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LEENA ALENIUS
os Koskinen, olen syntynyt 1941 Hämeenkyrössä toisena lapsena perheessämme.
Lisäksi olivat sisar 1940 ja kaksi veljeä 1942 ja 1944. Opiskelin apuhoitajaksi.
Isäni kaatui 13.7.1944 klo 15. Äidin sotilaspapilta saaman kirjeen mukaan
suorasuuntaustykin ammus oli räjähtänyt juoksuhaudassa ja isä oli kuollut
silmänräpäyksessä.
Hänet haudattiin syntymäpitäjän sankarihautaan, joka oli lähellä kotiamme ja
kävimme siellä hänen haudallaan. Koska olin 3v ikäinen hänen kuollessaan,
minulla on vain hataria muistikuvia hänestä. Häneen liittyviä kuvia, mm.
hautajaisista ja esineitä oli näkyvillä kodissamme ja minulle kerrottiin, että hän oli
ollut kova työmies. Äiti suri ja itki isää. Äidin lisäksi mummo oli auttamassa
perhettämme.
Äitini pysyi leskenä elämänsä loppuun asti. Lapsuudesta muistan, että koska meillä
oli pientila, kaksi lehmää, lampaita ja kanoja, niin tulimme toimeen. Lapset tekivät
tietysti aikuisten töitä heti kun pystyivät. Suhteeni äitiin oli hyvä, mutta minulla oli
huoli pienestä asti äidin jaksamisesta…työtä, työtä, työtä. Huolehdin
koulunkäynnistä ja muistakin asioistani. Minulla oli Ruotsista sotakummi.
Olen kertonut isän kaatumisesta ja elämästämme lapsille. Poikani on kiinnostunut
ja kävi v 2014 Vuosalmella taistelupaikalla isäni kuolinpäivänä 13.7. Pojanpoika
haluaa käydä sankarihaudalla.
Olen ajatellut, että pitäisi enemmän puhua rauhan puolesta. Sodan saa aikaan
helposti huonolla kielenkäytöllä.
Kyselykaavakkeesta koonnut JH

Vasemmalla Leena sitten äiti, isosisko ja pikkuveljet
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VILHO EEROLA
1939 Sääksmäki
Perheeseeni kuuluivat Äiti ja äidinäiti (mummu vuoteen 1952)
Kävin kansakoulu 8/8v, teollisuuden ammattikoulu 3/3v, teknillinen koulu 2/2v,
keskikoulu yksityisoppilaana, teknistenaineidenopettajakoulutus 2/2v.
Nyt teknistenaineiden lehtorin virasta eläkkeellä.
Olin 10 kk ikäinen isän kuollessa helmikuussa 1940. Olen isään liittyvät tiedot ja
muistikuvat kokenut aina hyvinä, kunhan joku vain suostui niistä kertomaan.
Äiti koki puolison menetyksen hyvin raskaana. Ilman voimakastahtoisen äitinsä
(mummu) apua olisi selviytymien ollut todella vaikeaa. "Säälin saa ilmaiseksi,
kateus pitää ansaita". Tätä suomalaista sananlaskua äiti viljeli paljon vastatessaan
sotaleskeen kohdistuneeseen sääliin ja kateuteen, vm. liittyi lähinnä sotalesken
saamaan pieneen eläkkeeseen. Sääli ja kateus ilmenivät pääasiassa
vieraillessamme asuinympäristömme ulkopuolella.
Isän tavarat olivat esillä, isän sotilaskuva seinällä isän palkintolipaston päällä
Mannerheim -adressin vieressä.
Lipaston yksi laatikoista oli avaimella suljettu. Se sisälsi isän papereita, -minulla ei
asiaa lapsena. Äidille tärkeä muistokohde." Aikuisena, kun ymmärrät, saat tutkia",
äiti sanoi usein, kun halusin avata. Avasin ja tutkin, - aikuisena.
Isästä ei paljoa kerrottu. Oli vaikea asia äidille ja isän kolmelle veljelle, -he
taistelivat samassa joukko-osastossa. Tottelin äitiä ja lopetin kyselemisen,
Suomessa kun elettiin vaikenemisen vuosikymmeniä. - En tiedä /muista. . ....
Äidin mielestä tieto isän kaatumisesta olisi voitu tehdä inhimillisemmin. Isän ruumis
saatiin kotiseudulle. Sankarihautausmaa on kolmen kilometrin päässä kodistamme.
Minulla on paljon hyviä muistikuvia siellä käymisestä. Syksyisin oli hautojen
havutus. Polku isän haudalle ei ole koskaan ruohottunut.
Helmikuun toinen päivä, isän kaatumispäivä oli todellinen muistelupäivä.
Äiti ei koskaan mennyt uuteen avioliittoon.
Äiti huolehti aluksi kaikesta. Vartuttuani teimme yhdessä kotitöitä - ehkä 10
ikävuodesta lähtien. Myöhemmin astuin "isän saappaisiin".
Huom! Pieni uudelleen rakennettu omakotitalo jäi keskeneräiseksi, vain runko oli
pystyssä -yksi huone, keittiö ja kylmä eteinen) isän kaaduttua) Korjaamista ja
huoltoa riitti. Opin korjaamisesta, rakentamisesta ja kodin huollosta paljon.
Mummu piti huolta 12 ikävuoteen, vaikka oli iäkäs. Ei ohjannut, mutta vaati, että
läksyt tulivat tehdyksi. Mummun ansiota oli, että opin lukemaan n.5 vuotiaana. Kirjat
tosin olivat fraktuura-tekstiä. Koulun tavalliset kirjat tuottivat aluksi vaikeuksia,
Mummu ja äiti lukivat minulle paljon.
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Ammatinvalinnan ohjausta en ole koskaan saanut. "Käy kansakoulusi loppuun kyllä
yhtiö (Yhtyneet Paperitehtaat) töitä antaa" – oli heidän ohjeensa.
Toimeentulossa ei ollut hurraamista, mutta toimeen tultiin. Äiti lähti aamulla aikaisin
tehtaalle siivoojan työhön, Palasi myöhään, -matkat hän teki kävellen tai pyörällä
(asettui isän rooliin). Hänellä oli pieni lesken/sotaorvon eläke. Kasvimaa ja
ylimääräiset siivoustyöt auttoivat selviämisessä. Leskeneläke määräytyi aluksi isän
sotilasarvon/ammatin perusteella. Isä oli sotamies ja tehtaantyömies.
Isänmalli minulla oli ja ei ollut. Miehenmallit kasvuympäristössäni eivät olleet
lapsena "parasta mahdollista". Aloin varhain tarkastella sodasta palanneiden
fyysisesti ja henkisesti vammautuneiden miesten elämää. "Isä lähellä, kuitenkin
kaukana." Oma isä kokonaan poissa.
lsän mallin ja hyvän sainkin ammattikoulu ajoilta. Oppi-isäni työharjoittelussa oli,
sivistynyt, keskusteleva, ammattinsa hallitseva, tulevaisuuteen luottava
sotaveteraani.
Koin koko lapsuuteni ajan turvallisen ja lapsista huolehtivan asuinympäristön
ilmapiirin. Suomea rakentava työläisväestö antoi minulle elämän eväitä.
Jo varhain leikittiin tavallisia poikien leikkejä, myös sotaleikkejä, joita eivät äiti ja
mummu katsoneet kovin hyväksyvästi. Yritin välttää sotaleikit kotipihalla.
Suhde äitiini oli hieman etäinen 12 ikävuoteeni asti (mummu oli äidin "korvike").
Kannoin todella paljon huolta äitini jaksamisesta, kun aloin ymmärtää hänen
lukuisat sairautensa. Isän poissaolo näkyi äidin elämässä fyysisenä ja henkisenä
väsymisenä. Hän ei hankkinut mitään ammattia, vaan toimi tehdassiivooja
eläkkeelle siirtymiseen asti.
Tukien hakemisessa hieman olivat kunnassa vaivautuneita, kun noudimme meille
kuuluvaa "apua". Tietoa saatiin, mutta tulos tiedettiin negatiiviseksi (harvoin haettiin,
koska keskustelu luovutuksen yhteydessä oli masentavaa kuultavaa). Työnantajat
olivat hyvin positiivisia.
Minä en saanut mitään valtion apua koulutukseeni, mutta muuten meni hyvin enkä
ollut koulukiusattu. Sitten kehotettiin hakeutumaan teollisuuden ammattikouluun.
Sotakummi minulla oli. En ollut sotalapsi, vaikka äitiä kyllä kehotettiin
allekirjoittamaan suostumus. Kiitos äidille, ettei allekirjoittanut.
Omille lapsille olen kertonut hyvin avoimesti heidän vaaristaan ja hänen
kohtalostaan. He ovat osallistuneet sotaorpotapaamisiin runsaan kymmenen
vuoden ajan Marielundissa. Esiintyneet tapaamisissa äitinsä järjestämissä
musiikkitilaisuuksissa yhdessä äitinsä kanssa. Ovat myös Kaatuneitten Omaiset
Helsinki ry. Sotaorpojen Valtakunnallisen Alaosaston jäseniä, vuosikymmeniä.
Tunteet tulevat aina pintaan varsinkin silloin, kun puhutaan sankarivainajista.
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Meidät opetettiin olemaan ylpeitä isiemme uhrista. "Elämääni ohjattiin jopa
sankarivainajan lapsena. Tuntui väärältä, että isän kaatuminen asetti minulle
erityisiä velvoitteita. Tämä ilmeni lähinnä oman asuinympäristöni ulkopuolella
vieraillessamme. Minun on vaikea tänäkin päivänä kuulla puheita sankaruudesta,
asiallisissakin yhteyksissä. Erityisen kamalalta tuntui, kun minua lohdutettiin
lapsena sanomalla, että "isäsi sai sankarikuoleman". Eihän sellaista kai "saada" –
niin kuin leluja ja lahjoja kuolemaa”.
Lainaus kirjoituksesta Toisen luokan kansalainenko? kirjasta Kotirintaman lapset.
Lapsena koin hyvin voimakkaana sotaveteraaneihin, sotainvalideihin, evakkoihin,
yleesä sodan uhreihin kohdistetun halveksunnan,-se sattui minuun kovasti Tällaista
ei tosin tapahtunut omassa kotiympäristössäni.
Olen ollut hyvin avoin sotaorpoudestani 1940-1950 vuosikymmeniä
lukuunottamatta. Vaikenemisella sotaorvot suojelivat itseään ja äitejään,vaikenemisen vuosikymmenet, joka jatkui vielä pitkälle 1960 luvulle asti.
Toimiessani viidentoista vuoden ajan 1985-2000 Kaatuneitten Omaiset ry Helsinki
(Valtakunnallinen Sotaorpo-osasto) puheenjohtajana koin erittäin suurta
epätietoisuutta miksi tiedotusvälineet, poliitikot, ym eivät olleet kiinnostuneista
sotaleskien ja sotaorpojen elämästä?
Yleinen vastaus kysymyksiini oli:” Ketä he ovat” ja ”Vieläkö niitä on elossa” ja jne.
Lähde siitä sitten rakentamaan asiallista keskustelua. Aika ei ollut ns.kypsä.
Timo Malmin kirja ”Isän ikävä,-sotaorvot kertovat” avasi ”lukot” sotaorvot tulivat ns.
kaapista ulos,- ehkä vähän liiankin voimakkaasti,-muutamat tosiasiat tahtoivat
unohtua ja unohtuivat ”uusilta sotaorvoilta.”
”Ilman Sinua ei tätä kirjaa olisi” mainitsi Timo Malmi minulle toimittamansa kirjan
etulehdellä. Kutsuen minua myös kirjansa ”isäksi”. Tämän jälkeen kaikki on uutta
sotaorpotoiminnan historiaa…. .
Tätä kirjoittaessani olen Kaatuneitten Omaiset Helsinki ry:n hallituksen jäsen ja
Lohjan Kaatuneitten Omaiset ry:n puheenjohtaja. Kirjoituksen liitteenä on
muisteluita elämästäni kirjailija Heikki Tiilikaisen kirjoittamana, -julkaistu hänen
toimittamassa kirjassa Kotirintaman lapset..
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SINIKKA HAKALA:

Olen jättänyt jäsenmaksun maksamatta, koska en halua Huoltoviesti lehteä, siinä
on vain pappien ja eläk. sotilaiden kirjoituksia, enkä minä mitään muuta inhoa
kuten pappeja.
Isäni oli kaatunut 15.02.1940, äitini sairastui henkisesti ja minulla oli 3 vuotias veli.
Paikallinen lotta toimitti meille evakkoja muka virkistykseksi. Mukana oli Korkan
Olga, kolmen pienen pojan kanssa, joista nuorin oli kastamatta. Poika piti saada
kastettua, pappi, Arppe, kutsuttiin, hän tuli hevosella, ajurin kanssa. Silloin vielä
kaupasta sai ostaa leivintarpeita, ainakin siirtolaiset.
Kun kaste oli suoritettu, pöydässä oli kaikki mitä Olgalla oli, astiat oli meidän. Oli
ns. Tipuja, vehnätaikinasta leivottu ja munalla sivelty, Karjalan piirakoita ja jotakin
pikkuleivän tapaista.
Kun kahvit oli juotu ja pöytään jäi vähän kaikesta tämä Pappi Arppe sanoi: "Kun
tässä on vielä kaikkea, laittaisitteko vähän minun mukaan! kun minullakin on lapsia,
eikä kotona ole paljon mitään.
Olga laittoi kaiken pakettiin, ja minä inhosin sitä miestä.
Olin 16v kun pääsin ripille, tämä sama pappi jakoi sitä
leipää, minä irvistin. Erosin kirkosta heti kun voin.
Tampereella olin Sotaorpojen kokouksessa, siellä oli runsaasti väkeä ja suunnitteilla
oli kesäkokous oliko se ehkä Lahdessa, mutta varattu bussi oli täynnä ja kertoivat,
että omalla kustannuksella voi tulla ja kysyivät kenellä on kansallispuku, no minulla
on, se olisi tarvittu kunniavartion henkilöille.
Jos minulle ei ole paikkaa bussissa, ei minun pukunikaan matkalle lähde.
Muutin Tampereelta tänne 7 vuotta takaperin, on noin 100 neliön talo,
sähkölämmitys ja elän kaksin kissan kanssa kahden, tarvitsen kaiken rahani
elämiseen.
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ANNA-LIISA HIRVIMÄKI
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ANNA-LIISA HIRVIMÄKI
os Niemi 1937 Hämeenkyrö
Työpaikkani oli pankin henkilöstöruokalassa eläkkeelle asti.
Isäni Yrjö Rikhar Niemi
kaatui Äyräpäässä 16.7.1944 30-vuotiaana.
Olin lapsista vanhin, olin isän kuollessa 7-vuotias. Meitä oli 4 lasta, nuorin syntyi
isän kuoltua marraskuussa -44.
Voin vain sanoa, että ei siinä paljo vaalimisista ole muistikuvia. Kunhan elettiin
päivästä toiseen. Äidin ja isän yhteinen elämä oli oikeastaan sotaa koko elämä.
Isän vanhemmista vain äiti eli.
Isältä tuli kirjeitä loppuun asti.
Isä sai osuman jollain peltoaukialla. Aseveli juoksi häntä auttaan.
”Nyt on hyvä olla”, hän sanoi ja nukkui auttajansa syliin.
Sankarivainajien hautausmaalle oli matkaa 12 km. Hautauksesta ei jäänyt mieleen
vain kun ammuttiin.
Maatilan lapsena kaikki hevostyöt ja muut on tullut tehtyä, ei kyntäminen.
Ei elämä mitään helppoa ollut ja on varmasti jälkensä jättänyt kaikkeen. Mutta en
marise mistään, se oli sitä. Takaraivoon jäi vain, että aina pitää auttaa, jos on
vaikeata.
Äitini meni joskus Kansanhuoltoon pyytämään jalkineita, kun ei ollut kuin yhdet.
Hänelle sanottiin vain, ”ette te tarvitse, kun teillä on maata.” Niin että sillai !
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MATTI HÖÖK
Sotaorpo ja sotalapsikokemuksia
Stalin ja kumppanit pommittivat kotini Helsingissä helmikuussa 1944. Näitä
suurpommituksia helmikuussa oli kaikkiaan kolme kappaletta. Ryssä hyökkäsi
joka kerta lähes tuhannen koneen voimalla, mutta tulokset olivat vähäiset. Noin
viitisen prosenttia rakenneuksista tuhoutui ja myös henkilötappiot olivat varsin
pienet. Meidän ilmatorjuntamme Helsingissä oli varsin tehokas.
Pommitusten seurauksena tuhansia lapsia lähetettiin turvaan mm. Ruotsiin. Näin
minusta tuli sotalapsi. Poliisi John Olsson ja sairaanhoitaja Emmy Olsson ottivat
minut hoitoonsa lapsettomaan perheeseensä Uknassa, joka nykyään kuuluu
Västervikin kaupunkiin, Tukholmasta parisataa kilometriä etelään.

Joskus heinäkuussa 1944 minulle kerrottiin, että isäni Onni Höök oli kaatunut
Karjalan kannaksella. Myöhemmin minulle selvisi, että hän kaatui 27.6. Näätälässä,
joka sijaitsee Talin lähellä. Tuolloin käytiin tunnettuja Talin-Ihantalan kovia
taisteluja. Isäni palveli pikakiväärimiehenä ja hänellä lienee ollut runsaasti hyviä
maaleja. Kaatomääristä ei ole tarkempia tietoja. Hän ei kertonut niistä äidilleni
lähettämissään kirjeissä.
Lähtö Ruotsiin oli kova juttu. Olin 5-vuotias ja mukana ollut pikkuveljeni oli 3vuotias.
Lähtiessämme Helsingin rautatieasemalla itkettiin kovasti ja myös myöhemmin.
Olimme matkalla kohti tuntemattomia päämääriä. Kiersimme junalla pohjoisen
kautta Etelä-Ruotsiin. Jossakin Pohjois-Ruotsissa lapset tarkastettiin, pestiin ja
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tutkittiin. Kun aikanaan palautettiin omat vaatteet, niin ne eivät välttämättä olleet
omia, vaan olivat vaihtuneet. Sain paljon huonommat vaatteet kuin minulla oli ollut
lähtiessäni. Olin siitä hyvin katkera.
Elämä Ruotsissa alkoi vähitellen sujua varsin mukavasti. Aluksi oli hankalaa, kun
en ymmärtänyt ruotsinkielestä mitään. Lapset kuitenkin sopeutuvat varsin helposti,
varsinkin jos heitä kohdellaan hyvin. Kielikylvyssä vieraan kielen oppii nopeasti.
Minut pantiin jo 6-vuotiaana kuunteluoppilaaksi kansakouluun. Sotaisälläni oli
suhteita kouluun. Hänen sisarensa oli siellä opettajana. 7-vuotiaana aloitin
varsinaisen koulunkäynnin ja minulla on todistus suoritetusta ensimmäisestä
luokasta.

Koulukiusaamista
Koulupäivät menivät pääsääntöisesti aika mukavasti, mutta jossakin vaiheessa
koulukaverit yrittivät simputtaa meikäläistä. Koulussa oli kuitenkin toinenkin
suomalainen poika, muuan Tommi, joka oli suuri ja vahva jässikkä. Hän tuli
auttamaan minua ja siinä joku ruotsalainen sai turpiinsa. Opettaja tuki myös minua ja
asianomaiset pojat pantiin järjestykseen. Sen jälkeen minulla ei ollut mitään ongelmia
ruotsalaisten kanssa, vaan kaikki olivat ystävällisiä. Kahdeksanvuotispäiviäni
vietettiin kotitalossamme Olsmobrossa komeasti ystävien kesken. Söimme
muistaakseni mansikkakakkua heinäkuussa.
Muutaman kerran meillä oli pieniä erimielisyyksiä sotaisä Johnin kanssa. Kerran hän
yllätti minut ja erään kaverini nuotiota polttamassa eräällä pienellä hiekkakuopalla
siinä lähistöllä. Tulitikkuleikit ja nuotiot olivat kuulemma ankarasti kiellettyjä. John
talutti minua niskasta ja heitti talon kellarissa olevaan putkaan, joka oli tarkoitettu
paikallisille rikollisille ja häiriköille. Se oli ankara ja järkyttävä kokemus. Ei ollut
mitään tietoa, kuinka kauan joutuisin virumaan putkassa. Loppujen lopuksi
luultavasti ei kovinkaan kauan, mutta kokemus ei ollut miellyttävä. Sen jälkeen en
ole koskaan joutunut putkaan. Opetus meni perille.
Koulukiusaamista myös Suomessa
Joskus syksyllä 1946 tuli ajankohtaiseksi paluu Suomeen. Lähtö oli haikea. En muista
laivamatkasta ja paluusta Suomeen mitään. Monet sotalapset olivat kiintyneet
sotavanhempiinsa ja päinvastoin. Tämän seurauksena 70 000 sotalapsesta noin 10
prosenttia jäi Ruotsiin pysyvästi. Ruotsalaiset ja suomalaiset omaiset riitelivät
lapsista, jopa oikeudessa. Siellä kun toimittiin Ruotsin lakien mukaan, niin
suomalainen osapuoli jäi usein toiseksi, varsinkin jos sotalapsi oli itse tiukasti sitä
mieltä, että hän haluaa jäädä Ruotsiin. Tällä tavoin ruotsalaiset ryöstivät meiltä
tuhansia lapsia.
Sotavanhempani eivät ryhtyneet riitelemään äitini kanssa huoltajuudestani. Käydyssä
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kirjeenvaihdossa todetaan, että Matti saa olla täällä meillä Ruotsissa niin kauan kuin
hän haluaa, mutta että poliisin perheessä pelataan niillä säännöillä, joista on sovittu.
Niin sitten palasin Helsinkiin, jossa Laina-äitini oli onnistunut vuokraamaan
Kalevankadulta pienen yksiön. Koulukin löytyi lähistöltä ja se oli ruotsinkielinen,
sillä suomenkieli oli unohtunut täydellisesti.
Kävin ruotsinkielistä kansakoulua Helsingissä kolme vuotta ja sitten vaihdoin
suomenkieliseen kouluun. Se oli minun päätökseni. Äitini ei siihen pakottanut.
Jostakin syystä en oikein viihtynyt ruotsalaisessa koulussa. Minulla ei ollut siellä
hyviä kavereita. Minusta oli kehittynyt kiivas "suomalaisuusmies", joka ei
hyväksynyt ruotsalaisia.
Jotkut pojat koulussa olivat ruotsalaisten puolella, kun keskusteltiin Suomi-Ruotsi
maaottelusta. Sitä ei köyhä sotaorpopoika voinut hyväksyä. Laulutunnilla kieltäydyin
laulamasta myös sellaisia lauluja, jotka olivat mielestäni liian ruotsalaishenkisiä.
Eräässäkin laulussa sanottiin : ”Vi äro svenskar vi också , fastän vi äro små.” Mitä
helvettiä. Ei suomalainen voi laulaa tuommoisia laulua. Se haiskahtaa
maanpetturuudelle.
Niin minä vaihdoin suomalaiseen Snellmanin kansakouluun Punavuoressa, eli
Rööperissä. Mutta sielläkään ei aluksi ollut helppoa. Jotkut pojat alkoivat kiusata ja
töniä minua sen johdosta, että puhuin huonoa suomea. Loppujen lopuksi minulta
meni niin sanotusti kuppi nurin ja löin erästä poikaa turpaan niin kovaa kuin jaksoin.
Se muutti tilanteen ja suhtautumisen meikäläiseen: Hei kundit, tuo Masahan on ihan
kunnon jätkä. Ei se ole mikään hurri.
Näin minä sain hyviä kavereita luokallani ja koulu alkoi sujua ihan mukavasti.
Laulunumerokin nousi viitosesta yhdeksikköön
ja muutkin numerot olivat hyviä. Opettajakin oli ihan hyvä jätkä. Se oli ollut sodassa
mukana ja ampunut siellä ryssiä.
Parin vuoden jälkeen, kun koulu meni hyvin, niin sain päähäni, että voisin siirtyä
oppikouluun.
Lapinlahden kadulla oli Lapinpuiston Yhteislyseo- niminen koulu, johon voitiin
siirtyä kansakoulun kuudennelta luokalta suoraan kolmannelle luokalle. Tämä koulu
tuli käytyä. Aikanaan sain siltä ylioppilaslakin ja sen jälkeen oli vuorossa Suomen
Armeija, josta vapauduin vänrikkinä. Sitten oli vuorossa valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopistossa, jossa valmistuin maisteriksi vuona 1963. Sen jälkeen on
pakerrettu monenlaisissa työtehtävissä. Naimisiin tuli mentyä ja meille syntyi kaksi
hienoa tytärtä. Toisesta tuli lääketieteen tohtori ja toisesta kauppatieteen maisteri.
Fiksuja likkoja, joista olen ylpeä.
Koulu-ura oli sikäli hankala, että olimme köyhiä kuin kirkon rotat ja kesät tuli
paiskittua kaikenlaisissa hanttihommissa, jotta saatoin auttaa parturi-äitiäni
säästämään hieman suuremman asunnon meille Kalliosta. Joskus tunsin hieman
kateutta koulukavereilleni, joilla oli isät kotona ja myös paremmat eväät
ruokapöydässä. Siitä huolimatta en tuntenut mitään katkeruutta ns. parempiosaisia
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kohtaan.
Elämä on ollut ihan mielenkiintoista ja antoisaa. Nykyään teen kynätöitä lähinnä
harrastuksena.
Siinä ohessa harrastan myös metsästystä ja kalastusta. Se on mielenkiintoista ja
jännittävääkin. Lopputuloksena syntyy erilaisia riista- ja kalaherkkuja, joita tarjoilen
mm. tyttärilleni ja heidän perheilleen, kun tulevat käymään.
Aatteiltani olen maanpuolustushenkinen. Kun ammun riistaeläimiä kiikarikiväärilläni
on joskus tullut mieleen, että me metsästäjät voisimme tarvittaessa ampua myös
"vihreitä miehiä", jos isänmaan etu niin vaatii. Maanpuolustuksen osalta olen sitä
mieltä, että maamme tulisi liittyä Natoon, jotta saisimme uskottavan puolustuksen.
Tällä tavoin voimme välttyä siltä, että maahamme tulisi uusia sotaorpoja.
Matti Höök
Keski-Uudenmaan Sotaorvot ry:n puheenjohtaja
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AARNE JUTILA

A. Isän muisto ja sen vaaliminen
Synnyin 1940 Helsingissä, joten omakohtaisia muistikuvia ei juurikaan ole, jotain
kuitenkin. Orvoksi jäämisestä minulla ei ole minkäänlaisia muistoja, sillä isäni kaatui
Talvisodassa yli puoli vuotta ennen syntymääni.
Muistan hämärästi, kuinka Helsingin Käpylässä sijainneen kerrostaloasuntomme
kaikki ikkunat oli peitetty mustilla papereilla, jotta yhtään valoa ei olisi näkynyt
vihollisen pommikoneiden kuljettajien silmiin. Samoin muistan, kuinka raskasta oli
herätä yöllä ja siirtyä pommisuojana toimineeseen talomme kellariin. Erityisen
raskasta oli kiivetä takaisin neljänteen kerrokseen, kun vaara oli ohi. Äitini mukaan
olin sanonut: ”Äiti, kanna sinä minua. Kun minä tulen suureksi ja sinä tulet pieneksi,
niin minä kannan sinua.” Samoin muistan, että olin äidinäitini kanssa pidempiä aikoja
isänisäni perheen hoivissa heidän maalaistalossaan Ylöjärvellä Tampereen lähellä.
Rauhallisempina aikoina leikittiin kavereiden kanssa pihalla. Lapsia kuuden
kerrostalon pihalla oli aina runsaasti.
Lapsuusmuistoja on toki muuten vaikka kuinka paljon. Kun täytin neljä vuotta, niin
kutsuin syntymäpäiväjuhlilleni ainoastaan tyttöjä. Tästä on muistona valokuva, jossa
minä loistan viiden vanhemman tytön keskellä kuin ”Naantalin aurinko”. Osasin jo
silloin arvostaa kehittynyttä naiskauneutta! Toinen mukava muisto ovat lapsuuden
kaverit, jotka ovat aktiivisia kavereitani edelleen. Vanhimpaan heistä olen tutustunut
jo 2-vuotiaana.
Sotaorpous ei ollut lapsuudessani mikään kovin ihmeellinen asia, sillä en ollut
toveripiirissäni suinkaan yksin. Samassa talossakin meitä oli useita sotaorpoja. Olin
syntymästäni saakka tottunut siihen, että minulla ei ole isää, vaikka joillakin toisilla
olikin. Miehen mallia antoivat toisten isät, kaksi enoani sekä useat setäni, joiden
kanssa oli läheiset sukulaisuussuhteet.
Sodan jälkeen meitä eleli 48 m2:n kaksiossa parhaimmillaan viisikin ihmistä: äitini,
äidinäitini, hänen sisarensa, sodasta palannut enoni ja minä. Kaikki olivat Karjalan
evakoita, joten mitään ei kellään ollut. Muistan, kun olin kerran sairaana ja iloitsin,
että ei tarvinnut sairastaa yksin, kun kaikki muutkin olivat kuumepotilaita. Jaettu ilo
oli kaksinkertainen ilo!
Sanoisin, että isäni perintönä saamani jäyhä hämäläisyys ja äitini puolelta periytyvä
herkkä karjalaisuus ovat luoneet yhdistelmän, jossa periksi ei anneta ja toivoa
paremmasta on aina. Olosuhteisiin on pakko sopeutua, mutta eteenpäin on
katsottava positiivisella mielellä pyrkien aina löytämään kulloiseenkin hetkeen
parhaiten soveltuva ratkaisu.
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Lapsuuteni ja nuoruuteni olivat onnellisia, vaikka kasvoinkin ”naisseurassa”.
Arkielämä
oli
tasapainoista,
äitini
kävi
töissä
Uudenmaan
läänin
liikevaihtoverotoimistossa, mummoni hoiti minua ja minä kävin koulua. Koskaan en
joutunut kokemaan puutetta, koska en osannut mitään erityistä kaivatakaan.
Toisaalta sota ja sotaorpous ovat ratkaisevasti muuttaneet elämänkulkuani, sillä
ilman niitä en taatusti olisi syntynyt Helsingissä, vaan mitä todennäköisimmin
Suojärvellä, jossa vanhempani Talvisodan alla asuivat. Luultavasti en myöskään olisi
jäänyt ainoaksi lapseksi, sillä vanhempani ehtivät olla ainoastaan kaksi vuotta
naimisissa, kun isäni kaatui, eikä äitini sen koommin enää mennyt naimisiin, vaikka
leskeksi jäädessään olikin vain 29-vuotias. Suojärveltä hän joutui lähtemään paljain
käsin, kun rintamalinja siirtyi sinne. Oltuaan hetken Joensuussa hän päätti hakeutua
Helsinkiin, jotta voisi tarjota minulle paremmat kouluttautumismahdollisuudet.
Kauaskantoisesti ja viisaasti ajateltu, ja sehän tuottikin tulosta.
En tiedä, johtuuko sotaorpoudestani vai mistä, mutta olen aina suhtautunut hädässä
ja puutteessa oleviin kanssaihmisiin, olivat he minkä maalaisia tahansa,
myötämielisesti ja lämmöllä. Erityistä sympatia tunnen niitä kohtaan, jotka tänäkin
päivänä joutuvat elämään jatkuvan sorron ja mielivallan alaisina. Yksi konkreettinen
seuraus sotaorpoudestani on ollut, että seurattuani vierestä mummoni elämän
ehtoopuolta parin vuosikymmenen ajan, olen oppinut ymmärtämään vanhojen
ihmisten elämänpiirin kaventumista ja sen mukanaan tuomia vaivoja. Tästä olen
henkilökohtaisesti hyvin kiitollinen samalla kun surkuttelen nykyistä elämänmenoa,
jossa lapsilla ja nuorilla ei juurikaan ole mahdollisuutta kokea mitään vastaavaa.
Omalta osaltani en voi millään muotoa moittia yhteiskuntaamme sen
suhtautumisesta minuun. Olen saanut alennusta koulumaksuista ja jopa pienen
koulutusstipendin, jonka minulle ojensi Sotaorpoyhdistyksen puheenjohtaja,
valtioneuvos K. A. Fagerholm. Kaikkien kohdalla tilanne ei valitettavasti ole ollut yhtä
onnellinen, sillä tiedän, että moni sotaorpo on joutunut elämään puutteessa ja
ahdingossa koko elämänsä ajan. Tässä suhteessa yhteiskunta olisi saanut tehdä
paljon enemmän.
En voi kieltää, etteikö sotaorpous vaikuttaisi elämääni vielä tänäkin päivänä.
Sankarivainajiemme muisto ja sen vaaliminen sekä heidän pyyteetön uhrimielensä
ei koskaan unohdu. Tätä muistoa haluan siirtää myös tuleville sukupolville. Samalla
haluan omalla vaatimattomalla panoksellani toimia korvaamattoman kalliin
Isänmaamme itsenäisyyden ja sen kansalaisten vapauden puolesta.
Tapiolassa 8.1.2015
Aarne Jutila
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RAIMO KIVIMÄKI
Raimo Kivimäki 1941 Hämeenkyrö, Sotaorpotarina vapaamuotoisesti.
Isäni Kaarlo vihittiin 8.7.1928 Martta Kyllikki os. Laineen, s.6.8.1908 Suodenniemi,
kanssa. Pari vihittiin Hämeenkyrön kirkossa ja varsinaiset häät pidettiin
Kyröskosken entisen torin varrella olevassa toisen mummuni, Miina Laineen
talossa, eli äitini sen aikaisessa kodissa. Isä käveli käsillään omissa häissäänkin
penkillä, valokuva on siitä todisteena.
Avioliitosta syntyi Hämeenkyrössä sisarusparveemme kolme lasta:
- Kauko Antero s. x.x.1929,
- Ritva Tuulikki s. x.x.1932 ja
- Raimo Juhani s. x.x.1941
Isän kaaduttua 1.8.1941 Äitini Martta kasvatti kaikki kolme lastaan yksin, ollen
oikeudenmukainen ja ankara kasvattaja nuhteettomuudessaan.
Isä ja Äiti olivat ennen sotaa ostaneet Kyröskosken ns. ”Koskenniskasta” 10 aarin
tontin ja Isäni Kaarlo Kivimäki sekä rakennusmestari E.L. Kivimäki (ei sukua) tekivät
28.5.1931 urakkasopimuksen, jonka mukaan piti rakentaa em. tontille
sementtitiilistä ulkomitoiltaan 8 x 9 m asuinrakennus, jonka alakertaan tulisi kaksi
asuttavaa huonetta, keittiö ja eteinen.
Sopimuksen mukaan talo tulisi muuten valmiiksi, paitsi yläkerta jätettiin urakasta
pois. Rakennuksen alle tulee kellari kauttaaltaan koko eteisen alle. Urakkahinta oli
44000 mk. Urakan piti olla asuttavassa kunnossa lokakuun 1931 loppuun
mennessä, ellei tule sellaisia esteitä, kuten luonnonmullistuksia, sotia, tms.
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Synnyin siis Hämeenkyrössä helmikuussa 1941 välirauhan aikana ja kun
jatkosota alkoi heinäkuun lopussa, olin puolen vuoden vanha, kun isäni kuoli
1.8.1941 Simpeleessä kovassa piiskatykin keskityksessä, jolla taistelupaikalla ns.
”Pajarin surmanloukussa” 31.7.- 3.8.1941 välisenä aikana kaatui saman kunnan
JR36:sta yli 50 sotilasta.

Seuraavana on kuvat kirjeestä, jossa on lähetetty kaatuneen isäni asetakin
taskussa olleet lantit ja luoti hänen viereltään…
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Merkittävää on myös, että Sota-arkistosta hankkimassani Sotapäiväkirjassa
todetaan yksiselitteisesti, että keskitys Isän partiota kohtaan tapahtui 1.8. eikä
suinkaan 3.8. joka pvm. lukee hautakivessä Hämeenkyrön Sankarihaudalla ja
seurakuntaan tulleissa kaatumisilmoituksessa, jossa on pvm. 2.8.

Isän hautajaiset pidettiin 17.8.1941, jolloin siunattiin suurin määrä 28
sankarivainajaa. Mukana olivat tietysti 33-vuotias äitini Martta Kivimäki, veljeni
Kauko 12v, ja sisareni Ritva 9v, minä sen sijaan puolivuotiaana vauvana olin
kotona äidinäidin Miina Laineen hoivissa. Siunaustilaisuudessa olivat mukana
ainakin myös Isän vanhemmat; Siuron mummu Loviisa ja taata Juho, Isän sisaret
Hanna Lehtinen ja Kaisa Korhonen puolisonsa kanssa.

19

vasemmalta: Taata, Viljo, Ritva, Mummu, Hanna, Martta, Kaisa ja Kauko
Koska isä kaatui ollessani vielä aivan sylivauvana (0,5v.), ei minulla ole isästä
mitään muistikuvaa, on vain valokuvia ja Äidin sekä serkkuni Aino Lehdon
kertomaa isästä.
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Olen eläkkeelle jäätyäni v.2006 tehnyt sekä sukututkimusta, että etsinyt Isäni
polkuja sota-arkistosta omia juurianikin siten hahmottaen vähitellen.
Isäni Kaarlo Johannes Kivimäki oli syntynyt 31.3.1904 Hämeenkyrössä, hän suoritti
asevelvollisuuden III / JR7 komppaniassa Hennalassa, sotilasvala oli 10.5.1924.
Kihloihin Isäni ja Äitini Martta Kyllikki Laine (s. 6.8.1908) menivät 27.8.1927 ja jo
5.4.1940 He lahjoittivat kihlasormuksensa Kultaesineiden keräystoimikunnalle
kuittinumeroilla 79668 ja -69 saaden tilalle Ilmapuolustussormukset, joissa
hakaristi.
Isäni astui palvelukseen 13.10.-4.11.1939 Ylimääräisiin kertausharjoituksiin (YH).
Sotaharjoitukset olivat Oulussa 8.12.-20.12.1939. Talvisodassa Isä joukko-osasto
oli I / JR 65 1. komppania. Hän toimi komppanian kirjurina ja erikoistehtävissä
Suomussalmella ja Kuhmossa 21.12.1939 – 3.5.1940. Nimitettiin Alikersantiksi
26.3.1040 ja kotiutettiin 5.5.1940.
Sen jälkeen minä, Raimo Juhani Kivimäki sain syntyä helmikuussa 1941 eli
suunnilleen 9 kk siitä, kun Isä palasi Talvisodasta.
Asuimme Kyröskoskella ”Koskenniskassa”, jolla nimellä tuota asuinaluetta sanottiin.
Koskenniskaan johti tie Kyröskosken kylältä, silloiselta torilta, nousten Kyröskosken
harjun mäkeen ja laskien sieltä taas harjun toiselle puolen Koskenniskaan. Tie
jatkui meidän kohdalta edelleen alas Vuohelan ahdetta aivan Kyrösjärven rantaan
ja joen yläjuoksulle.
Laivalaiturilta käytiin lapsena uimassa. Erkki Kari, joka omisti höyrylaiva ”Kiisken”,
jossa mekin ”nöössipojat” pääsimme joskus seilaamaan ihan Viljakkalassa asti,
ainakin kerran Erkki kävi siellä jossain talossa sahdilla ja minä sain ohjata laivan
takaisin kotiin!
Isä oli ehtinyt aloittaa talon rakentamisen Poussalta ostamalleen tontille. joka oli
Signe Mäenpään tontista seuraava, kun Oy Hammarenin Höyläämölle johtavalta
tieltä poikettiin ylös loivaa mäkeä.
Tämä kotimme oli kivitalo, kuten silloin sanottiin, ulkoseinät tiilestä ja valkoiseksi
rapattu. Ulkorakennus oli punainen puusta rakennettu, siinä oli puuliiteri, sauna ja
ulkohuussi, oikealla huussin takana oli aidattu komposti, johon säilöttiin aina
puuceen alta kalkittu jäte ja esim. perunanvarret ja haravoidut lehdet ym. valmis
komposti sitten levitettiin aina pienelle kasvi- ja perunamaalle.
Talon takana oli lapsuudessani lasten leikkimökki, jossa oikein ovi, sisutus ja
perällä ikkuna Tolosen Augustin hevosen, ”Sepon” laitumelle. Laitumen aita kulki
ihan leikkimökin takana ja kaiketi tontinkin raja. Mökissä oli aina kiva katsella kun
”Seppo” tuli turpansa kanssa lasiin kiinni ja pikkupoikana piti sitä hieman
pelotellakin, ”Seppo” lähti kovaa kyytiä laitumen toiseen päähän, kun lasiin koputti!
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Leikkimökistä seuraava oli vielä sellainen vaja. jossa ainakin isompana pidettiin
polkupyörät aina öisin tallessa. Minullakin oli Isän Ruotsista ennen sotaa ostaman
”Crescent”-merkkisen polkupyörän runko, jota olin sitten itse laittanut kuntoon ja
isompana ammattikouluaikana siihen asensin jopa ”Sturmey Archer”-merkkisen
vaihteetkin, niitä oli 3 vaihdetta ja samalla tuli myös sellainen leveä ohjaustanko.
Kun olin ensimmäisessä työpaikassani Kyröllä tukkien erottelulla ylösottajana, oli
sitten jo vähän omaakin rahaa ja sain kunnostettua pyörää.
Sen vajan jälkeen oli talon takana vielä kaivo, jossa oli maan alla vain 5-6 rengasta
ja sitten tasainen kalliopohja, mutta vettä siitä kuitenkin saatiin useimpina vuosina,
mutta joskus kun pohjavesi oli kovin alhaalla, antoi naapurin Sakari Heikkilä ottaa
syvästä porakaivostaan vettä, jotta ei tarvinnut korpikaivosta sentään hakea.
Korpikaivot olivat kylälle mennessä ennen osuuskaupan ahdetta siinä Kotakorven
kohdalla olevia julkisia kaivoja.
Kotitalomme alakerta oli jatkosodan syttyessä valmiina, siinä oli olohuone,
makuuhuone, keittiö ja eteinen ja siinä yksi ovi, josta johti kiviportaat kellariin talon
alle. Kellari oli kaivettu auki ja siellä oli kaksi hyllyä mehupurkeille ja pulloille, sekä
perunalaari, johon kellarin ainoasta matalasta ikkunasta asennettiin perunannoston
aikaan sellainen puusta tehty kouru. jota pitkin perunat vierivät suoraan laariin ja
samalla niistä irtosi vieriessään lähes viimeinenkin multa pois ja se varisi kourun
raoista lattialle, josta se oli helppo sitten siivota pois.
Niin kauan kuin muistan, niin tuolloin ”nöössipoikana” oli minun asiani huolehtia
kodin lämmityksen puut aina sisälle ja pilkottuna. Samoin kaivosta vesi, mutta kyllä
Äiti itsekin usein veden haki, pelkäsi varmaan, että kun kurkin kaivoon, niin saatan
pudota sinne! Ja kurkinhan minä! Jotkut naapurin kaverit olivat sanoneet, että siellä
näkyy näkki, mutta ei sitä siellä vaan näkynyt!
Se liiteri oli siis minun ”valtakuntaani” jo pienestä pitäen ja sinne tuotiin tehtaan
sahalta ja höyläämöltä muistaakseni ilmaiseksi saatua puita, jotka olivat yleensä
laudanpätkiä. Mutta kyllä joskus piti myös ostaa oikein koivuhaloista pätkittyä
”kunnon” polttopuuta. Polttopuukuormia meille toi aina tilauksesta naapurin vaari,
Aukusti Tolonen ”Seppo”-hevosellaan ja se kuorma oli aina purettava heti sisään
liiteriin, jos sattuu satamaan, ettei kastu! Ne laudanpätkät kävivät hyvin keittiön
hellan pesään, kun Äiti laittoi ruokaa tai kun lämmitettiin irtosilitysraudat, jos piti
silittää jotain! Hellassa oli leivinuuni ja pesä tuhkaluukkuineen ja päällä
hellanrenkaat, joilla voi säätää reikää sopivaksi kunkin kokoiselle kattilalle, joka
sellaisenaan tietysti nokeutui kovasti, mutta menetelmällä oli myös nopea keittää
tarvittaessa. Kun ei kaikkia kattiloita haluttu noeta, niin sellaiset pidettiin hellalla
ottamatta hellanrenkaita ja keskiötä pois.
Hellan ulkopinta oli valkoista kiiltävää kaakelia ja helppo pitää puhtaana, josta Äiti
oli tarkka. Päivittäinen ruuan laittaminen piti keittiön myös lämpimänä huoneena.
Kamareissa oli tiilimuurit ja niissä poltettiin kylmänä aikana päivittäin ainakin
pesällinen puita ja Äiti hyödynsi usein pesän lämpöä siten, että laitettiin hiilloksen
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päälle, vanhalle koppuraiselle alumiiniselle kattilankannelle pestyjä perunoita, joille
ripoteltiin suolaa, niin saatiin pienen ajan kuluttua herkullisen makuisia
uuniperunoita, joita sitten jonkin ”särpimen” kanssa nautittiin ruokapöydässä. Usein
Äiti laittoi myös keittoa perheelle. Tiukassa oli rahallisesti silloin ruokatarvikkeiden
osto.
Taloudellisesti siis niukasta, 3-lapsisen perheen kodista, Äidin ”lellipoikana”,
kuitenkin hyvän lapsuuden kokeneena vartuin maailmalle kait hieman
pikkuvanhana ”nöösipoikana”.
Kävin Kyröskosken kansakoulun jatkoluokkineen, opettajia olivat alaluokalla
Elina Ala-Nikkilä, joka haki minut kotoa Koskenniskasta sanoen Äidille, Hän on
kuullut, että Raimo osaa lukea ja voi aloittaa koulun jo heti jos haluaa! Niinpä
aloitin kansakoulun 6-vuotiaana syksyllä 1947, toiset olivat jo käyneet 4 päivää kun
tulin luokkaan.
En tiedä, onko sotaorpouteni vaikuttanut minun psyykkeeni, olen mielestäni jo
lapsena tottunut ja kait ”parkkiintunukin” siihen että minua isättömänä jo
kansakoulussa katsottiin hieman kuin toisen luokan kansalaista, kylän lapset joilla
oli isä, ehkä tahtomattaan niin tekivät, mutta kyllä lapset saattavat tietenkin olla aika
julmia!
Myös Äitini, sotaleski oli tällaisen katsannon kohteena ja naineet naiset vahtivat
miehiään, ettei vaan yksinäinen sotaleski ”iske” miestä! Mutta meilläkin Äiti oli isälle
uskollinen aina kuolemaansa asti, eikä olisi mistään hinnasta ottanut uutta miestä!
Minulla on ollut aina kait hyvä laulunääni ja niinpä minut valittiin Kyröskosken
kansakoulun sekakuoroonkin laulamaan. Sitä johti erinomainen, mutta ankara
yläkoulun opettaja Aili Peltonen. Eräänä vuonna sitten kansakoulujen suurjuhlilla
Lahdessa voitimme kuorokilpailussa maankuulun Nekalan Lapsikuoron, ne tulivat
neljänneksi ja me oltiin kolmansia! Sen jälkeen oltiin koko kuoro rinta rottingilla!
Esiinnyimme myös Hämeenkyrön kirkossa joskus.
Kesät toimin työsuhteessa jo Kyröllä juoksupoikana ja Kyrösjärvellä ylösottajana ns.
karkealla erottelulla.
Juoksupoika ajoi tehtaan asioista sahan ja tehtaan väliä yhtiön polkupyörällä ja
ylösottaja merkitsi ylös tukkien halkaisijoita ponttoolla, kun Niskalan Martti
mittamiehenä keskellä ponttoota upotetusta tynnyristä huuteli, keksimiehet vetivät
tukkeja aina Martin lähelle jos Hänen tarvitsi mitata, muutoin Hän arvioi matkan
päästä ja huusi minulle aina tukin mitan! Olin muuten ruskea sinä kesänä, aina en
istunut kopissa vaan seisoin usein ponttoonilla auringossa.

Syksyllä 1954 pääsin Tampereelle 2-vuotiseen ammattikouluun sähköpuolelle.
Tampereella myös olin jo työsuhteissa eri sähköalan ammateissa, joista varsinkin
työskentely Suomen Trikoo Oy:n Tehtaan sisäpihalla olleessa, Martti Heinosen
Sähkökonekorjaamossa, muodostui jollain lailla minulle lähtöpisteeksi
työskentelyyn käämitysten kanssa, aloin kiinnostua niistä ja ne jatkossa olivat
minulle tärkeitä.
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Pienessä työpajassa oli omistaja ja kolme muuta työntekijää, siellä
korjauskäämittiin pääasiassa Nokia Oy:n paperitehtaan palaneita moottoreita ja ne
olivat usein myös Strömbergin valmistamia HZUR-sarjan oikosulkumoottoreita.
Korjaamon omistaja Martti Heinonen suorastaan ”jumaloi” pitäjänmäkeläistä
sahkökonetehdas Strömbergiä, sanoi monta kertaa, että siellä valmistetaan
maailman parhaita sähkömoottoreita! Silloin en ottanut siihen asiaan kantaa, mutta
myöhemmin olen ollut Hänen kanssaan tästä asiasta täysin samaa mieltä!
Siinä Heinosen työsuhteessa kävi kuitenkin niin, että n. 4 kuukauden työskentelyn
jälkeen, sairastuttuani hinkuyskään, jota lääkärintodistuksella sairastin 3 viikkoa
kotonani Kyröskoskella. Sairaslomalta työhön palattuani omistaja Martti Heinonen
sanoi, että ”meillä ei sairastella ja eikä sinusta sitä paitsi koskaan käämijää
tulekaan”! Hän laski lopputilin rahana pöydänkulmalle ja se työsuhde loppui siihen.
Siitä jäi mieleeni voimaton epäoikeudenmukaisuuden tunne, jolle ajattelin, että pitää
jotain tehdä, sellainen ei saa toistua! Silloin varmasti jo sain itävän ajatuksen siihen,
että myöhemmin kiinnosti oikeudenmukaiseen työsuhteen ehtojen tekeminen ja
valvonta työpaikalla, en vain silloin vielä tiedostanut sitä.

Samoin ajattelin myöhemmin poiketa joskus katsomaan Martti Heinosta ja
sanomaan, että ” olit oikeassa, ei minusta tullut käämijää, vaan olen sen suuren
Pitäjänmäkeläisen Strömbergillä käämimön, jota aina niin ihailit, vastaavana
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mestarina! En kuitenkaan koskaan poikennut kiusoittelemaan silloin jo vanhaa
miestä, ajattelin kait olevani sellaisen yläpuolella, harvoin nuori poika voi kokea
sellaisen ylevän tunteen!
Yhteiskunta, lähinnä valtiovalta on suhtautunut erittäin nuivasti Sotaorpoihin!
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. teki liittokokousaloitteen pohjalta jo v. 2004
esityksen Valtioneuvostolle, että se julkisesti tunnustaisi Sotaorvot ja myöntäisi
heille Sotaorpotunnuksen!
Mutta vieläkään se ei ole toteutunut, KOL rekisteröi itse sotaorvot ja teetätti
hallituksensa mielestä Sotaorpotunnuksen - merkin, mutta kun luovutusta
edeltävänä päivänä liiton puheenjohtaja vesitti ministeriön kanssa tuon tunnuksen
ja se jäin vain merkiksi, jota suuri osa kenttäväestä pitää tunnuksena! Meidän
yhdistys nimittää sitä merkiksi, koska se on sitä ja mukana jaettiin vain kahden
ministerin allekirjoittama dokumentti, ei siis valtioneuvoston!
Nyt vanhemmalla iällä olen tehnyt sukututkimusta ja seurannut myös isän jälkiä,
ensin talvisodassa, josta Hän vielä selvisi, ja sitten jatkosodassa. Pieniä palasia
olen saanut kokoon ja koettanut saada siis juuriani selville. Silloin kun olin vielä
työssä, niin se ja oma perhe-elämä olivat päällimmäisinä, ei ollut kait aikaa ja
kiinnostusta tutkia noita juuriaan, mutta nyt sitten eläkkeellä ollessa olen sitä tehnyt
ja olisi Äidillekin ainakin tuhat kysymystä, mutta heräsin niihin liian myöhään!
Äitihän ei juuri kertonut niistä asioista, mutta tiedän, että olisin saanut Hänet
kertomaan, jos olisin älynnyt silloin kysellä.
Olen ylpeä siitä, että olen pärjännyt elämässä suhteellisen hyvin, aina kuitenkin itse
ponnistaen tavoitteesta toiseen, Helsingin Tekusta valmistuin sähköteknikoksi v.
1964 ja nyt emerituksena pidimme jo 50 vuotis-luokkakokouksenkin jota olin
kutsumassa koolle. Samalla se oli vaimoni ja minun 50 vuotishäämatka, vaimo
tosin sanoi sitä ”huru-ukko”-tapaamiseksi! No, ehkä se on kohlakkoin jo sitäkin!
Huumori pitää säilyttää, se kantaa pitkälle.
Lainaan tähän loppuun engl. runoilijan Sarah Key:n runon:
”Pieninkin ilo karkottaa sata surua”!
Muisteli
Raimo Kivimäki, puheenjohtaja
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry /
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto
-----

VIELÄ KAKSI KUVAA:
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”AIMO”
Äitini (21v) oli isossa talossa kotiapulaisena vuodet 1938-1939. Samaan aikaan
alkuvuodesta 1939 oli Metsäyhtiöillä käynnissä tukkien ajo saloilta Pielisjärven
rantaan uittoa varten, sieltä jäiden sulamisen jälkeen edelleen tehtaille.
Kuorma-autoilija Tauno Hartikainen (25v) oli majoittuneena talossa savotan ajan.
Tuli kesä ja sota uhkasi. Miehelle tuli kutsumus armeijaan ja varmaan kuormaautollensa. Jotain jäi vielä kesken hoitamatta kiireessä – oli lapsi tulossa savotan
muistoksi!
x.x.1939 syntyi poika ”Aimo” sodan aattona. Äiti täytti 22 vuotta 30.11.1939 ja sota
alkoi sinä päivänä.
Maailmankirjat olivat pahasti sekaisin etenkin äidiltäni. Hän oli kyllä tiedottanut
miehen äidille olosuhteista ja kirjeenvaihto tapahtui vain heidän kesken
(sotatilanne).
Mutta myös rintamalla on rakkautta. Siellä oli LOTTA-naisia. Eräs vaati Tauno
Hartikaista avioon, koska hän kuulemas on odottamassa tälle lasta. Menivät
pikaisesti naimisiin, mutta ei sitä lasta vain tullutkaan? Löytyipähän edes mies.
Lotta-rouvasta tuli leski SOTALESKI miehen kuoltua 8.7.1944 lentokoneesta
ammutusta kranaatista kuorma-autoon, jonka kuljettamista Tauno Hartikainen oli
lupautunut tuuraamaan väsyneelle kaverilleen. Se oli Tauno Hartikaisen kohtalon
pää!
Tauno oli sanonut ajavansa auton tuonne metsänreunaan suojaa, kun tuo hävittäjä
pörrää tuolla ja oli käskenyt miesten poistua heti kyydistä suojaan. Paikka on
Käsnäselkä. Hän sai auton ajettua minne halusi sen, kun hän laskeutui apumiehen
puolelta ulos, niin ammus osui keskelle kehoa. PAM!
Me, äiti ja minä emme ole saaneet mitään yhteiskunnan tunnustusta tai eläkettä.
Eikä äidistä siis tullut sotaleskeä, eikä minusta sotaorpoa, siitä lotasta tuli. Hän sai
kaikki etuudet ja perunkirjoitukset omaisuuteen.
Minä en ole saanut koulutusta tms., joita laillinen sotaorpo on saanut. Hoitiko Juvan
sos.virasto asiansa kiitettävästi? Kysyn.
Meillä ei ole ollut varaa käydä käräjiä tms.
Isäpuoli oli hyvä, piti kuin omaansa. Kiitos hänelle.
Helsingissä 29.3.2017 ”Aimo”
Kuulin muutama vuosi sitten ns. Sotaorpopäivistä. Kävin Imatralla kahtena kesänä.
Kiitos.
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Ylikersantti Tauno Juhani Hartikainen s. 25.8.1914
Kontiolahden sankarihautausmaa

28

ISMO ANTERO LEHTONEN

1938 Kiikala
Lapsuudenperheeseeni kuuluivat isä, äiti, sisko ja veli.
Kävin kansakoulun ja tein työtä autonkuljettajana, urakoitsijana ja
koneenkuljettajana.
Olin 2v 9 kk isän kaatuessa.
Itselläni ei ole muistikuvia isästä. Äiti on kertonut hänestä ja minulla on valokuvia.
Äiti on kertonut isän olleen ahkera ja tunnollinen töissään
maanviljelijänä. Maapaikka hoidettiin hyvin.
Äiti oli 26-vuotias miehensä kuoltua. Olivat olleet 7 vuotta
avioliitossa. Ensimmäinen lapsi kuoli n. neljän viikon ikäisenä. Sisko oli 5-vuotias ja
veli ½ vuotias isän kaatuessa. Minulla oli myös kaksoisveli, joka syntyi kuolleena.
Miehen kuolema oli äidille kamala asia. Maailma romahti. Aviomies oli äidin
kertoman mukaan ainoa mies, jota hän oli elämänsä aikana rakastanut. Kukaan ei
häntä korvannut.
Isän kuvat ja kunniakirja olivat kodin seinällä. Isänisä ja isänäiti olivat kuolleet jo
ennen sotaa. Ismon on kerrottu olleen isoisänsä näköinen.
Isä kuoli 5.9.1941. Isälle oli kerrottu, että hänen vanhempi veljensä oli
haavoittunut. Isä riensi auttamaan, vaikka häntä varoitettiin taistelujen ollessa
käynnissä. Varoituksista piittaamatta isä yritti auttaa. Vihollisen tarkka-ampuja
ampui isän veljensä päälle. Isä oli ollut vetämässä veljeään suojaan. Veli oli jo kuollut
ja isä kuoli myös. Aseveljet ampuivat veljeset ampuneen vihollisen.
Isä ja äiti olivat olleet kirjeenvaihdossa sodan aikana. Kirjeet eivät ole säilyneet.
Naapurin isäntä oli lääkintämiehenä samassa paikassa kuin isä. Äiti oli kuullut huhuja
miehensä kaatumisesta. Äiti meni naapuriin, jossa asia varmistettiin.
Isän ja veljen ruumis haudattiin väliaikaisesti Salmen hautausmaalle. Heidät tuotiin
myöhemmin oman seurakunnan kirkkomaahan. Siellä järjestettiin hautajaiset.
Sisar kertoo muistavansa hautajaiset. Avoimet haudat, arkut ja kunnianlaukaukset.
Hautajaisten jälkeen on otettu valokuva kodinpihalla, jossa äiti, lapset ja
kotiapulainen ovat suruvaatteissaan.
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Hautausmaa oli n. 20 km päästä kotoa. Aina kun käytiin kirkolla, käytiin myös
haudalla. Aikuisina käydään hautausmaalla niin usein kuin mahdollisesti liikutaan
sielläpäin. Esim. kaatuneitten muistopäivänä.
Perheeseen syntyi poika 1947. 1960-luvun alkupuolella äiti hoiti vauvaikäistä
sukulaistyttöä, joka jäi perheeseen.
Äiti avioitui 1948. Uusi mies hyväksyi isän muiston vaalimisen. Äidin ja lasten välit
pysyivät hyvinä.
Isän kuoltua äiti hoiti maapaikkaa. Äidin veli auttoi talon töissä. Naapurin isäntä,
kasvattitytön isoisä, auttoi myös.
Sodan jälkeen maat vuokrattiin n. viideksi vuodeksi ja karja myytiin. Maanviljelystä
ja karjanhoitoa jatkettiin myöhemmin.
Äiti ja sisko auttoivat koululäksyissä, jos aikaa vain riitti. Sotaleikkejä ei leikitty.
Talontöissä oltiin mukana heti pienenä poikana. Hevosilla ajo oli mieleisintä puuhaa.
Puiden hakkuu, polttopuiden teko tuli tutuksi jo pienenä poikana. Vähän isompana
käytiin metsätöissä.
Isän kuollessa olin niin pieni, etten ymmärtänyt äidin surua ja huolia. Työtaakka oli
raskas ja suru valtava.
Sisko yritti päästä koulutukseen. Saatiin kieltävä vastaus. Pojat eivät enää pyrkineet.
Se oli taloudellisesti ja pitkien matkojen vuoksi mahdotonta.
Kunnalta ei saatu avustuksia. Sveitsissä oli sotakummi. Sieltä tuli kirjeitä. He olisivat
ottaneet lapset Sveitsiin. Äiti ei suostunut lähettämään lapsiaan pois Suomesta.
Omille lapsille on kerrottu isoisän kuolleen sodassa. Isoisän kuva ja isovanhempien
vihkikuva ovat kodissa esillä. Nuorin poika on käynyt isoisänsä taistelupaikoilla ja
paikalla, jossa hän kaatui. Hänellä on matkasta kuvia, joita yhdessä koko perheen
kanssa katseltiin.
Monenmoisia asioita on elämän aikana käynyt mielessä. Tuntuu että isän puute on
vaikuttanut mm. itsetuntoon. On arkuutta tarttua uusiin asioihin elämässä, etenkin
nuorena. Olisiko elämä mennyt toisin, jos isä olisi saanut elää.
Sota on vaikuttanut ainakin kahden sukupolven elämään.
Elämä on jatkunut. Toimeen on tultu. On oma koti ja perhe, vaimo lapset ja
lapsenlapset.
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IRMA INKERI LUUKKA
1942 Ruokolahti (oikeasti syntymäpaikka on Riihimäki, mutta vanhemmat olivat
kirjoilla Imatralla eli siihen aikaan Ruokolahdella)
Koska isä kaatui ennen kuin synnyin, muodostimme perheen äitini kanssa. Toki tässä
tapauksessa perheeseen voidaan laskea kuuluneiksi myös ne, joiden luona/kanssa
asuin ja elin varhaisvuoteni. Ensimmäiset vuodet vietin isän äidin ja sisaren perheen
(upseerimies ja minua 5 vrk nuorempi serkkutyttö) luona Hyvinkäällä. Sen jälkeen
siirryin äidin vanhempien ja kahden tädin ja kahden enon evakkorekeen, joka kulki
Pusulan ja Kangasniemen kautta Turun läänin Koskelle, missä sitten kävin
kansakoulun 1. luokan.
Olen ylioppilas ja merkonomi.
A. Isän muisto ja sen vaaliminen
* En ollut vielä syntynyt. Isä kaatui 4.9.1941 ja minä synnyin helmikuussa 1942.
• Omia muistikuvia luonnollisestikaan ei ole. Ensimmäiset kuvailut isästäni sain
isäni äidiltä ja sisarelta, joiden luona asuin ensimmäiset elinvuoteni
Hyvinkäällä äidin käydessä töissä Helsingissä. Toki äitikin varmasti puhui ja
kertoi isästä jo pienenä ollessani, mutta hän kävi vain viikonloppuisin
(lauantaikin oli työpäivä!) kotona ja kaikki käytännön asiat oli hoidettava
silloin... Kun taas muutin äidin perheen luo, näin äitiä vain loma-aikoina, eikä
muistiini ole jäänyt, että isästä olisi kovin paljon puhuttu.
• Kun äiti meni uusiin naimisiin (olin silloin 7 v), on luonnollista, ettei isästä
juurikaan puhuttu. Mikään tabu se ei ollut kuitenkaan. Esim isän äiti vietti
meillä usein pitkiäkin aikoja ja suhde isäpuoleeni oli oikein lämmin. Valokuvia
katseltiin usein mummin kanssa (isä oli ollut valokuvaaja ja kuvia oli
Karjalasta paljon). Mummi myös kertoi elämästä Karjalassa ja isän ja suvun
vaiheista ennen sotia. Isäni oli vanhin kolmesta lapsesta ja joutui jo nuorena
vastaamaan perheensä toimeentulosta perheen isän lähdettyä maailmalle ja
kuoltua jo 1934. Isän suku sekä äidin että isän puolelta olivat Eestistä ja elämä
oli ollut varsin värikästä Eestistä Uudellekirkolle tultaessa. Mummillani oli
todella mainiot kertojan lahjat ja silloin kun hän oli meillä, ei iltasatuja tarvittu.
Uskon, että kertomukset saivat hieman lisäväriäkin, mutta sehän oli vain
plussaa, kun olin itse jäänyt sitä elämää paitsi...
• Mitenkään yleisellä tasolla isää ei kotona äidin uuden perheen myötä
tietenkään muisteltu. Minulla oli isän kuva esillä kyllä ja kaatuneitten
muistopäivänä kävimme usein mummin kanssa Hietaniemen sankarihaudalla
tai kesäretkillä Imatralla isän haudalla (isä on haudattu Imatrankosken partaalla
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olevaan sankarihautaan).
• Setäni on kirjoittanut eläessään muistelmia, joista olen nyt vanhoilla päivilläni
saanut jonkin verran lisätietoa isän ja suvun vaiheista ja kasannut lyhennetyt ja
tiivistetyt versiot, jotta voisin myös pojillemme ja lapsenlapsille kertoa edes
jotain suvustani.
• Isän viimeisistä vaiheista on ollut jonkin verran tietoa, mutta se on ollut
hajanaista ja ehkä ei aivan luotettavaa.
• Isän taskusta löytyneessä muistikirjassa lukee vajaa kuukausi ennen
kaatumista: Tänään on hääpäiväni. Jostain syystä minusta tuntuu, etten palaa
täältä vahingoittumattomana.
• Tiedon kaatumisesta toi seurakunnan pappi. Ruumis tuli melko pian Imatralle,
jonne hautaus tapahtui monen muun kanssa. Tilaisuudesta on olemassa pari
epätarkkaa kuvaa. Äiti oli jo siinä vaiheessa muuttanut muiden sukulaisten
mukana Lohjalle, joten hauta jäi kauas kotoa. Kuitenkin siellä pyrittiin
käymään ainakin kesäisin. Tapa on jatkunut omalla kohdallani vuosikymmeniä.
• Äitini meni uusiin naimisiin v 1949. Isäpuoli hyväksyi sen, että isästä joskus
ohimennen puhuttiin. Kuvaa ei ollut tarvis pitää esillä – ei äidinkään mielestä.
Isäpuolella oli 4 aikuista tytärtä edellisestä avioliitosta ja sain vielä veljen ja
sisaren tästäkin liitosta. Tunsin aina kuuluvani ”oikeana” lapsena perheeseen.
Isäpuoli myös piti minua omanaan ja sisarpuolet ottivat minut heti
pikkusiskokseen. Isäpuoli oli ankara, mutta rakastava ja huolehtiva.
• Äidin ja minun suhde vain parani vuosien mittaan ja saatoimme moneen
kertaan korvata väliin jääneet eron vuodet. Ympärilläni on aina ollut kuitenkin
joukko rakastavia ihmisiä, enkä ole milloinkaan tuntenut itseäni hylätyksi.
B. Sotaorpous kokemuksena
• Koska en ennen kahdeksaa ikävuottani elänyt tyypillisessä ”ydinperheessä”,
vaan jonkun evakkokuorman osasena, isän töitä ei varsinaisesti ollut. Perheen
koostumus vaihteli jatkuvasti: välillä oli paikalla pelkkiä naisia, joskus lomalle
päässeitä sukulaismiehiä. Isän työt = miehen työt hoiti se, joka osasi ja kykeni.
Isäpuolen tultua kuvioihin, hän yritti tietenkin hoitaa myös minun isänä
tarvittavat työt.
• Läksyissä en ole koskaan tarvinnut ketään (tai mistäpä tuota tietää ….?), eikä
aikaa tai taitoa ehkä olisi ollutkaan kenelläkään niihin puuttua.
• Isäpuolen myötä taloudellinen tilanne oli tiukka, mutta toimeen tultiin.
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• Jo pienenä minulla oli isän korvikkeina minua vauvana hoitaneen ja imettäneen
tädin mies sekä kaksi enoa. Varsinkin enoista muodostui minulle elintärkeä tuki
ja turva ja hyvän miehen malli.
• Se, että jouduin tekemään joskus aikuistenkin töitä, ei liity mielestäni
mitenkään sotaorpouteeni. Jokainen joutuu niitä tekemään monestakin syystä –
on sitten orpo tai ei!

• Sotaleikkejä en ole koskaan leikkinyt, mutta olen aina katsonut
sotadokumentteja mielelläni ymmärtääkseni, millaista elämä sodassa ja sen
ulkopuolella on ollut.
• Äiti joutui lähtemään töihin minun synnyttyäni. Hän kävi Helsingissä
sihteeriopiston ja turkkurikoulutuksen ja teki töitä siihen asti, kunnes meni
uudelleen naimisiin. Myöhemmin hän toimi isäpuolen firman ”apukäsinä”.
• En ollut valtion tukemassa koulutuksessa, mutta sain jossain vaiheessa pienen
pienen apurahan (en muista enää, mistä).
Minulla ei ole muistikuvaa, että minuun olisi suhtauduttu ympäristössä
mitenkään erityisesti sotaorpona. En tiedä, tiedettiinkö siitä yleisesti ottaen kovin
laajalti. Sen kyllä muistan, että ensimmäistä luokkaa Kosken koulussa käydessäni,
joku pojantolvana huuteli perääni, että
”ei sulla mittään issää oo ollukkaa, sää
oot lehtolapsi – äitis valehtelee!” Tapani mukaan syöksyin kimppuun ja annoin
kunnon rökityksen, jäin jälki-istuntoon ja sen jälkeen kukaan ei aiheesta uskaltanut
tulla minulle huutelemaan... Olin pikkuinen, mutta pahasisuinen ja
ennen kaikkea nopea – isotkaan eivät päässeet pakoon, jos sille päälle satuin.
• Minulla oli Amerikassa sotakummi, joka lähetti hyvän tuoksuisia paketteja
jouluna ja syntymäpäivänä. Sain sieltä kaikkea kaunista ja ihania kortteja. Olen
pahoillani, ettei heihin tullut pidettyä yhteyttä (suvussa ei ollut vielä silloin
ketään kielitaitoista, joka olisi voinut auttaa...). Kovin moni ystävä oli minulle
kateellinen noista paketeista! Eivät varmaan tulleet ajatelleeksi, mitä oli pitänyt
vastineeksi antaa...
• Olen yrittänyt kertoa lapsille ja lapsenlapsille sen, minkä olen itse tiennyt ja
miten olen sen ymmärtänyt – tietenkin lapsen iän huomioon ottaen. He ovat
myös ikääntyessään kyselleet mieltä vaivaavia kysymyksiä. Aika vähän
loppujen lopuksi mitään syvällisiä keskusteluja on käyty. Kuitenkin molemmat
pojat ja pojanpoika ovat ilman vaihtoehtoja halunneet käydä sotaväen
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kunnioittaakseen isoisän ja isoenon antamaa uhria.
• Täytyy myöntää, että näiden asioiden läpikäyminen pitkästä aikaa herättää
tiettyjä pelkojakin nykyisen maailmantilan vuoksi. Aiemmin sitä uskoi, että
omat lapset ja lapsenlapset eivät enää joutuisi kestämään sitä, mitä meidän
sukupolvemme sai osakseen. Nyt ei voi enää olla varma tulevasta! Ja se, mikä
mahdollisesti tulee, ei ole mitään verrattavissa menneeseen. Siitä olen
pahoillani ja peloissani...
• Koskaanhan ei voi tietää, mitä elämä olisi tuonut tullessaan, jos... Uskon, että
elämäni olisi ollut aika lailla erilainen kuin nyt eletty elämä (huomioon ottaen
oman isäni menneisyyden ja luonteen, mieltymykset ja tavat), mutta tämä on
ollut se elämä, joka minulle on annettu ja se on ollut näköiseni kaikkine
vaiheineen. Olen ollut onnellinen ja tyytyväinen ja se riittää, jotta voin
sanoa ”elämälle kiitos!”

34

AILA MANNILA
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MAILI MUSTONEN
Olen Maili Mustonen, 80 vuotias kunta-alalla työskennellyt eläkkeellä oleva
henkilöstösuunnittelija, koulutukseni on terveydenhuollon hallinto.
Synnyin maaliskuussa 1937 onnelliseen hämäläiseen maalaisperheeseen. Isä, Viljo
Aleksanteri (kuva) oli syntynyt 1906 ja äiti 1908. Vanhempani olivat ostaneet
avioiduttuaan ja 3 vuotta vanhemman veljeni synnyttyä Hausjärveltä maalaistalon.
Oli kymmenkunta lehmää ja kaksi hevosta, sikoja ja kanoja. Euroopassa syntyvistä
levottomuuksista puhuttiin kotona, sillä meille tuli sanomalehtiä ja seurattiin
aktiivisesti maailman tapahtumia. Äidin kertoman mukaan minä sain vielä
esimerkiksi banaaneja syödäkseni, mikä oli sittemmin ainutlaatuista! Olin odotettu
sunnuntailapsi, Marianpäivänä syntynyt.
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Seuraavassa kuvassa olemme perheenä jatkosodan alkuvaiheessa isän veljen
hautajaisten jälkeen. Isä oli saanut lomaa ja hevosella ajettiin Lopen kirkolle ja isän
äidin kotiin, se on jäänyt mieleen. Pikku siskoa ei ollut vielä.

Taustani
Kotitalo oli ja on edelleen noin kolmen kilometrin päässä Helsinki – Hämeenlinna
rautatiestä. Kuuden kilometrin päässä toiseen suuntaan Janakkalassa on isohko
paperitehdas, jossa tehtiin muun muassa seteli- ja muuta hienopaperia. Asemakylässä,
Ryttylässä oli lasitehdas, tiilitehdas ja kansakoulu. Riihimäelle on kymmenkunta
kilometriä ja Hämeenlinnaan kolmisenkymmentä.
Äidin vanhemmat eli mummulaiset Mamma ja Pappa, asuivat äidin siskon kanssa
asemakylässä. Talvisodan aattona he muuttivat meille turvallisempaan ympäristöön.
Rautatie ja sen läheiset teollisuusseudut olivat alttiina pommituksille. He tulivat myös
auttamaan äitiä arkitöissä, kun isä lähti sotaan. Olin kaksivuotias, en tuota aikaa juuri
muista. Ensimmäiset evakot tulivat talvisodan seurauksena Karjalasta Hämeeseen.
Minun mieleeni on jäänyt Katri -täti, joka nukkui tuvassa ja oli yksinäinen ja
mielellään hoiteli minua.
Ennen talvisotaa ehti isä rakentaa uuden puimaladon ja navetan entisen vanhan
rakennuksen tilalle, hevosten talli jäi uuden navetan jatkoksi. Isää ei siis pikku tytön
elämässä silloin näkynyt, hän oli aina jotain rakentamassa tai hevoshommissa. Kolme
vuotta vanhempi veljeni yritti voimiensa mukaan kulkea isän matkassa kaikissa
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töissä.
Kotitalomme oli tosi vanha, se oli alun perin Ryttylän kartanon torpan päärakennus.
Ihmeellistä on, että muistan sen sisustuksesta aika paljon. Sali oli vähän pelottava,
kolkko huone, jossa piti varoa rottia. Keittiön pöytä vakstuukeineen sekä
makuukammarin pinnasänky ja veljen kiva peti ovat mielessä. Ulkonäköä en muista
yhtään.
Välirauha tuli ja isä tuli kotiin. Olin kolmevuotias. Äidin iloisen olemuksen muistan.
Minä olin vihainen, kun en saanut nukkua äidin vieressä. Veljeni oli oppinut
lukemaan ja odotti innoissaan koulun aloittamista. Hän piirteli ahkerasti
pommikoneita ja pommien putoilemista, minä en vielä niistä ollut kiinnostunut.
Vanhemmat ryhtyivät touhuamaan uuden päärakennuksen rakentamista. Sille
katsottiin paikka, äiti oli tehnyt piirustukset jo isää rintamalta odottaessaan. Tehtiin
hankintoja, pihaan kuljetettiin iso läjä soraa, lapset saivat oivan leikkipaikan.
Jatkosotaan
Isä joutui lähtemään takaisin rintamalle uudistalon perustusten lapioinnista. Muistan,
miten asuimme 1941 kesän uudessa navetassa ja isän lähdettyä rintamalle talon
rakentamisen hoitivat äiti, mummulaiset sekä naapuritalkoolaiset. Minä olin
nelivuotias ja autoin mammaa, kannoin muuttotavaroita ja pelkäsin pudottavani
astioita ja muuta arvokasta. Äiti oli itse piirtänyt talon piirustukset ja hankki
vesijohto- sekä keskuslämmitystarvikkeet Hämeenlinnasta. Sahanpurua haettiin
lähistön sahoilta, muistan olleeni papan mukana, kun niitä hevoskärryillä tuotiin.
Meille tuli sotaa pakoon äidin serkkuja Riihimäeltä. He auttoivat rakentamisessa ja
muissa talkootöissä. Lapsena tuntui kivalta, kun ympärillä oli paljon tuttuja. Isä kävi
joskus lomilla, muistan hänestä jouluiset sukulaiskäynnit hevosella. Isänisä oli
kuollut, mutta isänäiti oli lempeä, hiljainen mummo kauniissa vanhassa
maalaistalossa. Isällä oli 4 siskoa ja 3 veljeä. Yksi veljistä kaatui jatkosodan alussa.
Pidin kovasti hevosella ajosta. Halusin olla usein papan kanssa viemässä meidän ja
naapuritalon maitokannuja asemakylään maitojunalle. Kerran säikäytimme puoli
kylää näillä reissuilla. Pappa oli peruuttanut maitorattaat naapurin karjakeittiön ulkoovelle ja meni nostamaan kannuja jääsäiliöstä. Tyhjät vaihtokannut kolahtivat
rattailla, Heta -hevonen säikähti ja hyppäsi eteenpäin. Sen pää oli asemalle päin, joten
sinne lähdettiin! Minä pidin kiinni rattaiden rehdoista ja huusin: ”Nyt mennään!”
Heta oli isän ostama ja nuori, hyvä juoksija, joka myöhemmin joutui sotaan ja jäi
sinne. Mutta se meni kovaa nyt suoraan maantielle ja kääntyi Tervakoskelle. Pappa
ressu lähti pyörällä perään, mutta Heta oli jo kaukana. Muistan huutaneeni jotain,
kannut putoilivat kolisten rattailta. Olin enemmän riemastunut kuin peloissani. Ohjat
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olivat rattailla. Silloin Tervakoskelta päin pitkällä suoralla tuli pyörämies, joka näki
kaiketi, että tuolta tulee vauhkoontunut hevonen. Hän hyppäsi rattaiden aisalle, sai
hevosen valjaista jotenkin kiinni ja Heta rauhoittui. Pappaa itketti, minua ei, Olin
ylpeä seikkailusta Hetan kanssa, vaikka kaikki muut olivat kauhuissaan. Pian joutui
Hetakin sotaan, jäljelle jäi hidas Voitto -heppa.
Tasaista lapsuutta
Veljeni aloitti syksyllä -41 alakoulun. Hän osasi jo lukea ja minäkin opin hänen
perässään. Kirjoituskin sujui huterasti, olen lähettänyt isälle rintamalle kortin, jonka
muistan, siinä lukee tikkukirjaimilla Isälle Maililta. Minä aloitin koulunkäynnin isän
hautajaisten jälkeisenä syksynä.
Lapsuutemme muistan tasaisena, aurinkoisena ja onnellisena. Äiti oli aina minun
elämäni keskipiste. Mummulaiset huolehtivat 1943 syntyneestä Tuula-vauvasta ja 3
vuotta minua vanhempi Ilkka alkoi olla Isoveli meille siskoille. En häntä kyllä muista
isän tai yleensä miehen korvikkeena tai mallina missään vaiheessa. Ilkan kanssa
pääsin naapurin savikuopalle uimaan. Hän otti joskus minut myös ongelle
Tervakoskelle ja muihin poikien hommiin, mutta ei joka kerta. ”ei likkoja”, hän
huusi, ja minua itketti.
Äiti oli sanomalehden ilmoituksen avulla saanut meille niin sanotun päiväläisen,
Alpon, joka ei ollut armeijassa sairastamansa rauhastuberkuloosin takia. Hän sairastui
myöhemmin sokeritautiin ja menehtyi siihen 70 -luvulla. En minä koskaan häntäkään
kokenut minkäänlaiseksi isän sijaiseksi, vaikka yhdessä tehtiin kaikkia talon töitä,
ajettiin hevosta, traktoria ja muita maatyökoneita. Äiti puhui niin paljon Isä-Viljosta,
että tiesimme kyllä, mitä meiltä kodista puuttui.
Jatko-osa on tallennettu SKS:n arkistoon otsikolla ”Perheissä jatkunut
sota”.
Isä lähti, rauha tuli
Olin täyttänyt 7 vuotta 21.3.1944. Odotin siis tuona keväänä innokkaasti kansakoulun
aloittamista. Isoveljeni oli minua 3 vuotta vanhempi ja hänen myötään olin oppinut
lukemaan ja kirjoittamaan niin hyvin, että olin jo tammikuussa lähettänyt isälle
rintamalle syntymäpäiväkortinkin ihan itse. Vuoden vanha pikkusisko minulla myös
oli.
Isää odotettiin kevättoukojen tekoon lomalle, samoin juhannukseksi, mutta lomia ei
tullut. Äiti oli huolissaan. Sitten 29.6.1944 pyöräili kirkkoherra kertomaan, että isä on
kaatunut Viteleessä. Äitini ajoi pyörällä 16 kilometrin päähän Hausjärven kirkolle
katsomaan isän ruumista. Äiti kertoi kotiin tultuaan, että isä oli niin elävän näköinen,
ei ollut paljon siteitäkään. En oikein ymmärtänyt näitä puheita.
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Hautajaisista en paljon muista, sillä veljeni ja minä olimme tuhka- tai vesirokossa
tuona päivänä. Paljon väkeä oli, sukulaisia ja naapureita. Kuva on otettu isän
hautajaisten jälkeen.

Minun tärkein tapahtumani syyskuussa 1944 oli koulun aloitus. Äiti oli ommellut
isän hautajaisiin hienon mustankirjavan mekon, sillä sopi aloittaa. Aikuisia
askarruttivat rauha ja sen seuraukset.
Meidän kotimme oli pienehkö maalaistalo muutaman kilometrin päässä Helsinki –
Hämeenlinna rautatien vieressä olevan kylän keskustasta. Oli peltoa, lehmiä, kaksi
hevosta, sikoja ja kanoja. Isä ja äiti olivat ostaneet talon veljeni syntymän jälkeen.
Tila oli vanha lähikartanon torppa ja rakennukset olivat heikkokuntoisia. Siksi isä sai
uuden navetan rakentumaan jo talvisodan kynnykselle ja välirauhan aikaan aloitettiin
päärakennuksen teko.
Äiti kertoi aina muistojaan siitä: ”Isä lapioi runtisantaa uuden talon kivijalkaa varten,
kun tuli kutsu jatkosotaan. Isä löi lapion santakasaan ja sanoi, että tähän se jäi, minä
en enää pääse jatkamaan. Ja niinhän siinä kävi.” Äiti joutui yksin huolehtimaan talon
valmistumisesta.
Sodan aikana ja sen jälkeen meillä asuivat äidinäiti eli mamma ja äidinisä eli pappa,
ensin kai sotaa paossa ja sitten äidin apuna ja tukena. Mummulaisten koti oli
asemakylässä kolmen kilometrin päässä. Lehti-ilmoituksella saatiin peltotöihin
päiväläinen Alpo, josta tuli vakinainen asuja ja työntekijä kahdeksankymmenluvulle
asti. Hänellä oli ollut tubi nuorena, siksi hän ei ollut sodassa.
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Lasten paikka sodan jälkeen
Äitini oli uskomattoman rohkea, itsenäinen ja aikaansa seuraava sotaleski.
Hänen elämäntahtonsa ympärillä pyöri lasten elämä. Mamma ja pappa huolehtivat
pikkusiskosta, etenkin pappa hoiti häntä paljon, kun papalla alkoi terveys heikentyä ja
tahti hiljeni. Äidin perusajatus oli, että lasten piti saada käydä koulua niin kauan kuin
halua riittää. Pikkusisko aloitti koulun kuusivuotiaana, olinhan minä jo iso tyttö häntä
kouluun viemään. Hän jäi usein mummulaan koulun jälkeen yöksi, jotta oli
helpompaa. Veli oli jo aloittanut lyseon Riihimäellä, hänellä oli siellä kortteeri.
Noihin aikoihin hän jo varmaan alkoi suunnitella eläinlääkärin uraa, kun seurasi
maalaistalon eläinelämää vähän kuin isän sijaisena.
Kotona oli turvallista olla, sillä äiti piti kaikesta huolta. Ei hän kyllä tainnut ehtiä
syliin ottaa, jos jokin itketti tai harmitti. Työtä oli niin valtavasti. Pienestä pitäen
olimme kaikessa mukana voimiemme mukaan. Minä pääsin Riihimäen tyttölyseoon
kärkijoukossa, ja äiti oli hyvin ylpeä. Kyllähän äidistä joskus huomasi, että hänellä oli
isää ikävä. Hän kertoi siitä, miten isä olisi iloinen meidän koulusaavutuksistamme,
jos olisi elossa.
Äiti oli aktiivisesti mukana Sotaleskien ja kaatuneitten omaisten järjestössä. Hän oli
pitkään Hausjärven sotaleskien puheenjohtaja. Kesäisin osallistuimme sotaorpojen ja
-leskien retkiin ja muuhun yhdessä oloon. Se oli mukavaa. Äiti piti myös huolta
meidän kaikkien sosiaalisista suhteista. Koulukavereita kutsuttiin syntymäpäiville,
naapureille pidettiin nimipäiväkutsuja ja ompeluseuroja, käytiin kunnan, seurakunnan
ja muiden yhteisöjen tilaisuuksissa. Karjalan evakot toivat tullessaan paljon
seuraelämää, muun muassa Martta-toiminta virisi hämäläiskylässä.
Maalaistalossa pärjättiin sodan jälkeen taloudellisesti kohtalaisen hyvin
kaupunkilaisiin verrattuna. Elettiin luontais- ja vaihtotaloutta. Helsinkiläiset ja
riihimäkeläiset sukulaiset hakivat elintarvikkeita meiltä, äiti sai myös läheisiltä
tehdaspaikkakunnilta talkoolaisia peltotöihin, palkkiona oli tinkimaitoa, voita ja lihaa.
Rahaa ei juuri käytetty, emme ainakaan me lapset sitä saaneet. Äiti ja mamma
ompelivat meille jokseenkin kaikki vaatteet. Olisiko ollut keskikoulussa, kun sain
ostaa itse kaupasta uuden takin ja päähineen. Sotaorvot saivat oppikoulussa
vapaaoppilaspaikan, joka piti anoa. Kuusi vuotta minua nuorempi siskoni ei
kuitenkaan enää sitäkään saanut siksi, että äiti oli maanviljelijä ja hänellä oli
omaisuutta. Äiti valitti asiasta, mutta ei auttanut. Ainoa yhteiskunnan tuki oli äidin
sotaleskeneläke.
Meillä ei lapsia kuritettu, se oli äidin periaate. Hänen kasvatusmenetelmänsä oli
tiedon lisääminen ja työhön juurruttaminen. ”Saatte lähteä tanssilavalle, kun heinät
ovat seipäällä,” oli vakiolause heinäaikaan lauantai-iltaisin siihen ikään tultuamme.
Syksyllä oli itsestään selvää, että koulun jälkeen mentiin suoraan puintiin tai
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perunapellolle, keväisin harvennettiin sokerijuurikasta.
Kirjat ja elokuvat olivat meidän lasten lohtu, kun vartuimme. Kouluaikana kirjasto oli
ahkerassa käytössä. Tyttöromaanit ja veljen perässä dekkarit olivat minun
lempilukemistani.
Luonto oli maalla niin lähellä, että sitä ei erikseen huomannut ajatella. Metsissä
poimittiin marjoja ja sieniä useimmiten mamman kanssa. Äiti ei ehtinyt juuri
mukaan. Veli kävi kalassa kilometrien päässä ja minä tahdoin mukaan, mutta harvoin
pääsin. ”Ei likkoja!” Silloin äiti lohdutti ja antoi pikkuleipää. Uimaan opimme
pienellä savikuopalla naapurin mailla. Metsästä saatiin sitten myöhemmin
koulutusvaroja meidän opiskeluumme. Olimme mukana tukinteossa jokainen vuoron
perään.
Rauhanaikaan sopeutuminen
Äidiltäni eivät sodan vaikutukset mielestäni hälvenneet koskaan kokonaan. Hän oli
urhoollinen sotaleski kuolemaan asti. Elämän loppuaikoina hän sanoi usein, että hän
odottaa kovasti pääsyä Viljon luo. Positiivisesta ja aktiivisesta luonteesta huolimatta
elämään tuli katkeruutta ennen pitkää, kun me kaikki lapset olimme asettuneet
omillemme.
Perheemme selvisi ja sopeutui mielestäni hyvin rauhan aikaan äitimme ansiosta. Hän
oli aikaansa seuraava maalaisemäntä, joka uudisti monella tavalla maanviljelystä ja
karjanhoitoa ottaen käyttöön nykyaikaista tekniikkaa. Meille hankittiin kyläaukean
toinen traktori ja ensimmäinen leikkuupuimuri sekä lypsykone ja monta muuta
kojetta.
Äiti osti auton ja ajoi kortin 57 vuotiaana. Hän oli yksityistien tiehoitokunnan
puheenjohtaja pitkään ja haaveili jossain vaiheessa vielä laajentavansa tiluksia.
Taloudellisesti perheemme pärjäsi siis kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin, vaikka
peltoa ja metsää oli vain kolmisenkymmentä hehtaaria eli talomme oli ajan
tyypillinen pientila.
Sodan kokemukset ja muistot
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ilmestyminen toi sodan puhutuksi meillä. Äiti
luki sitä tosissaan joka päivä ollessaan lypsyllä navetassa. Tunteet olivat pinnalla.
Vuosittain hän katsoi Edvin Laineen kirjasta tekemän elokuvan. Sankarivainajien
päivää vietettiin joka vuosi ja isän haudalla käytiin usein.
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Niin sanottu ryssänviha eli sodan vihollisten mollaaminen tasoittui äidillä
pikkuhiljaa. Hän teki jopa ryhmämatkan Neuvostoliittoon kerran, mutta kävi kyllä
myös Suomussalmella Raatteen tien taistelupaikkoja katsomassa.
Veljeni on käynyt useamman kerran Viteleen seudulla eli hän on etsinyt isän
kuolinpaikkaa tosissaan. Hän on myös hankkinut meille sisaruksille isän kuoleman
ajan sotapäiväkirjat, mutta vasta äidin kuoleman jälkeen.
Minusta on tullut yhä enemmän pasifisti. Olen myös kallistunut vasemmalle. Kun äiti
kuuli, että olen kunnanvaltuustossa SDP:n edustaja, hän sanoi:”Isäs kääntyis
haudassa, jos tietäis. Hänhän oli suojeluskunnassa.”
Olen seurannut keskusteluja ja tutkimuksia jatkosodan loppuvaiheista. Ikääntyessäni
olen yhä enemmän sitä mieltä, että isän sankaruus eli kuolema 29.6.1944 oli kovin
turha.
Olen nyt 80 vuotias. Minulla on kolme lasta ja kuusi lastenlasta. Olen miettinyt,
miten sota ja isättömyys ovat minuun vaikuttaneet. Olen kulkenut äitini jälkiä sangen
paljon. Suhteeni miehiin on aina ollut ikään kuin kilpailutilanne. Olen ollut
aikamoinen naisasianainen ja tasa-arvon kannattaja, mutta kuitenkin perinteiseen
sota-ajan naisen tyyliin ”kiltti tyttö”, joka ei halua korostaa itseään, vaan
ennemminkin uhrautuu toisten edestä.
Perheessäni olen hallinnut ja käyttänyt valtaa, en ole antanut tilaa aviomiehelle ja
perheenisälle, koska minulla ei ole ollut käsitystä eikä kokemusta siitä, millaista
lapsella on olla, kun hänellä on isä.
Olin muutaman vuoden Riihimäen kansalaisopiston runoryhmässä. Siellä syntyivät
oheiset mietiskelyt sotaleskiäidistäni.
SEURAAVALLA SIVULLA…

44

SOTASANKARINI

IKÄVÄ

Äidistä tuli Sankari.

Ulkona tuuli tuivertaa

Hän joukkomme kokosi,
töihin opetti.

hämärä hiipii ikkunan
taa.

Äiti rakensi talon,

Uunissa tuli.

sai sinne sähkövalon

Liekki lämpimän tuo

ja keskuslämmityksen.

vie muistojen luo.

Sai naapurit kadehtimaan

Keittiön pöydällä

salaojitettuja peltojaan,

kynttilän vieressä

autoa, puimuriaan.

kuva isästä.

Me lapset käytiin kouluja,

Äiti katsoo sitä

lomilla tehtiin maalaistöitä.

kyynel silmässä.

Äiti se varmaan valvoi öitä,

Ei tullut takaisin

kun piti valmistaa jouluja.

sieltä jostakin.

Äiti oli luova kädentaitaja,

Lapset lähtivät

hyvä lukija, kaunokirjoittaja,

kuka minnekin.

kannustava puolestapuhuja.

Aina retkiltään

Kaikille sanoi tervetuloa,

he kuitenkin

aina oli jotakin tarjota.

tulevat takaisin.

Nyt vasta ymmärrän sen,

Se lohduttaa

kuinka suuri ihminen

jaksaa odottaa.

oli Sotaleski Äitini.
Jos hän tänään eläisi,
hänet netistä surffaisin,
feisbuukissa tykäten kiittäisin.
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Riihimäen Sanomien toimittaja A Alhainen haastatteli äitiä hänen täyttäessään 80
vuotta itsenäisyyspäivänä 1988. Äiti muistelee tarkasti elämää ja toimintaansa
sotaleskenä. Ohessa on tuo lehtileike skannattuna.
Lehden 5-palstainen teksti näkyy kovin pienenä ja siksi on kuvan alapuolella linkki
netissä suurennettavissa olevaan tiedostoon.

SOTALESKI MAIRE ALITALO

klikkaa isompi erillinen kuva
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Lisää lehtileikkeitä seuraavalla sivulla…
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tämän alapuolella on myös linkki suurennettavissa olevaan artikkeliin

49

50

klikkaa helpommin luettava suurempi versio
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samoin tämän lopussa linkki…

klikkaa suurempi kokoinen tiedosto luettavaksi
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LIISA NIKKARINEN

Isäni Viljo Hjalmar Simola kaatui Talvisodassa
Kun olin lapsi ja asuimme vielä Kajaanissa, äitini kertoi minulle paljon
isästäni.. Mieleeni on jäänyt lause ” Jos isäs eläis, meillä olisi kaikki paljon
paremmin”. Minulla saattaisi olla sisaruksia eikä ainaista rahapulaa olisi. Aikuisena ja
varsinkin ensimmäisen tyttäremme Eevan syntyessä ajattelin usein, miten lyhyeksi
isäni elämä jäikään.
Isäni suoritti metsänhoitotutkinnon v. 1933 Helsingissä. Siihen aikaan ei
opintotukia ollut eikä opintolainoja pankista saanut vaan isäni vanhemmat, jotka
asuivat Viipurissa, lähettivät pojalleen rahaa ja lomien aikana hän oli töissä.
Valmistuttuaan hän taas maksoi vanhemmilleen lainansa takaisin. Äitini Ailiin isäni
tutustui Helsingissä opiskeluaikanaan ja ensimmäiset säilyneet kirjeet Viljolta Ailille
ovat vuodelta 1932.
Naimisiin he pystyivät menemään 1938, jolloin isäni sai työpaikan ja asunnon
Kajaanin metsänparannuspiiristä. Toimiston yhteydessä oli heidän ensimmäinen
yhteinen kotinsa. Minä Liisa Inkeri os. Simola synnyin 17.6-39 ja jo syksyllä isäni
joutui YH-harjoituksiin ja sieltä suoraan Talvisotaan. Minä olin n. 3 kk ikäinen, kun
hän lähti eikä koskaan palannut.
Isäni elämä päättyi Laatokan Karjalassa Impilahdella vain 33-vuoden ikäisenä.
Minulle onkin ollut ihmettelyn aihe, että sotiin osallistuivat tosi nuoret miehet alle 40
tai 45-vuotiaat. Kun meidän tyttäremme syntyivät v.1970, -71 ja -75 ajattelin usein,
miten surkea tilanne on ollut sotaorpojen ja sotaleskien kohdalla. Isäni kohdalla
elämä päättyi, kun se juuri oli alkanut.
Äitini kertoman mukaan isäni sai metsänhoitajana valita tuttuja kainuulaisia
miehiä erilliskomppaniaan, joka ensin lähetettiin Raatteen tielle. Pari vuotta sitten
kävimme mieheni kanssa tutustumassa Raatteentien museoon. Siellä oli tarkkoja
karttoja, joissa oli merkintöjä isäni komppanian liikkeistä ja siellä pystyi kiertelemään
ja kuvaamaan paikkoja.
On hyvä, että tällainen vaikuttava muistomerkki on olemassa. Kun
Raatteentien pahimmat taistelut olivat ohi, isäni komppania siirrettiin Laatokan
Karjalaan, Pitkärannan Impilahdelle, jossa hän kaatui 1.3.1940. Välirauhan
solmiminen oli lähellä, mutta äitini usein sanoi, että oli hyvä, ettei Viljon tarvinnut
enää kärsiä jatkosodassa.
Äitini on säilyttänyt isäni kirjeitä heidän seurusteluajaltaan lähtien samoin kuin
rintamalta lähetetyt kirjeet. Aluksi minun oli vaikea lukea niitä, koska ne ovat hyvin
henkilökohtaisia ja tunsin itseni ulkopuoliseksi tirkistelijäksi. Nyt on aikomukseni
kuitenkin kirjoittaa ne puhtaaksi, jotta niitä voisivat joskus lukea lapsemme ja
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lastenlapset. Äitini oli ne kuitenkin säästänyt.
Varsinkin murrosiässä kaipasin isääni. Meillä oli äidin kanssa kovia
yhteenottoja ja minä uskoin, että isäni olisi ymmärtänyt minua paremmin. Musiikki
on aina merkinnyt minulle paljon ja tiedän, että isäni oli hyvä viulisti ja hän lauloi
myös mieskuorossa.
Minulla ei ollut lapsena mahdollisuutta saada soitto-opetusta, mutta Helsinkiin
muutettuamme äitini hankki minulle vanhan pianon, ja kun omat tyttäremme olivat
pieniä kannustin heitä musiikin opiskelussa. He opiskelivat ensin Keravan
musiikkiopistossa pianonsoittoa ja sitten innostuivat viulunsoitosta. Musiikin
harrastus jatkuu edelleen lastemme perheissä. Paljon iloa on tuottanut myös minulle
mieheni kuorolauluharrastus Keravan Mieslaulajissa.
Äitini eläessä vietimme usein kesälomaa Turun saariston Marielundissa, joka
on ihana paikka. Vietin siellä kesää kerran yksinkin. Silloin Marielund oli sotaorpojen
ympärivuoden toimiva hoitopaikka, jonka ruotsalaiset olivat lahjoittaneet
sotaorvoille. Perheemme osallistui myös useina kesinä sotaorpojen virkistyspäiville
Marielundissa. Tapaamiset toisten sotaorpoperheiden kanssa olivat antoisia. Myös
tyttäremme muistavat telttamajoitukset iltanuotioineeen, jolloin juteltiin ja laulettiin.
Nyt on vaikea ymmärtää, miksi Marielund myytiin pienestä rahasummasta, joka nyt
on jollain pankkitilillä eikä tuota iloa kenellekään.
Sotaorpous on aina ollut minulle kunniakas asia, mikä johtuu osittain äitini
asenteesta. Olin vapaaoppilas koulussa ja sain oppikirjat koulusta lainaksi. Koulussa
en ollut hyvä oppilas, mutta tiesin, että ylioppilaaksi piti päästä, koska isänikin oli
ollut. Yliopisto-opiskelut sujuivatkin jo paremmin ja siellä sain stipendejä jo omien
ansioidenkin perusteella. Äitini tiesi mistä mitäkin voi anoa ja oli sitä mieltä, että
avustukset kuuluivat sotaorvoille, koska jos isämme eläisivät, asiat olisivat toisin.
Äitini lähetti minut n. kolme vuotiaana sotalapseksikin, koska uskoi sen olevan
minun parhaaksi. Nyt vanhempana olen kyllä sotalapsiasiasta toista mieltä- ei niin
pieniä lapsia olisi pitänyt erottaa äidistä. Nykyään sotaorpoasiat kiinnostavat minua ja
olen iloinen, että Keravalla kokoontuu kerran kuukaudessa sotaorpojen ”kerho” jossa
voi tavata ja jutelle toisten orpojen kanssa.
Sotaorpous ja sotalapsena oleminen ovat jättäneet minuun jälkensä jota on
vaikea sellaisen ymmärtää, joka ei ole sitä itse kokenut. Sotaorvoille kuuluisi samat
etuudet kuin sotaveteraaneille ja sotaorpotunnuksen saaminen olisi pieni askel siihen
suuntaan.
7.9.2008 Keravalla
Liisa Nikkarinen
(Tämän jälkeen Sotaorpotunnusta on voinut hakea rekisteröitymällä 2011-2016)
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KAUNO PIETILÄ
Isäni Johannes Antero Pietilä kaatui jatkosodan alussa Kollaalla. Meitä jäi leskiäiti
ja viisi lasta, joista olin vanhin, silloin 12-vuotias.
Isä oli ostanut talon Talvisodan jälkeen isältään, velaksi. Taloudellinen tilanteemme
oli heikko.
Saimme kuitenkin sota-aikana toimitetuksi pakkomääräiset elintarvikkeiden
tuotantotavoitteet ja luovutukset yleiseen kulutukseen. Talon työt estivät
koulunkäynnin kaikilta lapsilta talon töiden takia, mutta myöskään taloudellisia
edellytyksiä koulunkäyntiin ei ollut. Kellään lapsella ei ollut
koulunkäyntimahdollisuutta kansakoulun lisäksi. Minulta jäi kansakoulukin vajaaksi.
Meistä sisaruksista jokainen on tehnyt oman muistelonsa mainittuun kirjaan. Minun
juttuni on liian pitkä tähän.
Kauno Pietilä

Muistoja menneiltä ajoilta
KOITTO PIETILÄ
Perheeseemme kuului isä, äiti ja viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Olin keskimmäinen lapsi. Minulla oli vanhempi veli ja sisko sekä nuorempi veli ja sisko.
Muistan isän talvisodasta tulon sekä jatkosotaan lähdön. Lähtiessään viimeisen kerran,
isä tuli yöllä hyvästelemään meitä kaikkia erikseen. Muistan hyvin ajatelleeni sanoa, "tule
takaisin kuitenkin'; mutten yhtään sanaa saanut suustani, tuli vain itku.
Surusanoma meille tuli normaalikäytännöstä poiketen monen mutkan kautta.
Perheenjäsenemme saivat tiedon eri paikoista ja eri aikoina. Liikkeellä oli huhuja, pelkoa ja
ahdistusta. Kuitenkaan pahinta ei haluttu uskoa. Olin silloin kahdeksanvuotias. Minä sain
tiedon isän kaatumisesta kahdesta lähteestä samaan aikaan. Tapaus oli sen verran
dramaattinen, etten halua yksityiskohtia kertoa. Kukaan ei lohduttanut.
Hautajaiset olivat seuraavana talvena. Oli paljon lunta ja kovin kylmää. Suojeluskunta
ampui haudalla kunnialaukauksia. Äiti ei siitä pitänyt, muttei voinut kieltääkään, koska
samanaikaisesti siunattiin kolme Kollaalla kaatunutta.

Ankeat ajat
Isän kaatuminen aiheutti meille paljon ikävää, surua, turvattomuuden tunnetta sekä paljon
vastuuta ja työtä ja äidille lisäksi taloudellisia huolia ja erittäin raskasta aikaa. Kylän
naapureista osa odotti, milloinka perhe joutuu tilalta lähtemään. Koulussa asiasta ei puhuttu.
Yhteiskunta oli ylimielinen. Tilanne muuttui ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun meistä tuli
aikuisen mittaisia.
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Äiti isän arkun äärellä 1942

Isän kuoleman jälkeisenä kesänä.
Vasemmalta Jouni, äiti-Siiri, Virpi, Irmeli, takana Kauno ja Koitto.
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Ellei isä olisi kaatunut, olisi elämämme ollut helpompaa. Opiskelu ja ammatinvalinnan
mahdollisuudet olisivat olleet paremmat. Lapsena kaipasin isää erityisesti silloin, kun
tunsin turvattomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta.
Epäoikeudenmukaisuutta kohtasi usein. Esim. jouduimme maksamaan perusteetonta metsäverotusta alkuvuosina. Isä oli tehnyt mittavan investoinnin ja maksanut
sen. Äiti joutui isän kaatumisen jälkeen maksamaan sen toiseen kertaan. Lisäksi
tapahtui muutamia pienempiä meihin kohdistuneita kiristysyrityksiä, joista selvittiin
vaihtelevalla menestyksellä.
Yhteiskunnalta en ole koskaan saanut yhtään mitään. Sodan jälkeen luotiin järjestelmä, missä sotaorpojen ammattiopintoja piti tukea julkisin varoin. Minun anomukseni hylättiin. Perusteluissa sanottiin, ettei voida pitää varattomana sotaorpona
vanhempien lehmä luvun perusteella. Siihen katkesi se tie. Ymmärrän, ettei oikeudenmukaisuutta aina ole, eikä katkeruudella kannata mieltänsä myrkyttää, mutta pahalta
se kuitenkin tuntui, varsinkin silloin. Jaksamiseen on auttanut kova työ ja usko siihen,
että minut on luotu selviytymään.
Sotalapsimuistoja ei onneksi ole, vaikka painostus äitiä kohtaan oli kova. Kehotettiin
myymään talo ja lähettämään lapset Ruotsiin, sillä ettehän te kuitenkaan siinä pärjää.
Kunnioitan äitiäni siitä, että niissä oloissa yleensä jotenkin selvittiin.
Positiivista näkökulmaa sotaorpoudesta on vaikeaa löytää. Ongelmista on ollut pakko
selvitä. Luulen, että ongelmat tekevät mielelle samaa, mitä voimistelu lihaksille, se
karaisee ja vahvistaa. Siksi me sotaorvot olemme fyysisesti ja psyykkisesti melko
vahvoja.
Koitto Pietilä
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ARTO SIRMA
Ensimmäinen sotaorpouteen liittyvä muisto on havainto vieraasta miehestä.
Asuimme Hennalan varuskunnassa, talossa numero kolme. Se oli kolmikerroksinen,
venäjänvallan aikaan rakennettu punatiilitalo. Helmikuun lopulla 1943 olin yksin
kotona ja katselin toisen kerroksen ikkunasta ulos. Näin minulle tuntemattoman
sotilashenkilön tulevan kohti alaovea. Kohta soi ovikello, menin avaamaan ja näin
miehen, jonka arvomerkkejä kauluslaatassa en tuntenut.
Varuskunnassa kun asuimme, tunsin arvomerkit jo varsin hyvin, vaikka olinkin vasta
5 ½ v.
Hän kysyi äitiäni mutta kuultuaan että äitini oli poissa, lupasi tulla uudestaan. Äitini
palattua kerroin tapahtuneesta. Hän kysyi, minkälaiset arvomerkit olivat olleet?
Kerroin, että kauluslaatat olivat mustat vaikka kaikilla toisilla oli vihreät. Lisäksi
laatoissa oli paksu pystyssä oleva risti havujen reunustamana. Äitini varmasti aavisti,
että jotain pahaa oli tulossa. Pahin aavistus toteutui, kun kenttäpappi tuli uudestaan.
Äiti tuli huoneeseen itkien, otti meidät kaikki kolme syliinsä ja kertoi että isä ei tule
enää koskaan takaisin. Ritva sisko oli silloin 4 ½ v ja Kirsti 2 v.
Aimo isäni oli kaatuessaan 31v majuri ja tiedustelu-upseeri, joka Rajajoella
tapasi kohtalonsa tarkka-ampujan luodista.
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Hautajaiset pidettiin Imatralla ukkini Paavo Arposen talossa. Kuusien
reunustama, sotalipulla peitetty arkku, jonka päällä isän miekka, kypärä ja
kunniamerkit olivat kunniavartion keskellä.
Arkku kannettiin asianmukaisten juhlallisuuksien jälkeen upseeritovereiden
toimesta portilla odottaneelle, hevosten vetämälle tykin lavetille. Ilma
Karhunmäen hautausmaalla oli kylmä, kun isän arkku kunnialaukausten
kaikuessa laskettiin maan poveen, sukuhautaamme.
Avoimen haudan ääressä tajusin lopullisesti, että jotain peruuttamatonta oli
tapahtunut.
Koska kotimme oli virka-asunto, jouduimme muuttamaan siitä pois. Tulimme
Imatralle ja asetuimme asumaan pieneen mökkiin Länsi-Siitolaan. Nykyisin tätä
paikkaa ei löydy edes karttasanana, vaan se on nykyisin Mansikkalaa, joka ennen oli
vain aivan pieni alue rautatiesillan länsipäässä. Koko Länsi-Siitolan kylästä on
jäljellä ainoastaan Linnalan koulun opettajien asuintalo.
Mökkimme kohdalla on nyt Mansikkapaikan ohitse kulkeva katu. Matkaa Vuoksen
rantaan oli noin 100 m. Mökissä oli pieni keittiö ja kolme huonetta. Ulkorakennus ja
siinä ollut sauna olivat niin huonossa kunnossa, että sitä ei voinut käyttää. Kävimme
saunassa ukin talossa, joka oli n. 1/2 km päässä. Mökki oli noin 150 m päässä
silloisesta Imatralle menevästä maantiestä. Muistan eräänkin kerran, kun sodan
aikana tulimme illalla saunasta ja kahlasimme lumihangessa mökille äidin kantaessa
Kirstiä, Ritva ja minä perässä, niin yhtäkkiä koko maisema oli kirkas kuin päivällä.
Imatralla risteili sähkölinjoja, pylväiden päähän oli kiinnitetty voimakkaita valaisimia
tarkoituksena ilmahälytyksen tullessa sytyttää valot ja häikäistä vihollisen lentäjiä.
En tiedä kuinka tehokas toimenpide tuo oli, mutta meidän mökkiin ei pommia tullut.
Usein olimme kuitenkin hälytyksen tullessa muurin kulmassa patjoilla ja tyynyillä
peitettynä sirpalevaaran vuoksi, ullakolla oli hiekkaa palopommien varalta.
Pommikoneista saimme tuta myös 1944 kesällä, jolloin pommikoneet Immolasta
lensivät jatkuvana virtana Vuoksea pitkin Karjalankannakselle. Niiden ääni on
vieläkin hyvin muistissa. Myös jyly Kannakselta kuului.
Jossain vaiheessa Ritva ja Kirsti lähetettiin laput kaulassa Ruotsiin ja minut isäni
sisaren eli Tyyne-tädin luokse Hämeenlinnaan. Siellä sodasta muistutti vain
evakkojunat asemalla. Niissä oli karjaa mukana ja me kävimme asemalla hakemassa
niistä maitoa.
Äiti oli lääkintälotta ja hän ilmoittautui isän kuoleman jälkeen palvelukseen
Isänmaan hyväksi. Sijoituspaikkana olivat rintaman läheiset sotatoimialueet, jonka
vuoksi hänelle myönnettiin veteraanitunnus. Myöhemmin sijoituspaikkana oli
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Kuusankosken sotasairaala. Joskus, tosin harvoin kuuli riipaisevia kokemuksia
tuolta ajalta. Sodan loputtua hän toimi vielä Punaisen Ristin junissa, joilla
palautettiin inkeriläisiä Neuvostoliittoon. Muistan hänen usein kertoneen, kuinka he
monien inkeriläisten kanssa kaulakkain itkivät, aavistaen rajan takana odottavaa
kohtaloa.
Nuo kertomukset jäivät jo silloin mieleeni ja ajattelin, että jos joskus voin tehdä
jotain noiden inkeriläisten hyväksi, niin sen myös teen. Kesti noin 50 v ennen kuin
tilaisuus tuli. Hollantilainen vaimoni luki 1992 Kirkko ja Kaupunki lehdestä, että
Malmin seurakunta on ottanut Tyrön seurakunnan lnkerinmaalla
ystävyysseurakunnaksi ja nyt joulun alla kerätään lahjapaketteja ja viedään ne.
Lähdimme mukaan ja tähän mennessä olemme käyneet siellä yli 50 kertaa mutta se
on taas oma juttu.
- Takaisin Imatralle: kesät olivat tietenkin lämpimämpiä kuin nykyisin, mutta
kasvimaan kitkeminen ei oikein maistunut, vaikka pakkohan se oli hoitaa, jos
halusi syödä talvella perunoita, kurkkuja ym.
Maitoa haimme joka päivä Heikki Miikin maatalosta, se oli lähin naapuri. Kaikki
tavara oli säännöstelykortilla, myös leipä. Välillä leipä oli loppu ja uusia kortteja ei
vielä ollut. Piti käydä talosta lainaamassa puoli leipää, jotta pärjättiin, kunnes
uudet kupongit tulivat voimaan.
Syksyisin pihalle tuotiin 14 kuutiota koivuhalkoja, jotka minä n.10-vuotiaasta lähtien
sahasin ja pilkoin. Sodan jälkeen kaikki lapset olivat kotona ja koulunkäynti alkoi
Linnalan kansakoulussa Valtosen Kostin pitäessä kovaa kuria. Kosti oli kirjailija Hilja
Valtosen mies.
Oppikouluun siirryttiin aikanaan ja matka Imatralle ja siltojen yli tehtiin jalan,
myöhemmin polkupyörillä. Kovalla pakkasella huurun peittämien siltojen ylitys oli
kyllä aika vilpoista. Sotaorpoudesta ja äidin pienestä palkasta huolimatta vain yksi
meistä sai vapaaoppilaspaikan, toinen maksoi puolet lukukausimaksusta ja kolmas
koko maksun.
Sodan jälkeen 5.5.1945 äitini oli perustamassa Kaatuneitten Omaiset ry, Imatran
alaosastoa. Kymmenen vuotta myöhemmin oli 10-vuotisjuhla. Äitini siellä
pitämästä puheesta minulla on kopio, josta käy ilmi että monet silloiset asiat ovat
edelleen ajankohtaisia, nimenomaan ne jotka liittyvät toimeentuloon,
joukkovoimaa kaivattiin silloinkin.
Puheenjohtajuutta kesti kymmeniä vuosia.
Äiti toimi tuolloin "Työasiamiehenä". Toimenkuvaan kuului työnvälityksen lisäksi
mm. naulalupien jako ja toiminta-alueena oli Imatran lisäksi mm. Ruokolahti ja
toimipaikkana pieni huone Asevelitalossa, Mansikkalan sillan korvassa.
Ihailin hänen nimi- ja numeromuistiaan. Joskus illalla saattoi joku työnjohtaja soittaa
ja sanoa, että aamulla tarvittaisiin siellä ja siellä työmaalla kolme kirvesmiestä. Äiti
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muisti puhelinnumerot, joista miehet saatiin kiinni, vaikka ne saattoivat olla jonkun
naapurin numeroita, mutta viesti meni ja miehet pääsivät aamulla töihin.
On mielenkiintoista todeta, että hän hoiti kaikki nuo työt yksin mutta hänen
jäätyään eläkkeelle työvoimatoimistossa oli töissä 16 henkeä.
Nuoruus Imatralla sujui rauhallisesti. Sotaorpoudesta minulla ei ollut ulkopuolisten
puolelta mitään haittaa, jos ei mitään hyötyäkään. Mitään sosiaalisia tukiverkkoja ei
ollut, jokainen yritti pärjätä omillaan. Omalta kohdaltani olisin kyllä monta kertaa
toivonut, että olisi ollut isä tai joku läheinen mies, jolta olisi voinut pyytää neuvoa.
Mutta kun ei ollut niin piti käyttää omaa harkintaa.
Materiaalinen puute piti korvata erilaisilla improvisoinneilla. Kohtuullisen hyvin se
onnistuikin ja antoi luottamusta omiin kykyihin. Ajattelin, että vedellä ne muutkin
keittää, sekaan vain.
Koulun käynnin jälkeen olin pari vuotta töissä Valtionhotellissa, opiskelurahat kun
piti ansaita itse. Sen jälkeen lähdin opiskelemaan konerakennusta Saksaan, siellä
vierähti 7 vuotta.
Lukukausilomat, maaliskuu keväällä ja elo - syyskuu syksyllä olin töissä Imatralla,
milloin tukkeja kuorimassa, milloin lunta luomassa kauppalan varaston katolta tai
mittapoikana maanmittareiden kanssa. Myös laaduntarkastajana rautatehtaalla tuli
oltua samoin kuin myöhemmin tulkkina Mannesmannin saksalaisille asentajille
Kaukopää 2 (nykyisin Enson Tainionkosken tehdas) voimalaitos työmaalla.
Työpäivän jälkeen olin urakalla purkamassa betonilaudoituksia tehtaan ylimmästä
kerroksesta. Näköala Saimaalle oli huikea.
Opiskelun aikana tutustuin kansainvälisissä opiskelijapiireissä tulevaan vaimooni.
Vierailin myös hänen kotonaan Hollannissa. Häät vietettiin 30.12.1967, 600 vuotta
vanhassa kirkossa, pienessä kylässä. Suomeen tulimme 3.1.1968. Työpaikan olin
löytänyt Helsingistä ja sinne asetuimme alivuokralaisiksi Ritva-sisareni luokse.
Hän toimi röntgenhoitajana. Kirsti puolestaan oli valmistunut valtiotieteiden
maisteriksi ja oli tutkijana TVH:lla.
Toimin Oy Mercantile Ab:n Paperiteollisuuden koneet osastolla n.30 v. ja
jäin eläkkeelle osastopäällikön virasta 1993.
Toimitimme pituus- ja arkkileikkureita, päällystyslaitoksia ja muita suuria koneita.
Kaikki Suomen paperi- ja kartonkitehtaat tulivat tutuiksi, siis myös Kaukopää, jossa
olen vuosien saatossa käynyt lukuisia kertoja. Olin aina sanonut, että minusta ei ikinä
tule helsinkiläistä, mutta niin siinä vain kävi.
Muutto Suomeen oli vaimolle kova kokemus, sillä Helsingissä oli heti alussa kaksi
viikkoa pakkasta 30- 35 astetta. Sopeutuminen kävi kuitenkin nopeasti, sillä minulla
oli mielenkiintoinen työ, jossa viihdyin, vaikka koti- ja ulkomaanmatkoja kertyi
turhan paljon, 120 -135 vrk/vuosi. Taloudellinen kituuttaminen loppui ja kesäinen
merikaupunki tuntui savuisen Saksan jälkeen mahtavalta.
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Kaatuneitten muiston vaaliminen on aina ollut minulle tärkeää. Liityin 1980
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry (Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto)
jäseneksi. Se on rekisteröity 5.5.1946 eli tasan kymmenen vuotta äitini perustaman
Imatran alaosaston jälkeen. Mielenkiintoista on, että perustamisasiakirjan
ensimmäinen allekirjoittaja oli Akseli Aro Imatralta.
Yhdistyksemme järjesti ns. virkistysleirejä Marielundissa 25 vuoden ajan, kunnes
Marielund myytiin. Nykyisin vietämme jäsentapaamisleirejä, joista kaksi
ensimmäistä oli Haverin kultakaivoksen maisemissa Kyrösjärven rannalla.
Seuraava leiri on heinäkuun alussa Ruovedellä. Kaukaisimmat jäsenet tulevat
Napapiiriltä asti.
Muutama vuosi sitten liityin myös Imatran osastoon. Koska kesäisin vietämme
pitkiä aikoja Immolanjärven rannalla, yhteys vanhaan kotiseutuun jatkuu
kiinteänä. Historian siipien havinaa aistimme käydessämme Karhunmäen
hautausmaalla, jossa lepää niin paljon tuttuja. Isän ja Äidin hautaa hoidamme aina
Imatralla ollessamme syvää kiitollisuutta tuntien.

Helsingissä toukokuussa 2017
Arto Sirma

62

MARJATTA TERVONEN
os Kononen, 1941 Kuopio, perheeseeni kuuluivat äiti ja nuorempi veli. Ammatiltani
olen yo-merkonomi.
Olin 2,5 vuotias, kun isä kuoli. Minulla ei ole mitään muistikuvia isästäni. Äiti
etupäässä vaikeni, jos isä tuli puheeksi. Äiti osallistui Kaatuneitten Omaisten
toimintaan aktiivisesti.
Isän kuvat ja häneen liittyvät esineet olivat esillä kodissa ja enimmäkseen isän veli
kertoi hänestä ja hänen kerrottiin olleen leikkisä mies.
Isän vanhemmat olivat mukana lapsuudessani käydessämme heidän luonaan
Kiuruvedellä. He olivat menettäneet isäni lisäksi kaksi muuta poikaansa.
Isästä tiedän hänen eläneen noin kaksi vuorokautta haavoittumisen jälkeen. Hänet
tuotiin sitten ensin Kuopioon ja sieltä Kiuruvedelle. Minulla ei ole mitään
muistikuvaa tai valokuvia sankarihautajaisista. Hautausmaa oli myös kaukana
kotoani – Kiuruvedellä. Ensimmäinen asia aina Kiuruvedellä käydessämme oli
mennä isän haudalle.
Äiti ei mennyt isän kuolemaan jälkeen enää naimisiin.
Äiti teki isän työt ja lisäksi hän auttoi minua läksyissä tms. Minä en joutunut
tekemään aikuisten töitä. Elämäntilanteemme oli niukka, mutta nälkää ei
kuitenkaan nähty. Isän mallina minulle oli isän veli Kiuruvedellä.
Sotaleikkejä en koskaan leikkinyt.
Äidin kanssa meillä oli läheinen suhde. Äiti hankki Sotainvalidi-säätiön kautta
sotaleskille järjestetyn koulutuksen. Minä olin huolissani hänen jaksamisestaan,
sillä äidillä oli vaikea sairaus – tuberkuloosi.
En saanut valtion apuja koulunkäyntiin. Koulussa minuun suhtauduttiin normaalisti.
Äiti selvitti Kaatuneitten Omaisten kautta ja sain apua Kuopion tyttölyseon yhdellä
luokalla. Minulla oli sotakummi, mutta minua ei lähetetty sotalapseksi. Työnantajat
ovat suhtautuneet mahtavasti sotaorpoihin ym.
Omille lapsilleni kerron isästäni ja käymme usein sankarihautausmaalla.
Tämä kaikki merkitsee minulle vaikeita asioita, kohtaloon tyytymistä ja nöyryyttä.
Olen saanut toisilta sotaorvoilta vertaistukea ja toimin edelleen Kainuun
sotaorvoissa. Osallistun maanpuolustustyöhön, toimin sotilaskotisisarissa
sotilaskotityössä ja isänmaallisuus elää koko perheessämme.
Vastauskaavakkeelta koonnut JH

Pääkaupunkiseudun Sotaorvot - tutkimuslomake / sovittu
Kaatuneitten Omaiset Helsinki – kyselyn käyttöön

sivu 1

Esittele aluksi lyhyesti itsesi: nimi/nimimerkki,
syntymäaika ja -paikka sekä lapsuuden perhe.

Ammattisi / koulutuksesi.

A. Isän muisto ja sen vaaliminen
--- Minkä ikäinen olit, kun menetit isäsi?
--- Minkälaisia muistikuvia tai tietoja sinulla on isästäsi, keiden kertomana?
--- Miten isän muistoa vaalittiin lapsuudessasi?
–

miten äitisi koki / kertoi kokeneensa puolisonsa menettämisen

–

miten äiti vaali isän muistoa

–

olivatko isän kuvat / muistoesineet kotona esillä

–

mitä ja miten isästä kerrottiin, kuka kertoi

–

miten häntä muisteltiin ja muuttuiko isän muisteleminen ajan mittaan

–

olivatko isän vanhemmat läsnä lapsuudessasi

–

miten isän vanhemmat vaalivat kaatuneen poikansa muistoa

Isän viime vaiheista:
–

onko tietoa isän viimeisistä vaiheista

–

isän viimeiseksi jäänyt viesti omaisilleen

–

miten tieto kaatumisesta / katoamisesta tuli perheelle

–

onko kirjeitä tapahtuneesta esim. aseveljiltä tai papilta

–

saatiinko isän ruumis kotiseudulle vai jäikö kentälle

–

kuoliko isä myöhemmin / sodan jälkeen

–

onko sinulla muistikuvia sairastumisesta / kuolemasta

–

onko sinulla muistikuvia / muuten saatuja tietoja / valokuvia hautajaisista

–

oliko (sankari)hautausmaa lapsuuden kotisi lähellä

–

onko sinulla muistikuvia siellä käynneistä, onko valokuvia

Mahdollinen uusi perhe:
–

menikö äiti uusiin naimisiin, miten isän muisto säilyi uusperheessä

–

hyväksyikö isäpuoli isäsi muiston vaalimisen, saiko kuva olla esillä

–

miten sinuun suhtauduttiin uudessa perheessä (isäpuoli / sisarpuolet)

–

miten suhde äitiin säilyi / muuttuiko äidin suhtautuminen
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B. Sotaorpous kokemuksena
Millaista oli elämä ilman isää?

− kuka teki ”isän työt”
− kuka neuvoi läksyissä, kuka ohjasi oman ammatin löytymisessä
− millainen oli perheen taloudellinen tilanne, millaisia selviytymiskeinoja käytettiin
− oliko sinulla isän korviketta / miehen mallia
− jouduitko tekemään aikuisen töitä
− leikitkö sotaleikkejä
− minkälainen oli äitisuhteesi
− kannoitko huolta äidin jaksamisesta
− miten isän poissaolo näkyi äidin työtaakassa
− oliko äiti työelämässä ja hankkiko äiti koulutuksen ja uuden ammatin
− pääsitkö valtion tukemaan koulutukseen
− miten sinuun suhtauduttiin naapurustossa, koulussa
− miten kunnan viranomaiset / työnantajat suhtautuivat orpoihin / sotaorpoperheisiin
− saitko tietoa sotaorvoille kuuluvista etuuksista, saitko sotaorvoille osoitettuja
apurahoja tai muuta vapaaehtoista avustusta
− oliko sinulla sotakummi, olitko sotalapsi
Miten olet kertonut asiasta omille lapsille ja lastenlapsille?
Mitä ajatuksia ja tuntoja näiden asioiden läpikäyminen näin vuosikymmenien
kuluttua sinussa herättää?
Miten arvelet sotaorpouden vaikuttaneen myöhempiin elämänvaiheisiisi?

