. A. Marttila sai surmansa maahansyöksyssä.
Myös Fiat-koneille sattui menetyksiä Kilpasillan aikoina. Heinäkuussa 1942
kersantti Y. Korpisalon kone ammuttiin alas Kasimovossa ohjaajan saadessa surmansa. Kesäkuussa 1943 kersantti T. A. Kylliäinen ammuttiin ilmataistelussa alas
Lempaalan järven luona ohjaajan pelastautuessa haavoittuneena laskuvarjolla. Eri
lähteistä keräämieni tietojen perusteella menetettiin lisäksi 4 konetta eri tyyppisissä
muissa onnettomuuksissa. Lisäksi sattui joitakin pienempiä vaurioita ja nokilleen
menoja kentällä. Useimmissa ohjaajat loukkaantuivat, vai pitäisikö sotilastermillä
sanoa haavoittuivat, eri asteisesti. Myös muille kuin Kilpasillassa olleille saman
laivueen Fiat-koneille sattui menetyksiä, mutta niistä ei tässä yhteydessä enempää.
Kyllä Fiat-lentäjillä oli myös menestystä, jos sitä mitataan alas ammuttujen
viholliskoneiden määrillä. Edellä viittaamieni lähdetietojen mukaan Kilpasiltaan
tukeutuneet koneet saavuttivat kolmisenkymmentä ilmavoittoa heinä-lokakuussa
1942, joista monet Laatokan yläpuolella. Laatokalla tapahtuvia ilmataisteluja silmällä pitäen oli avovesikautena 1943 Pyhäjärvellä Laatokan rannassa vanha, kellukkeilla varustettu vanha kaksitasoinen Ripon, jota ei tiettävästi kuitenkaan tarvittu veden varaan joutuneiden lentäjien pelastamiseen.
Mainittakoon tässäkin se, että niin ilmavoittojen kuin tappioiden suhteen eri
tietolähteet antavat hieman erilaista ja jopa ristiriitaista tietoa, kuten myös Kilpasillan tapauksessa. Jos nyt tarkoilla yksityiskohdilla sitten on enää merkitystä.
Vuoden 1942 lopulta aina kesän 1944 suurtaisteluihin saakka vihollisen lentotoiminta oli itäisellä Kannaksella vähäistä eivätkä Kilpasillan koneet tulleet tänä aika-
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na juuri lainkaan viholliskosketukseen. Ehkä onnekseen, sillä kone oli joka suhteessa vanhentunut, kuten edellä on todettu. Oli myös niin, että yhdessä vaiheessa
hävittäjiä kiellettiin etsimästä taistelukosketusta koneiden, lentäjien ja polttoaineen
säästämiseksi. Kaikkiaan Fiat-hävittäjät saavuttivat Jatkosodassa 88 (joidenkin tietolähteiden mukaan 91) ilmavoittoa, mutta suurin osa niistä tuli jo sodan alkupuolella ennen Kilpasillan aikoja.

Kilpasillan kenttä kesällä
1943. Etualalla Fiat-hävittäjä. Taustalla kiitorata ja
vasemmalla osa kentän
muita rakennelmia

Lentolaivue 26:n 3. lentueen henkilöstöä kesällä 1942 Kilpasillassa. Eturivissä kolmas
vasemmalta lentueen päällikkö, luutnantti Olli Puhakka, myöhemmin Mannerheim-ristin
ritari
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Kentän myöhemmästä käytöstä ei ole tietoa, mutta tiettävästi venäläiset eivät
sitä hyödyntäneet. Tosin erään suomalaislentäjän havainnon mukaan kentälle olisi
laskeutunut pari konetta kesäkuun lopulla 1944, siis silloin kun alue oli jo venäläisillä. Myös sotilaslentokentillä on aikansa. En ole käynyt paikalla, mutta oletan
luonnon ottaneen omansa takaisin.

Käytettyä lähdeaineistoa valokuvat mukaan lukien:
Sota-arkistossa ja Suomen Ilmailumuseossa säilytettävä Kilpasillan lentokenttää
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