Eino Pikkarainen

’Lampaita etsimässä’
ja muita sota-ajan tarinoita

Niin kun kuulimme vierasta kieltä." Niin tuo Toivo sanoi: "Minä se kyllä yhen ainakin kajautan."
Kielsin jyrkästi: "Ei käy se pel." Niin pökäistiin näreikön suojaan. Siellä kuulesteltiin mitä tulilla
tapahtuu. Tähän upseeri vastasi: "Oikein tehty. Ei niiden kanssa pidä ruveta nakittelemaan. On ne
sentään sotilaita. Sissejä Kp kaulalla." Hän kätteli Isän ja komensi joukkonsa lähtöön.
Toivo veli oli tuolloin 20 vuotias. Hän poti talvisota-aikana evakossa ollessa keuhkokuumeen
ja sen seurauksena keuhkotautin. Oli välirauhan ajan Kontiolahden Parantolassa hoitossa. Keväästä
1940 syksyyn 1941 hän oli toipilas. Ei tarvinnu lähteä sotapalvelukseen vielä, myöhemmin kyllä.
Hän kyllä vammastaan huolimatta osallistui töihin kotona. Partisaanivaaran vuoksi Suojeluskunta
jakoi kiväärejä siviileillekin syrjäkylille.
Toivo myös sai sellaisen aseen (lienee ollut sotasaalisase). Tarkka ase kuitenkin oli. Hän
metsästi sillä lintuja ja oravia. Oravapaukuista vähennettiin ruutia suurin osa. Luoti sahattiin poikki.
Saatiin yhtestä 2 sen vuoksi. Vilhon kanssa vohkittiin patruunoita etellä mainitulla tavalla
sotilaitten patruuna koteloista.
Vilho oli tuolloin 16 v, minä Eino 14 v, Kaisa sisko 22 v, Matti Arvi 25 v. Hän oli Rukajärven
suunnalla rintamajoukoissa. Reino veli 19 v. sai kutsun alokaskoulutukseen helmikuussa 1942. Oli
jo kyseisenä aikana Karhumäen suunnalla It joukoissa, joten hän ei enää ollut Isän 'heinäjoukossa'.
Isä ja Äiti oli 52 vuotiaita. Vilho joutui sotapalvelukseen lokakuun alussa 1943, 17 vuotiaana.
Toivo todettiin terveeksi kutsunnassa tammikuussa 1944 joten kerkisi vielä sodan
päätöstaisteluihin.
J.K. Niitä seitsemää desanttia ei löytynyt, vaikka niitä oli etsitty. (Lienee etsijät olleet liian
äänekästä porukkaa.) Näin mietin luettuani monia sissikirjoja.
Olen muistellut näitä kokemuksia tarkasti, ilman mielikuvitusta, värittämättä ollenkaan.

Jäätyään yksin Ryssät tulivat myös Seppälän taloon. Seppälästä oli keritty vietä hälyytys
sanoma noin 5 klm päähän Viinikan taloon, missä oli kenttä vartio sotilailla. Sieltä oli tullut
sotilasosasto ja pidätti Ryssät. He antautuivat ilman väkivaltaa. Kuulustelussa vanhempi mies oli
kertonut että hän on houkutellut tätä nuorta toveriaan antautumaan suomalaisille, koska he eivät ole
täyttäneet tehtäviä jotka heille oli annettu.
Näin kertoi partion johtaja Isälle. Tähän Isä että senkö vuoksi tilanne hiljeni niityllä. Tähän
partion johtaja: "Syytä on olla varovainen teidän. Vangitut ovat kertoneet, että toinen desantti
ryhmä heikäläisiä on myös salolla, joita on 7 miestä. Niitä ollaan etsimässä. Aamulla lähtemme
salolle jatkamaan hakemista." Saikka tulia ilmestyi useita kymmeniä kaivon lähelle. Lähetti pojat
keittivät saikat upseereille. Sotilaat ryhmissä itselleen. Me talon väki saunoimme. Söimme iltasen ja
olimme kylläisiä. Valmistautuimme yölevolle. Niin myös sotilas osasto.
Isä pyysi johtajia aivan peräkamariin yöksi. Heitä oli 4 miestä, 2 upseeria, 2 aliupseeria. Kun
herrat saivat kamarin, niin miehistö sai maata pirtin lattialla. Heitä tuli lattia aivan täyteen. Hyvin
kyllä sopivat. Pirtti oli iso 8 x 7,5 metriä. Vihtoin yön rauha saapui kotini ylle. Olihan se turvallista
kun pirtti oli täynnä sotilaita, joskin nukkuvia. Olihan vartiomies valveilla, joka kierteli pihalla.
Minua Vilhon kanssa kiinnosti kivääri keot pihassa. Päätimme lähteä niitä tutkimaan. Niin van
siellä on vartiomies, sanoimme toisillemme. Menimme kuitenkin. Huomasimme, vartija on juuri
kasvimaalla. Syö naurista. On selin meihin. Kävelimme hiljaa kivääri kekojen luo. Patruuna taskut
meitä veti puoleensa. Vilho sanoi hiljaa: "Otetaan joku patruuna taskusta. Eivät niin hyvin huomaa
varkautta." Niin tehtiin. Ihailimme konepistoolin lipasta. Sanoin: "Tästähän on helppo vohkia. Ei
kun yhten ottaa, toinen tulee tilalle." Johon Vilho: "Ei myö niitä tarvita." Poistuimme saaliimme
kanssa nukkumaan.
Aamulla nousimme me talon väki, niinkuin sotilasosasto pyhä aamun rauhaan. Ennen lähtöä
sotilasosaston johtaja varoitti desanteista. Johon Isä: "Tiijä heidän radioistaan.” ”Miten heidän
kanssaan olisi käynyt", hän jatkoi. "Kun myö siitä tulisijalta pökäistiin pakoon näreikön suojaan.
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Vuodet 1939–1940: Talvisodan evakkoaika
Talvisodan alku ja evakkoon lähtö
Olin silloin 11-vuotias ja koulussa Malilanniemellä. Koulu oli perustettu Iivantiiraan vuonna 1937.
Se oli niin sanottu supistettu koulu, jossa oli yksi opettaja. Hän piti koulua alakoululaisille ja
yläkoululaisille siten, että elokuun puolivälistä alkaen oli 6 viikkoa alakoulua. Sitten alkoi yläkoulu.
Keväällä oli taas alakoulun vuoro, jälleen 6 viikkoa.
Vuoden 1939 syksyllä, kun sodan uhka oli maamme yllä, olin aloittanut yläkoulun toisen
luokan. Lokakuun 6. päivän paikkeilla alkoi liikekannallepano, ”yh-aika”. Eräänä aamuna, kun
heräsin unesta, ihmettelin: ”Mitä ihmettä nyt on tapahtunut?” Yöllä oli tullut kaksi
suojeluskuntalaista, ja toisen pää oli minun tyynylläni. Ylös noustuani syy selvisi. Talon pojille
Juhalle ja Einolle oli tuotu määräys ylimääräisiin kertausharjoituksiin.
Siitä me pojat alettiin leikkiä sotaleikkiä. Marssittiin jonkinlaisessa järjestyksessä. Malilan
taloon oli ostettu radio, akkukäyttöinen, koska ei ollut sähköjä. Siitä sai kuunnella tietoa tilanteen
kehittymisestä.
Antin päivänä 30. marraskuuta tuli talon emäntä aamupäivällä luokkaan ja sanoi hätäisesti
opettajalle: ”Ryssä on hyökännyt tänä aamuna.” Hän oli radiosta kuullut asiasta. Siihen päättyi
koulu. Opettaja oli hetken hiljaa, sitten sanoi: ”Oppilaat, laittakaa kirjat ja vihot ynnä muut
tarvikkeet pulpettiin ja lähtekää kotiin.” Niinpä lähdin Kettusärkän Annin kanssa kävelemään 10
kilometrin taivalta kotiin. Annilla oli puolta lyhempi matka. Lunta oli puolisääreen. Annin kotiin oli
kyllä kuljettu jälki, loppumatka oli minulle umpilunta.
Kettusärkältä sain lähes viikon vanhan postin, Kainuun Sanomat. Posti kulki silloin nyrkkipostina.
Saavuttuani kotiin heitin postin pirtin pöydälle. En kertonut sodasta mitään vielä siinä vaiheessa. Isä
laittoi lasit päähänsä, otti lehden ja ryhtyi lukemaan vanhentuneita uutisia.

Olimme jo siirtyneet Heinijoen niitylle jatkamaan heinätöitä. Siellä ei kuulunut mitään
epäilyttävää, joten uskalsimme yöpyä majassa. Äiti huolehti kotona lehmistä ja kaikista kotitöistä.
Lauantai iltapäivällä palailimme kotiin saunaan ja pyhäpäivän viettoon. Tulo matkalla jäin
eräälle suon laitalle toisista jäljelle polun lähelle. Lakkoja syömään. Kuulin outoa helinää, mietin
mitä tämä ääni on ja tarkkailin polun suuntaan. Huomasin, sieltä tulee miehiä pitkässä jonossa.
Etumaisilla karttalaukut, konepistoolit, seuraavilla kiväärit olalla. Jokaisella, selkäreppu, siinä
hihnassa kenttäpakki (pakin sisällä lusikka haarukka yhdistelmä ja se synnytti sellaisen helisevän
äänen.)
Huomasin, että näillä kaikilla oli yllään suomalainen sotilaspuku. 'Ei näistä ole vaaraa', näin
päätin. Sopivan välimatkan päässä seurasin heitä kotiin saakka. Kotonani tämä sotilasjoukkue sai
isältäni luvan leiriytyä kotini pihaan. Sotilaat laittoivat kiväärit kekoon, myös konepistoolit
kiväärien kanssa. Vartiomies tarkkailemaan ympäristöä.
Tämän partion johtaja kertoi sellaista, että Ryssät jotka meitä säikyttivät on samana iltana tullut
Mikitanpään taloon Hyrynsalmen puolella. Heitä on ollut 2 miestä. Olivat pyytäneet saada syötä
talon pöydällä. Leena emäntä oli alkanat tuota syötävää pöytään, mutta Ryssät olivat sanoneet:
"Meillä on syötävää itsellä mukana". Nostattelivat ruokaa pöytään.
He olivat kertoneet seuraavaa: He ovat Neuvostoliiton sotilaita. Heitä on jo toukokuun
alkupuolella tuotu Pienelle Särkkäjärvelle vesitasolla tietustelu tehtäviin. Vanhempi mies puhui
selvää suomea (nuorempi ei puhunut). Oli kertonut, he olisivat antautuneet niille heinä miehille joita
yrittivät tavata. He olisivat antaneet tämän radion heille palkaksi (hän oli viitannut radio lähettimeen
jonka oli nostanut pöydälle).
Jatkanut "Olivat arkoja ne heinämiehet", mutta samalla hän oli laittanut kuulokkeet korviinsa.
Siinä vaiheessa talon väen 'hälytyskellot' piippasi ja Isä Kalle lähetti Anni tyttären Seppälän taloon
viemään viestiä vaarasta jääden itse paikalle ikäänkuin huomaamatta. Koko talon väki häipyivät,
Kalle isäntä viimeisenä, Seppälän taloon jonne oli matkaa 2 klm.

Sanoi ääneen: ”Ei siinä paskassa ou hyökkääjäksi.” Silloin menin
äidin luo. Hän touhusi hellan ääressä pataa hämmentäen. Sanoin äidille
hiljaa: ”Se on jo hyökännyt. Sen vuoksi loppui koulu.” Äiti kääntyi
isään päin ja sanoi: ”Eino sanoo, että se on jo hyökännyt.” Tähän isä:
”Onko hyökännyt.” Hän pani lehden pois, eikä sen jälkeen
vilkaissutkaan lehtiin. Uutispommi sai hänet hiljaiseksi.
Tilanne oli uusi ja epäselvä. Vaikka sodan pelko oli ollut yleistä,
ei uskottu sodan syttyvän. Sen vuoksi oli rajaseutujen kylät jätetty
evakuoimatta. Nyt oli vihollinen hyökännyt koko itärajan pituudelta.
Yllättäen olivat monet kylät jääneet täysineen ryssän jalkoihin.
Kotonani ei ollut niin kriittinen tilanne.
30. marraskuuta, sodan syttymispäivä, oli torstai. Perjantaiaamuna
tuli viesti Raiskion Kallen tuomana. Oli valmistauduttava evakkoon
lähtöä varten. Piku-koira, uskollinen talon vartija ja meidän kaikkien
ystävä, oli tapettava. Sama tuomio oli myös kissalle. Piku oli
Hirsikankaalla oravaa haukkumassa. Minä, Vilho ja Toivo-veli
menimme Pikun ”haukkuun”. Siellähän se orava oli männyn oksalla.
Toivo kutsui Pikua ja Piku tuli iloisena, aivan käsin taputettavaksi,
vilkaisi välillä oravaan ja vikisi iloisesti. Toivo otti kaulapannasta
kiinni, sitoi narun kaulapantaan ja talutti Pikun murahaudalle. Toivo
hakkasi avannon jäähän, sitoi kivenmurikan narun päähän ja pukkasi
kiven avantoon. Pikun häntä vain vilahti viimeisenä avannon reunalla.
”Sinne meni”, sanoi Toivo. Hetken päästä ilmestyi Pikun pää avannon
reunalle surkeasti vikisten. Toivo löi kirveen hamaralla Pikua päähän.
Siihen päättyi Pikun elämä. Sota oli raakaa Pikullekin.

Lehmät ja lampaat oli jätettävä navettaan, annettava vain heiniä runsaasti eteen, ja lähdettävä
pakoon. Sellainen oli ohje, jonka toi Raiskion Kalle. Matti Arvi valjasti hevosen reen eteen. Rekeen
oli laitettu ruokatarpeita jonkin verran ja vaatteita Amerikan arkkuun sekä makuutarpeita. Lähtijöitä
olivat äiti, Vilho, minä Eino ja Anni-sisko, jolla oli vauva Unto, 3 kuukautta vanha. Anni-sisko oli
mennyt noin vuotta aiemmin avioliittoon Välitalon Eemelin kanssa. Eemeli oli siellä, missä miehiä
tarvittiin.
Reki tuli aika täyteen, kun meitä oli 5 ihmistä ja vauva, joten Matti Arvi ohjasi hevosta suitsista
reen kannoilla seisten. Miten ollakaan, reki kaatui, ja Anni lensi vauva sylissä pehmeään lumeen.
Me kaikki lensimme samalla tavalla.
Kuski Arvi pysyi vain reen kannoilla. Sanoi: ”Kannon pahuus sattui jalaksen alle.” Siitä
hiljalleen noustiin jaloilleen, kopistettiin enimmät lumet vaatteista. Anni-sisko vauva sylissä katsoi
kotiin päin ja sanoi topakasti: ”Minä en lähe minnekkään, mänkää työ. Minä käännyn pois.” Äiti
sanoi: ”Et sinä vauvan kanssa yksin pärjää. Nouse vaan rekeen ja jatketaan matkaa.” Niin myös
tehtiin.
Saavuttiin Kuusamonkylän Ylitaloon. Sinne tulivat hiihtäen isä, Kaisa, Toivo ja Reino. Siinä
yövyimme. Seuraavana päivänä tuli käsky, että lehmät on haettava pois. Kaisa, Toivo, Reino ja isä
palasivat kotiin kuljettamaan lehmiä Sotkamon rautatieasemalle ja junaan. Matti Arvi vei meidät
(äidin, Annin, Vilhon ja minut) hevosella Huuhilon kyläryhmän Pääkölän taloon.
Matkalla oli iso Vuosanganjärvi, jonka jää oli heikkoa. Hevosia oli jo aika monia, ja reet
täynnä lapsia ja vanhuksia. Täytyi pitää pitkä väli hevosten välillä, että jää kestää. Tällä tavalla
jatkettiin matkaa. Matti Arvi palasi Pääkölästä kotikylälle tyhjentämään taloja tavaroista.
Pääkölässä olimme itsenäisyyspäivän. Oli pakkaspäivä, eikä kyyti vetänyt niin kuin oli
suunnitelma, eli että menisimme hevoskyydillä Pohjaslahden kautta Sotkamon rautatieasemalle. Piti
palata takaisinpäin Koskenmäen koululle. Siinä viivyimme useita päiviä, ennen kuin Myllylän
Alpertti vei meidät seka-autolla Sotkamoon.

Sitten ei kuulunut mitään. Me jatkoimme syöntiä. Isä sanoi: "Ne meni." Sitten yllättäen kuului
sivulta aivan läheltä hihkaisu: "Hei." Sen perään vierasta kieltä. Silloin meille selvisi ketä tulijat on.
Emme nähneet heitä, sillä sakea näreikkö suojasi heität. (Olivat melko lähellä.)
Ei siinä joudettu eväitä kokoamaan. Leipäpala kädessä pökäistiin näreikön suojaan puron
toiselle puolen. Siellä pysähtyimme kuulostelemaan. Tulisijalta kuului: "Hei Hei." Enää ei vastattu
heille. Särkältä olisi ollut lyhin matka suoraan meidän tulisijalle. Vaan silloin he olisivat joutuneet
aukelle suolle, joten he kiersivät suon puuston suojassa. (Sissejä kun olivat, eivät ottaneet sitä
riskiä.)
Me lähtimme kiireesti (emme kuitenkaan juosten) kotiin. Poikkesimne kuitenkin lähellä kotia,
Särkkävaaran talossa varoittamassa vaarasta. Aamulla aikaisin Toivo ja Matti Arvi veljet lähtivät
katsomaan, että vieläkö Ryssät ovat Kaljapurolla. Palattuaan kertoivat: "Ei siellä enää ketään ollut."
Jäljet he löysivät, olivat palaneet samoja jälkiä mitä olivat tulleet. Ruuat mitkä meiltä jäi olivat siinä
mihin meiltä jäivät.
Matti Arvi veli oli ollut lomalla rintamalta noin viikon kotona, osallistui myös heinätöihin. Nyt
oli hänen loma loppumassa. Piti kiireesti lähteä Rukajärveä kohti. Oli pikku pakko lähteä jatkamaan
heinätöitä Kaljapurolle. Sinne jäi viikatteet, haravat, hanko ynnä muut tarvekalut. Niinpä lähdettiin
jatkamaan kesken jäänyttä työtä. (Äiti jäi kotiin karjasta huolehtimaan.) Hissukseen jatkettiin töitä,
vähin äänin. Rauhallista siellä oli silti.
Pelotti ruuan valmistukseen tehty tuli. Piti tehdä vähin äänin, hyvä jos uskalsi viikatetta liipata.
Siitä syntyi kuuluva ääni. Illalla käveltiin noin 5 klm kotiin. Yöksi ei uskallettu jäädä metsään.
Aamulla takaisin jatkamaan heinätöitä. Näin jatkui työ, välillä kuulostellen ja tarkkaillen mitä
kuuluu ja mitä näkyy.
Suovan teko ajaksi Isä käski Toivon sopivalle paikalle vartioon, tarkkailemaan että tuleeko
ketään. Heinäsuovan teko vei kaiken hänen huomionsa. Näin saimme heinät suovaan. Kaljapuron
niityllä emme tienneet ollenkaan minne Ryssät meni.

Partisaanivaara jatkosodan aikana
Keväällä 1942, illalla lenteli lentokone, Selkosen yllä, alhaalla kaarteli. Meitä poikia kiinnosti
kovasti. Noustiin Vilho veljen kanssa katolle sitä katsomaan. Isä huuteli: "Tulkaa pois katolta. Se on
Ryssän kone. Se tuli itästä päin. Se voi ampua." Ei se ampunut meitä, sillä oli toisenlaiset tehtävät.
Se pudotti desanttia Selkoselle. Me pojat emme niitä putotuksia nähneet. Kone lensi niin alhaalla ja
matkaa pudotus paikalle oli 4-5 klm.
Siihen aikaan tehtiin heinät karjalle luonnon niityiltä. Oli heinän teko aika. Isä sanoi: "Aamulla
lähtetään Kaljapurolle heinälle." (Matkaa sinne on 5 klm.) Otettiin evästä selkään, ainakin 3-4
vuorokauten tarpeeksi. Viikatteet, haravat, hangot, kirves ynnä muuta tykö tarvetta. Pata, pannu,
veitset, lautaset, lusikat ruokailua varten, unohtamatta pikiöljyä sääskien pelokkeeksi.
Isä vei meidät Kaljapurolle.Siellä työhelimme päivän. Oli juotu Korvikkeet. (Kahvia silloin ei
ollut saatavilla.) Oli syöty päivälliset. Kuulimme aseen laukauksia, useita. Se ihmetytti meitä. Isä
sanoi: "Hyrynsalmelaiset kantavat asetta myös kesällä. Pitäjän raja on tuossa muutaman kilometrin
päässä."
Miten ollakaan. Illalla olimme iltasella, söimme eväitämme. Siinä keskustelimme, mihin
asetumme yöksi. Tähän majalleko (se oli kyllä lauennut maahan). Siinä oli meillä tulipaikka. Kaisa
sisko ehtotti: "Mennään särkälle siellä ei ole niin paljon sääskiä niin kuin tässä puron lähellä."
Silloin siltä särkältä kuului miehen huuto: "Hei Hei", johon Isä vastasi: "Hei Hei." Me
jatkoimme syöntiä. Jälleen kuului: "Hei Hei." Nyt Isä nousi seisalleen, otti hatun päästä, vastasi
"Hei Hei" ja kysyi "Ketä siellä!" Vastaus kuului: "Täällä haittava sotilas." Pukkasin Isää kylkeen ja
sanoin: "Ryssä." Tähän Isä:"Mitä sitä tyjää, onhan niitä suomalaisiakin sotilaita." Taas kuului "Hei
Hei" ja kysymys "Ketä siellä", johon Isä vastasi "Täällä on heinämiehiä."

Siinä autoon noustessa sattui hauska tapaus. Joukossa olivat hieroja, mamma Mari Kuvaja ja
hänen vähän höppänä poikansa, aikamies Eljeli. Mari-mummu nousi ensimmäisenä autoon ja
istuutui etummaiselle penkille. Eljeli-poika tuli perässä, polvistui käytävälle ja laittoi päänsä äitinsä
polven päälle. Siinä tukkesi käytävän eikä suostunut nousemaan ylös, että olisimme päässeet perille
autoon. Alppi-kuski katsoi sitä touhua ja sitten lausui rauhallisesti: ”Kävelkää niskan päällite.”
Siitä päästiin matkalle hiljalleen. Matka meni Alpin rauhallisella ajotyylillä. Iltapimeällä oltiin
Hirvenniemen rautatiepysäkillä Sotkamossa. Vilhoa ja minua jännitti, että päästään junaan. On se
jotain hienoa. Asemalla seisoi letka härkävaunuja, joihin oli tehty lankuista kaksinkertaiset laverit
kumpaiseenkin päähän makuuta varten, ja keskelle vaunua kamiina lämpöä varten.
Kamiina antoi vähän valoa. Hämärässä aloimme tutkia vaunua. ”Tällainenko on juna? Eipä ole
hääppöinen”, totesimme. Kamiinan luona pölkyllä istui vanha ukko. Hän sanoi: ”Minä se olen tässä
vaunussa kontuktööri”, ja lisäsi pilkkeitä kamiinaan. Katsoimme kunnioituksella häntä.
Siirryimme äidin luo, joka oli valinnut paikan itselleen ja myös meille. Pian oli vaunu täysi. Oli
siinä äitejä, vauvoja, mummoja. Viimein juna lähti nytkähdellen liikkeelle. Hiljalleen se kulki,
välillä seisoi. Oli jo aika valoisaa, kun juna pysähtyi eräälle asemalle. Konduktööriksi esittäytynyt
ukko kiskoi liukuovea auki. Ei auennut. Ukko tupisi, että olisi halunnut puhella viranomaisten
kanssa.
Viimein ovi aukaistiin ulkoa. Siitä näimme, että Kajaani oli sen paikan nimi, jossa olimme.
Lotat toivat meille voileipiä ja maitoa, taisi olla jotain velliäkin, astioista oli pula. (Ei silloin ollut
kertakäyttölautasia.) Saatiin pääläriin juotavaa, myös vauvalle maitoa.
Juna jatkoi matkaa. Matkan aikana tuli monelle ulostustarve, varsinkin lapsille. Potat ja kipot
olivat ahkerassa käytössä. Juna joskus nykäisi aika rajusti, silloin kaatuivat ulostusastiat ja
maitopänikät. Voi sitä siivoa lattialla, tuoksut olivat melko voimakkaat.

Niin saavuttiin Iisalmen asemalle, ilmoittivat: ”Juna seisoo tässä jonkun aikaa. Voitte käydä
ulkona tarpeillanne.” Äiti lähti, viipyi jonkun aikaa. Kun hän lähestyi vaunua, silloin se lähti
liikkeelle, jolloin äiti yritti nousta vaunuun perheen luo. Ei se ollut helppoa, hän piteli oven pielestä,
vaikka juna hiljalleen liikkui. Minä ja Vilho vedimme häntä kädestä. Silloin joku ulkona huusi, että
älkää hätäilkö, juna siirtyy vain Ylivieskan raiteelle. Niin pysähtyi vaunu, ja äiti pääsi sisälle. Kyllä
tuli minulle turvallinen olo, kun äiti oli mukana.
Evakkoaika
Juna kolkutteli hiljalleen Pohjanmaan radalla. Saavuttiin Nivalan asemalle. Siinä katkaisivat poikki,
vain osa sai jäädä. Suurimman osan meistä täytyi jatkaa matkaa, vaikka olisi jo halunnut jäädä pois
junasta. Saapuihan se juna vihdoin Ylivieskan asemalle, jossa perheluvun perusteella jokainen
isäntä sai sopivan perheen rekeensä.
Kun virkailija sai kuulla, että meitä oli neljä aikuista ja vauva, hän huusi: ”Tule nyt Matti Sipilä
noutamaan!” Hän ohjasi hevosensa vaunun oven eteen. Saimme laskeutua pitkään rekeen, ja siihen
sopivat matkatavaratkin hyvin. Matti-isäntä oli ystävällinen ja sanoi: ”Sainpahan minä poikasia!”
Tarkoitti minua ja Vilhoa. Hänellä ei ollut yhtään omaa poikaa.
Körötettiin reessä turvallisessa kyydissä Matti Sipilän taloon. Sisällä meidät otti ystävällisesti
vastaan talon tytär Hilja, joka surkutteli, että on surkeaa, kun pitää kotua lähteä. Hän ohjasi meidät
evakot isäntä Matin kamariin, joka oli varattu evakoita varten. Sinne me neljä ”aikuista” ja vauva
ahtauduimme, ynnä matkatavarat. Isännän peti oli siirretty tupaan.
Matti Sipilän talossa loistivat sähkövalot. Se oli uutta meille. Ulos eivät saaneet valot näkyä
ilmavaaran vuoksi. Ikkunoissa oli ”molotohvin kaarteenit”. Tuon evakkomatkan teimme pimeässä.
Se oli hallituksen määräys, lentokoneille ei saanut näkyä valoja.

Kun sotilaspojat olivat einehtineet ja kuivailleet vaatteensa he köllähtivät hyvässä sovussa
ritsille "lampaiten etsijöiten" kanssa aamulla. Aamulla korvikkeen kanssa itse kukin söi eväitäntä
hiljaisuudessa. Lähtivät, sotilaat kenttä vartioon josta olivat lähteneet. Jahti porukka jäi joksikin
aikaa saunalle ihmettelemään yllättävää väli kohtausta.
Kalle alkoi haikailemaan olin se minäki pöljä kun pistelin haulikon perällä jäkiä lumeen, johon
Renne sanoi: "Minä se vasta pöllö kun tein kiväärin perällä jälkiä lumeen." Toivo öhähti pisteli mitä
pisteli. "Van nyt aletaan pistellä kotia kohti ja tästä ei sitten puhuta ei halaistua sanaa kellekkään,
niin tästä reissusta" sanoi Matti. "Kyllä ylitalon ukko oli meidän puolella", sanoi Kalle.
– Ei sitten puhuttu, mutta jostakin se kuitenkin vuoti.

Kalle nosti nöyrästi kätesä ylös ja aneli: "Elekeä hyvät ihmiset ampua, myö ollaan ihan selevie
suomalaisia." Välillä (valitti) "Voi hyvä jumala mihin piti joutua." Sotilas kysyi: "Mitä te haette
tähän aikaan metästä", johon Kalle kädet ylhäällä pitäen vastasi, "Myö lampaita etitään". Siinä
sotilaat tutkivat Kallen haulikon. Asehan se. "Entäs sotilaskivääri seinää vasten". Siitäkin oli
muunnettu metsästysase, lyijy luotille muovattu.
Nyt pääsi Toivo pois palavalta saunan katolta kun tukala tilanne laukesi onnellisesti. Yhdessä
sammutettiin saunan katto ja lisättiin kiukaaseen puita, käytiin kuivaamaan märkijä vaatteita. Se
olikin tarpeen, sillä yksi sotilaista oli putonnut saunaa piirittäessä puroon. Hänellä oli housut märät
ja kengät vettä täynnä.
Sotilasryhmän johtaja alkoi puhua 'lampaiten' etsijöille: "Oli taivaan lahja että teillä saunan
katto sytty palamaan, muuten olisitte vainajia kaikki te lampaan etsijät." Hän jatkoi: "Tapasimme
teidän jälkenne iltapäivällä. Jälkiänne tutkittua tulimme siihe päätökseen, että tästä on partisaanit
kulkeneet, joita me ollaa etsimässä. Taukopaikoilla lumessa oli konepistoolin ja kiväärin perän
jälkiä."
"Tämä on selvä tapaus. Meillä oli varma tieto siitä, täällä ei tänään liiku suomalaisia partioita
muita kuin me. Seurasimme jälkiänne, kun menitte tänne saunaan sisälle, päätös oli meillä valmis.
Kun tulee hiljaista niin heitämme käsiranaatit seinäluukusta sisään, ja tuhomme teidät nopeasti."
"Olimme piirittäneet tämän saunan lähietäisyydeltä. Siinä touhussa putosi kaveri puroon joten
meillä oli hoppu 'rynnäkköön'. Silloi kun saunan katto syttyi ja mies katolle, nousi otin sinut, (osoitti
Toivoa) tähtäimelle. Kun aloit kiroilla suomeksi. Se sai minut miettimään eihän vain sittenkin
suomalaisia. Näin oli onni meille kaikille että tämä päättyi näin." Näin sanoi sotilasryhmän johtaja.
Koko miesjoukko yhtyi tuohon lauseeseen.

Niin me evakot asetuimme taloksi. Hilja-tytär keitti meille huituvelliä ja kampsupaistia ynnä
muuta syötävää. Talon väkeä oli neljä henkilöä: Matti-isäntä, tyttäret Hilja ja Mari ja isännän veli
Ville. Emäntä oli kuollut joku vuosi aiemmin. Aamulla Mari ja Hilja lähtivät karjanhoitoon
navettaan, ja aamuhämärässä vanhapoika Ville valjasti hevosen heinänhakua varten.
Minä ja Vilho päästiin heinäkuormaa polkemaan. Ville ajeli ladon ovelle reen ja ryhtyi
kuorman tekoon. Mietin: ”Siinä on paljon latoja ja paljon peltoa Pohjanmaalla.” Oli pakkasaamu.
Kylmä oli tullut heiniä polkiessa. Palatessa istuimme heinäkuorman päällä. Ville ohjasi hevosen ja
kuorman navettaladon eteen. Alkoi heinien purkaminen. Se siitä.
Päivänä muutamana lähdimme Vilhon kanssa kylän taloja katastelemaan, että löydämmekö
tuttuja evakkoja. Se oli äidin toivomus. Menimme talosta taloon, ja ovella kysyimme, onko
evakkoja.
Emäntä ohjasi evakkojen huoneeseen. Jos ei tunnettu, lähdimme kiireesti toiseen taloon. Taloja
riitti. Niitä oli Kalajokivarressa tiheässä. Niinpä saavuimme vauraan näköiseen Pietilän taloon.
Sieltä löysimme Ypykän Kallen Anni-emännän lapsineen, joita olivat Tyyne, Vilho, Tauno ja Elvi,
yhteensä siis viisi henkilöä. Kuudes oli Kalle-isän 19-vuotias veli Eetu. Löytyi myös monta muuta
ystäväperhettä. Iloissamme kerroimme äidille löydöistämme. Näin yhteydenpitomme alkoi kehittyä
tuttujen kuhmolaisten kanssa.
Löysimme myös Anni-siskon anopin ja hänen miehensä Jussin. Eemeli-miehestään hän ei
tiennyt, missä hän oli. Taisi saada häneltä kirjeen kuukausien kuluttua. Niin sekava oli silloin
tilanne. Veljeni Matti Arvi oli silloin talojen tyhjennyksessä hevosen kanssa, isä myös samassa
porukassa. Kaisa, Toivo ja Reino olivat karjankuljetuksessa ja kuljettivat nautakarjan Sotkamon
rautatieasemalle junaan. Se tapahtui suuressa karja- ja ihmislaumassa. Emme heistä tienneet mitään
moneen viikkoon ollessamme Ylivieskan Niemelän kylällä.
Isä, Kaisa, Toivo ja Reino ilmestyivät yllättäen Matti Sipilän taloon. He olivat joulun ajan
olleet Nivalan kirkonkylän koululla. Heillä ei ollut ollut vielä tiedossa meidän osoitettamme.

Olivat sen ennen uudenvuodenpäivää saaneet. Isä alkoi kertoa: ”Myö Hautalan Jussin kanssa
mentiin Nivalassa joulukirkkoon.” Kun he olivat istuneet kirkon penkissä, niin heidän viereensä oli
saapunut sellainen ökytalon emäntä ja toivottanut rauhallista joulua. Hän kysyi, mikä oli teidän
kotikuntanne. He kertoivat hänelle, että ovat Kuhmosta.
Miten ollakaan, jumalanpalveluksen loputtua tuo emäntä pyysi kotiinsa kirkkokahville. Siellä
komeassa jouluisessa tuvassa heille selvisi, missä ollaan ja kuka oli tämä emäntä. Hän oli Kaisa
Kallio, presidentti Kyösti Kallion puoliso. Tämä ”ökytalo” oli Heikkilä, presidentin talo. Runsaan
tarjoilun jälkeen Kaisa Kallio antoi heille molemmille kymmenen markkaa rahaa ja toivotti, että
löydätte pian perheenne. Niin myös tapahtui. Perhe löytyi Ylivieskasta.
Lienee ollut joulukuun viimeisiä päiviä, kun he saapuivat Matti Sipilän taloon. Kamari kävi
meille ahtaaksi: meitä oli nyt kahdeksan henkeä ja vauva. Tilanne paheni asumisen suhteen, kun
tammikuussa Matti Arvi saapui Reipas-hevosen kanssa.
Isä touhusi väljempää asuntoa. Niinpä saimme luvan muuttaa Niemelän kylän koululle. Ei se
muutto aivan surutta tapahtunut. Matti-isäntä oli kiintynyt meihin hevospoikiin. Olimme yhdessä
ajaneet heiniä ja puita, käyneet kuuntelemassa naapurissa radiosta sotauutisia ja iloinneet yhdessä
Suomen joukkojen menestyksellisestä taistelusta isänmaan puolesta. Ryssä oli motitettu ja tuhottu
Suomussalmella. Oli saatu sotasaaliina valtavasti aseita, joista oli huutava puute.
Myös Kuhmossa oli vihollisen eteneminen pysäytetty. Radiota vihollinen häiritsi, kuului
rutinaa ja rätinää. ”Molotov kissanraatoja jauhaa”, sanoivat kuuntelijat. Unto-vauva oli myös Mattiisännän ilon kohde. Hän hypitti Untoa käsissänsä ja lauloi: ”Hyppelin kippelin kenkäni puhki, ja
suutari siihen jo paikan pisti”.
Kansakoulu oli ollut reserviläiskomppanian käytössä. Koska heille ei ollut ollut minkäänlaista
asetta, ei heitä voitu siirtää taistelujoukkoihin. Heillä oli vain siviililakissa armeijan kokardi.
Nyt kun oli saatu sotasaaliina aseita, tämä komppania häipyi hiljaisesti. Niin jäi koulu tyhjäksi.
Sinne saimme muuttaa yhteismajoitukseen.

Lampaita etsimässä
Jatkosodan aikana, syksyllä ensilumen aikaan, Kalle ja Toivo (naapuri-isännät) olivat päättäneet
lähteä hirvimetsälle. Heidän kanssaan lähti myös naapurin miehet Matti ja Renne. Rennellä aseena
sotilaskivääristä tehty metsästysase. Kallella aseena haulikko, johon oli valettu täyteiset lyijykuulat
haulien tilalle. Patrunoihin. Matin ja Toivon aseista ei ole tietoa, ehkä heillä oli jotakin kättä
pitempää.
Jahtiporukka oli samoillut salolla syksyisen päivän välillä leväten ja suunnitellen. Ja ilta oli
tullut ja illan mukana aika pimeä. He olivat kaukana kotoa. "Mitä nyt", sanoi Toivo kääntyen Kallen
puoleen. Kalle mietti hetkisen sanoi etitään polku joka vie lähellä olevalle niitty saunalle. Ollaan
siellä yötä, ja jatketaan aamula jospa aamulla peäsemä hirven jäljille. Niin he yhdessä päättivät
yöpyä niitty saunalla. Polku löytui joka vei niitty saunalle. Saunalla oli kuivia puita, miehet
laittoivat tulen kiukaaseen lakeistorvi auki, josta enin savu meni ulos.
Nyt vaan eväitten kimpuun, ja vatsa täyteen ja ritsille maata, kunhan alkaa hiilos hohtoa
lämpöä. Toivo meni ulos 'tarpeelleen' syönnin jälkeen. Hetken perästä kiskaisi oven auki ja hihkaisi,
"Saunan katto tulessa". Hän nousi kovasti kiroillen katolle, huusi: "Palaa tämä piru".
Silloin tapahtui sellaista jota hän vähiten odotti. Kuului piemeydestä aivan lähellä terävä
komento: "Käet ylös ja heti." Toivo hölmistyi eikä ollut tilanteen tasalla, ei osan tehlä mitään.
Komento uusiutui vielä vihoisempana: "Käet ylös, ukko, olet konepistoolini jyvällä". Nyt Toivolta
pääsi Suomeksi ruma ärräpää. Ja nosti kiltisti kädensä ylös.
Hänellä oli vaikea seisoa palavan katon päällä. Savu kirveli silmiä ja jalkoja poltteli. Vaan
seisottava oli. Renne ja Matti tunkesivat ritsin alle piiloon. Kalle töytäsi ovesta ulos aseiten luo,
jotka olival jääneet seinää vasten pystyyn (niikuin siihen aikaan tapana oli). Kallen aukastessa oven
oli sotilas vastassa. Komensi Kallea: "Kädet ylös".

Anni muutti Kangasluoman taloon Unto-vauvan kanssa. Hän sai pienen kamarin käyttöönsä.
Hänellä oli siellä ikävä, vaikka Kangasluoman talo oli lähellä koulua. Äiti ja Kaisa kävivät siellä
usein.
Meillä Vilhon kanssa oli mielenkiintoista tutkittavaa siellä uudessa paikassa, monenlaista uutta.
Sähkölampun kanta roikkui ilman lamppua käytävällä. Minua kiinnosti kovasti, minkälaista ainetta
sähkö on. Niinpä etsin jakkaran, nousin sen päälle ja työnsin etusormeni polttimon sisään. Silloin
rääkäisin: ”Puraisi!” Siihen tuli useita ihmisiä. Joku sanoi: ”Älä sinä poika käy kaikkia reikiä
tutkimaan.”
Sitten tuli taas muutto, tällä kertaa Takala-nimiseen taloon. Talossa oli iso tupa ja kamari
meidän evakkojen käyttöön, mutta ahdasta oli. Meitä evakkoja oli kuusi perhettä. Pölläsen perhe
asettui tupaan, samoin Kilposen, Itälän ja Liuskin perheet, yhteenlaskettuna 28 henkeä. Isäni
perhettä oli seitsemän henkilöä ja Vihtavaaran perhettä yhdeksän henkeä. Majoitumme kamariin,
yhteensä kuusitoista henkeä. Kun ”vaatimattomat” petit oli laitettu lattialle, ei jäänyt askeleen sijaa
vapaaksi.
Ruuan äiti ja Vihtavaaran emäntä Kaisa laittoivat tuvan hellalla, kun vain jaksoi kärsivällisesti
odottaa vuoroaan. Tuvan paistinuunissa paistoi joka perheenäiti leivät perheelleen.
Niinpä tuli emännillä joskus kova riita keitto- ja paistovuoroista. Yhden kerran me pojat
teimme ulkona nuoskalumesta lumilinnaa. Kuulimme kovaa melua sisältä. Sitä ihmeissämme
kuuntelimme. Silloin tuli Itälän Iita, asettui selkä seinää vasten ja lausui verkalleen: ”Olipa siellä
akanilma.” Pölläsen ja Kilposen emännät olivat sanasotasilla.
Sota jatkui. Ylivieskaan alkoivat rakentaa lentokenttää peltoaukeille. Veli Matti Arvi pääsi
hevosen kanssa töihin hiekan ajoon, isä, Toivo ja Reino lapiotöihin. Työmaalla oli ruokala, lotat
myivät ruokaa ja kahvia. Markalla sai kaksi munkkia, osuuskaupasta neljä munkkia markalla.
Pölläsen Oskari sanoi: ”Lähetään munkin kaupalle, myyvään kolme munkkia markalla.” Ja meillä
kävi kauppa hyvin. Ei kauan, työmaamestari kielsi meiltä kaupustelut heidän työmaallaan.

Rauhan aika ja paluu kotiin
Maaliskuun 13. päivä oli aurinkoinen päivä. Me pojat seisoskelimme osuuskaupan pihassa. Yllätys
oli iloinen. Kalajoen jäällä kulkevalla hevostiellä juoksi nainen, heilutti huivia ja huusi: ”Rauha on
tullut!” Juoksi edelleen, huusi: ”Rauha on tullut, rauha on tullut.” Häntä sanottiin rauhan enkeliksi.
Tulimme kiireesti kertomaan äidille uutiset rauhasta. Se sai iloisen mielen kaikille. Ei sentään
kaikille, talon puolihullu isäntä repi niitä molotovin kaarteeneja alas lattialle, pauhasi: ”Tuolla
tavalla soassa voitetaan, niin tuollainen rauha tehään.”
Rauhanehdot olivat kyllä kovat. Oli kuitenkin kestetty nuo 105 kunnian päivää, jotka sota kesti.
Suomi oli vielä vapaa, itsenäinen valtio, joskin sodan runtelema tynkä-Suomi. Rauhaa sanottiin
pakkorauhaksi.
Matti Arvi joutui 20. päivä maaliskuussa alokkaaksi 1920 syntyneen ikäluokan mukana
sotaväkeen Ilmajoelle. Isä jatkoi Arvilta jääneitä hevostöitä lentokenttätyömaalla. Isä alkoi soitella
Kuhmon nimismiehelle, pyysi lupaa lähteä kotiin. Nimismies oli vastannut: ”Ei sinne voi vielä
mennä, siellä on talot poltettu.” Isä oli vastannut: ”Ei ole Romua poltettu.” ”Millä elät”, oli
virkavalta kysynyt. ”Siellä on pottuja kuopassa, aitassa puolukkatynnäri, saattaa palvilihaa myös.
Kyllä minä siellä pärjään.”
Lupaa ei vielä saanut. Isä kävi osuuskaupalla useamman kerran soittamassa. Jopa lupa heltisi.
Ehkä nimismies Korteniemi oli viimein sanonut: ”Sitten kun luulet siellä eläväsi, niin mene”.
Lähtövalmistelut alkoivat. Käytiin hyvästit jättämässä Sipilän talossa, Matti Rasmuksen talossa
ynnä muissa. Anni-sisko joutui jäämään Kangasluoman kamariin lapsensa kanssa. Unto Kalevi oli
seitsemän kuukauden ikäinen. Ei sellaista lasta voinut ottaa mukaan epävarmoihin oloihin. Anni itki
haikeasti ikäväänsä, kun jäi joukosta pois. Kesäkuussa hänkin saapui miehensä hakemana kotiin.

Lienee ollut maaliskuun 25. päivä, kun lähdettiin Ylivieskan rautatieasemalta junaan,
härkävaunuun tietysti. Hevonen rekineen lähti samaan junaan, eri vaunuun tietenkin. Sotkamolaisia
olivat kaikki palaavat evakot. Äiti pyysi veli-Toivon viereensä, että saa häntä hoivata. Toivossa oli
kuumetta, lienee vilustunut lentokenttätyömaalla. Hänessä oli keuhkokuumetta, joka kehittyi
keuhkotaudiksi, mikä selvisi tutkimuksissa myöhemmin.
Sotkamon emännät olivat kiukkuisella päällä. Heillä oli paljon moitittavaa: ”Miksi tuo iso
poika makaa äitiään lähellä?” Äiti vastasi: ”Toivo on sairas, hoivailen häntä”. Sitten ”levy kääntyi”.
Oli ollut evakkoaika sitä sun tätä. Äiti rauhallisesti huomautti: ”Ollaan kiitollisia Jumalalle, ei ole
tarvinnut olla ryssän pommituksen alla.” Sotkamolaiset jatkoivat: ”Akkain pommituksissa on saatu
olla koko talvi.” Äitini oli syntyisin Sotkamosta. Hän tiedusteli heiltä, miltä kylältä olivat ja mitä
sukua. Siinä selvisi, että he olivat samaa Mustosten sukua kuin äitikin. Se oli nolo juttu heille.
Näin köröteltiin härkävaunun lavitsoilla Sotkamon Hirvenniemen pysäkille, isä hevosen kanssa
omassa vaunussa. Ennen Sotkamoa juna pysähtyi Kajaanin asemalle. Asemarakennus oli säilynyt
ehjänä, vaan näkymä oli surkea. Savupiiput olivat taloissa jäljellä laajoilla alueilla.
Lotat jakoivat meille syötävää. Silloin hihkaisin: ”Kotiniemen Jussi tuolla!” Jussi tuli
lähemmäs ja äiti sanoi Jussille: ”Huhuko se olikin se tieto, että Kotiniemen Jussi on kaatunut?”
Tähän vastasi: ”Ei ole naarmuakaan tullut.”
Vuokatin asemalla oli paljon sotaromua. Panssarivaunu kiinnosti meitä poikia, taisipa Vilho
laskeutua kattoluukusta sille. Ahdasta oli sisällä. Tapasimme myös sodassa olleita miehiä. He
sanoivat meille pojille: ”Näistä pojista kasvaa miehiä. Kyllä me vielä otetaan pois, mitä ryssä vei.”
Sotkamon kirkolla muutamana päivänä isä otti selvää, mitä kautta saisi jatkaa matkaa kotiin
Romuun. Taisimme olla ensimmäisiä kuhmolaisia, jotka olivat palaamassa evakosta. Isä oli saanut
puhelinyhteyden Kuhmon nimismieheen, Korteniemeen. Hän oli antanut luvan ajaa Kaitainsalmen,

Pohjaslahden ja Soidinvaaran kautta edelleen Kuhmon puolelle, saloteitä Huuhilon taloryhmään.
Hevonen valjaisiin ja rekeen vaan. Miten lienemme mahtuneet, meitä oli seitsemän henkilöä:
isä, äiti, Kaisa, Toivo, Reino, Vilho ja Eino. Samassa reessä tultiin Huuhilon taloon. Huuhilon
isossa pirtissä tavattiin Raiskion Anni ja Kalle. Oli iloinen yllätys tavata naapureita. He kertoivat
olleensa koko sota-ajan Vieksin kylällä. Heitä oli tarvittu huoltojoukkojen ruokkijana. (Anni oli
taitava kokki.)
Raiskion Anni sanoi: ”Toivo se on suorasääristen joukossa.” Raiskion Toivo oli kaatunut
tammikuussa Saunajärven taisteluissa. Kuulimme, että rikki pommitettuun Kuhmon kirkkoon oli
koottu Kuhmon sankarivainajat odottamaan yhteishautausta. (Se tapahtui 21.4.1940.)
Huuhilon talosta jatkoimme matkaa Vuosanganjärveä pitkin Huovilan taloon.
Kuusamonkylällä majoituimme Huovilaan yöksi. Seuraavana aamuna Kaisa ja Reino lähtivät
suksilla Romuvaaralle katsomaan, mikä on tilanne kotona. Palattuaan he kertoivat: ”Ei siellä ole
käynyt ketään sen jälkeen, kun viimeinen tyhjennyskuorma on lähtenyt. Lunta oli paljon rappusilla.
Lapioitiin lumet pois, että päästiin sisälle pirttiin. Lakaistiin russakat pois lattialta. Olivat tippuneet
laipiosta paleltuneena. Lämmitettiin uunit. Eiköhän aamulla voi mennä kotiin.”
Niin sitten lähdettiin Pitäjänvaaran taloon, joka oli autio. Väki oli evakossa, samoin Raiskio,
Kettusärkkä. Umpiteitä sitä vaan päästiin kotiin. Voi miten ihanaa oli olla kotona. Olimme
ensimmäisiä evakosta palaavia kuhmolaisia. Aitassa oli puolukkasurvosta tynnyri aika täysi.
Perunoita kuopassa oli tietysti. Reessä tuotua leipää, voita ynnä muuta.
Siitä se elämä kotona lähti luistamaan. Oli hyvät hanget ja hyvät hiihtokelit. Vilhon kanssa
hiihtelin pelloilla. Vesakon laidoilta löysimme ryssän lentolehtisiä. Niitä oli aika paljon. Oli
pudotettu lentokoneesta talon kohdalla. Niissä oli uskomatonta ”ropakantaa”, propagandaa. Ei niillä
viitsitty pyyhkiä edes takapäätä.
Erään kerran hiihdellessä Vilhon kanssa meillä meni sukset ristiin. Tuli kova riita ja lähdettiin
äidin luo. Syytettiin siinä toisiamme kovasti. Äiti katsoi meitä kumpaistakin silmiin ja sanoi: ”Voi

poijat, nyt ei ole riitelyn aika. Nyt on rauhan aika. Kiittäkää Jumalaa, kun olette päässeet samojen
lumien aikana hiihtämään kotimaisemiin.” Nolona siitä lähdettiin jatkamaan hiihtelyä.
Isä, Kaisa ja Reino lähtivät Sotkamoon lehmiä vastaanottamaan. Jostakin oli saatu tieto, että
evakoituja lehmiä tulee junassa. Hevosella menivät samaa reittiä, jota oli tultukin. Se oli heillä
melkein tyhjä reissu. Toivat sentään hiehon, joka poiki muutaman viikon kuluttua, niin päästiin
maidon makuun. Uusi reissu piti tehdä lehmänhakuun. Se toi tulosta: tuli juna, jossa olivat meidän
lehmämme.
Kaisa kertoi, että kun hän meni lehmälaumaan, siellä Mansikki ynisi hänelle. Kyyttö vastasi
Sotkamon asemalla heti kutsuun, samoin Kaunikki, Kirjo, Perjakka ja Pyhikki. Kultanen puuttui. Se
oli tapettu evakkoon mennessä Sopalan pellolle. Ei jaksanut enää kävellä.
Kaikki palasivat, jotka olivat elossa. Korvassa olevasta numerolätkästä tarkistettiin, että oli
sama luku kuin Kaisalla. Sillä tavalla saatiin selville oikea omistaja, sillä lehmän hännässä roikkujia
oli vaikka kuinka paljon.Siitä jäi sanonta ”roikkuu kuin sotkamolainen lehmän hännässä”.
Kansanhuollosta saatu lehmä piti antaa Lahtelan Veikon talouteen ainoaksi lehmäksi. Vasikan
saimme pitää, ja siitä kasvoi Onnikki-lehmä. Nyt puuttuivat enää lampaat, kissa ja koira. Nekin
myöhemmin saatiin. Toivo-veljen lääkäri tutki, ja hänestä löytyi keuhkotauti. Hän joutui
Kontiolahden parantolaan kesäkuussa 1940 ja palasi toipilaana huhtikuussa 1941.

poijat, nyt ei ole riitelyn aika. Nyt on rauhan aika. Kiittäkää Jumalaa, kun olette päässeet samojen
lumien aikana hiihtämään kotimaisemiin.” Nolona siitä lähdettiin jatkamaan hiihtelyä.
Isä, Kaisa ja Reino lähtivät Sotkamoon lehmiä vastaanottamaan. Jostakin oli saatu tieto, että
evakoituja lehmiä tulee junassa. Hevosella menivät samaa reittiä, jota oli tultukin. Se oli heillä
melkein tyhjä reissu. Toivat sentään hiehon, joka poiki muutaman viikon kuluttua, niin päästiin
maidon makuun. Uusi reissu piti tehdä lehmänhakuun. Se toi tulosta: tuli juna, jossa olivat meidän
lehmämme.
Kaisa kertoi, että kun hän meni lehmälaumaan, siellä Mansikki ynisi hänelle. Kyyttö vastasi
Sotkamon asemalla heti kutsuun, samoin Kaunikki, Kirjo, Perjakka ja Pyhikki. Kultanen puuttui. Se
oli tapettu evakkoon mennessä Sopalan pellolle. Ei jaksanut enää kävellä.
Kaikki palasivat, jotka olivat elossa. Korvassa olevasta numerolätkästä tarkistettiin, että oli
sama luku kuin Kaisalla. Sillä tavalla saatiin selville oikea omistaja, sillä lehmän hännässä roikkujia
oli vaikka kuinka paljon.Siitä jäi sanonta ”roikkuu kuin sotkamolainen lehmän hännässä”.
Kansanhuollosta saatu lehmä piti antaa Lahtelan Veikon talouteen ainoaksi lehmäksi. Vasikan
saimme pitää, ja siitä kasvoi Onnikki-lehmä. Nyt puuttuivat enää lampaat, kissa ja koira. Nekin
myöhemmin saatiin. Toivo-veljen lääkäri tutki, ja hänestä löytyi keuhkotauti. Hän joutui
Kontiolahden parantolaan kesäkuussa 1940 ja palasi toipilaana huhtikuussa 1941.

Lienee ollut maaliskuun 25. päivä, kun lähdettiin Ylivieskan rautatieasemalta junaan,
härkävaunuun tietysti. Hevonen rekineen lähti samaan junaan, eri vaunuun tietenkin. Sotkamolaisia
olivat kaikki palaavat evakot. Äiti pyysi veli-Toivon viereensä, että saa häntä hoivata. Toivossa oli
kuumetta, lienee vilustunut lentokenttätyömaalla. Hänessä oli keuhkokuumetta, joka kehittyi
keuhkotaudiksi, mikä selvisi tutkimuksissa myöhemmin.
Sotkamon emännät olivat kiukkuisella päällä. Heillä oli paljon moitittavaa: ”Miksi tuo iso
poika makaa äitiään lähellä?” Äiti vastasi: ”Toivo on sairas, hoivailen häntä”. Sitten ”levy kääntyi”.
Oli ollut evakkoaika sitä sun tätä. Äiti rauhallisesti huomautti: ”Ollaan kiitollisia Jumalalle, ei ole
tarvinnut olla ryssän pommituksen alla.” Sotkamolaiset jatkoivat: ”Akkain pommituksissa on saatu
olla koko talvi.” Äitini oli syntyisin Sotkamosta. Hän tiedusteli heiltä, miltä kylältä olivat ja mitä
sukua. Siinä selvisi, että he olivat samaa Mustosten sukua kuin äitikin. Se oli nolo juttu heille.
Näin köröteltiin härkävaunun lavitsoilla Sotkamon Hirvenniemen pysäkille, isä hevosen kanssa
omassa vaunussa. Ennen Sotkamoa juna pysähtyi Kajaanin asemalle. Asemarakennus oli säilynyt
ehjänä, vaan näkymä oli surkea. Savupiiput olivat taloissa jäljellä laajoilla alueilla.
Lotat jakoivat meille syötävää. Silloin hihkaisin: ”Kotiniemen Jussi tuolla!” Jussi tuli
lähemmäs ja äiti sanoi Jussille: ”Huhuko se olikin se tieto, että Kotiniemen Jussi on kaatunut?”
Tähän vastasi: ”Ei ole naarmuakaan tullut.”
Vuokatin asemalla oli paljon sotaromua. Panssarivaunu kiinnosti meitä poikia, taisipa Vilho
laskeutua kattoluukusta sille. Ahdasta oli sisällä. Tapasimme myös sodassa olleita miehiä. He
sanoivat meille pojille: ”Näistä pojista kasvaa miehiä. Kyllä me vielä otetaan pois, mitä ryssä vei.”
Sotkamon kirkolla muutamana päivänä isä otti selvää, mitä kautta saisi jatkaa matkaa kotiin
Romuun. Taisimme olla ensimmäisiä kuhmolaisia, jotka olivat palaamassa evakosta. Isä oli saanut
puhelinyhteyden Kuhmon nimismieheen, Korteniemeen. Hän oli antanut luvan ajaa Kaitainsalmen,

Pohjaslahden ja Soidinvaaran kautta edelleen Kuhmon puolelle, saloteitä Huuhilon taloryhmään.
Hevonen valjaisiin ja rekeen vaan. Miten lienemme mahtuneet, meitä oli seitsemän henkilöä:
isä, äiti, Kaisa, Toivo, Reino, Vilho ja Eino. Samassa reessä tultiin Huuhilon taloon. Huuhilon
isossa pirtissä tavattiin Raiskion Anni ja Kalle. Oli iloinen yllätys tavata naapureita. He kertoivat
olleensa koko sota-ajan Vieksin kylällä. Heitä oli tarvittu huoltojoukkojen ruokkijana. (Anni oli
taitava kokki.)
Raiskion Anni sanoi: ”Toivo se on suorasääristen joukossa.” Raiskion Toivo oli kaatunut
tammikuussa Saunajärven taisteluissa. Kuulimme, että rikki pommitettuun Kuhmon kirkkoon oli
koottu Kuhmon sankarivainajat odottamaan yhteishautausta. (Se tapahtui 21.4.1940.)
Huuhilon talosta jatkoimme matkaa Vuosanganjärveä pitkin Huovilan taloon.
Kuusamonkylällä majoituimme Huovilaan yöksi. Seuraavana aamuna Kaisa ja Reino lähtivät
suksilla Romuvaaralle katsomaan, mikä on tilanne kotona. Palattuaan he kertoivat: ”Ei siellä ole
käynyt ketään sen jälkeen, kun viimeinen tyhjennyskuorma on lähtenyt. Lunta oli paljon rappusilla.
Lapioitiin lumet pois, että päästiin sisälle pirttiin. Lakaistiin russakat pois lattialta. Olivat tippuneet
laipiosta paleltuneena. Lämmitettiin uunit. Eiköhän aamulla voi mennä kotiin.”
Niin sitten lähdettiin Pitäjänvaaran taloon, joka oli autio. Väki oli evakossa, samoin Raiskio,
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Rauhan aika ja paluu kotiin
Maaliskuun 13. päivä oli aurinkoinen päivä. Me pojat seisoskelimme osuuskaupan pihassa. Yllätys
oli iloinen. Kalajoen jäällä kulkevalla hevostiellä juoksi nainen, heilutti huivia ja huusi: ”Rauha on
tullut!” Juoksi edelleen, huusi: ”Rauha on tullut, rauha on tullut.” Häntä sanottiin rauhan enkeliksi.
Tulimme kiireesti kertomaan äidille uutiset rauhasta. Se sai iloisen mielen kaikille. Ei sentään
kaikille, talon puolihullu isäntä repi niitä molotovin kaarteeneja alas lattialle, pauhasi: ”Tuolla
tavalla soassa voitetaan, niin tuollainen rauha tehään.”
Rauhanehdot olivat kyllä kovat. Oli kuitenkin kestetty nuo 105 kunnian päivää, jotka sota kesti.
Suomi oli vielä vapaa, itsenäinen valtio, joskin sodan runtelema tynkä-Suomi. Rauhaa sanottiin
pakkorauhaksi.
Matti Arvi joutui 20. päivä maaliskuussa alokkaaksi 1920 syntyneen ikäluokan mukana
sotaväkeen Ilmajoelle. Isä jatkoi Arvilta jääneitä hevostöitä lentokenttätyömaalla. Isä alkoi soitella
Kuhmon nimismiehelle, pyysi lupaa lähteä kotiin. Nimismies oli vastannut: ”Ei sinne voi vielä
mennä, siellä on talot poltettu.” Isä oli vastannut: ”Ei ole Romua poltettu.” ”Millä elät”, oli
virkavalta kysynyt. ”Siellä on pottuja kuopassa, aitassa puolukkatynnäri, saattaa palvilihaa myös.
Kyllä minä siellä pärjään.”
Lupaa ei vielä saanut. Isä kävi osuuskaupalla useamman kerran soittamassa. Jopa lupa heltisi.
Ehkä nimismies Korteniemi oli viimein sanonut: ”Sitten kun luulet siellä eläväsi, niin mene”.
Lähtövalmistelut alkoivat. Käytiin hyvästit jättämässä Sipilän talossa, Matti Rasmuksen talossa
ynnä muissa. Anni-sisko joutui jäämään Kangasluoman kamariin lapsensa kanssa. Unto Kalevi oli
seitsemän kuukauden ikäinen. Ei sellaista lasta voinut ottaa mukaan epävarmoihin oloihin. Anni itki
haikeasti ikäväänsä, kun jäi joukosta pois. Kesäkuussa hänkin saapui miehensä hakemana kotiin.

Lampaita etsimässä
Jatkosodan aikana, syksyllä ensilumen aikaan, Kalle ja Toivo (naapuri-isännät) olivat päättäneet
lähteä hirvimetsälle. Heidän kanssaan lähti myös naapurin miehet Matti ja Renne. Rennellä aseena
sotilaskivääristä tehty metsästysase. Kallella aseena haulikko, johon oli valettu täyteiset lyijykuulat
haulien tilalle. Patrunoihin. Matin ja Toivon aseista ei ole tietoa, ehkä heillä oli jotakin kättä
pitempää.
Jahtiporukka oli samoillut salolla syksyisen päivän välillä leväten ja suunnitellen. Ja ilta oli
tullut ja illan mukana aika pimeä. He olivat kaukana kotoa. "Mitä nyt", sanoi Toivo kääntyen Kallen
puoleen. Kalle mietti hetkisen sanoi etitään polku joka vie lähellä olevalle niitty saunalle. Ollaan
siellä yötä, ja jatketaan aamula jospa aamulla peäsemä hirven jäljille. Niin he yhdessä päättivät
yöpyä niitty saunalla. Polku löytui joka vei niitty saunalle. Saunalla oli kuivia puita, miehet
laittoivat tulen kiukaaseen lakeistorvi auki, josta enin savu meni ulos.
Nyt vaan eväitten kimpuun, ja vatsa täyteen ja ritsille maata, kunhan alkaa hiilos hohtoa
lämpöä. Toivo meni ulos 'tarpeelleen' syönnin jälkeen. Hetken perästä kiskaisi oven auki ja hihkaisi,
"Saunan katto tulessa". Hän nousi kovasti kiroillen katolle, huusi: "Palaa tämä piru".
Silloin tapahtui sellaista jota hän vähiten odotti. Kuului piemeydestä aivan lähellä terävä
komento: "Käet ylös ja heti." Toivo hölmistyi eikä ollut tilanteen tasalla, ei osan tehlä mitään.
Komento uusiutui vielä vihoisempana: "Käet ylös, ukko, olet konepistoolini jyvällä". Nyt Toivolta
pääsi Suomeksi ruma ärräpää. Ja nosti kiltisti kädensä ylös.
Hänellä oli vaikea seisoa palavan katon päällä. Savu kirveli silmiä ja jalkoja poltteli. Vaan
seisottava oli. Renne ja Matti tunkesivat ritsin alle piiloon. Kalle töytäsi ovesta ulos aseiten luo,
jotka olival jääneet seinää vasten pystyyn (niikuin siihen aikaan tapana oli). Kallen aukastessa oven
oli sotilas vastassa. Komensi Kallea: "Kädet ylös".

Anni muutti Kangasluoman taloon Unto-vauvan kanssa. Hän sai pienen kamarin käyttöönsä.
Hänellä oli siellä ikävä, vaikka Kangasluoman talo oli lähellä koulua. Äiti ja Kaisa kävivät siellä
usein.
Meillä Vilhon kanssa oli mielenkiintoista tutkittavaa siellä uudessa paikassa, monenlaista uutta.
Sähkölampun kanta roikkui ilman lamppua käytävällä. Minua kiinnosti kovasti, minkälaista ainetta
sähkö on. Niinpä etsin jakkaran, nousin sen päälle ja työnsin etusormeni polttimon sisään. Silloin
rääkäisin: ”Puraisi!” Siihen tuli useita ihmisiä. Joku sanoi: ”Älä sinä poika käy kaikkia reikiä
tutkimaan.”
Sitten tuli taas muutto, tällä kertaa Takala-nimiseen taloon. Talossa oli iso tupa ja kamari
meidän evakkojen käyttöön, mutta ahdasta oli. Meitä evakkoja oli kuusi perhettä. Pölläsen perhe
asettui tupaan, samoin Kilposen, Itälän ja Liuskin perheet, yhteenlaskettuna 28 henkeä. Isäni
perhettä oli seitsemän henkilöä ja Vihtavaaran perhettä yhdeksän henkeä. Majoitumme kamariin,
yhteensä kuusitoista henkeä. Kun ”vaatimattomat” petit oli laitettu lattialle, ei jäänyt askeleen sijaa
vapaaksi.
Ruuan äiti ja Vihtavaaran emäntä Kaisa laittoivat tuvan hellalla, kun vain jaksoi kärsivällisesti
odottaa vuoroaan. Tuvan paistinuunissa paistoi joka perheenäiti leivät perheelleen.
Niinpä tuli emännillä joskus kova riita keitto- ja paistovuoroista. Yhden kerran me pojat
teimme ulkona nuoskalumesta lumilinnaa. Kuulimme kovaa melua sisältä. Sitä ihmeissämme
kuuntelimme. Silloin tuli Itälän Iita, asettui selkä seinää vasten ja lausui verkalleen: ”Olipa siellä
akanilma.” Pölläsen ja Kilposen emännät olivat sanasotasilla.
Sota jatkui. Ylivieskaan alkoivat rakentaa lentokenttää peltoaukeille. Veli Matti Arvi pääsi
hevosen kanssa töihin hiekan ajoon, isä, Toivo ja Reino lapiotöihin. Työmaalla oli ruokala, lotat
myivät ruokaa ja kahvia. Markalla sai kaksi munkkia, osuuskaupasta neljä munkkia markalla.
Pölläsen Oskari sanoi: ”Lähetään munkin kaupalle, myyvään kolme munkkia markalla.” Ja meillä
kävi kauppa hyvin. Ei kauan, työmaamestari kielsi meiltä kaupustelut heidän työmaallaan.

Olivat sen ennen uudenvuodenpäivää saaneet. Isä alkoi kertoa: ”Myö Hautalan Jussin kanssa
mentiin Nivalassa joulukirkkoon.” Kun he olivat istuneet kirkon penkissä, niin heidän viereensä oli
saapunut sellainen ökytalon emäntä ja toivottanut rauhallista joulua. Hän kysyi, mikä oli teidän
kotikuntanne. He kertoivat hänelle, että ovat Kuhmosta.
Miten ollakaan, jumalanpalveluksen loputtua tuo emäntä pyysi kotiinsa kirkkokahville. Siellä
komeassa jouluisessa tuvassa heille selvisi, missä ollaan ja kuka oli tämä emäntä. Hän oli Kaisa
Kallio, presidentti Kyösti Kallion puoliso. Tämä ”ökytalo” oli Heikkilä, presidentin talo. Runsaan
tarjoilun jälkeen Kaisa Kallio antoi heille molemmille kymmenen markkaa rahaa ja toivotti, että
löydätte pian perheenne. Niin myös tapahtui. Perhe löytyi Ylivieskasta.
Lienee ollut joulukuun viimeisiä päiviä, kun he saapuivat Matti Sipilän taloon. Kamari kävi
meille ahtaaksi: meitä oli nyt kahdeksan henkeä ja vauva. Tilanne paheni asumisen suhteen, kun
tammikuussa Matti Arvi saapui Reipas-hevosen kanssa.
Isä touhusi väljempää asuntoa. Niinpä saimme luvan muuttaa Niemelän kylän koululle. Ei se
muutto aivan surutta tapahtunut. Matti-isäntä oli kiintynyt meihin hevospoikiin. Olimme yhdessä
ajaneet heiniä ja puita, käyneet kuuntelemassa naapurissa radiosta sotauutisia ja iloinneet yhdessä
Suomen joukkojen menestyksellisestä taistelusta isänmaan puolesta. Ryssä oli motitettu ja tuhottu
Suomussalmella. Oli saatu sotasaaliina valtavasti aseita, joista oli huutava puute.
Myös Kuhmossa oli vihollisen eteneminen pysäytetty. Radiota vihollinen häiritsi, kuului
rutinaa ja rätinää. ”Molotov kissanraatoja jauhaa”, sanoivat kuuntelijat. Unto-vauva oli myös Mattiisännän ilon kohde. Hän hypitti Untoa käsissänsä ja lauloi: ”Hyppelin kippelin kenkäni puhki, ja
suutari siihen jo paikan pisti”.
Kansakoulu oli ollut reserviläiskomppanian käytössä. Koska heille ei ollut ollut minkäänlaista
asetta, ei heitä voitu siirtää taistelujoukkoihin. Heillä oli vain siviililakissa armeijan kokardi.
Nyt kun oli saatu sotasaaliina aseita, tämä komppania häipyi hiljaisesti. Niin jäi koulu tyhjäksi.
Sinne saimme muuttaa yhteismajoitukseen.

Kalle nosti nöyrästi kätesä ylös ja aneli: "Elekeä hyvät ihmiset ampua, myö ollaan ihan selevie
suomalaisia." Välillä (valitti) "Voi hyvä jumala mihin piti joutua." Sotilas kysyi: "Mitä te haette
tähän aikaan metästä", johon Kalle kädet ylhäällä pitäen vastasi, "Myö lampaita etitään". Siinä
sotilaat tutkivat Kallen haulikon. Asehan se. "Entäs sotilaskivääri seinää vasten". Siitäkin oli
muunnettu metsästysase, lyijy luotille muovattu.
Nyt pääsi Toivo pois palavalta saunan katolta kun tukala tilanne laukesi onnellisesti. Yhdessä
sammutettiin saunan katto ja lisättiin kiukaaseen puita, käytiin kuivaamaan märkijä vaatteita. Se
olikin tarpeen, sillä yksi sotilaista oli putonnut saunaa piirittäessä puroon. Hänellä oli housut märät
ja kengät vettä täynnä.
Sotilasryhmän johtaja alkoi puhua 'lampaiten' etsijöille: "Oli taivaan lahja että teillä saunan
katto sytty palamaan, muuten olisitte vainajia kaikki te lampaan etsijät." Hän jatkoi: "Tapasimme
teidän jälkenne iltapäivällä. Jälkiänne tutkittua tulimme siihe päätökseen, että tästä on partisaanit
kulkeneet, joita me ollaa etsimässä. Taukopaikoilla lumessa oli konepistoolin ja kiväärin perän
jälkiä."
"Tämä on selvä tapaus. Meillä oli varma tieto siitä, täällä ei tänään liiku suomalaisia partioita
muita kuin me. Seurasimme jälkiänne, kun menitte tänne saunaan sisälle, päätös oli meillä valmis.
Kun tulee hiljaista niin heitämme käsiranaatit seinäluukusta sisään, ja tuhomme teidät nopeasti."
"Olimme piirittäneet tämän saunan lähietäisyydeltä. Siinä touhussa putosi kaveri puroon joten
meillä oli hoppu 'rynnäkköön'. Silloi kun saunan katto syttyi ja mies katolle, nousi otin sinut, (osoitti
Toivoa) tähtäimelle. Kun aloit kiroilla suomeksi. Se sai minut miettimään eihän vain sittenkin
suomalaisia. Näin oli onni meille kaikille että tämä päättyi näin." Näin sanoi sotilasryhmän johtaja.
Koko miesjoukko yhtyi tuohon lauseeseen.

Niin me evakot asetuimme taloksi. Hilja-tytär keitti meille huituvelliä ja kampsupaistia ynnä
muuta syötävää. Talon väkeä oli neljä henkilöä: Matti-isäntä, tyttäret Hilja ja Mari ja isännän veli
Ville. Emäntä oli kuollut joku vuosi aiemmin. Aamulla Mari ja Hilja lähtivät karjanhoitoon
navettaan, ja aamuhämärässä vanhapoika Ville valjasti hevosen heinänhakua varten.
Minä ja Vilho päästiin heinäkuormaa polkemaan. Ville ajeli ladon ovelle reen ja ryhtyi
kuorman tekoon. Mietin: ”Siinä on paljon latoja ja paljon peltoa Pohjanmaalla.” Oli pakkasaamu.
Kylmä oli tullut heiniä polkiessa. Palatessa istuimme heinäkuorman päällä. Ville ohjasi hevosen ja
kuorman navettaladon eteen. Alkoi heinien purkaminen. Se siitä.
Päivänä muutamana lähdimme Vilhon kanssa kylän taloja katastelemaan, että löydämmekö
tuttuja evakkoja. Se oli äidin toivomus. Menimme talosta taloon, ja ovella kysyimme, onko
evakkoja.
Emäntä ohjasi evakkojen huoneeseen. Jos ei tunnettu, lähdimme kiireesti toiseen taloon. Taloja
riitti. Niitä oli Kalajokivarressa tiheässä. Niinpä saavuimme vauraan näköiseen Pietilän taloon.
Sieltä löysimme Ypykän Kallen Anni-emännän lapsineen, joita olivat Tyyne, Vilho, Tauno ja Elvi,
yhteensä siis viisi henkilöä. Kuudes oli Kalle-isän 19-vuotias veli Eetu. Löytyi myös monta muuta
ystäväperhettä. Iloissamme kerroimme äidille löydöistämme. Näin yhteydenpitomme alkoi kehittyä
tuttujen kuhmolaisten kanssa.
Löysimme myös Anni-siskon anopin ja hänen miehensä Jussin. Eemeli-miehestään hän ei
tiennyt, missä hän oli. Taisi saada häneltä kirjeen kuukausien kuluttua. Niin sekava oli silloin
tilanne. Veljeni Matti Arvi oli silloin talojen tyhjennyksessä hevosen kanssa, isä myös samassa
porukassa. Kaisa, Toivo ja Reino olivat karjankuljetuksessa ja kuljettivat nautakarjan Sotkamon
rautatieasemalle junaan. Se tapahtui suuressa karja- ja ihmislaumassa. Emme heistä tienneet mitään
moneen viikkoon ollessamme Ylivieskan Niemelän kylällä.
Isä, Kaisa, Toivo ja Reino ilmestyivät yllättäen Matti Sipilän taloon. He olivat joulun ajan
olleet Nivalan kirkonkylän koululla. Heillä ei ollut ollut vielä tiedossa meidän osoitettamme.

Niin saavuttiin Iisalmen asemalle, ilmoittivat: ”Juna seisoo tässä jonkun aikaa. Voitte käydä
ulkona tarpeillanne.” Äiti lähti, viipyi jonkun aikaa. Kun hän lähestyi vaunua, silloin se lähti
liikkeelle, jolloin äiti yritti nousta vaunuun perheen luo. Ei se ollut helppoa, hän piteli oven pielestä,
vaikka juna hiljalleen liikkui. Minä ja Vilho vedimme häntä kädestä. Silloin joku ulkona huusi, että
älkää hätäilkö, juna siirtyy vain Ylivieskan raiteelle. Niin pysähtyi vaunu, ja äiti pääsi sisälle. Kyllä
tuli minulle turvallinen olo, kun äiti oli mukana.
Evakkoaika
Juna kolkutteli hiljalleen Pohjanmaan radalla. Saavuttiin Nivalan asemalle. Siinä katkaisivat poikki,
vain osa sai jäädä. Suurimman osan meistä täytyi jatkaa matkaa, vaikka olisi jo halunnut jäädä pois
junasta. Saapuihan se juna vihdoin Ylivieskan asemalle, jossa perheluvun perusteella jokainen
isäntä sai sopivan perheen rekeensä.
Kun virkailija sai kuulla, että meitä oli neljä aikuista ja vauva, hän huusi: ”Tule nyt Matti Sipilä
noutamaan!” Hän ohjasi hevosensa vaunun oven eteen. Saimme laskeutua pitkään rekeen, ja siihen
sopivat matkatavaratkin hyvin. Matti-isäntä oli ystävällinen ja sanoi: ”Sainpahan minä poikasia!”
Tarkoitti minua ja Vilhoa. Hänellä ei ollut yhtään omaa poikaa.
Körötettiin reessä turvallisessa kyydissä Matti Sipilän taloon. Sisällä meidät otti ystävällisesti
vastaan talon tytär Hilja, joka surkutteli, että on surkeaa, kun pitää kotua lähteä. Hän ohjasi meidät
evakot isäntä Matin kamariin, joka oli varattu evakoita varten. Sinne me neljä ”aikuista” ja vauva
ahtauduimme, ynnä matkatavarat. Isännän peti oli siirretty tupaan.
Matti Sipilän talossa loistivat sähkövalot. Se oli uutta meille. Ulos eivät saaneet valot näkyä
ilmavaaran vuoksi. Ikkunoissa oli ”molotohvin kaarteenit”. Tuon evakkomatkan teimme pimeässä.
Se oli hallituksen määräys, lentokoneille ei saanut näkyä valoja.

Kun sotilaspojat olivat einehtineet ja kuivailleet vaatteensa he köllähtivät hyvässä sovussa
ritsille "lampaiten etsijöiten" kanssa aamulla. Aamulla korvikkeen kanssa itse kukin söi eväitäntä
hiljaisuudessa. Lähtivät, sotilaat kenttä vartioon josta olivat lähteneet. Jahti porukka jäi joksikin
aikaa saunalle ihmettelemään yllättävää väli kohtausta.
Kalle alkoi haikailemaan olin se minäki pöljä kun pistelin haulikon perällä jäkiä lumeen, johon
Renne sanoi: "Minä se vasta pöllö kun tein kiväärin perällä jälkiä lumeen." Toivo öhähti pisteli mitä
pisteli. "Van nyt aletaan pistellä kotia kohti ja tästä ei sitten puhuta ei halaistua sanaa kellekkään,
niin tästä reissusta" sanoi Matti. "Kyllä ylitalon ukko oli meidän puolella", sanoi Kalle.
– Ei sitten puhuttu, mutta jostakin se kuitenkin vuoti.

Partisaanivaara jatkosodan aikana
Keväällä 1942, illalla lenteli lentokone, Selkosen yllä, alhaalla kaarteli. Meitä poikia kiinnosti
kovasti. Noustiin Vilho veljen kanssa katolle sitä katsomaan. Isä huuteli: "Tulkaa pois katolta. Se on
Ryssän kone. Se tuli itästä päin. Se voi ampua." Ei se ampunut meitä, sillä oli toisenlaiset tehtävät.
Se pudotti desanttia Selkoselle. Me pojat emme niitä putotuksia nähneet. Kone lensi niin alhaalla ja
matkaa pudotus paikalle oli 4-5 klm.
Siihen aikaan tehtiin heinät karjalle luonnon niityiltä. Oli heinän teko aika. Isä sanoi: "Aamulla
lähtetään Kaljapurolle heinälle." (Matkaa sinne on 5 klm.) Otettiin evästä selkään, ainakin 3-4
vuorokauten tarpeeksi. Viikatteet, haravat, hangot, kirves ynnä muuta tykö tarvetta. Pata, pannu,
veitset, lautaset, lusikat ruokailua varten, unohtamatta pikiöljyä sääskien pelokkeeksi.
Isä vei meidät Kaljapurolle.Siellä työhelimme päivän. Oli juotu Korvikkeet. (Kahvia silloin ei
ollut saatavilla.) Oli syöty päivälliset. Kuulimme aseen laukauksia, useita. Se ihmetytti meitä. Isä
sanoi: "Hyrynsalmelaiset kantavat asetta myös kesällä. Pitäjän raja on tuossa muutaman kilometrin
päässä."
Miten ollakaan. Illalla olimme iltasella, söimme eväitämme. Siinä keskustelimme, mihin
asetumme yöksi. Tähän majalleko (se oli kyllä lauennut maahan). Siinä oli meillä tulipaikka. Kaisa
sisko ehtotti: "Mennään särkälle siellä ei ole niin paljon sääskiä niin kuin tässä puron lähellä."
Silloin siltä särkältä kuului miehen huuto: "Hei Hei", johon Isä vastasi: "Hei Hei." Me
jatkoimme syöntiä. Jälleen kuului: "Hei Hei." Nyt Isä nousi seisalleen, otti hatun päästä, vastasi
"Hei Hei" ja kysyi "Ketä siellä!" Vastaus kuului: "Täällä haittava sotilas." Pukkasin Isää kylkeen ja
sanoin: "Ryssä." Tähän Isä:"Mitä sitä tyjää, onhan niitä suomalaisiakin sotilaita." Taas kuului "Hei
Hei" ja kysymys "Ketä siellä", johon Isä vastasi "Täällä on heinämiehiä."

Siinä autoon noustessa sattui hauska tapaus. Joukossa olivat hieroja, mamma Mari Kuvaja ja
hänen vähän höppänä poikansa, aikamies Eljeli. Mari-mummu nousi ensimmäisenä autoon ja
istuutui etummaiselle penkille. Eljeli-poika tuli perässä, polvistui käytävälle ja laittoi päänsä äitinsä
polven päälle. Siinä tukkesi käytävän eikä suostunut nousemaan ylös, että olisimme päässeet perille
autoon. Alppi-kuski katsoi sitä touhua ja sitten lausui rauhallisesti: ”Kävelkää niskan päällite.”
Siitä päästiin matkalle hiljalleen. Matka meni Alpin rauhallisella ajotyylillä. Iltapimeällä oltiin
Hirvenniemen rautatiepysäkillä Sotkamossa. Vilhoa ja minua jännitti, että päästään junaan. On se
jotain hienoa. Asemalla seisoi letka härkävaunuja, joihin oli tehty lankuista kaksinkertaiset laverit
kumpaiseenkin päähän makuuta varten, ja keskelle vaunua kamiina lämpöä varten.
Kamiina antoi vähän valoa. Hämärässä aloimme tutkia vaunua. ”Tällainenko on juna? Eipä ole
hääppöinen”, totesimme. Kamiinan luona pölkyllä istui vanha ukko. Hän sanoi: ”Minä se olen tässä
vaunussa kontuktööri”, ja lisäsi pilkkeitä kamiinaan. Katsoimme kunnioituksella häntä.
Siirryimme äidin luo, joka oli valinnut paikan itselleen ja myös meille. Pian oli vaunu täysi. Oli
siinä äitejä, vauvoja, mummoja. Viimein juna lähti nytkähdellen liikkeelle. Hiljalleen se kulki,
välillä seisoi. Oli jo aika valoisaa, kun juna pysähtyi eräälle asemalle. Konduktööriksi esittäytynyt
ukko kiskoi liukuovea auki. Ei auennut. Ukko tupisi, että olisi halunnut puhella viranomaisten
kanssa.
Viimein ovi aukaistiin ulkoa. Siitä näimme, että Kajaani oli sen paikan nimi, jossa olimme.
Lotat toivat meille voileipiä ja maitoa, taisi olla jotain velliäkin, astioista oli pula. (Ei silloin ollut
kertakäyttölautasia.) Saatiin pääläriin juotavaa, myös vauvalle maitoa.
Juna jatkoi matkaa. Matkan aikana tuli monelle ulostustarve, varsinkin lapsille. Potat ja kipot
olivat ahkerassa käytössä. Juna joskus nykäisi aika rajusti, silloin kaatuivat ulostusastiat ja
maitopänikät. Voi sitä siivoa lattialla, tuoksut olivat melko voimakkaat.

Lehmät ja lampaat oli jätettävä navettaan, annettava vain heiniä runsaasti eteen, ja lähdettävä
pakoon. Sellainen oli ohje, jonka toi Raiskion Kalle. Matti Arvi valjasti hevosen reen eteen. Rekeen
oli laitettu ruokatarpeita jonkin verran ja vaatteita Amerikan arkkuun sekä makuutarpeita. Lähtijöitä
olivat äiti, Vilho, minä Eino ja Anni-sisko, jolla oli vauva Unto, 3 kuukautta vanha. Anni-sisko oli
mennyt noin vuotta aiemmin avioliittoon Välitalon Eemelin kanssa. Eemeli oli siellä, missä miehiä
tarvittiin.
Reki tuli aika täyteen, kun meitä oli 5 ihmistä ja vauva, joten Matti Arvi ohjasi hevosta suitsista
reen kannoilla seisten. Miten ollakaan, reki kaatui, ja Anni lensi vauva sylissä pehmeään lumeen.
Me kaikki lensimme samalla tavalla.
Kuski Arvi pysyi vain reen kannoilla. Sanoi: ”Kannon pahuus sattui jalaksen alle.” Siitä
hiljalleen noustiin jaloilleen, kopistettiin enimmät lumet vaatteista. Anni-sisko vauva sylissä katsoi
kotiin päin ja sanoi topakasti: ”Minä en lähe minnekkään, mänkää työ. Minä käännyn pois.” Äiti
sanoi: ”Et sinä vauvan kanssa yksin pärjää. Nouse vaan rekeen ja jatketaan matkaa.” Niin myös
tehtiin.
Saavuttiin Kuusamonkylän Ylitaloon. Sinne tulivat hiihtäen isä, Kaisa, Toivo ja Reino. Siinä
yövyimme. Seuraavana päivänä tuli käsky, että lehmät on haettava pois. Kaisa, Toivo, Reino ja isä
palasivat kotiin kuljettamaan lehmiä Sotkamon rautatieasemalle ja junaan. Matti Arvi vei meidät
(äidin, Annin, Vilhon ja minut) hevosella Huuhilon kyläryhmän Pääkölän taloon.
Matkalla oli iso Vuosanganjärvi, jonka jää oli heikkoa. Hevosia oli jo aika monia, ja reet
täynnä lapsia ja vanhuksia. Täytyi pitää pitkä väli hevosten välillä, että jää kestää. Tällä tavalla
jatkettiin matkaa. Matti Arvi palasi Pääkölästä kotikylälle tyhjentämään taloja tavaroista.
Pääkölässä olimme itsenäisyyspäivän. Oli pakkaspäivä, eikä kyyti vetänyt niin kuin oli
suunnitelma, eli että menisimme hevoskyydillä Pohjaslahden kautta Sotkamon rautatieasemalle. Piti
palata takaisinpäin Koskenmäen koululle. Siinä viivyimme useita päiviä, ennen kuin Myllylän
Alpertti vei meidät seka-autolla Sotkamoon.

Sitten ei kuulunut mitään. Me jatkoimme syöntiä. Isä sanoi: "Ne meni." Sitten yllättäen kuului
sivulta aivan läheltä hihkaisu: "Hei." Sen perään vierasta kieltä. Silloin meille selvisi ketä tulijat on.
Emme nähneet heitä, sillä sakea näreikkö suojasi heität. (Olivat melko lähellä.)
Ei siinä joudettu eväitä kokoamaan. Leipäpala kädessä pökäistiin näreikön suojaan puron
toiselle puolen. Siellä pysähtyimme kuulostelemaan. Tulisijalta kuului: "Hei Hei." Enää ei vastattu
heille. Särkältä olisi ollut lyhin matka suoraan meidän tulisijalle. Vaan silloin he olisivat joutuneet
aukelle suolle, joten he kiersivät suon puuston suojassa. (Sissejä kun olivat, eivät ottaneet sitä
riskiä.)
Me lähtimme kiireesti (emme kuitenkaan juosten) kotiin. Poikkesimne kuitenkin lähellä kotia,
Särkkävaaran talossa varoittamassa vaarasta. Aamulla aikaisin Toivo ja Matti Arvi veljet lähtivät
katsomaan, että vieläkö Ryssät ovat Kaljapurolla. Palattuaan kertoivat: "Ei siellä enää ketään ollut."
Jäljet he löysivät, olivat palaneet samoja jälkiä mitä olivat tulleet. Ruuat mitkä meiltä jäi olivat siinä
mihin meiltä jäivät.
Matti Arvi veli oli ollut lomalla rintamalta noin viikon kotona, osallistui myös heinätöihin. Nyt
oli hänen loma loppumassa. Piti kiireesti lähteä Rukajärveä kohti. Oli pikku pakko lähteä jatkamaan
heinätöitä Kaljapurolle. Sinne jäi viikatteet, haravat, hanko ynnä muut tarvekalut. Niinpä lähdettiin
jatkamaan kesken jäänyttä työtä. (Äiti jäi kotiin karjasta huolehtimaan.) Hissukseen jatkettiin töitä,
vähin äänin. Rauhallista siellä oli silti.
Pelotti ruuan valmistukseen tehty tuli. Piti tehdä vähin äänin, hyvä jos uskalsi viikatetta liipata.
Siitä syntyi kuuluva ääni. Illalla käveltiin noin 5 klm kotiin. Yöksi ei uskallettu jäädä metsään.
Aamulla takaisin jatkamaan heinätöitä. Näin jatkui työ, välillä kuulostellen ja tarkkaillen mitä
kuuluu ja mitä näkyy.
Suovan teko ajaksi Isä käski Toivon sopivalle paikalle vartioon, tarkkailemaan että tuleeko
ketään. Heinäsuovan teko vei kaiken hänen huomionsa. Näin saimme heinät suovaan. Kaljapuron
niityllä emme tienneet ollenkaan minne Ryssät meni.

Olimme jo siirtyneet Heinijoen niitylle jatkamaan heinätöitä. Siellä ei kuulunut mitään
epäilyttävää, joten uskalsimme yöpyä majassa. Äiti huolehti kotona lehmistä ja kaikista kotitöistä.
Lauantai iltapäivällä palailimme kotiin saunaan ja pyhäpäivän viettoon. Tulo matkalla jäin
eräälle suon laitalle toisista jäljelle polun lähelle. Lakkoja syömään. Kuulin outoa helinää, mietin
mitä tämä ääni on ja tarkkailin polun suuntaan. Huomasin, sieltä tulee miehiä pitkässä jonossa.
Etumaisilla karttalaukut, konepistoolit, seuraavilla kiväärit olalla. Jokaisella, selkäreppu, siinä
hihnassa kenttäpakki (pakin sisällä lusikka haarukka yhdistelmä ja se synnytti sellaisen helisevän
äänen.)
Huomasin, että näillä kaikilla oli yllään suomalainen sotilaspuku. 'Ei näistä ole vaaraa', näin
päätin. Sopivan välimatkan päässä seurasin heitä kotiin saakka. Kotonani tämä sotilasjoukkue sai
isältäni luvan leiriytyä kotini pihaan. Sotilaat laittoivat kiväärit kekoon, myös konepistoolit
kiväärien kanssa. Vartiomies tarkkailemaan ympäristöä.
Tämän partion johtaja kertoi sellaista, että Ryssät jotka meitä säikyttivät on samana iltana tullut
Mikitanpään taloon Hyrynsalmen puolella. Heitä on ollut 2 miestä. Olivat pyytäneet saada syötä
talon pöydällä. Leena emäntä oli alkanat tuota syötävää pöytään, mutta Ryssät olivat sanoneet:
"Meillä on syötävää itsellä mukana". Nostattelivat ruokaa pöytään.
He olivat kertoneet seuraavaa: He ovat Neuvostoliiton sotilaita. Heitä on jo toukokuun
alkupuolella tuotu Pienelle Särkkäjärvelle vesitasolla tietustelu tehtäviin. Vanhempi mies puhui
selvää suomea (nuorempi ei puhunut). Oli kertonut, he olisivat antautuneet niille heinä miehille joita
yrittivät tavata. He olisivat antaneet tämän radion heille palkaksi (hän oli viitannut radio lähettimeen
jonka oli nostanut pöydälle).
Jatkanut "Olivat arkoja ne heinämiehet", mutta samalla hän oli laittanut kuulokkeet korviinsa.
Siinä vaiheessa talon väen 'hälytyskellot' piippasi ja Isä Kalle lähetti Anni tyttären Seppälän taloon
viemään viestiä vaarasta jääden itse paikalle ikäänkuin huomaamatta. Koko talon väki häipyivät,
Kalle isäntä viimeisenä, Seppälän taloon jonne oli matkaa 2 klm.

Sanoi ääneen: ”Ei siinä paskassa ou hyökkääjäksi.” Silloin menin
äidin luo. Hän touhusi hellan ääressä pataa hämmentäen. Sanoin äidille
hiljaa: ”Se on jo hyökännyt. Sen vuoksi loppui koulu.” Äiti kääntyi
isään päin ja sanoi: ”Eino sanoo, että se on jo hyökännyt.” Tähän isä:
”Onko hyökännyt.” Hän pani lehden pois, eikä sen jälkeen
vilkaissutkaan lehtiin. Uutispommi sai hänet hiljaiseksi.
Tilanne oli uusi ja epäselvä. Vaikka sodan pelko oli ollut yleistä,
ei uskottu sodan syttyvän. Sen vuoksi oli rajaseutujen kylät jätetty
evakuoimatta. Nyt oli vihollinen hyökännyt koko itärajan pituudelta.
Yllättäen olivat monet kylät jääneet täysineen ryssän jalkoihin.
Kotonani ei ollut niin kriittinen tilanne.
30. marraskuuta, sodan syttymispäivä, oli torstai. Perjantaiaamuna
tuli viesti Raiskion Kallen tuomana. Oli valmistauduttava evakkoon
lähtöä varten. Piku-koira, uskollinen talon vartija ja meidän kaikkien
ystävä, oli tapettava. Sama tuomio oli myös kissalle. Piku oli
Hirsikankaalla oravaa haukkumassa. Minä, Vilho ja Toivo-veli
menimme Pikun ”haukkuun”. Siellähän se orava oli männyn oksalla.
Toivo kutsui Pikua ja Piku tuli iloisena, aivan käsin taputettavaksi,
vilkaisi välillä oravaan ja vikisi iloisesti. Toivo otti kaulapannasta
kiinni, sitoi narun kaulapantaan ja talutti Pikun murahaudalle. Toivo
hakkasi avannon jäähän, sitoi kivenmurikan narun päähän ja pukkasi
kiven avantoon. Pikun häntä vain vilahti viimeisenä avannon reunalla.
”Sinne meni”, sanoi Toivo. Hetken päästä ilmestyi Pikun pää avannon
reunalle surkeasti vikisten. Toivo löi kirveen hamaralla Pikua päähän.
Siihen päättyi Pikun elämä. Sota oli raakaa Pikullekin.

Vuodet 1939–1940: Talvisodan evakkoaika
Talvisodan alku ja evakkoon lähtö
Olin silloin 11-vuotias ja koulussa Malilanniemellä. Koulu oli perustettu Iivantiiraan vuonna 1937.
Se oli niin sanottu supistettu koulu, jossa oli yksi opettaja. Hän piti koulua alakoululaisille ja
yläkoululaisille siten, että elokuun puolivälistä alkaen oli 6 viikkoa alakoulua. Sitten alkoi yläkoulu.
Keväällä oli taas alakoulun vuoro, jälleen 6 viikkoa.
Vuoden 1939 syksyllä, kun sodan uhka oli maamme yllä, olin aloittanut yläkoulun toisen
luokan. Lokakuun 6. päivän paikkeilla alkoi liikekannallepano, ”yh-aika”. Eräänä aamuna, kun
heräsin unesta, ihmettelin: ”Mitä ihmettä nyt on tapahtunut?” Yöllä oli tullut kaksi
suojeluskuntalaista, ja toisen pää oli minun tyynylläni. Ylös noustuani syy selvisi. Talon pojille
Juhalle ja Einolle oli tuotu määräys ylimääräisiin kertausharjoituksiin.
Siitä me pojat alettiin leikkiä sotaleikkiä. Marssittiin jonkinlaisessa järjestyksessä. Malilan
taloon oli ostettu radio, akkukäyttöinen, koska ei ollut sähköjä. Siitä sai kuunnella tietoa tilanteen
kehittymisestä.
Antin päivänä 30. marraskuuta tuli talon emäntä aamupäivällä luokkaan ja sanoi hätäisesti
opettajalle: ”Ryssä on hyökännyt tänä aamuna.” Hän oli radiosta kuullut asiasta. Siihen päättyi
koulu. Opettaja oli hetken hiljaa, sitten sanoi: ”Oppilaat, laittakaa kirjat ja vihot ynnä muut
tarvikkeet pulpettiin ja lähtekää kotiin.” Niinpä lähdin Kettusärkän Annin kanssa kävelemään 10
kilometrin taivalta kotiin. Annilla oli puolta lyhempi matka. Lunta oli puolisääreen. Annin kotiin oli
kyllä kuljettu jälki, loppumatka oli minulle umpilunta.
Kettusärkältä sain lähes viikon vanhan postin, Kainuun Sanomat. Posti kulki silloin nyrkkipostina.
Saavuttuani kotiin heitin postin pirtin pöydälle. En kertonut sodasta mitään vielä siinä vaiheessa. Isä
laittoi lasit päähänsä, otti lehden ja ryhtyi lukemaan vanhentuneita uutisia.

Jäätyään yksin Ryssät tulivat myös Seppälän taloon. Seppälästä oli keritty vietä hälyytys
sanoma noin 5 klm päähän Viinikan taloon, missä oli kenttä vartio sotilailla. Sieltä oli tullut
sotilasosasto ja pidätti Ryssät. He antautuivat ilman väkivaltaa. Kuulustelussa vanhempi mies oli
kertonut että hän on houkutellut tätä nuorta toveriaan antautumaan suomalaisille, koska he eivät ole
täyttäneet tehtäviä jotka heille oli annettu.
Näin kertoi partion johtaja Isälle. Tähän Isä että senkö vuoksi tilanne hiljeni niityllä. Tähän
partion johtaja: "Syytä on olla varovainen teidän. Vangitut ovat kertoneet, että toinen desantti
ryhmä heikäläisiä on myös salolla, joita on 7 miestä. Niitä ollaan etsimässä. Aamulla lähtemme
salolle jatkamaan hakemista." Saikka tulia ilmestyi useita kymmeniä kaivon lähelle. Lähetti pojat
keittivät saikat upseereille. Sotilaat ryhmissä itselleen. Me talon väki saunoimme. Söimme iltasen ja
olimme kylläisiä. Valmistautuimme yölevolle. Niin myös sotilas osasto.
Isä pyysi johtajia aivan peräkamariin yöksi. Heitä oli 4 miestä, 2 upseeria, 2 aliupseeria. Kun
herrat saivat kamarin, niin miehistö sai maata pirtin lattialla. Heitä tuli lattia aivan täyteen. Hyvin
kyllä sopivat. Pirtti oli iso 8 x 7,5 metriä. Vihtoin yön rauha saapui kotini ylle. Olihan se turvallista
kun pirtti oli täynnä sotilaita, joskin nukkuvia. Olihan vartiomies valveilla, joka kierteli pihalla.
Minua Vilhon kanssa kiinnosti kivääri keot pihassa. Päätimme lähteä niitä tutkimaan. Niin van
siellä on vartiomies, sanoimme toisillemme. Menimme kuitenkin. Huomasimme, vartija on juuri
kasvimaalla. Syö naurista. On selin meihin. Kävelimme hiljaa kivääri kekojen luo. Patruuna taskut
meitä veti puoleensa. Vilho sanoi hiljaa: "Otetaan joku patruuna taskusta. Eivät niin hyvin huomaa
varkautta." Niin tehtiin. Ihailimme konepistoolin lipasta. Sanoin: "Tästähän on helppo vohkia. Ei
kun yhten ottaa, toinen tulee tilalle." Johon Vilho: "Ei myö niitä tarvita." Poistuimme saaliimme
kanssa nukkumaan.
Aamulla nousimme me talon väki, niinkuin sotilasosasto pyhä aamun rauhaan. Ennen lähtöä
sotilasosaston johtaja varoitti desanteista. Johon Isä: "Tiijä heidän radioistaan.” ”Miten heidän
kanssaan olisi käynyt", hän jatkoi. "Kun myö siitä tulisijalta pökäistiin pakoon näreikön suojaan.

Saatesanat
Tämä julkaisu sai alkunsa vuonna 2009 kun Iivantiiran kyläyhdistys
perusti suullisen historiatiedon keruuhankkeen. Eino Pikkarainen
osallistui aineistojen keruuseen toimittamalla hankkeelle omia sota-ajan
käsikirjoituksiaan. Julkaisu on jatkoa Iivantiiran hirsitaloarkkitehtuuria
hiilipiirustuksina esittelevälle vihkolle, rivitalojen historian esittelylle
sekä Pirkko Heikkisen entisaikojen vaatteiden tuunausta koskeville
kuvauksille.
Eino Pikkaraisen pojantytär Elina Pikkarainen ja Philip Donner
toimittivat kevyellä otteella Einon käsikirjoitukset konekirjoitusasuun.
Ariadna Donner piirsi kuvat. Vihkosen tuotannosta vastaa Ph. Donner ja
Iivantiiran kyläyhdistyksen jaostona toimiva taiteilijaryhmä Latitude 64.
Leveyspiiri.
Kiitokset Opetusministeriölle ja Kuhmon kaupungille, jotka ovat
osallistuneet hankkeeseen rahoittamalla julkaisun tuotantokuluja.
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Niin kun kuulimme vierasta kieltä." Niin tuo Toivo sanoi: "Minä se kyllä yhen ainakin kajautan."
Kielsin jyrkästi: "Ei käy se pel." Niin pökäistiin näreikön suojaan. Siellä kuulesteltiin mitä tulilla
tapahtuu. Tähän upseeri vastasi: "Oikein tehty. Ei niiden kanssa pidä ruveta nakittelemaan. On ne
sentään sotilaita. Sissejä Kp kaulalla." Hän kätteli Isän ja komensi joukkonsa lähtöön.
Toivo veli oli tuolloin 20 vuotias. Hän poti talvisota-aikana evakossa ollessa keuhkokuumeen
ja sen seurauksena keuhkotautin. Oli välirauhan ajan Kontiolahden Parantolassa hoitossa. Keväästä
1940 syksyyn 1941 hän oli toipilas. Ei tarvinnu lähteä sotapalvelukseen vielä, myöhemmin kyllä.
Hän kyllä vammastaan huolimatta osallistui töihin kotona. Partisaanivaaran vuoksi Suojeluskunta
jakoi kiväärejä siviileillekin syrjäkylille.
Toivo myös sai sellaisen aseen (lienee ollut sotasaalisase). Tarkka ase kuitenkin oli. Hän
metsästi sillä lintuja ja oravia. Oravapaukuista vähennettiin ruutia suurin osa. Luoti sahattiin poikki.
Saatiin yhtestä 2 sen vuoksi. Vilhon kanssa vohkittiin patruunoita etellä mainitulla tavalla
sotilaitten patruuna koteloista.
Vilho oli tuolloin 16 v, minä Eino 14 v, Kaisa sisko 22 v, Matti Arvi 25 v. Hän oli Rukajärven
suunnalla rintamajoukoissa. Reino veli 19 v. sai kutsun alokaskoulutukseen helmikuussa 1942. Oli
jo kyseisenä aikana Karhumäen suunnalla It joukoissa, joten hän ei enää ollut Isän 'heinäjoukossa'.
Isä ja Äiti oli 52 vuotiaita. Vilho joutui sotapalvelukseen lokakuun alussa 1943, 17 vuotiaana.
Toivo todettiin terveeksi kutsunnassa tammikuussa 1944 joten kerkisi vielä sodan
päätöstaisteluihin.
J.K. Niitä seitsemää desanttia ei löytynyt, vaikka niitä oli etsitty. (Lienee etsijät olleet liian
äänekästä porukkaa.) Näin mietin luettuani monia sissikirjoja.
Olen muistellut näitä kokemuksia tarkasti, ilman mielikuvitusta, värittämättä ollenkaan.

Eino Pikkarainen

’Lampaita etsimässä’
ja muita sota-ajan tarinoita

