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Kylästelin tämän 
päivän tervaskan-
non, 90-vuotiaan, 
Väinön tykönä. 

Sinne pyysin myös Voiton, 
96 vuotta, joka ajeli Mersul-
laan paikalle.

He ovat kasvinkumppa-
neita. Väinö ja Voitto muis-
televat yhteistä taivaltaan.

– Olin kuuennella ko äi-
ti toi Väinön. Se oli pääsiäi-
sen korvilla. Väinö tuli nuk-
kumhan minun seljän taka. 
Väinöllä äiti oli kuollu. 

Miesten muistelukset si-
vusivat sota-aikoja. Voit-
to on syntynyt helmikuus-
sa vuonna 1924 eli hän oli 
nuori mies talvisodan syt-
tyessä ja omien sanojensa 
mukaan jo täys hevosmies.

– Poliisi määräs minut 
evakkojen matkaan ja sii-
hen kuorma-autoon, joka 
Korvasesta lähti. Korvaslai-
set evakoitiin Kittilän Ala-
kylään. Evakkoon mentiin 
kuorma-auton lavalla Una-
rin kautta. 

Voitto palasi helmikuus-
sa kotikyläänsä evakosta. 

– Moskuvaarassa oli 
kaikkien Korvasen talojen 
lehmät. Pois kaiken varalta, 
jos ryssä tullee. Viis hevos-
miestä ajoi sinne heiniä. 

Maaliskuussa vuonna 
1940 tuli välirauha.

– Olin 17-vuotinen, kun 
jatkosota syttyi. Vuonna 
1941 tuli saksalaiset Suo-
meen. Met olimma Vuotson 
lentokentän tienhaarassa 
puhelinvartiossa, meitä oli 
viis poikaa siinä. Saksalai-
set kolonnat painu pitkinä 
letkoina kohti pohjosta. Niil-
lähän oli muulikärryjä, Pet-
samoon menivät.

Sitten tuli syksy. Sinne 
tuli nuori vänrikki, joka hou-
kutteli meitä poikia lähte-
mään käymään Itä-Karja-
lassa semmosissa vähän 

niiko evakoimistöissä. Met 
olimma niin huntaloita, et-
tä innostuimma. Ainuva vii-
sas oli Peunan Sauli, joka 
ei lähteny. Meitä poikasia 
keräthin Karjalahden kan-
sakoululle Kemiin melekein 
parisattaa. Siinä opeteltiin 
vähän ampumistaki ampu-
maraalla. Met, jokka olim-
ma täältä Sompiosta, niin 
mehän olimma hyviä ampu-
mhan. Meille jaettiin ruotta-
laiset kiväärit, ja sitten lä-
himmä Kuusamon kautta 
Venäjälle. Mehän päästiin 
miesten matkaan. Olin sillä 
reissulla kaksi vuotta ja nel-
jä kuukautta.

Se oli ommaa tyhmyytt-
äkki. Jos houkutelhan poi-
kasia, kyllä ne lähtee, ja nel-
jä kertaa kävin vain lomalla. 
Yheksän kuukautta meni, 
ennenku pääsin ensi kertaa 
lomalle sieltä Karhumäeltä. 

Pääsin vuonna 1944 
pois, kun olin menny va-
paaehtosena. Minulla oli 
niin paljon palveluspäiviä, 
että asevelvollisuus täyt-
ty. Siihen aikaan asevelvol-
lisuus oli kaksi vuotta. Pää-
sin miesten matkassa Vaa-
sassa siviiliin vuojen 1944 
syksyllä. 

Sitten mentiin evakko-
ja hakemaan. Ensin Kok-
kolaan ja sieltä Kannuk-
seen. Emme tienneet, et-
tä Lohtajan kirkolla oli pal-
jon sovankyläläisiä evakos-
sa. Olin Vuontisvaaran Val-
ten matkassa ja hän hom-
mas Kannuksesta jonkulai-
sen autonröppänän, sem-
mosen räystäskilpisen. Sillä 
menimmä Lohtajan kirkolle.

Kirkolla tuli vastaan Ra-
jalan pehtuuri, jonka Valte 
tunsi. Häneltä tievusteltiin, 
missä muut ovat. Hänhän 
se tiesi. Minäki löysin sieltä 
äitin. Isä oli menny Väinön 
kanssa Ruottiin.

Näin Väinö muistelee 
evakkoaikoja.

– Olin silloin jo kolmen-
toistaikänen, olin kahessa 
eri paikassa Skellefteån lä-
hellä. Kun sota loppu, muut 
lähtivät kotia, jokka halus. 
Minä emmin. Olin niin nuo-
ri, etten osannu oikein käsi-
tellä asiaa.

Ruotsalaiset suhtautui-
vat hyvin, olivat erittäin koh-
teliaita. Tein evakkotaloissa 
paljon pikkupuita. Mukavaa 
sielä oli. Kasvoi  ja sai hyv-
vää ruokaa. Kasvoin sielä 
hetkessä tähän mittaan. 

Voitto kertoi, että Ruot-

sissa emäntä oli ollut hy-
vä. Hankki Väinölle puvun 
ja paitoja.  

– Olin tienassa sielä, olin 
mettätöissäkin. Emäntä 
tahtoi minua jäämään. Mul-
la oli monta pukua ko tulin 
kotia.

Väinö mietti lähtöään. 
Kotiin kuitenkin teki mieli. 

– Olin kova kalamies ja 
mettämies, ja syksyllä, kun 
pimiät yöt tuli, niin teki tuu-
lastamhan mieli. Näin unis-
saanki siitä.

Ruottinkieltäki oppi eva-
kossa auttavasti. Pärjäsin 
arkioloissa. Ruottissa ei ol-

lu mahollista mettästää ja 
kalastaa.

Voiton mukaan Väinö oli 
pitkä poika, kun tuli.

– Muistakko Voitto, ko 
ammuin itteäni yheksän 
millin Mauserilla jalkaan? 
Se oli syyskuussa vuonna 
1945.

 Ase oli povessa. Se oli 
sotasaalispistooli. Olin me-
nossa ongelle Hirvelän 
Laurin kans. Osuma ei teh-
ny kipiää, ei yhthän. Niinku 
olis vain puulla lyöty.

Pyörien päällä veitte Su-
lon kans minut Vuotsoon, 
josta jatkettiin kuorma-au-
tolla Sodankylhän. Menim-
me Leskisen vastaanotolle. 
Muutamia päiviä olin sai-
raalassa, sitten lähin kä-
velemään. Kuula ei sattu-
nut luuhun, eikä laskimoon, 
mutta milleistä oli kyse.

Voitto jatkaa:
– Kahen polkupyörän 

päällä oli teline, jossa oli 
paarit. Sulon kans pukka-
simma Väinöä Vuotsoon.

Miinoja oli, ja kaikki tie-
rummut oli räjhäytetty. 
Väinö makas siinä paarilla. 

Väinö muistelee, että jal-
ka on vaivannu sen verran, 
ettei siinä ole yhtä paljon 
voimaa ko toisessa.

– Hain vapaaehtosena 
Hämeen ratsuväkirykment-
tiin. Kun satulaan hyppäsin, 
todettiin, ettei jalassa ole 
voimaa tarpeeksi. Ei hyväk-
sytty. Se oli tarkka paikka.

Tässä muutama muiste-
lus miesten yhteiseltä taipa-
leelta.

Tämän 90 vuotta kestä-
neeseen kumppanuuteen 
liittyvän muistelun kuunte-
leminen oli välillä herkistä-
vääkin seurata. Laaja ja mo-
nipuolinen elämänkokemus 
välittyi molemmista miehis-
tä. Välillä elämänpolut vei-
vät erilleen, mutta yhteise-
nä nimittäjänä tarinoinnis-
sa on säilynyt Sompio.

ASTA VALKONEN

Kiitos Mari Alakorva, 
Eeva Kukkola-Laiti ja 

Hannele Köngäs.
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