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Leena	  Korppoo	   	   	   	   	   	   	  

Juhlapuhe	  Muolaan	  pitäjäjuhlissa	  kesällä	  26.7.2015	  

	  

	  

Arvoisat	  juhlavieraat,	  Muolaalaisten	  seuran	  jäsenet,	  Muolaan	  ystävät	  

	  

Tervehdin	  teitä	  lämpimästi	  näin	  ensi	  alkuun	  Muolaan	  Soittolan	  kylän	  tapaan:	  ”Hittoiks	  tiiät?”	  

Ja	  tähän	  osaa	  vastata	  ainakin	  jokunen	  läsnäolevista	  –	  ”Hittoiks	  täss!”.	  

	  

Kun	  sain	  keväällä	  suuresti	  arvostamani	  kutsun	  tämän	  tilaisuuden	  juhlapuhujaksi,	  niin	  mieleni	  

alkoi	  kehrätä	  Muolaaseen	  liittyviä	  aiheita	  ja	  asioita.	  Mitä	  enemmän	  asiaa	  pohdin,	  sitä	  

kirkkaammaksi	  minulle	  kävi	  se,	  että	  Muolaaseen	  liittyviä	  henkilökohtaisia	  muistikuvia	  ja	  

tarinoita	  minulla	  on	  mielessäni	  enemmän	  kuin	  ehdin	  teille	  tämän	  puheeni	  aikana	  kertoa.	  

Merkillistä	  tässä	  on	  se,	  että	  olen	  syntynyt	  50-‐luvulla	  Helsingissä,	  en	  siis	  ole	  koskaan	  asunut	  

Muolaassa	  enkä	  myöskään	  näillä	  muolaalaisten	  sodanjälkeisillä	  asutusseuduilla,	  jossa	  tänään	  

kokoonnumme.	  	  Muolaan	  ja	  Soittolan	  kylän	  kielellä	  ja	  tavoilla	  oli	  kuitenkin	  vankka	  sija	  

perheemme	  elämässä.	  Se	  oli	  ilman	  muuta	  rikkaus,	  meillä	  oli	  vahva	  omaleimainen	  perheen	  

sisäinen	  kulttuurimme.	  Aivan	  ongelmatonta	  se	  ei	  kuitenkaan	  ollut,	  Helsinkihän	  oli	  nopeasti	  

kehittyvä	  maan	  pääkaupunki,	  jossa	  moderni	  kaupunkikulttuuri	  valtasi	  alaa	  ja	  varsinkaan	  me	  

silloiset	  nuoret	  emme	  halunneet	  poiketa	  tästä	  valtavirrasta.	  	  

	  

Mistä	  sitten	  Muolaan	  monet	  mielikuvat	  ovat	  minuun	  tarttuneet?	  Tästä	  perinnöstä	  voin	  

kiittää	  ennen	  kaikkea	  isääni	  Lauri	  Kanteeta,	  mummoani	  Iida	  Kanteeta	  sekä	  isäni	  

kasvinkumppaneita	  Soittolan	  kylästä:	  lukuisia	  Paloposkia	  sekä	  Ekmaneja,	  Okkereita,	  Iivosia,	  

Karheja,	  Moisandereja	  –	  muitakin	  joiden	  nimet	  eivät	  ole	  säilyneet	  mielessäni.	  Jos	  nimien	  

muistaminen	  yleensäkin	  on	  hankalaa,	  niin	  tässä	  tapauksessa	  se	  on	  erityisen	  haasteellista.	  

Kyläläisiä	  ei	  suinkaan	  kutsuttu	  periaatteella	  etunimi	  –	  sukunimi.	  Hyvän	  kuvan	  tästä	  saa,	  kun	  

lukee	  isäni	  kirjasta	  löytyvää	  kuvausta	  Pekkolan	  talon	  kartanolle	  kesäsunnuntaina	  1939	  

tarinoimaan	  kokoontuneesta	  miesporukasta:	  paikalla	  olivat	  Peko	  Antti,	  Manu	  Juos,	  Ievalais	  

Penu,	  Väärämäi	  Yrjö,	  Antla	  Juos,	  Ylläis	  Joska,	  Ylätuomalais	  Mikko,	  Hanlais	  Juna,	  Yljärve	  Juos,	  

Juslais	  Juos	  ja	  Kustlais	  Kauno.	  Taloon	  viittava	  kutsumanimi	  kertoi	  talon	  nykyisestä	  tai	  
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aiemmasta	  isännästä	  tai	  emännästä.	  Jos	  se	  oli	  emännän	  nimi,	  kuten	  Ievalais	  Penulla,	  niin	  

kuulija	  tiesi	  tai	  ainakin	  oletti	  tietävänsä,	  kuka	  siinä	  talossa	  kaapin	  paikasta	  päätti.	  

	  

Minun	  muistikuvani	  ovat	  siis	  rakentuneet	  aiempien	  sukupolvien	  muistoista,	  joita	  minulle	  on	  

kerrottu	  ja	  joiden	  lomassa	  olen	  lapsuuttani	  ja	  nuoruuttani	  elänyt.	  Mummolleni	  

kannakselainen	  elämäntapa	  oli	  itsestään	  selvä,	  luonnollinen	  tapa	  jatkaa	  elämää	  sotien	  

jälkeen	  nurmijärveläisessä	  pikkukylässä.	  Mummo	  ei	  tietoisesti	  tai	  tavoitteellisesti	  muistellut	  

menneitä,	  vaan	  eli	  omia	  muistojaan	  puheissaan	  ja	  sanoissaan	  ja	  teki	  arkiaskareensa	  niin	  kuin	  

oli	  tottunut	  tekemään	  ne	  kotonaan	  Kannaksella.	  Isälleni	  Laurille,	  jonka	  lapsuuden	  herkän	  

kasvuvaiheen	  Talvisodan	  syttyminen	  vuonna	  1939	  rikkoi,	  Muolaan	  muistojen	  säilyttämisestä	  

ja	  tallentamisesta	  tuli	  keskeinen	  ja	  tavoitteellinen	  elämäntehtävä.	  Hän	  matkusti	  50-‐luvun	  

lopulta	  lähtien	  vuosittain	  kotikyläänsä	  Soittolaan,	  kokosi	  Keski-‐Kannaksen	  murresanoja	  ja	  

sanontoja,	  kirjoitti	  useita	  Kannaksen	  historiasta	  kertovia	  romaaneja	  sekä	  murrekolumneja	  

Karjala-‐lehteen.	  	  

	  

Seuraavaksi	  avaan	  teille	  muolaalaisen	  sukuni	  tarinaa	  ja	  kerron	  omia	  kokemuksiani	  siitä,	  

miten	  kannakselaisuus	  ja	  kaupunkilaisuus	  minun	  lapsuudessani	  risteytyivät.	  Isäni	  Laurin	  

elämänkulkua	  käyn	  hieman	  tarkemmin	  läpi,	  sillä	  hän	  on	  meidän	  suvustamme	  varmasti	  

tunnetuin	  ja	  kiinnostavin	  muolaalainen.	  Lopuksi	  sanon	  vielä	  muutaman	  sanan	  muistelemisen	  

tärkeydestä.	  

	  

Aloitetaan	  Soittolan	  kylästä.	  Tuosta	  aiemmin	  esittelemästäni	  Pekkolan	  talon	  miesjoukosta	  

Juslais	  Juos	  oli	  minun	  isoisäni,	  oikealta	  nimeltään	  Jooseppi	  Kantee.	  Juosin	  suvun	  tiedetään	  

asuneen	  Muolaassa	  ainakin	  vuodesta	  1742,	  jolloin	  suvun	  esi-‐isä,	  nimeltään	  Petter	  Perinpoika	  

Cande,	  avioitui	  Brigita	  Karhun	  kanssa.	  Tuon	  aikainen	  sukunimi	  Cande	  viittaa	  Keski-‐

Eurooppaan	  ja	  Skandinaviaan,	  Hollannista	  ja	  Tanskasta	  löytyy	  tänä	  päivänäkin	  Cande-‐nimisiä	  

asukkaita.	  Juosin	  vaimo	  Iida	  eli	  Kanteen	  Iita	  sen	  sijaan	  oli	  todennäköisesti	  Savosta	  

Kannakselle	  uudisasukkaaksi	  tulleiden	  savakkojen	  jälkeläisiä.	  Iitan	  lapsuudenperheen	  

sukunimi	  Joronen	  viittasi	  suoraan	  sinne	  suuntaan.	  	  
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Juos	  oli	  Soittolan	  kylän	  poikia,	  mutta	  löysi	  vaimonsa	  Iitan	  Perkjärveltä,	  tarina	  ei	  kerro	  kuinka.	  

Mutta	  sen	  tarina	  kertoo,	  että	  Iitan	  oli	  ollut	  tarkoitus	  avioitua	  Tahvo	  Rämön	  kanssa,	  tämä	  oli	  

käynyt	  tuomassa	  jo	  kihlatkin	  Iitan	  kotiin.	  Kävi	  kuitenkin	  niin,	  että	  Iitan	  kotitalossa	  syttyi	  

tulipalo	  ja	  ”perheelt	  männiit	  talot	  ja	  tavarat”	  -‐	  lukuunottamatta	  ompelukonetta,	  joka	  

muistettiin	  aina	  mainita.	  ”Ja	  siinhä	  ne	  palloit	  ne	  Rämö	  Tahvo	  kihlatkii”,	  kertoi	  mummo.	  Tämä	  

sinänsä	  traaginen	  käänne	  sisälsi	  uuden	  onnen	  avaimet.	  Tahvo	  meni	  vaihtoon	  ja	  Kanteen	  

Joosepista	  tuli	  Iitan	  aviomies	  syksyllä	  1910.	  	  

	  

Iitasta	  ja	  Juosista	  tulikin	  sitten	  vallan	  erinomainen	  tiimi.	  Iita	  oli	  kipakka,	  ketterä	  ja	  

nopeaoppinen	  nuorikko.	  Juos	  puolestaan	  hitahinen,	  käsistään	  kömpelö,	  mutta	  luotettava	  ja	  

vakaa	  talonpoika.	  Joosepin	  veljellä	  Juhanalla	  eli	  Junalla	  oli	  kauppa,	  mutta	  kun	  se	  1930-‐luvulla	  

konkurssin	  vuoksi	  pakkohuutokaupattiin,	  Juos	  ja	  Iita	  lunastivat	  sen	  ja	  muuttivat	  perheineen	  

Kanteelan	  talosta	  Valkjärvelle	  johtavan	  tien	  laitaan	  liikepaikalle.	  Näin	  heistä	  tuli	  

maanviljelyksen	  ohella	  kyläkauppiaita.	  	  

	  

Soittolan	  kylä	  sijaitsi	  Viipurin	  ja	  Pietarin	  välisen	  maantien	  varrella	  suunnilleen	  puolessa	  

välissä	  noita	  kahta	  kaupunkia.	  Soittolan	  kylän	  pellot	  viettivät	  etelään	  kohti	  Vuotjärveä,	  jonka	  

vastarannan	  talot	  kuuluivat	  jo	  Kivennavan	  pitäjään.	  Kylässä	  oli	  ennen	  talvisotaa	  

kolmisenkymmentä	  taloa,	  joista	  neljä	  sijaitsi	  valtatien	  varrella	  Väärässämäessä	  ja	  loput	  

Valkjärvelle	  erkanevan	  maantien	  ja	  pienemmän	  kylätien	  varrella.	  Valkjärven	  tien	  varrelta	  

löytyvät	  yhä	  Kanteen	  kaupan	  kiviportaat	  ja	  tiedän	  monen	  teistäkin	  Muolaan	  reisuillanne	  

pysähtyneen	  niiden	  äärelle.	  Me	  kanteelaiset	  juomme	  siellä	  aina	  menneiden	  aikojen	  kunniaksi	  

shampanskojet,	  laulamme	  Karjalaisten	  laulun	  ja	  luemme	  isäni	  Laurin	  kirjasta	  otteen,	  jossa	  

hän	  kuvaa	  perheensä	  evakkoon	  lähtöä	  Talvisodan	  sytyttyä.	  

	  

Iitan	  ja	  Juosin	  perheeseen	  syntyi	  yhteensä	  viisi	  lasta,	  joista	  kaksi	  vanhimmaista	  kuoli	  nuorina.	  

Bruno	  Julius	  eli	  vain	  muutaman	  kuukauden	  ja	  Valtter	  Felix	  muutaman	  vuoden.	  Lilja	  Pauliina	  

syntyi	  v.	  1918,	  isäni	  Lauri	  Henrik	  v.	  1925	  ja	  nuorimmainen	  Leevi	  Aapo	  v.	  1929.	  Perheen	  

sukunimi	  oli	  vuosien	  varrella	  suomalaistunut	  papin	  kirjoissa	  C:llä	  kirjoitetusta	  Candesta	  ensin	  

Kandeksi	  K:lla	  ja	  siitä	  edelleen	  Kanteeksi	  ja	  sellaisena	  se	  on	  edelleen	  käytössä.	  	  Kouluaikanani	  

kun	  helsinkiläisten	  opettajieni	  oli	  vaikea	  oppia	  muistamaan	  erikoinen	  sukunimeni,	  joku	  heistä	  
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kehitti	  itselleen	  muistisäännön:	  Leena	  etunimessäni	  oli	  samat	  vokaalit	  kuin	  Kantee	  

sukunimessä,	  vain	  päinvastaisessa	  järjestyksessä.	  

	  

Isä	  ja	  mummo	  siis	  olivat	  muolaalaisen	  tai	  ainakin	  Soittolan	  kylän	  kielen	  ja	  kulttuurin	  kantajat	  

ja	  siirtäjät	  meidän	  perheessämme.	  Mummo	  haastoi	  aitoa	  murretta	  aina	  kuolemaansa	  saakka	  

vuoteen	  1970.	  Ja	  koska	  vietin	  lapsena	  paljon	  aikaa	  mummolassa	  Nurmijärvellä,	  mummon	  

puhe	  ja	  tavat	  tulivat	  minulle	  tutuiksi.	  Nukuin	  mummon	  vieressä	  alas	  lasketussa	  hetekassa	  

”sielhä	  sie	  ootkii	  hyvis	  hotteis	  etkä	  pääse	  putuammaa”.	  Illalla	  luimme	  Herran	  siunauksen	  

yhteen	  ääneen	  ja	  mummo	  lauloi	  lopuksi	  hautajaisvirren	  Sun	  haltuus	  rakas	  isäni.	  ”Tää	  myö	  

veisattii	  Joosepi	  hauall.”	  Joosepista	  minulla	  on	  vain	  muutama	  muistikuva,	  hän	  kuoli	  kun	  olin	  

vasta	  kolmevuotias.	  Muistan	  myös	  mummon	  pimeinä	  syys-‐	  ja	  talvi-‐iltoina	  unta	  

odotellessamme	  mojunneen	  maantiellä	  ohiajavia	  autoja,	  joiden	  valokiilat	  tunkeutuivat	  

verhojen	  raosta	  sänkykamariin:	  ”Mihi	  hyö	  kaik	  mänenööt,	  pysysiit	  kotonnaa!”	  	  	  

	  

Hapanleivän	  juurta	  säilytettiin	  mummolassa	  isossa	  puisessa	  taikinatiinussa	  uunin	  pankolla	  ja	  

mummon	  suuressa	  leivinuunissa	  paistamat	  ruislimput	  olivat	  parasta	  mitä	  tiesin.	  Kanteelan	  

talon	  renkipoika	  Moisanderin	  Antti	  oli	  tullut	  perheen	  mukana	  evakkoon	  ja	  asui	  mummolan	  

yläkerrassa	  Nurmijärvellä	  loppuelämänsä.	  Antin	  kanssa	  jaoimme	  voileivät:	  Antti	  

huonohampaisena	  söi	  pehmeät	  keskiosat	  ja	  antoi	  minulle	  irti	  leikkaamansa	  voileivän	  kovat	  

kuoret.	  Minä	  levitin	  voita	  päälle	  ja	  söin	  rapeat	  kuoret	  hyvällä	  halulla,	  niissä	  rukiin	  maku	  

maistui	  makeaakin	  makeammalta.	  Kesäisin	  mummo	  hoiti	  mantsikkamaataan	  ja	  kasvatti	  

tomaatteja	  tai	  kuten	  Antti	  sanoi	  ”tomakkeja”	  aurinkoisella	  seinän	  vierustalla.	  Eikä	  

mummolan	  talon	  ovia	  koskaan	  pantu	  lukkoon,	  vaan	  iltaisin	  ne	  ”laitettii	  säppii”.	  

	  

Mummolan	  talon	  kellarissa	  oli	  sauna,	  jonne	  lauantaisin	  laskeuduimme	  jääkylmiä	  

sementtirappusia	  myöten.	  Shampoota	  ei	  saunalla	  ollut,	  pehmeän	  pesusienen	  sijaan	  

käytettiin	  karkeata	  vamppua	  ja	  hiuksetkin	  pestiin	  saippualla.	  ”Nythä	  sie	  oot	  puhas	  ko	  

pulmune”,	  sanoi	  mummo	  kaadettuaan	  lopuksi	  taasasta	  pesuvedet	  päälleni.	  Saunan	  

kuumuudesta	  mummolle	  tahtoi	  tulla	  päänsärky	  ja	  illalla	  hän	  komusi	  piirongin	  laatikoita	  ja	  

haki	  pääkivistöslappuu.	  Minulle	  saunaillasta	  seurasi	  aina	  tuskainen	  hiusten	  oikominen,	  sillä	  

saippualla	  pestyt	  ohuet	  hiukseni	  takkuuntuivat	  yöllä	  armottomiin	  solmuihin,	  joita	  mummo	  

joutui	  sunnuntai-‐aamuisin	  kampaamaan	  auki.	  ”Niihä	  sie	  oot	  ko	  tarhapöllö,	  hiukset	  hatsallaa”,	  
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tuskaili	  mummo.	  Omat	  pitkät	  hiuksensa	  hän	  oli	  letittänyt	  illalla	  ja	  aamulla	  hän	  kääräisi	  letin	  

kätevästi	  pieneksi	  nutturaksi.	  	  

	  

Meidän	  viisihenkinen	  perheemme	  oli	  asettunut	  pysyvästi	  Helsinkiin.	  Isäni	  Lauri	  ja	  Viipurista	  

kotoisin	  oleva	  äitini	  Eila	  olivat	  avioituneet	  kesällä	  1948.	  Ensin	  asuimme	  Lauttasaaressa,	  mistä	  

muutimme	  60-‐luvun	  alussa	  Munkkiniemeen.	  Eila-‐äitimme	  vanhana	  viipurilaisena	  ja	  

kouvolalaisena	  hallitsi	  kaupunkielämisen	  kutyymit,	  Lauri-‐isä	  sen	  sijaan	  joutui	  koko	  elämänsä	  

taiteilemaan	  maalaispojan	  ja	  kaupunkilaisherrasmiehen	  roolien	  välillä.	  Oma	  luonto	  veti	  

toiseen	  suuntaan,	  ura	  ja	  ympäristö	  toiseen.	  Vankkana	  Maalaisliiton	  eli	  nykyisen	  

Keskustapuolueen	  kannattajana	  hän	  rehvakkaasti	  luki	  aamuisin	  nelosen	  raitiovaunussa	  

Maakansaa,	  nykyiseltä	  nimeltään	  Suomenmaa-‐sanomalehteä	  ja	  keräsi	  kummastuneita	  ja	  

paheksuviakin	  katseita	  kanssamatkustajiltaan.	  Porvarillinen	  Munkkiniemihän	  oli	  tunnetusti	  

kokoomuksen	  ja	  ruotsalaisen	  kansanpuolueen	  läänityksiä.	  Soittolan	  kylässä	  kokoomus	  oli	  

saanut	  vaaleissa	  aina	  vain	  muutaman	  äänen	  ja	  vaalisalaisuudesta	  huolimatta	  yleisesti	  

tunnuttiin	  tietävän,	  että	  ne	  äänet	  tulivat	  opettajapariskunnalta.	  	  

	  

Isä	  ei	  hevin	  luopunut	  totutuista	  maalaispojan	  tavoistaan	  ja	  asenteistaan	  ja	  kasvatti	  meitä	  

lapsiaan	  niiden	  mukaisesti.	  Lautanen	  piti	  syödä	  tyhjäksi,	  Jumalan	  viljaa	  ei	  ”saant	  laittaa	  

haaskuusee”.	  Vettä	  piti	  käyttää	  ”naastist”,	  suihkussa	  seisoskelu	  oli	  hänen	  mielestään	  

hölmöläisten	  hommaa.	  Isän	  työpaikan	  VTT:n	  muutettua	  vuonna	  1964	  Helsingin	  keskustasta	  

Otaniemeen	  hän	  alkoi	  kulkea	  talvisin	  hiihtäen	  töihin.	  ”Mie	  senko	  sipasen	  sukset	  jalkahein”,	  

hän	  ilmoitti	  ja	  paineli	  Laajalahden	  jäätä	  pitkin	  Espoon	  puolelle	  anorakki	  tuulessa	  hulmuten.	  

Kenenkään	  muun	  munkkiniemeläisen	  isä	  ei	  totisesti	  hiihtänyt	  töihin,	  joten	  tämäkin	  

maalaismainen	  tapa	  herätti	  hämmennystä.	  Tänä	  päivänä	  tätä	  tosin	  pidettäisiin	  loistavana	  

esimerkkinä	  muodikkaasta	  työmatkaliikkumisesta.	  	  

	  

Pienviljelijän	  poikana	  isä	  oli	  tottunut	  hyödyntämään	  luonnon	  antimia.	  Sienestäminen	  oli	  

tapa,	  jonka	  hän	  juurrutti	  meihinkin.	  Syksyisin	  samosimme	  porukalla	  metsissä	  ja	  keräsimme	  

sieniä	  ämpärikaupalla.	  Isä	  kertoi	  loimaalaisten	  ja	  melliläläisten	  sota-‐aikaan	  kummastelleen	  

kannakselaisten	  intoa	  poimia	  sieniä.	  Itse	  nämä	  kutsuivat	  niitä	  ”marolakeiks”	  ja	  jättivät	  ne	  

lehmien	  syötäviksi.	  Kannakselaisille	  sienten	  käytön	  olivat	  ilmeisesti	  opettaneet	  venäläiset,	  

jotka	  ennen	  vallankumousta	  saapuivat	  datsoillensa	  viettämään	  kesää.	  Lapsuudessa	  
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hankkimallani	  sienituntemuksella	  olen	  myöhemmin	  häikäissyt	  kaupunkilaiset	  ystäväni,	  jotka	  

vasta	  aikuisena	  ovat	  opaskirjojen	  kanssa	  opetelleet	  sienestämään.	  

	  

Kannakselaismurre	  ja	  helsinkiläisten	  kieli	  eivät	  aina	  kohdanneet.	  Kun	  mummo	  tuli	  meille	  

kaupunkiin	  kylään	  ja	  kyseli	  koulukavereiltani,	  että	  ”Kenne	  tyttölöi	  sie	  oot?”	  tai	  ”Mil	  osastol	  

sie	  oot?”,	  niin	  minulle	  tuli	  kiire	  lähteä	  kavereiden	  kanssa	  ulos.	  Ei	  munkkininiemeläinen	  

ymmärtänyt	  tällaisia	  kysymyksiä,	  varsinkin	  osaston	  kysyminen	  oli	  suorastaan	  absurdia.	  

Mummohan	  halusi	  tietää,	  millä	  luokalla	  lapset	  olivat,	  mutta	  käytti	  omaa	  käsitettään	  osasto,	  

joka	  kaupunkilaiselle	  viittasi	  lähinnä	  sairaalaan	  tai	  muuhun	  hoitolaitokseen.	  Ja	  mummon	  

lempeä	  toteamus	  meidän	  tyttöjen	  hyvästä	  ystävyydestä	  -‐	  	  ”Työhä	  taiattekkii	  olla	  iha	  taarai	  

nakomii”	  -‐	  meni	  helsinkiläisittäin	  sanottuna	  täysin	  yli	  hilseen.	  Kaikkein	  hankalinta	  oli	  sanan	  

äijä	  käyttö	  kaupungissa.	  Jooseppihan	  oli	  meille	  kannakselaisittain	  äijä,	  mutta	  helsinkiläiselle	  

äijä	  tarkoitti	  rantojen	  miestä	  tai	  ainakin	  jollain	  tavalla	  omituista	  ukkelia.	  Tämän	  isäkin	  tuntui	  

ymmärtävän	  eikä	  vaatinut	  meitä	  käyttämään	  tuota	  nimitystä	  muiden	  kuullen.	  	  

	  

Isän	  tarinat	  siitä,	  ”miten	  meil	  enne	  Muolaas	  asjat	  olliit”	  tuntuivat	  joskus	  loputtomilta.	  

Todellisuudessa	  me	  lapset	  olimme	  juuri	  sellaista	  kuulijakuntaa,	  jota	  muistelija	  kaipaa.	  Emme	  

asettaneet	  kyseenalaiseksi	  hänen	  tarinoitaan,	  kuuntelimme	  kärsivällisesti	  samat	  jutut	  kerta	  

toisensa	  jälkeen,	  opimme	  juonet	  ulkoa	  ja	  osasimme	  nauraa	  oikeissa	  kohdissa.	  ”Käi	  niiko	  enne	  

Kehvertil”	  tokaisi	  isä,	  kun	  joku	  asia	  meni	  hullusti.	  Ja	  me	  kysyimme	  uskollisesti,	  että	  miten	  sille	  

Kehvertille	  sitten	  kävi.	  Juoneen	  kuitenkin	  kuului,	  että	  tähän	  ei	  koskaan	  tullut	  vastausta.	  

Epäilen	  edelleen,	  että	  henkilöä	  nimeltä	  Kehvertti	  ei	  koskaan	  ole	  ollut	  olemassakaan,	  vaan	  se	  

oli	  jonkinlainen	  Kannaksella	  tai	  Soittolan	  kylässä	  keksitty	  taruolento.	  

	  

”Meil	  enne	  Muolaas”-‐alku	  liittyi	  myös	  usein	  tilanteisiin,	  joissa	  isä	  esitti	  toiveita	  perheen	  

ruokavalioon.	  Meil	  enne	  Muolaas	  tehtii	  hänen	  mukaansa	  harvase	  päivä	  kaurakiisselii	  tai	  

tattarkaassaa	  tai	  tattiserpaa,	  juotii	  jamakkaa	  ja	  syötii	  mustikkamöllöö.	  Äitimme	  harmiksi	  isä	  

jaksoi	  jaanata	  näitä	  ruokatoiveita	  vuodesta	  toiseen.	  Ja	  kesäisin	  hänen	  mielestään	  äidin	  olisi	  

pitänyt	  kykkiä	  päivät	  pitkät	  marjapuskissa	  ja	  poimia	  mustaherukoita	  eli	  siestarlaisii	  ja	  

vadelmia	  eli	  vaapukkoi	  ja	  tehdä	  niistä	  ”mehhuu	  ja	  varenii”	  eli	  hilloa.	  ”Vaapukkavareni	  on	  

kaikkii	  hyvvää”,	  hän	  ilmoitti	  ja	  oli	  siinä	  kyllä	  aivan	  oikeassa.	  
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Isäni	  opiskelu-‐	  ja	  työura	  on	  häkellyttävä	  näyte	  siitä,	  mihin	  yritteliäisyydellä,	  sinnikkyydellä	  ja	  

lahjakkuudella	  voi	  päästä.	  Hän	  oli	  ensimmäinen	  Vuotjärven	  koulupiirin	  kylän	  talonpoikaisesta	  

kodista	  oppikouluun	  lähetetty	  lapsi.	  Äitinsä	  Iita	  oli	  tämän	  ajatuksen	  takana.	  Tosin	  Iita	  kävi	  

ensin	  kysymässä	  kylän	  opettajan	  mielipidettä	  Laurin	  kouluun	  laittamisesta.	  Opettaja	  tunnusti	  

Laurin	  olevan	  ”selvä	  lukemaa”,	  mutta	  kääntyi	  kuitenkin	  kielteiselle	  kannalle:	  ”Kyllä	  Lauri	  

oppikoulussa	  menestyisi,	  mutta	  asia	  on	  niin,	  että	  herroja	  tulee	  nyt	  liikaa.	  Maamiehellä	  on	  

aina	  varma	  leipä.”	  Näin	  opettaja	  siis	  lateli,	  mutta	  isäni	  onneksi	  Iitalla	  oli	  siviilirohkeutta	  

toimia	  vastoin	  opettajan	  ohjetta	  ja	  Laurista	  tuli	  kuin	  tulikin	  oppikoululainen.	  	  

	  

	  Ja	  Viipurin	  Suomalaisen	  Lyseon	  pihalla	  hän,	  14-‐vuotias	  koulupoika,	  seisoi	  marraskuun	  

viimeisen	  päivän	  aamuna	  vuonna	  1939,	  kun	  neuvostokoneet	  tekivät	  ensimmäisen	  

pommituslentonsa	  Viipuriin.	  Koulu	  loppui	  siihen	  ja	  seikkailumatka	  kotia	  kohti	  alkoi.	  

Siviilijunia	  tai	  linja-‐autoja	  ei	  Viipurista	  itään	  sinä	  päivänä	  enää	  kulkenut,	  utalana	  poikana	  isäni	  

kuitenkin	  hyppäsi	  liikkuvaan	  sotilasjunaan,	  matkusti	  jäniksenä	  Perkjärven	  asemalle	  ja	  käveli	  

sieltä	  parikymmentä	  kilometriä	  kotiin.	  	  

	  

Ensimmäinen	  evakkomatka	  päätyi	  Mellilään.	  Keväällä	  1942	  perhe	  pääsi	  palaamaan	  

Soittolaan,	  jossa	  uudisrakentaminen	  ja	  sodan	  runtelemien	  talojen	  korjaaminen	  oli	  vauhdissa.	  

Tuttu	  koulu	  Viipurissa	  käynnistyi	  samana	  syksynä,	  mutta	  se	  jäi	  isältä	  pian	  kesken,	  sillä	  jo	  

huhtikuussa	  1943	  hän	  vapaaehtoisena	  puki	  asepuvun	  ylleen	  kantaakseen	  sitä	  keskeytymättä	  

lähes	  kaksi	  ja	  puoli	  vuotta.	  Rintamalla	  Metsäpirtin	  korsussa	  hän	  käytti	  vapaa-‐aikansa	  

koulutehtävien	  tekemiseen	  ja	  kävi	  lomilla	  Viipurissa	  tenttimässä.	  Viimeinen	  luvattu	  

tenttiloma	  kesäkuun	  alussa	  -‐44	  kuitenkin	  paloi,	  sillä	  suurhyökkäys	  oli	  juuri	  käynnistynyt	  eikä	  

lomille	  enää	  ollut	  asiaa	  kenelläkään.	  

	  

Isä	  kirjoitti	  ylioppilaaksi	  syksyllä	  -‐44	  Lapin	  sodan	  lomassa	  ja	  siviiliin	  päästyään	  aloitti	  opinnot	  

Teknillisessä	  korkeakoulussa	  seuraavana	  syksynä.	  Lapsuudenaikainen	  haave	  päästä	  

opiskelemaan	  maanmittariksi	  siis	  toteutui,	  tosin	  tavoitteena	  ollutta	  Muolaan	  maanmittarin	  

virkaa	  ei	  enää	  ollut	  mahdollista	  hakea.	  	  

	  



8	  
	  

1950-‐luvulla	  isäni	  toimi	  samanaikaisesti	  piirimaanmittarina	  Pohjanmaalla	  ja	  opetti	  

korkeakoululla	  ja	  valmisteli	  väitöskirjaansa.	  	  Keväisin	  pahimpaan	  kelirikkoaikaan	  perheemme	  

muuttokuorma	  kulki	  Helsingistä	  Pohjanmaalle	  isän	  työpiiriin	  ja	  syksyn	  sateiden	  aikaan	  

palasimme	  kaupunkiin.	  600	  kilometrin	  matkaan	  meni	  silloin	  kaksi	  päivää	  ja	  puhjenneita	  

autonrenkaita	  vaihdoimme	  savisilla	  ja	  kuraisilla	  teillä	  milloin	  keskellä	  korpimaata,	  milloin	  

suon	  laidassa.	  	  

	  

Pohjanmaan	  ajoista	  mieleeni	  on	  jäänyt	  läkähdyttävän	  kuumia	  kesäpäiviä,	  jolloin	  posotimme	  

volkkarilla	  pölypilvi	  perässämme	  halki	  loputtomien	  peltolakeuksien,	  rullasimme	  ikkunat	  auki	  

ja	  lauloimme	  Karjalaisten	  laulua	  kuorossa	  niin	  että	  raikasi.	  Isä	  halusi	  pohjalaisten	  tietävän,	  

keitä	  ollaan	  ja	  mistä	  tullaan.	  Uskon	  hänen	  myös	  kaivanneen	  siellä	  kuivalla	  tasamaalla	  omaa	  

kannakselaista	  luontomaisemaansa,	  johon	  järvet,	  metsiköt,	  pienet	  peltoaukeat,	  kylät	  ja	  

mutkaiset	  tiet	  ja	  polut	  toivat	  vaihtelua	  ja	  loivat	  valon	  ja	  varjon	  leikkiä.	  	  

	  

Isä	  ei	  epäröinyt	  kertoa	  mielipiteitään	  oli	  sitten	  vastassa	  kuka	  vain.	  Hänen	  kertomuksensa	  

tapaamisestaan	  pankinjohtajan	  kanssa	  on	  jäänyt	  mieleeni.	  Isä	  oli	  80-‐luvulla	  neuvottelemassa	  

raha-‐asioistaan	  pankinjohtajan	  kanssa,	  joka	  keskustelun	  päätteeksi	  sanoi	  hänelle:	  ”Niin,	  ja	  

kyllähän	  te	  sitten	  voitte	  anoa	  meiltä	  pankkikorttia.”	  Isä	  nosti	  päänsä	  pystyyn,	  katsoi	  johtajaa	  

timakasti	  silmiin	  ja	  vastasi:	  ”	  Se	  on	  kuulkaaha	  työ	  silviisii,	  et	  anomaa	  mie	  en	  käy	  ko	  Jumalalt	  

armoo,	  hakemuksenha	  mie	  kyl	  voin	  teill	  laittaa.”	  Kun	  itse	  työskentelen	  nykyisin	  

työeläkevakuutusyhtiössä,	  niin	  satunnaisesti	  ,	  onneksi	  kyllä	  harvoin,	  kuulen	  käytettävän	  

verbiä	  anoa.	  Pyydän	  silloin	  aina	  puheenvuoron,	  kerron	  tämän	  isäni	  tarinan	  ja	  totean,	  että	  ei	  

meidänkään	  asiakkaistamme	  kenenkään	  tarvitse	  mitään	  anoa,	  hakea	  kylläkin.	  	  

	  

70-‐luvulla	  isä	  siirtyi	  Maanmittaushallitukseen	  ja	  hoiti	  viraston	  pääjohtajan	  tehtävää	  

eläkkeelle	  jäämiseensä	  saakka	  vuoteen	  1991.	  Herra	  hänestä	  siis	  tuli,	  vaikka	  opettaja	  Matti	  

Rauhaniemi	  aikoinaan	  varoitteli	  epävarmasta	  urasta	  sillä	  tiellä.	  Mutta	  paimenpojan	  sielun	  ja	  

muolaalalaisen	  ajattelutavan	  hän	  säilytti	  halki	  elämänsä	  ja	  arvosti	  ja	  vaali	  kannakselaista	  

perintöään	  poikkeuksellisen	  aktiivisesti.	  Hänestä	  tuli	  muistelijan	  lisäksi	  kirjailija	  ja	  siinäkin	  

lajissa	  hänen	  ahkeruutensa	  ja	  lahjakkuutensa	  ylitti	  kaikki	  odotukset.	  
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Isä	  halusi	  ensinnäkin	  tallentaa	  meille	  jälkipolville	  kuvauksen	  elämänvaiheistaan	  ja	  kirjoitti	  

muistelmateoksen	  nimeltä	  Paimenpojasta	  pääjohtajaksi.	  Kannakselaisille	  raskaasta	  1700-‐

1800-‐lukujen	  lahjoitusmaa-‐ajasta	  hän	  kirjoitti	  historiaan	  perustuvan	  romaanin	  Isämme	  

kantoivat	  orjuuden	  taakkaa.	  	  

	  

Vuosina	  1988	  –	  1991	  isä	  julkaisi	  kolmiosaisen	  romaanisarjan	  Soittolan	  kyläläisten	  vaiheista	  

vuosina	  1939-‐1944.	  Konsa	  vaino	  Suomeamme	  kuvasi	  talvisodan	  syttymistä	  ja	  Soittolan	  

asukkaiden	  ensimmäistä	  evakkomatkaa.	  Seuraava	  oli	  nimeltään	  Ja	  kun	  onnen	  päivän	  koitto	  ja	  

se	  kertoi	  välirauhan	  aikaisesta	  kotiinpaluusta.	  Kolmas	  osa	  on	  nimeltään	  Suomen	  surut	  

soittelee	  ja	  siinä	  kuvataan	  kyläläisten	  elämää	  keväällä	  -‐44,	  kesäkuun	  suurhyökkäystä,	  kylästä	  

lähtöä	  ja	  toista	  evakkomatkaa,	  josta	  tulikin	  sitten	  lopullinen	  matka	  pois	  kotikunnailta.	  

	  

Isän	  kotiseuturakkaus	  kiinnittyi	  vahvasti	  lapsuuden	  ajan	  kieleen,	  Soittolassa	  puhuttuun	  

murteeseen,	  jota	  hän	  lapsuuden	  ystäviensä	  kanssa	  vuosikymmenten	  ajan	  kokosi	  ja	  tallensi.	  

Tuossa	  Soittolan	  kylän	  kolmiosaisessa	  tarinassa	  murteen	  tallentamisen	  korvaamaton	  arvo	  

tulee	  upeasti	  esille.	  Vai	  mitä	  sanotte	  tästä	  isän	  Peko	  Antin	  suuhun	  kirjoittamasta	  

lausahduksesta,	  jonka	  Antti	  esittää	  katsellessaan	  sanomalehtikuvaa	  syksyllä	  1939.	  Siinä	  

Suomen	  sen	  aikainen	  presidentti	  Kyösti	  Kallio	  seisoo	  Pohjoismaiden	  kuninkaiden	  rinnalla:	  

”Siin	  seisoo	  tarittaa	  meikii	  Kallio	  kuninkaihe	  kans	  viiksit	  kassillaa	  ja	  mitalit	  ryntäil.”	  	  

	  

Postuumisti	  isäni	  kuoleman	  jälkeen	  julkaistiin	  vielä	  Jaakko	  Okkerin	  avustuksella	  isän	  

vuosikymmenten	  aikana	  kokoama	  murresanakirja	  Parrai	  päi	  ja	  sanontakirja	  nimeltä	  A	  vot	  

sano	  ryssä	  ja	  pussas	  taas.	  Viimeisin	  kirjallinen	  tuotos	  on	  minun	  toimittamani	  Suu	  makiaks	  -‐

niminen	  kirja,	  johon	  kokosin	  isän	  Karjala-‐lehdelle	  vuosien	  1990	  ja	  2001	  välisenä	  aikana	  

kirjoittamia	  murrepakinoita.	  	  

Muistojen	  jakaminen,	  muisteleminen	  on	  aivan	  kirjaimellisesti	  korvaamattoman	  arvokasta.	  

Ilman	  muistelemista	  ja	  muistojen	  tallentamista	  kulttuurit	  ja	  kielet	  voivat	  lopullisesti	  unohtua	  

ja	  kadota.	  Kuten	  aiemmin	  totesin,	  niin	  isälleni	  muolaalaisen	  elämäntavan	  ja	  murteen	  

tallentamisesta	  tuli	  elämäntehtävä.	  Näin	  jälkikäteen	  olen	  hämmästellyt	  sitä,	  kuinka	  hän	  

vaativan	  virkatyönsä	  ohella	  löysi	  aikaa	  ja	  pystyi	  kirjoittamaan	  Soittolan	  kylän	  elämänmenoa	  

niin	  elävästi	  ja	  ilmaisurikkaasti	  kuvaavat	  lukuisat	  teoksensa.	  Arvelen,	  että	  häntä	  ajoi	  tarve	  

osoittaa	  kunnioituksensa	  ja	  kiitollisuutensa	  kannakselaisille	  siitä	  sitkeydestä	  ja	  
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sopeutumiskyvystä,	  johon	  hänkin	  oli	  Soittolan	  kylän	  väen	  keskellä	  saanut	  kasvaa.	  Syyskuussa	  

1944,	  kun	  aselepo	  oli	  vihdoin	  astunut	  voimaan,	  isä	  kertoi	  rintamalta	  pois	  marssittaessa	  

päättäneensä,	  että	  kyllä	  hän,	  19-‐vuotias	  kannakselaispoika	  pärjää	  siinä,	  missä	  joku	  muukin.	  

”Ja	  mie	  tulen	  sen	  viel	  näyttämää”,	  kuten	  sitten	  tekikin.	  Hän	  eteni	  niin	  virkaurallaan	  kuin	  

tutkijan	  urallaankin	  korkealla	  ja	  sen	  lisäksi	  ehti	  nuoruudessaan	  maaottelutasoisena	  

pituushyppääjänä	  vielä	  hyppäämäänkin	  pidemmälle	  kuin	  moni	  muu.	  	  

	  

Kuvataiteilija	  Osmo	  Rauhalan	  kerrotaan	  sanoneen,	  että	  elämä	  ei	  lopu	  pisteeseen	  vaan	  

kaksoispisteeseen.	  Kaksoispistehän	  ei	  päätä	  tarinaa,	  vaan	  jatkaa,	  selittää	  ja	  syventää	  sitä.	  	  

Omasta	  kokemuksestani	  voin	  sanoa,	  että	  isäni	  kohdalla	  tämä	  on	  todellakin	  pitänyt	  paikkansa.	  

Koen	  saaneeni	  suuren	  perinnön	  mummoltani	  ja	  isältäni,	  jotka	  rohkeasti	  ja	  avoimesti	  elivät	  

perinteidensä	  mukaisesti	  ja	  jakoivat	  muistojaan.	  Isäni	  kirjat	  vielä	  huomattavasti	  laajensivat	  

muistojen	  kantajien	  määrää	  ja	  säilyttävät	  murteen	  ja	  tapojen	  kuvauksen	  tästä	  eteenpäin	  

tulevillekin	  sukupolville.	  	  

	  

Puheenvuorollani	  toivon	  kannustaneeni	  teitä	  kaikkia	  muistamaan	  ja	  muistelemaan	  omaa	  

elämänkulkuanne.	  Pienetkin	  sattumukset	  voivat	  olla	  arvokkaita	  sirpaleita	  jälkeen	  jääville	  

polville.	  Näistä	  muistojen	  sirpaleista	  rakentuu	  tarinoita,	  ei	  aina	  tarkan	  todenmukaisia,	  mutta	  

onko	  sillä	  niin	  suurta	  väliä,	  jos	  kyse	  ei	  ole	  virallisesta	  historian	  kirjoittamisesta.	  Tärkeämpää	  

lienee,	  että	  tarinoista	  tulee	  juonellisia	  ja	  mieleen	  jääviä.	  	  

	  

Ottakaa	  siis	  aikaa,	  kertokaa	  ja	  kirjoittakaa	  muistojanne.	  Ja	  kuunnelkaa	  toistenne	  tarinoita,	  

sillä	  muisteleminen	  kukoistaa	  siellä,	  missä	  on	  antautuvia	  ja	  kärsivällisiä	  kuulijoita.	  	  Antakaa	  

yhdessä	  aikaa	  ja	  mahdollisuus	  kaksoispisteelle,	  tarinan	  jatkumiselle	  sukupolvesta	  toiseen.	  

Vanha	  sanonta	  sanoo:	  Aikaa	  Jumala	  loi,	  kiireest	  ei	  virkkant	  mittää.	  Ja	  isäni	  sanontakirjasta	  

löysin	  juuri	  tähän	  tilaisuuteen	  ja	  tälle	  kuulijakunnalle	  sopivan	  sanonnan:	  Oha	  tätä	  aikaa	  ja	  

Muolaast	  tulloo	  lissää.	  	  

	  

	  

	  


