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”Terveisiä kirkosta”, sanoi äiti syyskuun
sunnuntaina vuonna 1944. ”Kiitos”,
sanoimme, mutta äidin kasvot olivat oudon
näköiset ja sanatkin tyhjän tuntuiset. Ei sen
vuoksi, että kotipitäjän kirkko oli hävitetty ja
jumalanpalvelukset pidettiin ensimmäisen
evakkotaipaleen jälkeen von Fieandtin ja
Arppen kartanon tai kunnan toimitiloissa. ”Ei
ole sinulla, Liisa, enää työpaikkaakaan, siinä
liikkeen ovessa lukee Evakuointitoimisto, me
joudumme lähtemään, kotimme on jätettävä
taas.”
Se oli tyrmistyttävää, käsittämätöntä. ”Ei se
voi olla totta”, sanoin, ”kaikki jäi eilen
ennalleen, ei liikettä voi noin vain muuttaa
evakuointitoimistoksi yhtenä yön seutuna.”
Läksin katsomaan. Oli kuusi kilometriä matkaa, joka taittui puolijuosten ja totisesti: liike oli
tyhjennetty ulkovarastoihin. Ei minulla ollut työpaikkaa enää seuraavana päivänä,
maanantaiaamuna.
Määräyksen mukaan oli pakattava kiireesti välttämättömiä tavaroita, mitä voi käsissä
kuljettaa, ja oltava valmiina. Oi, ei jaksa pakata, ei kykene, taas täytyy kaikki jättää, emme
ymmärrä, rauha, miksi? Ei, ei, ei! Määräys oli käsky, oli toteltava, muuten viedään,
rangaistaan, on lähdettävä. Kuinkas eläimet? Oltiin niin kaukana syrjässä, kilometri
naapuriin. Kaikki jäävät tänne, ei kerkiä kukaan hakemaan syrjästä.
Pienimmät kotieläimet käyvät sotapoliisit tai sotilaat lopettamassa, sanottiin. Tulikin sotilas,
naapurin mies: ”Nyt minä ammun tämän kissan, Jullen.” Otti pihakoivun juurelta sen
maitoa litkimästä syliinsä, tavallista runsaammin oli kupissa maitoa. Silloin äiti ja minä
purskahdimme itkuun. Sotilas pudotti Jullen sylistään: ”Ei, en voi”, sanoi sotilas, ”tämä
kissa jää minulta ampumatta”. Sinne Karjalaan kotitanhuville se jäi perhosta kiinni
jahtaamaan, sitten ikävään yksin kitumaan nälkään.
Isommat eläimet, lehmät, oli viety suureen karjajonoihin ja maantien varteen, mutta noin
vuoden vanha vasikka oli karannut sieltä pois, juoksennellut yli aitojen kilometrien takaa
kotimetsiin. Lähdettyämme kai sekin jäi ikävään nälkään kitumaan, niin kertoi naapuri.
Minulle tuli määräys: valmiina karjan mukaan Pälkjärven asemalle, sotilaat vievät sinne.
Oli mentävä. Ei! Kuinkas työpaikka? Kuinkas liikkeen tavarat? Onhan ne selvitettävä
ulkovarastosta. Tottele, eläinten matkaan vaan junaan! ”Lypsäkää minkä kerkeätte
maahan, maahan vaan ennen kuin lehmät lastataan vaunuihin.” Lypsin, toisetkin lypsivät.
Sotilaat auttoivat, pitelivät lehmiä ja olivat pitelemättä. Pelkäsin kuollakseni. Oli jo hämärää

ja suuret sonnit kulkivat siellä lehmien mukana aitauksessa. Pimeällä olimme
tavaravaunussa, viisi tyttöä pehkujen päällä keskellä vaunua. Toisessa päässä kuusitoista
eri kokoista vasikkaa, toisessa kaksi lehmää ja kaksi katiskaa, joissa kanoja.
Niin lähti yön pimeydessä pitkä juna Pälkjärven asemalta kohti Etelä-Pohjanmaata, Laihian
pitäjää ja auttoi lastinsa, valtavan määrän eläimiä ja liian vähän hoitajia, evakkoon. Oli
suurin osa kanoja, lampaita, sikoja, possuja, vasikoita, lehmiä. Vaikka juna seisoi puoli
vuorokautta suurilla asemilla, ei eläimiä ehditty syöttää ja juottaa kuin nimeksi.
Ja juna meni yöllä vinhaa vauhtia. Oli kiire, oli tulossa lisää väkeä, eläimiä, kaikkea,
toisista pitäjistä, sotilaat perässä etsien kotiväkeään. Joka paikassa on täyttä, ahdastakin,
sekavaa ja ikävää. Äiti, veli ja sisko jäivät vielä. Minne he joutuvat? Koska tulevat? Ei
kukaan tiennyt. Miksi minun oli jo lähdettävä? Sinne jäi Pälkjärvi, kaikki. Kerkiäisinpä vielä
takaisin, kun päästään näiden eläinten kanssa perille Laihialle, ajattelin.
Kanat munivat katiskoissaan, ei niitä munia voinut keittää missään. Kaupanteko oli
kielletty, mutta sotilailla Joensuussa oli nälkä ja meillä ei ollut valoa, joten vaunumme
vanhin vaihtoi munat Joensuun asemalla öljytuijuun. Saimme myös rautalankaa, jolla
suljimme vaunumme ovet sisältä päin, että olisimme rauhassa ovien aukaisijalta. Väsytti,
nukutti. Olimme nuoria, eivätkä lähdön karmeat kokemukset kokonaan unenlahjaa
poistaneet.
Matka jatkui, vaikka aikaa kyllä kului. Yritimme parhaamme eläinten ruokkimiseksi silloin,
kun juna suurilla asemilla oli pysähdyksissä.
Eräänä yönä heräsin. Mikä ihme karvainen jalka oli kainalon kohdalla vieressä? Viestitin
vaunun vanhimmalle pehkuista, että tulta tuijuun, lehmä on irti! Kauhistus, jos se kaatuu tai
tallaa meidät, kun junakin kulkee lujasti ja keinuttaa. Ei sentään. Valoa saatiin ja lehmä
kiinni. Kanat kaakattivat katiskoissa.

Jyväskylässä oli muu junan väki jo käynyt syömässä rokkaa ja voileipiä. Tämän vaunun
viisi tyttöä oli pehkuissansa nukahtaneet liikaa yön kommelluksen takia. Oli nälkä. Lähdin
Irjan kanssa hakemaan usean sadan metrin päästä mäen rinteeltä ruokapaikalta
hernekeittoa. Vaihdemies kopiltansa sanoi: ”Nyt, tytöt, joutukaa, junanne lähtee kohta.”
Juoksimme ratapölkkyjen yli ja välissä, kunnes kompastuin hernekeittosankkoineni ja
rokka valui vaatteista ja kasvoista, korvakin oli tukossa. Ei auttanut kuin kiiruhtaa nopeasti
junalle. Tytöt laskivat tikkaat, nyhtäisivät meidät vaunuun pehkuihin ja juna läksi. Rokkaa
oli vain pikkuisen sangossa ja sekin annettiin kanoille, koska se oli niin pohjaan palanutta.
Vain voileipien varassa jatkettiin eteenpäin. Ja kanat munivat, mutta ei saatu munia
syödyksi raakana.
Jossain asemalla kurkkasin erääseen vaunuun. Sieltä tuiskahti oven rakoon
pikkuporsaslauma nälissään. Ei hyvänen aika, emme voineet mitään tällaiselle. Kaikki oli
niin ikävää ja sekavaa. Nälkä ja jano olivat avovaunujen kanalaatikoissakin saaneet
aikaan kauheaa jälkeä. Katsoin hetken, kun toinen kana nokitti verta toisen kanan
silmäkulmasta nokittamastaan aukosta, eikä kyennyt enää toinen pakoon moista. Joku
kana Pieksämäellä juoksi veturin alitse, Seinäjoella veturin päältä toinen lenteli. Tuuli ja
ilmavirtakin olivat vieneet kaikki nuoret kanat yhdestäkin laatikosta jollekin välille Pälkjärvi–
Laihia.
Putosi eräs nuori poikakin junasta. Oli hänellä onnea mukana. Matkustajajunalla tavoitti
oman eläinjunansa ja siirtyi valkoinen kääre pään ympäri käärittynä kuin von Döbelnillä
aikoinaan joukkoon.
Oli kulunut viikko Pälkjärven asemalta lähdöstä, kun saavuimme Laihian asemalle. Käsky
kuului: ”Lampaat päästetään vaunusta. Viekää ne noin neljän kilometrin päähän pappilan
talousrakennuksiin.” Satoja lampaita oli kerralla laumoissa, ne juoksivat sinne ja tänne.
Villatupsuja oli aseman seudun piikkilangat täynnä. Rouvat huusivat pikkupuutarhoistaan:
”Jos te vain annatte syödä ne puskat, jos vain annatte syödä ne puskat...” ja heiluttivat

onnettomasti käsillään. Emme mahtaneet mitään. Joku pensas lienee mennyt rehuksi.
Juostiin ja juostiin ja lampaat juoksivat. Töitä tehtiin ja suurin osa niistä kai saatiin kai
turvaan pappilan rakennuksiin. Siat jäivät vielä laatikoihinsa ja vaunuihin toistaiseksi.
Ensimmäinen yö evakkona Laihian nuorisoseuran talolla oli myös unohtumaton. Ei ollut
meille viidelle tytölle yhtenäistä paikkaa kuin vaatenaulakkojen alla lattialla. Laitoimme
takkimme alle ja päälle. Yritimme nukkua, mutta seurantalo oli täynnä väkeä: vanhoja,
nuoria, sairaita. Vauvat itkivät. Sotilaat tulivat ja menivät etsien kotiväkeään. Yöllä huusi
joku oudosti ja hoippui ulos, kulki viimeisen kerran. Jäi sinne kuolleena. Jokin
sairauskohtaus. Evakkotaival oli viimeinen matka.
Nukahdimme. Minä reunimmaisena heräsin aamulla aikaisin ihmeeseen. Kaksi
harmaatakkia sotilasta oli nukahtanut viereen vaatenaulakkojen alle lattialle. Mistä ne
siihen, keitä lienevätkin. Heräsivät, pyysivät anteeksi, esittelivät itsensä. Eivät olleet
löytyneet muuta paikkaa, mihin vähäksi aikaa kotiväkeään etsiessään nukahtaa.
Nuorisoseurantalo oli evakkoja täynnä, mutta missä olivat äiti, sisko, veli ja niin monet
toiset? Koska tulevat? Olin yksin, niin yksin, oli ikävä. Mihin tästä? Missä saisi edes yhden
yön nukkua rauhassa, jotakin unohtaa ja olla unohtamatta?
Mä Pälkjärvenkö unohtaisin, kotiseutuni kultaisen?
Siellä suruni ensimmäiset, ilonpäivätkin ihmeelliset.
Niitä unohtaa koskaan en voisi. Oi, antakaa anteeksi vain!
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