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Ykisommeen Widennen numeron ja Kaarleenpririn ihmisid euakkomatkalla
Ka tp ia i s is s a o do t t el e m a s sa JA naa n p d ö s!ä

Hyvä Paakkasen Sanomien lukija
Tämän l'uoden kesäkuussa tulee

kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun
yläsommeelaiset ja porlampilaiset jou-
tuivat jättiimään kotikylänsä ja lähte-
mäån taås evakkoon.

Perjantaina 18. kesäkuuta teh-
da;n yhteinen matJra kotiseudulle. Mat-
'-an yhteydessä paljastetaan

.--<läsomneessa muistolaatta Johannes
Virolaisen e]ämåntyön kunniaksi. Sa-
malla muistellaan låhtöä kotikylistä 17.
kesäkuuta 1944.

Kotiseutujen jättäminen 60 vuot-

_l 
sitten on tärkeä osa sekä meidän

kotikyliemme historiaa että myös mei-
dän jokaisen perheen ja suvun histori-
aa. Nuo ajat ja tapahtumat muuttivat
rajusti jokaisen ylåsommeelaisen ja
porlampilaisen perheen eltimän. Enti-
nen turvallinen olo oli jätettävä ja liih-
dettiivä uudelta pohjalta uusilla asuin-
seuduilla.

Tåimåin historiamme taitekohdan
kunnioittamiseksi olemme halunneet
omistaa Paakkasen Sanomien tåimiin-
kertaisen numeron kokonaisuudessaan
eva}koonliihdön muistamiselle. Toivom-
me. että naimä muutamat kertomukset

antavat lukijalle edes jonkinlaisen ku-
van siitä, miten åikkindisesti jouduttiin
kotoa låihtemä?in ja miten erilaisiksi eri
perheiden lähdöt ja matkat muo-
toutuivat.

Hyvää ja onnellistå kesää kaikil-
le!

Nautitaan yhteisistä matkoista,
kesåin juhlista, y-hdessäolosta sukulais-
ten, ystävien ja naapureiden kesken.

Pirkko Vahvelainen

Valtioneuvos Johannes Virolaisen muistomerkki
paljastetaan Lohjalla 14. elokuuta 2004.

Tilaisuus alkaa muistokon-
sertilla Lohjan kirkossa klo 12.00.
Konsertin solisteina ovat Lappeen-
rannan laulukilpailun tåimiinvuoti-
set voittajat Tiina Penttinen ja Ville
Rusanan.

Muistomerkin pal jastus-
tilaisuus Kirkkokentiillä alkaa klo
13.00. Paljastuspuheen pitää päiimi-
nisteri Matti Vanhanen.

filaisuuden jälkeen on rnah-
dollisuus yhteiseen ruokailuun

Laurentius- salissa.
Muistomerkin on suunnitellut

kuvanveiståij ä Nora Tbpper.
Paljastusjuhla sekå konsertti

ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia.
Juhlatoimikunta kuitenkin toivoo
ennen muuta ryhmien osal ta
ennakkoilmoittautumista, joten
sukuseuralaisten toivotaan ilmoittå-
van tulostaan Raija Franssilalle puh.
09-3856 275 tai kelle tahansa muul-
le sukuseuran hallituksen j ilsenelle.

Paakkasen Sanomat

Pirkko Vahvelainen
toimittaja
Vaanilartie 416, 08500 L,ohja as
019-364258

Greta Kunttu
toimitussihteeri
Vaniokatu 2 E 18, 08100 Lohja

019-324666

Kirjapainox Ky Veik{o Hallikainen 2004
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"Eihä mei täst mihi huoli lähtii.'
Kotikylät jätetään kesäkuussa 1944

Suurin osa yläsonmeelaisista ja
porlampilaisista oli palannut talvisodan
evakkomatkoilta takaisin kotikyliin
keväällä 1942. Kotiseudulla ehdittiin
olla parisen vuotta ennenkuin uusi
evakkomatka kesäkuussa 1944 alkoi.

Paljon oli ehditty jo mkentaa uu-
delleen, talousrakennuksia. saunoja ja
talojakin. Pellot oli saatu taas kasva-
maan. Uskottiirr vahvasti, että elämå
palautuu kyllä taas entiselleen. Kesä-
kuun puoliviilissä viljat olivat vahvalla
oraalla ja heinäntekoon pääsyäjo odo-
teltiin. Rintama ei toki ollut
Yläsommeesta ja Porlammista kauka-
na, mutta sieltä kuului n14 vain kau-
kaista tykkien kurnua. Siihen olijo alet-
tu tottua.

Sitten ihan odottamattavihcllisen
toiminta vilkastui. Pommikoneet ilmes-

. tyivät taivaalle ja rintaman iiiinet voi-
mistuivat. Venäläset olivat perjantai-
na 9. kesäkuuta aloittaneet suur-
hyökkäyksen Kannaksella.

Seuraavan viikon aikana Ylä-
sommeen ja Porlammin kyläteille ilmes-
tyi Johanneksen, Kuolemajärven ja
muiden eteläisten Kannaksen pitäjien
evakkoja karjoineen ja tavaroineen. He
olivat vaeltamassa kohti Viipuria ja
kohti liinttä. Våsyneille kulkijoille jllr-
jestettiin yösijat ja karjalle
levåihdyspaikat. Matkalaisten tilannet-
ta itkettiin, päiviteltiin ja surkuteltiin,
mutta edelleen uskottiin, että "eihä mei
täst mihi huoli lähtii". Arkisia töitäjat-
kettiin vain entiseen malliin. Ei halut-
tu millään antaa periksi ajatukselle,
että kohta saattaa olla lähtö edessä
meillfin.

Evakkojen virta kyläin läpi vain
jatkui. Silloin tällöin kylään ilmestyi
myös rintamalta päin tulleita sotilaita,
karkureita, yksin tai pienissä ryhmis-
sä. Kaikkien tulijoiden suuntana oli
Nuoraaja Viipuri.

Perj antaipäivän 16. kesäkuuta ai.
kanaYläsommeessa levisi tieto, että nyt
on luoa viedä tavaroita Nuoraan ase-
malle. Nuoraalta tavarat lastattaisiin
junaan. Pakettien ja laatikoiden
määrainpääksi pitäisi merkitä Ulvila.
Se oli saatu tietää jo vähän aikaisem-
min, ettäjos lähtö sittenkin tulisi, suun-
tana olisi nyt Satalrunta ja [Ilvila. Ta-
varoi ta v iet i in pår jantain aikana
Nuoraalle niin paljon kuin suinkin eh-
dittiin ja monet jatkoivat kuljettamista
vielä lauantain vastaisena yönä.

Tilanne kylissä, niin Yläsom-
meessa kuin Porlamrnissakin alkoi olla
io rnelkoisen sekasortoinen. Osa ihmi-
iistaoli sitii mieltä, että nyt ei pidä enåä
odottaa evakuointikäskya vaan on läh-
dettäyä niin pian kuin mahdollista. Toi-
set taas halusivat olla niin kauan, että
virallinen lähtökäsky tulee. Lähtö-
suunnitelmia kuitenkin nyt tehtiin.
Monet naapuritalot sopivåt keskenään
yhteisistä lähtöqjoista.

Sitten levisi tieto talosta tåloon,
että lauantaipåiivän aikana talot on saa-
tava kokonaan tyhjiksi. Vihollisen hä-
vittäjät ja pommikoneet lensivät edes-
takaisin yli kylän. Yhde11ä paluu-
matkallaan Viipurista ne pudottivat
pornmin Anttilan Villen ja Kuntun
Anttoonin taloj en viiliin. Onneksi ei hen-
kilövahirkoja tullut. Nyt ei ollut enää
aikaa itkuun eikä haikailuun. Oli vain
åkkiä selvittävä matkaan. Porlam-
pilaisille oli tullut måäräys, ettåi lehmät
on ajettava Lihaniemeen. Sieltä ne vie-
täisiin proomulla yli Turkinsaareen.
Yläsommeelaiset aioivat lehmänsä sa-
maa reittiä kuin kyläläiset itsekin kul-
kivat.

Kun kylät sitten lauantain 17.
kesåikuuta aikanaj ätettiin, tie Nuoraan
kautta Viipuriin oli edellisenä yönä sul-
jettu. Sitä reittiä ei enää voitu kiiyttåiä.
Viholliskoneet pommittivat Viipuria ja
varsinkin rautateitä ankarasti. Oli py-
rittävä kiertämään Viipuri itäpuolitse,
Tammisuon kautta. Evakkokaravaani
eteni ensin Koroelan kartanon kohdal-
le ja lähti siitä i{orpelan kujasia pitkin
kohti Siiiniötä.

Peltoaukeamalla, Korpelan karta-
non jälkeen melkoinen joukko
Yläsommeen ja Porlammin evakko-
matkalaisia joutui hyvin uhkaavalta
tuntuneeseen tilanteeseen. Vihollisen
suuri lentolaivue, sekä hävittäjiä että
pommikoneita lensi hlwin alhaalla suo-
raan heidän ylitseen kohti Viipuria.
Joku ehti laskea noin 100 konetta sa-
rnassa laivueessa. Ihmiset )Tittivät pae-
ta pellon ojiin. Lehmät ja hevoset
villiintyivät ja jotkut niistä upposivat
miirkään maahan. Jonkin ajan päästä
koneet palasivat, nyt kevyemmässä
lastissa. Yhtään pommia ne eivät tuol-
la peltoaukearnalla pudottaneet, mutta
lisäsivät tottakai pakenijoiden hätää.

Säiniöltä edettiin Tämmisuolle ja
Juustilaanja sieltii pitkin kanavan vart-
ta maantietå myöden Lappeenrannan
suuntaan. Sitten t ihdättiin kohti Kou-

Junaaaunut oaat aaapuneet Ja tauaroita
ry h dy tdti n las taa tn aa n j u naa n Se ki npdri n as e -
malla, I{uuan naiset suurintntaksi osaksi
Yldso m me e n I{e s k i hy / d n na i s i a.

volasta låihtevåä Savon rataa ja pidet-
tiin tavoitteena Selåinpäåin asemaa Val-
kealassa. Suuri määrä karjaa saatiin
Selänpään asemalla junaan ja koko
Yläsommeen ja Porlammin evakko-
joukosta valtaosa suuntasi Selänpäästä
tai lähiasemilta Satakuntaan Ulvilan
ja Kullaan seuduille.

Kun reissulla mukana olleet muis-
televat n?iitä asioita, vaikuttaa siltä,
että junaanpåiäsyt ja matkan muukin
eteneminen olivat aika paljon riippuvai-
sia myös ihmisten omasta aloitteelli-
suudesta. Juuri mitään ei oltu ehditty
järjestää valmiiksi. Ihmiset tekivät
omia ratkaisujaan ja siksi joidenkin
perhekuntien matkareititkin poikkesi-
vat muista.

Kun evakkokaravaanit lauantai-
aamuna 17. kesäkuuta alkoivat lähteä
liikkeelle kotikylistä, sää oli kaunis j9r-.
kesåiisen liimmin, mutta jo seuraåva
vi ikon alkupuolel la se muuttur
sateiseksi ja koleaksi. Juhannuksen ai-
koihin oii niin kylmää, että paikka-
paikoin satoi jopa lumiräntää.

Talvisodan evakuointi oli hoidet^
tu melko j iirj eståytyneesti. Ihmisille o
ennakkoon kerrottu miten toimitaan ja
heille oli järjestetty junakuljetuksia.
Nyt låihtö oli tiiysin sekasortoiren. Suu-
rin syy sekasortoon oli varmastikin se,
että kukaan ei osannut ennakoida ve-
näläisten hyökkäyksen valtavaa ete-
nemisnopeutta. Kaikki tapahtui sitten-
kin yllättäen ja tilanteet etenivät val-
tavalla voimalla.

Kun talvisotaa låhdettiin pakoon,
uskottiin vahvasti. että ei eval<koaika
kauan kestä ja kohta pääståiiin takai-
sin kotiin. Kesän -44 låhdön jiilkeen ih-
miset valtasi masennus. Aavisteltiin,
että "nyt tais tulla lopulline liihtö kotont
sekä kotiseuvult." Eikä Yläsommeesta
ja Porlanmista yhtään liian aikaisin
lähdetty sillä puna-arrneij a j atkoi edel-
leen kiivasta etenemistä ja valloitti jo
tiistaina 20. kesäkuuta Viipurin.

PV
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Hyrkön perheen evakkoonlähtö Yläsommeesta kesällä 1944
Kesåikuun 11. Diiivänä 1944 Vii-

ourin keskusurheilukentällä ilmoitet-
iiin jfi estettävrin suuret yleisurheilu-
kiloailut. Meitii liihti Yliisornmeesta nel-
ia ioikaa polkupyörillä kilpailuja seu-
raamaan. Kentiille tultuarnme totesim-
me, että portit olivat auki eikä siellä
ol lut  ketään. Vähän aikaa
ihmeteltyämme ajoimme muutaman
kierroksen punaisella tiilimurskalla ja
valmistauduimme kotimatkaan. Kun
tulimme takaisin kadulle huomasirnme
jatkuvan, katettujen kuorma-autojen
jonon tulevan Kannakselta. Seurasim-
me autoja ja päädyimme sotilassairaa-
lp- pihaan, jossa autoissa olleita haa-
r ;uneita siirrettiin sisåiåin sairaalaan.
i\d6leeni jtii erityisesti sotilas,joka nou-
si istumaan tavara-auton takalaudan
päålleja sytytti tupakan yhdellä kiidel-
lä. Toisen käden paikalla oli sidottu,
v- inen tynkä. T?irnä oli ensirnmäinen
L-.emukseni siitä, mitä Kannaksella
tåpahtui.

Seuraavan viikon alku sujui ky-
lässä kuitenkin varsin normaalisti ja
saatiin Virolaisen Iato Leppäsellä
katettua.

Perjantaina levisi kyläån tieto,
että suuremDia tavaroita voi viedä
Nuoraan asemalle, josta ne lastataan
välittömästi junaan. Låihes vuorokausi
tavaroita ajettiin ja sinne ne asemalle
jävät.

Lauantai 17. päivä oli lopullisen
lähdön päivä. Hyrköllä lastattiin
kaksiin hevoskärryihin tavaraa. niin
paljon kun saatiin mahtumaan. Aitini
ja Amalia Hyrkkö ajoivat lehmiä ja pas-
si oli sidottu toisten kärrJden perään.
Lanpaat seurasivat vapaina pässiä.
Minulla oli polkupyörä, jolla kuljin ja
auttelin aina kun tarvetta ilmenr.

Matkaa oli tehty pari kilometriä
j limme Sillanpäässä meidän oman
pVtomme vierellä, kun toisesta
kärrystä räjåihti rengas. Pikainen pää-
tös oli, ettii kuormaa täytyy vähentää
ja yritetäiin tyhjällä renkaalla jatkaa
m"tkaa. Siihen tien varteenjäivät ras-
I nmat laatikot mm. ne. ioissa oli as-
tidita. Ti"tr varteen jäi mytis kahden
kuukauden ikäinen porsas, josta olim-
me toivoneet loppuvuodesta ruuan täy-
dennystä. Porsas lopetettiin. Vahingos-
så jäivät myös perheen kaikki valoku-
vat. Kukaan ei siinä tilanteessa muis-
tanut, että astial<aapin mukana myös
valokuvat jäivät.

Oli jo iltapäivä, kun pääsimme
jatkamaan matkaa. Noin neljän kilo-
metrin päässä jouduimme toteamaan,
että kärryt, joista rengas oli puhjennut,
eivät kestä yhtään pidemmalle eikajak-
sa hevonenkaan,

Taas oli vakava harkinnan paik-
ka. Eteenpäin oli päästävä.Jätetäänkö
toinen kuorma kärryineen Korpelaan,
vai mikä neuvoksi.Tässä vaiheessa isä-
ni muisti, että hän oli edellisenä päivä-
nä tavannut serkkunsa Putuksen Alen,
joka oli sanonut, että hiineltäjäivätjon-

kinlaiset kiirryt Nuoraalle kotiin
Niin pysähdyttiin j a isä låihti ha-

kemaan kairryjä noin kuuden - seitse-
män kilometrin påiästä.

Tässä vaiheessa åitini buomasi,
että yksi hieho oli jäänyt matkan var-
relle ja minut lähetettiin sitä hake-
maan, koska polkupyörällä olisi joutui-
sampi liikkua. Minä polkaisin takaisin
kylään ja sieltä hieho löy4yikin, jonkin
verran ensimmäisestä pysähdys-
paikasta kotiin pän.Vielä nyt kuuden-
kJrmmenen l'uoden jälkeen minä muis-
tan elävästi sen tunteen, joka slntyy
siitä, kun ennen niin vilkas
ka{alaiskylä on täysin autio ja hiljai-
nen. Kaukaa kuuluivat taistelujen ää-
net ja rnielessä epätoivo, selviämmekö
me....Tåtä outoa tunnelmaa tiivistivät
sotilaat, joita silloin tällöin tuli Kannak-
selta päin. Joillakuilla oli kivääri,
joillakuilla ei. Sekä sotilaat että mioä
välttelimme toisiamme. Jos joku tunne
on käsin kosketeltava, niin silloin ke-
siikuun 17. päivEinä siinä Rönän tienoil-
la, minä tunsin sen vahvasti

Hieho oli löltynyt ja minä sidoin
sen narun pyörän tavaratelineeseen.
Matka alkoi taas. Muutaman kilomet-
rin päässä bieho pelästyi jotain niin,
että menivät hieho sekä polkupyörä pit-
kin Korpelan niittyä. Viellikin ihmette-
len sitii, että sain uudelleen hiehon kiin-
ni ja pyöräkin säilyi ehjänä. Tavara-
telineellä ollut pieni matkalaukku au-
kesi, mutta sieltä mättäiden juurelta
minä suurimman osan tavaroista löy-
sin.

Hlrkön muun väen tapasin sa-
masta paikasta mihin he ol ivat
jääneetkin. Jonkinlaiset kärrytkin oli
saatu. Ne oli tarkoitettu låihinnä heinän
korjuuseen ja niissä heinäreki oli nos-
tettu pienten pyörien päälle. Parempi
kuiienkin kuin ei mitään.

Matka jatkui. Kuljettuamme
noin viisi kilometriä pässi alkoi väsyä
tai tulla uppiniskaiseksi. Se ei suostu-
nut kiivelemään ja niin naru oli palito
katkaista ja pässi lampaineen jäi...

Illalla kello kuuden aikaan olim-
me Däässeet ViiDuri " Pietari maantiel-
le jä taas käytiin vakava neuvottelu.
Niillä kaksilla kärryntapaisilla emme
pystyneet sitä tavaramåärää, joka meil-
lä oli mitenkään kuljettamaan. Taasen
pysähdys ja isäni låhti polkupyörällä
Viiouriin piiin selvittämään olisiko mi-
taan mahdollisuutta saada autoa, johon
tavarat mahtuisivat. Matkaa sinne oli
noin kymmenen kilometriä. Koko
omaisuutemme ol i  ka k s issa
hevoskilrr5rissä, eikä siitä olisi niin hel-
posti haluttu luopua.

Odottelimme kaksi - kolme tun-
tia ja ympärillåmme liikkui koko ajan
armeijan taisteluyksikköj ä. Sadan met-
rin Däähiin tien varteen tehtiin asemaa
panssaritorjuntatykille. Sotilaal, sanoi-
vat meille hyvin selvin sanoin, että si-
v i i l ien ei  enää pi tä is i  o l la tääl lä.
Pysyimme kuitenkin itsepåisesti

paikoillamme ja viimein isä tuli pienen
kuorma-auton kanssa ja lastasimme
tavarat autoon. Sovimme missä ta-
paamme ja niin tiemrne erkanivat,

Seuraava erityisesti mieleen jää-
nyt  tapahtuma on 19. päivän
varhaisaamu, jossain Juustilan pohjois-
puolella. Nukuirnrne suuren talon tuvan
lattialla, kun sisååin tuli useita sotilai-
ta,jotka ilmoittivat, että Viipuri on me-
netetty Vastarintaa ei juuri enää ollut
ja.jokaisen olisi pian lähdettävä, ellei
haluaisi jäädä venäläisten jalkoihin.
Silloin alkoi tulla oakokauhu.... Asiaa
tosin lievitti jonkin verran se, että tä-
män iimoituksen jålkeen sotilaat alkoi-
vat kaupata uusia kumiteräsaappaita.
Epäilimme, oliko sittenkäiil kyseessä
jfi estäytynyt j oukko-osasto.

Jäljellä oleva perhe piti taas neu-
vottelun. mitii tehdäiin. Olirnme liihel-
lä paikkaa,jossa meidåin piti tavata isä,
jolla oli tavaramrne. Kaikesta epävar-
muudesta huolimatta :iiti jaAmalia jäi-
vät lehmien kanssa siihen missä olim-
me yöpyneetja setä ja minä lähdirnne
etsimään tavaroita ja isää. Emme me
mitään löytäneet vaikka etsimme koko
päivän.. . . .Kun palai l imme takais in
yöpymispaikalle, epäilin selviämmekö
me... Ovatko venäläiset jo ennättäneet
niin pitkälle, ajammeko suoraan venä-
liiisten syliin? Tilanne oli äiirimniiisen
sekava, eivätkä ne aamuiset sotilaat
olleet mitenkään tätä ahdistavaa tilan-
netta helDottaneet. '

Lehmät ja hoitajat olivat kuiten-
kin sarnassa paikassa kuin aanullakin.
Pakomatka jatkui.

Seuraavana pävänä isäkin löy-
tyi. Tavarat olivat Lappeenranta - Kou-
vola tien valressa noin kymmenen ki-
lometriä Lappeenrannasta Kouvolaan
Däin.

Kun perhe taas oli yhdessä, teh-
tiin päätös, ettäjunaan yritetään Kou-
vola - Mäntyharju rataosalla. Jatkettiin
eteenpäin. Kulku oli hidasta, mutta vä-
litöntä uhkaa ei enää ollut..Juhannus
vietettiin Lemilla Urolan kylässå ja
minä sain nukkua lämpimässä saunas-
sa.

Heinäkuun alkupäivinä tavarat
ja eläimet lastat t i in Varpasen
seisakkeelta kahteen avovaunuun ja
niin tulimme Pieksämäen - JJrväskylän
ja Tampereen kautta Ulvilan asemalle.
Ylitimme kapulalossilla Kokemäenjoen
ja saavuimme Kullaalle Leineperin kar-
tanoon.

Seuraavaan kevääseen saakka
asuimme todel l isessa kol lekt i iv issa.
Entisessä emåntåkoulussa asui yhdek-
sän perhekuntaa. Jokaisella perheellä
oli asuttavanaan huone ja keittiö oli
kaikille yhteinen.Yhteiselo sujui varsin
mallikkaasti. Syynä oli ehkä se, että
kaikki tunsivat toisensa jo entuudes-
taanja se että perheenpäinä olivat n5rt
naiset, jotka Karjalassa olivat tottuneet
elämään suurperheissä.

Heikki Hyrkkö
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"Sinne jäivät kielot kodin pöydälle!"
Lähtö Porkansaaresta kesiillä 1944.

Suurin osa porkansaarelaisista
aloitti evakkomatkan myös lauantaina
17. kesiikuuta. Tåirnä tarina kertoo Kert-
tu Silvosen (o.s. Siiranto) ja hiinen mum-
monsa Kristiina Porkan evakko-
reissusta. Kerttu ja mamma läksiyät
kotoa jo perjantaina 16. kesäkuuta il-
lalla. He menivät vengellä Karppilaan
ja Tbrvajoen sillalle. Sillan kupeelle he
jåiivät yöksi. Vihollinen pommitti anka-
rasti Viipuria. Kerttu ja mamma
piiloutuivat pensaikon suojaan ja sin-
ne pensaisiin he levittivät viltin
yösijåkseen.

Lauantaina aanupliivällä paikal-
le alkoi kertyä muita porkansaarelaisia
ja yhdessä lähdettiin jalkapatikassa
eteenpåiin. Myös karppilalaisia oli liit-
tyryt samaanjoukkoon. Thrkoitus oli ol-
lut mennä Miehikkålån kautta, mutta
rantatie Miehikkäläåin oli suljettu edel-
lisenä yönä. Nyt suunnattiin kohti
Vahvialan kirkonkylää.

Kertulla ja mammalla oli ollut
vene lastattuna täyteen tavaroita. Nyt
he ottivat mukaansa vain eväät ja ne
tqvarat, jotka saivat käsissään
kannetuiksi. Isommat tavarat j ätettiin
Tervajoen sillan pieleen. Kertun iiiö,
Elnaja Iida-täti lÄksivät kotoa 17. piii-
viinä ja toivat lehmät mukanaan. Erk-
ki-veli kulki polkupyörällä. Siinäkin
kyydissä saatiin kulkemaan vähän ta-
Yaroita.

Lauantain ja sunnuntain välinen
yö vietettiin Villalan rukoushuoneella.
Kertun äi t i  o l i  tomera ihminen ja
Villalassa hän sai järjestetyksi käyt-
titönsä kuorma-auton. Sen kyydissä hiin
kävi yötä myöden vielå hakemassa ta-
varoita kotoa Porkansaaresta sekä Ker-
tun ja mamman jättämät vaatearkut
Tervajoen sillanpielestä.

Luumäellä Kerttu ja mamma paiä-
sivät julaal, avovaunuun. Kerttu muis-
ta-a istuneensa avovaunumatkan
niittokoneen istuimella. Rautatie ja
vanha maantie kulkivat paikka paikoin
hyvin liihekkåiin. Yh0äkkiä avovaunu-
matkalaiset näkivät, ettå Kertun äiti,
Elna ja Iida-täti kulkivat lehmineen
tiellä. He aloittivat vinhan vilkutta-
misen ja saivatkin tiellä taivaltaneet
huomaamaan heidät. Aiti, Elna ja Iida-
täti olivat belpottuneita, kun näkivät
että Kerttu ja mamma olivat påiässeet
junan kyytiin.

Lehmät hoitajineen pääsivät ju-
naan Kaitjiirvellä ja Kerttu ja rnamma
siirrettiin Kouvolassa umpinaiseen
härkävaunuun ja ni in körötel t i in
eteenpäin.Mäiiränpåänå oli Ahlaisten
pitiljän Kellahden kylä Porin liepeillä.
Sitä jo matkan aikana jaksettiin nau-
raa hykertää, kun tuleva postiosoite oli
Pori Kellahti.

Jos oli matka raskas ja tuskaisa
ni in monta hauskaakin asiaa
matkalaisille sattui. Joskus oltiin niin
väsyksissä, että olemattomatkin asiat
rupesivat naurattamaan. Kun ihmisiä
oli liikkeellä tungokseen asti, oli tietys-
ti myös ainainen huoli läheisistä. Ker-
ran KapulaisenAnna-Liisa tuskaili, kun
ei ollut nähnyt miniäänsä Aunea vä-
häåin aikaan. SittenAune tuli ja toi tul-
lessaan anopilleen kupillisen oikein
hyvåiä velliä. Anna-Liisa tuli hetkessä
hyvälle mielelle ja rallatteli naurussa
suin"Kyl tätä lämmintä velli i, on nii
mukava nenä al tellii."

Muutamat porkansaarelaisper-
heet menivät ensin Lahteen, muttå
päätyivät hekin sitten myöhemmin
Ablaisiin. Jarvan Martta ooikineen esi-

merkiksi sai ensin auto\ydin Lahteen.
Martan kaksospojat olivat låihdettäes-
sä kuukauden ikiiiset. Juhannuksena
-44 suurin osa porkansaarelaisista oli
perillä Ahlaisissa.

Niin äkkinäinen oli lähtö
Porkansaarestakin, että torctai-iltana
15. kesäkuuta Kerttu oli vielä naaDu-
rin tyttöjen, Rantalan Hilkan ja Hdik-
kilän Helvin kanssa soutelemassa.A-
töt kävivät Turkinsaaren vierer ..
Neulasissa poimimassa kieloja. Jyske
rintaman suunnalla oli silloin jo kova
ja tytöt kyllä aavistelivat, että kohta
taitåa olla lähtö edessä. Kielot laitettiin
kotona maljakoihin ja sinne ne jiila{,
kun kodit påivåin, parin päästäjäte{ ,.
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Kohtaaminen Ifunnaksen maantiella

Kun kesäkuun 1944 suurhyökkä-
ys Kannaksella alkoi, ne joukot joissa
Sakar i  Virolainen palvel i ,  o l ivat
S)'våirillä. Pataljoonaa lähdettiin siirtä-
mäiin junakuljetuksena kohti Kannas-
ta. Aamulla 17. kesäkuuta he olivat
Kavantsaaren asemalla ja lähtivät siel-
tä seuraavana päivänä marssimaan
kohti Viipuria.

Alkurnatkasta tiellä ei ollut pal-
joakarn muita kulkijoita. Kun joukot
ehtivät Ihantalan kirkolle, missä tie
yhtyi Viipurin ja Lappeenrannan väli-
seen tiehen, kulkijoita alkoijo olla tun-
gokseen asti.

Tien toista puolta Viipurin suun-
taan kulkivat suomalaiset sotajoukot ja
sotilasajoneuvot ja tien toista puolta
taas, Lappeenrannan suuntaan kulki-
vat kotinsa jåttäneiden evakkoj en
rivistöt. Oli matelemalla eteneviä täy-
teen lastattuja hevoskuormia, lehrniä
ajajineen pitkinä rivistöinä, väsyneitä
kävel i jö i tä kuormien perässä
nyytteineen ja laukkuineen, rnitä
moninaisempia matkaniehiä. Nyt alkoi
jo näyttää siltä, että koko Karjalan
heimo oli todellakin tien päåillä.

Kunjoukot olivat edenneet vähän
matkaa Ihantalan kiikolta, vastaan-
tulijat alkoivat vaikuttaa kovin tutuil-
ta. Pian Sakari tunnistikin jo heidän
hevosensa Leimun ja isänsä, joka ajoi
Leimua.Si t ten tu l i  heidän tornen

hevosensa, j ota ajoi Hakulin vaijaja heti
perässä tulivat perheen naiset, Sakarin
äiti sekä sisko Laura lehmiä ajaen.

Sakari käveli jonkin matkåa ta-
kaisin päin isiin kiirrien vierellä, jotta
voitiin vaihtaa tiirkeimmät kuulumieef .
Sakari sai tietää millainen lähtö I
kylästä oli ollut ja mitä siellä edellise-
nä påivänä oli tapahtunut. Nyt kotivä-
ki oli matkalla kohti Satakuntaa.

Sakari ei itse kuitenkåan pysty-
n5rt kertomaan tarkemmin mihin F.r
oli matkalla.Voi vain arvailla miltä L .-
väestäja kyläläisistii tuntui, kun he oli-
vat itse pakenemassa taisteluiden alta
ja näkivät n,4 omien tai tuttujen poiki-
en olevan marssilla sinne, suoraan päin
vihollista.

Pian Sakari joutui jättåimään koti-
väkenså ja jatkamaan matkaa vastak-
kaiseen suuntaan. Jätettiin hyvästit ja
voitiin vain toivoa, "että nähtäisiin vie-
lä." Noissa sarnoissa joukoissa marssi
muitakin Yläsommeen ja Porlarrmin
poikia, jotka samalla tavoin kohtasivat
oman kotivåikensä evakkotiellä.

Joukot jatkoivat marssiaan ja
ohittivat taloja ja kyliä, joissa ihmiset
pakkåsivat tavaroita ja tekivät kuormia
ja valmistautuivat liitt)'näåiD tuohon
samaan loputtomalta näyttäneeseen
Kannaksen evakkojen rivistiiön.

PV
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Lähtö Porlammista 60 vuotta sitten
Elettiin kesäkuuta 1944. Luonto

oli kauneirnmillaan, niittyjen kukat
kukoistivat ja rnetsien puut viheriöivät,
mutta ihmiset Karjalassa eivät voineet
pysåhtyä niitä katselemaan. Huoli elä-
mästä oli kawanut liian suureksi. Pel-
ko jokapäiväisten pommituksien vuok-
si oli jäytåinyt sydämiä ja saanut ihmi-
set kulkernaan alati varuillaan ja
kuulostellen ääniä taivaalta. Sodan ää-
niä kuului myöskin rajalta pän kaukai-
sena jyminänä ja ilmassa oli jo jonkin
' - aa tuntunut selvästi palaneen hqiua.

- Aamulla alkanut sade oli påiiviin
kuluessa vain yltynyt ja piiskasi luon-
toa nyt säälimättä. Martta seisoi sauna-
mökin ikkunassa ja katseli apeana
evakkojen pitkiä jonoja, jotka jatkuva-

virtana kulkivat ohi Porlammin
t lenhaaran Yläsommeeseen oäin
suuntanaan Viipuri ja edelleen sisämaa.
Tiellä kulki täyteen sullottuj a
hevosajoneuvoja peråssään lehmiä,
polkupyörillä matkaavia ihmisiä muka-
naan suuria nnrttejä ja jalkaisin taival-
ta tekeviä. Kaikkien kasvoilla oli tus-
kainen ilme: sodanjaloista pois, pois rin-
taman tieltä. He tulivat rajapitäjistäja
päivä päiYältä yhä låhempää.

Kai ja tu l la kol istel i  s isäl le
kyökkiin ja riisui päältään sateessa
kastuneen villatakin.

-Voi mahoton ko siel sattaa kovast,
ja.noita ilmisii tulloo lissää koko aja,
nan sanol.

Hän surkutteli kulkijoiden kohta-
loa näiden kastuessa matkal laan
likomäriksi. Sassin An-tådin tupa olijo
evalkoja täynnä heidän tullessaan le-
päämåän ja pitämään sadetta.

Martta siirtyi pois ikkunan luota
.- -Voi Kaija kulta, mitähä täst
kaikest oikei seuraa. Kyl meilkii lähtö
varmast tulloo.

Hän oli laittanut leipätaikinan
käymään, että olisi evästä valmiina,jos
''kkajoutuisi pikaisesti låihtemään.
-' -Alä nyt viel hermostu, eihä kuk-
kaa oo viel lähöst haastant, Kaija loh-
dutti äitiään.

Martta läksi tien toiselle puolelle
An-tädin talolle. Hiin uskoi, että siellä
olevat evakot tietäisivät jotain kertoa
tilanteesta.

An-tädin tuvassa oli ahdasta. Siel-
lä oli naisia ja lapsia, glipa joku mies-
kin omaisiaan saattama'ssa. Kaikilla oli
ollut kiire lähtö, paljoa ei oltu ehditty
Dakata mukaan otettavaa. Ihmiset oli-
vat levottomia ja odottivat seuraavaa
aamua lähteäkseen taas eteenDäin.

Martta läksi surullisena pois An-
tädin tuvasta. Håntä Dainoi noiden ih-
misten kohtalon lisäksi omakin hätänsä
mahdollisen lähdön vuoksi.Hän meni
Lyylin,Ainon ja Kirstin mökkiin keskus-
telemaan asiastå. Hän sai kuulla, että
Leinosen murnmon hautaiaiset olisivat

seuraavanå päivänä. Päätettiin, että
Aino ajaisi pyörällä naapurin hautajai-
siin levottomasta tilanteestahuolimat-
ta.

Martta astui ulos ovestaja pysäh-
tyi rappusille kuuntelemaan. Rajalta
päin kantautui kaukaista jyminää. Kyl-
mät väreet kulkivat pitkin Martan sel-
kääja hän alkoi kiivell:i kiireesti kohti
omaa saunamökkiään. Hän katsoi su-
rullisena talonsa rakennusaineita Di-
halla, siitä rakentamisesta ei n1t vär-
masti tulisikaan mitään, oman talon
pystytys jäisi vain haaveeksi. Hiin py-
sähtyi äkkiä polulleja kuunteli taivaal-
ta kantautuvaajyrinää. Se lähestyi no-
peasti ja siinä samassa oli taivas tä5'n-
nä pommikoneita, jotka matalalla len-
täen suunnistivat kohti Viipuria. Mart-
ta saijalat alleenja syöksl läähättäen
sisälle mökkiinsä. Lapset olivat onnek-
si kaikki tallella ja he kuuntelivat
kauhuissaan kovaa pommituksen ään-
tä Viiourin suunnalta.

Seuraavana aamunå ol i  sade
tauonnut, vaikka harmaita pilviä roik-
kui yhä matalalla. Lyyli juoksi hätiiises-
ti Martan saunamökille ja työntyi lää-
hättäen sisälle. Martta veti parhaillaan
uunista komeita ruislimppuja ja nosti
ne pöydän reunalle riviin. Hän katsah-
ti tJrtön levotonta olemustaja arvasi heti
hänen asiansa.

-Joku käi jo tuomas lähtökäsky,
vai?

-Nii käi. Se on lähtö ees nyt. Illal
pittää olla kylä tyhjä.

Voi kamala, ajatteli Martta. Mitä
ihmettä hän tässä ehtisi tehdä. Jotain
pitäisi pakata mukaan, kiire tässä tuli
si. Martta työnsi Lyylin käteen pari
limppua. Eväåiksi, hän sanoi. Lyyli ja
Kirsti lupasivat liihteä lehmien kanssa
kylän muiden naisten mukana Liha-
niemen rantaanja siitä yli lautalla toi-
selle puolelle. Naiset sopivat vielä, että
Aino liihtisi Martan ja lasten kanssa
hevoskyydillä illalla. Täytyisi odotella
pimeän tuloa, niin olisi turvallisempaa
lähteä.

Mårtta, Yrjö, Kaija ja Maija
pakkasivat isoihin laatikoihin vaattei-
ta,  kasseihin evästä ja muutakin
mukaanotettavaa löytyi, niin"että karrit
olivat tä;mnä illan suussa.Aino otettiin
vielä kyytiin nyyttiensä kanssa toisen
mökin pihasta. Saunamökin ovet suljet-
t i in,  kyyneleet pyyhi t t i in salaa
kämmenslrjällä ja sydåi.n kipeånä Mart-
ta löi Virkku-hevosta ohjaksilla liihdön
rnerkiksi. Yläsommeeseen menevälle
tielle syntyi pitkiä jonoja illan hämär-
tyessä. Korpelan kartanon kohdalla
käännyttiin pienelle sivutielle,jolta pää-
si ohittamaan Viipurin, kaupunkiin kun
ei enää ollut menemistä. Ilta synkkeni
entisestään, eteenpäin saattoi nähdä
vain muutaman metrin. Yhtäkkiä

Virkku iuut tu i  k i inni  Dehmeään
tienpenkkaan ja ei päässyt siitä irti
r iuhtomisestaan huol imatta.  Kår-
rinpyörät upposivat puoliväliin saakka
liejuun ja pysyivät siellä tiukasti-

-Herra isä mikåi meil nyt k!ii. No,
Virkku, vee kärrit täält pois. Martta
hoputti hevosta. Mutta liärrinpyörät
eivät nousseet astettakaan.

-Nyt kaik pois kyyvist, sit yritettiiå
uuvestaa.

Uutterasta yrityksestä huolimat-
ta kärrit pysyivät kiinni kurassa ja
Virkku syvällä liejussa. He tyhjensivät
nopeasti kuormansa tien viereen met-
sän reunaan. Ihmiset katselivat heitä
säälien ja kiersivät pehmeän paikan
kaukaa peltoa myöten. Kaikilla oli kii-
re ja oma turvallisuus tärkeaimpi.

-Mitä myö nyt tehhää. Voi hWä Ju-
mala, eihä myö voija tähäjäähä.

Martta tunsi kauhun leviävän
jäseniinsä katsoessaan rajalle päin,
missä taivaanranta loimotti Dunaisena
ja tykkien jyskeet kuuluivat-entistä lä-
hempää.

-Tähäks myö nyt jäätii. Pitäskös
mei jät tää kärr i t  tähä ja läht i i
kävelemmää etteepäi, ettei jäätäs sova
jalkoihe, Martta vålitti.

-Aiti, äiti, huusi Maiia samassa.
Tuolt tulloot Matti-eno ja Maikki-täti.

Martta juoksi helpottuneena vas-
taan veljeäiin Skytåin Mattia, selitti täl-
le tilanteen pyytäen hänen apuaån. Jon-
kin ajan kuluttua Matin ahertaessa
kärrit saatiin ylös kurasta ja tavarat
takaisin kuormaan. Matti nuhteli sisko-
aan liian täydestä kuormasta. Aino
kuunteli vieressä ja päätti jäädä odot-
tamaan Sassin Mattia, joka oli luvan-
nut htinelle klydin aikaisemmin päiväl-
lä. Martta ei voinut uskoa, että tyttö
jäisi siihen pimeään yksin odottanaan.
Mutta Aino sanoi sopineensa Sassin
Matin perheen kanssaja oli varma, että
pääsisi pian kyytiin, heidän tullessa
perästä.

Niin he läksivät taas liikkeelle ia
katselivat Ainoa, joka metsän reunas-
sa nyyttiensä vieressä seisoi yksinäise-
nä ja pienenä taivaanrannan punaista
kajastusta vasten.

Puolenyön jälkeen he olivat ohit-
taneet Viipurin ja päättivät levåtä
eräiissä talossa tien laidalla.Tälon ovet
olivat kutsuvasti auki ja ikkunatkin
råollaan.Asukkaat olivat lähteneet kii-
reesti, sillä huoneissa vallitsi täydelli
nen sekasorto. He riisuivat hevoset ja
Matti-eno meni niittämään heinää elu-
koille eteen. Lanset kellahtivat nukku-
maan kuka mihinkin, väsyneitä kun
olivat. Kesäkuun seitsemästoista päi-
vä oli päättynyt, sen murheet kestetty
Seuraavan päivän surut  ja
koettelemukset olivat edessä,ja niitå oli
parJon.

Kaija Vikström



6 Wrolaisen suhuseuran leh ti 1/ 2004

'Vangiks myö ei jäähä...'
Porlampilaisten karjanajo Lihaniemeen ja Turkinsaareen

Porlampilaiset olivat lauantaina
17. kesäkuuta Leinosen mumnon hau-
tajaisissa. Kiireen vilkkaa tultiin Rau-
hanmajasta kotiin sillä nyt oli tiedossa,
että saman päivän aikana on kotikylä
jätettävä.

Porlampilaisten karja oli vietävä
Lihanierneen. Sinne tulisi lossi taikka
proomu, joka kuljettaisi karjan Liha-
niemestä Turkinsaareen. Turkin-
saaresta oli suunnattava kohti Kaipiai-
sia. Toipunislomalla kotona olleen Au-
visen Taunon tehtäviil<si tuli huolehtia,
että kylän kaikki lehmät saadaan mat-
kaanja katsoa, että ne matkan aikana
saavat ri i ttävästi ruokaa ja vettä.

Talo talolta karjat hoitajineen låik-
sivät kulkemaan kohti Lihaniemeä ia
kohta ol ivat  kylän kujaset tupatön
täynnä eteenpäin rientäviä lehmiä.
Sama määräys, joka oli annettu ihmi-
sille koski karjaakin: kylä oli saatava
tyhjäksi  saman päivän aikana.
Miettimiseen ei jäänyt aikaa, kaiken oli
nyt tapahduttava nopeasti. Ja kyllåihän
vihol l isen pommit ta j ien jatkuva
jyrrääminen yli kylän antoi sekin vauh-
tia lähtijöihin.

Kun oli päästy Pystysen metsän
kohdalle,viholliskoneet ilmestyivät taas
tiiviinä laivueena taivaalle. Ne lensivät
erittäin alhaalla ja melu oli valtava.
Lehmät pelästyivät ja lähtivät juok-
suun, Jotkut vauhkoontuivat kokonaan
ja säntäsivät hännät pystyssä metsään.
Hoitajat tekivät kaikkensa, mutta jo
tässä ensimmäisessä tukalassa tilan-
teessa, näin taipaleen alkuvaiheessa
taisi muutama lehmä hävitä laumasta
lopullisesti.

Yön aikana karja saatiin Liha-
niemen rantaan. Lehmät kävivät våsy-
neinä rantalepikkoon lepäämåän, mut-
ta hoitajien silmiin ei tahtonut uni tul-
la.  Odotet t i in ja jänni tet t i in ja
tähystettiin salmelle. Joko sieltä lossi
on saapumassa? Lossia ei kuulunut, ei
koko yönä eikä s euraavana
päivänäkään. Alettiin olla jo epätoivoi
sla.

Sodan äänet J.mpärillä kiihtyivät
koko ajan ja lähenivät lähenemistään.
Niin uhkaavalta tilanne jo näflti, että
naisten oli pakko ruveta suunnittele-
maan, että "mitäs sit jos lossii ei tu-
lekkaa! "Kerrotaan, että Sassin Esteri
sen puki sanoiksi asti: 'Vangiks myö ei
jäähä, ennemmi vaik kävellää merree."

Näin synkissä tunnelmissa elet.
t i in, kun i l lan jo ollessa kääntJrmässä
yöksi, jonkun odottajan silmiin vihdoin
sattui salmesta lähestyvä lossi. Mika
huojennus! Pelastutaanko tästä sitten-

kin? Melko pian huomattiin, että tulos-
sa on yksi Iossija läheskään kaikki ran-
nalla olevat lehmät eivät siihen mah-
du.

Lossi lastattiin niin tärteen leh-
miä kuin suinkin. Moni niisiä oelkäsi
lossille menoa, mutta meni onneksi tois-
len perässä. Lehmät olivat irrallaan ja
sikin sokin. ririkä mihinkin oäin. ioillain
Iaitimmaisista, reunoihin nojaÅneista
jalka yli laidan roikkuen. Ja hoitajat
olivat tietysti siellå lehmiensä joukos-
sa.

Neljä reissua sai lossi tehdä yli
salmen ennenkuin kaikki  lehmät
hoitajineen olivat päässeet Turkin-
saaren rantaan. Helpotuksen tunne oli
sanornKuvaamaton,

Jälkeenpäin sitten saatiin tietää
kuinka tipalla pelastuminen todellakin
oli. Mottiin jääminen oli erittäin lähel-
lä sillä sinä samana yönä, kun lossi kul-
jetti pakenevia lehmiä hoitajineen yli

salmen, vihollinen oli jo Alasommeessa.
Väl imatka ol i  l innunt ietä vain noin
kjrmmenen kilometriä, mutta onneksi
vihollinen kulki siinä vaiheessa Dää-
teii.ä pitkin ja karja hoitajineen oli pää-
teiltä syrjässä. Seuraavana päivånä 19.
kesäkuuta Lihaniemeen jo putoili pom-
meja, tulenlieskat näkyivät korkeina
taivasta vasten.

Pakomatkalaisten päällimmäin,-
tunne oli helpotus. He luulivat, ettei
enää samanlaista hengenhätää olisi
edessä, mutta todellisuudessa rnatka oli
vielä vaikka kuinka monimutkainen.
Vieläkin tultaisiin kuulemaan kome -
toja: "Etteepäi kiireest. Naapur on r-
vaik kui likkeel."

Tämå kertomus on kooste useiden
karjanajajien, ennen muuta Aino
Lehmusvaaran(o.s. Auvinen), Mirjam
Sassin (o.s. Påirssinen)ja Llyli Kuntun
(o.s. Sassi) muistelmista.
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Pitkien kciaelyjen ja odottel ujen yilheen lehmrit uihdoin saatiin junaan.


