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Kerttu Salon muistokirjoitus. 

Mejän Kerttu syntyi Yliviirissä, äitimme kotona 22.06.1921. Suuren talon pihapiirissä oli äitimme, 

kyläkätilön hommat hallitseva äidinäiti ja kolmantena aikuisena enomme Heikin vaimo Aino Yliviiri. 

Talon miesväki ja kaikki kynnelle kykenevät olivat lähteneet Rovaniemen kirkonkylään juhannus-

kirkkoon ja markkinoille. Sinne lähtivät myös isämme kanssa neljä ja kaksi vuotiaat veljemme 

Väinö ja Viljo. Kirkonkylään matkattiin Vanttaus -nimisellä laivalla. 

Kansakoulun jälkeen Kerttu oli piikana opettajapariskunnalla tehden jo tyttösenä aikuisen naisen 

työt. Talvisodan aikana hän oli lottakaverinsa  Taimi  Kaihuan kanssa vastaanottamassa ensim-

mäiset posiolaiset evakot, jotka sijoitettiin koululle. Myöhemmin tulleita sijoitettiin koteihin.  

Meillä oli Männikön perhe Maaninkavaarasta. 

Muutama vuosi sitten Kerttu suostui muistelemaan lotta-aikoja. Hän palveli sairasjuna ”Mikossa” 

3,5 vuotta lääkintälottana. Juna oli raiteilla liikkuva sairaala, oli toinenkin sama tyyppinen juna. 

Haavoittuneita kuljetettiin kenttäsairaaloista sotilassairaaloihin, jotka sijaitsivat lähinnä                     

Länsi -Suomessa. Reissattiin Sallasta etelään ja idästä länteen. Karhumäki, Aunus ja Ääninen tulivat 

tutuiksi. Sotalapsien kuljetus kuului myös junan tehtäviin Etelä-Suomesta Haaparannalle. 

Kaipa junan päällikkö oli huomannut tuhdin maalaistytön, koska oli erään kerran määrännyt hänet 

veturinlämmittäjän avuksi lappamaan halkoja masinaan. Siinä oli muutama tunti iloisesti 

vierähtänyt. Sitten oli joltakin asemalta saatu sairastuneen lämmittäjän tilalle uusi mies. 

Sairasjuna ”Mikko” lähti Viipurista viimeisen kerran 10.6.1944. Junassa oli yli 500 potilasta. Kolme 

hävittäjää saatteli junaa Lappeenrantaan. Vihollinen oli jo lähellä. Junan toiminta päättyi Vaasaan 

marraskuussa 1944. 

Sitten Kerttu kolusi Lapin savotoita parisenkymmentä vuotta.  Muutamana kesänä hän oli myös 

uiton erottelutyömaalla Kemissä.                                                                                                                

Kesälläkin 2005 hän kummasteli uutisointeja, jotka koskivat työpaikkakiusaamisia. Hän kehui, että 

savotoilla keljuilijat pantiin porukalla kuriin. Nyt on paljon sitä, että porukalla lähdetään kiusaa-

maan yhtä. 

Isän kanssa hän hoiti pientilaa rakkaudella ja kävi puutarha-alan kursseja ja työskenteli muuta-

mana kesänä eri puutarhoissa.                                                                                                                



Eläkevuosista hän sai nauttia melko hyväkuntoisena, sai kävellä, marjastaa, kasvattaa pottuja ja 

porkkanoita ja kutoa sukkia.                                                                                                                            

Kolmena viimeisenä vuotena sydän ja fyysiset vaivat alkoivat pitää otteessaan. Hän pystyi 

kuitenkin liikkumaan elokuun 2005 loppuun asti. 

Kerttu oli huumorintajuinen, iloinen, työpaikoilla ja tuttavapiirissä pidetty. Hän oli kodin ihminen, 

joskus itsepäinen ja ylihuolehtivainen.  Hehkui  ”sisäistä valoa” . Hänet huomattiin, vaikka ei 

pyrkinyt esiin.  Hänestä jäi kauniit muistot. 

Aino Salo piti muistopuheen sisarensa Kertun siunaustilaisuudessa 21.01.2006 

 

 

 

 

 

 

 


